
ISSN 0102-0536

Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009 401

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HORTICULTURA
The Brazilian Association for Horticultural Science
IAC - Centro de Horticultura
C. Postal 28, 13012-970 Campinas – SP
Tel./Fax: (0xx19) 3202 1725.
E-mail: abh@iac.sp.gov.br
Site: www.abhorticultura.com.br
Presidente/President
Paulo César T de Melo

USP-ESALQ - Piracicaba
Vice-Presidente/Vice-President
Dimas Menezes

UFRPE - Recife
1º Secretário / 1st Secretary
Valéria Aparecida Modolo

IAC - Campinas
2º Secretário / 2nd Secretary
Eunice O Calvete

UPF-FAMV - Passo Fundo
1º Tesoureiro / 1st Treasurer
Sebastião Wilson Tivelli

IAC - Campinas
2º Tesoureiro / 2nd Treasurer
João Bosco C da Silva

Embrapa Hortaliças
COMISSÃO EDITORIAL DA HORTICULTURA 
BRASILEIRA
Editorial Committee
C. Postal 190, 70351-970 Brasília – DF
Tel.: (0xx61) 3385 9088 / 3385 9049 / 3385 9000
Fax: (0xx61) 3556 5744
E-mail: hortbras@cnph.embrapa.br
Presidente / President
Paulo Eduardo de Melo

Embrapa Hortaliças
Editor Assistente / Assistant Editor
Mirtes F Lima

Embrapa Hortaliça
Coordenação Executiva e Editorial / Executive and    
Editorial Coordination
Sieglinde Brune
Editores Associados / Associated Editors
Antônio T Amaral Júnior

UENF - Campo dos Goytacazes
Arminda M de Carvalho

Embrapa Cerrados
Francisco Bezerra Neto 

UFERSA-Mossoró
Gilmar Paulo Henz

Embrapa Hortaliças
Paulo E Trani

IAC - Campinas
Sebastião Wilson Tivelli

IAC - APTA - São Roque

Editores Científicos / Scientific editors
Ana Cristina PP de Carvalho

Embrapa Agroindústria Tropical
Ana Maria MP de Camargo

IEA - São Paulo
André Luiz Lourenção

IAC - Campinas
Antônio Evaldo Klar

UNESP - Botucatu
Arthur Bernardes Cecilio Filho

UNESP - Jaboticabal
Carlos Alberto Lopes

Embrapa Hortaliças
Daniel J Cantliffe

University of Florida
Derly José H da Silva

UFV - Viçosa
Francisco Antônio Passos

IAC - Campinas
José Fernando Durigan

UNESP - Jaboticabal
José Magno Q Luz

UFU - Uberlândia
Luiz Henrique Bassoi

Embrapa Semi-Árido
Maria de Fátima A Blank

UFS - DEA
Maria do Carmo Vieira

UFGD - Dourados
Mônica S de Camargo

IAC - APTA - Piracicaba
Paulo César T de Melo

USP-ESALQ
Renato Fernando Amabile

Embrapa Cerrados
Ricardo Alfredo Kluge

USP-ESALQ
Roberval D Vieira

UNESP - Jaboticabal
Rogério L Vieites

UNESP - Botucatu
Vagner Augusto Benedito

Samuel Roberts Noble Foundation - USA
Valter R Oliveira

Embrapa Hortaliças
Waldemar PC Filho

IEA - São Paulo



402 Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

Programa de apoio a publicações científicas

A revista Horticultura Brasileira é indexada pelo AGRIS/FAO, AGROBASE, 
CAB, JOURNAL CITATION REPORTS, SciSearch® e TROPAG
Scientific Eletronic Library Online: http://www.scielo.br/hb
www.abhorticultura.com.br

Horticultura Brasileira, v. 1 n.1, 1983 - Brasília, Sociedade de Olericultura do Brasil, 1983
 

Trimestral 

T í t u l o s  a n t e r i o r e s :  V.  1 - 3 ,  1 9 6 1 - 1 9 6 3 ,  O l e r i c u l t u r a .  
V. 4-18, 1964-1981, Revista de Olericultura.

Não foram publicados os v. 5, 1965; 7-9, 1967-1969.

Periodicidade até 1981: Anual.
de 1982 a 1998: Semestral
de 1999 a 2001: Quadrimestral
a partir de 2002: Trimestral
A partir de 2005: Sociedade de Olericultura do Brasil denomina-se Associação Brasileira de 
Horticultura
ISSN 0102-0536

1. Horticultura - Periódicos. 2. Olericultura - Periódicos. I. Associação Brasileira de 
Horticultura.

CDD 635.05

Editoração e arte/Composition
João Bosco Carvalho da Silva

Revisão de inglês/English revision
Carlos Francisco Ragassi

Revisão de espanhol/Spanish revision
Marcio de Lima e Moura

Tiragem/printing copies
1.000 exemplares



ISSN 0102-0536

Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009 403

SUMÁRIO / CONTENT
* Artigos em inglês com resumo em português
* Articles in English with an abstract in Portuguese

CARTA DO EDITOR / EDITOR'S LETTER
 406

ARTIGO CONVIDADO / INVITED ARTICLE
Produção segura e rastreabilidade de hortaliças
Safe production and traceability of vegetables
LM Mattos; CL Moretti; MA  Moura; IR Maldonade; EYY Silva 408

PESQUISA / RESEARCH
Competição de clones de mandioquinha-salsa em quatro épocas de colheita
Arracacha clones competition at four harvest times
MJ Granate; DJH Silva; WN Sinval; FSA Pinto; MAN Sediyama; M Puiatti 414

Caracterização molecular de cultivares de cebola por marcadores RAPD
Molecular characterization of onion cultivars by RAPD markers
DL Leite; D Anthonisen 420

Utilização de paclobutrazol em vetiver na produção de mudas e seu efeito em plantas no campo
Utilization of paclobutrazol in vetiver for plantlet production and its effect over plants in the field
AF Blank; JWA Paula; MF Arrigoni-Blank; MA Moreira 425

*Fertilização com urina de vaca em alface via solo e foliar
*Soil and leaf fertilization of lettuce crop with cow urine
NLC Oliveira; M Puiatti; RHS Santos; PR Cecon; PHR Rodrigues 431

Crescimento, acúmulo de nutrientes e produtividade da cultura da couve-flor
Growth, nutrients accumulation and crop productivity of cauliflower 
R Castoldi; HCO Charlo; PF Vargas; LT Braz 438

*Atributos químicos de um Argissolo do Vale do São Francisco após cultivo de melão com biofertilizantes de rochas fosfatada e
 potássica
*Chemical attributes of an Argisoil of the Vale do São Francisco after melon growth with phosphate and potash rocks biofertilizers
NP Stamford; PM Moura; MA Lira Júnior; CERS Santos; LH Duenhas; CAT Gava 447

Ganhos realizados com a seleção para caracteres de importância agronômica em cenoura
Gain obtained by the selection for agronomic traits in carrot
GO Silva; JV Vieira 453

Produtividade do tomateiro em cultivo solteiro e consorciado com espécies aromáticas e medicinais
Yield of tomato in monocrop and intercropping with aromatics plants
LM  Carvalho, MUC Nunes, IR Oliveira; MLS Leal 458

Efeito da solarização e da adubação sobre artrópodes em solo cultivado com alface
Solarization, organic and chemical fertilization combined effects on arthropods community in soil cultivated with lettuce
MG Silva; CM Oliveira; AMR Junqueira 465

Divergência genética entre acessos de cenoura pertencentes a grupos varietais distintos utilizando caracteres morfológicos
Genetic divergence among carrot accessions belonging to different varietal groups using morphologic characters
JV Vieira; GO Silva; LS Boiteux; PW Simon 473

Detecção por sorologia do Melon yellowing associated virus (MYaV) em áreas produtoras de melão no Nordeste brasileiro
Serology detection of Melon yellowing-associated virus (MYaV) in melon producing areas of the Brazilian Northeast
MF Lima; T Nagata; FM Neves; AK Inoue-Nagata; AW Moita; C Sousa; M Della Vecchia; MG Rangel; RCS Dias; 
LS Dutra; AC Ávila 478

Volume 27 número 4
outubro - dezembro 2009



Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009404

Efeito da descompactação profunda de solo na produção da cultura da batata
Effect of deep soil compaction alleviation on the production of potato crop
CF Ragassi; JL Favarin; FA Shiraishi; AW Moita; H Sako; PCT Melo 484

Ocorrência de vírus em batata em sete estados do Brasil
Virus occurrence in potatoes in seven Brazilian States
AC Ávila; PE Melo; LR Leite; AK Inoue-Nagata 490

Absorção de nutrientes e resposta à adubação em linhagens de tomateiro
Nutrient uptake and response to fertilization of tomato inbred lines
AR Oliveira; SA Oliveira; LB Giordano; WJ Goedert 498

Acidentes fisiológicos e podridões atípicas em linhas quase-isogénicas de melão e em cultivares de referência
Uncommon disorders and decay in near-isogenic lines of melon and reference cultivars
JA Martínez; MM Jowkar; JM Obando-Ulloa; P Varó; E Moreno; AJ Monforte; JP Fernández-Trujillo 505

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA / SCIENTIFIC COMMUNICATION
Produção de mudas de capim-limão em diferentes recipientes e substratos
Transplant production of lemon grass in different recipients and substrates
AF Blank; MF Arrigoni-Blank; MA Moreira; VF Amancio 515

Resistência de pimentas a nematóides de galha e compatibilidade enxerto/porta-enxerto entre híbridos de pimentão e pimentas
Hot peppers resistance to root-knot-nematodes and stump/rootstock compatibility among hot peppers and red pepper hybrids 
CD Oliveira; LT Braz; JM Santos; DA Banzatto; PR Oliveira 520

Controle de doenças foliares e de flores e qualidade pós-colheita do morangueiro tratado com Saccharomyces cerevisiae
Control of leaf and flower diseases and postharvest quality of strawberry plants treated with Saccharomyces cerevisiae
A Gouvea; OJ Kuhn; SM Mazaro; LLM Mio; C Deschamps; LA Biasi; VC Fonseca 527

Caracterização morfológica e dissimilaridade genética entre variedades crioulas de melão
Morphological characterization and genetic dissimilarity in melon landraces
RS Neitzke; RL Barbieri; G Heiden; MV Büttow; CS Oliveira; LB Corrêa; JE Schwengber; FIF Carvalho 534

PÁGINA DO HORTICULTOR / GROWER'S PAGE
Horário de colheita e tempo de secagem da alfavaca-cravo
Harvest moment and drying period of Ocimum gratissimum L.
JMQ Luz; PAD Ehlert; R Innecco 539

Adubação de cobertura com nitrogênio, potássio e cálcio na produção comercial de cenoura
Top-dressing fertilization with nitrogen, potassium and calcium in the root yield of carrots 
JMQ Luz; A Zorzal Filho; WL Rodrigues; CR Rodrigues; AA Queiroz 543

Espaçamentos entre plantas e número de fileiras no canteiro na produção de ervilha
Spacing between plants and number of rows per plot on the yield of pea
RP Gassi; NAH Zárate; MCarmo Vieira; HE Gomes; EEO Munarin; J Rech 549

Desempenho de cultivares de tomateiro em sistema orgânico sob cultivo protegido
Performance of organically grown tomato cultivars under greenhouse conditions
PCT  Melo; LG Tamiso; EJ Ambrosano; EA Schammass; MM Inomoto; MEM Sasaki; F Rossi 553

Densidades de plantio na produtividade e qualidade de frutos de melancia
Yield and quality of watermelon fruits cultivated under different planting densities
ARP Ramos; RCS Dias; CA Aragão 560

Espaçamento entre plantas e cachos por haste no tutoramento vertical do tomateiro
Plant spacing and number of bunches per tomato stem vertically conducted
AF Wamser; S Mueller; WF Becker; JP Santos; A Suzuki 565



ISSN 0102-0536

Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.-dez. 2009 405

NOVA CULTIVAR / NEW CULTIVAR
‘BRS Mari’: nova cultivar de pimenta dedo-de-moça para processamento
‘BRS Mari’: new hot pepper cultivar for processing
SIC Carvalho; CSC Ribeiro; GP Henz; FJB Reifschneider 571

ÍNDICE ANALÍTICO / ANALyTICAL INDEx
 574

ÍNDICE DOS AUTORES / INDEx OF AUTHORS
 577

AGRADECIMENTO AOS REVISORES / THANkS TO REVIEWERS
 580

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
 583

ANEXOS / APPENDIx
Sumário Geral 27(1-4) / All Content 27(1-4) 589



406 Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.-dez. 2009

Carta do editor

Prezados,

Chegamos ao final de mais um volume de Horticultura Brasileira, felizmente com bastante sucesso! Nosso fator de impacto 
no Scielo (www.scielo.br), 0,3204 (com base em três anos), continua entre os dez mais altos para revistas em nosso campo, 
afirmando-nos ainda mais como a principal revista científica editada no Brasil na área de hortaliças e plantas medicinais, 
condimentares e ornamentais.

Em nossa capa neste número, trazemos a contribuição de uma das nossas editoras científicas, professora Maria de Fátima 
Arrigoni-Blank. Ilustra a nossa capa a cultivar de manjericão Maria Bonita desenvolvida na Universidade Federal de Sergipe. 
O texto da contracapa é rico em informações sobre diversas plantas medicinais e condimentares, nativas do Brasil e exóticas. 
É uma bela referência à biodiversidade desse conjunto de plantas, uma riqueza imensurável à nossa disposição.

Por fim, gostaria de agradecer a cada um que contribuiu com a Horticultura Brasileira em 2009: aos autores que nos en-
viaram o melhor de sua produção científica, aos assessores ad hoc que anonimamente nos dedicaram tempo e competência e 
aos editores científicos e associados que com abnegação e eficiência desempenharam sua função. A diretoria da Associação 
Brasileira de Horticultura, constantemente preocupada em proporcionar toda a tranqüilidade possível à Comissão Editorial, 
merece uma menção especial. Continuo em débito com nossa editora-assistente e com nossa secretaria, sempre diligentes, 
incansavelmente gerenciando o processo de tramitação e avaliação dos trabalhos e produzindo os novos números da revista.

Em 2010, continuaremos a buscar excelência, eficiência e agilidade para que a Horticultura Brasileira possa servir a todos 
de forma cada vez melhor.

Até o próximo volume,

Paulo Melo, editor-chefe
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Editor's letter

Dearest, 

We came to the end of another volume of Horticultura Brasileira, fortunately with great success! Our impact factor at Scielo 
(www.scielo.br), 0.3204 (three-year base), continues among the top 10 for journals in our field, confirming our position as the 
leading scientific journal published in Brazil for vegetables, medicinal and condimental herbs, and ornamental plants.

Our cover in this issue brings the contribution of one of our scientific editors, Professor Maria de Fátima Arrigoni-Blank. 
The basil cultivar Maria Bonita, developed at the Federal University of Sergipe, illustrates it. The text of the cover is rich 
in information about various medicinal and condimental herbs, native from Brazil and exotic. It is a nice reference to the 
biodiversity of this group of plants, an inestimable wealth at our hands.

Finally, I would like to thank each one who contributed to Horticultura Brasileira in 2009: authors who sent us the best 
of their scientific production, peer reviewers who anonymously devoted to the authors their time and expertise, and scientific 
and associated editors, who played their role with dedication and efficiency. The board of the Brazilian Association for 
Horticulture Science, constantly striving to give us an easy time, deserves special mention. I am certainly in debt with our 
assistant editor and our secretariat, always diligent, tireless managing the reviewing and evaluation process, and producing 
our new issues.

In 2010, we will continue to seek excellence, efficiency, and agility to serve you at our best.

See you in the next volume,

Paulo Melo, editor-in-chief
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Artigo convidado / Invited article

A importância da dieta na saúde 
é indiscutível. A qualidade dos 

alimentos consumidos tem sido uma 
preocupação diária em todo o mundo. 
A cada dia que passa, a população en-
tende que sua saúde está diretamente 
relacionada com o alimento consumido. 
Várias doenças crônicas, como câncer e 

MATTOS LM; MORETTI CL; MOURA MA; MALDONADE IR; SILVA EYY. 2009. Produção segura e rastreabilidade de hortaliças. Horticultura 
Brasileira 27: 408-413.

Produção segura e rastreabilidade de hortaliças
Leonora M Mattos1; Celso Luiz Moretti1; Marcelo A de Moura2; Iriani R Maldonade1; Ester Yoshie 
Yosino da Silva3

1Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70359-970 Brasília-DF; 2UFV-Depto Fitotecnia, 36570-000 Viçosa-MG; 3UnB-Fac. Ciências da 
Saúde, 70910-900 Brasília-DF; leonora@cnph.embrapa.br

RESUMO
A cada dia que passa o consumidor está mais consciente que a 

saúde está diretamente relacionada a uma dieta balanceada e segu-
ra. A preocupação com o consumo de alimentos com propriedades 
funcionais vem crescendo pelo fato dos alimentos apresentarem 
atividades antioxidantes. Entretanto, o consumo de hortaliças in 
natura também podem apresentar riscos à saúde. Os principais riscos 
potenciais de frutas e hortaliças estão relacionados às contaminações 
química e microbiológica, que podem ocorrer no vegetal durante a 
sua produção. Com o aumento da competitividade nas diferentes 
cadeias agroindustriais, os produtores têm buscado oferecer produtos 
com maior qualidade e de maior valor agregado, sem perderem de 
vista a segurança dos alimentos. Uma forma de gerenciar perigos 
para a segurança dos alimentos é monitorar todo o processo desde a 
produção até a sua distribuição. Para tanto, é necessário implemen-
tar um sistema de rastreamento combinado com procedimentos de 
garantia de qualidade do tipo APPCC (Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle), a fim de minimizar as possibilidades de con-
taminação alimentar, e identificar rapidamente qualquer fonte de 
contaminação. A adoção de Boas Práticas Agrícolas (BPA) durante 
a produção de produtos hortícolas é pré-requisito para que o plano 
de APPCC obtenha sucesso. A Produção Integrada (PI) tem como 
objetivo principal elevar os padrões de qualidade e competitividade 
da olericultura e fruticultura brasileiras aos níveis de excelência 
requeridos pelo mercado internacional. O foco atual é a busca pela 
manutenção dos valores funcionais das hortaliças após a colheita, 
por meio da utilização de técnicas de manuseio que assegurem a 
inocuidade e a rastreabilidade, sem prejuízo de todos os atributos de 
qualidade anteriormente garantidos. O presente trabalho aborda um 
conjunto de tecnologias que disponibiliza ao consumidor produtos 
seguros e rastreáveis, sem que haja perda de seu valor nutritivo e 
com qualidade sensorial ótima.

Palavras-chave: segurança dos alimentos, boas práticas agrícolas, 
rastreabilidade, APPCC, BPA.

ABSTRACT
Safe production and traceability of vegetables

Consumers all over the world are aware about the strict relation 
among health and the necessity of a balanced diet, based on safe 
products. Nevertheless, interest in food functional properties and, 
especially, in its antioxidant activity has been increasing. However, 
the consumption of in natura food may present some risks, which are 
mainly related to chemical and microbiological contamination during 
the crop growing season. Considering the high competitiveness of the 
different productive chains, growers are working to offer products 
with superior value and quality, with emphasis in food safety and 
traceability. The hazards in food chain can be managed by monitoring 
the whole process, from production to distribution, so, in order to 
minimize the possibility of contamination, ,the implementation of 
traceability systems and procedures of quality assurance, such as 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is necessary,. 
The application of Good Agricultural Practices (GAP) to the fruit and 
vegetable production is a prerequisite for the success of HACCP and, 
in this context, the Integrated Production Program main objective is 
to increase quality and competitiveness of Brazilian agribusiness in 
order to reach the levels required by international market. Its main 
focus are the preservation of vegetable functional properties and 
the utilization of techniques that ensure food safety and traceability, 
ensuring the previously guaranteed quality levels. The present work 
focuses on technologies that allow consumers to have a safe and 
traceable product, to prevent nutritional content wastes and to ensure 
maximum food sensory quality.

Keywords: food safety, good agricultural pratices, traceability.

(Recebido para publicação em 27 de agosto de 2008; aceito em 9 de julho de 2009)
(Received in August 27, 2008; accepted in July 9, 2009)

cardiopatias coronárias, estão relaciona-
das a excesso ou a desequilíbrios dieté-
ticos. Profissionais da saúde, de órgãos 
federais, recomendam a diminuição do 
consumo de gorduras (principalmente 
as saturadas) e colesterol, e aumento do 
consumo de produtos hortícolas (cinco 
ou mais porções por dia) e grãos (seis 

ou mais porções por dia). As hortaliças 
e frutas são, na grande maioria, excelen-
tes fontes de vitaminas, sais minerais e 
substâncias antioxidantes, como vitami-
na C, compostos fenólicos e pigmentos 
carotenóides (Wang et al., 1996).

Apesar das frutas e hortaliças fa-
zerem parte da dieta da população 
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mundial, no Brasil, o consumo é ainda 
pequeno. De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Fruticultura (IBRAF, 
2007), é de apenas 57 kg por ano, bem 
abaixo de países como Espanha (120 kg/
ano) ou Itália (114 kg/ano). Todavia, o 
reconhecimento da importância do con-
sumo diário de produtos hortícolas, tem 
resultado em um aumento do consumo 
destes alimentos no país.

A produção de frutas e hortaliças 
envolve uma série de etapas, desde a 
escolha do material propagativo até a 
comercialização do produto final, na for-
ma fresca ou processada. Em cada uma 
dessas etapas existe a possibilidade de 
contaminação química, física e micro-
biológica que pode potencialmente fazer 
mal à saúde do consumidor. Da mesma 
maneira que os alimentos funcionais tra-
zem benefícios à saúde, vários surtos de 
doenças alimentares têm sido relatados, 
inclusive surtos de E. coli O157:H7 em 
alface, que aumentaram a preocupação 
sobre a segurança potencial de hortaliças 
in natura (Park et al., 2004; Jane et al., 
2008). Geralmente, a contaminação mi-
crobiológica em hortaliças é devido ao 
uso de água contaminada para irrigação, 
enquanto que a contaminação química é, 
em sua maioria, resultante da aplicação 
de defensivos agrícolas. 

Em 2007, no Brasil, o tomate, o 
morango e a alface foram os alimentos 
que apresentaram maiores índices de 
irregularidades, referentes aos resí-
duos de agrotóxicos (ANVISA, 2008). 
Destaca-se o tomate, onde 45% das 
amostras avaliadas apresentaram algum 
tipo de irregularidade, como teores de 
agrotóxicos acima do limite permitido 
pela legislação de substâncias químicas 
de uso proibido.

Em face desses desafios, a adoção de 
ferramentas de gestão da segurança e da 
qualidade para frutas e hortaliças vem 
crescendo significativamente em vários 
países, norteando diversos processos 
de comercialização, sendo utilizada, 
em alguns casos, como barreira não-
tarifária para produtos exportados para 
os mercados da comunidade européia, 
americano e asiático. 

Planos de ações de segurança dos 
alimentos devem ser adotados pelos pro-
dutores, nas etapas de cultivo, colheita, 
classificação, embalagem, transporte até 

a distribuição, com a finalidade de au-
mentar a qualidade sanitária do produto 
comercializado.

Dentre essas ações de busca pelos 
padrões exigidos de segurança e inocui-
dade de hortaliças, destacam-se as Boas 
Práticas Agrícolas (BPA), a Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC) e a Produção Integrada (PI). 
É importante salientar também que a 
rastreabilidade é parte integrante e in-
dispensável do processo de obtenção de 
frutas e hortaliças seguras. Ações como 
o Programa Alimentos Seguros (PAS-
Campo) tem contribuído, na produção 
primária, para a melhoria da segurança 
e da inocuidade de frutas e hortaliças no 
Brasil (SENAI, 2000).

O presente artigo tem por objeti-
vo abordar as principais ferramentas 
utilizadas para a produção segura de 
hortaliças produzidas nos diferentes 
sistemas de produção empregados no 
País, minimizando a ocorrência de 
contaminações, assim como despertan-
do para a sustentabilidade ambiental e 
social da atividade.

Boas Práticas Agrícolas - O culti-
vo de hortaliças está sujeito a diversas 
fontes de contaminação microbiológica 
e química ao longo do seu cultivo e 
processamento, como água de irrigação, 
manipuladores, solo, equipamentos e 
utensílios e água empregada na fase pós-
colheita. A implantação de um sistema 
de garantia de qualidade por unidades 
que produzem e processam esses tipos 
de produtos torna-se obrigatória. Além 
do que, não é difícil imaginar que os 
perigos microbiológicos, químicos e 
físicos possam variar de um sistema 
para outro com uso de distintas tecno-
logias, em propriedades de diferentes 
tamanhos. 

Em cada área é necessário levar em 
consideração as práticas de produção 
empregadas que permitam a obtenção de 
hortaliças de qualidade, considerando-se 
as condições específicas de cada local, 
o tipo de produto e os métodos empre-
gados (Sanders et al., 2003; Leitão et 
al., 2004).

Os Programas de Pré-Requisitos 
(PPRs) em segurança dos alimentos 
são os procedimentos ou etapas que 
controlam as condições operacionais 

dentro da produção de alimentos, permi-
tindo a criação de condições ambientais 
favoráveis à produção de um alimento 
seguro. Boas Práticas Agrícolas (BPA), 
Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 
Procedimentos Padrão de Higienização 
Operacional (PPHO) são exemplos de 
PPRs. No caso da produção de produtos 
hortícolas, destacam-se as Boas Práticas 
Agrícolas (Perber et al., 1998).

Os PPRs não são parte integrante 
do sistema APPCC formal. Porém, são 
programas de qualidades gerais de um 
produto ou processo específico que 
fazem parte do sistema de qualidade. 
Caso um PPR não seja conduzido ade-
quadamente, a análise de perigos poderá 
estar equivocada e o plano APPCC 
estará inadequado, uma vez que os Pon-
tos Críticos de Controle (PCC) foram 
erroneamente estabelecidos (Wallace & 
Williams, 2001).

Os principais pontos que devem ser 
observados por produtores e técnicos 
na implantação de um programa de 
Boas Práticas Agrícolas são condições 
de higiene do ambiente de produção, 
insumos utilizados, escolha do material 
propagativo, qualidade da água e de 
adubos orgânicos e minerais, caracte-
rísticas dos solos quanto ao potencial 
de contaminação por microrganismos 
ou produtos químicos, uso adequado 
de agroquímicos, saúde e higiene dos 
trabalhadores, instalações sanitárias 
apropriadas, equipamentos associados 
com o cultivo e a colheita, manuseio, ar-
mazenamento, transporte e tratamentos 
pós-colheita. Idealmente, as recomenda-
ções sobre as BPA devem ser colocadas 
em local visível na propriedade (Moretti, 
2002).

As BPA já vêm sendo adotadas 
por produtores de hortaliças no Brasil. 
Houve uma melhora significativa na 
qualidade higiênico-sanitária dos seus 
produtos e, consequentemente, um 
aumento no nível de segurança em seu 
processo produtivo em estabelecimentos 
produtores e/ou processadores de produ-
tos alimentícios que adotaram os PPRs 
antes do sistema APPCC (Soriano et al., 
2002). A observância destes critérios de 
produção segura caracteriza-se como 
um pré-requisito para a implantação da 
próxima fase.

Análise de Perigos e Pontos Críti-
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cos de Controle (APPCC) - A Análise 
de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
é um processo científico utilizado para 
se identificar perigos e estimar os riscos 
que podem afetar a inocuidade de um 
alimento, visando estabelecer medidas 
de controle e correções nas diversas 
etapas da cadeia produtiva de alimentos, 
incluindo-se frutas e hortaliças. 

O conceito básico desse plano é a 
prevenção e não a inspeção do produto 
terminado. Certos pontos da cadeia são 
mais adequados para a aplicação dos 
princípios APPCC. A sua aplicação é 
recomendada na forma mais extensiva 
possível, em todos os elos da cadeia 
alimentícia. 

As Boas Práticas Agrícolas descritas 
anteriormente são consideradas um pré-
requisito para a implantação do sistema 
APPCC e sua adoção na produção de 
hortaliças ocorre apenas na etapa de 
pós-colheita, não sendo possível sua im-
plantação na fase pré-colheita (Stringer, 
1994; Moretti & Mattos, 2007).

A elaboração do plano APPCC in-
clui sete princípios básicos: análise de 
perigos, identificação de pontos críticos 
e pontos críticos de controle, estabeleci-
mento de limites críticos, programa de 
monitoramento do limite crítico, ações 
corretivas (quando ocorrerem desvios 
dos limites críticos), ações de registro e 
de verificação (Bauman, 1990).

Provavelmente, uma das maiores di-
ficuldades do plano APPCC consiste na 
conscientização da sua importância por 
parte dos trabalhadores, com a necessi-
dade de treinamento dos funcionários. O 
treinamento é essencial para a aplicação 
do APPCC. 

Os funcionários responsáveis pela 
implantação de um programa de APPCC 
devem ser treinados em relação aos 
seus princípios, aplicação e implan-
tação. Entretanto, o treinamento não 
deve estar limitado apenas às pessoas 
diretamente envolvidas no processo, 
mas deve atingir todas as pessoas que 
estão relacionadas ao produto direta ou 
indiretamente (Almeida, 2001).

Rastreabilidade - A rastreabilidade 
é um sistema de identificação que per-
mite resgatar a origem e a história do 
produto em todas as etapas do processo 
produtivo adotado, que vai da produção 

ao consumo. Este sistema deve, obri-
gatoriamente, estar contido em todos 
os programas e sistemas que procuram 
obter como produto final frutas e hor-
taliças seguras destinadas ao consumo. 
A rastreabilidade é hoje uma exigência 
para concretização dos contratos de im-
portação de frutas e hortaliças por vários 
mercados em todo o mundo (Opara et 
al., 2001; Porto et al., 2007; Vinholis & 
Azevedo, 2000).

Em função das crises alimentares 
ocorridas na Europa, a partir de 1996, 
envolvendo a segurança dos alimentos, 
o sistema de rastreabilidade passou a ter 
importância considerável no mercado 
internacional. 

Consumidores se conscientizaram 
e começaram a exigir alimentos com 
qualidade, de origem conhecida e que 
não oferecessem riscos a sua saúde 
(FAO, 1996). Também a regulamenta-
ção do mercado europeu passou a exigir 
a rastreabilidade de alguns produtos 
agrícolas importados, e a partir de 2005, 
de todos os produtos (Benevides et al., 
2007).

Até pouco tempo, no Brasil, o siste-
ma de identificação restringia-se somen-
te ao controle do sistema de produção 
dentro da propriedade. Hoje, a maioria 
dos sistemas de rastreabilidade permeia 
várias cadeias produtivas brasileiras. 

Diversas tecnologias têm sido adota-
das para a rastreabilidade de hortaliças 
frescas, sendo mais comumente adotado 
o sistema que emprega códigos de barra. 
Ultimamente o sistema de identificação 
por rádio freqüência (RFID) tem sido 
empregado em várias partes do mundo, 
havendo uma tendência de expansão de 
uso desta tecnologia (Moretti & Mattos, 
2007).

A identificação por rádio freqüência 
(RFID) é uma tecnologia que possui 
objetivo e utilidade similar ao código 
de barras. Entretanto, as etiquetas de 
RFID podem ser lidas a distâncias 
maiores, assim como as antenas podem 
ler produtos que não estejam ao alcance 
visual. Por exemplo, é possível identifi-
car os produtos dentro de um caminhão 
quando este passa por um portal, não 
sendo necessário seu descarregamento. 
Conseqüentemente, existe ganho de 
velocidade. Enquanto o código de barras 

exige o “escaneamento” de um produto 
de cada vez, um leitor de RFID pode ler 
centenas de etiquetas ao mesmo tempo, 
o que acelera bastante os processos de 
carregamento e de entrega. Desta forma, 
os ganhos logísticos são imensos, tanto 
para as empresas quanto para os consu-
midores (Moretti & Mattos, 2007).

Existem etiquetas passivas e ati-
vas. As passivas são ativadas quando 
recebem um sinal da antena. Já as 
ativas, além de responderem ao sinal 
das antenas, armazenam informações, 
o que pode trazer grande benefício em 
tarefas de manutenção. Teoricamente, 
etiquetas ativas colocadas em “pallets” 
com caixas de frutas e hortaliças po-
deriam acumular informações sobre 
temperatura e umidade relativa do 
ambiente de armazenamento, além das 
demais informações rotineiras (Moretti 
& Sargent, 2007).

Assim como outras tecnologias ino-
vadoras, a utilização da tecnologia de 
identificação por rádio freqüência está 
sujeita a limitações de adoção. Assim, 
estudos conduzidos pela Universidade 
da Flórida (EUA) têm demonstrado 
que a presença de água livre sobre as 
etiquetas, bem como o posicionamento 
e a velocidade com o “pallet”, se deslo-
cam e afetam a eficiência de leitura das 
informações pelas antenas. 

A Embrapa e demais instituições par-
ceiras estão iniciando estudos visando à 
adoção desta tecnologia nas diferentes 
cadeias produtivas de frutas e hortaliças 
(Moretti & Sargent, 2007).

Geralmente, a rastreabilidade de fru-
tas é perdida quando o produto atinge as 
gôndolas dos supermercados, onde todas 
as frutas de diferentes produtores são 
misturadas e vendidas a granel. Deveria 
existir uma indicação nas prateleiras 
com as informações da procedência do 
produto, de acordo com o artigo n° 4 
da norma técnica NT/SES n° 01/2005 
(ANVISA, 2007). 

A implantação da rastreabilidade de 
frutas e hortaliças por RFID permitiria 
que o rastreamento fosse realizado de 
maneira mais rápida e eficiente. As 
principais dificuldades que limitam a 
rastreabilidade de hortaliças, hoje, no 
Brasil são: falta de rotulagem, mistura 
das hortaliças pelos distribuidores, falta 
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de anotações e controle do supermer-
cado, falta de cobrança sobre a origem 
dos produtos, não cumprimento da 
legislação local e não cumprimento da 
IN n° 009/2002. 

Um sistema de rastreamento, com-
binado com procedimentos de garantia 
de qualidade do tipo APPCC facilitaria 
o controle, visando a minimizar as pos-
sibilidades de contaminação alimentar, 
bem como a identificação rápida de 
qualquer fonte de contaminação.

O rastreamento é a chave na abor-
dagem em cadeia de fornecimento na 
indústria agropecuária, entretanto, a 
complexidade do seu desenvolvimento 
e a sua implantação são fatores limi-
tantes. 

O conjunto de esforços dos setores 
produtivos e do governo para implantar 
e viabilizar o processo de rastreabilidade 
é fundamental para garantir produtos 
hortícolas seguros para que ganhem 
uma posição de destaque no mercado 
internacional uma vez que o Brasil re-
presenta hoje uma das maiores potências 
mundiais do agronegócio, destacando-se 
como grande produtor e exportador de 
diversos produtos agrícolas (Marshall, 
2001).

Produção Integrada - A Produção 
Integrada é um sistema que emprega 
tecnologias que permitem a aplicação 
de Boas Práticas Agrícolas e o controle 
efetivo de todo o processo produtivo 
através de instrumentos adequados de 
monitoramento dos procedimentos e 
rastreabilidade em todas as etapas, desde 
aquisição de insumos até a oferta do 
produto ao consumidor final. Tudo isto 
visa à obtenção de um alimento seguro 
(isento de resíduos físicos, químicos e 
biológicos) e com melhor qualidade, 
produzido dentro dos princípios de res-
ponsabilidade social e de menor agres-
são ao meio ambiente (Titi et al.,1995; 
Andrigueto et al., 2006).

No Brasil, parcerias entre o setor 
público e o privado têm contribuído 
para uma progressiva melhoria na qua-
lidade dos alimentos consumidos pela 
população. O Programa de Alimentos 
Seguros (PAS) e o sistema de Produção 
Integrada de Frutas (PIF), do Ministério 
da Agricultura (MAPA), são exemplos 
de iniciativas bem sucedidas (Andrigue-

to et al., 2006).
A Produção Integrada de Frutas 

(PIF) e hortaliças além de ser um pro-
cesso de obtenção de produtos de alta 
qualidade, priorizando-se métodos mais 
seguros do ponto de vista ecológico, 
busca minimizar os efeitos secundários 
indesejáveis do uso de agrotóxicos e 
adubos inorgânicos. É um processo 
que tem como foco, além da qualidade, 
a proteção ao meio ambiente e à saúde 
dos consumidores (Andrigueto et al., 
2007).

O conceito de Produção Integrada 
teve seus primórdios nos anos 70 pela 
Organização Internacional para o Con-
trole Biológico e Integrado Contra os 
Animais e Plantas Nocivas (OILB), 
na Europa. Somente em 1993, foram 
publicados pela OILB os princípios e 
normas técnicas pertinentes. 

Os precursores do sistema PI na 
Comunidade Européia foram Alema-
nha, Suíça e Espanha com a finalidade 
de substituir as práticas convencionais 
onerosas por um sistema que diminuísse 
os custos de produção, melhorasse a 
qualidade dos alimentos e reduzisse os 
danos ambientais. 

Na segunda metade da década de 90, 
a Produção Integrada surgiu a partir das 
demandas reais de satisfazer às necessi-
dades da sociedade como um todo, no 
que se refere à produção de alimentos e 
insumos industriais, à geração de empre-
gos no campo para população de baixa 
renda e escolaridade e à redução de 
êxodo rural para as cidades grandes. 

Na América do Sul, a Argentina foi o 
primeiro país a implantar o sistema PIF, 
em 1997, seguindo-se no mesmo ano, o 
Uruguai e o Chile. Atividades semelhan-
tes deram início nos anos de 1998/99 no 
Brasil (Andrigueto et al., 2006).

Devido às pressões dos consumido-
res por hortaliças e frutas seguras, jun-
tamente com o aumento das exportações 
e necessidade de rastreamento, o MAPA 
criou em 2001, o sistema de Produção 
Integrada de Frutas (PIF).

Os produtores, que aderem ao pro-
grama, são capacitados por meio de trei-
namentos e recebem uma certificação de 
conformidade, que passam a utilizar em 
seus produtos o selo de conformidade. 
Esse selo permite a rastreabilidade total 

de seus produtos. 
Os selos de conformidade, além de 

atestarem os produtos originários de 
Produção Integrada, possibilitam a toda 
a cadeia consumidora obter informações 
sobre a procedência dos produtos, os 
procedimentos técnicos operacionais 
adotados, e, ainda sobre, insumos uti-
lizados no processo produtivo, dando 
confiabilidade ao consumidor. Todo 
esse sistema executado garante a ras-
treabilidade do produto por meio do 
número identificador estampado no selo, 
tendo em vista que o mesmo reflete os 
registros obrigatórios das atividades de 
todas as fases envolvendo a produção e 
as condições em que foram produzidos, 
transportados, processados e embalados 
(Andrigueto et al., 2006).

A adoção da Produção Integrada 
de frutas brasileiras possibilitou que 
produtos nacionais adentrassem os 
competitivos mercados americano e 
europeu. Hortaliças como tomate in-
dustrial e batata foram contempladas 
com projetos de Produção Integrada, 
permitindo que esses produtos também 
se beneficiem desse novo processo de 
produção agrícola. 

Um dos resultados mais importantes 
da implantação do sistema de produção 
integrada foi a redução de quase 50% 
no uso de fungicidas (ANVISA, 2007). 
Em 2005 houve um aumento de 5.446 
ha (incremento de 35.000 ha para 40.446 
ha de área total) de área cultivada sob 
regime PIF, com 1.219 produtores en-
volvidos diretamente com a produção 
total de 1.140.326 toneladas de frutas 
(Andrigueto et al., 2006).

Até o ano de 2005, o PIF havia con-
templado 17 espécies de frutas, em 14 
estados brasileiros, capacitando 8.521 
agentes. Em 2008, o Sistema de Produ-
ção Integrada atingiu a consolidação em 
18 culturas (banana, caju, caqui, coco, 
figo, goiaba, laranja, lima ácida ‘Tahiti’, 
lima da pérsia, maçã, mamão, manga, 
maracujá, melão, morango, pêssego, tan-
gor ‘Murcot’ e uva), ou seja, os produ-
tores estão aptos a certificar a produção 
para essas culturas, tendo em vista que 
existem Normas Técnicas Específicas 
(NTE) (Andrigueto et al., 2007).

Atualmente existem 56 projetos 
de fomento à Produção Integrada, no 
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âmbito do MAPA, contemplando 42 
culturas. Tais projetos se encontram em 
diferentes estágios de implementação, 
destacando-se dentre eles a Produção 
Integrada de Tomate Indústria (PITI). 
O projeto teve início em 2004 e está 
em fase de implantação dos cadernos 
de campo, visando a certificação das 
Normas Técnicas Específicas para a 
cultura (Andrigueto et al., 2009).

O programa de Produção Integrada 
por meio de ações de capacitação e 
treinamento busca apresentar resultados, 
não só econômicos, mas sociais e de ge-
ração de emprego e renda, estimulando a 
organização da base produtora familiar 
em grupos e, como conseqüência, o 
fortalecimento desses produtores para 
atuação mais preponderante nos merca-
dos. Isto é de fundamental importância 
para introduzir novos comportamentos 
relacionados ao processo de transforma-
ção dos meios de produção (Moretti & 
Mattos, 2007).

A produção segura de alimentos 
deve ser o foco dos diferentes atores 
envolvidos com a produção de frutas e 
hortaliças no País. 

Os esforços envidados pelo governo 
e setor produtivo, sobretudo no que diz 
respeito à implantação do Programa 
de Produção Integrada no País, têm 
trazido inúmeros benefícios, tais como 
o aumento da produtividade e da quali-
dade de frutas e hortaliças produzidas, 
redução no consumo de energia elétrica, 
incremento na diversidade e população 
de inimigos naturais das pragas, dimi-
nuição da aplicação de agrotóxicos e 
consequente redução de resíduos quí-
micos nos produtos, racionalização no 
uso de insumos e, ainda, melhoria do 
meio ambiente, da qualidade do produto 
consumido, da saúde do trabalhador 
rural e do consumidor final (Andrigueto 
et al., 2009).
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RESUMO
A redução do tempo de permanência no campo da mandioquinha-

salsa é um dos principais objetivos do melhoramento. Foi avaliada a 
produção de 11 clones além de uma cultivar, colhidos aos 187, 243, 
306 e 370 dias após o plantio, em Araponga-MG. Os tratamentos 
foram arranjados como fatorial 12 x 4, no delineamento de blocos 
casualizados, com três repetições. Avaliou-se a altura e diâmetro 
de planta, comprimento da maior raiz, diâmetro da raiz mais longa, 
diâmetro da raiz mais grossa, produtividade de rebentos, número de 
rebentos/planta, produtividade da coroa, produtividade da parte aérea 
e produtividade de raízes comercializáveis e não-comercializáveis. 
Estimou-se o tempo que cada clone necessita para atingir produtivi-
dade de raízes comercializáveis igual à média de Minas Gerais (11 t 
ha-1). O tempo variou de 243 a 344 dias, sendo que todos os clones 
tiveram tempo estimado inferior aos 365 dias necessários em campos 
tradicionais da região. O clone BGH 5742 atingiu 13,46 t ha-1 aos 243 
DAP e o menor tempo estimado para atingir a produtividade média 
de Minas Gerais. Os clones BGH 4550, BGH 5742, BGH 5746, BGH 
5747, BGH 6417, BGH 6507, BGH 6521 e BGH 7607 produziram 
acima da média de Minas Gerais, aos 306 DAP. As correlações ge-
notípicas da característica produtividade de raízes comercializáveis 
com as outras características foram baixas ou nulas. As correlações 
ambientais superaram as genotípicas o que evidencia forte influência 
do ambiente sobre as plantas.

Palavras-chave: Arracacia xanthorrhiza, batata-baroa, precocidade, 
produtividade, raízes, correlação de caracteres.

ABSTRACT
Arracacha clones competition at four harvest times

A major objective of arracacha breeding programs is to reduce 
the crop permanence in field. The yield of 11 clones and one cultivar 
of arracacha was evaluated  at 187, 243, 306 and 370 days after 
planting in Araponga, Minas Gerais State, Brazil. The treatments 
were arranged in a factorial 12 x 4 scheme in randomized blocks 
design with three replications. Plant height, plant diameter, length of 
the longest root, diameter of the longest root, diameter of the thickest 
root, shoot yield, shoot number per plant, crown yield, aerial part 
yield, yield of marketable roots and yield of non-marketable roots 
were evaluated. The time each clone took to reach the average yield of 
Minas Gerais State (11 t ha-1) varied from 243 to 344 days and it was  
inferior to 365 days, the usual arracacha cycle in that region, for all the 
evaluated clones.. The clone BGH 5742 produced 13,46 t ha-1 after 
243 days in field and presented the shortest estimated time to reach 
the Minas Gerais State average yield. The clones BGH 4550, BGH 
5742, BGH 5746, BGH 5747, BGH 6417, BGH 6507, BGH 6521 
and BGH 7607 produced less than the Minas Gerais State average 
yield after 306 days in field. Genotypic correlations of marketable root 
yield with other traits were low or null. Environmental correlations 
overcame the genotypic ones, and it evidenced a strong environmental 
influence on those plants.

Keywords: Arracacia xanthorrhiza, peruvian carrot, earliness, yield, 
roots, trait correlations.
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Tradicionalmente, considera-se que 
a mandioquinha-salsa necessita de 

365 dias de ciclo e pode permanecer 
mais 60 dias no campo para aguardar 
melhor preço (Sediyama et al., 2005). 

A produção de raízes comercializá-
veis aos 240 a 300 dias após o plantio 
(DAP) não é viável a não ser que se 
utilizem tecnologias de produção ou 
melhoramento genético (Câmara, 1984), 
obtendo-se então produtividade superior 
à média de MG (Granate et al., 2004) e 

aos 365 dias rendimento superior a 25,0 
t ha-1 (Santos, 1997). Em Dourados-MS, 
é economicamente viável a colheita dos 
6,5 meses aos 8-9 meses para determi-
nados genótipos (Vieira, 1995) e em 
Lavras-MG, a colheita obtida aos 305 
dias de ciclo foi considerada rentável, 
embora realizada antes de ser atingido 
o máximo da produção (Madeira et al., 
2000).

Os ciclos de mandioquinha-salsa 
empregados por diversos pesquisadores 

são variáveis, mas não têm sido objeto 
de pesquisas. Para estudos de fertiliza-
ção, ciclo de 240 dias foi utilizado por 
Vieira et al. (1996) em Dourados, de 10 
meses por Mesquita Filho et al. (1996) 
em Brasília, de 360 dias por Portz et 
al. (2003) e por Portz et al. (2006) em 
Nova Friburgo-RJ. Para estudo de ca-
racterísticas de mudas um ciclo de nove 
meses foi usado por Vieira et al. (1998) 
em Dourados. 

Em trabalho sobre desempenho de 
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clones um ciclo de 305 dias foi emprega-
do por Madeira et al. (2002) em Lavras-
MG e em trabalho de consorciação com 
alface e beterraba um ciclo de 222 dias 
foi utilizado por Tolentino Júnior et al. 
(2002) em Dourados.

Na Zona da Mata (MG), as duas 
épocas de plantio que favorecem o 
desenvolvimento das plantas são a de 
março-junho e a de setembro-outubro, 
o que evita extremos de temperaturas e 
de umidade na fase de implantação do 
ciclo (Granate et al., 2006). Neste caso, 
as respectivas colheitas são realizadas de 
janeiro a junho e de julho a outubro do 
ano seguinte, mantendo-se a cultura no 
campo de 300 a 365 DAP. 

A cotação das raízes na CEASA 
(MG) atinge os maiores valores entre 
janeiro e abril e os menores entre julho 
e outubro (Sediyama et al., 2005). Os 
produtores da Zona da Mata (MG) prefe-
rem a época de plantio de janeiro a abril 
porque favorece o desenvolvimento 
da cultura e simultaneamente permite 
obtenção de melhor preço.

Se for conhecida a menor duração 
do ciclo, as colheitas podem ser progra-
madas para o período de melhor preço, 
efetuando-se colheitas semanais, a partir 
do momento em que as raízes atingirem 
o tamanho comercializável (Sediyama 
et al., 2005). A redução do tempo de 
permanência da cultura no campo é um 
dos objetivos do melhoramento desta 
cultura para melhorar o rendimento 
do produtor (Bustamante et al., 1997; 
Izquierdo & Roca, 1998) e uma das 
demandas dos produtores da região da 
Zona da Mata (MG).

Neste trabalho, compararam-se as 
produtividades de raízes de mandio-
quinha-salsa obtidas aos 187, 243, 306 
e 370 DAP para determinar o menor 
período de tempo que clones produtivos, 
plantados na mesma época, necessitam 
permanecer no campo para obtenção de 
raízes comercializáveis, em Araponga 
(MG).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em 
propriedade de produtor de mandioqui-
nha-salsa localizada no município de 
Araponga, de coordenadas geográficas 

20º40’ latitude Sul e 42º31’ longitude 
Oeste, de altitude média 1.000 m, e 
em solo Podzólico Vermelho Amarelo 
Câmbico Fase Terraço. Foram avalia-
dos os clones BGH 4550, BGH 5742, 
BGH 5744, BGH 5746, BGH 5747, 
BGH 6417, BGH 6425, BGH 6507, 
BGH 6521, BGH 6525 e BGH 7607, 
selecionados como produtivos e sem 
sintomas de doenças na época da co-
lheita em experimento anterior (Granate 
et al., 2004) e com a cultivar comercial 
‘Amarela de Senador Amaral’ como 
testemunha. Foram realizadas colheitas 
aos 187, 243, 306 e 370 DAP, o que 
correspondeu aos meses de setembro e 
novembro de 2003 e janeiro e março de 
2004, respectivamente. 

O delineamento foi em blocos ao 
acaso, no esquema fatorial 12 x 4 (clones 
x épocas de colheita), com três repeti-
ções. Cada parcela foi constituída de três 
linhas contendo oito plantas cada, sendo 
avaliadas duas plantas competitivas por 
parcela.

Antes da aração, aplicou-se calcário 
dolomítico em toda a área, incorporado 
na camada de 0 a 20 cm de profundida-
de. Na época do plantio, aplicaram-se 
88 g m-1 de sulco da mistura de 15 kg de 
cloreto de potássio com 149 kg de su-
perfosfato simples granulado, conforme 
resultado da análise de solo. 

No terreno, após arado, foram le-
vantadas leiras com 30 cm de altura, 
espaçadas de 80 cm; sobre as leiras 
foram abertos pequenos sulcos onde 
se plantaram as mudas espaçadas de 
40 cm. 

Utilizou-se como muda a parte api-
cal do rebento, com cerca de 3 cm de 
comprimento, tendo a base cortada em 
bisel simples e o ápice também cortado, 
mantendo-se cerca de 1 cm de pecíolo 
acima da gema apical conforme Vieira 
et al. (1996). O plantio foi feito em 19 
de março de 2003.

A irrigação foi feita sempre que 
se considerou necessário quando da 
ausência de precipitação, por aspersão 
convencional. 

Foram feitas capinas manuais com 
enxadas para manter a cultura sem 
competição de ervas daninhas até à 
cobertura total do terreno pela cultura 
o que ocorreu aos três meses após o 

plantio. Não ocorreram surtos de pragas 
ou doenças. 

Foram avaliadas as características: 
sobrevivência, produtividade de raízes 
comercializáveis em t ha-1; altura de 
planta (média da altura de duas plan-
tas competitivas tomadas ao acaso na 
parcela, medida do solo até à ponta 
da folha mais alta em cm); diâmetro 
de planta (média do diâmetro de duas 
plantas competitivas tomadas ao aca-
so na parcela, medido passando pelo 
centro da planta em cm); comprimento 
da maior raiz em cm; diâmetro da raiz 
mais longa em cm; diâmetro da raiz 
mais grossa em cm; produtividade dos 
rebentos em t ha-1; número de rebentos 
por planta; produtividade da coroa em t 
ha-1; produtividade da parte aérea em t 
ha-1; produtividade de raízes comercia-
lizáveis e não-comercializáveis (refugo) 
em t ha-1.

As análises de variância e de re-
gressão de modelos lineares simples e 
quadrático da produtividade em função 
dos dias após o plantio, os testes de 
normalidade de Lilliefors e de homoge-
neidade de variâncias de Bartllet foram 
realizados. As médias dos tratamentos 
foram comparadas entre si usando o 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
As correlações genotípicas e ambientais 
foram estimadas. O Programa Genes 
(Cruz, 2001) foi utilizado em todas as 
análises estatísticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ocorreram em média 13% de falhas 
na emergência das parcelas o que é fre-
qüente nessa cultura.

A altura de planta apresentou valores 
e variação semelhantes aos observados 
por Soares (1991), Vieira (1996) e Vieira 
et al. (1998) e conforme o hábito de cres-
cimento da espécie, com máxima para o 
clone BGH 5746 aos 243 DAP. 

Nas quatro épocas de colheita, a cor-
relação genotípica entre altura de planta 
e produtividade de raízes comercializá-
veis é considerada nula e fracamente 
influenciada pelo ambiente porque a 
correlação ambiental foi de baixo valor, 
confirmando a observação de Madeira 
et al. (2002) de que a altura da planta 
não é uma característica adequada para 

Competição de clones de mandioquinha-salsa em quatro épocas de colheita
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Tabela 1. Altura de plantas (AP), diâmetro de plantas (DP), comprimento da maior raiz (CMR), diâmetro da raiz mais longa (DMR), 
diâmetro da raiz mais grossa (DMax), produtividade de rebentos (PReb), número de rebentos por planta (NReb), produtividade da coroa 
(PCor), produtividade da parte aérea (PPA), produtividade de raízes não-comercializáveis (PRef), de mandioquinha-salsa, em quatro épocas 
de colheita (plant height (AP), plant diameter (DP), length of the longest root (CMR), diameter of the longest root (CMR), diameter of the 
thickest root (DMax), shoots yield (PReb), shoots number/plant (NReb), crown yield (PCor), aerial part yield (PPA), yield of non-marketable 
roots (PRef) of arracacha at four harvest times). Araponga, EPAMIG, 2003-2004.

1Médias seguidas pela mesma letra, nas linhas, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade (means 
followed by the same letter in lines are not different according to Tukey test at 5 % probability).

Médias1
AP

 (cm)
DP

 (cm)
CMR
 (cm)

DMR 
(cm)

DMax 
(cm)

PReb 
(t ha-1)

NReb 
(un)

PCor
 (t ha-1)

PPA
 (t ha-1)

PRef 
(t ha-1)

187 dias após o plantio
4550 31,3 a 45,83 a 9,00 a 1,63 a 1,73 a 6,64 ab 7,00 ab 1,41 a 8,05 ab 0,36 a 
5742 21,67 a 46,33 a 13,67 a 2,63 a 2,67 a 12,89 ab 9,17 a 1,74 a 14,63 ab 0,99 a 
5744 27,83 a 45,17 a 7,67 a 1,6 a 0,8 a 14,71 a 9,5 a 1,33 a 16,04 a 1,20 a 
5746 22,17 a 42,67 a 2,33 a 0,83 a 0,83 a 5,03 b 5,67 ab 0,70 a 5,73 ab 0,6 a 
5747 17,00 a 36,5 a 6,87 a 1,53 a 1,8 a 6,2 ab 5,5 ab 1,17 a 7,37 ab 0,68 a 
6417 14,5 a 29,83 a 5,67 a 0,63 a 0,63 a 4,12 b 3,17 b 0,55 a 4,66 b 0,21 a 
6425 19,67 a 42,83 a 3,33 a 1,00 a 1,00 a 6,9 ab 6,00 ab 0,86 a 7,76 ab 0,57 a 
6507 19,0 a 43,33 a 12,33 a 2,7 a 2,87 a 8,54 ab 7,83 ab 1,62 a 10,16 ab 0,89 a 
6521 21,33 a 41,0 a 4,27 a 1,7 a 1,7 a 5,26 b 4,33 ab 1,04 a 6,30 ab 1,07 a 
6525 20,67 a 44,83 a 7,17 a 1,47 a 1,63 a 7,66 ab 6,83 ab 1,35 a 9,01 ab 0,73 a 
7607 19,67 a 51,0 a 11,83 a 2,9 a 2,93 a 9,19 ab 7,17 ab 1,09 a 10,29 ab 0,88 a 
Testem. 24,5 a 55,83 a 13,27 a 2,4 a 3,0 a 11,41 ab 6,83 ab 1,93 a 13,3 ab 0,99 a 
CV (%) 24,71 20,54 71,45 69,68 71,81 38,71 29,09 42,15 37,96 44,41

243 dias após o plantio
4550 24,50 b 49,00 ab 15,87 a 3,63 a 4,03 ab 14,84 ab 14,00 a 2,86 a 17,71 ab 0,75 a 
5742 30,50 b 59,83 ab 16,13 a 3,90 a 4,53 a 27,00 ab 16,50 a 3,02 a 30,03 ab 1,12 a 
5744 29,67 b 62,33 a 11,77 a 2,90 a 3,60 ab 27,42 ab 15,67 a 2,73 a 30,16 ab 1,41 a 
5746 44,25 a 60,50 ab 15,35 a 3,55 a 3,70 ab 34,14 a 17,00 a 3,87 a 38,01 a 0,82 a 
5747 23,00 b 44,83 b 13,70 a 4,20 a 4,37 ab 11,64 b 11,33 a 1,85 a 13,49 b 0,49 a 
6417 25,67 b 51,33 ab 13,97 a 2,43 a 2,90 b 15,10 ab 9,33 a 6,33 a 21,43 ab 0,49 a 
6425 29,00 b 56,50 ab 11,57 a 3,10 a 3,47 ab 22,16 ab 16,67 a 2,92 a 25,08 ab 1,69 a 
6507 26,50 b 50,50 ab 12,10 a 3,45 a 3,55 ab 16,56 ab 12,83 a 2,73 a 19,30 ab 0,74 a 
6521 26,00 b 51,17 ab 12,47 a 3,80 a 4,32 ab 16,12 ab 11,17ª 3,57 a 19,69 ab 0,86 a 
6525 30,50 b 58,83 ab 14,93 a 3,73 a 4,03 ab 23,33 ab 13,67 a 2,24 a 25,57 ab 0,52 a 
7607 28,17 b 57,17 ab 13,97 a 3,90 a 4,08 ab 20,23 ab 14,50 a 2,34 a 22,58 ab 1,17 a 
Testem. 30,00 b 55,67 ab 15,17 a 4,72 a 4,82 a 25,63 ab 18,50 a 3,54 a 29,17 ab 1,12 a 
CV (%) 12,48 10,5 13,69 25,64 13,09 32,19 22,68 66,72 30,17 55,29

306 dias após o plantio
4550 32,17 ab 58,33 a 16,67 a 4,58 a 4,92 a 17,64 a 17,33 a 3,01 a 20,65 a 0,82 a 
5742 38,25 ab 64,75 a 12,67 a 4,33 a 5,00 a 31,65 a 21,08 a 5,21 a 36,86 a 1,18 a 
5744 43,58 a 84,08 a 16,67 a 3,98 a 4,55 a 41,46 a 21,83 a 3,46 a 44,92 a 1,08 a 
5746 37,61 ab 68,03 a 14,70 a 5,37 a 5,57 a 40,02 a 28,78 a 2,17 a 42,18 a 0,57 a 
5747 33,17 ab 56,17 a 13,50 a 4,46 a 4,91 a 16,32 a 16,00 a 3,45 a 19,77 a 0,81 a 
6417 38,44 ab 72,17 a 16,77 a 4,68 a 4,68 a 32,79 a 21,25 a 4,74 a 37,53 a 0,96 a 
6425 31,03 ab 48,19 a 14,50 a 4,20 a 5,23 a 27,13 a 21,94 a 4,13 a 31,26 a 0,91 a 
6507 37,08 ab 74,17 a 12,50 a 4,40 a 5,17 a 29,89 a 22,83 a 4,82 a 34,70 a 0,72 a 
6521 25,75 b 46,67 a 16,93 a 4,50 a 4,73 a 14,39 a 16,67 a 4,00 a 18,38 a 0,60 a 
6525 33,17 ab 61,17 a 13,27 a 5,17 a 5,17 a 24,14 a 19,33 a 4,09 a 28,23 a 0,56 a 
7607 37,17 ab 74,42 a 13,50 a 4,70 a 5,00 a 31,93 a 27,67 a 3,70 a 35,62 a 1,05 a 
Testem. 29,33 ab 52,00 a 13,83 a 4,70 a 5,44 a 16,86 a 16,92 a 3,58 a 20,44 a 0,43 a 
CV (%) 16,58 21,55 15,18 19,88 14,6 39,66 25,6 30,37 37,26 51,12

370 dias após o plantio
4550 33,67 cde 57,17 e 19,67 a 5,47 a 5,7 a 20,72 f 22,33 d 4,66 a 25,37 g 1,03 a 
5742 37,00 b 69,58 bc 14,57 cd 5,43 a 6,00 a 37,87 d 27,33 c 6,04 a 43,91 de 1,11 a 
5744 43,42 a 80,25 a 15,47 bcd 4,63 a 5,00 a 54,52 a 31,00 b 4,07 a 58,59 a 0,81 a 
5746 35,5 bc 71,86 b 13,27 d 3,87 a 4,6 a 41,53 c 38,42 a 5,39 a 46,91 c 0,51 a 
5747 31,58 e 53,25 f 16,3 bc 4,76 a 5,3 a 14,49 g 19,00 e 4,20 a 18,7 h 0,95 a 
6417 34,00 cde 70,83 bc 16,57 bc 4,97 a 5,37 a 37,79 d 33,25 b 4,74 a 42,53 e 0,75 a 
6425 32,89 cde 62,11 d 14,39 cd 4,93 a 5,59 a 27,02 e 27,33 c 3,29 a 30,31 f 0,68 a 
6507 34,58 bcd 63,0 d 14,27 cd 4,77 a 5,6 a 26,02 e 26,67 c 4,42 a 30,44 f 1,05 a 
6521 32,25 de 55,83 ef 17,56 ab 5,4 a 5,83 a 22,72 f 22,58 d 3,41 a 26,14 g 0,74 a 
6525 34,67 bcd 68,67 c 14,86 bcd 5,76 a 6,96 a 42,07 c 32,33 b 4,52 a 46,59 cd 0,87 a 
7607 37,42 b 70,83 bc 20,00 a 6,13 a 7,03 a 46,67 b 33,5 b 6,24 a 52,90 b 1,42 a 
Testem. 32,0 de 54,58 ef 16,33 bc 6,03 a 6,7 a 22,65 f 26,66 c 5,09 a 27,74 fg 1,04 a 
CV (%) 12,08 11,24 16,96 22,59 18,78 28,24 25,37 29,79 27,07 54,86

MJ Granate et al.
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genotípicas próximas de zero com pro-
dutividade de raízes comercializáveis e 
sem forte influência ambiental. A falta 
de correlações genotípicas e ambientais 
deverá permitir adensamento da cultura 
e conseqüente aumento da produtividade 
(Madeira et al., 2002) (Tabelas 1 e 2). 

O comprimento da maior raiz 
(CMR), diâmetro da raiz mais longa 
(DMR) e diâmetro da raiz mais grossa 
(DMax) não apresentaram diferenças 
estatísticas entre clones com exceção 
de DMax aos 243 DAP e CMR aos 370 
DAP (Tabela 2). O DMax foi a caracte-
rística mais consistente para avaliação 
das propriedades físicas da planta, por 
isso deverá ser sempre considerado em 
avaliações visando o melhoramento (Ki-
mura & Ayub, 1995). No entanto, neste 
trabalho, as suas correlações genotípicas 
e ambientais com produtividade de raí-
zes comercializáveis foram inferiores a 
0,80 (Tabelas 1 e 2).

A produtividade de rebentos foi 
muito superior, nas quatro colheitas, à de 
massa fresca de rebentos, de 3,92 t ha-1 
aos 222 dias após o plantio, observada 
por Tolentino Júnior et al. (2002). A sua 
correlação genotípica com a produtivi-
dade de raízes comercializáveis foi mui-
to variável entre colheitas, daí não ser 
uma característica confiável e utilizável 
na seleção indireta para produtividade 
(Tabelas 1 e 2).

O clone Amarelo de Carandaí ou 
BGH 5746 avaliado por Tolentino 
Júnior et al. (2002) em Dourados-MS 
foi também avaliado neste trabalho no 
qual o número de rebentos por planta, a 
partir dos 243 DAP, foi muito superior 
aos 9,38 rebentos por planta observados 
por Tolentino Júnior et al. (2002). A 
produtividade de raízes aos 243 DAP 
deste clone, neste trabalho, foi inferior 
à de 11,92 t ha-1 observada por aqueles 
autores, assim como a produtividade da 
parte aérea, para a qual Tolentino Júnior 
et al. (2002) obtiveram 4,36 t ha-1. A 
produtividade de rebentos foi superior às 
3,92 t ha-1 obtidas pelos referidos auto-
res, a partir dos 187 DAP. As correlações 
genotípicas do número de rebentos por 
planta e produtividade da parte aérea 
com produtividade de raízes comer-
cializáveis foram muito variáveis entre 
colheitas, o que não permite utilizá-la 
na seleção indireta para produtividade 

Tabela 2. Equações de regressão da produtividade em função dos dias após o plantio 
(equations of regressions of yield as a function of days after planting). Araponga, EPAMIG, 
2003-2004.

Clones BGH Equação1 R2

4550 Ŷ =-19,39+0,11**x 0,99

5742 Ŷ =-9,59+0,08*x 0,87

5744 Ŷ =-8,40+0,06*x 0,84

5746 Ŷ =ns 0,43

5747 Ŷ =ns 0,71

6417 Ŷ =ns 0,77

6425 Ŷ =-9,42+0,06*x 0,94

6507 Ŷ =ns 0,71

6521 Ŷ =-14,35+0,08*x 0,94

6525 Ŷ =-11,48+0,07*x 0,85

7607 Ŷ =-22,39+0,12*x 0,94

Testemunha Ŷ =-15,85+0,10x 0,98
1;**;*: significativos a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F (F test significant at 1 and 5% 
of probability); ns: teste F não significativo (non significant F test). 

Figura 1. Produtividade (t ha-1) de raízes comercializáveis de mandioquinha-salsa em função 
dos dias após o plantio (Yield (t ha-1) of marketable roots of arracacha as function of days 
after planting). Araponga, EPAMIG, 2003-2004.

a seleção de clones produtivos, mas ao 
contrário de Vieira et al. (1998) que 
obtiveram correlações genotípicas altas, 
ambientais baixas e consideraram que 
o bom desenvolvimento da parte aérea 

permite prognosticar boa produção de 
raízes (Tabelas 1 e 2).

O diâmetro de planta, com máximos 
do clone BGH 5744 nas três últimas co-
lheitas também apresentou correlações 

Competição de clones de mandioquinha-salsa em quatro épocas de colheita
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(Tabelas 1, 2 e 3). 
A produtividade de raízes não-

comercializáveis foi baixa em todas as 
colheitas e para todos os clones, sem 
correlações genotípicas de interesse com 
produtividade (Tabelas 1 e 2). 

A produtividade de raízes comercia-
lizáveis de todos os clones, na colheita 
aos 187 DAP, foi inferior à média de 
MG, de 10,95 t ha-1 (Torres, 1997). Aos 
243 DAP o clone BGH 5742 foi muito 
superior à média de MG. Aos 306 DAP 
os clones BGH 4550, BGH 5742, BGH 
5746, BGH 5747, BGH 6417, BGH 
6507, BGH 6521 e BGH 7607 produzi-
ram acima da média de MG. 

A produtividade média dos 11 clones 
aos 306 DAP foi superior às obtidas por 
Portz et al. (2003) e Portz et al. (2006) 
de 12 t ha-1 aos 300 dias após o trans-
plantio mais 60 dias de viveiro. Aos 370 
DAP o clone BGH 7607 e a testemunha 
foram superiores em mais do dobro à 
média de MG, enquanto os clones BGH 
4550, BGH 5742, BGH 5744, BGH 
6417, BGH 6507, BGH 6521, BGH 
6525 e BGH 7607 foram superiores à 
média de MG (Tabela 3). 

Todos os clones avaliados atingiriam 
a média de produtividade de MG, de 11 

t ha-1 antes dos 12 meses após o plantio, 
tradicionais na cultura (Figura 1). O 
valor de produção máxima estimado por 
Mesquita Filho et al. (1996) foi de 12,9 t 
ha-1, em Brasília, aos 270 DAP. O maior 
acúmulo de fotoassimilados nas raízes 
de reserva verificou-se aos 300 DAT 
(transplantio) e a produtividade média 
do clone Amarelo de Carandaí foi de 12 
t ha-1 (Portz et al., 2006). 

Os clones avaliados neste trabalho 
podem ser considerados mais preco-
cemente produtivos, no ambiente de 
Araponga. 

Em Dourados foi obtida a produtivi-
dade média de 10 t ha-1 aos 270 DAP por 
Vieira et al. (1998) e considerada viável 
para aquele estado. Comportamento 
linear foi observado também por Vieira 
et al. (1998), Portz et al. (2003) e Portz 
et al. (2006).

A falta de variabilidade genética en-
tre os clones, atribuída à seleção prévia 
para a obtenção dos clones deste expe-
rimento (Granate et al., 2004), teve por 
conseqüência estimativas de variâncias 
genotípicas nulas para várias caracte-
rísticas e daí as correlações genotípicas 
também serem nulas. 

A grande influência dos fatores am-

bientais sobre essa cultura, talvez mais 
importante que a dos fatores genéticos, 
é evidenciada pelos resultados das cor-
relações ambientais que superaram as 
genotípicas (Tabela 2). 

A influência do ambiente não permi-
te aconselhar a total substituição dos clo-
nes tradicionalmente usados na região, 
BGH 5746 e BGH 7607, pelos clones 
que apresentaram melhor desempenho 
neste trabalho porque esse desempenho 
pode não se repetir em outros anos.

Considerando que é conveniente a 
diversidade genética para diminuir os 
prejuízos de possíveis futuras epifitias 
(Madeira et al., 2002) e que o clone 
Araponga ou BGH 7607 é o mais utili-
zado no município de Araponga, a esse 
clone poderá ser associado, para colheita 
aos 243 DAP, o clone BGH 5742 e, para 
colheita aos 306 DAP, o clone BGH 
6507. Essa estratégia deverá permitir 
bom retorno ao produtor devido à produ-
tividade elevada e à menor permanência 
da cultura no campo.

A colheita da mandioquinha-salsa 
aos 180 DAP não é aconselhável consi-
derando a baixa produtividade. Colheitas 
a partir dos 300 DAP são possíveis visto 
que aos 306 DAP nove clones ultrapas-

Tabela 3. Correlações lineares genotípicas e ambientais de várias características com a característica produtividade de raízes comercializáveis 
de mandioquinha-salsa, em quatro épocas de colheita (linear genotypic and environmental correlations of several traits with trait marketable 
roots yield of arracacha at four harvest times). Araponga, EPAMIG, 2003-2004.

Dias após o plantio
Caracte-
rísticas1

187 243 306 370
Correlação Correlação Correlação Correlação

Genotípica Ambiental Genotípica Ambiental Genotípica Ambiental Genotípica Ambiental
AP -0,003 0,43 -0,02 0,50 0 0,32 -0,12 0,34
DP 0 0,26  0,04 0,41 0 0,46 -0,26 0,32
CMR 0 0,29  0 0,42 0 0,13  0,97 0,45
DMR 0 0,31  0 0,56 0 0,62  0 0,27
DMáx 0 0,44  0,73 0,52 0 0,74  0 0,49
PReb 0,78 0,74 -0,01 0,56 0 0,48 -0,09 0,43
NReb 0,99 0,58  0,25 0,19 0 0,48 -0,20 -0,07
PCor 0 0,53  0 0,38 0 0,45  0,98 0,22
PPA 0,83 0,73 -0,14 0,63 0 0,49 -0,05 0,42
PRef 0,92 -0,07 -0,72 0,29 0 0,26  0 -0,10

1AP: Altura de plantas; DP: diâmetro de plantas; CMR: comprimento da maior raiz; DMR: diâmetro da raiz mais longa; DMax: diâmetro da 
raiz mais grossa; PReb: produtividade de rebentos; NReb: número de rebentos por planta; PCor: produtividade da coroa; PPA: produtividade 
da parte aérea; PRef: produtividade de raízes não-comercializáveis (AP: plant height; DP: plant diameter; CMR: length of the longest root; 
DMR: diameter of the longest root; DMax: diameter of the thickest root; PReb: shoots yield ; NReb: shoots number/plant; PCor: crown 
yield; PPA: aerial part yield; PRef: yield of non-marketable roots).

MJ Granate et al.
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saram a produtividade média de MG. O 
tempo estimado para atingir a média de 
produtividade de MG foi inferior a 365 
dias para todos os clones.

Os CV foram compatíveis com os 
obtidos para mandioquinha-salsa por 
Vieira (1995), e por Câmara (1984) 
(Tabela 1). Nas culturas de órgãos 
subterrâneos como cenoura, mandioca, 
mandioquinha-salsa e inhame os valores 
do CV são altos e em geral superiores a 
30% (Soares, 1991). 

Os caracteres quantitativos, que em 
geral controlam as características de 
importância econômica, são muito in-
fluenciados pelos ambientes temporais e 
espaciais. As interações exercem grande 
influência sobre esses caracteres e sobre 
o resultado final das culturas (Allard, 
1971). Em conseqüência, as avaliações 
dos materiais são dificultadas bem 
como a recomendação para cada região 
(Falconer, 1987), porque a estrutura 
genética das populações é mascarada 
(Torres, 1988).

O teste de normalidade de Lilliefors 
foi não significativo, indicando que é 
razoável estudar os dados por meio da 
distribuição normal. O teste de homoge-
neidade das variâncias de Bartllet tam-
bém não foi significativo pelo que não 
se rejeita a hipótese zero de igualdade 
das variâncias. 

AGRADECIMENTOS

À FAPEMIG pelo financiamento do 
Projeto CAG 12/01 “Melhoramento da 
batata-baroa (Arracacia xanthorrhiza 
Banc.) para o Estado de Minas Gerais 
– recomendação de cultivares e seleção 

populacional” que permitiu a obtenção 
destes dados e pela Bolsa BAT conce-
dida a Fabrício de Sales Alves Pinto e a 
Wehélbio Nepomuceno Sinval. À Em-
brapa pelo fornecimento de mudas da 
cultivar Amarela de Senador Amaral.

REFERÊNCIAS

ALLARD RW. 1971. Princípios do melhoramento 
genético das plantas. Rio de Janeiro: Edgar 
Blücher, USAID. 381p.

BUSTAMANTE PG; CASALI VWD; SEDIYAMA 
MAN. 1997. Melhoramento genético da batata-
baroa. Informe Agropecuário 19: 16-18.

CÂMARA FLA. 1984. Estudo de tecnologias 
objetivando precocidade de produção de 
batata-baroa (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) 
Viçosa: UFV. 54p (Tese mestrado).

CRUZ CD. 2001. Programa Genes versão 
windows aplicativo computacional em 
Genética e Estatística. Viçosa: Editora UFV. 
648p.

FALCONER DS. 1987. Introdução à genética 
quantitativa. Viçosa: UFV. 279 p.

GRANATE MJ; SEDIYAMA MAN; PUIATTI 
M. 2006. Batata-baroa ou mandioquinha 
salsa (Arracacia xanthorrhiza Banc.). In: 
PAULA JUNIOR TJ; VENZON M (eds). 101 
Culturas: manual de tecnologias agrícolas. 
Belo Horizonte: EPAMIG. p. 137-142.

GRANATE MJ; SEDIYAMA MAN; OLIVEIRA 
LR; CRUZ CD; PUIATTI M. 2004. Clonal 
selection in arracacha breeding. Crop Breeding 
and Applied Biotechnology 4: 105-110.

IZQUIERDO J; ROCA W. 1998. Under-utilized 
Andean crops status and prospects of plant 
biotechnology for the conservation and 
sustainable agricultural use of genetic 
resources. Acta Horticulturae 457: 157-172.

KIMURA S; AYUB R. 1995. Determinação de 
forma e tamanho da batata-baroa (Arracacia 
xanthorrhiza). Revista Ceres 42: 1-9.

MADEIRA NR; MALUF LE; RESENDE TV. 
2000. Avaliação da precocidade de colheita 
de mandioquinha-salsa em Lavras, MG. 
Horticultura Brasileira 18: 261.

MESQUITA FILHO MV; SOUZA AF; SANTOS 

FF; OLIVEIRA AS. 1996. Resposta da 
mandioquinha-salsa à adubação com bórax 
em um latossolo vermelho-escuro distrófico de 
Cerrado. Horticultura Brasileira 14: 45-48.

PORTZ A;  MARTINS CAC; LIMA E. 
2003. Crescimento e produção de raízes 
comercializáveis de mandioquinha-salsa em 
resposta à aplicação de nutrientes. Horticultura 
Brasileira 21: 485-488.

PORTZ A; MARTINS CAC; LIMA E; ZONTA E. 
2006. Teores e acúmulo de nutrientes durante 
o ciclo da mandioquinha-salsa em função da 
aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio. 
Horticultura Brasileira 24: 329-333.

SANTOS FF. 1997. Clima, cultivares e época 
de plantio da mandioquinha-salsa. Informe 
Agropecuário 19: 35-37.

SEDIYAMA MAN; VIDIGAL SM; GRANATE 
MJ; SANTOS MR; MASCARENHAS MHT. 
2005. Cultura da mandioquinha-salsa ou 
batata-baroa. Boletim Técnico 77: 28. Belo 
Horizonte: EPAMIG.

SOARES L. 1991. Melhoramento de batata-
baroa (Arracacia xanthorrhiza Banc.) II – 
Divergência genética entre clones com base 
em procedimentos multivariados e estimativas 
de parâmetros genéticos. Viçosa: UFV. 75p 
(Tese mestrado).

TO L E N T I N O  J Ú N I O R  C F ;  Z Á R AT E 
NAH; VIEIRA, MC. 2002. Produção de 
mandioquinha-salsa consorciada com alface e 
beterraba. Acta Scientiarum 24: 1447-154.

TORRES G. 1997. Mandioquinha-salsa: alimento 
energético. Informe Agropecuário 19: 3.

VIEIRA MC. 1995. Avaliação do crescimento 
e da produção de clones e efeito de resíduo 
orgânico e fósforo em mandioquinha-salsa no 
Estado de Mato Grosso do Sul. Viçosa: UFV. 
146p (Tese doutorado).

VIEIRA MC; ZÁRATE NAH; SIQUEIRA 
JG, CASALI VWD. 1996. Crescimento e 
produção de mandioquinha-salsa em função 
de características das mudas. Horticultura 
Brasileira 14: 42-44.

VIEIRA MC; CASALI VWD; CARDOSO AA; 
MOSQUIM. 1998. Crescimento e produção de 
mandioquinha-salsa em função da adubação 
fosfatada e da utilização de cama de aviário. 
Horticultura Brasileira 16: 68-73.

Competição de clones de mandioquinha-salsa em quatro épocas de colheita



420 Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

RESUMO
Em plantas alógamas, as cultivares constituem uma fonte de va-

riação genética planta-a-planta no qual o melhorista pode obter novos 
materiais. A variabilidade genética entre indivíduos ou populações 
tem sido medida através de marcadores moleculares. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar molecularmente, através da análise de RAPD 
(Random Amplified Polimorphic DNA), a diversidade genética 
existente em um grupo de cultivares de cebola recomendadas para o 
cultivo na Região Sul do Brasil. Foram analisados 11 iniciadores em 
DNAs provenientes de um total de 90 plantas individuais oriundas 
das cultivares Baia Periforme, Bola Precoce, BRS Cascata, Crioula, 
Primavera e Roxa. As plantas foram genotipadas através dos produtos 
visualizados em gel de agarose e uma matriz de presença/ausência 
de bandas foi utilizada nas análises de similaridade genética (coefi-
ciente de Jaccard) e de agrupamento pelo método UPGMA. Os 11 
iniciadores geraram 140 (86,4%) bandas polimórficas. O número de 
fragmentos por iniciador variou de 10 (UBC105) até 18 (OPA10; 
OPC11; OPI1) com uma média de 15 bandas por iniciador. A técnica 
de RAPD mostrou-se eficiente na caracterização molecular, permitin-
do a formação de grupos de cultivares de acordo com a sua população 
de origem, com uma similaridade média de 63%. Conclui-se que 
as cultivares de cebola recomendadas para a Região Sul do Brasil, 
apresentam divergência genética, com potencial de serem exploradas 
por melhoristas, no desenvolvimento de genótipos superiores.

Palavras-chave: Allium cepa L., recursos genéticos, melhoramento 
genético, análise de agrupamento.

ABSTRACT
Molecular characterization of onion cultivars by RAPD 

markers

In alogam plants, the cultivars constitute a source of plant-
to-plant genetic variation from which the breeder can obtain new 
materials. Genetic variability among individuals or populations has 
been measured through molecular markers. The objective of this work 
was to evaluate the genetic diversity in a group of onion cultivars 
recommended for cultivation in the Southern Region of Brazil by 
RAPD (Random Amplified Polimorphic DNA) analysis. Eleven 
primers were employed to the characterization of 90 individual plants 
from Baia Periforme, Bola Precoce, BRS Cascata, Crioula, Primavera 
and Roxa cultivars. The plants were genotyped through the products 
visualized in agarose gel and a matrix of presence/absence of bands 
was used in the analyses of genetic similarity (coefficient of Jaccard) 
and grouping by UPGMA method. The 11 primers generated 140 
(86,4%) polymorphic bands. The number of fragments per primer 
varied from 10 (UBC105) to 18 (OPA10; OPC11; OPI1) with an 
average of 15 bands per primer. The RAPD technique was efficient 
in the molecular characterization, allowing the formation of groups of 
cultivars according of its origin population, with an average similarity 
of 63%. The onion cultivars recommended for the Southern Region 
of Brazil present genetic divergence, with potential to be explored 
by breeders for the development of superior genotypes.

Keywords: Allium cepa L., genetic resources, plant breeding, cluster 
analysis.
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Originária da Ásia Central, a cebola 
é cultivada há mais de 5000 anos; 

pertence à família Alliaceae e é classi-
ficada botanicamente como Allium cepa 
L. (Hanelt, 1990). Como característica 
marcante, destaca-se o odor pungente, 
liberado ao cortar-se o bulbo (Lancaster 
& Boland, 1990).

A cebola é uma espécie diplóide, 
2n=2x=16, com um número básico de 
cromossomos x=8. Comparada a outras 
importantes culturas, poucos genes fo-
ram identificados em cebola. Somente 
cerca de 20 genes foram caracterizados 
por estudos de herança (Cramer & 
Havey, 1999). Dificuldade de obtenção 
de informações genéticas na cultura 

LEITE DL; ANTHONISEN D. 2009. Caracterização molecular de cultivares de cebola por marcadores RAPD. Horticultura Brasileira 27: 420-424.
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da cebola é atribuída ao fato de ser de 
ciclo bianual, ao tempo necessário para 
a realização de análises de segregação e 
a sua natureza alógama, portanto hete-
rozigota, com importante depressão de 
vigor quando autofecundada (Brewster, 
1994; Goldman et al., 2000). Além 
desses fatores, a cebola possui um dos 
maiores genomas de todas as plantas 
cultivadas (King et al., 1998) o que 
torna os estudos de genética molecular 
mais difíceis.

A cebola possui diversidade genética 
ampla, condicionada, em parte, por sua 
natureza predominantemente alógama. 
Uma grande variação de cultivares locais 
e cultivares melhoradas desenvolveram-

se ao longo dos séculos em resposta aos 
diversos climas e preferências culinárias 
do mundo (Leite, 2007). 

No Brasil, o marco inicial do cultivo 
de cebola ocorreu com a chegada de 
imigrantes portugueses e açorianos que 
colonizaram a região de Rio Grande e 
Pelotas no início do século XIX (França 
& Candeia, 1997). As cultivares introdu-
zidas por esses colonizadores estiveram 
expostas à ação da seleção natural e 
humana, constituindo populações dis-
tintas, adaptadas às condições locais do 
ambiente. Esses fatores garantiram a 
formação de um valioso banco de genes 
desta espécie no Sul do Brasil (Barbieri 
et al., 2005) que vem sendo conservado 
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tudo permitiu, com a utilização de dois 
iniciadores, previamente testados como 
polimórficos, a comprovação da alta 
diversidade entre as cultivares.

Masuelli & Galmarini (1996) reali-
zaram com sucesso a caracterização mo-
lecular de quatro cultivares argentinas 
de cebola por meio da técnica RAPD.

O objetivo deste trabalho foi avaliar, 
através da técnica de RAPD, a variabili-
dade genética existente em um grupo de 
cultivares de cebola recomendadas para 
cultivo na Região Sul do Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisadas 90 plantas indivi-
duais das cultivares Baia Periforme (10 
plantas), Bola Precoce (10 plantas), BRS 
Cascata (20 plantas), Crioula (20 plan-
tas), Primavera (20 plantas) e Roxa (10 
plantas). Os procedimentos usados na 
extração de DNA, a partir de amostras 
foliares, e sua amplificação pelo método 
de RAPD foram os descritos por Ferreira 
& Grattapaglia (1998) com algumas 
modificações: cada reação foi realizada 
em um volume final de 13 μl, contendo 
tampão (20 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 
pH 8,4), MgCl2 (2 mM), dNTPs (0,25 
mM), BSA purificada (0,2 μg), iniciador 
(0,4 μM), taq polimerase (1U) e DNA 
genômico (20 ng). 

As amplificações foram realizadas 
em tubos Eppendorf® em um termo-
ciclador (RoboCycler 96 Temperature 
Cycler - Stratagene) programado para 
40 ciclos repetidos nas seguintes condi-
ções: um minuto a 92°C (desnaturação), 
um minuto a 35°C (anelamento) e dois 
minutos a 72°C (extensão). Após, foi 
efetuada uma etapa final de extensão de 
cinco minutos a 72°C.

Foram usados 11 iniciadores dos 
“kits” da Operon Technologies, Ala-
meda, CA, (OPA1, OPA10, OPA19, 
OPC10, OPC11, OPC14, OPI1, OPI2, 
OPY19 e OPY20) e da “British Co-
lumbia University” (UBC 105). Os 
produtos das reações de amplificação 
foram separados por eletroforese em 
gel submerso de agarose a 1,2%, onde 
migraram sob diferença de potencial de 
80 V por um período médio de três horas 
e trinta minutos. Foram corados com 
brometo de etídio (50 μg por gel de 100 

mL), e fotografados sob luz ultravioleta 
(302 nm).

As cultivares foram genotipadas 
através dos produtos visualizados em 
gel de agarose e uma matriz de presença/
ausência de bandas foi gerada servindo 
de base para a análise de similaridade 
genética, com o uso do coeficiente de 
Jaccard. A partir da matriz de simila-
ridade, os genótipos foram agrupados 
pelo método da média aritmética não 
ponderada (UPGMA). A consistência do 
dendrograma formado foi avaliada pelos 
métodos de bootstrap (considerando-se 
1000 reamostragens) e coeficiente de 
correlação cofenética. Estas análises 
foram efetuadas através do programa 
Bionumerics (Applied Maths, Kortrijk, 
Bélgica). A fidelidade entre o dendrogra-
ma gerado e a matriz de similaridades 
que lhe deu origem foi avaliada pelo 
teste de Mantel (1967).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 11 iniciadores geraram 140 
(86,4%) bandas polimórficas, sendo que 
o número de fragmentos por iniciador 
variou de 10 (UBC105) até 18 (OPA10, 
OPC11, OPI1) com uma média de 15 
bandas por iniciador. Valor semelhante 
(12,5 bandas por iniciador) foi obtido 
por Masuelli & Galmarini (1996) com 
a caracterização de quatro cultivares 
argentinas de cebola pela técnica de 
RAPD, também com a utilização de 
iniciadores da Operon Technologies 
(OPA3, OPA4, OPA8, OPA11, OPA13). 
Um valor inferior, de número médio de 
bandas por iniciador (5,6), foi encon-
trado por Arifin et al. (2000) quando 
avaliaram a diversidade genética do 
gênero Allium (A. cepa var. ascalonicum 
e A. x wakegi), em que obtiveram de 1 
a 14 bandas por iniciador.

No estudo de diversidade genética 
entre quatro espécies do gênero Allium e 
de sete cultivares de cebola, Wilkie et al. 
(1993) testaram 20 iniciadores RAPD. 
Nas análises interespecíficas quase to-
dos os iniciadores foram polimórficos, 
com grandes variações nos padrões de 
bandas, enquanto na intraespecífica sete 
iniciadores apresentaram polimorfismo. 
Diferentemente, Arifin et al. (2000), 
obtiveram um número bem inferior de 

em bancos ativos de germoplasma da 
Embrapa, a longo prazo pela Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia, em 
Brasília-DF e a médio prazo na Embrapa 
Clima Temperado, em Pelotas-RS.

No Brasil, a maioria das cultiva-
res de cebola é de polinização aberta 
(~90%) e foram selecionadas a partir das 
populações de Baia Periforme e Crioula 
(Melo & Boiteux, 2001), as quais podem 
servir de base para o desenvolvimento 
de novos materiais.

A tendência atual do melhoramento 
genético é a utilização e a integração 
das metodologias tradicionais com as 
modernas técnicas biotecnológicas. 
Técnicas de análise em nível de DNA, 
como o RAPD (Randon Amplified 
Polymorphic DNA), têm oferecido 
melhor resolução em estudos de diver-
sidade genética, devido ao número ilimi-
tado de marcadores que utilizam (Klaas 
& Friesen, 2002). Wilkie et al. (1993) 
demonstraram a aplicabilidade de mar-
cadores RAPD em análises genéticas do 
gênero Allium, quando acessaram o grau 
de polimorfismo dentro do gênero e em 
estudos genéticos em cebola.

Os marcadores RAPD foram utiliza-
dos, em cebola, por Bradeen & Havey 
(1995), com o objetivo de avaliar a inte-
gridade de duas linhagens endogâmicas 
parentais e de 59 famílias F3 resultantes. 
De 580 iniciadores examinados, 53 
revelaram polimorfismos e apenas 12 
apresentaram segregação mendeliana 
nas famílias. Havey et al. (1996) atri-
buíram o baixo nível de polimorfismo 
encontrado, à heterozigose das linha-
gens parentais ou à ambigüidade na 
presença de bandas polimórficas entre 
as famílias F3. Ao mesmo tempo, os 
autores consideraram que este estudo se 
constituiu em uma análise robusta pela 
técnica de RAPD. 

Os marcadores de RAPD, RFLP 
e morfológicos foram utilizados para 
a construção de um mapa genético de 
cebola (King et al., 1998; Cramer & 
Havey, 1999).

Buzar (2005) empregou a técnica de 
RAPD na estimativa da variabilidade 
genética de uma coleção de 24 culti-
vares elite de cebola, representativa de 
uma fração significativa dos genótipos 
adaptados para cultivo no Brasil. O es-

Caracterização molecular de cultivares de cebola por marcadores RAPD
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Figura 1. Agrupamento (UPGMA) de 90 genótipos de cebola com base na similaridade genética (coeficiente de Jaccard). Os valores de 
bootstrap (%) estão indicados nos nós correspondentes de cada agrupamento (grouping (UPGMA) of 90 onion genotypes based on genetic 
similarity (Jaccard coefficient). The bootstrap values (%) are indicated in the corresponding nodes in each group). Pelotas, Embrapa Clima 
Temperado, 2005.
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iniciadores polimórficos em relação 
ao total testado. De 100 iniciadores de 
RAPD analisados, apenas 20 foram po-
limórficos na avaliação de diversidade 
genética do gênero Allium (A. cepa var. 
ascalonicum e A. x wakegi).

A similaridade intravarietal foi 
73,8% e 86,7%, respectivamente, para 
‘BRS Cascata’ e ‘Baia Periforme’. Para 
os demais materiais, os resultados fo-
ram: ‘Crioula’, 77,4%, ‘Roxa’, 76,8%, 
‘Bola Precoce’, 84,2%, e ‘Primavera’, 
75,2% (Figura 1). 

Na avaliação intervarietal, os genó-
tipos apresentaram uma similaridade 
média de 63% e a análise de agrupa-
mento permitiu a formação de três 
grupos maiores unindo as cultivares de 
mesma população de origem (Figura 1). 
Estes três agrupamentos formados pelo 
método de UPGMA foram sustentados 
por valores em cada nó de 55%, 58% e 
66% (Figura 1) de replicações similares 
para as 1.000 permutações conduzidas 
pelos bootstraps e por valores corres-
pondentes de 85%, 90% e 88% quando 
da análise do coeficiente de correlação 
cofenética, sendo estes valores con-
siderados relativamente altos. Cabe 
destacar que o coeficiente de correla-
ção de Mantel foi de 0,84, para 10.000 
permutações, indicando concordância 
satisfatória entre a matriz de dados e o 
agrupamento.

Estes três grupos correspondem 
às principais populações de base das 
cultivares brasileiras, que são Baia 
Periforme, Crioula e Pêra (Oliveira et 
al., 2004). Alguns indivíduos (menos de 
10% do total) avaliados não agruparam 
aos demais. Semelhantes resultados, de 
obtenção de grupos conforme a origem, 
na avaliação da similaridade genética 
de cultivares de uma espécie de Allium, 
com a utilização da técnica de RAPD, 
foram encontrados por Mota et al. 
(2006). Neste trabalho a caracterização 
molecular permitiu a discriminação de 
cultivares de alho conforme o seu grupo 
semi-nobre ou nobre.

Dos três grupos formados (Figura 
1) pelas principais populações de ce-
bola brasileiras, o primeiro é o da Pêra, 
representado no trabalho, pela cultivar 
BRS Cascata. Esta foi desenvolvida a 
partir de seleção massal da ‘Pêra Norte’, 
cultivar pertencente à população Pêra. 

‘BRS Cascata’ contém bulbos na forma 
de pião, com coloração das escamas 
marrom-escuro e ótima conservação 
pós-colheita (Leite et al., 2002). A 
população Pêra provavelmente é origi-
nária de populações egípcias da África 
do Norte, que, após introdução na Ilha 
dos Açores, chegaram ao Brasil trazidas 
pelos imigrantes (Barbieri & Medeiros, 
2007).

O segundo grupo é o da população 
Crioula. Esta foi a população respon-
sável pelo desenvolvimento da cultura 
da cebola no estado de Santa Catarina. 
Através do isolamento geográfico na-
tural de áreas agrícolas neste estado, é 
que se deu a conservação da diversidade 
genética desta população. Este grupo 
está representado no trabalho pelas 
cultivares Bola Precoce, Crioula e Roxa. 
A ‘Crioula’ e a ‘Roxa’ são derivadas 
diretamente da população Crioula e 
‘Bola Precoce’ e tem sua origem na 
terceira população representada no 
trabalho, que é a Baia Periforme. Uma 
possível explicação para a cultivar Bola 
Precoce situar-se no grupo da Crioula, é 
que possivelmente a população Crioula 
também tenha germoplasma de Baia 
Periforme em sua origem (Barbieri & 
Medeiros, 2007).

O grupo da população de Baia Peri-
forme está representado no trabalho por 
genótipos das cultivares Baia Periforme 
e Primavera. ‘Primavera’ é uma cultivar 
derivada de uma população de Baia 
Periforme do litoral sul do Rio Grande 
do Sul, que apresenta bulbos de formato 
globular, coloração das escamas alaran-
jada e ciclo precoce (Garcia, 1992).

A ‘Baia Periforme’ é um germoplas-
ma descendente da cultivar portuguesa 
Garrafal, a qual foi introduzida pelos 
imigrantes portugueses da Ilha dos 
Açores na Região Sul do Brasil. É o ger-
moplasma mais utilizado nos programas 
de melhoramento de todo o País (Go-
mes & Maluf, 1995). Melo & Boiteux 
(2001) listaram aproximadamente 50 
cultivares de cebola obtidas no Brasil, 
por instituições públicas e privadas, a 
partir de Baia Periforme, no período de 
1938 a 2000.

Constatou-se divergência genética 
tanto entre cultivares como dentro de 
uma mesma cultivar de cebola reco-
mendada para a Região Sul do Brasil 

em estudo, o que confirma o potencial 
de serem exploradas em trabalhos de 
melhoramento genético para o desenvol-
vimento de genótipos superiores.
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O vetiver [Chrysopogon zizanioi-
des (L.) Roberty syn. Vetiveria 

zizanioides (L.) Nash] (Poaceae) é uma 
espécie medicinal e aromática origi-
nária da Ásia Tropical (Índia, Ceilão e 
Malásia) e popularmente conhecida por 
capim-cheiroso, falso-patchouli, capim-
barata, khus-khus ou khas-khas (Índia) 
(Castro & Ramos, 2002; Adams et al., 
2003). De acordo com Adams & Dafforn 
(1999) o vetiver pode ser subdividido 
em dois grandes grupos, com e sem 

BLANK AF; PAULA JWA; ARRIGONI-BLANK MF; MOREIRA MA. 2009. Utilização de paclobutrazol em vetiver na produção de mudas e seu efeito em 
plantas no campo. Horticultura Brasileira 27: 425-430.
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efeito em plantas no campo
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RESUMO
O efeito de paclobutrazol foi avaliado na produção de mudas de 

genótipos de vetiver (ensaio 1) e após transplantio em campo (ensaio 
2) visando a redução da altura da planta e o aumento da produção de 
perfilhos. No ensaio 1 testaram-se dois genótipos de vetiver oriun-
dos do Banco Ativo de Germoplasma da Universidade Federal de 
Sergipe, duas épocas de aplicação (7 e 14 dias após o plantio) e sete 
doses de paclobutrazol. No ensaio 2 foram avaliados três genótipos 
de vetiver e três modos de aplicação de paclobutrazol, sendo duas em 
mudas e uma em plantas em campo. Em mudas, a aplicação aos 14 
dias após o plantio em tubetes, reduziu a altura de planta e a massa 
seca de parte aérea e de raiz. A maior concentração de paclobutrazol 
(1.800 mg L-1) resultou em plantas mais baixas e menor massa seca 
de parte aérea. O paclobutrazol não influenciou o número de perfilhos 
por planta e não deve ser recomendado na produção de mudas de 
vetiver. Verificou-se que os genótipos UFS-VET001 e UFS-VET004 
obtiveram maior perfilhamento por touceira a partir de 133 dias após 
transplantio para o campo; não houve diferenças significativas entre 
os genótipos para número de pendões florais por touceira, altura de 
planta, massa seca de parte aérea e de raiz e teor de óleo essencial. 
A aplicação de paclobutrazol proporcionou redução no número de 
pendões florais e altura de planta, mas não afetou a massa seca de 
parte aérea e de raízes. O paclobutrazol não deve ser recomendado 
para produção comercial de raízes de vetiver por não proporcionar 
redução de parte aérea e aumento do rendimento de raiz e de óleo 
essencial.

Palavras-chave: Chrysopogon zizanioides, planta medicinal e 
aromática, genótipo, regulador de crescimento, perfilhamento, óleo 
essencial.

ABSTRACT
Utilization of paclobutrazol in vetiver for plantlet production 

and its effect over plants in the field

The effect of paclobutrazol was evaluated on plantlet production 
of different vetiver genotypes (assay 1) and on plants under field 
conditions (assay 2). In the first assay, two vetiver genotypes from the 
Germplasm Repository of Sergipe Federal University, Brazil (UFS-
VET001 and UFS-VET003), seven concentrations of paclobutrazol 
and two moments of application (7 and 14 days after planting) 
were evaluated. In the field assay, the treatments were three vetiver 
genotypes and three methods of application of paclobutrazol. Two 
product applications were performed at plantlet stage and one when 
plants were in the field. The application on 14-day old plants in the 
nursery reduced plant height and dry weight ofaerial part and roots. 
The highest paclobutrazol concentration (1,800 mg l-1) resulted in 
shorter plants and lower dry weight of aerial part. Paclobutrazol 
did not influence the number of tillers per plant and should not be 
recommended for production of vetiver plantlets. In the field assay, 
the genotypes UFS-VET001 and UFS-VET004 had major tillering 
at 133 days after transplanting; there were no significant differences 
between the genotypes for the variables number of ears, plant height, 
dry weight of aerial part and roots, and essential oil content. The 
application of paclobutrazol proportioned reduction on the number 
of ears and plant height, but did not affect dry weight of aerial part 
and roots. Paclobutrazol should not be recommended for commercial 
production of vetiver roots because it did not reduce the aerial part 
and did not increase roots and essential oil yield as well.

Keywords: Chrysopogon zizanioides, medicinal and aromatic plant, 
genotype, growth regulator, tillering, essential oil.
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óleo essencial. 
Em geral o grupo com óleo essencial 

é infértil ou apresenta baixo nível de 
fertilidade. Existe variabilidade genéti-
ca, dentro do grupo com óleo essencial, 
para as variáveis, teor e rendimento de 
óleo essencial e teores de compostos 
químicos presentes no óleo essencial 
(Adams et al., 2003). 

Segundo Lavania (2000), o Cen-
tro de Origem Primária de vetiver, de 

acordo com estudos morfotaxonômi-
cos desta espécie, é o Sul da Índia, de 
onde se espalhou para o mundo. Nesta 
mesma região foi encontrada a maior 
diversidade para as variáveis reprodução 
sexuada, encontrando desde indivíduos 
estéreis até alguns que produzem poucas 
sementes, e composição química do óleo 
essencial, encontrando indivíduos com 
constituintes químicos distintos no óleo 
essencial, o que levou o autor a sugerir o 
sul da Índia como Centro de Origem.
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O vetiver é uma espécie perene, com 
caule rizomatoso, cilíndrico e raízes 
aromáticas. As folhas são alternas dís-
ticas, relativamente rígidas, compridas 
(até 75 cm), finas (menos de 8 mm) 
e lisas. As inflorescências são do tipo 
panícula (15 a 30 cm de comprimento), 
espiguetas sésseis com duas flores, 
sendo a superior hermafrodita (com três 
estames, anteras rimosas, dois estigmas 
plumosos e ovário súpero) e a inferior 
masculina (Veldkamp, 1999; Souza & 
Lorenzi, 2005).

O vetiver possui perfilhação abun-
dante e por isso é usado na formação 
de barreiras para contenção do solo em 
áreas inclinadas. Sua parte aérea (col-
mos e folhas) é usada para a cobertura 
de construções rurais rústicas, para o 
artesanato (esteiras, biombos, divisórias, 
etc.) e para a cobertura do solo (Adams 
et al., 2004). 

As raízes são usadas, ao natural, 
como repelentes de insetos para uso do-
méstico (Castro & Ramos, 2002). O óleo 
essencial extraído do vetiver apresenta 
forte atividade cupinicida, antimicro-
biana e antioxidante (Kim et al., 2005). 
Segundo Alencar et al. (2005), essa 
planta possui efeito anti-hipertensivo 
leve e também efeito diurético, sendo 
utilizada ainda no tratamento de queda 
de cabelos. 

As raízes, depois de secas e cortadas, 
podem ser utilizadas para extração de 
um óleo essencial espesso cor de âmbar, 
constituído principalmente por vetivona 
(Adams et al., 2003).

O óleo essencial de vetiver é com-
posto, principalmente, por sesquiterpe-
nóides, possui aroma que varia do doce 
à terra e madeira, sendo muito apreciado 
pela indústria de perfumes, onde é uti-
lizado como fixador (Martinez et al., 
2004). Também é usado na aromaterapia 
e em alimentos, como aromatizante 
em conservas de aspargos e ervilhas e 
como flavorizante em algumas bebidas 
(Martinez et al., 2004).

Os retardantes de crescimento são 
muito estudados. Estes são utilizados 
em diferentes áreas como por exem-
plo, na redução dos efeitos negativos 
provocados por estresses ambientais, 
induzindo mudanças no metabolismo 
da planta, o qual aumenta a resistência 

em condições desfavoráveis (Özmen et 
al., 2003), além de serem amplamente 
usados em plantas mantidas em vasos 
(Barrett, 1992). 

Os reguladores de crescimento 
têm apresentado grande potencial de 
utilização na agricultura em função de 
seus efeitos sobre diferentes processos 
fisiológicos das plantas (Resende & 
Souza, 2002). Dentre os mais comuns 
pode-se citar o paclobutrazol (Bonzi), 
o daminozide (B-nine) e o cloreto de 
chlormequat (Cycocel).

O paclobutrazol possui maior ativi-
dade residual no substrato, sendo efetivo 
em concentrações baixas e aplicação 
única, além de ser mais eficiente quan-
do aplicado ao substrato comparado 
à aplicação foliar, pois é translocado 
quase que exclusivamente pelo xilema 
e pouco pelo floema.

Na aplicação foliar, o produto deve 
se mover através do floema para atingir 
o xilema e ser translocado aos meris-
temas de crescimento. Na aplicação 
via substrato é absorvido pelas raízes e 
translocado diretamente para os pontos 
de crescimento pelo xilema (Barrett, 
1992).

O paclobutrazol tem sido muito 
utilizado para evitar o tombamento de 
plantas de cereais, devido ao seu efeito 
inibidor no alongamento dos entrenós 
reduzindo, assim, o porte da planta 
(Berova & Zlatev, 2003). Em vetiver, 
a aplicação do paclobutrazol propor-
cionou aumento de 52% no número 
de inflorescências, além de antecipar a 
floração em 14 dias, enquanto que o da-
minozide (4 g L-1) proporcionou maior 
perfilhamento aos 30 dias após aplicação 
em plantas com 60 dias (Xia, 2004).

Na micropropagação de vetiver são 
usados segmentos nodais obtidos de 
hastes florais como explantes (Almeida 
et al., 2007). Assim, o perfilhamento e 
a produção de maior número de hastes 
florais são essenciais para viabilizar a 
produção de mudas através da cultura 
de tecidos.

O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito de paclobu-
trazol (PBZ) na produção de mudas de 
genótipos de vetiver (ensaio 1) e após 
transplantio para o campo (ensaio 2) 
com relação ao crescimento em altura e 

número de perfilhos por touceira.

MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios foram implantados em 
campo da UFS, situado no município de 
São Cristóvão, latitude 11°00’ S, longi-
tude 37°12’ W e altitude de 47 m, de 11 
de agosto de 2006 a 08 de setembro de 
2006 (ensaio 1) e de 28 de novembro de 
2006 a 20 de junho de 2007 (ensaio 2).

As mudas de vetiver foram obtidas 
de matrizes do Banco Ativo de Ger-
moplasma da UFS. As touceiras foram 
separadas em perfilhos os quais foram 
padronizados com 20 cm de parte aérea 
e cortados em bisel. As raízes foram 
cortadas e logo depois as mudas foram 
plantadas em tubetes de 110 cm3. 

Como substrato utilizou-se pó de 
coco lavado, e em cada litro deste 
substrato acrescentou-se 1 g de calcário 
dolomítico e 6 g do fertilizante NPK 
6-24-12 + micronutrientes (Ca, S, Zn, B, 
Cu, Fe, Mn e B a 6,0-5,0-0,2-0,05-0,02-
0,15-0,10 e 0,003%, respectivamente). 
As mudas foram mantidas em ambiente 
protegido com tela branca de malha 30% 
e irrigadas diariamente por microasper-
são por dez minutos. 

Influência de paclobutrazol na 
fase de produção de mudas (ensaio 
1) - Foi utilizado o delineamento ex-
perimental de blocos casualizados, em 
esquema fatorial 2x2x7 e os tratamentos 
foram dois genótipos (UFS-VET001 e 
UFS-VET003), duas épocas de apli-
cação (7 e 14 dias após plantio) e sete 
doses de PBZ (0, 300, 600, 900, 1200, 
1500 e 1800 mg L-1) na quantidade de 
2 mL por planta, aplicado com seringa 
diretamente no substrato nos tubetes. 
Foram utilizadas três repetições sendo 
cada parcela constituída por quatro 
tubetes de 110 cm3 de capacidade com 
uma muda por tubete.

Aos 28 dias após a implantação do 
ensaio avaliou-se a sobrevivência (%) 
pela contagem das mudas vivas de cada 
parcela, transformado em porcentagem; 
número de perfilhos por planta com a 
quantificação do número de perfilhos 
de cada muda da parcela dividido pelo 
número total de mudas vivas; altura de 
planta (cm) pela medida da altura das 
mudas vivas de cada parcela com fita 
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métrica e utilizando-se a média para 
representar a parcela; massa seca de 
folhas e de raízes por planta (g), com 
corte das folhas e raízes das mudas vi-
vas de cada parcela, secagem em estufa 
com fluxo de ar forçado, à temperatura 
de 80ºC até massa constante e peso em 
balança semi-analítica, sendo a média 
representativa da parcela.

Os dados foram submetidos à análise 
de variância e as médias de genótipos e 
de épocas de aplicação de PBZ foram 
comparadas pelo teste de F (p≤5%). 
Foi aplicada a regressão polinomial 
para avaliar o efeito das doses de PBZ 
estudadas.

Influência de paclobutrazol em 
plantas após transplantio em campo 
(ensaio 2) - Mudas com 25 dias de ida-
de, contados a partir do dia de plantio, 
foram transferidas para o campo para 
implantação do ensaio. O delineamento 
experimental foi de blocos casualizados, 
em esquema fatorial 3 x 3, sendo três 
genótipos de vetiver (UFS-VET001, 
UFS-VET003 e UFS-VET004) e três 
tratamentos com PBZ [0; 1.500 mg 
L-1 aplicado aos 15 dias após o plantio 
(tubetes); 1.500 mg L-1 aplicado aos 15 
dias após o plantio (tubetes) e aos 30 
dias (campo)]. 

Foram feitas aplicações de 2 mL 
de PBZ por tubete e 5 mL por planta 
em campo, aplicando-se com seringa 
diretamente no substrato dentro cada 
tubete ou no solo junto ao colo de cada 
planta em campo. 

O ensaio constou de três repetições 
e cada parcela foi constituída por quatro 
linhas com quatro plantas cada, sendo 
que a parcela útil foi composta pelas 
quatro plantas centrais. 

O espaçamento utilizado foi 1 m 
entre linhas e entre plantas. Para o 
preparo do solo foi realizada calagem 
aplicando-se 2 t ha-1 de calcário dolo-
mítico, de acordo com análise do solo. 
A adubação de fundação consistiu do 
uso de 10.000 L ha-1 de esterco bovino; 
500 kg ha-1 de NPK 6-24-12 + micro-
nutrientes (Ca, S, Zn, B, Cu, Fe, Mn e 
B a 6,0-5,0-0,2-0,05-0,02-0,15-0,10 e 
0,003%, respectivamente). Aos 90 dias 
após o transplantio das mudas realizou-
se adubação de cobertura com 500 kg 
ha-1 de NPK 6-24-12 + micronutrientes 

(Ca, S, Zn, B, Cu, Fe, Mn e B a 6,0-
5,0-0,2-0,05-0,02-0,15-0,10 e 0,003%, 
respectivamente). A irrigação foi reali-
zada por gotejamento, sempre nos dias 
com ausência de chuvas.

As variáveis avaliadas foram: per-
filhos por touceira pela contagem do 
número de perfilhos, semanalmente, 
durante 26 semanas, sendo a média utili-
zada para representar a parcela; pendões 
florais por touceira pela contagem do 
número de pendões florais aos 182 dias 
após transplantio e calculada a média 
por parcela; altura de planta (cm) me-
dida a partir da inserção da touceira no 
solo até a ponta da folha mais alta, com 
o auxílio de fita métrica, calculando-se a 
média por parcela; massa seca de folhas 
por planta (g planta-1), com corte de fo-
lhas de cada parcela, secagem em estufa 
com fluxo de ar forçado, à temperatura 
de 80ºC até massa constante, pesagem 
em balança semi-analítica, e calculada a 
média por parcela; massa seca de raízes 
(g planta-1), pelo arranquio de touceiras 
do solo com o auxilio de enxadeco, 
cavando-se um buraco com 0,30 m de 
raio e profundidade de 0,40 m, corte e 
secagem de raízes, em estufa com fluxo 
de ar forçado à temperatura de 40ºC por 
cinco dias e pesagem em balança semi-
analítica; teor (%) de óleo essencial, 
obtido através da hidrodestilação, em 
aparelho do tipo Clevenger, de raízes 
secas (100 g) em balão de fundo redondo 
de 3,0 L de capacidade.

Os dados foram submetidos à análise 
de variância e as médias foram compara-
das pelo teste de Tukey (p≤5%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Influência de paclobutrazol na fase 
de produção de mudas - Não foram ob-
servadas interações significativas entre 
os fatores testados (genótipos x épocas 
de aplicação, genótipos x doses de PBZ, 
épocas de aplicação x doses de PBZ, 
genótipos x épocas de aplicação x doses 
de PBZ). Na produção de mudas em tu-
betes, os dois genótipos de vetiver ava-
liados, UFS-VET001 e UFS-VET003, 
não apresentaram diferenças significa-
tivas para as variáveis sobrevivência 
de mudas, altura de planta, número de 
perfilhos por touceira e massa seca de 

parte aérea. Entretanto, maior acúmulo 
de massa seca de raiz foi observado para 
o genótipo UFS-VET001 (Tabela 1). Em 
relação às épocas de aplicação de PBZ, 
houve diferença significativa para altura 
de planta e massa seca de parte aérea e 
de raiz (Tabela 1). 

Aos sete dias após o plantio nos 
tubetes, provavelmente, não houve pro-
dução de raízes suficientes para permitir 
a absorção de PBZ, não sendo observa-
do, assim nenhum efeito de redução na 
altura das plantas e massa seca de parte 
aérea e raiz. A aplicação de PBZ reali-
zada aos 14 dias após o plantio (DAP) 
proporcionou a obtenção de mudas me-
nores e com menor produção de massa 
seca de parte aérea e de raiz quando 
comparado ao tratamento de aplicação 
de PBZ realizada aos 7 dias.

Não houve diferença significativa 
entre as doses de PBZ avaliadas para 
sobrevivência de plantas, número de 
perfilhos e massa seca de raiz, apresen-
tando médias de 93,45%, 1,47 perfilhos 
e 0,06 g, respectivamente. Resultados 
diferentes foram obtidos por Xia (2004), 
para genótipos de vetiver nativos da 
China, onde a aplicação de 1,2 g L-1 
de PBZ aos dois meses após o plantio 
em campo, proporcionou o aumento no 
número de perfilhos. 

Respostas diferenciadas entre genó-
tipos, além de outros fatores tais como 
condições de condução do experimento, 
manejo da cultura, nutrição e condições 
ambientais, poderiam explicar a apa-
rente discordância entre os resultados 
aqui produzidos e aqueles obtidos por 
Xia (1994). 

Com relação à altura de planta, esta 
é representada por uma equação linear, 
sendo que a dose de 1.800 mg L-1 pro-
porcionou menor altura, comprovando 
seu efeito como redutor de crescimento 
(Berova & Zlatev, 2003). A massa seca 
de parte aérea apresentou resposta cúbi-
ca em função da dose de PBZ estudada 
(Tabela 1). Observou-se que, de zero 
até 600 mg L-1 de PBZ por planta hou-
ve redução na produção de massa seca 
de parte aérea de 0,281 para 0,168 g 
planta-1; de 600 a 1.410 mg L-1 a resposta 
foi estável, com produção de até 0,185 g 
de massa seca de parte aérea por planta-1, 
e na dose de 1.410 mg L-1 a 1.800 mg L-1 
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de PBZ houve redução de massa seca 
para 0,159 g planta-1 (Tabela 1). 

A resposta linear negativa propor-
cionada pelo aumento da dose de PBZ 
para altura de planta não foi observada 
para massa seca de parte aérea, prova-
velmente por ter provocado um maior 
crescimento em largura das folhas. 
Estudos realizados por Yim et al. (1997) 
revelaram que uma solução de PBZ (4,8 
x 10-5 M), pulverizada uniformemente 
no solo antes da semeadura de arroz, 
resultou, a partir da terceira folha, 
no maior crescimento em largura das 
folhas.

Dhaliwal et al. (1997a,b) observa-
ram que a permanência de raízes de 
mudas micropropagadas durante 1 h 
em solução de 20 µg de PBZ por mL, 
resultou em redução da área foliar e nú-
mero de estômatos em mudas de cana de 
açúcar micropropagadas e no aumento 
da massa seca de raiz.

Influência de paclobutrazol em 
plantas após transplantio em campo 
- O número de perfilhos por planta de 7 
a 182 DAT em função dos genótipos e 
das aplicações de 1.500 mg L-1 de PBZ 

encontra-se ilustrado na Tabela 2. 
O genótipo UFS-VET004 proporcio-

nou maior perfilhamento por planta de 7 
aos 119 DAT (Tabela 2). A partir desse 
período não houve diferenças significa-
tivas entre os genótipos UFS-VET001 
e UFS-VET004, que mostraram-se 
superiores ao genótipo UFS-VET003. 
Respostas diferenciadas de genótipos 
de milho também foram observadas por 
Ali et al. (1998), à aplicação de 3.200 
mL de PBZ por hectare aos 42 dias após 
semeadura. 

As aplicações de PBZ não resul-
taram em aumento do perfilhamento 
aos 182 DAT, diferente dos resultados 
obtidos por Xia (2004) que observou au-
mento do perfilhamento quando aplicou 
1.200 mg L-1 do produto em touceiras 
de um clone de vetiver chinês. Neste 
trabalho, aos 182 DAT, não foram ob-
servadas diferenças significativas entre 
os três genótipos de vetiver estudados 
(UFS-VET001, UFS-VET003 e UFS-
VET004), com relação ao número de 
pendões florais por touceira (média de 
1,79), altura de planta (média de 149,7 
cm), massa seca de parte aérea (média 
de 316,79 g) e de raiz (média de 82,53 

g) e teor de óleo essencial (média de 
0,95%). 

A ausência deste regulador de cres-
cimento favoreceu a produção do maior 
número de pendões florais e altura de 
planta (Tabela 3). Esses resultados 
contradizem aqueles obtidos com o 
clone de vetiver chinês no qual o uso 
de PBZ aumentou em 52% o número 
de inflorescências (Xia, 2004).

Atualmente, a produção comercial 
de mudas de vetiver é feita arrancando-
se plantas adultas no campo, separando 
os perfilhos e fazendo a toalete para 
posterior plantio em tubete. 

Com o aumento de perfilhos por 
planta o número de plantas a serem ar-
rancadas no campo para a produção de 
mudas será menor e consequentemente, 
mais plantas poderão ser colhidas para 
extração de óleo essencial a partir de 
raízes. 

Na produção de mudas em tubetes, 
os genótipos UFS-VET001 e UFS-
VET003 não apresentaram diferenças 
significativas para sobrevivência, altura 
de planta, número de perfilhos por tou-

Tabela 1. Altura de planta e massa seca da parte aérea e de raiz de vetiver, após 28 dias de plantio em tubetes, em função de genótipos, 
época de aplicação e concentração de paclobutrazol (plant height and dry weight of aerial part and roots of vetiver, 28 days after planting 
in tublets, as a function of genotypes, time of applications and paclobutrazol concentration). São Cristóvão, UFS, 2007.

Genótipo
Altura de planta 

(cm)
Massa seca (g)

Parte aérea Raiz
UFS-VET001 39,58 a1 0,19 a 0,07 a
UFS-VET003 36,63 a 0,18 a 0,05 b
Época de aplicação
7 dap2 nos tubetes 40,30 a 0,21 a 0,07 a
14 dap nos tubetes 35,90 b 0,16 b 0,05 b
Paclobutrazol (mg L-1)
Controle 46,96 0,28 0,07
300 40,83 0,20 0,07
600 37,45 0,17 0,05
900 34,46 0,16 0,05
1200 38,02 0,19 0,07
1500 34,72 0,17 0,05
1800 34,29 0,16 0,06

Equação (ŷ =) 43,33 - 0,006x  
R2 = 0,70**

0,281 - 3,81.10-4x + 3,95.10-7x2 - 1,23.10-10x3

R² = 0,96** n.s.

CV (%) 18,75 35,48 47,88
1Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de F (p<0,05) (means followed by same letters in columns did 
not differ from each other by the F test (p<0,05)); 2dias após o plantio (days after planting); **significativa a 1% pelo teste de t (**significant 
at 1% by the t test); n.s.: não significativo; (n.s.: not significant).
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ceira e massa seca de parte aérea. A apli-
cação de PBZ aos 14 DAP proporcionou 
mudas menores e com menor produção 
de massa seca de parte aérea e raiz. O 
PBZ não influenciou a sobrevivência das 
mudas em tubetes, número de perfilhos 
e massa seca de raiz das mudas. 

A maior concentração de PBZ (1.800 
mg L-1) resultou em mudas menos de-
senvolvidas e com menor massa seca 
de parte aérea por muda. A utilização 
do produto também não influenciou 

Tabela 2. Número de perfilhos por touceira de vetiver dos 7 aos 182 dias após transplantio em campo, em função de genótipos e de aplicações 
com paclobutrazol (number of tillers per vetiver plant from 7 to 182 days after planting in field, as a function of genotypes and paclobutrazol 
applications). São Cristóvão, UFS, 2007.

Genótipo
Dias após transplantio em campo

07 14 21 28 35 42 49 56 63
UFS-VET001 1,22 b1 1,77 b 2,69 b 4,80 b 6,91 b   8,75 b 10,57 b 12,43 b 15,01 b
UFS-VET003 1,02 b 1,36 b 2,05 b 3,00 c 4,05 c   6,05 c   7,49 c   9,02 c 10,75 c
UFS-VET004 1,55 a 2,36 a 3,50 a 6,38 a 9,36 a 12,36 a 14,80 a 17,13 a 20,63 a
Paclobutrazol (1500 mg L-1)

Controle 1,11 b 1,58 b 2,44 b 4,36 b 6,33 ab 8,80 ab
11,05 

ab
13,11 ab 16,00 a

15 dap* (tubetes) 1,16 b 1,61 b 2,52 b 4,19 b 5,86 b 7,78 b 9,53 b 11,25 b 13,62 a
15 dap (tubetes) e 30 dat** 
(campo) 1,52 a 2,30 a 3,27 a 5,63 a 8,13 a 10,57 a 12,27 a 14,23 a 16,79 a

CV (%) 18,53 22,78 19,43 21,59 22,77 19,82 17,81 17,22 17,75

Genótipo
Dias após transplantio em campo

70 77 84 91 98 105 112 119 126
UFS-VET001 18,50 b 22,04 b 25,83 b 27,27 b 28,75 b 33,24 b 35,64 b 38,09 b 50,03 a
UFS-VET003 13,00 c 15,63 c 18,46 c 19,70 c 21,24 b 23,93 c 25,11 c 27,75 c 35,97 b
UFS-VET004 25,13 a 29,61 a 34,47 a 36,13 a 38,13 a 43,58 a 46,02 a 48,88 a 57,47 a
Paclobutrazol (1500 mg L-1)
Controle 19,33 a 23,36 a 27,22 a 28,75 a 30,41 a 34,50 a 36,11 a 38,00 a 48,27 a
15 dap* (tubetes) 16,95 a 20,10 a 23,80 a 24,79 a 26,21 a 29,51 a 31,80 a 35,28 a 45,23 a
15 dap (tubetes) e 30 dat** 
(campo) 20,36 a 23,83 a 27,74 a 29,57 a 31,50 a 36,74 a 38,87 a 41,44 a 49,97 a

CV (%) 17,84 19,17 20,03 20,63 21,07 20,15 19,51 17,89 15,14

Genótipo
Dias após transplantio em campo

133 140 147 154 161 168 175 182
UFS-VET001 61,54 a 68,32 a 77,16 a 83,03 a 87,94 a 92,75 a 98,59 a 104,49 a
UFS-VET003 43,87 b 49,48 b 55,91 b 59,95 b 63,46 b 66,28 b 70,38 b 74,48 b
UFS-VET004 67,02 a 72,50 a 81,75 a 87,00 a 91,72 a 96,00 a 102,88 a 108,88 a
Paclobutrazol (1500 mg L-1)
Controle 58,25 a 63,88 a 73,00 a 77,83 a 82,47 a 86,88 a 91,27 a 96,11 a
15 dap* (tubetes) 55,26 a 61,61 a 69,76 a 75,12 a 79,19 a 82,82 a 88,44 a 93,34 a
15 dap (tubetes) e 30 dat** 
(campo) 58,92 a 64,80 a 72,06 a 77,03 a 81,46 a 85,32 a 92,14 a 98,40 a

CV (%) 14,73 14,92 14,96 14,95 14,76 15,03 13,99 12,90
1Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05) (means followed by same letters in columns 
did not differ from each other by the Tukey test (p<0,05)); *dias após plantio; **dias após transplantio. (*days after planting; **days after 
transplanting).

o número de perfilhos por planta, não 
devendo ser recomendado na produção 
de mudas de vetiver.

Os genótipos UFS-VET001 e UFS-
VET004 apresentaram maior perfilha-
mento que o genótipo UFS-VET003, 
independente da aplicação de PBZ. A 
ausência de PBZ favoreceu a produção 
de maior número de pendões florais e 
de plantas mais baixas. Considerando 
os dados obtidos, o PBZ não deve ser 
recomendado para produção comercial 

de raízes de vetiver por não proporcionar 
redução de parte aérea e aumento do 
rendimento de raiz e óleo essencial.
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Lettuce is the most cultivated and 
consumed foliage vegetable in the 

world. Manure and organic compounds 
are commonly used in lettuce crops 
because they improve productivity and 
quality of this crop (Zárate et al., 1997; 
Villas Boas et al., 2004; Lopes et al., 
2005).

Composting is a common practice 
that involves the cycling of plant and 

OLIVEIRA NLC; PUIATTI M; SANTOS RHS; CECON PR; RODRIGUES PHR. 2009. Soil and leaf fertilization of lettuce crop with cow urine. Horticul-
tura Brasileira 27: 431-437.

Soil and leaf fertilization of lettuce crop with cow urine
Nelson Licínio C de Oliveira1*; Mário Puiatti2**; Ricardo Henrique S Santos2**; Paulo R Cecon3**; Pe-
dro Henrique R Rodrigues2***
1IFET-Norte de Minas-MG; doutorando em fitotecnia, UFV; 2UFV-Depto. fitotecnia; 3UFV-Depto. estatística, 36570-000 Viçosa-MG; 
*Bolsista CAPES-PIQDTec-MEC; **Bolsista pesquisador CNPq; ***Bolsista IC-FAPEMIG; nelsonlco@yahoo.com.br, mpuiatti@ufv.br

ABSTRACT
The use of cow urine can be considered an agricultural practice 

of low cost for farmers. Nevertheless, its efficiency on crop needs 
research information. The present research aimed to evaluate the 
effect of cow urine on the growth and yield of ‘Regina 2000’ lettuce, 
in an experiment carried out from January 13, 2006 to March 22, 2006. 
The experiment was set up with 12 treatments, in a split-plot design 
and four completely randomized blocks. The soil and leaf applications 
were installed in the plot. In the split-plot, cow urine was applied at 
different concentrations (0.00; 0.25; 0.50; 0.75; 1.00 and 1.25 %). The 
plot presented four rows with 1.75 m each, in 0.25 x 0.25 m spacing. 
The six central plants of the two central rows formed the sampled 
split-plot. At harvest, the following variables were evaluated: fresh 
(FLM) and dry (DLM) leaf mass, fresh (FSM) and dry (DSM) stem 
mass, stem length (SL), fresh (FRM) and dry (DRM) root mass, fresh 
(FHM) and dry (DHM) head mass and commercial yield (CY). The 
increase in cow urine concentrations increased the performance of 
all lettuce characteristics, except DRM, which presented reduction, 
and DSM and FRM, which were not affected. The highest yield was 
obtained with the concentration of 1.25% (17.00 t ha-1) applied to 
leaves and with 1.01% (14.92 t ha-1), applied to soil, corresponding, 
respectively to increases of 28.1% and 47.3%, in comparison to 
the control. Application to leaves, in comparison to application to 
soil, resulted in greater FLM (0.50 and 1.25%), SL (0.50; 0.75 and 
1.25%), FSM and FRM (0.5%), FHM and CY (0.50 and 1.25%), 
but lower DSM and FRM (1.25%) and DRM (1.0 and 1.25%). The 
application of cow urine solution at 1.25% to leaves or 1.0% to soil 
is recommended for lettuce crops.

Keywords: Lactuca sativa, plant growth, biofertilizer.

RESUMO
Fertilização com urina de vaca em alface via solo e foliar

A utilização da urina de vaca pode ser considerada uma prática de 
custo baixo para os produtores rurais. Todavia, a sua eficiência sobre 
as culturas carece de informações da pesquisa. Assim, objetivou-se 
avaliar o efeito da urina de vaca sobre o crescimento e produção 
da alface em experimento conduzido de 13 de janeiro de 2006 a 
22 de março de 2006, com a cv. Regina 2000. O experimento foi 
constituído de 12 tratamentos, em esquema de parcelas subdivididas, 
delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Nas parcelas 
foram alocadas as aplicações das soluções de urina (solo e foliar) 
e, nas subparcelas, as concentrações (0,00; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 e 
1,25%). A subparcela foi constituída por quatro fileiras de 1,75 m, 
espaçamento de 0,25 x 0,25 m e consideraram-se, como úteis, as seis 
plantas centrais das duas fileiras centrais. Na colheita foram avaliados 
a massa da matéria fresca (MFF) e seca de folhas (MSF); massa da 
matéria fresca (MFC) e seca de caule (MSC); comprimento de caule 
(CC); massa da matéria fresca (MFR) e seca de raízes (MSR); massa 
da matéria fresca (MFCA) e seca da cabeça (MSCA) e produtividade 
comercial (PROD). Exceto a MSR, que diminuiu e MSC e MFR que 
não foram alteradas na aplicação via foliar, as demais características 
avaliadas apresentaram incremento às concentrações aplicadas. Maior 
produtividade de cabeça foi obtida com concentrações de 1,25% 
(17,0 t ha-1) aplicada via foliar e de 1,01% (14,9 t ha-1) aplicada via 
solo correspondendo, respectivamente, a aumentos em produtividade 
de 28,1% e de 47,3%, comparados à testemunha. A aplicação foliar, 
comparada via solo, proporcionou maior MFF (0,50 e 1,25%), CC 
(0,50; 0,75 e 1,25%), MFC e MFR (0,5%), MFCA e PROD (0,50 
e 1,25%) e menores MSC e MFR (1,25%) e MSR (1,0 e 1,25%). 
Sugere-se, no cultivo da alface, a aplicação das doses de solução de 
urina às concentrações de 1,25% via foliar ou de 1,0%, via solos.

Palavras-chave: Lactuca sativa, crescimento de plantas, biofer-
tilizante.
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animal residues, mainly in the organic 
cultivation system, with positive results 
for crops and soil, which have already 
been proved by researches. On the 
other hand, cow urine is also an organic 
product which lacks scientific research, 
although it has already been tested and 
presented relatively good results for 
several crops since the last decade, 
mainly by farmers in Rio de Janeiro 

State (Gadelha et al., 2002; 2003; 
PESAGRO-RIO, 2002).

Cow urine is believed to provide 
nutr ients  to plants  at  low cost 
(PESAGRO-RIO, 2002). Also, this 
resource is available in small farms and 
allows the integration between cattle 
raising and vegetable crop activities, 
decreasing the cost of production due 
to the lower expenditure with fertilizers. 
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Therefore, cow urine is considered an 
alternative for plant nutrition, metabolic 
activation and pest and disease control 
(Boemeke, 2002; PESAGRO-RIO, 
2002; Achliya et al., 2004). Such 
inferences, however, lack scientific 
evidence.

Positive results in growth and 
production have been reported for 
cow urine application in pineapple, 
okra, gilo, eggplant, tomato, pepper, 
cucumber and green-bean crops. In 
pineapples, monthly pulverizations 
of 40 cm3 of solution at 2.5% have 
been used, in the center of the rosette, 
starting from the second planting 
month. For okra, gilo and eggplant, the 
biweekly application of a solution at 
1.0% has been recommended for leaf 
pulverizations. For tomato, pepper, 
cucumber, green-beans and kale, positive 
effects of weekly pulverizations at 0.5% 
were observed (PESAGRO-RIO, 2002; 
Gadelha et al., 2002; 2003).

The application to soil of 20 ml 
per plant of a cow urine solution at 
the concentration of 0.86% provided 
10% of increase in fresh matter of 
lettuce cv. Romana, in comparison 
to the control (Gadelha et al., 2003), 
which demonstrates the potential for 
its use in this crop. Nevertheless, the 
understanding of the effects of cow 
urine on plant growth still demands 
further studies. The present work aimed 
at evaluating the effects of cow urine, 
applied to plant leaves and soil, on 
the growth and yield of lettuce under 
organic cultivation.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was conducted in 
the field of the Universidade Federal 
de Viçosa, (20º 45’ LS, 42º 51’ LW and 
651 m of altitude), from 01/13/2006 
to 03/22/2006. The crop was carried 
out using organic practices, such as 
the substrate solarization for sapling 
production, fertilization only with cow 
manure, insect pest control with Nim 
oil and manual control of spontaneous 
plants. To avoid rain interferences on 
the forms of application of cow urine 
(soil and leaves) and the concentrations 
applied, the cultivation was performed 
in a chapel type greenhouse, with 

10.4 x 16.0 m, headroom of 2.0 m and 
central span height of 3.30 m, with 
a low-density (150 µm) additivated 
polyethylene film cover, and open 
frontal and lateral areas.

During the cultivation cycle, the 
averages of the minimum (17.5ºC) and 
maximum (41.6ºC) air temperatures at 
the plant canopy level; the minimum 
(22.5ºC) and maximum (36.8ºC) 
temperatures of the soil at 15 cm depth 
and the air relative humidity (30.0%) 
(minimum) and (97.0%) (maximum) 
were recorded in a thermohygrometer 
(HT-208 model).

The cultivation was carried out in 
beds, with lateral areas of masonry, with 
the dimensions of 10.0 x 1.0 x 0.30 m 
(length, width and height), westbound. 
The beds were filled with soil removed 
from the superficial layer (0-10 cm) of a 
forest soil classified as Cambic Ustalfs, 
presenting a clayey-sandy texture and 
the following chemical characteristics: 
pH in water (1:2.5) = 5.2; P = 320.0 mg 
dm-3; P-rem = 27.1 mg L-1; K = 48.0 mg 
dm-3; Na = 12.0 mg dm-3; S = 64.4 mg 
dm-3; Ca2+ = 4.9 cmolc dm-3; Mg2+ = 0.5 
cmolc dm-3; Al3+ = 0.4 cmolc dm-3; H + 

Al = 11.1 cmolc dm-3; SB = 5.6 cmolc 
dm-3; CTC (t) = 6.0 cmolc dm-3; CTC 
(T) = 16.6 cmolc dm-3; V = 33.0%; m 
= 7.0% and Na = 0.9%; MO = 4.8 dag 
kg-1; Zn = 20.3 mg dm-3; Fe =157.2 mg 
dm-3; Mn = 40.8 mg dm-3; Cu = 0.8 mg 
dm-3 and B = 2.3 mg dm-3.

The soil correction was based on 
the method of neutralization of Al3+ and 
elevation in the contents of Ca2+ and 
Mg2+ (Alvarez & Ribeiro, 1999) and 
recommendations of fertilizers for the 
crop (Fontes, 1999). The amount of 0.75 
t ha-1 of surface liming was used, PRNT 
100%, incorporated to the soil 30 days 
before the transplant of the saplings, 
followed by daily irrigations. Five 
days before the transplant, the planting 
fertilization was carried out, using only 
tanned cattle at a quantity equivalent 
to 31.6 t ha-1, in dry matter basis; 
the manure presented the following 
characteristics: pH in water (1:2.5) = 
8.5; N = 2.4%; P = 0.8%; K = 0.9%; Ca2+ 
= 1.9%; Mg2+ = 0.7%; S = 0.5%; C.O = 
15.3%; C/N = 6.4; Zn = 370.0 mg dm-3; 
Fe = 128,916.0 mg dm-3; Mn = 1,827.0 
mg dm-3; Cu = 66.0 mg dm-3; B = 41.0 

mg dm-3; Cd = 0.0 mg dm-3; Pb = 56.0 
mg dm-3; Ni = 1.0 mg dm-3 and Cr = 0.0 
mg dm-3 and humidity = 43.1%. For the 
first year, the following percentages of 
conversion of the nutrients applied were 
considered, through cattle manure, for 
the mineral form: N = 50%, P2O5 = 60% 
and K2O = 100% (CFSEMG, 1999).

T h e  e x p e r i m e n t  c o m p r i s e d 
12 treatments corresponding to six 
concentrations of cow urine and two 
forms of application (soil and leaf). It 
was conducted in subdivided plots, in 
a randomized block design, with four 
replications. The forms of cow urine 
application (soil and leaf) were allocated 
in the plots, while the concentrations 
of the solution of the cow urine (0.00; 
0.25; 0.50; 0.75; 1.00 and 1.25%) 
were allocated in the subplots. The 
experimental unit was formed by four 
rows of 1.75 m of length, with plants 
in the spacing of 0.25 x 0.25 m. The six 
central plants of the two central rows 
were considered as the useful area.

The urine was collected on a single 
day from 15 lactating dairy cows of 
the UFV-Departamento de Zootecnia, 
from a stock of good health herd. The 
urine was stored in a disinfected plastic 
carboy, which remained closed, in an 
aired shelter. It started to be applied 
on the fourth day of storage, when one 
sample was removed and sent to the 
agronomical laboratory UNITHAL, in 
Campinas, São Paulo State, for analyses, 
presenting the following composition 
(in mg L-1): N = 12,600.0; P = 97.8; K = 
2,666.0; Ca = 5.0; Mg = 330.0; S = 45.0; 
Fe = 4,0; Mn = 4.0; Cu = 2.0; Zn = 8.0; 
B = 110.0; Na = 2,000.0; Co = 6.0; Mo 
= 9.0; Al = 2,900.0; Cl = 1,700.0 and 
density = 1.0 g mL-1.

The concentrations of the solutions 
were achieved by the dilution of the 
urine in distilled water. A total volume 
of 60 ml of urine solution per plant of 
lettuce was applied to each application 
form and for each concentration. This 
total volume (60 ml) was divided into 
five weekly applications, starting one 
week after the transplantation of the 
saplings, by applying, respectively, 5; 5; 
10; 20 and 20 ml of the solution per plant 
at a time. In the dose of 0.0%, only water 
was applied. These applied solution 
volumes were defined according to the 
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development of the plant leaf area.
Considering the volume of 60 ml of 

urine solution applied per plant, and a 
population of 128,000 plants ha-1, the 
amounts of the nutrients applied per 
hectare, for the highest concentration of 
cow urine, of 1.25% were (in g ha-1): N 
= 1,200.00; P = 9.47; K = 255.87; Ca = 
0.48; Mg = 31.68; S = 4.32; Fe = 0.38; 
Mn = 0.38; B = 10.56; Cu = 0.19; Zn = 
0.77; Na = 192.00; Cl = 163.20; Co = 
0.58; Mo = 0.86; Al = 278.40.

The seedlings of cultivar ‘Regina-
2000’ were obtained by sowing on a 
200 cells expanded polystyrene tray on 
01/13/2006 in a protected environment. 
The trays were filled with substrate 
solarized for seven days. The substrate 
was composed of a mixture of earth to 
fill the cultivation beds and matured 
cow manure in the 1:1 (v:v) proportion. 
The transplant was performed when 
the seedlings presented four definitive 
leaves, 25 days after sowing. Drip 
irrigation was performed daily, with the 
application of a water volume defined 
according to tensiometers installed in 
the plots at 15 cm depth.

The harvest occurred 46 days after 
the transplant, when the plants presented 
the maximum development without 
bolting incidence. The following 
characteristics were evaluated in three 
plants randomly chosen in the useful 
area: fresh matter mass (FLM) and dry 
matter mass (DLM) of the leaves; fresh 
matter mass (FSM) and dry matter mass 
(DSM) of the stem; fresh matter mass 
(FRM) and dry matter mass (DRM) of 
the root; length of the stem (SL); fresh 
matter mass of the head (FHM); dry 
matter mass of the head (DHM) and 
commercial productivity (CY). After the 
cutting of the aboveground part (head), 
the soil started to be carefully removed 
from the root system, which was 
weighed, after being washed and dried. 
The dry mass was obtained after drying 
in an oven, with forced ventilation at 
65oC, up to constant mass. The yield 
(CY) was achieved by multiplying the 
average fresh matter of the head by the 
population of the plants present in an 
area of 8,000 m2 (useful area), expressed 
in t ha-1. The data were submitted to 
the analysis of variance. Regardless of 
the significance of the interaction, their 

deployment was performed for all the 
characteristics because of the interest of 
the study. The averages of the qualitative 
factor (forms of application) were 
compared by the Tukey test (p<0.05). 
The analysis of regression was carried 
out for the quantitative factor (urine 
concentrations). The models were 
chosen according to the significance of 
the regression coefficients, using the 
t test (p<0.05), and the determination 
coefficient (R2).

RESULTS AND DISCUSSION

Most of the evaluated characteristics 
presented an increase with the increase 
of the concentrations of the applied 
solutions, either on soil or on leaves. 
However, the leaf application of urine 
did not affect the DSM and FRM and 
reduced the DRM (Figure 1). The FLM 
presented an increasing linear response 
to the leaf application and a quadratic 
response to the soil application (Figure 
1A), while the DLM presented a linear 
increment for both types of applications 
(Figure 1B). Under the leaf application, 
the FLM raised from 94.7 to 119.8 g/
plant in the concentration of 1.25%, 
corresponding to the increment of 26.5% 
of mass per plant. In the soil application, 
the highest FLM value (105.89 g/plant) 
was achieved with the concentration of 
0.99% (Figure 1A). In the concentrations 
0.50 and 1.25%, the plants that received 
the leaf applications of urine presented 
a higher FLM (Table 1).

The DLM presented an increment 
of 1.28 and 1.44 g/plant, in the leaf 
and soil applications, respectively, in 
the concentration of 1.25% (Figure 
1B), without any significant difference 
between the types of application (Table 
1).

The higher response in FLM to the 
leaf application may have occurred 
due to the efficiency of the fertilizer 
absorption by the leaves (Faquin, 
1994). The elements K, N and Cl, in the 
form of ion K+, NO3- and Cl-, even in 
small quantities due to the low applied 
concentrations, may have caused a 
cell increase, because of the osmotic 
effect (Faquin, 1994), promoting plant 
growth.

Other research reveal that increments 
in the production of fresh and dry matter 
mass in lettuce plants occur using 
nitrogen fertilization, either in the 
mineral or organic form (Santos et al., 
2001; Prado et al., 2002; Lopes et al., 
2005; Pôrto, 2006).

Nevertheless, in those works, the 
provided quantities of nutrients were 
much higher than those provided by 
the urine solutions used in the present 
work. This demonstrates that other 
factors, besides the quantities of applied 
nutrients, stimulate the growth of lettuce 
plants. The hormonal effect, possibly 
exerted by the presence of auxin (AIA) 
in cow urine (Gadelha, 2003), would be 
associated to this kind of response.

Santos et al. (2001) verified that 
the application of increasing doses of 
organic compounds provided a lower 
production of dry matter in lettuce 
plants. However, Primavesi (1985) 
and Vidigal et al. (1997) associated the 
increase of dry matter content of leaves 
to N deficiency. In the present work, 
both dry and fresh mass increased with 
the increase of urine concentrations, 
indicating their stimulating effect on 
plant growth.

The stem length (SL) presented a 
response of the square root type to the 
urine concentrations applied on the 
leaves, achieving 6.97 cm/plant in the 
concentration of 1.25%. When applied 
to the soil, the response was linear, 
ascending with the increment of 0.83 
cm/plant, going from zero to 1.25% 
(Figure 1C). In the concentrations of 
0.50; 0.75 and 1.25%, the application of 
solutions on the leaves, in comparison 
to the application on the soil, provided 
a higher SL (Table 1). The stem fresh 
matter (FSM) presented a linear 
increasing response to the applied 
urine concentrations, both on leaves 
and soil, corresponding, respectively, 
to an increase of 3.81 and 3.75 g/plant, 
when it went from 0.0 to 1.25%, (Figure 
1D).

Only in the concentration of 0.50%, 
the plants which received solution on 
their leaves presented a FSM higher than 
those which received soil application 
(Table 1). On the other hand, the stem 
dry matter (DSM) did not change 
with the leaf application, presenting 
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the constant value of 0.96 g/plant. 
When applied on the soil, the DSM 
presented an increasing linear response 
to the concentrations applied, with 
an estimated increase of 0.33 g/plant, 
between the concentration of 0.0 and 
1.25% (Figure 1E). A higher value was 
observed for the soil application only in 
the concentration of 1.25% (Table 1).

The SL is a characteristic related 
to the yield of the lettuce crop (Yuri et 
al., 2004), but it can also indicate the 
conditions that lead plants to flowering. 
Urine solutions promote the stem 
growth probably due to other factors 
besides nutrition. Possibly, there is a 
hormonal effect on the cell elongation, 
since the quantities of nutrients in 
these applications are much lower than 

those where chemical and/or organic 
fertilization is used for lettuce. Besides, 
the quantities of nutrients used in the 
applications are very small for the plant 
nutritional necessities.

The FRM did not present any 
response to the urine concentrations 
applied to leaves with constant value of 
11.04 g/plant. In the soil application, a 
quadratic model response was obtained, 
with the maximum value of 13.29 g/
plant (Figure 1F). Such application 
form presented the same behavior in 
the DRM, with the highest value of 
2.51 g/plant also achieved in the highest 
concentration. On the other hand, the 
DRM presented a linear decrease for 
the concentrations applied to the leaves, 
varying from 1.73 (0.0 %) to 1.22 g/

plant (1.25%) (Figure 1G). The leaf 
application provided a higher FRM in 
the 0.50% concentration and a lower 
FRM in the concentration of 1.25%, 
in relation to the soil application. In 
the concentrations of 1.00 and 1.25%, 
the soil application provided higher 
DRM values in comparison to the leaf 
application (Table 1).

The increments of FRM and DRM 
in the higher urine concentrations 
applied in the soil can be explained 
by the stimulation in the production 
of photoassimilates for the expansion 
of the root system and demand of 
the aboveground part. In a research 
performed with lettuce in a greenhouse, 
Ricci (1993)verified that the traditional 
organic compound provided a higher 

Table 1. Average values of fresh leaf matter (FLM), dry leaf matter (DLM), stem length (SL), fresh stem matter (FSM), dry stem matter 
(DSM), fresh root matter (FRM), dry root matter (DRM), dry head matter (DHM), fresh head matter (FHM) and commercial yield (CY) of 
lettuce according to the application of the concentrations of cow urine applied to soil and leaves [valores médios de massa de matéria fresca 
de folha (FLM), massa de matéria seca de folha (DLM), comprimento de caule (SL), massa de matéria fresca de caule (FSM), massa de 
matéria seca de caule (DSM), massa de matéria fresca de raiz (FRM), massa de matéria seca de raiz (DRM), massa de matéria seca de cabeça 
(DHM), massa de matéria fresca de cabeça (FHM) e produtividade comercial (CY) da alface em função da aplicação de concentrações de 
urina de vaca vias solo e folhas]. Viçosa, UFV, 2006.

Characteristics Forms of 
application

Concentration of cow urine (%)
CV(%)1 CV(%)2

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

FLM (g/plant)
Soil 73.34 b   87.69 a   91.68 b 105.57 a 111.33 a 100.52 b

14.76 8.42
Leaves 90.83 a   98.83 a 109.43 a 117.65 a 107.55 a 119.52 a

DLM (g/plant)
Soil   3.85 b     4.69 a     5.08 a     4.95 a     5.18 a     5.60 a

6.31 7.82
Leaves   4.56 a     4.36 a     5.20 a     5.37 a     5.11 a     5.87 a

SL (cm)
Soil   5.28 b     5.60 a     5.43 b     5.69 b     6.19 a     6.04 b

8.29 5.54
Leaves   6.39 a     5.24 a     6.14 a     6.28 a     6.60 a     6.80 a

FSM (g/plant)
Soil   6.60 b     9.35 a     8.60 b   10.62 a   10.42 a   10.81 a

10.48 12.92
Leaves   9.13 a     7.80 a   12.78 a   11.60 a   11.83 a   12.40 a

DSM (g/plant)
Soil   0.84 a     1.04 a     0.94 a     1.01 a     1.11 a     1.25 a

10.53 11.61
Leaves   0.84 a     1.04 a     0.95 a     0.94 a     1.00 a     1.02 b

FRM (g/plant)
Soil   9.89 b   11.15 a     9.23 b   10.35 a   10.33 a   13.91 a

15.59 11.81
Leaves 12.00 a   11.38 a   11.50 a   11.46 a     9.00 a   10.91 b

DRM (g/plant)
Soil   1.62 a     1.62 a     1.13 a     1.59 a     1.85 a     2.53 a

18.71 22.52
Leaves   1.64 a     1.67 a     1.54 a     1.65 a     1.09 b     1.25 b

DHM (g/plant)
Soil   4.68 b     5.72 a     6.01 a     5.96 a     6.28 a     6.85 a

4.06 7.57
Leaves   5.40 a     5.40 a     6.15 a     6.31 a     6.11 a     6.89 a

FHM (g/plant)
Soil 79.94 b   97.04 a 100.28 b 116.19 a 121.74 a 111.33 b

14.36 8.39
Leaves 99.96 a 106.83 a 122.21 a 129.25 a 119.38 a 131.48 a

CY (t/ha-1)
Soil 10.23 b   12.42 a   12.83 b   14.87 a   15.58 a   14.25 b

14.44 8.35
Leaves 12.79 a   13.67 a   15.64 a   16.54 a   15.28 a   16.85 a

*In the columns, the averages followed by the same letter, inside each characteristic, do not differ by the Tukey test at the level of 5% 
of probability; 1Plot; 2Subplot (*In columns, means followed by same letter within each trait, do not differ by the Tukey test at the level 
of 5% of probability; 1 Plot; 2 Split-plot).

NLC Oliveira et al.



435Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

Figure 1. Estimate of foliar fresh and dry matter, stem length, stem fresh and dry matter, root fresh and dry matter, head fresh and 
dry matter, and commercial yield of lettuce, in function of application of cow urine concentrations via leaves () and soil (). ** and * 
significant respectively at 1 and 5% probability [estimativa de massa de matéria fresca e seca de folha, comprimento de caule, massa de 
matéria seca e fresca de caule, massa de matéria fresca e seca de raiz, massa de matéria seca e fresca de cabeça e produtividade comercial 
da alface, em função da aplicação de concentrações de urina de vaca vias folhas () e solo (). ** e * significativos, respectivamente, a 
1 e 5% de probabilidade]. Viçosa, UFV, 2006.

Soil and leaf fertilization of lettuce crop with cow urine
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root dry matter mass in relation to the 
vermicompost, which was attributed to 
the lower availability of nutrients of the 
traditional compound, since the higher 
root development occurred as a means 
for a better soil exploration.

The FHM and productivity presented 
linear responses to the concentrations 
applied on the leaves and a quadratic 
response for soil application (Figure 
1IJ). With the leaf application, when 
increased from 0.0 to 1.25%, the FHM 
varied from 103.73 to 132.63 g/plant 
and the productivity, from 13.27 to 
17.00 t ha-1. For soil application, the 
maximum FHM and productivity 
were achieved in the concentration 
of 1.01%, with estimated values of 
116.54 g/plant and 14.92 t ha-1. In the 
concentration of 1.25% applied on the 
leaves, the increase in productivity 
was 28.1%, in comparison to the 
control. In the concentration of 1.01% 
(optimal concentration on the soil), the 
productivity increased to 47.3%.

The DHM presented a linear 
increment for the urine concentrations 
applied on leaves and soil (Figure 
1H). The increases achieved from 
zero to 1.25%, where 1.39 and 1.78 
g/plant, corresponding to increases 
of 25.98% and 35.38%, for leaf and 
soil applications, respectively. In the 
concentrations of 0.50 and 1.25%, the 
plants which received urine applications 
on the leaves presented higher values of 
FHM and productivity, in comparison to 
the soil application (Table 1).

In the lettuce ‘Vera’, the maximum 
estimated of 348 g of fresh mass/plant 
was achieved with the dose of 23.0 t ha-1 
of poultry litter applied as side dressing 
(Oliveira et al., 2006). In the lettuce 
‘Lucy Brown’, the FHM increase was 
achieved with the application of coat 
manure and organic compound in doses 
of up to 160 t ha-1 (Cezar et al., 2003). As 
for cow urine, Gadelha (2003) achieved 
an FHM increase of 10.3%, in lettuce 
‘Romana’, comparing to the control, 
with the application of 20 ml of urine 
solution per plant in the concentration 
of 0.86%, achieving a productivity of 
51.6 t ha-1.

In general, among the characteristics 
of the aboveground part evaluated, 
including yield, significantly higher 

values were achieved with the leaf 
application of cow urine, in comparison 
to the soil application. It demonstrates 
the efficiency of leaf absorption and 
the effectivity of the urine components. 
Among these components, there are 
macro and micronutrients, besides 
possible hormonal factors. Urea, one 
of the components present in urine, 
presents a faster absorption through 
the cuticle than the other compounds 
(Castellane et al., 1986).

This phenomenon, named “facilitated 
diffusion”, occurs because urea breaks 
the chemical bonds between components 
of the cuticle (ester, ether, diester), 
which would then be transformed into a 
“net” with wider opening mesh. Besides, 
urea seems to increase the permeability 
of the cell membrane. Therefore, it also 
increases the absorption of ions Fe2+, 
Zn2+, H2PO4

- (Malavolta, 1997; Faquin, 
1994). Besides urea, the elements K, 
N and Cl are present in significant 
concentrations in cow urine. In the form 
of ion K+, NO3

- and Cl-, they may have 
promoted an increase in the cell turgor 
due to the osmotic effect (Faquin, 1994; 
Malavolta, 1997).

The plant growth resulting from 
the cow urine solution applied on the 
soil and, mainly, on the leaves, requires 
further understanding and elucidation. 
The increases in the production of mass 
of the head and lettuce yield with the 
increase in the urine concentrations, 
for both types of application, cannot 
be solely explained by the quantities of 
nutrients present in the urine solutions, 
since they were small, especially those 
of macronutrients, in comparison to 
the quantities of nutrients applied in 
chemical or organic fertilizations, which 
promote responses in lettuce plants.

Under the condit ions of  the 
present research, the results allowed 
to conclude that cow urine stimulates 
lettuce production, and the best results 
are achieved with the concentrations 
of 1.25% and 1.0% for leaf and soil 
applications, respectively. 
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RESUMO
A couve-flor é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil. 

O conhecimento do crescimento e acúmulo de nutrientes pela cul-
tura poderá ser útil no seu manejo e na adubação. Com o objetivo 
de determinar o acúmulo e a exportação de nutrientes pela cultura 
da couve-flor ‘Verona’, conduziu-se um experimento em solo, no 
período de 23 de fevereiro a 05 de junho de 2006. O delineamento 
do experimento foi em blocos casualizados com três repetições. O 
experimento constou inicialmente de 480 plantas divididas em três 
blocos. Para cada época de amostragem foram retiradas duas plantas 
por bloco. Foram realizadas cinco amostragens da parte vegetativa 
das plantas a cada 14 dias após o transplante e três amostragens das 
inflorescências a cada quatro dias, após o início de sua formação, 
sendo avaliado o crescimento da planta e o acúmulo de nutrientes 
nas inflorescências, no caule, nos limbos foliares e nos pecíolos. As 
plantas apresentaram crescimento e acúmulo de massa seca contínuos. 
O período de maior acúmulo de nutrientes foi do início da formação 
da inflorescência até a colheita. A ordem decrescente dos nutrientes 
acumulados pela cultura foi: N>K>Ca>S>Mg>P>Fe>Mn>Zn>B>Cu. 
A exportação de nutrientes (g por planta de macronutrientes e mg por 
planta para micronutrientes) pelas inflorescências foi de 3,50 de N; 
0,296 de K; 0,06 de Ca; 0,290 de S; 0,032 de Mg; 0,249 de P; 2,08 
de Fe; 0,375 de Mn; 1,01 de Zn; 1,45 de B e 0,07 de Cu.

Palavras-chave: Brassica oleracea var. botrytis, nutrição, solo.

ABSTRACT
Growth, nutrients accumulation and crop productivity of 

cauliflower

The cauliflower is one of the main vegetables grown in Brazil. 
The study of growth and nutrients accumulation by cauliflower could 
be useful for its fertilization. Therefore, a research was conducted 
in the field to determine the nutrients accumulation by ‘Verona’ 
cauliflower, from February 23 to June 5, 2006. The experiment 
consisted initially of 480 plants divided into three blocks. For each 
period two plants per block were collected. Five samples of the 
vegetative part were collected each 14 days after transplantation 
and three samples of inflorescences were collected every four days 
after the beginning of the cauliflower formation. Also, plant growth 
and nutrient accumulation in the inflorescences, stem, leaves and 
petioles were evaluated. Plants showed linear increase of growth 
and accumulation of dry matter. The greatest accumulation period 
occurred from the beginning of the inflorescence formation  up to 
the harvest. The decreasing order of accumulated nutrients was: 
N>K>Ca>S>Mg>P>Fe>Mn>Zn>B>Cu. The export of nutrients (g 
per plant of macronutrients and mg per plant of micronutrients) by 
inflorescences was 3.50 of N; 0.296 of K; 0.06 of Ca; 0.290 of S; 
0.032 of Mg; 0.249 of P; 2.08 of Fe; 0.375 of Mn; 1.01 of Zn; 1.45 
of B and 0.07 of Cu.

Keywords: Brassica oleracea var. botrytis, nutrition, soil.
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A análise de crescimento de plantas 
produz conhecimentos de valor 

prático e informações exatas, referentes 
ao crescimento e comportamento dos 
genótipos, que podem ser utilizados 
pelos produtores, permitindo a escolha 
da cultivar que melhor se adapte a cada 
região (Richards, 1993).

Por outro lado, o uso eficiente de 
nutrientes pelas plantas está relacionado 
à eficiência na aquisição, no transporte 
e na utilização desses, que variam em 
função do genótipo e de fatores ambien-
tais (Baligar & Fageria, 1999; Marsch-
ner, 1995). Diferenças genotípicas na 
eficiência a alguns nutrientes têm sido 
atribuídas a uma série de mecanismos, 
que estão relacionados às características 

(Recebido para publicação em 3 de abril de 2008; aceito em 27 de julho de 2009)
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de absorção, translocação e utilização, 
de forma isolada ou em conjunto (Clark, 
1983).

O conhecimento sobre o cresci-
mento das espécies cultivadas permite 
planejar métodos racionais de cultivo, 
contribuindo na expressão do potencial 
genético, além de fornecer dados para 
construção de modelos matemáticos 
descritores do crescimento. Os prin-
cípios e práticas de análise de cresci-
mento têm como objetivo descrever e 
interpretar o desempenho das espécies 
produzidas em ambiente natural ou 
controlado (Hunt, 1990). Essa técnica 
fundamenta-se na medida seqüencial 
do acúmulo de matéria orgânica pela 
planta, determinada normalmente pela 

mensuração da massa seca da planta e 
ou de suas partes.

A couve-flor, que está incluída nas 
principais brássicas consumidas no Bra-
sil, apresenta alta demanda de nutrientes 
em curto espaço de tempo. Aliado a isso, 
as doses de fertilizantes atualmente in-
dicadas subestimam a real necessidade 
destas culturas para a obtenção de alta 
produtividade e padrões comerciais 
(Sturmer et al., 2002).

É de fundamental importância o co-
nhecimento da absorção e do acúmulo 
de nutrientes nas diferentes fases de 
desenvolvimento da cultura, permi-
tindo assim, determinar as épocas em 
que os elementos são mais exigidos e 
orientar as correções das deficiências 
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que venham a ocorrer durante o seu 
desenvolvimento. É importante ressal-
tar que as curvas de absorção refletem 
o que a planta necessita, e não o que 
deve ser aplicado, uma vez que tem 
que considerar a eficiência de aprovei-
tamento dos nutrientes, que é variável 
segundo as condições climáticas, o tipo 
de solo, o sistema de irrigação, o manejo 
cultural, entre outros fatores. De modo 
mais efetivo, essas curvas auxiliam no 
programa de adubação, principalmente 
na quantidade dos diferentes nutrientes 
que devem ser aplicados nos distintos 
estádios fisiológicos da cultura (Villas 
Bôas, 2001).

Além disso, a quantidade de nutrien-
tes acumulados nas plantas, principal-
mente na parte colhida, é importante 
para se avaliar a remoção desses na 
área de cultivo, tendo se tornado um 
dos componentes necessários para as 
recomendações econômicas de aduba-
ção (Vitti et al., 1994).

Devido à escassez de trabalhos re-
lacionados ao crescimento e absorção 
de nutrientes pela cultura da couve-flor, 
o presente trabalho teve por objetivo 
avaliar o crescimento e a quantidade de 
nutrientes absorvidos e exportados pela 
couve-flor ‘Verona’ em Jaboticabal.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em 
campo, em área pertencente à UNESP 
em Jaboticabal, cujas coordenadas 
geográficas são 21° 14’ 05’’ Latitude 
Sul, 48° 17’ 09’’ longitude Oeste e alti-
tude de 614 m, de 23 de fevereiro a 05 de 
junho de 2006. Os valores médios para 
umidade relativa do ar, temperaturas 
máxima e mínima foram: 75,12%, 29°C 
e 16,72°C (UNESP, 2008).

A semeadura foi realizada em 23 
de fevereiro de 2006, em bandejas de 
poliestireno expandido com 128 células, 
preenchidas com substrato à base de cas-
ca de pinus. As mudas da cultivar Verona 
foram transplantadas aos 32 dias após a 
semeadura, em solo anteriormente pre-
parado e adubado, conforme os resulta-
dos da análise do solo e a recomendação 
de Raij et al. (1997) para a cultura. A 
análise química do solo apresentou: pH 
em CaCl2 = 6,3; MO = 18 g dm-3; Presina 

= 54 mg dm-3; K = 2,8 mmolc dm-3; Ca 
= 62 mmolc dm-3; Mg = 30 mmolc dm-3; 
H+Al = 22 mmolc dm-3; SB = 95 mmolc 
dm-3; T = 117 mmolc dm-3; V% = 81.

Na adubação de plantio aplicou-se 
60 kg ha-1 de N, 200 kg ha-1 P2O5, e 180 
kg ha-1 de K2O, utilizando sulfato de 
amônio, superfosfato simples e cloreto 
de potássio como fontes, respectivamen-
te. Já em cobertura, utilizou-se 100 kg 
ha-1 de N e 90 kg ha-1 de K2O, divididos 
em quatro vezes (15, 30, 45 e 55 dias 
após o transplante), tendo como fontes 
a uréia e o cloreto de potássio, respec-
tivamente.

As mudas foram transplantadas no 
espaçamento de 0,5 m entre plantas e 1 
m entre linhas. O experimento constou 
inicialmente de 480 plantas divididas em 
três blocos. Para cada época de amos-
tragem foram retiradas duas plantas 
por bloco, tendo sido realizada cinco 
amostragens da parte vegetativa a cada 
14 dias após o transplante e três amos-
tragens das inflorescências a cada 4 dias, 
após o início de sua formação.

Para a determinação da dinâmica 
de crescimento da cultura, as plantas 
amostradas foram cortadas rentes ao 
solo, divididas em caule, limbo foliar, 
pecíolo e inflorescência. Em seguida, 
foi determinada a área foliar (AF) e os 
órgãos foram secos e pesados. Foram 
também avaliadas: altura da planta 
(AP); diâmetro do caule (DC); número 
de folhas (NF); diâmetro da cabeça 
(DI); altura da cabeça (AI); massa seca 
total (MST), das folhas (MSF), do caule 
(MSC), do pecíolo (MSP) e da inflores-
cência (MSI).

Posteriormente, foram calculados 
taxa de crescimento absoluto da cultura 
(TCA = P2 - P1/t2 - t1, sendo P2 e P1 o 
peso da matéria seca de duas amostra-
gens sucessivas; e t1 e t2 os dias após o 
plantio); taxa de crescimento relativo 
(TCR = LnP2 - LnP1/ t2 - t1), razão de 
massa de limbo foliar (RMLF = MSF/
MST), razão de massa do pecíolo (RMP 
= MSP/MST), razão de massa do caule 
(RMC = MSC/MST), razão de massa 
da inflorescência (RMI = MSI/MST), 
área foliar específica (AFE = AF/MSF), 
índice de área foliar (IAF = AF/AS, onde 
AS é a área de solo sombreada pelas 
folhas), taxa assimilatória líquida (TAL 
= P2 - P1/ t2 - t1 x LnAF2 - LnAF1/ AF2 - 

AF1 ) e razão de área foliar (RAF = AF/
MST), conforme metodologia descrita 
por Evans (1972) e Benincasa (1986).

As amostras foram lavadas em água 
deionizada, colocadas para secar em 
estufa com circulação de ar forçada a 
60°C, até atingirem massa constante e, 
posteriormente, moídas e submetidas à 
análise química, segundo método descri-
to por Malavolta et al. (1997).

As características avaliadas foram 
submetidas à análise de regressão, sendo 
considerada como variável indepen-
dente a idade da planta, expressa em 
dias, após o transplante. Para os dados 
do caule, limbo foliar e pecíolo foram 
utilizadas as funções logísticas, as quais 
são amplamente empregadas para repre-
sentar dados empíricos de crescimento 
de vegetais (Hoffman & Vieira, 1977), 
e para os dados das inflorescências foi 
utilizada função polinomial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As inflorescências atingiram o 
ponto de colheita com altura de 15,72 
cm (Figura 1C) e diâmetro de 25,25 cm 
(Figura 1D).

Os maiores valores de altura (85,37 
cm), número de folhas (25,97), área 
foliar (21.897,16 cm²), diâmetro do 
caule (33,83 cm), massa fresca das in-
florescências (773,63 g) foram atingidos 
aos 69 DAT (Figuras 1A, 1B, 2A, 2B e 
2C). A produtividade estimada foi de 
15.473 kg ha-1, considerando o estande 
de 20.000 plantas por hectare, de acordo 
com Raij et al. (1997).

As plantas apresentaram contínuo 
acúmulo de massa seca, sendo os maio-
res valores observados 69 DAT, quando 
se verificaram para o caule, pecíolo, 
limbo foliar, cabeça e massa seca total; 
23, 48, 127, 90, 283 g (Figura 2D). Até 
os quarenta dias após o transplante, a 
planta apresentou pequeno acúmulo 
de massa seca. Após isso, o acúmulo 
de massa seca foi mais acentuado. Isso 
pode ser devido ao menor crescimento 
ocorrido em virtude das baixas tempe-
raturas ocorridas nas fases iniciais de 
desenvolvimento da cultura, ou ainda a 
fatores intrínsecos das brassicáceas, que 
fazem com que as mesmas apresentem 
desenvolvimento mais acelerado após 
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Tabela 1. Taxa de Crescimento Absoluto (TCA), Taxa de Crescimento Relativo (TCR), Razão de Massa de Limbo Foliar (RMLF), Razão 
de Massa de Pecíolo (RMP), Razão de Massa do Caule (RMC), Razão de Massa da Cabeça (RMI), Área Foliar Específica (AFE), Índice de 
Área Foliar (IAF), Taxa Assimilatória Líquida (TAL) e Razão de Área Foliar (RAF), de couve-flor ‘Verona’, em função da idade da planta 
(Absolute Growth Rate (TCA), Relative Growth Rate (TCR), Ratio of Leaf Lamina Mass (RMLF), Ratio of Petiole Mass (RMP), Mass 
Ratio of the Stem (RMC), Ratio of Head Weight ( RMI), Specific Leaf Area (AFE), Leaf Area Index (IAF), Assimilatory Net Rate (TAL) 
and Leaf Area Ratio (RAF), cauliflower ‘Verona’, according to the plant age). Jaboticabal, UNESP, 2007.

DAT
TCA 

(g dia-1)
TCR 

(g g-1 dia-1)
RMLF RMP RMC RMI

AFE
 (cm2 g-1)

IAF
TAL 

(g dia-1 dm-2)
RAF 

(dm2 g-1)

14 - - 0,603 0,300 0,097 - 246,12 0,178 - 1,484
28 2,168 0,128 0,676 0,226 0,098 - 186,82 0,919 0,096 1,263
42 5,561 0,082 0,685 0,215 0,100 - 132,68 2,076 0,078 0,909
56 4,377 0,031 0,643 0,250 0,107 - 180,03 4,059 0,029 1,156
69 8,573 0,038 0,453 0,168 0,083 0,296 163,23 4,243 0,041 0,739

DAT = Dias     Após o Transplante (DAT = Days After Transplant).
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Figura 1. A= Altura da Planta (AP); B= Número de Folhas (NF); C= Altura da Inflorescência (AI); D= Diâmetro da Inflorescência (DI) de 
couve-flor Verona’, em função da idade da planta (A=Plant Height (AP); B= Number of Leaves (NF); C= Height of Inflorescence (AI); D= 
Inflorescence Diameter (DI) of cauliflower ‘Verona’, according to plant age). Jaboticabal, UNESP, 2007.

os 40 dias do transplante, como também 
fora verificado por Charlo et al. (2007) 
na cultura do brócolis.

A taxa de crescimento absoluto 
apresentou aumentos contínuos, prin-
cipalmente dos 56 aos 69 DAT, quando 
atingiu o seu máximo (8,573 g planta-1 

dia-1), devido à formação da inflorescên-
cia, a qual apresenta desenvolvimento 
muito rápido, influenciando significa-
tivamente esse índice. A maior taxa de 
crescimento relativo (TCR) foi aos 28 
dias após o transplante com 0,128 g g-1 
dia (Tabela 1).

A razão de massa de limbo foliar 
(RMLF) foi maior aos 42 DAT (0,685), 
ou seja, neste estágio as folhas corres-
pondiam a 68,5% da massa seca da 
planta. Após esta época, verificou-se 
diminuição nesse índice, o qual aos 69 
DAT foi de 0,453, que ocorreu devido 

C

B D

P= 90,669/1+e-0, 069 (x-28, 711)

R2=0,991
AI= 1,0429x-56,231

R2=0,984

NF= 26,554/1+e-0, 081 (x-22, 141)

R2=0,941
DI= 1,8771x -104,26

R2= 0,985
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à formação da inflorescência.
Em virtude da razão de massa de 

limbo foliar (RMLF) ser maior dos 
28 aos 42 DAT, as maiores taxas de 
crescimento relativo (TCR) foram ve-
rificadas nesse período, visto que esses 
dois parâmetros estão correlacionados, 
pelo fato de serem as folhas os órgãos 
fotossinteticamente mais eficientes. À 
medida que a razão de massa de limbo 
foliar diminuiu, também ocorreu dimi-
nuição na taxa de crescimento relativo.

Aos 14 DAT, ocorreu o maior valor 
de razão de massa do pecíolo (RMP), 
sendo o pecíolo das folhas correspon-
dente a 30% da massa seca da planta. 
Já a razão de massa de caule (RMC) 
apresentou contínuo aumento até os 56 

DAT, quando representava 10,7% da 
massa seca da planta (Tabela 1).

Para a razão de massa da cabeça 
(RMI) esse órgão correspondeu a 29,6% 
da massa seca da planta aos 69 DAT. Ele 
apresentou rápido crescimento, visto 
que na avaliação feita aos 56 DAT este 
não estava visível, e em apenas 13 dias 
já se apresentava no ponto de colheita, 
influenciando assim, a taxa de cresci-
mento absoluto da planta.

A maior área foliar específica (AFE) 
foi alcançada aos 14 DAT com 246,12 
cm2 g-1, decrescendo até os 42 DAT e 
com posterior aumento aos 56 DAT, 
voltando a diminuir aos 69 DAT. Esse 
decréscimo de valores da área foliar 
específica é devido ao fato de que nos 

estádios iniciais da couve-flor há maior 
desenvolvimento do limbo foliar, di-
minuindo à medida que o caule e a 
inflorescência se desenvolvem, sendo 
resultante da redução ou paralisação 
na expansão foliar (Negreiros, 1995), 
incremento nas taxas de senescência e 
abscisão das folhas (Scott & Batchelor, 
1979), ou desenvolvimento de outros 
órgãos da planta.

O índice de área foliar (IAF), relação 
entre área foliar total e área sombreada, 
aumentou continuamente, sendo o maior 
valor observado aos 69 DAT (4,243). À 
medida que a área foliar cresce, o IAF 
também aumenta, até atingir um valor 
em que o auto-sombreamento passa a ser 
prejudicial. Aquino et al. (2005) verifi-
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AF= 22855,430/1+e-0, 116 (x-42, 026) R2=0,989 MFI= 60,088x -3372,4 R2=0,956

DC= 35,119/1+e-0, 072 (x-23, 614) R2=0,987 MST= 445,659/1+e-0, 068 (x-60, 777) R2=0,987
MSLF= 130,732/1+e-0, 125 (x-39, 329) R2=0,997
MSP= 50,445/1+e-0, 124 (x-41, 913) R2=0,998
MSC= 25,682/1+e-0, 103 (x-45, 056) R2=0,997
MSI= 8,0297x-463,3 R2=0,909

Figura 2. A= Área Foliar (AF); B= Diâmetro do Caule (DC); C= Massa Fresca da Inflorescência (MFI); D - Massa Seca Total (MST), 
Massa Seca do Limbo Foliar (MSLF), Massa Seca do Pecíolo (MSP), Massa Seca do Caule (MSC) e Massa Seca da Inflorescência (MSI) 
de couve-flor ‘Verona’, em função da idade da planta (A= Leaf Area (AF); B=Stem Diameter (DC); C= Fresh Mass of Inflorescence (MFI); 
D= Total Dry Mass (MST), Leaf Dry Weight of the Lamina (MSLF), Dry Mass of the Petiole ( CSM), Stem Dry Weight (MSC) and Dry 
Mass of Inflorescence (MSI), cauliflower ‘Verona’, according with age of the plant). Jaboticabal, UNESP, 2007.
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caram para a cultura do repolho que o 
índice de área foliar que proporcionou 
a maior produção de cabeças foi de 2,88 
cm2 cm-2. Por se tratarem de culturas da 

mesma família, espera-se que o índice 
de área foliar adequado para a cultura 
da couve-flor seja semelhante ao do 
repolho.

A maior taxa assimilatória líquida 
(TAL) foi observada aos 28 DAT (0,096 
g dia-1 dm-2), decrescendo até aos 56 
DAT (0,029 g dia-1 dm-2) e aumento aos 
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Ntot= 11,97907 / 1+ e-0,07643 (X –  53,9278) R²=0,99301 Ktot= 6,28982 / 1+ e-010213 (X –  46,79858) R2=0,99932
Ninf= 0,2678x – 14,969 R²= 0,7281 Kinf = 0,0169x - 0,8707 R²= 0,7554
Ncau = 0,52366 / 1+ e-011068 (X –  42,24618) R2= 0,99704 Kcau = 12,57021 /1+e-0,05668 (X – 111,01669) R2= 0,98495
Nfol = 4,793 / 1+ e-0,13245 (X – 37,80032) R2= 0,99956 Kfol  = 2,74032 / 1+ e-0,13261 (X –  40,2639) R2= 0,99695
Npec = 1,28709 / 1+ e-0,18878 (X – 42,7119) R2= 0,96209 Kpec = 1,88935 / 1+ e-0,12028 (X – 46,766) R2= 0,99919

Mgtot= 0,91549 / 1+ e-0,14825 (X – 35,69423) R²= 0,99207 Stot = 1,18627 / 1+ e-0,08439 (X – 51,53864) R²= 0,99678
Mginf = 0,0015x - 0,0709 R²= 0,99990 Sinf = 0,029x - 1,7061 R²= 0,9488
Mgcau = 0,0925 / 1+ e-0,08371 (X –  47,96526) R2= 0,97952 Scau =

  0,08205 / 1+ e-0,12239 (X – 48,03043) R2= 0,99970
Mgfol = 0,62587 / 1+ e-0,18357 (X –  33,47073) R2= 0,99491 Sfol = 0,51709 / 1+ e-0,12654 (X – 38,49642) R2= 0,99961
Mgpec =

 0,18952 / 1+ e-0,13185 (X – 38,94444) R2= 0,99842 Spec = 0,12061 / 1+ e-0,12647 (X – 43,35812) R2= 0,99621

Catot=  5,19374/ 1+ e-0,13185 (X – 37,539) R²= 0,99747 Ptot= 0,71058 / 1+ e-0,07847 (X – 54,16906) R²= 0,98207
Cainf = 0,0026x - 0,1228 R²= 0,91030 Pinf = 0,0218x - 1,2552 R²= 0,9213
Cacau = 5,6383 / 1+ e-0,04544 (X – 135,23313) R2= 0,94627 Pcau = 0,03838 / 1+ e-0,16269 (X – 39,52736) R2= 0,99976
Cafol = 3,9520 / 1+ e-0,14312 (X –  36,40344) R2= 0,99782 Pfol = 0,23852 / 1+ e-0,19135 (X – 36,41487) R2= 0,99359
Capec = 0,9412 / 1+ e-0,1278 (X –  39,44029) R2= 0,99539 Ppec = 0,0627 / 1+ e-0,17811 (X –  37,27677) R2= 0,94136
Catot=  5,19374/ 1+ e-0,13185 (X – 37,539) R²= 0,99747 Ptot= 0,71058 / 1+ e-0,07847 (X – 54,16906) R²= 0,98207

Figura 3. A= Curvas de Acúmulo de Nitrogênio (N); B= Curvas de Acúmulo de Potássio (K); C= Curvas de Acúmulo de Magnésio (Mg); 
D= Curvas de Acúmulo de Enxofre (S); E= Curvas de Acúmulo de Cálcio (Ca); F= Curvas de Acúmulo de Fósforo (P) na cultura da couve-
flor ‘Verona’, em função da idade da planta (A= Curves of Accumulation of Nitrogen (N), B= Curves of Accumulation of Potassium (K), C= 
Curves of Accumulation of Magnesium (Mg); D= Curves of Accumulation of Sulphur (S); C= Curves of Accumulation of Calcium (Ca); F= 
Curves of Accumulation of Phosphorus (P) in the culture of cauliflower ‘Verona’, depending on plant age). Jaboticabal, UNESP, 2007.
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69 DAT (0,041 g dia-1 dm-2). Além da 
ontogenia, a taxa assimilatória líquida 
é dependente da radiação solar, das 
condições internas da planta, do próprio 
índice de área foliar e do balanço hídri-
co. Sendo assim, há uma tendência de 
diminuição da taxa assimilatória líquida 
ao longo do desenvolvimento da cultura, 
visto que o sombreamento mútuo pelo 
arranjo foliar conduz a uma pobre pe-
netração de luz no dossel. Portanto, a 
taxa assimilatória líquida decresce com 
aumento no índice de área foliar em 
condições de campo (Tsuno & Fujise, 
1962), mesmo que ocorra incremento 
na área foliar, conforme ocorreu no 
presente experimento.

Houve diminuição contínua dos va-
lores de razão de área foliar, com exce-
ção aos 56 DAT. Aos 14 DAT este índice 
era de 1,484 dm2 g-1, chegando a 0,739 
dm2 g-1 aos 69 DAT. A diminuição na 
razão de área foliar indica decréscimo na 
quantidade de assimilados destinados às 
folhas e pode ocasionar redução na taxa 
de crescimento relativo (Nilwik, 1981), 
como ocorreu no presente trabalho.

O acúmulo de nitrogênio (N) foi 
lento até os 28 DAT (Figura 3A), quando 
verificou-se acúmulo de 1,03 g planta-1 
nos limbos foliares; 0,09 g planta-1 no 
caule e 0,07 g planta-1 nos pecíolos. 
No período entre 28 e 56 DAT ocorreu 
a maior exigência por esse nutriente 
por parte das folhas em detrimento ao 
caule e aos pecíolos, com acúmulo de 
3,37; 0,34 e 1,11 g planta-1, respectiva-
mente. No período de 56 aos 69 DAT, a 
quantidade acumulada de N nas folhas, 
no caule e nos pecíolos estabilizou-se, 
devido à translocação desse nutriente às 
inflorescências. Nas inflorescências, o 
acúmulo de N foi contínuo durante seu 
desenvolvimento, apresentando 3,50 g 
planta-1 de N aos 69 DAT. Considerando-
se 20.000 plantas por hectare, a expor-
tação de N nessa situação seria de 70 
kg por hectare. O total de N acumulado 
pela planta aos 69 DAT foi de 9 g, o 
que correspondeu ao acúmulo de 183 
kg ha-1 de N.

O potássio foi o segundo macronu-
triente mais acumulado pela planta com 
o máximo de 5,81 g planta-1 aos 69 DAT, 
sendo que a maior exigência, para os 
limbos foliares e pecíolos, ocorreu no 
período de 28 a 56 DAT (Figura 3B). 

Para o caule, a maior exigência deu-se 
dos 42 aos 69 DAT, acumulando nesse 
período 0,82 g planta-1, ou seja, 76,42% 
do total acumulado pelo caule. As parti-
cipações do limbo foliar, pecíolos, caule 
e inflorescências foram respectivamente, 
de: 46,16%; 30,43%; 18,31% e 5,10% 
do total acumulado pela planta.

De acordo com Raij et al. (1997), 
nas adubações de plantio e cobertura 
é aplicada a relação N:K de 1,19:1. De 
acordo com os dados obtidos no presente 
trabalho, no entanto, a relação de absor-
ção e acúmulo de N:K é de 1,58:1, o que 
sugere que a relação N:K para os novos 
híbridos de couve-flor que são lançados 
no mercado, pode estar inadequada.

A extração e a exportação de N e 
K foram, respectivamente, de 183,69 
kg ha-1 e 70 kg ha-1. Entretanto, a apli-
cação desse elemento correspondeu a 
160 kg ha-1, indicando que parte do N 
foi proveniente da matéria orgânica do 
solo para atender à exigência da planta. 
Esses resultados indicam que a aplica-
ção orgânica é uma prática importante 
na manutenção da fertilidade do solo e 
no fornecimento de nitrogênio.

Para o cálcio, terceiro macronu-
triente mais acumulado pelas plantas, 
a maior demanda ocorreu no período 
de 28 a 56 DAT. Do total de Ca acu-
mulado pela planta, os limbos foliares 
foram responsáveis por 75,92%, os 
pecíolos por 17,84%, caule por 5,13% 
e a inflorescência por apenas 1,11%. 
Esse comportamento do Ca se deve à 
sua baixa mobilidade no floema, não 
ocorrendo sua redistribuição das folhas 
para outros órgãos como as inflorescên-
cias (Malavolta et al., 1997). No período 
de 56 a 69 DAT, a quantidade de Ca 
acumulado nas folhas, caule e pecíolos 
atingiu, respectivamente: 0,19; 0,11 e 
0,08 g planta-1. Nas inflorescências, o 

acúmulo foi crescente ao longo de todo o 
desenvolvimento deste órgão, com total 
acumulado de 0,06 g planta-1 de Ca (Fi-
gura 3E). Da quantidade de 103,2 kg de 
Ca acumulados pela planta, apenas 1,2 
kg foi exportado pelas inflorescências, 
sendo o restante reincorporado ao solo 
pelos restos de cultura, principalmente 
pelas folhas.

O total acumulado de Mg na planta 
foi de 0,92 g planta-1, tendo ocorrido a 
maior demanda no período de 42 a 56 

DAT (Figura 3C). As participações do 
caule, pecíolos, folhas e inflorescências 
foram de 67,75%; 20,16%; 8,55% e 
3,54%, respectivamente. As quanti-
dades de Mg acumuladas no caule e 
pecíolos foram muito semelhantes, 
sendo constante durante todo o ciclo da 
cultura. Os limbos foliares apresenta-
ram acúmulo muito rápido no início do 
desenvolvimento (até 42 DAT) e após 
esse período (42 aos 69 DAT) a taxa de 
acúmulo de Mg pelos limbos foliares foi 
baixa, fazendo com que, neste período, 
acumulasse 0,11 g planta-1 de Mg. As 
inflorescências apresentaram maior 
demanda no período de 64 a 69 DAT, 
e, ao final deste período, o acúmulo de 
Mg correspondeu a 75,13% do total 
acumulado nas inflorescências ao final 
do ciclo. Aos 69 DAT, as inflorescên-
cias apresentaram acúmulo de 0,032 g 
planta-1 de Mg, o que correspondeu à 
exportação de 0,65 kg ha-1.

O enxofre, assim como o Ca, apre-
sentou maior acúmulo nos limbos 
foliares, atingindo valor máximo de 
0,51 g planta-1 aos 69 DAT (50,97% do 
total acumulado pela planta). As demais 
partes da planta, ou seja, inflorescência, 
pecíolos e caule tiveram acúmulos máxi-
mos de, respectivamente, 0,29 g planta-1; 
0,12 e 0,07 g planta-1 (29,29%; 12,67% 
e 7,07% do total da planta, respectiva-
mente). Nos limbos foliares, assim como 
no caule e pecíolos, a taxa de acúmulo 
foi baixa até os 28 DAT, com acúmulo 
de, respectivamente, 0,11; 0,006 e 
0,01 g planta-1 (Figura 3D). Após esse 
período (28 aos 56 DAT) houve rápido 
incremento nas taxas de acúmulo de 
enxofre nas respectivas partes da planta, 
e somente no final do ciclo (56 aos 69 
DAT) o acúmulo voltou a ser lento, em 
detrimento ao rápido desenvolvimento 
e demanda deste nutriente pela inflores-
cência, que exportou 5,8 kg ha-1 deste 
nutriente. 

O acúmulo de fósforo atingiu valor 
máximo estimado de 0,59 g planta-1 aos 
69 DAT, sendo que as folhas, inflores-
cências, pecíolos e caule contribuíram 
com respectivamente, 40,51%, 42,37%, 
10,64% e 6,48% (Figura 3F). As folhas 
e as inflorescências apresentaram, apro-
ximadamente, a mesma quantidade de 
P acumulado, com valores no final do 
ciclo de 0,24 e 0,25 g planta-1, respec-

Crescimento, acúmulo de nutrientes e produtividade da cultura da couve-flor
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Cucau = 0,89181/ 1+ e-0,14114 (X – 45,4916 )   R2= 0,97372 Fetot = 37,47835 / 1+ e-0,07742  (X –  9,06707) R2= 0,98160
Cuinf =  0,0033x – 0,1504  R²= 0,92583 Feinf =  0,1782x – 10,208 R²= 0,86135
Cucau = 0,10195/ 1+ e-0,19084 (X –  43,65792)   R2= 0,97737 Feiau=135,47539/1+e-0,04969 (X – 135,53853) R2= 0,97447
Cufol  = 0,60794/ 1+ e-0,15035 (X – 44,5937)   R2= 0,96776 Fefol  = 21,7622/ 1+ e-0,08897 (X – 43,78142) R2= 0,97967
Cupec = 0,10725/ 1+ e-0,16286 (X –  35,96679)   R2= 0,96409 Fepec = 4,51789/ 1+ e-0,13747 (X – 37,03203) R2= 0,97717

Zntot = 6,25323/ 1+ e-0,11277 (X – 38,89205) R2= 0,99681 Btot = 3,95522 / 1+ e-0,1506 (X –  40,03278) R2= 0,98565
Zninf =  0,0151x – 0,4275 R²= 0,84644 Binf  = 0,1065x – 5,883 R²= 0,7376 
Zncau = 0,73283/ 1+ e-0,13925 (X – 40,32255) R2= 0,97007 Bcau  = 0,4459 / 1+ e-0,1612 (X – 35,0967) R2= 0,99243
Znfol  = 3,89471/ 1+ e-0,13089 (X – 36,00068) R2= 0,99517 Bfol  = 1,925 / 1+ e-0,1840 (X – 36,1686) R2= 0,18401
Znpec = 1,03024/ 1+ e-0,12034 (X – 36,38548) R2= 0,84311 Bpec = 0,7524 / 1+ e-0,1956 (X – 37,1064) R2= 0,74630

Mntot= 10,60636/ 1+ e-0,09492  (X – 45,61231 R2= 0,99882
Mninf =  0,0195x – 0,9825 R²= 0,96468
Mncau = 0,553/ 1+ e-0,07488 (X – 53,92821) R2= 0,99083
Mnfol = 9,08521/ 1+ e-0,09205 (X – 46,20685) R2= 0,99810
Mnpec = 0,83384/ 1+ e-0,07488 (X – 36,65785) R2= 0,81245

Figura 4. A= Curvas de Acúmulo de Cobre (Cu); B= Curvas de Acúmulo de Ferro (Fe); C= Curvas de Acúmulo de Zinco (Zn); E= Curvas 
de Acúmulo de Boro (B); C= Curvas de Acúmulo de Manganês (Mn)  na cultura da couve-flor ‘Verona’, em função da idade da planta (A= 
Curves of Accumulation of Copper (Cu); B= Curves of Accumulation of Iron (Fe); C= Curves of Accumulation of Zinc (Zn); E= Curves 
of Accumulation of Boron (B); C= Curves of Accumulation of Manganese (Mn); of the culture of cauliflower ‘Verona’, according to the 
plant age). Jaboticabal, UNESP, 2007.

A B

C D

E
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tivamente. Portanto, a exportação de 
fósforo pelas inflorescências foi de 5 
kg de P ha-1.

No caule e nos pecíolos, o acúmulo 
de P foi lento até os 28 DAT (0,005 
e 0,01 g planta-1, respectivamente). A 
maior exigência de P pelo caule ocorreu 
dos 28 aos 56 DAT, com acúmulo esti-
mado de 0,03 g planta-1, cerca de 80,90% 
do total acumulado pelo caule. Para os 
pecíolos, a maior exigência ocorreu dos 
28 aos 50 DAT, com acúmulo estimado 
de 0,05 g planta-1 (74,72% do total acu-
mulado pelo pecíolo) (Figura 3F).

Quanto ao acúmulo de micronu-
trientes nas diferentes partes da planta, 
a quantidade total acumulada de cobre 
(Cu) foi de 0,87 mg planta-1, sendo que 
o caule, os limbos foliares e os pecíolos 
atingiram, respectivamente, 0,10; 0,59 
e 0,11 mg planta-1. (Figura 4A). As in-
florescências apresentaram acúmulo de 
0,07 mg planta-1 (8,04% do total acumu-
lado) o que corresponde à remoção de 
1,4 g ha-1 de Cu por este órgão, sendo 
o micronutriente exportado em menor 
quantidade pela cultura. O acúmulo de 
Cu no caule, nos pecíolos e nas folhas 
foi semelhante, sendo lento até os 28 
DAT, com acúmulos de 0,005; 0,02 e 
0,05 mg planta-1, respectivamente. No 
período dos 28 aos 56 DAT, houve a 
maior demanda desse micronutrien-
te e, após os 56 DAT, a quantidade 
acumulada no pecíolo e no caule foi 
estabilizada.

O ferro, micronutriente mais acumu-
lado que os demais (31,01 mg planta-1), 
apresentou acúmulo contínuo e cres-
cente para caule e limbo foliar durante 
todo ciclo da cultura, atingindo 4,80 
e 19,67 mg planta-1 aos 69 DAT, res-
pectivamente (Figura 4B). O acúmulo 
de ferro no pecíolo foi lento até os 28 
DAT (1,01 mg planta-1). Dos 28 até aos 
56 dias houve cerca de 71,59% do total 
acumulado pelos pecíolos e dos 56 aos 
69 DAT, houve tendência de estabili-
zação, atingindo o máximo de 4,46 mg 
planta-1 de Fe. O acúmulo máximo de 
Fe pelas inflorescências foi de 2,08 mg 
planta-1 aos 69 DAT, o que correspondeu 
a 6,73% do total acumulado pela planta, 
e exportação de 41,6 g ha-1de Fe.

O manganês, apesar de ser o se-
gundo micronutriente mais acumulado 
pela planta (9,71 mg planta-1), foi o que 

apresentou a menor porcentagem de ex-
portação em relação ao total acumulado 
(3,87%) (Figura 4E). O caule e as folhas 
apresentaram acúmulos semelhantes, 
de forma lenta até os 28 DAT (0,07 e 
1,43 mg planta-1, respectivamente, para 
caule e folhas) e posteriormente rápida, 
correspondendo ao período de maior 
acúmulo. A taxa de acúmulo para os 
pecíolos até os 28 DAT também foi 
lenta (0,18 mg planta-1), posteriormente 
(28 aos 50 DAT) esta taxa aumentou 
significativamente (0,55 mg planta-1), 
estabilizando-se somente após esse 
período.

O acúmulo total de zinco pela cultu-
ra foi de 6,19 mg planta-1. O caule (0,72 
mg planta-1) e limbos foliares (3,84 mg 
planta-1) apresentaram características 
semelhantes, tendo acúmulo lento até 
os 28 DAT de 15,52% e 26,32% pelo 
caule e folhas, respectivamente (Figura 
4D). Dos 28 aos 56 DAT, foi o período 
de maior acúmulo deste nutriente por 
estes órgãos, sendo que do total acu-
mulado 76% e 68,11% do total, para o 
caule e folhas, respectivamente. A partir 
desse período, o acúmulo de Zn pelas 
respectivas partes da planta voltou a 
ser lento (0,06 e 0,21 mg planta-1 para 
caule e folhas, respectivamente). Para 
os pecíolos e inflorescências, o acúmulo 
foi constante e os seus valores máxi-
mos foram de 0,61 e 1,01 mg planta-1, 
respectivamente (Figura 4C). Portanto, 
foi exportado pelas inflorescências 20,2 
g ha-1de Zn.

O acúmulo total de boro na planta 
foi de 4,57 mg planta-1(Figura 4D), 
sendo que a maior parte (42,01%) foi 
acumulada pelas folhas. Verifica-se 
que no período dos 28 aos 50 DAT as 
folhas, pecíolos e caule apresentaram o 
maior acúmulo, ou seja, 74,70; 78,30 
e 67,85%, respectivamente do total 
acumulado. Posteriormente (50 aos 
69 DAT) houve uma forte tendência 
de estabilização, sendo esse período o 
de menor acúmulo. Isso ocorreu, pois 
coincide com a época de formação das 
inflorescências, que exigem uma grande 
demanda desse nutriente.

As plantas apresentaram crescimen-
to e acúmulo de massa seca contínuos. 
Do início da formação da inflorescência 
até a colheita, esta foi o principal dreno 
da planta. A ordem decrescente dos 

nutrientes acumulados pela cultura foi:
N>K>Ca>S>Mg>P>Fe>Mn>Zn>B>C
u. A exportação de macronutrientes (g 
planta-1) e micronutrientes (mg planta-1) 
pelas inflorescências foi de: 3,50 de N; 
0,296 de K; 0,06 de Ca; 0,290 de S; 
0,032 de Mg; 0,249 de P; 2,08 de Fe; 
0,375 de Mn; 1,01 de Zn; 1,45 de B e 
0,07 de Cu.
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ABSTRACT
Fertilizer application may promote significant changes in soil 

reaction and on the availability of important nutrients for plants. The 
utilization of rock biofertilizers is a practical process that reduces 
energy consumption and increases nutrient availability in soils. In a 
field experiment, the effect of biofertilizers produced with phosphate 
and potash rocks plus Acidithiobacillus inoculation were evaluated on 
the chemical attributes of an Argisoil from the São Francisco Valley, 
Pernambuco State, Brazil, after melon cultivation. The experiment 
was arranged in a factorial 32+2 scheme in randomized block design, 
with four replicates. Two sources of P biofertilizer (PB) and K 
biofertilizer (KB) were applied in the same doses recommended for 
simple superphosphate (SS) and potassium chloride (KCl), and in 
doses which corresponded to two and three times the recommended 
ones. Additional treatments were carried out (soluble fertilizers (SS) 
and potassium chloride KCl), applied in the recommended dose, and 
control treatment with no addition of P and K (P0+K0)). Biofertilizers 
reduced soil pH and higher available P and K values were obtained 
when higher doses of biofertilizers (PB and KB) were applied. Mg 
content increased when KB biofertilizers were applied in higher rates, 
probably due to the solubilization of Mg present in the biotite. The 
rock biofertilizers with Acidithiobacillus may be recommended as 
an alternative to soluble fertilizers by the residual effect in nutrient 
availability, especially in sodic soils or in limed acid soils.

Keywords: Cucumis melo, Acidithiobacillus, apatite, biotite, 
available P and K, sulfur oxidation.

RESUMO
Atributos químicos de um Argissolo do Vale do São Francisco 

após cultivo de melão com biofertilizantes de rochas fosfatada 
e potássica

A aplicação de fertilizantes pode promover mudanças na reação 
do solo e na disponibilidade de nutrientes importantes para as plan-
tas. A produção de biofertilizantes a partir de rochas é um processo 
prático que reduz o consumo de energia e aumenta a disponibilidade 
de nutrientes no solo. Em experimento de campo foram avaliados os 
efeitos de biofertilizantes produzidos com rochas, além do enxofre 
elementar inoculado com Acidithiobacillus, em atributos químicos 
de um Argissolo do Vale do São Francisco após cultivo do melão, 
em comparação com fertilizantes minerais solúveis. Usou-se o 
fatorial 32+2, em blocos casualizados, com biofertilizante fosfatado 
(PB) e potássico (KB), em quantidades correspondentes à adição de 
superfosfato simples (SS) e cloreto de potássio (KCl), o dobro e o 
triplo da recomendação. Foram usados tratamentos adicionais com 
SS+KCl na quantidade recomendada e o controle sem adição de P 
e K (P0K0). Os biofertilizantes reduziram o pH do solo, e os teores 
mais elevados de P e K disponíveis foram obtidos com aplicação de 
PB e KB nas doses mais elevadas. Os maiores teores de Mg foram 
obtidos com o biofertilizante KB na dose 240 kg ha-1, em função da 
liberação de Mg da biotita. Os biofertilizantes de rochas com P e K 
podem ser usados como alternativa a fertilizantes solúveis, devido 
ao maior efeito residual para P, Ca e Mg do solo, especialmente em 
solos alcalinos ou para solos ácidos após a calagem.

Palavras-chave: Cucumis melo, Acidithiobacillus, apatita, biotita, 
disponibilidade de P e K, oxidação do enxofre.
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Fertilizers are very important to 
increase yield of most crops, 

especially in reference to phosphorus 
and potassium, however, the high costs 
of the soluble fertilizers contribute to the 
reduced application by low incoming 
farmers (Sanchez, 2002). The nutrients 
are not normally found in the available 
form in soils and, to be solubilized, 
these minerals need to be modified 
by physical, chemical or biological 
processes to be absorbed by plants (van 
Straaten, 2002, 2007).

The soluble potash fertilizers occupy 
a special place worldwide and in 
Brazilian agriculture it is the second 
most used. Brazil imports this fertilizer 
in the potassium chlorine form as 
much as 6 million t year-1. Nowadays, 
the Brazilian industry of potassium 
fertilizers produces about 650 thousand t 
year-1 of K2O (Roberts, 2004). The rocks 
used to produce phosphate fertilizers 
are of low solubility and generally not 
directly applied to plant absorption due 
to its very low availability (van Straaten, 

2002). However, the effectiveness of 
natural phosphates may be increased 
by inoculation of microorganisms used 
to increase phosphate solubilization 
(Nahas, 1999; Rodríguéz & Fraga, 
1999; Whitelaw, 2000; Stamford et al. 
2006, 2007).

The use of microorganisms to 
increase solubilization of nutrients from 
rockshas been receiving more attention 
from the researches recently (Ballestero 
et al., 1996; Nahas, 1999). The sulfur 
oxidizing bacteria, Thiobacillus, 
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recently classified as Acidithiobacillus 
(Kelly & Wood, 2000) occurs naturally 
in soils and is the most used. These 
microorganisms may promote the 
dissolution of insoluble phosphate 
producing organic and inorganic acids. 
The mechanism of solubilization is 
normally the action of the acids that 
improves the liberation or availability 
of phosphate (He et al., 1996).

The microorganisms which perform 
the sulfur oxidation are of great 
importance in the solubilization of 
soil nutrients, especially phosphorus, 
potassium, calcium and magnesium. 
Species as A. thiooxidans and A. 
ferrooxidans are recognized by its 
relevance in the biotecnological 
processes (Garcia Júnior, 1992). 
Biofertilizers, obtained from phosphate 
and potash rocks by the addition of 
sulfur inoculated with Acidithiobacillus, 
are produced in field scale (Stamford et 
al., 2007). The agronomic effectiveness 
of these products was evaluated in 
various Brazilian soils and economic 
crops as cowpea, sugar cane, lettuce, 
grapes and melon (Stamford et al., 2004, 
2006; Andrade, 2007; Lima et al., 2007; 
Moura, 2006; Moura et al., 2007), with 
relevant results.

We eva lua ted  the  e ffec t  o f 
biofertilizers obtained from mineral 
phosphate rock (apatite) and mineral 
rock containing potash (biotite) plus 
sulfur inoculated with Acidithiobacillus 
in on-site conditions on some chemical 
attributes of an Argisoil of the São 
Francisco Valley and the relationship 
with melon yield, compared to soluble 
mineral fertilizers.

MATERIAL AND METHODS

The bacteria Acidithiobacillus was 
cultivated in a specific 9K medium 
(Garcia Junior, 1991) using a 125 
mL Erlenmeyer with 50 mL of the 
medium. Plants were irrigated daily 
by conventional sprinkler irrigation, 
maintaining humidity near field 
capacity. At the end of the incubation 
period (60 days) the pH (H2O) and the 
available P and K (Embrapa, 1997) were 
determined: P Biofertilizer= pH 3.3 and 
available P 50 g kg-1; K biofertilizer= pH 
3.0 and available K 1.5 g kg-1.

The biofertilizers were produced in 
on-site conditions at the Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, using 
furrows with 10 m in length, 1 m in 
width, and 0.5 m in depth, following the 
methodology described by Stamford et 
al. (2006). The phosphate rock (apatite) 
was purchased from Irecê, Bahia State, 
with 24% of total P2O5 and the potash 
rock (biotite) from Santa Luzia, Paraiba 
State, with 10% of K2O total, mixed with 
sulfur (100 kg kg-1) and inoculated with 
Acidithiobacillus. The sulfur bacteria 
was inoculated diluting 2 mL/L of 
cultivated medium in 10 L of water, and 
pulverized in two layers, 20 cm deep.

At the final of both biofertilizer 
production (60 days of incubation), the 
total P and K (extracted by percloric and 
nitric acid methodology), the P and K 
solubility in water, ammonium citrate 
(N.C.A) and extracted by Mehlich 1 
(Embrapa, 1997) were analyzed. The 
compound samples used for these 
analyzes, collected in five packages with 
six replicates, resulted: Biofertilizer 
KB (g kg-1) (total)= 15.0; (H2O)= 0.5; 
(Mehlich 1)= 5.0; Biofertilizer PB 
(total)= 2.7; Rocks K+S (RP), (total K)= 
16.2; (H2O)= 0.2; P biofertilizer (BP) (g 
kg-1), (total)= 106; (H2O)= 4,0; (Mehlich 
1)= 17,0; (NCA+H2O)= 42,0; Rock 
P+S* (RP), (total P)= 106; (H2O)= 0,4; 
(Mehlich 1)= 22,0; (NCA+H2O)= 55,0. 
(*Rock P+S represents ground rock plus 
S and Acidithiobacillus).

The field experiment was undertaken 
at Embrapa Semiárido, in Petrolina, 
Pernambuco State. The soil classified 
as “Gray Argissol medium texture” 
(Embrapa, 1999) is a characteristic soil 
with low available P and K, predominantly 
cultivated with horticultural crops, 
cowpea legume and cotton. The climate 
according to the Köppen classification 
is ‘BSwh’. The chemical and physical 
analyzes of soil samples collected 
before the fertilization treatments 
application, at 0-20 cm deep, showed 
the following chemical attributes: pH 
(H2O)= 5.6; Organic matter (g kg-1)= 
12.31; Electrical conductivity (dS 
m-1)= 0.15; P (Mehlich 1)= 4 mg dm-3; 

exchangeable cations (cmolc dm-3) K= 
0.26; Ca= 1.3; Mg= 0.60; Na= 0.05; 
Al= 0.05 and H+Al= 1.65; S= 2.18; T= 
3.83 cation saturation= 57%. Physical 

attributes: particle density (g cm-3)= 
2.62; bulk density (g cm-3)= 1.66; sand 
(g kg-1)= 900; lime (g kg-1)= 70 and clay 
(g kg-1)= 30.

The experiment was carried out in a 
factorial 32 + 2 additional treatments, in 
randomized blocks, with four replicates. 
Treatments were two fertilizer sources 
(phosphate biofertilizer (PB) and 
potash biofertilizer (KB)), and three 
rates of fertilizer application (kg ha-1), 
corresponding to 1, 2 and 3 times the 
recommended dose of P and K for 
irrigated melon in Pernambuco State 
(IPA, 2008). Based on P and K soil 
analyzes, the application of 100 kg 
ha-1 of SS and 80 kg ha-1 of KCl were 
recommended. The additional treatments 
were: a) soluble mineral fertilizers (SS) 
and (KCl), in recommended rates and b) 
the control treatment without P and K 
application (P0K0).

The P biofertilizer was applied on 
rates PB100, corresponding to the same 
amounts calculated to SS100 (100 kg 
ha-1), PB200 (200 kg ha-1) and PB300 
(300 kg ha-1); and K biofertilizer on 
rates KB80, applying the same amount 
calculated to KCl (80 kg ha-1), KB160 
(160 kg ha-1) and KB240, (240 kg ha-1). 

During the experimental period 
(90 days), the photoperiod remained 
set to 12 h of dark and 12 h or light. 
The temperature oscillated between 
28 and 360C and relative humidity was 
60-80%, resembling the natural growth 
conditions of this crop.

The soil was prepared for melon 
cultivation cutting and removing all 
vegetation of the experimental area 
and following conventional tillage 
with one plowing and two diskings. 
Later, the rows were open to melon 
seedlings plantation. At the same time, 
the respective fertilization treatments 
were applied. Melon was grown spaced 
2.0 x 0.5 m in plots with four 10m-length 
rows and 8 m width, corresponding to 
a total area of 80 m2, with 80 plants. 
Thirty six plants were harvested to 
evaluate the experimental yield. The 
irrigation was carried out based in the 
tensiometers methodology, which were 
installed in the soil at 20 cm depth and 
10 cm of distance of the sprinkler unit 
(water drops), according to Sousa et al. 
(1999). The water tension in the soil was 
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utilized to maintain the moisture near 
field holding capacity.

The fertilizers at the planting date 
were applied in rows 10 m length and 
10 cm depth. The dressed fertilization 
was real ized 5 days after  seed 
transplantation. Nitrogen fertilizer was 
applied (100 kg ha-1) using urea and 
calcium nitrate, by fertirrigation using 
water drops following the Bar-Yosef 
(1999) methodology, adapted by Faria 
& Fontes (2003). After the fruits harvest, 
soil samples were collected at 0-20 cm 
depth, to analyze the chemical attributes: 
pH, available P and K (Mehlich 1), 
exchangeable sodium, calcium and 
magnesium, in accord to Embrapa 
(1997) methodology.

The statistical calculations for the 
field experiment were carried out with 
the software SAS version 8.0 (SAS 
Institute, 1999). Analyzes of variance 
and averages were compared by the 
Tukey test at probability p≤0.05.

RESULTS AND DISCUSSION

The application of phosphate 
biofertilizer (PB) and potassium 
biofertilizer (KB) the natural soil pH 
(pH 5.6) and lower pH values were 
obtained with application of KB in 
rate KB240 (Figure 1). The acidification 
due to application of rock biofertilizers 
is in accord with Villar (2003). This 
author suggested that the presence of 
the specie Acidithiobacillus thiooxidans 
in the sludge waste was the main factor 
responsible to the acidification process 
reducing the pH to values below 4.0. 

Stamford et al. (2003) observed 
great reduction in soil pH when 
elemental sulfur was inoculated with 
Acidithiobacillus in the amendment 
of saline sodic soils. He suggested 
that the effect was promoted by the 
metabolic production of H2SO4 and that 
the acid production continues until the 
total consumption of the added sulfur. 
Probably, the bacteria may promote 
soil acidity reducing initial pH from 
8.2 to 4.5 with application of elemental 
sulfur in the rate 1.8 t ha-1. Using rock 
phosphate (Gafsa phosphate) plus 
elemental sulfur with and without 
Acidithiobacillus inoculation, Stamford 
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Figure 1. Effect of P and K biofertilizers on soil pH compared to soluble fertilizers (simple 
superphosphate and potassium chloride) and without P and K fertilization on melon grown in 
a Gray Argissol soil, medium texture, of the São Francisco region (efeito dos biofertilizantes 
com P e K no pH, comparado com fertilizantes solúveis (superfosfato simples e cloreto de 
potássio) e sem fertilização com P e K após cultivo de melão em um Argissolo Acinzentado 
textura média da região do São Francisco). Petrolina, UFRPE, 2008.
Values followed by the same letter are not significant by the Tukey test (p= 0.05); 
CV (%)= 12.46.
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Figure 2. Effects of P and K biofertilizers on available P and K, compared to soluble fertil-
izers (simple superphosphate and potassium chloride) and without P and K fertilization on 
melon grown in a Gray Argissol soil, medium texture, of the São Francisco region (efeito 
dos biofertilizantes com P e K no P e K disponíveis, comparado com fertilizantes solúveis 
(superfosfato simples e cloreto de potássio) e sem fertilização com P e K após cultivo de 
melão em um Argissolo Acinzentado textura média da região do São Francisco) Petrolina, 
UFRPE, 2008.
Values followed by the same letter are not significant by the Tukey test (p= 0,05); available 
P= 25.93; available K= 21.80. 

et al. (2005) confirmed the soil pH 
reduction in a sodic soil cultivated with 
mimosa (Mimosa cesalpiniifolia); the 
decreasing in pH was observed with and 
without inoculation, but the effect was 
more pronounced with the application 
of the sulfur oxidizing bacteria. Lima et 
al. (2007), in a field experiment, applied 

rates of P and K rock biofertilizers with 
Acidithiobacillus in a soil of Ceará State 
(Cariri Region) cultivated with lettuce 
and described no significant effect 
in soil pH reduction. This result was 
obtained probably due to the application 
of the KB rock biofertilizer mixed with 
earthworm compound with a pH up to 

P and K sources

Chemical attributes of an Argisoil of the Vale do São Francisco after melon growth with phosphate and potash rocks biofertilizers

P and K sources
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7.8. The acidity of the rock biofertilizers 
produced by Acidithiobacillus can be 
neutralized through soil liming, or 
mixing organic matter with high pH 
to the biofertilizers (Stamford et al., 
2005, 2006).

Application of phosphate biofertilizer 
on rate PB300 resulted in greater values of 
available P in soil, showing significant 
effect when compared to soluble mineral 
fertilizers (SS+KCl) that showed low 
available P in soil (Figure 2). These 
results evidenced the effect of the sulfur 
oxidizing bacteria on P availability, and 
it is possible that the rock biofertilizer 
promotes higher residual effect after the 
first melon crop, due to the very high 
values of available P in soil when P 
biofertilizer was applied. The available 
P in the soluble mineral fertilizer (SS) 
probably was absorbed by the plant roots 
and, due to the high sand content of the 
soil and to the intensive rains occurred 
during the experimental period, probably 
the nutrients were percolated, including 
the P from the soluble mineral fertilizer. 
The results of melon yield have been 
presented by Moura et al. (2007), but 
a closed and significant correlation 
was observed between available P 
(Mehlich 1) and melon yield grown in 
the Argissoil (Table 1).

Some authors affirmed that the 
Mehlich 1 method may extract more 
P when rock phosphate was used in 
analyzes. In a study interpreting the 
results of 360 soil samples (Giordane 
& Gianelo, 2008), comparing many soil 
extractors, a very high and significant 
correlation coefficient was obtained, 
using the Mehlich 1 method; only 
Mehlich 3 method needed adjustments 
when clay soils were used to present 
increase in P extracted. Dias et al (2005) 
found a close correlation between the 
evaluation methods of available P in 
soils, including the biological method 
with Aspergillus sydowii. Santos (2002), 
in a study evaluating some extractors 
(Mehlich 1, Mehlich 3, Bray 1) to 
determine available P after application 
of different sources (rock phosphate, P 
rock biofertilizer and soluble mineral 
fertilizer (SS)) showed a high coefficient 
of correlation between the different 
extractors with plant biomass.

Stamford et al. (2005), studying 
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Figure 3. Effects of P and K biofertilizers on exchangeable Ca+2 and Mg+2, compared to 
soluble fertilizers (simple superphosphate and potassium chloride) and without P and K 
fertilization on melon grown in a Gray Argissol soil, medium texture, of the São Francisco 
region (efeito dos biofertilizantes com P e K no Ca+2 e Mg+2 trocáveis, comparado com 
fertilizantes solúveis (superfosfato simples e cloreto de potássio) e sem fertilização com P 
e K após cultivo de melão em um Argissolo Acinzentado textura média da região do São 
Francisco). Petrolina, UFRPE, 2008.
Values followed by the same letter are not significant by the Tukey test (p≤0.05);  Ca+2=21.78; 
Mg+2= 20.57.

Table 1. Coefficient of linear correlation between melon productivity and applied P and K in 
soil, as P biofertilizer (PB), K biofertilizer (KB), soluble mineral fertilizer (FP+FK) and the 
control treatment with no P and K fertilizer applied (P0 K0) (coeficiente de correlação linear 
entre a produtividade do melão e P e K aplicados no solo, como biofertilizante de P (PB) e 
biofertilizante de K (KB), fertilizante mineral solúvel (FP+FK) e o tratamento testemunha 
sem fertilizante de P e K aplicados (P0 K0)). Petrolina, UFRPE, 2008.

Correlation Coefficient (r)
K0P0

Productivity x P -0,975*

Productivity x K -0,993*

FP+FK
Productivity x P 0,853*

Productivity x K 0,809*

BP+BK
Productivity x P 0,925*

Productivity x K 0,839*

Ns= not significant (p≤0.05); *significant (p≤0.05). 

the use of rock phosphate pelleted by 
sulfur inoculated with Acidithiobacillus 
in a Typic Fragiudult soil of the Humid 
Zone of Pernambuco, Brazil, grown 
with mimosa (Mimosa caesalpiniifolia), 
described a significant effect of 
available P in soil, and higher effect in 
comparison to the application of soluble 
mineral phosphate (SS). Moura (2003), 
evaluating yambean (Pachyrhizus 
erosus) and cowpea, described that the 

application of apatite mixed with SS 
and inoculated with Acidithiobacillus 
increased the disponibility of P. Stamford 
et al. (2007) evaluating yambean 
fertilized with apatite and SS observed 
high correlation for disponible P using 
Mehlich 1 method.

Lombardi et al. (1981) suggested 
that, due to the low concentration 
of sulfur in soils, the population of 
Acidithiobacillus is limited but, on 
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the other hand, the application of this 
element may improve the number of 
cells of the sulfur oxidizing bacteria 
and phosphorus availability and, 
consequently, increase the P absorption 
by the plant.

Nahas (2002), studying the effect 
of soluble mineral fertilizers (SS), 
observed a significant increase of the 
population of bacteria that produce 
alkalyne phosphatase in relation to 
addition of powdered natural phosphate. 
This fact may be explained by the higher 
residual effect of the P biofertilizer, 
compared to a soluble mineral fertilizer, 
because the sulfur oxidizing bacteria 
Acidithiobacillus continuously produces 
acid contributing to an increasing of 
the acidity and P solubilization. This 
is in accord with He et al. (1996), 
who suggested that acidity is the 
most important factor to promote P 
solubilization.

Lombardi (1981) described the effect 
of application of “Alvorada” natural 
phosphate with and without addition 
of S inoculated with Acidithiobacillus, 
even in the development of forage 
grasses and in total P uptake, by the 
oxidizing bacteria inoculation. Similar 
results were obtained by Santos (2002) 
and Stamford et al. (2003) who observed 
positive and significant effect on total P 
uptake in shoot and in the P available in 
soil, when Gafsa natural phosphate was 
applied plus elemental S inoculated with 
Acidithiobacillus. Stamford et al. (2004) 
verified the P biofertilizer from rock 
phosphate plus sulfur inoculated with 
Acidithiobacillus, either in total P uptake 
by cowpea plants and in Available P in 
soil and showed higher values compared 
to application of SS, on a coastal 
tableland soil of Pernambuco.

Despite of this fact it may be 
possible that soil microorganisms, 
including bacteria and fungi, have 
the ability to solubilize phosphate by 
several mechanisms, especially acid 
production (Sperber, 1958; Banik & 
Dey, 1982; Kucey, 1983; Nahas, 1999; 
Rodríguez & Fraga, 1999; Whitelaw, 
2000). Silva Filho & Vidor (2000), 
studying the phosphate solubilization by 
microorganisms, observed increase of P 
availability from natural phosphate and 
acid production, and they agree that this 

may be the most important mechanism 
to improve available P in soil.

The available potassium in soil 
increases when mixed soluble mineral 
fertilizers (SS+KCl) are applied, 
probably due to the higher concentration 
of potassium in the soluble mineral 
fertilizer (KCl), followed by the 
treatment with potassium biofertilizer 
(KB) in the rate KB240 (Figure 2). It is 
important to know that there are not 
many references about application of 
potassium biofertilizers produced from 
powdered rocks. In soils of the coastal 
tableland of Pernambuco State, after 
sugar cane cultivation, Stamford et al. 
(2006) described increasing availability 
of K in soil when K rock biofertilizer 
plus elemental sulfur inoculated with 
Acidithiobacillus were applied, similar 
to the results found in the present study 
with melon. Lima et al. (2007) verified 
positive and signifcant effect of P and 
K fertilization in available K in soil, 
after lettuce crop in the region of Cariri, 
and the best results were obtained when 
KCl was applied at 160 kg ha-1, and 
with K rock biofertilizer (KB) in the 
rate KB80.

The effect on exchangeable calcium 
was greatest and with enough evidence 
in the treatments in which P biofertilizer 
was applied in a higher rate (P300), 
as showed in Figure 3. The soluble 
mineral fertilizer (SS+KCl) and the 
control treatment showed the lowest 
exchangeable calcium concentration 
in soil. The exchangeable calcium 
increased considerably in comparison 
to the values observed in the analyzed 
soil before the experiment was carried 
out. Probably this result is due to the 
contribution of the solubilization of Ca 
contained in the phosphate rock. The 
results are similar to the obtained by 
Stamford et al. (2006) studying sugar 
cane in a soil of the coastal tableland of 
the humid Zone of Pernambuco State, 
where higher values of exchangeable 
Ca were obtained in soil, when P and K 
rock biofertilizer was applied.

For exchangeable magnesium in 
soil, we observed a significant and 
positive effect when the P and K 
biofertilizers were applied. The best 
results were obtained with application of 
K biofertilizer in the highest rate (Figure 

3). The lowest values of exchangeable 
Mg in soil were obtained with application 
of soluble mineral fertilizers and in the 
control treatment. The highest values of 
exchangeable Mg in soil are explained 
by the solubilization of magnesium 
contained in the biotite rock used 
to produce the K rock biofertilizer 
(biotite), and by the effect of the 
sulphuric acid produced metabolically 
by Acidithiobacillus in the presence of 
elemental sulfur.

The research evidenced the 
possibility of the use of biofertilizers 
obtained from apatite and biotite 
plus elemental sulfur inoculated with 
Acidithiobacillus, specially due to the 
increasing availability of nutrients in 
soil. However, the rock biofertilizer 
with Acidithiobacillus may reduce 
soil pH and, therefore, its application 
is recommended to alkaline soils or to 
acid soils after liming. On acid soils, 
the biofertilizer should be mixed with 
organic compounds presenting high pH, 
to maintain its acidity in a low level, as 
observed by Lima et al. (2007) using P 
and K biofertilizer in an acid soil of the 
Cariri added with earthworm compound 
(pH 7,9) in the lettuce crop. Ballestero 
et al. (1996) also showed the positive 
effect of the earthworm compound in 
the amendment of soil reaction.

The application of rock biofertilizers 
reduced soil pH, specially when biotite 
is applied in higher amounts. After 
the melon crop, the rock biofertilizers 
showed potential to promote residual 
effect,  evidenced by the higher 
concentration of available P, Ca and 
exchangeable Mg in soil.
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RESUMO
A estimativa do progresso genético é de importância em progra-

mas de melhoramento para orientar o melhorista sobre a eficiência dos 
métodos de seleção empregados para as características de interesse 
nas populações sob seleção. O objetivo do trabalho foi verificar os 
ganhos reais com a seleção para caracteres de importância agronômica 
em uma população de cenoura em sucessivas gerações de seleção. 
O experimento foi conduzido na Embrapa Hortaliças, Brasília. Uma 
população de cenoura foi selecionada por seis gerações consecutivas 
nos verões de 1999 a 2004. No verão de 2005, amostras de sementes 
provenientes de cada ano foram semeadas a campo em delineamento 
de blocos casualizados com cinco repetições e parcelas de 1 m2. 
Aos 60 e 90 dias após a semeadura foram realizadas avaliações para 
severidade de “queima-das-folhas”, e aos 90 dias as raízes foram 
colhidas e avaliadas, em cada parcela, para as características número 
e massa de raízes refugo, número e massa de raízes comerciais com 
ombro verde, número e massa de raízes comerciais sem ombro verde, 
número, massa e massa média total de raízes, e número, massa e massa 
média de raízes comerciais. Foram realizadas análise de variância 
e comparações de médias entre os tratamentos por Scott-Knott, e 
obtidos os ganhos reais com a seleção. Houve ganhos superiores 
apenas nos primeiros ciclos de seleção para diminuição das raízes 
refugo e o aumento da resistência à queima-das-folhas. A seleção 
para queima-das-folhas só foi eficiente aos 90 dias. A quantidade 
de raízes classificadas como comerciais aumentou durante todos os 
ciclos de seleção, tanto com ombro quanto sem ombro verde, sendo 
que o ganho foi maior para as raízes sem ombro verde.

Palavras-chave: Daucus carota L., seleção recorrente, progresso 
genético.

ABSTRACT
Gain obtained by the selection for agronomic traits in 

carrot

The genetic progress estimative is an important aspect in breeding 
programs, in order to evaluate the breeding selection methods 
efficiency for the characteristics of interest in the populations under 
selection. In this research, the gains obtained from the selection 
of agronomic traits were evaluated in a carrot population through 
successive generations. The experiment was performed at Embrapa 
Hortaliças, Brasília, Brazil. A carrot population was selected every 
summer during six consecutive generations from 1999 to 2004. In 
the summer of 2005, samples of seeds harvested in the previous 
years were sown in plots of 1 m2 in randomized blocks design with 
five replications. The plants were evaluated for severity of leaf 
blight at 60 and 90 days after sowing and harvested at 90 days after 
sowing when each plot was evaluated for the characters of number 
and mass of waste roots, number and mass of marketable roots with 
green shoulder, number and mass of marketable roots without green 
shoulder, number, mass and average mass of total roots and number, 
mass and average mass of marketable roots. The data were submitted 
to analyses of variance, and comparisons of treatment means by Scott-
Knott, and the gain obtained with selection was calculated. Superior 
gains occurred only in the first cycles of selection towards the decrease 
of refused roots and increase of resistance to leaf blight. The selection 
for leaf blight resistance was efficient only when performed at 90 
days after sowing, because the disease severity was low at 60 days. 
The amount of roots classified as marketable with and without green 
shoulder increased during all the selection cycles, although the gains 
were higher for the roots without green shoulder.

Keywords: Daucus carota L., recurrent selection, genetic 
progress.
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A cenoura é uma importante fonte 
de β-catoreno para a alimentação 

humana. O melhoramento genético tem 
muitos objetivos como a busca por re-
sistência a doenças, maior produtividade 
e uniformidade das raízes, melhorias 
nos caracteres de aparência das raízes, 
quantidade de nutrientes, dentre outros. 
A seleção aplicada a todas estas carac-
terísticas busca o avanço em direção 
aos objetivos que o melhorista deseja. 
Porém, a confirmação da eficiência 
desta seleção deve ser monitorada para 

se saber se os objetivos estão sendo 
alcançados (Barbosa Neto et al., 2000; 
Cruz et al., 2004).

O progresso genético obtido pela 
seleção está associado à existência de 
variabilidade genética, à seleção natural 
e/ou artificial e ao ajuste dos genótipos 
aos ambientes existentes. Comprovada 
a presença da variabilidade genética e, 
sobretudo o valor desta em relação à 
variação não-genética, a seleção assu-
me grande importância no progresso 
genético. A seleção objetiva acumular 

alelos favoráveis à característica de 
interesse em determinada população e 
é um processo vinculado a uma cons-
tante e permanente renovação (Reis et 
al., 2004).

De acordo com a estratégia de sele-
ção e o ganho que ela proporcionará para 
cada característica, pode-se orientar, de 
maneira mais efetiva, a melhor estraté-
gia de melhoramento que permitam os 
ganhos desejados para as características 
de interesse no programa de melhora-
mento (Cruz et al., 2004).

(Recebido para publicação em 21 de maio de 2008; aceito em 3 de agosto de 2009)
(Received in May 21, 2008; accepted in August 3, 2009)



454 Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

Os progressos genéticos referem-se 
às alterações observadas nas caracterís-
ticas de interesse, durante um ciclo de 
seleção, com a recombinação e multi-
plicação das unidades selecionadas. Tais 
modificações ocorrerão em magnitude 
e sentido variados, dependendo da es-
tratégia e dos critérios de seleção ado-
tados. Assim, uma das atribuições mais 
importantes do melhorista é identificar 
critérios de seleção capazes de promo-
ver alterações, no sentido desejado, nas 
características de interesse dentro de 
um programa de melhoramento (Reis 
et al., 2004).

O progresso genético é um aspec-
to de fundamental importância em 
programas de melhoramento. Sua es-
timativa fornece uma oportunidade de 
correlacionar ganhos alcançados com os 
métodos de melhoramento empregados, 
possibilitando o ajuste dos objetivos 
propostos inicialmente (Barbosa Neto 
et al., 2000). Desta forma, o constante 
monitoramento do progresso obtido pela 
seleção nos programas de melhoramento 
é necessário, de forma a orientar o me-
lhorista sobre a eficiência dos métodos 
de seleção empregados para as carac-
terísticas de interesse nas populações 
sob seleção, justificando a realização de 
trabalhos como este proposto.

A verificação do progresso genético 
obtido com o melhoramento é tema 
de vários trabalhos na literatura, com 
diversas culturas, porém, na literatura 
são comparadas cultivares ou linhagens 
antigas com cultivares ou linhagens 
modernas (Breseghello et al., 1999; 
Barbosa Neto et al., 2004; Tabiena et al., 
2008). Não há registro de trabalhos de 
acompanhamento do progresso genético 
de determinada população de cenoura 
durante sucessivos ciclos de seleção. No 
entanto, Miranda et al. (1977), analisan-
do uma população de milho selecionada 
por oito ciclos de seleção, verificaram 
incremento de 1,90% por ciclo para 
rendimento de grãos, porém ganhos 
não foram obtidos para porcentagem 
de plantas acamadas e quebradas. Em 
milho pipoca, Freitas Júnior et al. (2009) 
constataram a ocorrência de sucessivos 
ganhos na população UNB após quatro 
ciclos de seleção recorrente, para as 
principais características comerciais 
da cultura, sem perda da variabilidade 

genética com a concentração de alelos 
favoráveis (Vilela et al., 2008). Todavia, 
os ganhos para rendimento de grãos não 
foram uniformes entre os ciclos e houve 
aumento praticamente desprezível do 
segundo para o terceiro ciclo.

O objetivo deste trabalho foi verifi-
car os ganhos reais com a seleção para 
caracteres de importância agronômica 
em uma população de cenoura em su-
cessivas gerações de seleção.

MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi conduzido no campo 
experimental da Embrapa Hortaliças no 
Distrito Federal, em Latossolo Verme-
lho Amarelo com textura média (32% 
de argila) (Embrapa, 1999), preparado 
com encanteirador após subsolagem e 
gradagem. Uma população de cenou-
ra foi avaliada e selecionada por seis 
gerações consecutivas nos verões de 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, 
obtida por seleção recorrente entre e 
dentro de famílias de meios-irmãos, pela 
utilização de níveis independentes de 
eliminação e índice de seleção baseado 
no ganho desejado.

Parte das sementes de cada ano 
foi armazenada em câmara seca a 6°C 
e umidade de 50%, em embalagens 
Polche de alumínio. Foi realizada a 
determinação da germinação das se-
mentes provenientes de cada geração 
em laboratório. No verão de 2005, seis 
amostras de sementes provenientes de 
cada ano, foram semeadas a campo em 
delineamento de blocos casualizados 
com cinco repetições em parcelas de 
1 m2. A semeadura foi feita em quatro 
linhas transversais ao comprimento do 
canteiro, espaçadas de 25 cm uma da ou-
tra, totalizando aproximadamente cerca 
de 100 plantas por m2. A quantidade de 
sementes do ano de 1999 foi aumentada 
corrigindo-se o fator porcentagem de 
germinação para 95%. O desbaste foi 
realizado 30 dias após semeio, de modo 
que os espaçamentos entre plantas foi de 
2 cm e entre linhas de 20 cm.

Aos 60 e 90 dias após a semeadura 
foram realizadas avaliações para seve-
ridade de “queima-das-folhas” nas par-
celas, utilizando-se uma adaptação da 
escala de notas de Aguilar et al. (1986), 

variando de 1 a 5, em que: 1= parcelas 
com sintomas severos, ou seja, todas as 
folhas da parcela totalmente necrosadas 
pela presença do patógeno e 5= parcelas 
isentas de sintomas. As notas de severi-
dade em cada parcela foram atribuídas 
em conjunto por dois avaliadores. Aos 
90 dias após semeio as raízes foram 
colhidas e avaliadas em cada parcela 
para as características número de raízes 
refugo, massa de raízes refugo, número 
de raízes comerciais com ombro verde, 
massa de raízes comerciais com ombro 
verde, número de raízes comerciais sem 
ombro verde, massa de raízes comer-
ciais sem ombro verde, número total 
de raízes, massa total de raízes, massa 
média total de raízes, número de raízes 
comerciais, massa de raízes comerciais 
e massa média de raízes comerciais. Fo-
ram consideradas raízes comerciais para 
mesa, aquelas com comprimento entre 
20 e 25 cm e sem defeitos fisiológicos 
como rachadura e embonecamento.

Os dados foram submetidos à análise 
de homogeneidade de variância (teste de 
Bartllet) e de normalidade (Lilliefors). 
Os caracteres número e massa de raízes 
com ombro verde foram transformados 
por Log (x), para atender a pressupo-
sição de normalidade de distribuição. 
Posteriormente foi realizada análise de 
variância, comparações de médias entre 
os tratamentos por Scott-Knott (1974), 
e obtidos os ganhos reais com a sele-
ção, pela diferença de desempenho dos 
diferentes tratamentos em relação à po-
pulação inicial do ano de 1999. Todas as 
operações estatísticas foram realizadas 
utilizando-se o aplicativo computacional 
Genes (Cruz, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pela análise de variância, com exce-
ção de número total de raízes por parcela 
e “queima-das-folhas” aos 60 dias, os 
demais caracteres expressaram signifi-
cância, indicando que o desempenho dos 
diferentes tratamentos entre as gerações 
de seleção foram divergentes.

O caracter número total de raízes por 
parcela não revelou diferença significa-
tiva, o que já era esperado, uma vez que 
os espaçamentos entre plantas e entre 
linhas foram os mesmos para todos os 
tratamentos, e o fator porcentagem de 
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germinação foi corrigido pela quanti-
dade de sementes do ano de 1999. No 
entanto, esse resultado foi importante, 
pois confirmou que o efeito do tempo 
diferenciado de armazenamento não 
afetou o estande de plantas para os 
demais anos.

Para o caracter “queima-das-folhas” 
aos 60 dias após semeadura, a ausência 
de significância estatística das diferen-
ças entre os tratamentos, indica que a 
ocorrência natural naquele momento 
não era intensa o suficiente para discri-
minar os diferentes níveis de resistência. 
Isto pode ser verificado comparando-se 
com a avaliação aos 90 dias, que revelou 
significância e, portanto, possibilitou a 
diferenciação entre os tratamentos. A 
maior severidade da doença aos 90 dias 
após semeadura também pode ser veri-
ficada pelos valores das médias, em que 
para a avaliação aos 60 e 90 dias foram 
de 3,60 e 2,93, respectivamente.

Pelas comparações das médias (Ta-
bela 1), verifica-se que com o passar dos 

ciclos de seleção, ganhos puderam ser 
obtidos em relação à diminuição das raí-
zes consideradas refugo, tanto em massa 
quanto em número. No entanto, signi-
ficativamente, as diferenças ocorreram 
apenas nos primeiros ciclos de seleção. 
O mesmo ocorreu para “queima-das-
folhas” aos 90 dias. Isto indica que para 
estes caracteres a variabilidade genética 
em relação à fenotípica era maior nos 
primeiros ciclos de seleção.

O número total de raízes não se alte-
rou com os ciclos de seleção, pois como 
foi discutido, os espaçamentos entre 
e dentro de linhas foram os mesmos 
para todos os tratamentos. No entanto, 
a massa total e a massa média de raízes 
aumentaram no intervalo entre 1999 
até 2004, o que equivale a preconizar 
que as parcelas passaram a render mais 
(Tabela 1).

Tanto para número, massa total e 
massa média de raízes com caracte-
rísticas comerciais quanto para massa 
de raízes comerciais sem ombro verde 

aumentou no decorrer dos ciclos de sele-
ção. Por outro lado, o número e a massa 
de raízes comerciais com ombro verde 
também aumentaram, indicando que a 
seleção para diminuição de ombro verde 
não foi tão efetiva quanto à realizada 
para aumento das raízes comerciais (Ta-
bela 1). Ombro verde é conhecidamente 
um caracter de forte influência ambien-
tal e de difícil seleção (Traka-Mavrona, 
1996). No entanto, pelos ganhos em 
porcentagem em relação à população 
inicial do ano de 1999 (Tabela 2), é 
possível verificar que maiores ganhos 
foram obtidos para maior massa e nú-
mero de raízes comerciais, tanto no total 
quanto com e sem ombro verde, quase 
todos acima de 100%. De todo modo, 
o aumento das raízes comerciais sem 
ombro verde foi maior que com ombro 
verde, indicando que houve progresso 
com a seleção para este caracter.

Apesar de não haver relatos na li-
teratura de trabalhos semelhantes com 
cenoura para os caracteres avaliados, 

Tabela 1. Comparação entre as médias entre seis tratamentos avaliados durante seleção recorrente de 1999 a 2004 para uma população de 
cenoura em fase de melhoramento por Scott-Knott (1974) (average comparison among six treatments evaluated through recurrent selection 
from 1999 to 2004 for a carrot population in breeding phase by Scott-Knott (1974)). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2007.

NRR1 MRR NRCCOV MRCCOV NRCSOV MRCSOV NTR
1999 87,60 a* 1750 a 19.20 b 999 c 22,00 b 1228 c 128,80 a
2000 84,60 a 1746 a 22.00 b 1298 c 28,80 b 1380 c 135,40 a
2001 71,20 b 1346 b 28.60 b 1726 b 30,40 b 1602 c 130,20 a
2002 74,00 b 1330 b 27.40 b 1496 b 37,80 b 1884 b 139,20 a
2003 67,20 b 1116 b 24.40 b 1434 a 35,60 b 1998 b 127,20 a
2004 54,20 b 1036 b 31.80 a 2018 a 51,20 a 3140 a 137,20 a

MTR MMTR NRC MRC MMRC QF60 QF90
1999 3977 b 31,27 b 41,20 c 2227 c 54,19 b 3,50 a 2,70 b
2000 4424 b 33,10 b 50,80 c 2678 c 52,78 b 3,70 a 2,90 a
2001 4674 b 36,44 b 59,00 b 3328 b 56,52 b 3,80 a 3,00 a
2002 4710 b 34,39 b 65,20 b 3380 b 52,01 b 3,50 a 3,00 a
2003 4548 b 36,93 b 60,00 b 3432 b 57,65 a 3,50 a 3,00 a
2004 6194 a 46,17 a 83,00 a 5158 a 62,65 a 3,60 a 3,00 a

1NRR= número de raízes refugo; MRR= massa de raízes refugo (g); NRCCOV= número de raízes comerciais com ombro verde; MRC-
COV= massa de raízes comerciais com ombro verde (g); NRCSOV= número de raízes comerciais sem ombro verde; MRCSOV= massa 
de raízes comerciais sem ombro verde (g); NTR= número total de raízes; MTR= massa total de raízes (g); MMTR= massa média total de 
raízes (g); NRC= número de raízes comerciais; MRC= massa de raízes comercias (g); MMRC= massa média de raízes comerciais (g); 
QF60= queima-das-folhas aos 60 dias após semeadura (notas de 1 a 5) e QF90= queima-das-folhas aos 90 dias após semeadura (notas de 
1 a 5) (1NRR= number of refused roots; MRR= mass of refused roots (g); NRCCOV= number of commercial roots with green shoulder; 
MRCCOV= mass of commercial roots with green shoulder (g); NRCSOV= number of commercial roots without green shoulder; MRCSOV= 
mass of commercial roots without green shoulder (g); NTR= number of total roots; MTR= mass of total roots (g); MMTR= average mass 
of total roots (g); NRC= number of commercial roots; MRC= mass of commercial roots (g); MMRC= average mass of commercial roots 
(g); QF60= leaf blight, 60 days after sowing (notes from 1 to 5) and QF90= leaf blight, 90 days after sowing (notes from 1 to 5)). *Médias 
seguidas de letras diferentes na coluna diferenciam-se significativamente a 5% de probabilidade (*means followed by different letters in 
the column differ significantly 5% of probability).

Ganhos realizados com a seleção para caracteres de importância agronômica em cenoura



456 Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

este tipo de experimento é muito im-
portante na quantificação dos ganhos 
genéticos obtidos pelos métodos de 
melhoramento empregados para cada 
caracter. Do mesmo modo, Miranda et 
al. (1977) analisando uma população 
de milho selecionada por oito ciclos 
de seleção, verificaram incremento de 
1,90% por ciclo para rendimento de 
grãos, porém ganhos não foram obtidos 
para porcentagem de plantas acamadas 
e quebradas. De forma análoga, Freitas 
Júnior et al. (2009) constataram ganhos 
para rendimento de grãos em seleção 
recorrente com a população de milho 
pipoca UNB; porém o avanço foi ínfimo 
do segundo para o terceiro ciclo de sele-
ção recorrente intrapopulacional.

Não se pode desconsiderar o fator 
tempo de armazenamento das sementes, 
que apesar de ser realizado em con-
dições adequadas, pode proporcionar 
pequena diferença de vigor aos diferen-
tes tratamentos. A existência ou não de 
influência significativa deste fator nos 
diferentes caracteres a campo pode ser 

alvo de futuras pesquisas. Porém, quanto 
ao estande final, pôde-se, neste trabalho, 
verificar que não houve influência do 
vigor da semente.

Desta forma, houve ganhos supe-
riores apenas nos primeiros ciclos de 
seleção para os caracteres diminuição 
das raízes refugo e o aumento da 
resistência à “queima-das-folhas”, o 
que indica que para estes caracteres a 
variabilidade genética em relação à fe-
notípica era maior nos primeiros ciclos 
de seleção; a seleção para “queima-
das-folhas” só foi eficiente aos 90 dias, 
pois aos 60 dias o nível de severidade 
da doença foi baixo, sendo que o final 
do ciclo pode ter influenciado para o 
aumento da severidade dos sintomas; 
o número, a massa e a massa média de 
raízes com características comerciais 
aumentaram no decorrer dos ciclos de 
seleção, caracterizando ganho positivo. 
Verificou-se ainda que a quantidade de 
raízes classificadas como comerciais 
aumentou durante todos os ciclos de 

seleção, tanto com ombro verde quanto 
sem ombro verde, porém o ganho foi 
maior para as raízes sem ombro verde, 
indicando que a seleção foi efetiva para 
este caracter.
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Tabela 2. Porcentagem de aumento ou decréscimo das médias dos caracteres em sucessivos ciclos de seleção, relativamente ao desempenho 
inicial em 1999 de uma população de cenoura em fase de melhoramento. (Percentage of increase or decrease of the characters means in 
successive selection cycles, relatively to the initial perform in 1999 of a carrot population in breeding phase). Brasília, Embrapa Hortaliças, 
2007.

NRR MRR NRCCOV MRCCOV NRCSOV MRCSOV NTR
1999 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1999-2000 96,58 99,77 114,58 129,93 130,91 112,38 105,12
1999-2001 81,28 76,91 148,96 172,77 138,18 130,46 101,09
1999-2002 84,47 76,00 142,71 149,75 171,82 153,42 108,07
1999-2003 76,71 63,77 127,08 143,54 161,82 162,7 98,76
1999-2004 61,87 59,2 165,63 202,00 232,73 255,7 106,52

MTR MMTR NRC MRC MMRC QF60 QF90
1999 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1999-2000 111,24 105,85 123,3 120,25 97,41 105,71 107,41
1999-2001 117,53 116,54 143,2 149,44 107,09 108,57 111,11
1999-2002 118,43 109,97 158,25 151,77 92,01 100,00 111,11
1999-2003 114,36 118,11 145,63 154,11 110,86 100,00 111,11
1999-2004 155,75 147,64 201,46 231,61 108,67 102,86 111,11

NRR= número de raízes refugo; MRR= massa de raízes refugo (g); NRCCOV= número de raízes comerciais com ombro verde; MRCCOV= 
massa de raízes comerciais com ombro verde (g); NRCSOV= número de raízes comerciais sem ombro verde; MRCSOV= massa de raízes 
comerciais sem ombro verde (g); NTR= número total de raízes; MTR= massa total de raízes (g); MMTR= massa média total de raízes (g); 
NRC= número de raízes comerciais; MRC; massa de raízes comerciais (g); MMRC= massa média de raízes comerciais (g); QF60= queima-
das-folhas aos 60 dias após semeadura (notas de 1 a 5) e QF90= queima-das-folhas aos 90 dias após semeadura (notas de 1 a 5) [(NRR= 
number of refused roots; MRR= mass of refused roots (g); NRCCOV= number of commercial roots with green shoulder; MRCCOV= mass 
of commercial roots with green shoulder (g); NRCSOV= number of commercial roots without green shoulder; MRCSOV= mass of com-
mercial roots without green shoulder (g); NTR= number of total roots; MTR= mass of total roots (g); MMTR= average mass of total roots 
(g)= NRC: number of commercial roots; MRC= mass of commercial roots (g); MMRC= average mass of commercial roots (g); QF60= leaf 
blight, 60 days after sowing (notes from 1 to 5) and QF90= leaf blight, 90 days after sowing (notes from 1 to 5)].
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RESUMO
O tomateiro é cultivado, principalmente em monocultivos, com 

uso intensivo de defensivos químicos, atividade de risco econômico, 
social e ambiental. O consórcio vem sendo praticado como forma 
de reduzir os riscos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção 
do tomateiro solteiro e em consórcio com as espécies medicinais e 
aromáticas Foeniculum vulgare, Mentha piperita, Ocimum basilicum 
e Ruta graveolens. O delineamento experimental foi de blocos ao 
acaso com quatro repetições e cinco tratamentos. Avaliou-se altura, 
área do dossel, produção, produtividade e eficiência do uso da terra. 
Nos consórcios, verificou-se que, na densidade de plantio adotada, 
o funcho teve maior altura e área de dossel e causou redução signifi-
cativa na produção total de tomates: de 12,23 kg, no cultivo solteiro, 
para 7,88 kg, no consórcio com funcho. No entanto, contribuiu com 
a menor porcentagem de perda de tomates por broqueamento (24%). 
As maiores perdas por broqueamento ocorreram no monocultivo 
e no consórcio com hortelã-pimenta. A arruda favoreceu aumento 
significativo na produção comercial de tomates, em média 26%. 
A produtividade relativa do tomateiro foi maior no consórcio com 
arruda (13,6 t ha-1), seguido pelo consórcio com hortelã-pimenta (9,8 
t ha-1) e manjericão (9,1 t ha-1), e menor no consórcio com funcho 
(6,4 t ha-1), o que indicou que o consórcio com arruda foi mais van-
tajoso para a produção de tomates. Dentre as aromáticas estudadas, 
o manjericão teve maior produtividade (96,5 t ha-1). Concluindo, os 
consórcios permitiram maior aproveitamento no uso da terra, com 
aumento na produtividade dos tomateiros na presença da arruda e 
redução na presença do funcho. As demais plantas não reduziram 
significativamente a produção e portanto podem ser empregadas 
como fonte alternativa de renda.

Palavras-chave: Lycopersicum esculentum, Foeniculum vulgare, 
Mentha piperita, Ocimum basilicum, Ruta graveolens, consorciação 
de culturas, competição.

ABSTRACT
Yield of tomato in monocrop and intercropping with 

aromatics plants

Tomato is mainly cultivated in monocrops, by intensive use 
of chemical products. It is an activity with economic, social and 
environmental risks. The intercropping has been used as a form to 
reduce these risks. In this work the yield of tomato in sole crop and 
intercropping with Foeniculum vulgare, Mentha piperita, Ocimum 
basilicum and Ruta graveolens was evaluated. The monocrop of 
tomato and its intercropping was evaluated with aromatic plants 
in a complete randomized design, with five treatments and four 
blocks. We evaluated height, canopy area, production, yield and 
land equivalent ratio. On the population density adopted, the F. 
vulgare (fennel) presented greater height and canopy area, and caused 
significant reduction on total production of tomato, from 12.23 kg, 
in monocrop, to 7.88 kg, when intercropped with fennel. However, 
intercropping with fennel contributed to a lesser loose caused by fruits 
borer (24%). The greatest loose caused by fruits borer occurred in 
monocropping and in intercropping with M. piperita (peppermint). 
Intercropping with Ruta graveolens (rue) resulted significant increase 
of commercial production of fruits, about 26%. The relative yield of 
tomato was greater in intercropping with rue (13.6 t ha-1), followed 
by intercropping with peppermint (9.8 t ha-1) and with O. basilicum 
(basil) (9.1 t ha-1), and lesser on intercropping with fennel (6.4 t 
ha-1). These results showed that the intercropping with rue was more 
advantageous than others producing more fruits. Among the studied 
aromatic plants, basil presented the highest yield (96.5 t ha-1). The 
tomato intercropping with aromatic cultures permits better use of land 
and higher yield, mainly when intercropping with rue. All aromatics 
plants evaluated represent an alternative source of gain.

Keywords: Lycopersicum esculentum, Foeniculum vulgare, Men-
tha piperita, Ocimum basilicum, Ruta graveolens, intercropping, 
competition.
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A intensificação da agricultura tem 
contribuído, substancialmente, no 

aumento da produção de alimentos nos 
últimos 50 anos. Entretanto, os efeitos 
ecológicos colaterais podem ser tão 
profundos quanto o aumento da produ-
ção de alimentos (Matson et al., 1997). 
Nas últimas décadas, o nível de cons-
cientização das relações da agricultura 

com o ambiente, os recursos naturais 
e a qualidade dos alimentos cresceu 
e tem sido demandada mudança para 
uma forma de produção de alimentos 
mais sustentável (Hiddink et al., 2005; 
Oliveira et al., 2005).

Dentre as práticas alternativas de 
produção enquadram-se os consórcios, 
que são definidos como sistemas de cul-

(Recebido para publicação em 23 de setembro de 2008; aceito em 17 de julho de 2009)
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tivo em que há o crescimento simultâneo 
de duas ou mais espécies de plantas 
na mesma área, com o fim de permitir 
interação biológica benéfica entre elas 
(Vandermeer, 1989). Podem resultar em 
aumento da produtividade, da eficiência 
de uso dos recursos disponíveis, da 
estabilidade econômica e biológica do 
agroecossistema, e na redução da infes-
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tação com plantas invasoras e da pressão 
de pragas e doenças (Vandermeer, 1989; 
Jolliffe & Wanjau, 1999; Altieri et al., 
2003; Hiddink et al., 2005).

A consorciação de culturas é bastan-
te comum entre pequenos produtores, 
especialmente nos países tropicais 
(Altieri et al., 2003; Sobkowicz & Ten-
dziagolska, 2005). 

Associações entre hortaliças, apesar 
de comuns, têm sido ainda pouco estu-
dadas (Santos et al., 2002; Oliveira et 
al., 2005; Teixeira et al., 2005; Monte-
zano & Peil, 2006; Moraes et al., 2007; 
Grangeiro et al., 2008). Atualmente, os 
maiores desafios da pesquisa se relacio-
nam à determinação das culturas a serem 
cultivadas juntas, à forma de manejo e à 
viabilidade destes sistemas (Montezano 
& Peil, 2006).

Nos últimos anos surgiram alguns 
estudos de consorciação de hortaliças 
com espécies medicinais (Rao, 1999; 
Patra et al., 2002; Gómez-Rodríguez 
et al., 2003; Bomford, 2004; Moraes 
et al., 2007; Nascimento et al., 2007). 
Paralelamente, surgiu uma corrente de 
estudiosos dedicados à busca das pro-
priedades inseticida, repelente ou iscas 
atrativas para insetos entre as espécies 
aromáticas (Bowie et al., 1995; Roel, 
2001; Rao, 2002). Mas ainda são poucos 
os estudos de consórcio de hortaliças 
com aromáticas (Maia et al., 2008). 
Investigações científicas comparando 
consórcios do tomateiro com diferentes 
espécies aromáticas não foram encon-
trados.

O tomateiro (Lycopersicum esculen-
tum Mill.) é a hortaliça mais cultivada 
no Brasil (Souza & Resende, 2003). 
Nas regiões tropicais, a produção é in-
fluenciada por expressivas reduções de 
rendimento e depreciação da qualidade 
dos frutos, em razão da ocorrência de 
doenças, pragas e estresses abióticos 
(Melo & Vilela, 2005). 

A alta suscetibilidade ao ataque 
de pragas e a exigência em insumos 
e serviços elevam a necessidade de 
investimento financeiro, o que torna o 
cultivo atividade agrícola de alto risco 
(Loos et al., 2004).

As espécies Foeniculum vulgare 
(funcho), Mentha piperita (hortelã-
pimenta), Ocimum basilicum (manjeri-

cão) e Ruta graveolens (arruda) são de 
múltiplo uso: medicinais, aromáticas, 
condimentares, repelentes, companhei-
ras, entre outros. 

O manjericão é relatado como espé-
cie “companheira” do tomateiro, favo-
recendo a produção de frutos (Bomford, 
2004). O funcho, mais conhecido na 
região Nordeste como erva-doce, é 
cultivado em alguns estados do Nor-
deste como fonte de renda alternativa na 
agricultura familiar, sendo citado como 
espécie “antagonista” do tomateiro, ou 
seja, que prejudica seu crescimento e de-
senvolvimento (Gamarra-Rojas, 2003). 
Arruda e hortelã-pimenta são plantas 
comumente utilizadas em preparações 
caseiras para controle natural de pragas, 
além de terem utilidade e demanda como 
medicinal (Burg & Mayer, 2006).

A medida mais utilizada para avaliar 
a eficiência de um consórcio é a razão de 
equivalência de áreas ou produtividade 
relativa total (Vandermeer, 1989). Altieri 
et al. (2003) definem esse índice como 
área relativa requerida para policulturas 
produzirem os mesmos rendimentos das 
culturas solteiras. 

Em função da tradução esse índi-
ce tem recebido diferentes nomes e 
abreviaturas: Índice de equivalência de 
áreas, IEA (Gliessman, 2001; Santos 
et al., 2002), Taxa de uso eficiente da 
terra (Altieri et al., 2003) e Índice de 
uso eficiente da terra, UET (Azevedo 
et al., 1998).

Atualmente, as preocupações com 
o ambiente e a qualidade de vida têm 
difundido amplamente as correntes 
de agricultura alternativa, dentre elas, 
destaca-se a agricultura orgânica. Esse 
sistema de produção tem crescido conti-
nuamente, em função de demanda cada 
vez maior. 

O Brasil ocupa a 13ª posição mun-
dial quanto à área destinada à agricultura 
orgânica certificada, com mais de 275 
mil hectares. Dentre os alimentos pro-
duzidos, destacam-se as hortaliças para 
o mercado interno. 

Diante da necessidade de incentivar 
o cultivo orgânico e da necessidade de 
determinar estratégias tecnológicas para 
colaborar na redução de riscos e perdas 
na produtividade, este trabalho teve o 
objetivo de estudar o efeito do consórcio 
do tomateiro com plantas aromáticas 

sobre o crescimento e produtividade 
destas espécies.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no mu-
nicípio de Umbaúba-SE (11°22’37’’S; 
37°40’26’’ O; 109 m de altitude), de 
março, quando se iniciou a produção 
de mudas, a dezembro de 2006, com o 
término das colheitas. O clima local é 
caracterizado, segundo a classificação 
de Köppen, como AS tropical chuvoso 
com verão seco. 

O solo é classificado como Argissolo 
acinzentado Eutrófico com fragipan 
Tb A fraco, textura média/argilosa. Os 
resultados da análise química do solo 
foram; 13,9 g dm-³ de matéria orgânica, 
4,70 ppm de fósforo, 0,17, 0,92, 1,56, 
0,05 cmolc dm-³, respectivamente, de 
potássio, magnésio, cálcio e alumínio, 
pH em água de 6,4, soma de bases tro-
cáveis de 2,68 cmolc dm-³ e índice de 
saturação de bases de 65,2%.

Foram estudadas quatro plantas aro-
máticas (arruda, funcho, hortelã-pimen-
ta e manjericão), em cultivo solteiro e 
consorciado com o tomateiro, e o cultivo 
solteiro de tomateiro. O experimento foi 
instalado no delineamento experimental 
de blocos ao acaso, com quatro repeti-
ções e cinco tratamentos. 

Os tratamentos incluíram o cultivo 
solteiro do tomateiro e os consórcios do 
tomateiro com arruda, hortelã- pimenta, 
funcho e manjericão. Adicionalmente, 
foram instalados os tratamentos das 
aromáticas em cultivo solteiro, a fim de 
possibilitar o cálculo do UET. 

A cultivar de tomateiro utilizada foi 
Caline IPA-6, industrial melhorada para 
mesa, desenvolvida pela Empresa Per-
nambucana de Pesquisa Agropecuária 
(IPA). Apesar de ser variedade rasteira 
é utilizada como tomate de mesa na re-
gião. Foi conduzida semi-tutorada, por 
meio do amarrio em estaca de madeira 
vertical, prática adotada pelos agricul-
tores da região.

Com o fim de reduzir a ação do ven-
to, de aumentar a biodiversidade local 
e contribuir com o controle de pragas, 
implantou-se barreiras vivas no entorno 
de cada parcela e da área experimental 
como um todo. No entorno das parcelas 
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foi instalado cordão de feijão guandu-
anão (Cajanus cajan), mantido com 1,2 
m de altura por meio de podas periódi-
cas; e, no entorno da área experimental, 
à distância de 4,5 m das parcelas foi 
instalada uma barreira viva constituída 
de linha de maracujá (Passiflora sp), de 
mamoeiro (Carica papaya) e de crota-
laria (Crotalaria spectabilis).

A área total da parcela foi 16,2 m² 
(5,4 m de largura x 3 m de comprimen-
to), sendo considerada nas avaliações 
dos tomateiros a área útil de 6 m², espaço 
ocupado por dez plantas de tomateiro, 
arruda, manjericão e funcho e 20 de 
hortelã, distribuídas nas linhas centrais 
da parcela. 

Dentro das linhas de plantio, os es-
paçamentos entre plantas foram de 0,6 
m, para o tomateiro, arruda e manjericão 
e de 0,3 m, para hortelã-pimenta. O 
consórcio com aromáticas foi estabe-
lecido aproveitando-se o espaço entre 
duas linhas de plantio de tomateiro para 
acrescentar uma linha de aromática, no 
esquema de consórcio aditivo descrito 
por Vandermeer (1989). Assim, o espa-
çamento entre linhas foi de 1,0 m e 0,5 
m, respectivamente, nas parcelas de 
monocultivo e de consórcio.

As sementes foram adquiridas no 
comércio local e as mudas de todas as 
espécies foram produzidas, em ambiente 
protegido, utilizando bandejas de po-
liestireno, preenchidas com substrato 
natural à base de pó de casca de coco, 
esterco e pó de rocha. 

A análise química do substrato foi 
6,4 de pH em água, 102 g dm-3 de ma-
téria orgânica; 23,2; 9,30; 0,05; 0,835; 
3,54 cmolc dm-³ de cálcio, magnésio, 
alumínio, sódio e potássio respecti-
vamente; 6.350 ppm de fósforo; 36,9 
cmolc dm-³ de soma de bases trocáveis 
e 96,8% de índice de saturação de 
bases. Como as aromáticas estudadas 
têm um desenvolvimento mais lento do 
que o tomateiro, estas foram semeadas 
em março e transplantadas no final de 
abril, 20 dias antes do transplantio do 
tomateiro. 

O início do experimento foi definido 
com o transplantio das mudas de toma-
teiro e o estabelecimento dos consórcios, 
em maio. O trasplantio do tomateiro 
e do manjericão ocorreu 25 dias após 

a semeadura, enquanto o do funcho, 
hortelã-pimenta e arruda foi aos 40 dias 
após semeadura.

O preparo do solo foi feito com 
aração e gradagem leves. A adubação de 
plantio foi feita, com base nas necessida-
des das culturas em estudo e em análise 
de solo, com hiperfosfato de gafsa (P, 
2730 ppm), torta de mamona (K, 12,8 
cmolc dm-³), sulfato de potássio, gesso 
agrícola e cinza produzida em casa de 
farinha, nas doses correspondentes a 
100 kg ha-1 N, 400 kg ha-1 P2O5, 150 kg 
ha-1 e 1,0 t ha-1 de gesso agrícola, além 
de 20 t ha-1 de esterco bovino curtido, e 
incorporadas nos camalhões de plantio 
(EMBRAPA, 1987; Sobral et al., 2007). 
Em cobertura, aos 30 e 60 dias após 
transplantio, foram adicionados 40 kg 
ha-1 N, utilizando torta de mamona e 10 
t ha-1 de esterco bovino curtido a todas 
as culturas. 

Os tomateiros receberam ainda, em 
cobertura, sulfato de potássio na dose 
de 50 kg ha-1 de K2O. A irrigação foi 
por gotejamento, com fitas gotejadoras 
instaladas junto às linhas de plantio, 
com gotejadores distanciados em 0,3 m 
(vazão de 1,4 L h-1). 

A altura e área do dossel das plantas 
de tomateiro, arruda, funcho, hortelã-
pimenta e manjericão foram avaliadas 
quando se detectou início de frutificação 
em 50% dos tomateiros e surgiram os 
primeiros frutos maduros, aos 56 dias 
após transplantio dos tomateiros. 

A área do dossel de cada planta foi 
estimada, segundo Santos et al. (2002), 
pelo produto das duas maiores dimen-
sões do dossel, tomadas ao longo da 
linha de plantio e no seu ângulo reto. 
Além disso, durante todo o experimen-
to, foi feita avaliação da entomofauna 
associada, em todas as parcelas expe-
rimentais. 

A fim de não prejudicar a observação 
de possíveis efeitos das aromáticas na 
redução de perdas na produção, não foi 
utilizado nenhum produto para controle 
de pragas ou doenças.

Foram realizadas seis colheitas de 
tomates no período de 31 de outubro, 
aos 56 dias após o transplantio, a 5 de 
dezembro de 2006. Foram colhidos, 
semanalmente, desde frutos em início de 
maturação (com mudança de coloração 
de verde para amarelo) até frutos ma-

duros (casca completamente vermelha). 
Frutos danificados, incluindo aqueles 
com rachaduras, com podridão apical 
(deficiência de cálcio) ou com danos 
causados por insetos foram considera-
dos não-comerciais. 

Foi registrada a massa fresca dos 
frutos comerciais e não-comerciais, dos 
frutos danificados por broca pequena ou 
grande e dos frutos com sintomas de 
deficiência de cálcio, segundo metodo-
logia de Picanço et al. (1997) e Loos et 
al. (2004). Foram estimadas as produ-
tividades absoluta e relativa, segundo 
Vandermeer (1989).

O manjericão foi a primeira aromá-
tica a ser colhida, seguido pela arruda, 
hortelã-pimenta e funcho. A colheita de 
manjericão, arruda e hortelã foi feita em 
50% dos ramos, com auxílio de tesoura 
de poda, sendo colhidos ramos com 
cerca de 15 a 20 cm de comprimento. 
No caso do funcho todos os frutos 
verde-amarelados das plantas úteis 
foram colhidos. A época de colheita foi 
definida segundo Martins et al. (1995). 
Para efeito das avaliações de produtivi-
dade realizadas foram consideradas as 
colheitas de frutos do funcho (realizadas 
em dezembro), de ramos foliares de 
manjericão (realizadas mensalmente 
de agosto a dezembro), de arruda (em 
novembro) e de hortelã-pimenta (em de-
zembro). Similarmente ao procedimento 
adotado para o tomateiro, determinou-se 
a produção de massa fresca das aro-
máticas, a produtividade absoluta e a 
produtividade relativa.

Com a soma das produtividades 
relativas do tomateiro e da aromática 
consorciada, obtidos na mesma área, 
foi calculado o UET, segundo metodo-
logia descrita por Vandermeer (1989). 
Os dados foram submetidos à análise 
de variância e teste Tukey, por meio do 
programa estatístico SAS. 

Dados de porcentagem de perda 
de produção de tomates devido ao 
broqueamento, antes de serem sub-
metidos à análise estatística, foram 
transformados em arco seno, a fim de 
ajustar a homogeneidade e normalidade. 
Os dados de UET foram segundo orien-
tação proposta em Vandermeer (1989) 
corrigidos pela média da produtividade 
absoluta dos cultivos solteiros.

Em dezembro, após término das 
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colheitas de tomate e arranquio das 
plantas, foi semeado nas mesmas linhas 
de plantio, feijão de porco (Canavalia 
ensiformes) e girassol (Helianthus an-
nuus), como adubo verde. Em janeiro 
e fevereiro foram feitas as últimas co-
lheitas de manjericão, em fevereiro as 
últimas de arruda, e em março as últimas 
de hortelã-pimenta. Nas avaliações de 
produção das aromáticas, no entanto, só 
foram consideradas as colheitas obtidas 
até dezembro, quando se colheram os 
tomates.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aos 56 dias após implantação dos 

consórcios verificou-se que apenas a al-
tura das plantas de funcho foi influencia-
da positivamente pelo consórcio: 112,28 
cm nas plantas em cultivo consorciado 
e 89,28 cm nas plantas em monocultivo 
(Tabela 1). Supõe-se que essas plantas 
têm nichos ecológicos similares ao do 
tomateiro, o que favoreceu o aumento 
da pressão competitiva e o maior cres-
cimento em altura, como estratégia de 
defesa. 

Segundo Vandermeer (1989), quanto 
mais similares os requerimentos de duas 
espécies, definidos pelo nicho ecológico, 
maior a competição entre elas. A partir 
desse resultado e considerando que o 
espaçamento entre linhas de plantio foi 
de apenas 0,5 m, sugere-se que houve 
sombreamento de plantas, no consórcio 
do tomateiro com o funcho.

A frutificação dos tomateiros foi 
detectada, primeiramente, nas plantas 
consorciadas com o funcho, aos 28 dias 
após transplantio. Aos 56 dias, cerca de 
50% dos tomateiros tinham iniciado a 
frutificação e já havia alguns poucos 
frutos maduros. 

A produção total de tomates foi sig-
nificativamente menor nos tomateiros 
consorciados com funcho, que não di-
feriu significativamente, no entanto, dos 
valores obtidos nos tomateiros solteiros 
ou consorciados com hortelã-pimenta e 
manjericão (Tabela 2). Sugere-se que a 
menor produção ocorreu, ao menos em 
parte, devido aos efeitos do sombrea-
mento e da competição das duas espé-
cies por luz e nutrientes. Analisando-se 
a produção total de tomates da parcela 
útil, constataram-se valores significa-
tivamente superiores nos tomateiros 

consorciados com arruda, que tiveram 
também maior produtividade absoluta 
total (Tabela 2).

Dentre os insetos presentes na área 
experimental, os agentes causadores da 
broca pequena (Neoleocinoides elegan-
talis) e da broca grande (Spodoptera 
sp. e Trichoplusia sp) destacaram-se 
pela maior incidência e danos. Isto 
corrobora a afirmativa de Paula et al. 
(2004), que relataram que dentre os 
insetos-praga que acometem a cultura, 
os broqueadores destacam-se dentre 
os mais importantes, por constituírem 
pragas diretas que atacam a parte de 
interesse comercial.

O broqueamento dos frutos contri-
buiu na redução da produção comercial 
(Tabela 2), com maior comprometi-
mento da produção de tomates nas 
áreas de monocultivo (43,64%) e nas 
áreas de consórcio com hortelã-pimenta 
(46,72%) e menor nos consórcios com 
funcho (24,06%), que não diferiram 
significativamente dos consórcios com 
manjericão (29,37%) e arruda (33,20%; 
Tabela 2). 

As plantas de funcho, devido às 
maiores altura e área de dossel (Tabelas 
1 e 2), funcionaram, provavelmente, 
como barreira física para o agente causal 
da broca, enquanto que a hortelã-pimen-
ta, em função das suas características 
intrínsecas, não atuou como barreira 
física para o agente causal da broca, e 
teve pouca possibilidade de sua parte 
aérea interagir com a parte aérea dos 
tomateiros. No entanto, ofereceu boa 
cobertura viva de solo, contribuindo 
com a redução de plantas infestantes ou 
daninhas na área de cultivo e manuten-

ção da umidade do solo.
Como já discutido, em relação à 

produção total, o funcho não favoreceu 
aumento da produção comercial e da 
produtividade do tomateiro na densida-
de de plantio adotada (Tabela 2). Isso 
provavelmente se deveu à similaridade 
de nicho ecológico e competição. Tendo 
como referência a produtividade total 
do tomateiro solteiro, o funcho, o man-
jericão e a hortelã-pimenta causaram, 
em média, redução de 64,9%, 8,4% e 
1%, respectivamente, na produtividade 
total do tomateiro, enquanto a arruda 
causou, em média, aumento de 26% 
(Tabela 2). 

A arruda e o manjericão favorece-
ram redução da perda de frutos por 
broqueamento e, consequentemente, 
aumento na produtividade comercial: 
de 9,5 t ha-1, no monocultivo para 17,6 
e 12,8 t ha-1, respectivamente nos con-
sórcios com arruda e com manjericão 
(Tabela 2). No caso particular da ar-
ruda, sugere-se que o nicho ecológico 
dessa planta seja distinto do nicho do 
tomateiro, o que favoreceu a redução da 
competição interespecífica e beneficiou 
o tomateiro no processo de interação 
biótica. 

Em relação à hortelã-pimenta e ao 
manjericão, sugere-se que as pressões 
competitivas líquidas dessas plantas 
sobre o tomateiro foram insuficientes 
para reduzirem significativamente a 
produtividade total do tomateiro. 

Os valores de produtividade relativa 
do tomateiro confirmaram esses dados: 
maior produtividade relativa no con-
sórcio com arruda (13,6 t.ha-1), seguida 
pelos consórcios com hortelã-pimenta 

Tabela 1. Altura e área do dossel de plantas de arruda, funcho, hortelã-pimenta e manjericão, 
em cultivo solteiro e consorciado, 56 dias após instalação dos consórcios (height and dossel 
area of rue, fennel, peppermint and basil, in single and intercropping, at 56 days after setting 
the experiment). Umbaúba, Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2006.

Cultura Altura (cm) Área do dossel (cm²)
Consórcio Solteiro Consórcio Solteiro

Arruda   36,1 A 30,3 A   965,5 A 1038,1 A
Funcho 112,3 A 89,3 B 4842,7 A 4873,3 A
Hortelã   23,7 A 24,7 A 1693,0 A 2408,3 A
Manjericão   58,3 A 64,7 A 2429,4 A 3444,1 A

Médias seguidas por pelo menos uma mesma letra nas linhas, não diferem entre si ao nível 
de 5% de probabilidade pelo teste T, para cada variável estudada (averages followed by the 
same capital letter in the lines do not differ statistically between each other; T= 5%). 
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(9,8 t.ha-1) e com manjericão (9,1 t.ha-1), 
e menor no consórcio com funcho (6,4 
t.ha-1; Tabela 3). Esses dados não corro-
boraram a afirmativa de Bomford (2004) 
de que a produtividade do tomateiro é 
significativamente maior em cultivo 
consorciado do que em monocultivo, 
independente da espécie consorciada.

Os maiores valores de produtividade 
relativa do tomateiro no consórcio com a 
arruda podem ser explicados não só por 
meio do “princípio da produção compe-
titiva”, mas também pelo “princípio da 
produção facilitada”. 

Segundo Vandermeer (1989) quando 
a produtividade relativa é maior do que 
um, o princípio da produção facilitada 
deve estar operando de alguma forma. 
A facilitação ocorre, segundo o mesmo 
autor, quando o efeito de uma espécie 
no ambiente, causa resposta positiva na 
outra espécie. 

São muitos os mecanismos que 
podem contribuir para a produção 
facilitada. Em se tratando de espécies 
aromáticas que produzem grande nú-
mero de compostos bioativos, deve-se 
considerar que um dos mecanismos que 
pode estar ocorrendo é alelopatia. Isto, 
no entanto, não chegou a ser investigado 
neste trabalho.

Gómez-Rodriguez et al. (2003) veri-
ficaram que o cravo de defunto (Tagetes 
erecta), cultivado em consórcio com 
tomateiro, propiciou proteção ao últi-
mo, tanto devido a efeitos alelopáticos 
contra patógenos causadores de doença, 
quanto por meio da redução da umidade 
relativa máxima e como barreira física 
contra a dispersão de esporos fúngicos. 

Na maioria dos consórcios um meca-
nismo comum é a proteção das plantas 
pela barreira física, devido a alterações 
no microclima, causadas por um 
sombreamento diferencial. 

Segundo Sobkowicz & Tendziagol-
ska (2005) e Montezano & Peil (2006), 
pode ocorrer aumento da produtividade 
em cultivos consorciados nos casos em 
que há aumento da eficiência biológica 
das associações, o que pode resultar de 
diferenças no comprimento do ciclo de 
crescimento e na arquitetura radicular. 
Assim, a eficiência depende, muitas 
vezes, da complementaridade de nichos 
ecológicos, temporal e ou espacial, entre 
as culturas. 

Quando o período de maior demanda 
pelos recursos ambientais das cultu-
ras consorciadas não é coincidente, a 
competição entre as mesmas pode ser 
minimizada. Similarmente, quando as 
diferenças na arquitetura das plantas 
favorecem a melhor utilização da luz, 
água e nutrientes disponíveis, ocorre 
complementaridade espacial (Sobko-
wicz & Tendziagolska, 2005).

Dentre as culturas aromáticas com-
ponentes dos consórcios estudados, a 
primeira a ser colhida foi o manjericão, 
seguido pela arruda, hortelã-pimenta e 
funcho. Isso se deu em função do ciclo 
de vida e do órgão da planta de maior 
interesse comercial. 

Verificou-se nas áreas consorciadas 
com tomateiro tendência à redução na 
média de produção de hortelã-pimenta 
e de manjericão e aumento na produção 
média de arruda e de funcho (Tabela 3). 
A aromática que rendeu maior produção 

foi o manjericão: 38,32 kg, no cultivo 
solteiro, e 28,94 kg no cultivo consor-
ciado, colhidos em parcela útil de 3 m² 
cada. Similarmente, a produtividade 
absoluta do manjericão tendeu a ser 
menor nas áreas consorciadas: 96,5 t 
ha-1 no consórcio com tomateiro e 127,7 
t ha-1 no monocultivo.

Quanto à produtividade relativa das 
aromáticas estudadas, a arruda e o fun-
cho se destacaram, com valores maiores 
do que um (Tabela 3), o que indicou 
maior produtividade dessas plantas no 
cultivo consorciado. 

A produtividade relativa da hortelã-
pimenta e do manjericão foi, em média, 
menor do que um (Tabela 3). Sugere-
se que, para estas plantas, a pressão 
exercida pelo tomateiro foi superior à 
competição intraespecífica, enquanto 
para aquelas a pressão intraespecífica 
foi maior do que a exercida pelo to-
mateiro. 

A partir disso, infere-se que o prin-
cípio operante no consórcio com hortelã 
e manjericão foi o da produção compe-
titiva, enquanto que no consórcio do 
tomateiro com funcho e arruda ocorreu 
competição facilitada.

O UET, em todos os casos estuda-
dos, teve valor superior a um (Tabela 
3). Esses resultados indicam que o 
consorciamento permitiu maior apro-
veitamento da área de produção do que 
o monocultivo, sendo, portanto, mais 
vantajoso. 

Segundo Hiebsch & McCollum 
(1987), isto indica que o monocultivo 
requereu mais área do que o consórcio 
para fornecer a mesma quantidade de 
produtos. Vandermeer (1989) cita que 

Tabela 2. Frutos broqueados, produção total e comercial de tomates, obtidos em área útil de 6 m², e produtividade absoluta total e comercial 
de tomates em cultivo solteiro e consorciado com arruda, funcho, hortelã-pimenta e manjericão (bored fruits, total and commercial yield of 
tomato, in 6 m² of area, absolute total and commercial yield of tomato, in single and intercropping tomato and rue, fennel, peppermint and 
basil). Umbaúba, Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2006.

Tratamento
Frutos broqueados 

(%)
Produção da parcela útil  (kg) Produtividade absoluta (t ha-1)
Comercial Total Comercial Total

Tomate solteiro 43,64 a   5,68 b 12,23 ab   9,5 b 20,4 ab
T+arruda 33,20 ab 10,54 a 16,68 a 17,6 a 27,8 a
T+funcho 24,06 b   5,82 b   7,88 b   9,7 b 13,1 b
T+hortelã 46,72 a   6,06 b 11,98 ab 10,1 b 20,0 ab
T+manjericão 29,37 ab   7,67 b 11,08 ab 12,8 b 18,5 b

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste Tukey (averages followed by the same letter 
in columns do not differ statistically between each other, using Tukey test, 5%).
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UET superior a um indica vantagem de 
rendimento para o cultivo consorciado, 
ou seja “sobreprodutividade” e, ainda, 
a existência de interferências positivas 
entre os componentes do consórcio. Isto, 
em geral, se relaciona com a ocorrência 
de mecanismos de produção “facilita-
da”. Além disso, indica que qualquer 
interferência interespecífica negativa 
existente não é tão intensa quanto a que 
existe nas monoculturas e, portanto, o 
cultivo consorciado é mais vantajoso 
(Vandermeer, 1989; Gliessman, 2001; 
Connoly et al., 2001; Rao, 2002). 

A magnitude do índice UET quanti-
fica o aumento na eficiência biológica, 
definida pelo consórcio (Hiebsch & 
McCollum, 1987). UET maior do que 
1,5, como ocorreu nos consórcios do 
tomateiro com arruda, hortelã-pimenta, 
funcho e manjericão (Tabela 3), indica, 
segundo Gliessmam (2001), que há 
forte evidência de que a interferência 
negativa das espécies seja mínima nos 
consórcios, e que as interferências posi-
tivas permitam que, pelo menos um dos 
membros se dê melhor em consórcio do 
que em cultivo solteiro.

Concluindo, destaca-se que o cul-
tivo consorciado do tomateiro possi-
bilitou maior aproveitamento da área 
de produção, com a produtividade do 
tomateiro igual ou superior à obtida no 
monocultivo, exceto no caso do funcho, 
na densidade de plantio adotada. Além 
disso, verificou-se, dentre as aromáticas 
estudadas, que o manjericão foi a planta 
que teve maior produção e produtivi-
dade absoluta, propiciando colheitas 

mensais, representando, assim uma 
interessante fonte extra de rendimentos, 
sem no entanto causar redução significa-
tiva na produtividade do tomateiro. Essa 
tecnologia pode ser bastante útil para 
pequenos agricultores familiares que 
dispõem de área reduzida para plantio 
e de poucos recursos financeiros, e que 
podem ter no manjericão uma alter-
nativa na comercialização como erva 
condimentar. 

A arruda permitiu aumento da pro-
dutividade do tomateiro; no entanto, é 
menos atraente como cultura alternati-
va, em função do ainda reduzido comér-
cio dessa planta como medicinal. 

O funcho causou redução na pro-
dutividade absoluta total do tomateiro, 
mas, por outro lado, permitiu menores 
perdas na produção em função de 
brocas. Desse modo sugere-se inves-
tigar mais profundamente o efeito do 
consórcio do funcho com o tomateiro 
em outras densidades e arranjos de 
plantio. 

A hortelã-pimenta não contribuiu 
em menores perdas na produção de 
tomate broqueado, mas pode ser uti-
lizada como cultura alternativa, co-
mercializada como erva condimentar 
e aromática, uma vez que não causou 
redução significativa na produção total 
de tomates.
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RESUMO
Avaliou-se o efeito da solarização e da adubação química e or-

gânica na comunidade de artrópodes de solo na cultura da alface, cv. 
Verônica. Foram conduzidos dois experimentos, em blocos ao acaso, 
um com solarização e o outro sem solarização, em casa de vegetação, 
ambos com cinco tratamentos: adubação orgânica; nitrogênio na 
forma amoniacal (NH4); adubação com NPK; adubação orgânica + 
NPK; testemunha (sem adubação). No experimento solarizado, o solo 
foi coberto durante 132 dias com plástico transparente. Os artrópodes 
foram coletados por meio de armadilhas tipo alçapão em três épocas 
(antes da implantação do experimento, após a solarização e após a 
colheita). Foram utilizados índices faunísticos e de diversidade em 
cada experimento, tratamento e épocas. Os principais grupos coleta-
dos foram: Collembola (82,8%), Acari (7,1%), Hymenoptera (6,1%) 
Coleoptera (1,3%) e outros (2,7%). A classe Collembola foi a mais 
abundante, mesmo na colheita, quando a subordem Acari aumentou 
substancialmente. As espécies de Collembola predominantes foram: 
Proisotoma tenella (Reuter) (34,3%); Seira atrolutea (Arlé) (29%); 
Folsomides centralis (Denis) (7,2%); Isotomurus sp. 161 (2,4%) 
e Sminthurides sp. 98 (1,6%). Observou-se que a diversidade e 
abundância da comunidade de artrópodes não foi influenciada pela 
solarização ou adubação.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., fauna; fertilizante, estufa, trata-
mento térmico, energia solar.

ABSTRACT
Solarization, organic and chemical fertilization combined 

effects on arthropods community in soil cultivated with lettuce

To evaluate the effect of solarization, chemical and organic 
fertilization on soil arthropods community in lettuce, two blocks 
plots trials were carried out in Brasília, Brazil. One research was 
conducted with solarization and the other without solarization in a 
soil cultivated with lettuce, cv Veronica, under protected cultivation. 
Each trial consisted of five fertilization treatments: T1= organic 
fertilization; T2= amoniacal nitrogen (ammonium sulphate); T3= 
chemical fertilization; T4= organic and chemical fertilization; T5= 
control (without fertilization). In the solarized trial, the soil was 
covered for 132 days with transparent plastic. The arthropods were 
collected by pitfalls at three moments: 1) before solarization, 2) after 
solarization and 3) at harvest. Faunistic indexes were calculated in 
each trial, treatment and moments. The main collected groups were: 
Collembola (82.8%), Acari (7.1%), Hymenoptera (6.1%), Coleoptera 
(1.3%) and others (2.7%). Collembola class represented the largest 
proportion of the arthropods, even at harvest when the sub-order Acari 
substantially increased. The predominant species of Collembola were: 
Proisotoma tenella (Reuter) (34.3%); Seira atrolutea (Arlé) (29%); 
Folsomides centralis (Denis) (7.2%); Isotomurus sp.161 (2.4%) and 
Sminthurides sp. 98 (1.6%). Arthropods community was not affected 
by solarization or fertilization.

Keywords: Lactuca sativa L., fauna, fertilizer, greenhouse, thermal 
treatment, solar energy.
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Comunidades ou mesmo grupos 
específicos de organismos podem 

ser usados como indicadores biológicos 
da qualidade do solo (Duarte, 2004). 
Nesse contexto, os artrópodes podem 
atuar como indicadores da deterioração 
do solo antes que as mudanças em suas 
propriedades ou na vegetação sejam 
evidentes (Greenslade & Greenslade, 
1983). Variáveis como abundância e 
diversidade de espécies de artrópodes 
têm sido utilizadas para a avaliação 
do impacto de tecnologias recentes de 
manejo de pragas (Eckert et al., 2006; 
Rose & Dively, 2007) e o estudo das 
comunidades de artrópodes vem sendo 
utilizado como uma das técnicas para se 
avaliar mudanças no ambiente.

Os microartrópodes do solo apresen-
tam enorme abundância e diversidade e 
podem funcionar como indicadores dos 
impactos antropogênicos (Greenslade 
& Greenslade, 1983; Hasegawa, 2001; 
Duarte, 2004; Nakamura et al., 2007). 
Estudos sobre a comunidade de artrópo-
des em sistemas agrícolas são escassos, 
sobretudo no Brasil. Em alguns estudos 
realizados no Brasil Central observou- 
se que o uso do solo para atividades 
agropastoris reduz a abundância de 
artrópodes do solo em relação à áreas 
de Cerrado virgem (Oliveira et al., 2002; 
Oliveira et al., 2006).

Os microartrópodes do solo desem-
penham papel importante em processos 
de decomposição e mineralização da 

matéria orgânica, principalmente ácaros 
e colêmbolos, os quais normalmente 
constituem a maior parte da artropodo-
fauna edáfica (Oliveira et al., 2006; Lins 
et al., 2007; Badji et al., 2007). Esses 
organismos se alimentam de fungos 
de solo e restos vegetais, favorecendo 
a decomposição microbiana desses 
últimos (Spain & Hutson, 1983; Assad, 
1997; Hasegawa 2001; Zeppelini Filho 
& Belini, 2004).

Em sistemas agrícolas, a adição de 
fertilizantes orgânicos pode favorecer a 
comunidade de artrópodes, por aumen-
tar a biomassa vegetal e promover maior 
retorno de matéria orgânica ao solo (Le-
roy et al., 2007). Por outro lado, a aplica-
ção de pesticidas pode causar impactos 
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negativos nessas comunidades (Lins et 
al., 2007; Ferraro et al., 2007), e no meio 
ambiente, razão pela qual técnicas alter-
nativas, como a solarização do solo vem 
sendo estudada para controle de pragas, 
patógenos e plantas daninhas, como por 
exemplo em cultivos de hortaliças. Por 
essa técnica, o solo umedecido é co-
berto com plástico transparente ficando 
exposto à luz do sol, durante os meses 
de altas radiações (Ghini et al., 2003). 
A solarização associada à adubação 
favorece o controle de pragas do solo, 
principalmente nematóides fitoparasitas 
(Hasing et al., 2004).

No Brasil praticamente inexistem 
informações sobre os efeitos da solari-
zação e da adubação do solo na comu-
nidade de artrópodes. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito da solariza-
ção combinada à adubação química e 
orgânica na comunidade de artrópodes 
em solo cultivado com alface sob cultivo 
protegido, com base nas variáveis abun-
dância e diversidade de espécies.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido em casa de 
vegetação em estação experimental da 
UnB, em Brasília (latitude 15o 56’ 00” S; 
longitude: 57o 56’ 00” W; altitude 1080 
m, clima tropical de altitude). O solo é 
do tipo Latossolo Vermelho Amarelo, 
textura argilosa. Foi utilizada a cultivar 
de alface Verônica.

A casa de vegetação de 70 m² foi 
dividida em duas partes, onde foram 
implantados dois experimentos, um com 
solarização e outro sem solarização. 
Em cada experimento, nas parcelas 
de 1,0 x 1,8 m, foram implantados os 
seguintes tratamentos de adubação: 
adubação orgânica (T1); nitrogênio na 
forma amoniacal (sulfato de amônio) 
(T2); adubação com NPK, de acordo 
com a análise de solo (T3); adubação 
orgânica mais NPK (T4); testemunha 
(sem adubação) (T5).

Em cada um dos experimentos 
utilizou-se um delineamento em blocos 
ao acaso com três repetições em par-
celas subdivididas (cinco adubações 
x três épocas). Foram consideradas 
como parcelas, em cada experimento, os 
cinco tratamentos de adubação e como 
sub-parcelas as três épocas de coleta de 

amostras.
Antes da colocação do plástico em 

01/09/2004, o solo foi preparado por 
aração e gradagem e irrigado até atingir 
a capacidade de campo. Os tratamentos 
T1, T2, e T4 foram adubados respecti-
vamente com 5,4 kg de esterco bovino, 
135 g de sulfato de amônio e 5,4 kg de 
esterco bovino. Visando evitar o efeito 
de borda, a solarização foi realizada 
durante 132 dias (24 de setembro de 
2004 a 2 fevereiro de 2005), utilizando-
se uma lona plástica transparente de 
polietileno, de 150 µm de espessura. Em 
10/02/2005, após a retirada do plástico, 
foi realizada a adubação das parcelas, 
em pré-plantio com as respectivas doses: 
T1= 5,4 kg de esterco bovino; T2= 60 g 
de superfosfato simples (10,8 g P2O5) e 
12 g de cloreto de potássio (7,2 g K2O); 
T3= 27 g de sulfato de amônio (5,4 g de 
N), 60 g de superfosfato simples (10,8 
g de P2O5) e 12 g de cloreto de potássio 
(7,2 g K2O); T4= 27 g de sulfato de 
amônio (5,4 g de N), 60 g de superfos-
fato simples (10,8 g de P2O5) e 12 g de 
cloreto de potássio (7,2 g K2O) e 5,4 kg 
de esterco bovino; T5 = sem adubação. 
As mudas de alface com 20 dias foram 
transplantadas em 15/02/2005, com 
espaçamento de 0,25 m entre linhas e 
entre plantas, totalizando 21 plantas 
por parcela. As adubações de cobertura 
em cada tratamento foram realizadas 
em 28/02/2005 (aos 15 dias) e em 
18/03/2005 (aos 30 dias), aplicando-se 
em cada tratamento as seguintes doses: 
T1= 500 g de esterco bovino; T2= 72 g 
de sulfato de amônio e 12 g de cloreto de 
potássio; T3= 72 g de sulfato de amônio 
e 12 g cloreto de potássio; T4= 6 g de 
cloreto de potássio, 36 g de sulfato de 
amônio e 250 g de esterco bovino; T5= 
sem adubação.

Para coleta dos artrópodes foram 
instaladas no centro de cada parcela 
armadilhas de solo tipo alçapão (pit fall), 
constituídas por recipientes cilindros de 
plástico de 9 cm de diâmetro e 10 cm 
de altura, fechado no fundo e aberto em 
sua porção superior onde foi colocado 
um funil com abertura central de 5 cm 
de diâmetro. Foram enterradas ao nível 
do solo, e continham em seu interior 
200 mL de solução de sulfato de cobre 
a 1%. As armadilhas foram instaladas 
em três épocas: 1ª) antes da solarização 

(27/08/2004); 2ª) logo após a solariza-
ção (02/02/2005); e 3ª) no final do ciclo 
da alface (30/03/2005) e permaneceram 
por cinco dias consecutivos na área de 
estudo, sendo então recolhidas e levadas 
para laboratório.

No laboratório, os insetos e outros 
artrópodes foram transferidos para 
recipientes contendo álcool 70% e pos-
teriormente foram separados e contados. 
A identificação foi realizada em nível de 
gênero e espécie, com base na literatura, 
por comparação com exemplares de 
museus entomológicos ou enviados a 
especialistas. Quando a identificação 
específica não foi possível, os espécimes 
foram classificados em nível de morfo-
espécies com o intuito de englobar toda 
a comunidade coletada.

Foi realizada uma análise faunística 
visando selecionar as espécies predo-
minantes, isto é, aquelas que obtiveram 
maiores índices faunísticos, calculados 
pelas seguintes medidas da fauna: 
abundância, freqüência, constância e 
dominância. Para estudo da diversidade 
da comunidade de artrópodes, foram cal-
culados: Índice de riqueza de Margalef 
(α), índice de diversidade de Shannon-
Wiener (H’), índice de Equitabilidade 
(E). Os índices foram calculados com 
base no aplicativo ANAFAU, desen-
volvido pelo setor de entomologia da 
ESALQ/USP.

Para avaliação do efeito da solari-
zação na comunidade de artrópodes, a 
análise faunística e de diversidade foi 
procedida com os dados totais de cada 
experimento. Para avaliação da comu-
nidade de artrópodes em função das 
épocas e da solarização, utilizaram-se 
os dados totais de cada época em cada 
experimento. O efeito combinado da so-
larização e tratamentos de adubação na 
comunidade de artrópodes foi avaliado 
pelos dados totais de cada tratamento 
em cada experimento. E finalmente, o 
efeito combinado de solarização, épocas 
e adubações foi avaliado pelos dados de 
cada tratamento de adubação, em cada 
época e em cada experimento. Os dados 
de abundância, número de espécies e os 
índices de diversidade (índice de riqueza 
de Margalef (α), índice de diversidade 
de Shannon-Wiener (H’) e índice de 
Equitabilidade (E)) foram comparados 
por meio do intervalo de confiança pelo 
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teste t ao nível de 0,05 de probabilidade 
conforme Pimentel-Gomes (2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram coletados nos dois experi-
mentos (com e sem solarização) nos 
cinco tratamentos e nas três épocas um 
total de 18.921 espécimes, distribuídos 
em seis classes, 16 ordens, 98 famílias 
e 225 espécies (Tabelas 1 e 2).

Os principais grupos coletados 
foram a classe Collembola (82,8 %); a 
sub classe Acari (7,1%); as ordens da 
classe Insecta, Hymenoptera (6,1%) e 
Coleoptera (1,3%); e outros (2,7%) (o 
somatório das ordens Isoptera, Diptera, 
Hemiptera, Lepidoptera, Orthoptera, 
Psocoptera, Thysanoptera, Dermaptera, 
Araneae, Isopoda e as classes Diplopoda 
e Chilopoda) (Figura 1). Observou-se 
grande semelhança entre os grupos 

Tabela 1. Total de espécimes coletados, número de espécies, índice de riqueza de Margalef (α), índice de diversidade de Shannom-Wiener 
(H’) e equitabilidade (E) em armadilha tipo alçapão nos experimentos com e sem solarização para as três épocas e nos cinco tratamentos de 
adubação (total of collected specimens, number of species, Margalef richness index (α), Shannom-Wiener diversity index (H’) and equita-
bility (E) in pitfalls in solarized and unsolarized experiments in three periods and five fertilization treatments). Brasília, UnB, 2005.

Épocas/adubações Total coletado N° de espécies α H’ E

Entre experimentos
Com solarização 9375aA 165aA 17,93aA 2,31aA 0,34aA
Sem solarização 9546aA 175aA 18,99aA 2,48aA 0,36aA
Com solarização
1 2964bA 52bA 6,38cA 1,60cA 0,41bA
2 5322aA 90aA 10,37bA 1,93bA 0,43bA
3 1089cA 106aA 15,02aA 3,46aA 0,74aA
Orgânica 2145aA 91aA 11,73aA 2,33aA 0,52aA
N-NH4 1622aA 75aA 10,01aA 2,23aA 0,52aA
NPK 2093aA 70aA 9,02aA 1,97aA 0,46aA
Org. + NPK 1609aA 101aA 13,54aA 2,47aA 0,53aA
Testemunha 1906aA 78aA 10,19aA 2,19aA 0,50aA
Sem solarização
1 2475bA 44bA 5,50bA 1,65cA 0,44bA
2 5367aA 105aA 12,11aA 2,07bA 0,44bA
3 1704bA 112aA 14,92aA 3,23aA 0,69aA
Orgânica 2118aA 102aA 13,19aA 2,38aA 0,52aA
N-NH4 1961aA 87aA 11,34aA 2,23aA 0,50aA
NPK 1721aA 73aA 9,66aA 2,13aA 0,50aA
Org. + NPK 2035aA 106aA 13,78aA 2,77aA 0,59aA
Testemunha 1711aA 86aA 11,42aA 2,20aA 0,49aA

Médias de épocas e de adubações dentro de cada experimento seguidas de mesma letra minúscula na coluna e entre épocas e adubações 
dos dois experimentos seguidas de letra maiúscula na coluna, não diferem pelo intervalo de confiança do teste t a 0,05 de probabilidade. 
(Periods or fertilization averages folowed by same small letter in the column and periods and fertilization averages folowed by same capital 
letter in the column did not differ from each other by the t test at 5% probability).

de artrópodes nos dois experimentos 
(Figura 1).

Colêmbolos e ácaros constituem a 
maior parte da mesofauna edáfica nos 
solos do Cerrado Brasileiro (Assad, 
1997). Essa tendência também foi ob-
servada na Austrália (Spain & Hutson, 
1983), Guiana Francesa (Kounda-Kiki 
et al., 2004), Tailândia (Wiwatwitaya 
& Takeda, 2005), Bélgica (Leroy et al., 
2007) e Argentina (Ferraro et al., 2007). 
Wiwatwitaya & Takeda (2005) encon-
traram em floresta maior proporção de 
ácaros (75,3%) do que de colêmbolos 
(16,1%). No Brasil, em áreas de mata 
de araucária (Duarte, 2004) e em áreas 
de Cerrado (Oliveira et al., 2006), tanto 
em solo sob vegetação nativa quanto em 
solo cultivado, observou-se predomi-
nância de ácaros. A maior abundância 
de colêmbolos encontrada no presente 

estudo, pode ser explicada pelo uso de 
armadilhas do tipo alçapão (pit fall), 
que coletam principalmente artrópodes 
epígeos (que vivem basicamente na 
superfície do solo) como são a maioria 
dos colêmbolos, enquanto que outros 
métodos de coleta, como o funil de 
Berlese-Tullgren utilizados por Duarte 
(2004) e Oliveira et al. (2006), coletam 
em sua maioria artrópodes que vivem 
no interior do solo, onde os colêmbolos 
são menos freqüentes.

As espécies mais abundantes perten-
ceram à classe Collembola: Proisotoma 
tenella (Reuter) (34,3%); Seira atrolutea 
(Arlé) (29%); Folsomides centralis 
(Denis) (7,2%); Isotomurus sp. (2,4%) 
e Sminthurides sp. (1,6%). Em florestas 
da Tailândia, espécies de colêmbolos do 
gênero Proisotoma e Folsomides foram 
as mais abundantes (Wiwatwitaya & 
Takeda, 2005). Além destas espécies, 
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Figura 1. Distribuição geral dos principais grupos de artrópodes coletados em armadilha tipo alçapão no experimento com solarização 
(CS), sem solarização (SS) e total dos dois experimentos (CS+SS) (general distribution of main arthropods groups collected in pitfalls in 
solarized (CS), unsolarized (SS) and both (CS+SS) experiments). Brasília, UnB, 2005.

Tabela 2. Número de espécies predominantes, dominantes, abundantes, comuns, dispersas e raras selecionadas através dos índices faunísticos 
nas três épocas e nos cinco tratamentos de adubação para os dois experimentos. (number of predominant, dominant, abundant, common, 
dispersed and rare species selected by faunistic index in solarizated and unsolarizated experiments in three periods and five fertilization 
treatments). Brasília, UnB, 2005.

Épocas/adubações
Índices faunísticos

Predominantes Dominantes Abundantes Comuns Dispersas Raras
Com solarização

1 9 16 9 11 7 25
2 14 32 14 14 4 58
3 17 27 17 14 3 72

Orgânica 10 34 15 19 5 52
N-NH4 9 22 10 16 1 48
NPK 9 21 11 15 10 34
Org. + NPK 12 26 18 15 12 56
Testemunha 10 25 15 12 0 51

Sem solarização
1 9 14 9 8 12 15
2 14 37 14 20 12 59
3 16 35 16 11 12 73

Orgânica 10 30 16 16 12 58
N-NH4 8 24 14 21 7 45
NPK 7 19 13 15 6 39
Org. + NPK 6 35 8 27 29 42
Testemunha 12 24 14 15 5 52
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também se destacaram: Desoria tris-
pinata (MacGillivray) (Collembola: 
Isotomidae), Conomyrma sp. (Insecta: 
Hymenoptera), Seira sp. (Collembola: 
Entomodrydae), Prostigmata sp. (Aca-
ri: Prostigmata), Pheidole sp. (Insecta: 
Hymenoptera) e Proisotoma minuta 
(Tullberg) (Collembola: Isotomidae).

No experimento com solarização 
foram coletados 9.375 espécimes dis-

tribuídos em 50 famílias e 165 espé-
cies. Dessas, 58 foram dominantes, 65 
constantes, 24 abundantes, 21 comuns, 
quatro dispersas e 116 raras. No expe-
rimento sem solarização coletaram-se 
9.546 espécimes em 53 famílias e 175 
espécies, sendo 66 dominantes, 67 cons-
tantes, 33 abundantes, 12 comuns, cinco 
dispersas e 125 raras. Em função do total 
coletado, número de espécies e índices 

faunísticos, observou-se que os dois ex-
perimentos não foram significativamen-
te diferentes (Tabela 1 e 2). Os índices 
de diversidade, riqueza de espécies e 
equitabilidade não foram significativa-
mente diferentes nos dois experimentos 
(Tabela 1). A equitabilidade foi baixa 
nos dois experimentos (E= 0,34 com 
solarização e 0,36 sem solarização). 
Isso ocorre quando algumas espécies 
apresentam número de indivíduos muito 
maior que as demais (Frizzas, 2003), o 
que pode ser confirmado pela diferença 
observada no número de espécies abun-
dantes e raras, onde, cerca de 70% das 
espécies coletadas foram raras.

Observou-se que nos dois experi-
mentos a época 2 apresentou valores 
significativamente maiores para o total 
coletado, seguidos pelas épocas 1 e 3, 
respectivamente e que o número de es-
pécies foi significativamente maior nas 
épocas 2 e 3 (Tabela 1). 

A época 3 apresentou os menores 
valores para o total de espécimes coleta-
dos, e os maiores valores para o total de 
espécies. Isso condiz com os maiores ín-
dices de equitabilidade observados para 
essa época (E= 0,74 e 0,69) (Tabela 1). 
Considerando que fatores físicos como 
temperatura e umidade do solo afetam 
a comunidade de artrópodes (Oliveira et 
al., 2006; Doblas-Miranda et al., 2007), 
é possível que antes da implantação da 
cultura, quando não havia vegetação 
nas áreas experimentais, a comunidade 
de artrópodes apresentava um equilíbrio 
que mudou com a presença da cultura, a 
qual alterou o microclima do solo, por 
fatores como sombreamento, irrigação e 
presença das raízes. Essas novas caracte-
rísticas das áreas experimentais podem 
ter propiciado condições microclimáti-
cas mais favoráveis ao estabelecimento 
de um número maior de espécies, e por 
competição interespecífica uma redução 
no número total de indivíduos.

Comparando-se cada uma das épo-
cas entre os dois experimentos não se 
observaram diferenças para os índices 
de riqueza, diversidade e equitabilida-
de. Entretanto, entre as épocas dentro 
de cada experimento esses índices 
aumentaram da época 1 para a época 
3 (Tabela 1). O índice de diversidade 
de Shannon-Wiener é bastante útil para 
uso em comparações de comunidade, 

Figura 2. Distribuição percentual dos principais grupos de artrópodes coletados em tipo 
alçapão em cada uma das três épocas e tratamentos de adubação nos experimentos com 
solarização e sem solarização (percentual distribution of main arthropods groups collected 
in pitfalls in three epochs and five fertilization treatments in solarized and unsolarized ex-
periments). Brasília, UnB, 2005.
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pois, considera o número de espécies 
amostradas (riqueza) e a sua represen-
tação proporcional na amostra (Frizzas, 
2003). 

Comunidades com maiores índi-
ces de diversidade tendem a ser mais 
estáveis, uma vez que espécies raras 
aparentemente sem importância podem 
ser fundamentais para a manutenção 

da biodiversidade (Santos & Marques 
1996). No entanto, baixos índices de 
diversidade são esperados em ambientes 
agrícolas (Frizzas, 2003). Os fatores 
que contribuíram para os aumentos 
nos índices de riqueza, diversidade e 
equitabilidade, observados da época 1 
para época 3 podem estar relacionados 
aos distúrbios causados pelo preparo do 

solo pouco antes da época 1, desfavo-
recendo algumas espécies de artrópodes 
(Oliveira et al., 2006).

A equitabilidade foi significativa-
mente menor nas épocas 1 e 2 nos dois 
experimentos, ou seja, baixa unifor-
midade na distribuição das espécies, o 
que pode ser explicado pela dominância 
dos colêmbolos em relação aos demais 

Tabela 3. Total de espécimes coletados, número de espécies, riqueza, diversidade e equitabilidade em alçapão nos experimentos com 
solarização e sem solarização para os cinco tratamentos de adubação em cada época (total of collected specimens, number of species, 
richness index, diversity index and equitability index in pitfalls in solarizated and unsolarizated experiments in five fertilizations treatments 
in each epoch). Brasília, UnB, 2005.

Tratamento Época Total coletado
N° de 

espécies
Riqueza 

(α)
Diversidade 

(H’)
Equitabilidade 

(E)
Com solarização

Orgânica
1 619a 31a 4,67a 1,67a 0,49a
2 1192a 46a 6,35a 1,76a 0,46a
3 334a 49a 8,26a 2,89a 0,74a

N-NH4

1 453b 23a 3,60a 1,63b 0,52b
2 1056a 43a 6,03a 1,96ab 0,52b
3 113c 43a 8,88a 3,37a 0,90a

NPK
1 670a 17a 2,46b 1,41b 0,50b
2 1273a 42a 5,74ab 1,68b 0,45b
3 150a 39a 7,58a 3,14a 0,86a

Orgânica + NPK
1 648a 26a 3,86b 1,45b 0,45ab
2 686a 48a 7,20ab 2,15b 0,56b
3 275a 66a 11,57a 3,43a 0,82a

Testemunha
1 574a 20b 2,99b 1,48b 0,49a
2 1115a 45a 6,27a 1,92ab 0,50a
3 217a 46a 8,36a 2,90a 0,76a

Sem solarização

Orgânica
1 544a 21b 3,18b 1,50b 0,49b
2 1308a 63a 8,64a 2,10a 0,51b
3 266a 55ab 9,67a 3,19a 0,80a 

N-NH4

1 579a 24a 3,62a 1,48a 0,46b
2 1073a 46a 6,45a 1,84a 0,48b
3 309a 47a 8,02a 3,00a 0,78a

NPK
1 538a 25a 3,82a 1,67a 0,54a
2 857a 31a 4,44a 1,64a 0,48a
3 326a 48a 8,12a 2,87a 0,74a

Orgânica + NPK
1 484a 20b 3,07a 1,65a 0,55a
2 962a 63a 9,03a 2,38a 0,57a
3 589a 61a 9,41a 2,55a 0,62a

Testemunha
1 330a 24a 3,97a 1,79a 0,56ab
2 1167a 51a 7,08a 1,83a 0,47b
3 214a 46a 8,39a 2,93a 0,77a

Médias de épocas seguidas de mesma letra minúscula dentro de cada adubação, em cada experimento, não diferem pelo intervalo de con-
fiança do teste t a 0,05 de probabilidade. (Periods averages folowed by same small letter in each fertilization treatment in each experiment 
did not differ from each other by the t test at 5% probability).
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grupos (Figura 2). Entretanto, valores de 
equitabilidade significativamente mais 
elevados foram observados na época 3 
para os dois experimentos, o que pode 
ser atribuído ao maior número de espé-
cies coletadas e também ao aumento da 
população de ácaros e de espécies raras 
(Tabelas 1 e 2).

Os dois experimentos foram se-
melhantes quanto à distribuição dos 
principais grupos de artrópodes (Figura 
2), predominando nas épocas 1 e 2 os 
colêmbolos, representando mais de 80% 
do total de artrópodes coletado.

Na época 3, embora os colêmbolos 
ainda permanecessem em maior núme-
ro, a porcentagem de ácaros aumentou 
substancialmente, passando de menos de 
6% para 25,4% e 34% nos experimentos 
sem e com solarização, respectivamente. 
Assim, a presença da cultura parece ter 
influenciado mais a comunidade de ar-
trópodes do que a solarização, sugerindo 
que a qualidade do solo não foi negativa-
mente alterada pela solarização. 

A população de ácaros pode ser 
considerada um indicador de impacto, 
pois tende a diminuir com aumento da 
intensidade de cultivo e uso de pestici-
das, dentre outros fatores (Ferraro et al., 
2007), o que não ocorreu em nenhum 
dos dois experimentos. 

A população de oribatídeos au-
mentou da época 1 para a época 3 (E1= 
0; E2= 0; E3= 6 no experimento com 
solarização e E1= 0; E2= 0; E3= 5 no 
experimento sem solarização), o que 
reforça a hipótese de que a solarização 
não afetou a população de artrópodes, já 
que a população desses ácaros tendem 
a diminuir em condições desfavoráveis 
(Duarte, 2004). No presente estudo, 
os tratamentos de adubação podem ter 
contribuído para aumento da população 
de ácaros na época 3, conforme relatado 
por Leroy et al. (2007).

Nos dois experimentos, as espécies 
que mais se destacaram na época 1 fo-
ram P. tenella; S. atrolutea e F. centralis, 
sendo que as duas primeiras representa-
ram cerca de 70% do total coletado. 

Na época 2, no experimento com 
solarização, destacou-se a espécie S. 
atrolutea, representando 50%, e, no ex-
perimento sem solarização, destacou-se 
P. tenella, com 38% do total. 

A espécie S. atrolutea foi aparente-
mente favorecida pela solarização en-
quanto no experimento sem solarização 
a espécie P. tenella predominou.

Na época 3 também se observou 
diferença entre os experimentos. No ex-
perimento com solarização destacaram-
se as espécies P. tenella; Isotomurus 
sp., sendo esta última não coletada nas 
duas épocas anteriores, e a espécie de 
ácaro Rosensteniidae sp. 86 que esteve 
presente apenas na época 2 e em pe-
queno número. No experimento sem 
solarização destacaram-se as espécies 
de Collembola Desoria trispinata 
(MacGillivray) e P. tenella e a espécie 
de ácaro Prostigmata sp. 202. 

A primeira não esteve presente nas 
épocas 1 e 2 e a última foi coletada na 
época 2, mas em pequena quantidade. 
Observou-se que nos dois experimentos, 
na época 3, as espécies que se desta-
caram representavam menos de 50% 
do total coletado, provavelmente em 
função da maior diversidade de espécies 
observadas nessa época.

Alguns ácaros prostigmatas são 
predadores de artrópodes que vivem no 
solo e de seus ovos (Spain & Hutson, 
1983). Na época 3, as espécies de pros-
tigmatas aumentaram suas populações, 
provavelmente favorecidas por algumas 
outras espécies de artrópodes que lhe 
serviram como alimento, e que possi-
velmente não estavam presentes nas 
épocas anteriores.

O total de espécimes coletados e o 
número de espécies coletadas não foram 
afetados pelos tratamentos de adubação 
dentro de cada um dos experimentos, 
considerando-se as três épocas avaliadas 
(Tabela 1). Comparando-se os dois ex-
perimentos, observou-se comportamen-
to semelhante, tendo o mesmo ocorrido 
para os índices de riqueza, diversidade 
e equitabilidade (Tabela 1).

Embora os valores de riqueza de 
espécies (α= 13,78) e diversidade (H’= 
2,77) tenham sido mais elevados em 
termos absolutos para o tratamento de 
adubação orgânica + NPK no experi-
mento sem solarização (Tabela 1), eles 
não diferiram significativamente dos 
demais tratamentos. 

Quanto à equitabilidade, observou-
se baixa uniformidade na distribuição 
das espécies (valores próximos de 0,50 

em todos os tratamentos). Isso demons-
tra que algumas espécies apresentaram 
um número de indivíduos coletados 
muito maior que as demais, ou seja, 
muitas espécies coletadas foram raras 
e poucas foram abundantes em todos 
os tratamentos nos dois experimentos 
(Tabela 2).

As espécies que mais se destacaram 
em todos os tratamentos de adubação no 
experimento com solarização, em ordem 
decrescente de abundância, foram S. 
atrolutea, P. tenella e F. centralis, que 
juntas representaram cerca de 70% do 
total coletado. No experimento sem 
solarização as espécies que mais se 
destacaram em todos os tratamentos, em 
ordem decrescente de abundância foram 
P. tenella; S. atrolutea e F. centralis, 
também representando cerca de 70% do 
total coletado.

Quanto à distribuição dos principais 
grupos de artrópodes coletados, obser-
vou-se semelhança entre os tratamentos 
de adubação (Figura 2). 

Em todos os tratamentos a classe 
Collembola foi predominante. No 
tratamento com NPK no experimento 
com solarização, essa classe representou 
90,9% do total coletado enquanto no 
tratamento de adubação orgânica + NPK 
a porcentagem de colêmbolos coletados 
diminuiu para 81%, sendo a população 
de ácaros maior em relação aos outros 
tratamentos. Estudos realizados em uma 
floresta mista, a quantidade e a compo-
sição da matéria orgânica foi a variável 
que mais influenciou na organização 
da comunidade de artrópodes do solo 
(Hasegawa, 2001). 

Os colêmbolos se alimentam princi-
palmente de microrganismos e fungos 
associados à matéria orgânica do solo 
(Spain & Hutson, 1983; Zeppelini Filho 
& Belini, 2004), e aqueles pertencentes 
à família Entomodrydae (Greensland 
& Greensland, 1983), por exemplo, à 
qual pertencem também várias espécies 
que foram predominantes no presente 
estudo, dentre elas S. atrolutea (Tabelas 
1 e 2) se alimentam principalmente de 
fungos, pólen e algas. 

Espécies pertencentes à família 
Isotomidae, à qual pertencem P. te-
nella, F. centralis, Isotomurus sp. e D. 
trispinata dentre outras, se alimentam 
de material vegetal em decomposição e 
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em menor proporção de hifas fúngicas 
e esporos (Greensland & Greensland, 
1983). Considerando que o teor de ma-
téria orgânica no solo dos experimentos 
avaliados foi de médio a bom, variando 
de 37,9 a 42,6 g kg-1, essa pode ser uma 
explicação para o fato dos colêmbolos 
terem representado a maior proporção 
dos artrópodes coletados. 

O teor de matéria orgânica do solo 
ou mesmo a adição de fertilizantes or-
gânicos pode favorecer a comunidade 
de artrópodes, sobretudo colêmbolos 
e ácaros (Leroy et al., 2007; Ferraro et 
al., 2007).

Com relação às épocas, na maioria 
dos tratamentos de adubação, nos dois 
experimentos, o total de espécimes 
coletados foi maior na época 2 embora 
os valores não difiram, com exceção de 
N-NH4 (Tabela 3). Quanto ao número 
de espécies, no experimento solarizado, 
com exceção da testemunha em que 
o número de espécies foi significati-
vamente maior nas épocas 2 e 3, nos 
demais tratamentos não houve diferença 
entre épocas. Já no experimento sem 
solarização, os tratamentos de adubação 
orgânica e orgânica + NPK apresenta-
ram aumento do número de espécies nas 
épocas 2 e 3 (Tabela 3)

Os índices de riqueza, diversidade 
e equitabilidade apresentaram tendên-
cia semelhante nos dois experimentos, 
com aumento da época 1 para a época 
3 (Tabela 3). Ressalta-se que a equita-
bilidade foi substancialmente maior na 
época 3 para todos os tratamentos, nos 
dois experimentos, sendo maior apenas 
nos tratamentos N-NH4, NPK e orgâni-
ca + NPK no experimento solarizado 
e orgânica, N-NH4 e testemunha no 
experimento não solarizado (Tabela 3). 
Isso sugere que a presença da cultura 
na época 3 afetou mais a comunidade 
de artrópodes do que os tratamentos de 
adubação aumentando a diversidade de 
espécies. Conclui-se, portanto, que a 
solarização associada à adubação não 
afetou a comunidade de artrópodes e o 
seu uso não apresenta restrição quanto 
à qualidade do solo.
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RESUMO
A utilização de híbridos de cenoura tem aumentado conside-

ravelmente na última década no Brasil. Estudos de determinação 
de divergência genética entre genótipos têm sido ferramentas de 
grande importância em programas de melhoramento, auxiliando 
na identificação de genitores com potencial heterótico. No entanto, 
pouco ainda se sabe sobre a capacidade combinatória de acessos de 
cenoura adaptados às regiões tropicais. Os objetivos do presente 
trabalho foram: (1) estimar parâmetros genéticos, (2) estimar a 
importância relativa de quatro caracteres morfológicos na discrimi-
nação de grupos varietais de cenoura e (3) obter indicação, a partir 
deste conjunto de dados morfológicos, de combinações promissoras 
para cruzamentos, visando utilização prática da heterose. Dois ex-
perimentos foram conduzidos em campo, nas primaveras de 2000 
e 2001, no delineamento em blocos ao acaso com duas repetições. 
Foram avaliadas quinze plantas competitivas em cada parcela para 
os caracteres comprimento de folha, tamanho da raiz, diâmetro de 
raiz e massa fresca de raiz. Os dados foram submetidos às análises 
de variância, de dissimilaridade e da importância relativa dos carac-
teres. Todos os caracteres apresentaram valores de herdabilidade e 
da relação entre os coeficientes de variação genética e ambiental de 
medianos a altos. Os caracteres comprimento e diâmetro de raiz foram 
os que mais contribuíram para a diferenciação dos genótipos. O grupo 
mais divergente foi ‘Imperator’. Desta forma, cruzamentos deste 
grupo com os demais acessos tendem a proporcionar maior efeito 
da heterose. Os acessos pertencentes ao grupo ‘Brasília’, podem ser 
cruzados com a maioria dos acessos (exceto para aqueles derivados 
dos grupos varietais ‘Chantenay’ e ‘Danvers’), com probabilidade de 
geração de populações superiores em relação à heterose.

Palavras-chave: Daucus carota L., dissimilaridade, parâmetros 
genéticos.

ABSTRACT
Genetic divergence among carrot accessions belonging to 

different varietal groups using morphologic characters

The utilization of carrot hybrids has increased in the last decade 
in Brazil. The estimative of genetic divergence among genotypes is 
a tool to identify superior parents for heterotic hybrid production in 
breeding programs. However, little is known about the combining 
ability of tropical-adapted carrot germplasm. The objectives of the 
present work were: (1) to estimate genetic parameters, (2) to estimate 
the relative importance of set of four morphological traits in the 
discrimination of carrot accessions belonging to distinct varietal 
groups and, (3) to use this morphological dataset combined with 
clustering techniques to group distinct carrot accessions in order to 
identify the most promising hybrid combinations. Two experiments 
were carried out in the field, in the springs of 2000 and 2001, in 
random block design with two replications. Fifteen competitive 
plants per accession were evaluated at 90 days after planting for the 
following traits: leaf length (cm), root length (cm), root diameter 
(mm), and fresh root weight (g). Analysis of variance as well as 
dissimilarity analysis and relative importance of each morphological 
characteristic for accession discrimination were calculated for the 
traits under study. All four traits displayed either medium or high 
heritability values as well as ratio of genetic and environmental 
variation coefficients. The traits root length and root diameter 
presented the highest contribution to discriminate accessions. The 
‘Imperator’ group was the most divergent one. Therefore, crosses 
involving this variety group with the remaining accessions would 
result in progenies with the highest heterotic effects. Tropical-adapted 
accessions belonging to the ‘Brasília’ group could be crossed with 
the majority of the accessions (except for the ones corresponding to 
the ‘Chantenay’ and ‘Danvers’ groups) with a high probability of 
generating superior populations and/or heterotic gains.

Keywords: Daucus carota L., dissimilarity, genetic parameters.
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No melhoramento genético de ce-
noura, que é uma planta alógama, 

estratégias envolvendo cruzamentos en-
tre genótipos contrastantes possibilitam 
maximizar o efeito da heterose (Cruz 
& Regazzi, 1997; Moura et al., 1999), 
sendo importante que os genitores apre-
sentem em sua constituição genética 

alelos superiores e sejam adaptados às 
condições locais de ambiente (Buzar et 
al., 2007).

O conhecimento dos componentes 
de variância é uma informação crucial 
dentro dos programas de melhoramento, 
permitindo estimar a herdabilidade, pre-
dizer o ganho genético dos caracteres, 

avaliar as potencialidades e limitações 
de uma dada população e a eficiência 
relativa dos diferentes métodos de me-
lhoramento, auxiliando desta forma na 
identificação da estratégia de seleção 
mais adequada para cada característica 
de interesse (Dudley & Moll, 1969; 
Hallauer & Miranda Filho, 1981). Da 
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mesma maneira, os estudos de diver-
gência genética têm sido de grande 
importância em programas de melho-
ramento visando produção de híbridos 
gerando informações sobre parâmetros 
utilizados na identificação de genitores 
que possibilitem expressar maior efeito 
heterótico e aumentem a probabilidade 
de recuperar genótipos superiores nas 
progênies (Cruz & Regazzi, 1997; Buzar 
et al., 2007; Paixão et al., 2008).

De acordo com Falconer (1981), 
a heterose e a capacidade específica 
de combinação entre dois genitores 
dependem da existência de dominância 
no controle do caráter e da presença de 
divergência entre os genitores. 

A estimativa de divergência genética 
auxilia na identificação da variabilidade 
genética (Moura et al., 1999), informa 
a respeito das estratégias mais adequa-
das para organização do germoplasma, 
aumenta a eficiência da amostragem 
de genótipos, auxilia na definição de 
cruzamentos artificiais, na incorporação 
de genes de germoplasma exótico e até 
na recomendação de cultivares para 
determinada região, quando o objetivo 
é ampliar a base genética dos materiais 
utilizados nos cultivos comerciais (Mo-
hammadi & Prasanna, 2003). No entan-
to, esta estimativa é apenas um auxílio 
na predição e escolha dos cruzamentos 
mais promissores, pois há necessidade 
de que estes apresentem bom desempe-
nho per se para as características mais 
importantes, que haja complementação 
gênica (Oliveira et al., 2000), boa 
capacidade de combinação, adaptação 
do genitor ao clima, etc. (Silva et al., 
2007).

Neste contexto, os objetivos do 
presente trabalho foram: (1) estimar 
parâmetros genéticos (herdabilidade e 
relação entre coeficiente de variação 
genotípico e fenotípico) (2) estimar a 
importância relativa de quatro caracte-
res morfológicos na discriminação de 
grupos varietais de cenoura e (3) obter 
indicações, a partir destes dados morfo-
lógicos, das combinações híbridas mais 
promissoras para cruzamentos visando 
ganhos com a heterose, com ênfase nos 
grupos varietais de cenoura com adap-
tação aos trópicos e sub-trópicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi avaliada uma coleção de 20 cul-
tivares e 2 populações elite derivadas de 
diferentes continentes, grupos varietais e 
programas de melhoramento, pertencen-
tes ao Banco Ativo de Germoplasma da 
Embrapa Hortaliças (Tabela 1).

Os experimentos foram conduzidos 
na Embrapa Hortaliças, Brasília-DF. Os 
acessos foram cultivados em condições 
de campo nas primaveras dos anos de 
2000 e 2001, no delineamento em blocos 
ao acaso com duas repetições e parce-
las de 2m² com espaçamento de 20 cm 
entre linhas e 5 cm entre plantas. Após 
desbaste, os tratos culturais limitaram-se 
a aplicação de herbicida pós-emergente 
e a retirada de plantas daninhas ma-
nualmente. A colheita foi efetuada aos 
90 dias após o plantio para todas as 
cultivares. Foram colhidas e avaliadas 
15 plantas competitivas dentro da área 
útil de cada parcela para os caracteres, 
comprimento de folha (cm) com auxílio 
de régua, comprimento da raiz, com 

auxílio de régua (cm), diâmetro de raiz 
(mm), com auxílio de paquímetro e mas-
sa de raiz (g), com auxílio de balança 
de precisão.

Os dados obtidos, após verificação 
das pressuposições pela análise homo-
geneidade de variância (“Bartllet’s test 
for heterogeneity of error variances”) 
e de normalidade (“Lilliefors’s test 
statistic”), foram submetidos à análise 
de variância com informação entre e 
dentro de parcelas, conjunta e para 
cada ano de cultivo. Posteriormente, 
para cada ano, foi efetuada análise de 
dissimilaridade entre os genótipos pela 
divergência generalizada de Mahalano-
bis e da importância relativa dos carac-
teres, estimada por meio da participação 
dos componentes de D2, relativos a 
cada característica, no total da dissimi-
laridade observada (Singh, 1981) estas 
estimativas bem como os parâmetros 
genéticos herdabilidade e relação entre 
o coeficiente de variação genotípico e 

Tabela 1. Acessos pertencentes ao Banco de Germoplasma da Embrapa Hortaliças e suas 
respectivas origens e tipos varietais (accessions of the Germplasm Bank of Embrapa Horta-
liças and the respective origins and varietal types). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

Código dos 
acessos Nome Programa de 

melhoramento
País de 
origem Tipo varietal

1 Kamila Krzeszowice Polônia Nantes
2 KCE897 Krzeszowice Polônia Nantes
3 Kalina Krzeszowice Polônia Nantes
4 Nabora Krzeszowice Polônia Nantes
5 Karotan Bejo Holanda Flakkee
6 Napoli Bejo Holanda Nantes
7 Nerac Bejo Holanda Nantes
8 Kazan Bejo Holanda Flakkee
9 Brasília Embrapa Brasil Brasília
10 Londrina Londrina Brasil Brasília
11 Prima Agroflora Brasil Brasília
12 Gold King NK EUA Chantenay
13 Nandrin Bejo Holanda Nantes/Berlicum
14 Blaze Rogers EUA Imperator
15 Commanche SunSeeds EUA Imperator
16 HCM Crookham EUA High-Carotene
17 Apache SunSeeds EUA Imperator
18 Danvers126 NK EUA Danvers
19 Primecut 59 SunSeeds EUA Imperator
20 Amsterdam Bak Nunhems Holanda Amsterdam
21 (6366*2226) 738-2 EUA Imperator x Brasília
22 (6333*2226) 738-3 EUA Imperator x Brasília

JV Vieira et al.
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fenotípico, foram realizados com utiliza-
ção do programa GENES (Cruz, 2001). 
As matrizes de dissimilaridade foram 
transferidas para o programa NTSYSpc 
(Rohlf, 2000), para obtenção do agrupa-
mento em dendrograma pelo método de 
agrupamento das divergências médias 
(UPGMA) e diagnóstico das correlações 
cofenéticas entre as matrizes e os agru-
pamentos (Rohlf & Sokal, 1981), bem 
como as correlações entre as matrizes 
(Mantel, 1967).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para todos os caracteres houve in-
teração entre acessos e ano de cultivo. 
Desta forma, as análises de variância 
foram conduzidas separadamente para 
cada ano. De acordo com a Tabela 2, 
pode-se verificar que todos os valores 
obtidos para os caracteres em estudo 
foram significativos e capazes de di-
ferenciar os acessos nos dois anos de 
avaliação. Os coeficientes de variação 
fenotípica apresentaram valores abaixo 
de 20%, indicando boa precisão expe-
rimental, para todos os caracteres nos 
diferentes anos.

As relações entre os coeficientes 
de variação genética e o coeficiente de 
variação ambiental foram superiores 
para o ano de 2000, indicando que neste 
ensaio o ambiente influenciou menos na 
expressão dos caracteres em compara-
ção com 2001. Todos os valores obtidos 
para todos os caracteres foram maiores 
que 1,0 em 2000, com destaque para 
comprimento de raízes (3,56). Já para 
o ano de 2001, os caracteres tamanho 
de folha e comprimento de raiz tiveram 
predominância no coeficiente de varia-
ção de ordem ambiental, enquanto para 
diâmetro e massa fresca de raiz, a rela-
ção se manteve acima de 1,0, com maior 
valor para este último caráter (1,80). 
Estes dados indicam a predominância 
de variação genética em relação à am-
biental para estes caracteres, com maior 
confiabilidade dos valores fenotípicos 
observados uma vez que se referem, em 
grande parte, às características genotí-
picas (Tabela 2).

Quanto à herdabilidade, valores mais 
reduzidos foram observados para o ano 
de 2001 em comparação com 2002, com 

exceção para o caráter massa de raiz, 
que apresentou maior herdabilidade no 
segundo ano de cultivo (0,82) e menor 
para o primeiro (0,75). No entanto, 
foram observados valores para herda-
bilidade superiores a 0,80 nos dois anos 
de cultivo, exceto para massa fresca de 
raiz em 2000 (0,75) e tamanho de folha 
e comprimento de raiz em 2001 (0,56 
e 0,63), respectivamente (Tabela 2), 
confirmando que a variação de ordem 
genética predominou sobre a fenotípica 
para a maioria dos caracteres. Os valores 
de herdabilidade verificados no presente 
trabalho diferem dos resultados obtidos 
em outros estudos. Alves et al. (2006) 
encontraram valores de 0,42 e 0,29 para 
os caracteres comprimento e diâmetro 
de raiz, respectivamente. Por sua vez, 
McCollum (1971) considerou estes ca-
racteres como tendo reduzidos valores 
para herdabilidade. Estas discrepâncias 
com os valores superiores estimados no 
presente trabalho podem ser explica-

das pelo fato de cada trabalho ter sido 
conduzidos em um ambiente de cultivo 
diferente e com materiais genéticos 
também distintos.

Quanto à importância relativa dos 
caracteres estudados, considerando os 
dois anos de avaliação, verifica-se que 
comprimento e diâmetro de raiz foram 
os que mais contribuíram para a diferen-
ciação dos genótipos (Tabela 2). Desta 
forma, o agrupamento dos acessos foi 
predominantemente influenciado por 
essas duas características.

A comparação entre as duas matri-
zes de divergência foi realizada através 
da correlação entre matrizes (Mantel, 
1967). O valor de correlação entre estas 
foi de 0,87 sendo significativa pelo teste 
de Mantel (1967) e indicando que os 
genótipos foram agrupados de forma 
bastante semelhante nos dois anos de 
cultivo. Estes resultados indicaram que 
os genótipos expressaram suas caracte-

Tabela 2. Resumo da análise de variância, herdabilidades, coeficientes de variação (CV) 
e contribuição relativa, em porcentagem, de cada caráter para a dissimilaridade de quatro 
caracteres fenotípicos avaliados em 22 acessos de cenoura (summarize of variance analysis, 
heritability, variation coefficients (CV) and relative contribution, in percentage, of each 
character for the dissimilarity of phenotypic characters appraised in 22 carrot accessions). 
Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

FV
Gl

Quadrado médio de tratamento (Ano 2000)
Tamanho 
de folha

Comprimento 
de raiz

Diâmetro 
de raiz

Massa de 
raiz

Acessos 21 991,42* 359,67* 4,78* 7795,30*
Entre parcela 21 115,11 20,59 0,58 1901,56
Dentro parcela 616 18,59 7,23 0,13 473,75
CV (%) - 9,01 6,94 8,17 19,00
CVg/CV - 2,13 3,56 2,15 1,44
Herdabilidade - 0,88 0,94 0,87 0,75
Contribuição relativa1 - 7,88 70,46 21,04 0,62

Quadrado médio de tratamento (ano 2001)
Tamanho 
de folha

Comprimento 
de raiz

Diâmetro 
de raiz

Massa de 
raiz

Acessos 21 1846,50* 348,86* 955,85* 25937,59*
Entre parcelas 21 806,05 129,21 173,70 4765,82
Dentro parcela 616 35,02 11,63 22,79 1518,83
CV (%) - 18,72 17,42 14,35 18,41
CVg/CV - 0,82 0,97 1,61 1,80
Herdabilidade - 0,56 0,63 0,82 0,82
Contribuição relativa1 - 8,13 25,45 47,98 18,43
*Significativo a 5% de probabilidade de erro pelo teste F (significant at 5% of error prob-
ability for the F test).
1valor estimado de acordo com SINGH (1981) (1value estimated in accord with SINGH 
(1981)).
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rísticas também de forma semelhante 
nestes dois anos.

Os dendrogramas representativos 
da divergência entre os genótipos para 
os dois anos, podem ser visualizados 
na Figura 1. Os coeficientes da correla-
ção cofenética, que indicam quanto os 
dados das matrizes de dissimilaridade 
estão representados nos dendrogramas, 
foram de 0,76 e 0,71, para os anos de 
2000 e 2001, respectivamente, indi-
cando que os dados das matrizes estão 
bem representados nos dendrogramas 

(Mantel, 1967).
O dendrograma obtido para o pri-

meiro ano de cultivo, de acordo com 
a divergência média entre os acessos 
(7,04), indica haver um grupo maior 
composto por 14 dos 22 acessos ava-
liados, e dois agrupamentos menores 
compostos por quatro acessos cada um. 
Esta distribuição indica que a maioria 
dos acessos apresentou níveis de si-
milaridade muito grandes e que, para 
maximizar a heterose, os componentes 
dentro de cada grupo não poderiam ser 

cruzados entre si (Luthra et al., 2005).
A dissimilaridade média entre os 

acessos para o segundo ano foi de 2,35, 
demonstrando que 11 deles ficaram 
agrupados num grupo maior e que dois 
outros grupos menores foram formados, 
um com seis e outro com cinco aces-
sos, com um padrão de agrupamento 
muito similar aos do ano anterior. Estes 
resultados confirmam que os acessos 
tiveram desempenho semelhante para 
o conjunto de características avaliadas 
nos dois anos, indicando a consistência 
das conclusões acerca dos agrupamentos 
obtidos, apesar da presença de interação 
entre acessos e ano de cultivo.

Um dos dois grupos menores do 
primeiro ano foi formado por todos os 
acessos do tipo ‘Imperator’ (‘Blaze’, 
‘Commanche’, ‘Apache’ e ‘Primecut 
59’). Da mesma forma estes foram sepa-
rados em um mesmo grupo no segundo 
ano, com exceção do genótipo ‘HCM’ 
que se mostrou semelhante fenotipica-
mente ao grupo maior composto por 
vários acessos de origens distintas. Po-
de-se verificar que, em ambos os anos, o 
grupo ‘Imperator’ foi o mais divergente. 
Neste contexto, pode-se concluir que 
os cruzamentos entre acessos do grupo 
‘Imperator’ com acessos dos demais 
grupos varietais tendem a proporcionar 
maior efeito de heterose.

De acordo com os caracteres estu-
dados, para os dois anos, os acessos 
‘Brasília’ e ‘Prima’ (ambos do grupo 
varietal ‘Brasília’) agruparam próxi-
mos a outros dois acessos (‘Gold King’ 
e ‘Danvers 126’). Estes resultados 
indicam que ganhos expressivos com 
heterose não são esperados nos cruza-
mentos entre acessos do grupo ‘Brasí-
lia’ e aqueles representando os grupos 
varietais ‘Chantenay’ e ‘Danvers’. O 
acesso ‘Londrina’ (também pertencente 
ao tipo ‘Brasília’) assemelhou mais aos 
acessos do tipo ‘Nantes’ (pertencentes 
ao agrupamento maior no primeiro ano). 
No segundo ano, o acesso ‘Londrina’ 
agrupou próximo ao acesso ‘Kazan’ (do 
grupo ‘Flakkee’) que também agrupou 
junto ao grupo varietal ‘Brasília’, di-
ferentemente do primeiro ano, onde se 
assemelhou mais ao acesso ‘Karotan’ 
(tipo ‘Flakkee’).

Os seis acessos do tipo ‘Nantes’ 
e o acesso ‘Nandrin’ (tipo ‘Nantes’ x 

Figura 1. Dendrogramas de divergência entre 22 acessos de cenoura, com base em dados 
de quatro caracteres morfológicos, para o ano de 2000 e 2001, respectivamente, agrupados 
pelo método de agrupamento UPGMA. (Dendrograms of distance among 22 carrot 
accessions based on four morphologic data, for the year 2000 and 2001, respectively, group 
by the grouping method UPGMA.) 1Divergência média entre os genótipos (1average distance 
among genotypes). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.
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‘Berlicum’), que contém contribuição 
da tradicional cultivar ‘Nantes’ em 
sua genealogia, formaram um mesmo 
grupo nos dois anos. O acesso ‘Ams-
terdam Bak’ (único representante do 
grupo ‘Amsterdam’) agrupou nos 
dois anos próximo aos acessos do tipo 
varietal ‘Nantes’, indicando que seu 
cruzamento com genótipos do grupo 
varietal ‘Nantes’ não proporcionaria 
grande efeito heterótico nas progênies. 
Os acessos (6333*2226) e (6366*2226), 
derivados de cruzamento intervarietal 
‘Imperator x Brasília’, ficaram no grupo 
maior de acessos nos dois anos, não se 
assemelhando nem com os outros tipos 
‘Brasília’ e nem com os acessos do tipo 
‘Imperator’.

O presente estudo indicou que todos 
os quatros caracteres apresentaram va-
lores de herdabilidade e a relação entre 
os coeficientes de variação genética e 
ambiental medianos a altos; os carac-
teres comprimento e diâmetro de raiz 
foram os que mais contribuíram para 
a divergência genética; o grupo que 
mais se diferenciou dos demais pela 
análise de dissimilaridade foi o tipo 
‘Imperator’, indicando que cruzamentos 
intervarietais envolvendo este grupo 
podem proporcionar maiores efeitos de 
heterose. Os acessos do grupo ‘Brasília’, 
não devem ser cruzados apenas com os 

acessos dos grupos varietais ‘Chante-
nay’ e ‘Danvers’.
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Em 2007, a produção de melão 
(Cucumis melo L.) no Brasil foi de 

cerca de 500.000 t em mais de 22.000 
ha plantados (IBGE, 2008). 

No País, a Região Nordeste é a prin-
cipal produtora de melão, contribuindo 
com mais de 90% da produção nacional 
(Vilela, 2009). As condições climáticas 
desta região, caracterizadas por elevadas 
temperaturas e níveis de luz solar, têm 
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RESUMO
O Nordeste é a principal região produtora de melão do País, 

contribuindo com mais de 90% da produção nacional. Entretanto, o 
“amarelão do meloeiro”, doença associada à presença de um novo 
vírus, o Melon yellowing-associated virus (MYaV), vem afetando 
a cultura desde 1999. Este trabalho teve como objetivo detectar a 
ocorrência do MYaV em meloeiros exibindo sintomas suspeitos da 
doença nos estados que são os maiores produtores da Região Nor-
deste. Em novembro de 2007, plantios comerciais de melão foram 
inspecionados para avaliar a ocorrência do “amarelão”. Um total 
de 374 plantas foi coletado em áreas produtoras dos estados do RN 
(54) e CE (37) e também, do Submédio do Vale do São Francisco 
(283), situado nos Estados da BA e PE. A detecção do MYaV nas 
amostras foi realizada por DAS-Elisa utilizando-se anticorpos poli-
clonais desenvolvidos pela Embrapa Hortaliças. Extratos preparados 
a partir de folhas e de hastes das plantas coletadas foram utilizados 
como antígeno. O MYaV foi detectado em 58,0% do total de plantas 
avaliadas, sendo que a concentração viral foi maior em hastes do que 
em folhas. A quantidade de plantas infectadas foi maior em amostras 
coletadas no RN (96,3%) e CE (75,7%) que no Submédio do Vale do 
São Francisco (PE e BA, com 48,4%). Estes resultados revelaram 
a ampla disseminação do MYaV nas principais áreas produtoras de 
melão da Região Nordeste e demonstraram a eficiência dos anticorpos 
na detecção viral.

Palavras-chave: detecção, sorologia, DAS-Elisa, amarelão, levan-
tamento.

ABSTRACT
Serology detection of Melon yellowing-associated virus 

(MYaV) in melon producing areas of the Brazilian Northeast

The Northeast Region of Brazil is the main melon-producing 
region of the country, being responsible for more than 90% of the 
total national production. A new disease, known as “yellowing of 
melon plants”, which has been associated to a new viral agent, the 
Melon yellowing-associated virus (MYaV), has been reported to 
cause damage on this crop since 1999. In this study we evaluated 
the occurrence of the MYaV in melon plants exhibiting suspicious 
symptoms of the disease in major melon growing states of the 
Northeast region. In November 2007, commercial melon fields were 
inspected for the occurrence of this virus. A total of 374 plants was 
collected in melon fields of the States of Rio Grande do Norte (54) 
and Ceará (37) and in the Submédio do Vale do São Francisco (283), 
in Bahia and Pernambuco States. Sample evaluation was performed 
by DAS-Elisa using polyclonal antibodies developed at the Embrapa 
Hortaliças for MYaV detection. Extracts prepared from leaves and 
stems of symptomatic plants were used as antigen. The MYaV was 
detected in 58.0% of the collected samples. Interestingly, the virus 
concentration was higher in stems than in leaves. The incidence of 
MYaV was higher in samples collected from Rio Grande do Norte 
(96.3%) and Ceará (75.7%) fields than from those in the Submédio do 
Vale do São Francisco (Pernambuco and Bahia, with 48.4%). These 
data confirmed the widespread occurrence of the virus in melon fields 
of the main melon-producing areas of Northeastern Brazil and the 
efficiency of the antibody for MYaV detection.

Keywords: Cucumis melo, serology, DAS-ELISA, yellowing of 
melon plants, survey.
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propiciado a obtenção de alta produti-
vidade e frutos de qualidade superior, 
elevando o status da cultura em nível 
de produto de exportação. 

Os estados do RN e CE, representa-
dos principalmente pelos pólos agrícolas 
de Mossoró-Assu e Baixo Jaguaribe, 
respectivamente, são os maiores produ-
tores da fruta na região, seguidos pelo 
Submédio do Vale do São Francisco, o 

qual abrange parte dos estados da BA 
e PE. 

Entre as doenças que afetam plan-
tas da família Cucurbitaceae, aquelas 
causadas por vírus podem ser bastante 
destrutivas. No Brasil, as viroses estão 
entre os principais problemas fitossani-
tários que afetam espécies desta família, 
causando redução na qualidade dos fru-
tos e perda significativa na produção. A 
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incidência e a severidade destas doenças 
podem variar segundo a interação pató-
geno, hospedeiro, vetor e meio ambiente 
(Provvidenti, 1996). 

Além destes fatores, a ocorrência 
de infecção mista, com a presença de 
diferentes espécies de vírus infectando 
a mesma planta, pode tornar a sintoma-
tologia mais complexa e aumentar signi-
ficativamente as perdas na produção. Os 
vírus podem infectar as cucurbitáceas 
em quaisquer estádios de desenvol-
vimento. Entretanto, os prejuízos são 
maiores quando a infecção ocorre na 
fase de mudas. 

Mais de dez vírus infectando cucur-
bitáceas já foram relatados no País 
(Moura et al., 2001). Entretanto, aqueles 
detectados com maior freqüência nestas 
culturas são Papaya ringspot virus 
– type watermelon (PRSV-w), Water-
melon mosaic virus (WMV), Zucchini 
yellow mosaic virus (ZYMV), Squash 
mosaic virus (SqMV) e Cucumber mo-
saic virus (CMV). 

Nas duas últimas décadas, dois no-
vos vírus foram detectados em espécies 
desta família, o Zucchini lethal chlorosis 
virus (ZLCV), transmitido por tripes, 
relatado em 1997 afetando a cultura da 
abobrinha (Pozzer et al., 1996; Rezende 
et al., 1997) e, no final da década de 90, 
o Melon yellowing-associated virus 
(MYaV) associado à doença “amarelão 
do meloeiro”, transmitido pela mosca 
branca Bemisia tabacci (Genn.) biótipo 
B (Nagata et al., 2003, 2005). 

A doença foi assim denominada 
pelos produtores devido ao amare-
lecimento generalizado das folhas, 
principalmente das folhas baixeiras. Os 
sintomas da virose são percebidos a par-
tir de 35-37 dias do plantio observando-
se, inicialmente, o amarelecimento das 
folhas basais e que, com o progresso da 
infecção torna-se mais acentuado (Silva 
et al., 2002). 

Resultados de pesquisas revelaram 
que o agente causal do amarelão pode 
ser transmitido para plantas sadias por 
mosca-branca (Santos et al., 2002; Na-
gata et al., 2003) e por enxertia (Lima 
et al., 2002; Nagata et al., 2003, 2005). 
Entretanto, a transmissão por inoculação 
mecânica ainda não foi comprovada. 

Em meloeiros exibindo sintomas 

típicos da doença, observou-se de forma 
consistente, a presença de partículas 
flexuosas e inclusões similares àquelas 
induzidas por espécies de vírus do gê-
nero Carlavirus da família Flexiviridae 
(Nagata et al., 2003, 2005). 

Até o momento, apenas um frag-
mento de 1.612 nucleotídeos do geno-
ma do MYaV foi sequenciado (Nagata 
et al., 2003). Apesar da análise desta 
sequência ter indicado alguma simila-
ridade com vírus do gênero Carlavirus, 
a posição taxonômica do MYaV ainda 
não está completamente elucidada, 
considerando-se que o sequenciamento 
completo do genoma do vírus ainda não 
foi concluído.

 A sua conclusão propiciará também 
o desenvolvimento de métodos acurados 
de diagnose baseados na detecção do 
ácido nucléico. A correta identificação 
do agente causal da doença do amarelão 
e o conhecimento da forma de dissemi-
nação são de primordial importância 
para o estabelecimento de medidas 
eficientes de controle. 

A diagnose do MYaV, até o presen-
te, pode ser feita por meio de enxertia 
ou de transmissão por mosca-branca, 
seguida de teste sorológico com anti-
soro específico para o MYaV (Ávila et 
al., 2008).

Este estudo teve como objetivo rea-
lizar um levantamento da ocorrência do 
MYaV nos principais pólos de produção 
de melão dos estados do RN, CE, PE 
e BA, utilizando como ferramenta de 
detecção anticorpos policlonais e o teste 
DAS-Elisa (Ávila et al., 2008).

MATERIAL E MÉTODOS

Durante o mês de novembro de 
2007, plantios comerciais de meloeiro 
foram inspecionados nos principais es-
tados produtores do País, para avaliação 
da ocorrência da doença amarelão do 
meloeiro. Um total de 374 plantas, a 
maioria exibindo sintomas sugestivos do 
amarelão (MYaV), foram coletadas em 
áreas produtoras da Região Nordeste. 

No estado do RN, 54 amostras foram 
coletadas em plantios de meloeiro dos 
municípios de Mossoró, Baraúna, Assu 
e Panguassu, enquanto que no estado 
do CE, 37 amostras foram oriundas dos 

municípios de Itaiçaba, Russas, Icapuí 
e Aracati. 

As coletas realizadas nos estados do 
RN e CE estiveram a cargo da Embrapa 
Hortaliças, Universidade de Brasília e 
Syngenta. No Submédio do Vale do São 
Francisco coletaram-se 283 amostras, 
abrangendo os Estados da BA (221 
amostras) e PE (62 amostras). Essas 
coletas foram feitas sob a responsabili-
dade da Embrapa Hortaliças, Embrapa 
Semi-Árido e Universidade Católica 
de Brasília. 

Na BA, as coletas ocorreram nos 
projetos irrigados de Mandacaru, Salitre 
e Tourão, situados no município de Jua-
zeiro, enquanto que em PE, os meloeiros 
foram coletados em áreas do Projeto 
Caraíbas, no município de Santa Maria 
da Boa Vista e do Projeto Bebedouro, 
no município de Petrolina. 

As plantas amostradas foram acondi-
cionadas em sacos de plástico, identifi-
cadas e depositadas em caixas de isopor 
contendo gelo e, uma vez no laborató-
rio, as amostras foram imediatamente, 
processadas. A análise do material foi 
realizada no Laboratório de Virologia da 
Embrapa Hortaliças com a colaboração 
da Universidade Católica de Brasília. 

O teste sorológico selecionado para 
detecção do MYaV foi o DAS-Elisa 
(Double antibody sandwich/Enzyme-
linked immunosorbent assay) (Clark & 
Adams, 1977) empregando anti-soro 
produzido por Ávila et al. (2008). 

O IgG e o conjugado foram utilizados 
na concentração de 1 mg/ml, de acordo 
Ávila et al. (2008). Como antígeno, fo-
ram empregados extratos preparados a 
partir de folhas e de hastes de meloeiros 
coletados usando-se tampão de extração 
(1,4 M NaCl; 0,02 M KH2PO4; 0,08 M 
Na2HPO4.12H2O; 0,02M KCl; pH 7,4), 
na proporção de 1:10 (g/ml). Amostras 
de plantas de maxixe (Cucumis anguria 
L.) infectadas com o MYaV e sadias fo-
ram utilizadas como controles positivo 
e negativo, respectivamente, nos testes 
de detecção. 

A amostra foi considerada positiva 
no teste DAS-Elisa quando o valor da 
leitura da absorbância foi pelo menos 
duas vezes superior ao valor médio da 
absorbância registrada para o extrato 
de planta sadia utilizada como controle 
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negativo.
Os testes iniciais, em DAS-Elisa, 

foram realizados com amostras foliares, 
entretanto, com resultados inconsisten-
tes. Optou-se, então, pela inclusão de 
hastes, conforme ensaios conduzidos 
por Ávila et al. (2008) que considera-
ram o vírus como presente no sistema 
vascular da planta. Adicionalmente, 
supôs-se que as partículas virais pode-
riam estar distribuídas de modo irregular 
na planta, como ocorre para outros vírus 
(Li et al., 1998; EPPO Bulletin, 2004; 
Díaz-Pendón et al., 2005). Para testar 
esta hipótese da provável distribuição 
irregular do MYaV na planta, a rama de 
cada meloeiro coletado foi dividida em 
três partes: o primeiro terço foi denomi-
nado de porção basal, o segundo de parte 
intermediária e o terço da extremidade 
da rama foi denominado de ápice.

Posteriormente, foram amostradas 
folhas e porções de haste de cada terço 
da rama da planta. Visando ainda au-
mentar a sensibilidade do teste na iden-
tificação do MYaV, em amostras com 
baixa concentração viral, aumentou-se 
o período de incubação de cerca de 2-3 
horas para cerca de 24 horas, para as 
seguintes etapas do DAS-Elisa: adição 
do IgG, adição do antígeno e adição do 
conjugado (Ávila et al., 2008).

O delineamento experimental utili-
zado foi o inteiramente casualizado. Na 
investigação da distribuição do MYaV 
na planta definiram-se os tratamentos 
que consistiram dos valores de absor-
bância obtidos de folhas e das secções de 
haste de todas as plantas coletadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As lavouras de meloeiro visitadas 
apresentaram elevada incidência de 
plantas com sintomas suspeitos da 
doença amarelão, caracterizados pela 
presença de mosaico verde-amarelo e 
amarelecimento do limbo foliar, fre-
quentemente atingindo até 100% das 
plantas da área cultivada, principalmen-
te em plantios no estado do RN. 

Os resultados do teste sorológico 
indicaram que 58,0% do total de plan-
tas coletadas estavam infectadas com 
MYaV (Tabela 1). 

A presença do vírus, confirmada 

pelo teste DAS-Elisa foi detectada em 
plantas de 25 dos 26 plantios visitados, 
com incidência de 4,8% em uma área 
do estado da BA a 100% em áreas dos 
estados do RN (5 áreas), CE (2), BA 
(2) e PE (1). Estes resultados indicam a 
ampla disseminação do MYaV em me-
loeiros dos principais estados produtores 
da Região Nordeste. Também indicam 
que os anticorpos desenvolvidos contra 
o MYaV foram eficientes na detecção 
deste vírus de forma específica e con-
sistente nas amostras analisadas. 

Acredita-se que as amostras que 
apresentaram resultados negativos para 
os anticorpos do MYaV poderiam: (i) 
não estar infectadas com o vírus e os 
sintomas observados ter sido causados 
por fatores abióticos como, por exem-
plo, deficiência nutricional; (ii) estar 
com a concentração do MYaV abaixo 
do limiar de detecção da técnica ou, 
ainda, (iii) estar infectadas com outros 
vírus diferentes do MYaV. Os controles 
reagiram como esperado.

Os resultados da análise estatística 
indicaram diferenças significativas entre 
as concentrações do MYaV, representa-
das pelos valores de absorbância, em 
folhas e hastes de meloeiros (p<0,05). 
Verificou-se maior número de amostras 
positivas para extratos preparados a 
partir de haste do que de folhas, con-
firmando os resultados obtidos por 
Ávila et al. (2008) que recomendam a 
detecção do MYaV, preferencialmente, 
em hastes. 

Os valores médios de absorbância 
para hastes e folhas de meloeiros, por 
estado, considerando a posição de coleta 
das amostras na rama da planta são apre-
sentados na Tabela 2. A porcentagem de 
amostras positivas para o MYaV para 
base da rama (53,65±8% a 71,42±5%), 
posição intermediária (56,09±8% 
a 68,75±7%) e ápice (48,78±8% a 
70±15%), indicam que a amostragem 
da haste pode ser feita de qualquer uma 
das três posições da rama.

Os valores médios de absorbância 
para haste ficaram compreendidos entre 
0,2303±0,0175 e 0,9056±0,2082 para 
amostras coletadas da base da rama, 
0,1922±0,0143 e 0,2899±0,0339 para 
a porção mediana, e 0,2620±0,0336 
e 0,3975±0,0498 para o ápice. Para o 
controle negativo verificou-se absorbân-

cia de 0,0530. No caso de folhas, como 
esperado, estes valores foram menores 
(Tabela 2).

Os testes sorológicos revelaram alta 
porcentagem de plantas infectadas em 
campos do RN (96,3%) e CE (75,7%) e 
no Submédio do Vale do São Francisco 
(PE e BA; 48,4%) (Tabela 1). Em áreas 
do município de Mossoró-RN, estas 
porcentagens ficaram compreendidas 
no intervalo de 84,6% a 100% (Tabela 
1), confirmando que as inúmeras plantas 
coletadas com sintomas de amareleci-
mento estavam, de fato, infectadas com 
o MYaV. As observações realizadas em 
campo já haviam sugerido resultados 
similares.

 No estado do CE, a incidência de 
plantas infectadas variou de 54,5%, em 
plantios do município de Icapuí, a 100% 
em áreas dos municípios de Itaiçaba e 
Russas (Tabela 1). 

O plantio de meloeiro nesses dois 
estados é realizado em extensas áreas e, 
em sua maioria, por grandes empresas. 
Apesar da alta tecnificação do plantio, 
a doença amarelão do meloeiro está 
amplamente distribuída nestas regiões 
produtoras, causando apreensão entre os 
produtores. Por outro lado, no Submédio 
do Vale do São Francisco, a amplitude 
do intervalo da quantidade de plantas 
infectadas foi bem maior, variando de 
0% em plantio do Projeto Mandacaru a 
100%, em áreas do Projeto Tourão, em 
Juazeiro-BA, e Projeto Bebedouro, em 
Petrolina-PE.

A disseminação generalizada desta 
doença nas principais regiões produtoras 
da Região Nordeste tem sido favorecida 
pela presença de elevadas populações de 
mosca-branca virulíferas (Santos et al., 
2004), ausência de cultivares de melão 
com resistência ao MYaV, assim como 
pela adoção de medidas de controle 
pouco efetivas. Entretanto, conside-
rando a complexidade da doença e o 
conhecimento da dificuldade de controle 
do vetor em áreas produtoras, é possível 
afirmar que os prejuízos causados pelo 
MYaV nas áreas produtoras poderiam 
ser minimizados pela adoção de um 
manejo integrado de pragas (MIP) com 
aplicação de medidas de controle bem 
definidas. Uma delas seria a eliminação 
dos restos de cultura logo após a colheita 
(sanitização), a qual reduziria, signi-

MF Lima et al.
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ficativamente, as fontes de inóculo do 
vírus e do vetor em campo, reduzindo a 
população de moscas-brancas virulíferas 
e, consequentemente, a incidência do 

MYaV em plantios novos.
Os produtores dos estados do RN e 

CE dispõem de alto nível tecnológico 
para o cultivo do melão considerando 

sua importância como cultura de expor-
tação (Sales Júnior et al., 2006). 

Dentre as técnicas utilizadas no ma-
nejo da doença em campo, nestes dois 

Tabela 1. Detecção do Melon yellowing-associated virus (MYaV) em amostras de meloeiro coletadas em áreas comerciais dos estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco, pela utilização do teste DAS-Elisa e anticorpos policlonais (detection of Melon yellowing-
associted virus (MYaV) in melon samples collected in commercial fields from Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia and Pernambuco States 
by DAS-Elisa, using polyclonal antibodies). Embrapa Hortaliças, Brasília, 2007.

Município Propriedade Amostras 
positivas/total* Infecção (%)

Estado do Ceará
Itaiçaba Lote CD59, 130 4/4 100,0 
Russas Quixeré, lote 33 seção 5 2/2 100,0 
Icapuí Área P5 6/11 54,5

Nova Califórnia 7/10 70,0
Aracati Área da Syngenta 9/10 90,0
Total 28/37 75,7

Estado do Rio Grande do Norte

Mossoró

Àrea F5 11/11 100,0
Área F9 6/6 100,0
Russas, Ponta 107, Campo R1 (Área Q137) 6/6 100,0
Russas, Ponta 107, Campo R2 8/8 100,0
Ponto 117 X4 10/10 100,0
Área P343 11/13 84,6

Total 52/54 96,3
Estado da Bahia

Juazeiro

Proj. Mandacaru (Campo Exp. A1 -Embrapa) 6/8 75,0
Proj. Mandacaru (Campo Exp. A2 Embrapa) 4/35 11,4
Projeto Mandacaru, lote 49 2/2 100,0
Projeto Mandacaru, lote s/n 0/13 0
Projeto Mandacaru, lote s/n 1/21 4,8
Projeto Tourão, lote 7 2/2 100,0
Projeto Tourão, lote 8 9/12 75,0
Projeto Tourão, lote 7 11/20 55,0
Projeto Tourão, lote 31 5/21 23,8

40/134 29,8

Sobradinho

Projeto Salitre, lote 1 12/24 50,0
Projeto Salitre, lote 2 12/21 57,1
Projeto Salitre, lote 3 12/20 60,0
Projeto Salitre, lote 4 13/22 59,0

Total 49/87 56,32
Estado de Pernambuco

Santa Maria da Boa Vista Projeto Caraíbas, lote 1 11/20 55,0
Projeto Caraíbas, lote 2 17/22 77,3

Petrolina Projeto Bebedouro (Campo Exp. da Embrapa) 20/20 100,0
Total 48/62 77,42
Total geral 217/374 58,02

*Número de amostras positivas sobre número de amostras analisadas em DAS-Elisa para o MYaV.
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estados, merece destaque a proteção das 
plantas com tecido não tecido (TNT) 
que tem propiciado o retardamento da 
ocorrência da infecção das plantas. 

A cobertura das mudas por um 
período de cerca de 35 dias pós-plantio 
tem evitado o contato das moscas-bran-
cas virulíferas com as plantas de melão 
e, consequentemente, reduzido também 
a transmissão do MYaV para plântulas 
nos estádios iniciais de desenvolvimento 
da cultura. A infecção precoce resulta 
em prejuízos mais severos à cultura. 
Entretanto, tem-se observado que, cerca 
de duas semanas após a remoção do 
TNT do novo plantio, elevado número 
de meloeiros começam a exibir sintomas 
típicos da doença. Ainda que insatisfa-
tória, esta tem sido a estratégia mais 
utilizada para reduzir as perdas causadas 
pela virose na produção. 

Constatou-se que, apesar da utiliza-
ção desta medida, a incidência da doença 
em plantas em campo tem sido elevada. 
No RN, um fator que tem contribuído, 
significativamente, para a manutenção 
deste panorama e para o aumento dos 
prejuízos causados pelo amarelão é a 
permanência de plantios de meloeiros 
doentes abandonados e infestados com 

cultivo de meloeiros em PE e BA é 
realizado por pequenos produtores que 
muitas vezes utilizam sementes de híbri-
dos F2 e adotam sistema de cultivo com 
baixo nível tecnológico de produção. A 
não utilização de TNT para proteção das 
mudas, provavelmente, deve-se ao fato 
de o amarelão ainda não ser o principal 
problema fitossanitário, como ocorre 
nos estados do RN e CE.

A partir dos resultados obtidos neste 
levantamento, fica evidenciado que 
o MYaV está presente nas principais 
zonas produtoras de melão do Nordeste 
brasileiro. O conhecimento básico do 
MYaV avançou significativamente nos 
últimos anos com a elucidação parcial 
do seu genoma (Nagata et al., 2003). A 
finalização do sequenciamento completo 
do genoma desse vírus propiciará o de-
senvolvimento de métodos moleculares 
de diagnose, baseados na detecção de 
ácidos nucléicos. 

As informações geradas com os 
estudos biológicos, sorológicos e mo-
leculares do agente causal do amarelão 
do meloeiro visam contribuir para o 
entendimento da sua etiologia e, con-
sequentemente, da doença e, dessa 
maneira, dar suporte aos programas de 

moscas-brancas em áreas adjacentes a 
plantios novos ainda sob a proteção do 
TNT. Como conseqüência, logo após a 
remoção do TNT, as moscas-brancas 
virulíferas tendem a migrar das áreas 
abandonadas para as plantas dos cultivos 
novos, infestando e se estabelecendo 
nessas novas áreas e contribuindo assim 
para a perpetuação do vírus e do vetor 
em campo.

Apesar de o amarelão ser também 
um problema sério da cultura no Submé-
dio do Vale do São Francisco, a infecção 
por MYaV foi inferior (48,4%) àquela 
observada nos estados do RN e CE. Esta 
diferença na porcentagem de plantas 
infectadas do universo amostrado não 
representa a real incidência do vírus nas 
lavouras, visto que a amostragem não 
foi realizada de modo aleatório, mas 
considerando plantas exibindo sintomas 
de amarelecimento. 

A baixa porcentagem de plantas 
infectadas em PE e BA pode, simples-
mente, ser o reflexo da existência de 
outros problemas fitossanitários e/ou 
nutricionais que provocam sintomas 
que podem ser confundidos com os do 
amarelão e que não estão visivelmente 
presentes nos estados do RN e CE. O 

Tabela 2. Posição das amostras na rama da planta e valores de absorbância para DAS-Elisa de amostras coletadas em áreas produtoras de 
quatro estados brasileiros e avaliadas para o Melon yellowing-associated virus (MYaV) e porcentagem de amostras positivas (position of 
samples on melon vine and, absorbance values for DAS-Elisa of samples collected from commercial fields of four Brazilian States and 
assessed for Melon yellowing-associated virus (MYaV) and percentage of positive samples). Embrapa Hortaliças, Brasília, 2007.

Estado Posição na rama Haste (A405nm )1 Amostras positivas 
(%)2 Folha (A405nm)1 Amostras positivas 

(%)2

Bahia Ápice 0,3440±0,0721 70,0±15 0,1766±0,0692 30,0±15/2

Porção mediana 0,2575±0,0437 60,0±16 0,1175±0,0055 20,0±13
Base 0,9056±0,2082 60,0±16 0,2940 10,0±10

Pernambuco Ápice 0,3975±0,0498 62,33±6 0,2181±0,0161 74,03±5
Porção mediana 0,2899±0,0339 61,03±6 0,2238±0,0227 57,14±6
Base 0,3272±0,0339 71,42±5 0,2191±0,0166 59,74±6

Ceará Ápice 0,2620±0,0336 48,78±8,0 0,1460±0,0141 26,82±7
Porção mediana 0,1922±0,0143 56,09±8,0 0,1355±0,0096 31,70±7
Base 0,2303±0,0175 53,65±8,0 0,1841±0,0255 17,07±6

Rio Grande do 
Norte

Ápice 0,2814±0,0388 60,41±7 0,2040±0,0440 31,25±7
Porção mediana 0,2685±0,0261 68,75±7 0,1444±0,0083 39,58±7
Base 0,2659±0,0394 70,83±7 0,2000±0,0282 39,58±7

Controle nega-
tivo - 0,0530 - 0,0398 -

1Valores médios de absorbância em comprimento de onda 405 nm ± erro padrão da média para amostras positivas da haste e 
folha; 2Porcentagem de amostras positivas para haste e para folhas ± erro padrão da média.

MF Lima et al.
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melhoramento genético de meloeiro que 
buscam identificar fontes de resistência 
ao MYaV. Neste contexto, a Embrapa 
Hortaliças, Brasília-DF, assim como 
também a Embrapa Agroindústria 
Tropical, Fortaleza-CE e Embrapa 
Semi-Árido, Petrolina-PE, entre outras 
instituições, vêm desenvolvendo pro-
jetos visando a obtenção de cultivares 
com resistência ao MYaV.
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Desde 1920, quando passou a ser 
cultivada no Brasil em escala co-

mercial, o manejo da cultura da batata 
baseou-se em práticas agrícolas im-
portadas de países de clima temperado 
(Fioreze, 2005), como, por exemplo, 
o preparo de solo baseado em revol-
vimento com grade aradora em área 
total, que favorece a formação de uma 

RAGASSI CF; FAVARIN JL; SHIRAISHI FA; MOITA AW; SAKO H; MELO PCT. 2009. Efeito da descompactação profunda de solo na produção da cultura 
da batata. Horticultura Brasileira 27: 484-489.
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RESUMO
O preparo de solo para batata no Brasil é geralmente realizado 

com o emprego de grade aradora (preparo raso), máquina cujo uso 
frequente estabelece uma zona compactada abaixo de 20 cm. Em tese, 
a descompactação profunda pode aumentar a produtividade e reduzir 
a incidência de doenças no tubérculo e esses efeitos podem variar com 
a espécie de gramínea cultivada anteriormente à cultura da batata. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar a descompactação profunda 
associada ao cultivo de Panicum maximum cv. Tanzânia, Brachiaria 
brizantha cv. Marandu e milho (Zea mays) híbrido ‘Dekalb 191’ e, 
como testemunha, o preparo raso associado ao cultivo do mesmo 
híbrido de milho. O experimento foi conduzido em Piracicaba-SP, 
de dezembro de 2006 a outubro de 2008 no delineamento de blocos 
completos casualizados. A resistência à penetração no centro do 
canteiro, avaliada por meio de penetrômetro de impacto, foi inferior 
a 1,5 MPa até 40 cm de profundidade em todos os tratamentos e, 
na camada de 40 a 60 cm, esse valor no preparo raso (2,4 MPa) foi 
significativamente superior aos dos demais tratamentos, cujos valores 
variaram de 0,9 a 1,0 MPa. A produtividade de tubérculos no pre-
paro raso foi de 28,3 t ha-1 e diferiu estatisticamente do maior valor 
obtido com a descompactação profunda (32,9 t ha-1). A proporção 
de tubérculos com diâmetro inferior a 4 cm foi superior no preparo 
raso (5,1%) em comparação ao preparo vertical com milho (2,9%) e 
B. brizantha (2,2%). A ocorrência de pragas, doenças e lenticelose 
(Diabrotica speciosa, 31,0% a 49,7%; Streptomyces scabies, 3,3% 
a 6,3%; Helminthosporium solani, 60,3% a 69%; Rhizoctonia sola-
ni, 1,3% a 4,3%; lenticelose, 6,0% a 15,7%), não foi afetada pelos 
tratamentos. A descompactação profunda reduziu a resistência à 
penetração do solo e proporcionou maior produtividade com menor 
ocorrência de tubérculos pequenos, mas não influenciou a ocorrência 
de pragas, doenças e lenticelose.

Palavras-chave: Solanum tuberosum, gramínea antecessora, doença, 
manejo do solo.

ABSTRACT
Effect of deep soil compaction alleviation on the production 

of potato crop

The soil tillage for potato in Brazil commonly relies on harrow 
utilization (shallow tillage), which causes a compacted zone below 
20 cm. Apparently, deep soil loosening improves productivity and 
reduces tuber disease incidence and these effects can vary according 
to the species of grass cultivated before the potato crop. The objective 
of this work was to study deep loosening associated to the cultivation 
of Panicum maximum cv. Tanzânia, Brachiaria brizantha cv. Marandu 
and maize (Zea mays) ‘Dekalb 191’ and the control (shallow tillage 
with the same maize genotype). The experiment was carried out in 
Piracicaba, São Paulo State, Brazil, from December 2006 to October 
2008, in a complete randomized blocks design. The soil penetration 
resistance (SPR) value, evaluated by impact penetrometer in the 
center of the seed bed, was lower than 1.5 MPa up to 40 cm depth for 
all treatments and, in the 40-60 cm layer, the SPR value in the shallow 
tillage (2.4 MPa) was statistically higher than all other treatments, 
whose values ranged from 0.9 to 1.0 MPa. Tuber productivity in the 
shallow tillage was 28.3 t ha-1 and differed from the highest value 
among the deep soil loosening treatments (32.9 t ha-1). The proportion 
of tubers with less than 4 cm diameter in the shallow tillage (5.1%) 
was higher than the deep soil alleviation treatments with maize (2.9%) 
and B. brizantha (2.2%). The occurrence of tuber pests, diseases and 
lenticelose (Diabrotica speciosa, 31.0% to 49.7%; Streptomyces 
scabies, 3.3% to 6.3%; Helminthosporium solani, 60.3% to 69%; 
Rhizoctonia solani, 1.3% to 4.3%; lenticelose, 6.0% to 15.7%), was 
not influenced by the treatments. The deep soil loosening reduced 
soil penetration resistance and increased potato productivity, with 
lower rate of small tubers, but did not affect the occurrence of tuber 
pests, diseases and lenticelose.

Keywords: Solanum tuberosum, previous grass crop, disease, soil 
management.
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camada compactada abaixo da cama-
da arável (Tokeshi et al., 1997). Essa 
camada se forma devido à destruição 
da estrutura do solo (Thornton et al., 
2008) e à subsequente movimentação 
vertical de argila, que se deposita em 
subsuperfície (Carvalho Junior, 1995). 
A taxa de infiltração de água é limitada 
quando a frente de molhamento encontra 

camadas compactadas, as quais apresen-
tam reduzida condutividade hidráulica 
e, dessa forma, a presença desse tipo 
de camada proporciona acúmulo de 
água livre (encharcamento) na região 
das raízes após chuva ou irrigação 
(Copas et al., 2008). Há, ainda, relatos 
de podridões radiculares associadas à 
compactação e posterior encharcamento 
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do solo (Joubert & Labuschagne, 1998; 
Labuschagne & Joubert, 2006).

Na cultura da batata, o excesso de 
água reduz o rendimento e a qualidade 
dos tubérculos, além de acentuar o 
dano causado por doenças (Thornton 
et al., 2008). A alta umidade leva à 
formação de um filme de água sobre o 
tubérculo e faz com que sua superfície 
se torne anaeróbica, fato que inibe a sua 
resistência natural às infecções, além 
de estabelecer um ambiente favorável 
a doenças bacterianas, como a canela 
preta (Pectobacterium atrosepticum) e a 
podridão do tubérculo (Pectobacterium 
carotovorum) (De Boer, 2008). 

Solo demasiadamente úmido causa 
a abertura das lenticelas, desordem 
fisiológica denominada lenticelose, e 
o tubérculo se torna mais suscetível a 
infecções, pois a lenticelose permite a 
entrada de patógenos (De Boer, 2008).

A compactação do solo também afe-
ta a batateira de outras maneiras. Como 
o movimento de água e de ar se torna 
restrito, sua disponibilidade às plantas 
fica limitada. 

As raízes não se desenvolvem e não 
penetram bem no solo e, assim, ficam 
localizadas superficialmente. Além 
disso, a planta necessita utilizar mais 
energia para o crescimento das raízes 
e dos tubérculos, o que reduz a energia 
disponível para o crescimento dos de-
mais órgãos. 

A restrição do sistema radicular às 
camadas superficiais do solo limita a 
capacidade de obtenção de nutrientes 
e a resistência a períodos de estresse 
hídrico. Dessa forma, as plantas se tor-
nam menos vigorosas e o rendimento 
em tubérculos é prejudicado (Thornton 
et al., 2008).

O sistema radicular das culturas 
apresenta diferentes graus de tolerância 
à compactação, porém, todas as plantas 
respondem a um valor crítico, acima 
do qual seu crescimento é restrito (La-
pen et al., 2001; Radford et al., 2001). 
Esse valor apresenta pequena variação, 
como 1,5 MPa (Grant & Lafond, 1993; 
Stalham et al., 2007) e 2,0 MPa (Taylor 
et al., 1966; Silva et al., 1994; Tormena 
et al., 1998).

Em uma série de experimentos na 
Inglaterra, verificou-se que a compac-

tação do solo atrasou a emergência, 
reduziu a taxa de expansão da área 
foliar, a interceptação de luz e o ciclo 
da batateira; esses fatores combinados 
prejudicaram o rendimento em tubér-
culos (Stalham et al., 2007). Naquele 
trabalho, a densidade de raízes e a 
profundidade máxima de enraizamento 
foram reduzidas, particularmente onde 
a compactação apresentava-se em ca-
madas mais superficiais. 

Nos sulcos de plantio, intensiva-
mente preparados, a taxa de penetração 
das raízes da batateira foi de 2 cm dia-1 
e reduziu-se à metade em locais com 
resistência à penetração de 1,5 MPa 
(Stalham et al., 2007).

Com a finalidade de oferecer condi-
ções físicas e biológicas suficientemente 
adequadas para a cultura da batata, foi 
desenvolvido o conceito de descom-
pactação profunda de solo avaliado no 
presente trabalho. Esse sistema consistiu 
no uso de implementos de ação profun-
da, tráfego dirigido (Young et al., 1993) 
e cultivo de gramíneas previamente ao 
plantio da batata.

A presente pesquisa testou a hipótese 
de que a descompactação profunda, além 
de aumentar a produtividade, reduziria a 
incidência de doenças nos tubérculos e 
que esses efeitos poderiam variar com 
a espécie de gramínea cultivada ante-
riormente à batata. Especificamente, a 
pesquisa visou comparar o sistema de 
preparo raso de solo, baseado em grade 
aradora, ao sistema de descompactação 
profunda associado ao cultivo de dife-
rentes gramíneas (Panicum maximum 
cv. Tanzânia, Brachiaria brizantha cv. 
Marandu e Zea mays híbrido ‘Dekalb 
191’) quanto à resistência do solo à 
penetração (RSP), produtividade e in-
cidência de doenças na batata (Solanum 
tuberosum), cultivada em sucessão às 
gramíneas.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada em Pira-
cicaba-SP, latitude 22º42’ S, longitude 
47º38’ W a 569 m de altitude em Nitos-
solo Eutrófico típico, textura argilosa, 
irrigado por aspersão. Anteriormente à 
sua instalação, o campo havia sido cul-
tivado com feijão (Phaseolus vulgaris) 

e, nessa cultura, houve incidência gene-
ralizada de tombamento das plântulas, 
ou damping off, como consequência do 
ataque de Rhizoctonia solani. Verificou-
se, também, que em teor de água cor-
respondente à capacidade de campo, 
a área apresentava resistência à pene-
tração superior a 2,0 MPa, restritiva ao 
crescimento radicular, desde a camada 
superficial, o que permitiu caracterizar 
o solo como compactado.

A análise de solo da camada de 0 a 
20 cm de profundidade, realizada por 
meio da metodologia descrita em Mala-
volta (2006), determinou saturação por 
bases de 66%, pH (CaCl2)= 5,2; matéria 
orgânica= 28 g dm-3; P= 60 mg dm-3; 
H+Al, K, Ca, Mg e capacidade de troca 
de cátions 38; 7,2; 49; 16 e 110 mmolc 
dm-3, respectivamente.

O experimento foi constituído por 
seis repetições e quatro tratamentos, 
sendo, um deles, a sucessão milho (Zea 
mays híbrido ‘Dekalb 191’) – batata 
(Solanum tuberosum cv. Atlantic) em 
preparo raso de solo (testemunha). Nos 
outros três, empregou-se o sistema 
de descompactação profunda com as 
diferentes sucessões de culturas: (1) Pa-
nicum maximum cv. Tanzânia – batata; 
(2) Brachiaria brizantha cv. Marandu – 
batata; e (3) milho – batata, sendo, esse 
último, diferente da testemunha apenas 
pelo sistema de preparo de solo. 

Seguiu-se o delineamento de blocos 
completos casualizados. No entanto, 
para a variável resistência à penetração, 
utilizou-se o delineamento de parcelas 
subdivididas, cujas subparcelas foram 
constituídas pelas faixas de profundida-
de. As unidades amostrais consistiram 
de duas linhas de plantio de 7 m de 
comprimento, com espaçamento de 90 
cm entre linhas e 30 cm entre plantas 
na linha.

O preparo de solo e a semeadura 
das culturas para sucessão com a batata 
foram realizados em dezembro de 2006 
e 2007 e o preparo de solo e plantio 
da batata, no final de maio de 2007 e 
2008. As avaliações, no entanto, foram 
realizadas apenas durante a cultura da 
batata no segundo ano (2008). 

Na semeadura das gramíneas, foi 
feita adubação com 150 kg ha-1 de nitro-
gênio (N) e 150 kg ha-1 de P2O5 e, para 

Efeito da descompactação profunda de solo na produção da cultura da batata
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a batata, aplicou-se 160, 160 e 390 kg 
ha-1 de N, K2O e P2O5, respectivamente, 
5 kg ha-1 de boro (B) e 10 kg ha-1 de 
zinco (Zn).

O preparo de solo para a semeadura 
das gramíneas iniciou-se com uma 
trituradora acoplada à tomada de força 
do trator, utilizada para picar os restos 
vegetais, seguido por uma enxada ro-
tativa encanteiradora sob alta rotação, 
que revolveu e pré-incorporou os restos 
vegetais a 20 cm de profundidade. Essas 
operações foram realizadas em todos os 
tratamentos, inclusive na testemunha. 
No preparo raso, entre a operação da 
trituradora e da enxada rotativa, foi feita 
uma operação com grade aradora, a 20 
cm de profundidade. Nos tratamentos 
com a descompactação profunda, uma 
rotativa encanteiradora de baixa rotação 
cortou o solo a 40 cm de profundidade 
e incorporou o material vegetal. Depois 
disso, fez-se uma subsolagem no centro 
do canteiro, a 80 cm de profundidade 
e, então, procedeu-se à semeadura das 
gramíneas. Em abril de 2007 e 2008, 
a massa das gramíneas foi picada e 
permaneceu na superfície do solo por 
45 a 60 dias. Após essa etapa, realizou-
se a mesma sequência de operações de 
preparo de solo feita para as gramíneas 
e, no final de maio, efetuou-se o plantio 
semi-mecanizado da batata. Depois de 
15 dias, quando os brotos emergiram, 
realizou-se a amontoa. As dimensões 
hipotéticas da descompactação profunda 
em comparação ao preparo raso de solo 
estão esquematizadas na Figura 1. Todas 
as operações envolvidas no preparo de 
solo foram realizadas com o solo em 
condição friável, ou seja, em grau de 
umidade em que esse não se deformava 
plasticamente, como aconteceria em alto 
teor de água, mas que permitia a quebra 
do torrão, o que não aconteceria com o 
solo extremamente seco.

A resistência do solo à penetração 
(RSP) foi avaliada por meio de pe-
netrômetro de impacto, modelo IAA/ 
Planalsucar- Stolf (Stolf et al., 1983) 
e, com o auxílio do software “Impact 
Penetrometer Stolf Model” versão 2.0, 
foram obtidos os valores de RSP em 
MPa a cada 20 cm de profundidade. Para 
reduzir os erros devidos à diferença na 
umidade do solo, a avaliação foi feita 
em um único dia, aos 60 dias após o 

plantio (fase de tuberização da batata), 
com teor de água no solo correspondente 
à capacidade de campo. As análises fo-
ram realizadas em cada parcela, em três 
pontos sobre o canteiro, distantes 45 cm 
um do outro, até 1,0 m de profundidade. 
Como os canteiros possuíam 1,80 m 
de largura, os pontos localizados nas 
posições 45 e 135 cm corresponderam 
exatamente às linhas de plantio e o ponto 
central, localizado a 90 cm, correspon-
deu à linha subsolada. Dessa forma, para 
análise dos dados, utilizou-se a média 
entre os valores das posições 45 e 135 
cm, sendo, essa variável, denominada 
RSP na linha de plantio. A RSP no ponto 
central do canteiro (90 cm) foi analisada 
isoladamente. As análises estatísticas 
foram realizadas pelos testes F e Duncan 
a 5% de significância, no esquema de 
parcelas subdivididas, em que foram 
considerados os tratamentos como par-
cela principal e a profundidade (de 20 
em 20 cm) como subparcela.

Após a colheita e a determinação 
da massa, foram amostrados 50 tubér-
culos por parcela, a partir dos quais se 
avaliou visualmente a ocorrência de 
danos causados por pragas e doenças. As 
doenças avaliadas foram sarna comum 
(Streptomyces scabies), sarna prateada 
(Helminthosporium solani) e rizocto-
niose (Rhizoctonia solani). A avaliação 
do ataque de pragas constou apenas dos 
sintomas de ataque da larva-alfinete 
(Diabrotica speciosa) e os sintomas de 
desordem fisiológica (lenticelose).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A resistência do solo à penetração 
(RSP) na linha de plantio apresentou 
incremento conforme se aumentou a 
profundidade (Figura 2) e não foi in-
fluenciada pelos tratamentos.

Tendência de aumento com a profun-
didade também foi verificada para a RSP 
no centro do canteiro. Entretanto, incre-
mento significativo só ocorreu a partir 
da faixa de 40 a 60 cm de profundidade 
no preparo raso e a partir da faixa de 60 
a 80 cm nos tratamentos com descom-
pactação profunda (Figura 3).

Ao se considerar o valor de 1,5 MPa 
(Stalham et al., 2007) como crítico 
para o desenvolvimento radicular da 
batateira, verifica-se que, na linha de 
plantio, até a faixa de 20 a 40 cm de 
profundidade, não houve limitação para 
o crescimento radicular da cultura em 
nenhum dos tratamentos. Já na camada 
imediatamente inferior (40 a 60 cm), 
todos os tratamentos proporcionaram 
valores superiores ao crítico o que, em 
parte, pode ser atribuído ao adensamento 
natural do Nitossolo, verificado normal-
mente a partir de 50 cm. 

Na linha central do canteiro, o pre-
paro raso proporcionou limitação ao 
crescimento radicular a partir da faixa 
de 40 a 60 cm de profundidade, ao passo 
que nos tratamentos com descompacta-
ção profunda, essa limitação só ocorreu 
a partir da camada de 60 a 80 cm de 

Tabela 1. Produtividade e ocorrência de tubérculos com diâmetro inferior a 4 cm em batata 
cv. Atlantic cultivada em solo profundamente descompactado (DP) após diferentes gramíneas 
e em solo preparado de forma rasa (PR) após milho (yield and occurrence of small tubers 
(diameter smaller than 4 cm) in potato cv. Atlantic cultivated in deep managed soil (DP) 
after three different grasses and in shallow managed soil (PR) after maize). Piracicaba, 
USP-ESALQ, 2009.

Tratamento
Produtividade 

(t ha-1)
∅<4 cm (% da massa total de 

tubérculos)
DP + milho 32,9A 2,9   B
DP + tanzânia 32,1AB 3,3AB
DP + braquiária 31,7AB 2,2   B
PR + milho 28,3   B 5,1A
CV (%) 10,3 28,2

Letras diferentes significam diferença estatística pelo teste de Duncan a 5% de significância. 
Different letters indicate statistical (Duncan p<0.05) difference among treatments).
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profundidade.
Observa-se que, nas linhas de plan-

tio, a resistência à penetração na faixa 
de 20 a 40 cm não diferiu entre os 
tratamentos, embora o preparo raso de 
solo só tenha sido feito até 20 cm de 
profundidade. Isso sugere que a pressão 
exercida pela roda do trator na região 

lateral aos canteiros durante as opera-
ções mecanizadas potencializou o efeito 
de readensamento do solo preparado e 
indica que, para se obter maior benefício 
da descompactação profunda, essa deve 
ser realizada o mais distante possível da 
linha de tráfego, que deve ser fixa na 
área, conforme o método denominado 

zero traffic, ou tráfego dirigido (Dickson 
et al., 1992; Young et al., 1993).

Benefícios à cultura da batata pro-
porcionados pela melhoria das condi-
ções físicas do solo na linha de plantio 
foram anteriormente relatados, tais 
como aumento de produtividade de 
10% (de 53,9 para 59,8 t ha-1) (Bishop 
& Grimes, 1978) ou de 14% (Dickson 
et al., 1992) e, embora na presente 
pesquisa os tratamentos não tenham 
influenciado a RSP na linha de plantio, 
a descompactação profunda se mostrou 
interessante para a cultura da batata, vis-
to que a produtividade total de tubércu-
los (Tabela 1) diferiu significativamente 
entre o preparo raso de solo associado 
ao cultivo de milho (28,3 Mg.ha-1) e 
a descompactação profunda, também 
com cultivo de milho (32,9 Mg.ha-1). 
Deve-se considerar, entretanto, que essa 
diferença só foi significativa ao nível de 
11% pelo teste F.

A produtividade superior, obtida 
com a descompactação profunda, está 
provavelmente relacionada aos meno-
res valores de RSP na região central do 
canteiro, principalmente na faixa de 40 
a 60 cm de profundidade. Nesse sentido, 
outro trabalho demonstrou a capacidade 
da batateira em explorar uma região do 
solo livre de compactação, também lo-
calizada externamente à linha de plantio 
(Young et al., 1993). Naquele trabalho, 
o espaço entre rodas de um mesmo eixo 
(bitola) dos tratores foi modificado para 
2,8 m, de forma que, entre as linhas 
de tráfego, coubessem três linhas de 
plantio, espaçadas em 0,81 m. Aqueles 
autores não encontraram diferença entre 
as plantas provenientes das linhas late-
rais (adjacentes às linhas de trânsito) e 
as coletadas na linha central, que não 
sofreu influência do pisoteio, e isso se 
deveu à exploração do solo da região 
central pelas raízes das plantas laterais 
(Young et al., 1993).

Ao se considerar o preço da saca de 
batata como R$ 50,00, o aumento da 
receita bruta devido ao incremento na 
produtividade de 4,6 t ha-1, obtido com 
a descompactação profunda, seria de 
R$ 4.600,00 por hectare. Observa-se, 
no entanto, que tal ganho financeiro só 
é vantajoso quando o incremento no 
custo das atividades de preparo de solo 
não supera esse valor, o que depende de 

Figura 1. Dimensões hipotéticas para dois sistemas de preparo de solo para a cultura da batata 
(mm). A: Sistema de descompactação profunda; B: Sistema de preparo raso; C e D: Linha de 
tráfego; I e T: Área adensada pela ação do tráfego; J: Solo profundo, pouco influenciado pela 
compactação; U: Região não mobilizada; X e M: Área sem restrição física para o desenvolvi-
mento radicular (resistência a penetração inferior a 1,5 MPa); Y: região subsolada; Z: Camada 
compactada existente somente no sistema de preparo raso (estimated dimensions for two soil 
tillage systems for the potato crop (mm). A: Deep soil alleviation system; B: Shallow tillage 
system; C and D: Traffic line; I and T: Area compacted due to traffic; J: Uncompacted deep 
soil layer; U: Tillage-free soil area; X and M: Area without restriction to root development 
(soil penetration resistance lower than 1.5 Mpa). Y: Subsoiled region; Z: Compacted layer, 
which exists in the shallow tillage system, only). Mogi das Cruzes, MAFES, 2006.

Efeito da descompactação profunda de solo na produção da cultura da batata
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braquiária a 83,4% no preparo raso com 
milho e, para a classe superior, de 11,4% 
no preparo raso com milho a 5,3% na 
descompactação profunda com o capim 
tanzânia.

Verifica-se, dessa forma, o poten-
cial da descompactação profunda em 
aumentar não somente a produtividade, 
mas também a qualidade dos tubérculos, 
o que corrobora resultados de outros tra-
balhos em que se obteve, por exemplo, 
aumento de 4,6% (3,8 t ha-1) na pro-
dutividade em tubérculos de tamanho 
superior, sem que a produtividade total 
sofresse aumento, ou, ainda, aumento de 
5,6 t ha-1 na produtividade de tubérculos 
de tamanho superior, com incremento na 
produtividade total de apenas 4,2 t ha-1 
(Sojka et al., 1993).

As quantidades de tubérculos com 
sintomas de ataque de pragas, doenças e 
lenticelose não diferiram estatisticamen-
te entre os tratamentos e apresentaram 
altos coeficientes de variação, que foram 
superiores a 30%, com exceção à sarna 
prateada (16,7%). Embora a ocorrência 
média de Diabrotica speciosa (37,3%) e 
Helminthosporium solani (64,0%) tenha 
sido elevada, sintomas de Rhizoctonia 
solani (2,8%) e Streptomyces scabies 
(4,8%) foram encontrados em menos 
de 5% dos tubérculos. Verificou-se, 
numericamente, maior ocorrência de 
D. speciosa nos tratamentos em que se 
cultivou milho, certamente porque essa 
cultura é também hospedeira do inseto. 
Em outros trabalhos verificou-se redu-
ção de doenças em diversas culturas, 
relacionada à melhoria da drenagem 
proporcionada pela descompactação 
profunda (Joubert & Labuschagne, 
1998; Labuschagne & Joubert, 2006; 
Copas et al., 2008) e, dessa forma, não 
se descarta, por hipótese, a possibilidade 
de se verificar influência do preparo de 
solo sobre a ocorrência de pragas 
e doenças após um maior número de 
plantios de batata, superior ao realizado 
neste trabalho (dois anos). Ressalta-se, 
ainda, a importância do monitoramento 
do grau de umidade do solo, para verifi-
cação da ocorrência de encharcamento 
e também de sua duração.

Do exposto, evidencia-se que a 
descompactação profunda proporcionou 
menor resistência à penetração do solo 
na região central do canteiro, especial-

Figura 2. Resistência do solo à penetração na linha de plantio de batata. Piracicaba, USP-
ESALQ, 2009. 
Os valores são a média dos tratamentos e as letras diferentes correspondem à comparação 
entre faixas de profundidade (cm), que apresentaram diferença estatística pelo teste de Duncan 
a 5% de significância; CV: 11,8% (soil penetration resistance below potato crop ridge line 
(average among tratments); Different letters indicate statistical difference (Duncan p<0.05) 
among soil layers (cm). CV = 11,8%). 

Figura 3. Resistência do solo à penetração na região subsolada central do canteiro de batata 
resultante dos tratamentos descompactação profunda (DP) e preparo raso (PR) seguidos pelo 
nome da cultura utilizada anteriormente. Piracicaba, USP-ESALQ, 2009.
Letras minúsculas diferentes correspondem a médias estatisticamente diferentes entre trata-
mentos na mesma faixa de profundidade (cm). Letras maiúsculas diferentes correspondem 
à diferença estatística entre faixas de profundidade dentro de cada tratamento. Utilizou-se 
o teste de Duncan a 5% de significância e obteve-se coeficiente de variação de 18,3% (soil 
penetration resistance in the subsoiled region at the potato bed center, soil deep alleviation 
(DP) and shallow tillage (PR) were the assessed soil management methods, followed by the 
name of the crop cultivated prior to potato. Different small letters indicate statistical 
difference (Duncan p<0.05) among treatments at the same soil layer (cm) and different 
capital letters, among soil layers at the same treatment. CV = 18,3%). 

fatores como o preço do combustível e o 
estado de compactação ou adensamento 
do solo. Por outro lado, benefícios prin-
cipalmente de ordem ambiental podem 
advir da descompactação profunda, tais 
como o aumento da infiltração de água 
e a consequente redução da erosão do 
solo, que é um problema preocupante 
na cultura da batata.

A proporção, em massa, de tubér-
culos pertencentes à classe “Diversas” 

(diâmetro inferior a 4 cm) diferiu esta-
tisticamente entre preparo raso (5,1%) 
e descompactação profunda com milho 
(2,9%) e capim braquiária (2,2%) (Ta-
bela 1). Já a proporção de tubérculos na 
classe “Comercial” (diâmetro de 4 a 10 
cm) e “Superior” (diâmetro maior que 
10 cm) não apresentou diferença entre 
os tratamentos. Os valores médios para 
a classe comercial variaram de 91,4% 
na descompactação profunda com capim 
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mente na camada de 40 a 60 cm de 
profundidade, o que esteve associado 
a maiores produtividades da cultura da 
batata independentemente da gramínea 
antecessora, embora não tenha influen-
ciado a ocorrência de danos por pragas, 
doenças e lenticelose nos tubérculos.
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RESUMO
As viroses causam rápida degenerescência dos tubérculos-

sementes de batata. Em condições tropicais, em que a presença de 
afídeos vetores é constante e a estrutura das populações de vírus é 
dinâmica, a pressão das doenças é enorme. Conhecer essa dinâmica 
é uma ferramenta importante para a sustentabilidade da produção 
de batata. Realizou-se um levantamento abrangente da ocorrência 
de viroses em batata no Brasil, além de estudar-se a distribuição das 
estirpes de Potato virus Y (PVY) associadas ao mosaico da batata. 
Em 2005 e 2006 foram visitadas lavouras em sete estados brasileiros, 
coletando-se folíolos com sintomas de viroses (1.256 amostras) e 
amostras aleatórias (360 amostras). Foi feita também uma estimativa 
visual da incidência de mosaico e enrolamento-das-folhas em vários 
dos campos visitados. Das 1.256 amostras suspeitas, 840 apresen-
taram reação positiva em teste sorológico para PVY (66,9%), 128 
para Potato leaf roll virus (PLRV) (10,2%), 79 para Potato virus S 
(PVS) (6,3%) e nenhuma para Potato virus X (PVX). Os resultados 
dos testes de detecção por DAS-ELISA, biológico e RT-PCR mos-
traram a presença quase absoluta do subgrupo necrótico de PVY, em 
sua maioria PVYNTN. A análise de uma sub-amostragem em todos os 
municípios visitados confirmou que essa variante está hoje presente 
nos sete estados visitados. Amostras de PVYNTN foram obtidas das 
cultivares Asterix, Atlantic, Agata, Achat, Baronesa, Baraka, Bintje, 
Caesar, Cupido, Marijke, Monalisa, Panda e Vivaldi, que apresen-
taram diferentes níveis de suscetibilidade. As amostras aleatórias 
revelaram um quadro muito similar ao encontrado com as amostras 
sintomáticas. PLRV foi identificado em MG, BA, PR e SC, em vá-
rias lavouras de forma muito freqüente. PVS foi identificado nesses 
mesmos estados e também em SP. PVX foi detectado em apenas uma 
amostra tomada ao acaso em Serra do Salitre (MG). O contraste entre 
a avaliação visual dos sintomas e os resultados do teste de detecção 
por ELISA revelou a possibilidade de infecção latente por PVY em 
níveis relevantes na cultivar Asterix.

Palavras-chave: Solanum tuberosum subsp. tuberosum, RT-PCR 
(reverse transcriptase-polymerase chain reaction), DAS-ELISA 
(Double antibody sandwich- Enzyme linked Immunosorbent assay), 
PVY, PLRV, PVS.

ABSTRACT
Virus occurrence in potatoes in seven Brazilian States

Viruses are responsible for the quick degeneration of potato seed-
tubers. In the tropics, where aphid vectors are constantly present and 
the structure of virus populations is dynamic, the disease pressure is 
enormous. Therefore, the knowledge of such dynamics is definitely 
an extremely valuable tool towards the sustainability of the national 
potato production. In this study, we report a broad survey of virus 
occurrence in potato, in Brazil. In addition, we studied the distribution 
of the Potato virus Y (PVY) strains associated with mosaic symptoms 
on potatoes. In 2005 and 2006, we visited potato fields in seven 
Brazilian States. We collected leaves of symptomatic plants (1,256 
samples) and also at random (360 samples). In addition, in several 
fields a visual assessment was carried out to estimate mosaic and 
leafroll incidence. From the 1,256 samples with symptoms, 840 tested 
serologically were positive to PVY (66.9%), 128 to PLRV (10.2%), 
79 to PVS (6.3%), and none to PVX. Serology using DAS-ELISA 
and also biological and RT-PCR tests revealed an almost exclusive 
occurrence of the PVY necrotic strain, predominantly the necrotic 
subgroup PVYNTN. The analysis of a sub-sample representing all 
surveyed Counties indicated that the necrotic strain was universally 
present. Cultivars Asterix, Atlantic, Agata, Achat, Baronesa, Baraka, 
Bintje, Caesar, Cupido, Marijke, Monalisa, Panda, and Vivaldi, 
although displaying different susceptibility levels, were all infected 
by PVYNTN. The analysis of leaves collected at random showed 
similar results. PLRV was identified in four States (Minas Gerais, 
Bahia, Paraná, and Santa Catarina), while PVS was present in the 
State of São Paulo as well. PVX was found in only one sample 
collected at random in Serra do Salitre, State of Minas Gerais. The 
contrast between visual evaluation and the results of the detection 
test by ELISA strongly indicated the presence of a relevant rate of 
PVY latent infection on cultivar Asterix.

Keywords: Solanum tuberosum subsp. tuberosum, RT-PCR (reverse 
transcriptase-polymerase chain reaction), DAS-ELISA (Double 
antibody sandwich- Enzyme linked Immunosorbent assay), PVY, 
PLRV, PVS.
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A produção mundial de batata em 
2007 foi superior a 321 milhões de 

toneladas, colhida em quase 20 milhões 
de hectares (FAO, 2009). Esses valores 
não só colocam a batata como o quarto 
alimento em volume de produção em 
todo o mundo, atrás apenas do trigo, 
milho e arroz, como também mostram 
que a batateira é uma das plantas mais 

eficientes na produção de energia por 
unidade de área e tempo. 

Comparada aos grãos, a batatateira 
é também uma planta mais eficiente em 
termos nutricionais: uma lavoura de 
batata produz 54 e 78% mais proteína 
por unidade de tempo e área que la-
vouras de respectivamente trigo e arroz 
(Stevenson et al., 2001). No Brasil, a 

produção de batata em 2008 foi superior 
a 3,5 milhões de toneladas, em uma 
área de 144 mil hectares (IBGE, 2009), 
enquanto o valor movimentado pela ca-
deia brasileira da batata em 2006 foi de 
aproximadamente 1,9 bilhão de reais. 

Em 2007, as regiões Sudeste e Sul 
foram responsáveis por praticamente 
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90% da batata produzida no Brasil, 
enquanto as áreas com altitude a partir 
de 900 m das regiões Centro-Oeste e 
Nordeste, especialmente o município de 
Cristalina em Goiás, e a Chapada Dia-
mantina, na Bahia, responderam pelo 
restante da produção nacional (Legnaro 
& Sábio, 2007). Essas áreas possuem 
condições climáticas excepcionais para 
o cultivo da batata e não raro a produ-
tividade supera 40 t ha-1, 60% acima da 
média brasileira, 25,4 t ha-1 em 2008 
(IBGE, 2009).

Para fins comerciais a batatateira 
é propagada através de tubérculos. A 
propagação vegetativa do insumo “se-
mente” torna a produção e utilização de 
tubérculos-sementes de alta qualidade 
um dos pontos críticos do sistema pro-
dutivo de batata. Quando o índice de 
adoção de tubérculos-sementes de alta 
qualidade cai, os impactos negativos 
sobre a sanidade e produtividade da 
lavoura são imediatos. 

As viroses são um dos problemas 
fitossanitários que primeiro aparecem 
em virtude do abandono da prática de 
utilização de tubérculos-sementes de 
alta qualidade. As perdas na produção 
causadas por vírus em batata são muito 
variáveis em função das diferentes con-
dições de crescimento das plantas e os 
métodos de análise utilizados.

São duas as viroses que causam 
maior impacto econômico em batata 
no Brasil: o enrolamento-das-folhas e 
o mosaico. A primeira é causada por 
um luteovírus (Potato leaf roll virus) 
transmitido por pulgões, cujos sintomas 
se manifestam em especial nas folhas 
mais velhas, que se tornam enrijecidas 
e terminam por se enrolar para cima 
(Salazar, 1996). 

As perdas em produtividade em 
função do enrolamento-das-folhas 
podem chegar a 50% (Câmara et al, 
1986; Filgueira & Câmara, 1986). Os 
mosaicos podem aparecer em função 
da infecção das plantas de batata por 
diferentes vírus, sendo o Potato virus Y 
(PVY) o mais importante deles. 

O PVY também é transmitido por 
pulgões. Três estirpes são reconhecidas 
para PVY: PVYO, PVYN e PVYC, sendo 
que as duas primeiras já foram relata-
das no Brasil, assim como a variante 

PVYNTN (Salazar, 1996; Singh et al., 
2008), que causa mosaico com pontua-
ções cloróticas e deformação nas folhas, 
além de induzirem sintomas de necrose 
na forma de anéis, números e letras nos 
tubérculos (Fonseca et al, 2005). As 
perdas causadas por PVY podem variar 
de 30 a 100%, dependendo da cultivar 
(Kus, 1995).

O cultivo de batata no Brasil, devido 
às condições tropicais e sub-tropicais 
predominantes nas regiões produtoras, 
sofre grande pressão de viroses. 

Os afídeos vetores estão presentes 
durante todo o ano, com picos de popu-
lação nas épocas mais secas. Além dos 
afídeos, há ocorrência natural de inú-
meras solanáceas silvestres (Fontes & 
Melo, 1999) e de soqueiras de lavouras 
de batata que servem como repositório 
de vírus. Essa constante presença de 
vetores e fontes de vírus é especial-
mente crítica para o manejo dos danos 
causados por PVY, já que constituem 
quesitos básicos para a recombinação 
do vírus e surgimento de novas estirpes. 
Com isso, cultivares que vinham se 
comportando como resistentes até então, 
podem passar a apresentar reação de 
suscetibilidade e novos sintomas podem 
aparecer. Por isso, conhecer a dinâmica 
das viroses que incidem sobre a batata 
no Brasil é uma ferramenta de enorme 
valia para manter a doença em níveis 
que permitam uma produção adequada 
de tubérculos-sementes e, consequente-
mente, auxiliem na sustentabilidade do 
agronegócio da batata.

Neste trabalho realizou-se um levan-
tamento abrangente da ocorrência de 
viroses em lavouras de batata no Brasil 
e, a partir das amostras coletadas com 
PVY, caracterizou-se a disseminação 
das estirpes desse vírus associadas ao 
mosaico da batata.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisadas amostras prove-
nientes de sete estados brasileiros. As 
primeiras amostras, em número limita-
do, foram recebidas do Espírito Santo, 
em agosto de 2005. A partir de então, 
todas as amostras foram coletadas em 
lavouras comerciais. Neste mesmo mês, 
foram obtidas amostras no município de 

Cristalina, em Goiás. Em novembro do 
mesmo ano, foram coletadas amostras 
nos municípios de Vargem Grande do 
Sul e Itapetininga, em São Paulo, e 
Senador Amaral e Bom Repouso, no sul 
de Minas Gerais. 

Em março de 2006, foram amostra-
dos os municípios de Ibicoara, distritos 
de Cascavel e Guaíra, e Mucugê, na 
Chapada Diamantina, na Bahia. No mês 
seguinte, foram obtidas amostras nos 
municípios de Araxá, distrito de Perdi-
zes, e Serra do Salitre, na região do Alto 
Paranaíba, em Minas Gerais. As últimas 
amostras foram coletadas em outubro 
de 2006, no Paraná e Santa Catarina, 
sendo as únicas geo-referenciadas neste 
levantamento. 

As amostras paranaenses foram 
provenientes de Araucária, distrito de 
Fazendinha; Contenda, distrito de Lagoa 
das Almas e; Lapa, municípios da região 
metropolitana de Curitiba; além de 
Castro, Castrolanda e Teixeira Soares, 
distritos de Rio d’Areia e Rio das Almas, 
região dos Campos Gerais. As amostras 
catarinenses foram provenientes do 
Planalto Norte-Catarinense, município 
de Canoinhas, distritos de Laranjeira 
e Rio do Pinho, e dos municípios de 
Irineópolis, Mafra e Papanduva.

Em cada município ou distrito fo-
ram coletadas de 11 a 148 amostras de 
folíolos de batatateira (Tabela 1). Foram 
coletadas amostras com sintomas de 
viroses para a identificação de espécies/
estirpes de PLRV, Potato virus X (PVX), 
PVY e Potato virus S (PVS) a posteriori 
no laboratório de virologia da Embrapa 
Hortaliças. 

Além das amostras com sintomas 
visuais, em Serra do Salitre (MG); 
nos distritos de Rio das Almas e Rio 
d’Areia, em Teixeira Soares (PR); em 
Irineópolis (SC); distrito de Rio do Pi-
nho, em Canoinhas (SC) e; Mafra (SC), 
foram coletadas também 20 amostras ao 
acaso (Tabela 1) em cada campo, com 
o objetivo de estimar a incidência de 
vírus nessas lavouras. Para coleta das 
amostras aleatórias, caminhou-se no 
campo em zigue-zague, contando-se 
as plantas e coletando-se folhas a cada 
décima planta. 

No total, foram coletadas 1.256 
amostras com sintomas de virose e 
360 amostras aleatórias de folíolos de 
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Tabela 1. Incidência de vírus detectados por DAS-ELISA em amostras de folíolos de batateira com sintomas visuais, provenientes de la-
vouras comerciais (incidence of viruses detected via DAS-ELISA in potato leaflet samples with visual symptoms, collected in commercial 
fields). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.

Estado Data da coleta 
(mês/ano) Município (distrito) Cultivar No.de 

amostras
Incidência de viroses (%)

PVY4 PVS4 PLRV4 PVX4

ES 08/2005 Não indicado1 Não indicado1 13 69,2 0,0 0,0 0,0
GO 08/2005 Cristalina Ágata 36 36,1 0,0 0,0 0,0

SP 09/2005 Itapetininga Atlantic 30 93,3 16,7 0,0 0,0
Vargem Grande do Sul Achat 11 90,1 18,2 0,0 0,0

MG

11/2005
Bom Repouso

Ágata 8 100,0 12,5 62,5 0,0
Asterix 12 91,7 16,7 8,3 0,0
Baraka 4 100,0 0,0 0,0 0,0
Monalisa 7 85,7 0,0 0,0 0,0

Senador Amaral Asterix 6 100,0 0,0 0,0 0,0
Baraka 9 100,0 0,0 0,0 0,0

04/2006

Araxá (Perdizinha)

Ágata G32 30 80,0 0,0 40,0 0,0
Cupido G32 39 30,8 0,0 2,6 0,0
FL 2055 G22 28 96,4 0,0 7,1 0,0
Vivaldi G22 22 72,7 0,0 27,3 0,0

Serra do Salitre 
Asterix 35 94,3 0,0 2,6 0,0
Atlantic 23 100,0 0,0 4,3 0,0
Marijke 23 100,0 0,0 0,0 0,0

BA 04/2006

Ibicoara (Cascavel) Ágata 7 28,6 42,9 42,9 0,0
Ibicoara (Guaíra) Vivaldi 4 0,0 0,0 0,0 0,0

Mucugê

Ágata G12 6 100,0 0,0 16,7 0,0
Ágata3 20 95,0 30,0 0,0 0,0
Vivaldi G32 4 25,0 50,0 0,0 0,0
Vivaldi 7 28,6 0,0 28,6 0,0

PR 10/2006

Castro Atlantic G42 33 54,5 6,1 0,0 0,0
Castrolanda Atlantic G12 50 54,0 26,0 0,0 0,0

Contenda (Lagoa das Almas)
Asterix G32 52 100,0 26,9 13,5 0,0
Monalisa 41 92,7 0,0 2,4 0,0
Panda G62 37 100,0 43,2 45,9 0,0

Araucária (Fazendinha) Asterix 66 86,4 40,9 3,0 0,0
Lapa Ágata 38 94,7 5,3 0,0 0,0

Asterix 14 92,9 0,0 0,0 0,0
Texeira Soares (Rio d’Areia) Caesar G22 34 23,5 0,0 0,0 0,0

Texeira Soares (Rio das 
Almas)

Ágata G22 33 87,9 12,1 3,0 0,0
Atlantic G22 36 100,0 0,0 8,3 0,0
Monalisa 38 78,9 31,6 7,9 0,0

SC 10/2006

Canoinhas (Laranjeira) Ágata 32 96,9 9,4 9,4 0,0
Monalisa 47 95,7 4,3 2,1 0,0

Canoinhas (Rio do Pinho)
Agata G32 26 0,0 7,7 3,8 0,0
Baronesa G32 36 41,7 5,6 0,0 0,0
Monalisa G22 19 26,3 0,0 0,0 0,0

Irineópolis

Asterix 13 0,0 0,0 0,0 0,0
Baraka G12 14 0,0 0,0 0,0 0,0
Cupido G32 36 2,8 0,0 2,8 0,0
Vivaldi G12 21 0,0 4,8 0,0 0,0

Mafra Asterix G22 28 89,3 21,4 0,0 0,0
Bintje G12 11 72,7 0,0 9,1 0,0

Papanduva Asterix 50 66,0 2,0 4,0 0,0
Total 1.256

1Quando recebidas, as amostras provenientes do ES não indicavam o município de coleta e a cultivar de batata (samples from 
Espirito Santo State had neither city, nor cultivar identification upon arrival); 2Gn= número de gerações ou multiplicações 
em campo (number of field generations or multiplications); 3Semente básica (foundation seed); 4PVY= Potato virus Y; PVS= 
Potato virus S; PLRV= Potato leaf roll virus; PVX= Potato virus X
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batatateira. Foi feita ainda uma estima-
tiva visual da incidência de mosaico e 
enrolamento-das-folhas em cada campo 
visitado. A estimativa foi feita contando-
se o número de plantas com sintomas 
visuais de mosaico e enrolamento-das-
folhas em cada campo, em no mínimo 
dez lotes de dez plantas tomadas ao 
acaso.

Foram coletadas amostras das cul-
tivares Achat, Agata, Asterix, Atlantic, 
Baraka, Baronesa, Bintje, Caesar, Cupi-
do, Marijke, Monalisa, Panda e Vivaldi 
(Tabela 1), em lavouras destinadas tanto 
à produção de tubérculos para consumo, 
quanto para semente. As espécies de 
vírus foram identificadas através de 
DAS-ELISA (Clark & Adams, 1977) 
com anti-soros policlonais para PVY, 
PLRV, PVX e PVS. 

Para diferenciação fenotípica das 
estirpes de PVY, 1.153 amostras com 
sintomas visuais foram inoculadas me-
canicamente em plantas de Nicotiana 
tabacum, cultivares Samsun e TNN, e 
armazenadas a -80oC. 

Para identificar uma possível infec-
ção mista com outros vírus, os isolados 
foram adicionalmente inoculados em 
plantas de Datura stramonium. Todas 
as inoculações foram feitas utilizando 
tampão trisfosfato monobásico 0,01 M, 
pH 7,0, adicionado de 0,1% Na2SO3, 
utilizando Carborundum 600 mesh 
como abrasivo. 

Para a diferenciação das estirpes e 
subgrupos necróticos de PVY (PVYO, 
PVYN e PVYNTN) foi utilizado o méto-
do de Weilguny & Singh (1998), com 
modificações (Fonseca et al., 2005). 
Para cada município ou distrito foram 
tomadas cinco amostras ao acaso para 
RT-PCR (Fonseca et al., 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ocorrência de viroses em lavouras 
de batata - Das 1.256 amostras com 
suspeita de sintomas de virose analisa-
das (Tabela 1), 840 apresentaram reação 
positiva para PVY (66,9%), 128 para 
PLRV (10,2%), 79 para PVS (6,3%) e 
nenhuma para PVX. PVY foi o único 
vírus identificado em todos os estados. 
PLRV foi identificado em MG, BA, PR 
e SC, em várias lavouras de forma muito 

frequente. PVS, no passado com detec-
ção esporádica, foi identificado nesses 
mesmos estados e também em SP. Este 
resultado indica que, atualmente, PVY é 
o principal vírus da batateira no Brasil. 

A prevalência do PVY representa 
uma completa reversão no quadro de 
viroses do país. Nas últimas três dé-
cadas, PLRV era considerado o vírus 
predominante e a principal causa da 
degenerescência da batata no Brasil 
(Daniels, 1995; Figueira, 1995; Souza-
Dias, 1995).

Os resultados das amostras aleató-
rias (Tabela 2) confirmaram o quadro 
obtido a partir das amostras suspeitas 
(Tabela 1): a presença generalizada de 
PVY e a ocorrência freqüente de PLRV 
e PVS (Tabela 2). 

PVY apareceu como o vírus de 
maior relevância, com até 100% de 
incidência, enquanto PLRV e PVS 
atingiram incidência máxima de 25%. 
No caso específico de PLRV, não foi 
observada incidência importante em 
áreas onde PVY também não tenha sido 
identificado em níveis muito elevados. 
Esta associação entre a incidência das 
duas viroses decorre do desordenamento 
e informalização do sistema de produção 
de tubérculos-sementes no Brasil (Fi-
gueira, 2006; Ávila et al., 2007). 

No caso das amostras aleatórias, 
identificou-se ainda uma amostra pro-
veniente de Serra do Salitre com reação 
positiva para PVX.

O estudo detalhado das amostras 
aleatórias mostrou que as grandes va-
riações na incidência de viroses estão 
relacionadas à localização e ao manejo 
da lavoura. Onde são aplicados os requi-
sitos recomendados para a produção de 
tubérculos-sementes como, por exem-
plo, isolamento das lavouras, plantio de 
tubérculos-sementes de alta qualidade e 
erradicação de plantas com sintomas, a 
incidência de viroses foi muito baixa. 
É o caso das lavouras visitadas em 
Serra do Salitre, quando destinadas à 
produção de sementes, Ireneópolis e 
Canoinhas, distrito de Rio do Pinho, 
em Santa Catarina, região tradicional 
de produção de tubérculos-sementes, e 
Castro (Tabela 2). 

Em Castro, a preocupação é tão 
grande com a sanidade, que em uma das 

lavouras visitadas, a cultivar Atlantic, 
que é suscetível a PVY (Daniels & Pe-
reira, 2004; Crosslin et al., 2006), apesar 
de estar já na quarta geração de campo, 
apresentava apenas 10% de incidência 
do vírus (Tabela 2). 

Em Mafra, foi possível observar o 
quanto o isolamento da lavoura influi na 
qualidade da semente. Em uma lavoura 
mantida com isolamento, cercada por 
áreas de reflorestamento, a cultivar 
Bintje apresentou incidência de 5,3% 
tanto de PVY, quanto de PLRV. Em 
outra lavoura, em área aberta, a cultivar 
Asterix apresentou 30,0 e 5,0% de PVY 
e PLRV, respectivamente. 

Cabe ressaltar que os tubérculos 
utilizados para instalação de ambas as 
lavouras estavam na mesma geração 
de campo e que, ainda que a incidência 
de viroses na cultivar Bintje tenha sido 
muito mais baixa, ambas as cultivares 
têm nível de suscetibilidade similar 
(NIVAP, 2007).

Todavia, somente o isolamento da 
área não é suficiente para garantir a 
produção de tubérculos-sementes de alta 
qualidade. A região da Chapada Dia-
mantina, na Bahia, é um bom exemplo. 
Embora seja relativamente nova para a 
produção de batata no Brasil e até certo 
ponto isolada de outras regiões produto-
ras, a Chapada Diamantina já apresenta 
níveis muito altos de incidência de 
viroses (Tabela 1). 

Uma das causas mais prováveis 
para a disseminação de vírus na região 
é a introdução de tubérculos-sementes 
infectados. No presente levantamento 
os resultados de sorologia confirmaram 
que as plantas com sintomas visuais 
amostradas em campos instalados em 
Mucugê com tubérculos-sementes bási-
cos adquiridos de outra região brasileira, 
estavam verdadeiramente infectadas 
(Tabela 1).

A região de Contenda, onde é 
prática comum utilizar como semente 
tubérculos que deveriam ser destinados 
ao consumo, apresentou a incidência 
mais alta de vírus entre todas as regiões 
amostradas (Tabela 2). 

Para agravar a situação, é costume 
dos produtores locais multiplicarem por 
várias gerações o tubérculo-semente 
assim adquirido, mantendo para o 
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próximo plantio os tubérculos meno-
res, justamente aqueles que têm maior 
probabilidade de estarem infectados. 
Como conseqüência, os campos da 
região atingem rapidamente 100% de 
infecção.

Avaliações visuais x sorologia - A 
comparação entre as avaliações visuais 
e sorológicas, particularmente para o 
PLRV e, em especial, em lavouras com 
baixa sanidade, foi discrepante. Nesses 
casos, a interferência de outros fatores, 
como sintomas de outros vírus e a 
ocorrência de rizoctoniose, prejudica a 
precisão da avaliação visual dos sinto-

mas de enrolamento. 
Em Canoinhas, distrito de Laranjei-

ras, e em Papanduva observou-se alta 
incidência de plantas com enrolamento 
apical em lavouras das cultivares Agata 
e Monalisa, respectivamente, sugerindo 
enrolamento primário (Tabela 2). 

O sintoma apareceu quase sempre 
em associação com o mosaico. Entretan-
to, os resultados sorológicos indicaram 
que a incidência de PLRV era muito 
menor que aquela estimada visualmente. 
Sabe-se hoje que não se trata de enro-
lamento, mas de uma reação varietal 
de batata a uma variante do subgrupo 

necrótico de PVYNTN (Silva, 2008).
Observou-se discrepância entre lei-

tura visual e sorologia na avaliação da 
incidência de mosaico para a cultivar 
Asterix, com os valores de incidência 
baseados em sintomas visuais mais 
baixos que os resultados obtidos em 
ELISA (Tabela 2). 

Como para as demais cultivares os 
resultados da incidência visual de mo-
saico e a ocorrência de PVY são muito 
similares, a diferença observada na cul-
tivar Asterix aponta para a possibilidade 
não só de haver infecção latente, mas 
de que aconteça em nível muito eleva-

Tabela 2. Incidência de vírus detectados por DAS-ELISA em amostras de folíolos de batatateira coletados aleatoriamente em lavouras 
comerciais e estimativa visual da incidência de viroses (incidence of viruses detected via DAS-ELISA in potatp leaflet samples collected at 
random in commercial fields and visual estimate of viruses incidente). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.

Estado
Município 
(distrito)

Cultivar
PVY 
(%)

PVS 
(%)

PLRV 
(%)

PVX 
(%)

Avaliação visual
Mosaico 

(%)
Enrolamento 

(%)

MG Serra do Salitre
Atlantic 8,3 0,0 0,0 0,0 nr1 nr
Asterix 0,0 0,0 0,0 2,4 nr nr

PR

Araucária (Fazendinha)
Asterix 73,7 0,0 0,0 0,0 21,0 2,0
Asterix 100,0 5,0 10,0 0,0 43,0 16,0

Castro Atlantic G42 10,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
Castrolanda Atlantic G12 5,0 0,0 5,0 0,0 8,0 0,0

Contenda (Lagoa das 
Almas)

Asterix G32 100,0 5,0 5,0 0,0 28,0 0,0
Panda G62 100,0 0,0 25,0 0,0 100,0 20,0
Monalisa 55,5 0,0 22,2 0,0 41,0 31,0

Lapa
Ágata 78,9 0,0 0,0 0,0 81,0 11,0
Monalisa 65,0 0,0 20,0 0,0 70,0 10,0
Asterix 80,0 25,0 15,0 0,0 91,0 10,0

Teixeira Soares (Rio 
d’Areia) Caesar G22 10,5 0,0 5,3 0,0 5,0 0,0

Teixeira Soares (Rio 
das Almas)

Ágata G22 5,0 15,0 5,0 0,0 10,0 2,0
Atlantic G22 55,0 0,0 5,0 0,0 47,0 0,0

SC

Canoinhas (Laranjeiras) Ágata 30,0 0,0 15,0 0,0 34,0 34,0

Canoinhas (Rio do 
Pinho)

Ágata G32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baronesa G32 0,0 0,0 10,0 0,0 4,0 10,0
Monalisa G22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

Irineópolis
Baraka G12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Baraka3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vivaldi4 0,0 0,0 20,0 0,0 1,0 10,0

Mafra
Bintje G22 5,3 0,0 5,3 0,0 5,0 0,0
Asterix G22 30,0 0,0 5,0 0,0 14,0 1,0

Papanduva
Asterix 10,5 5,3 5,3 0,0 10,0 2,0
Monalisa 85,0 0,0 5,0 0,0 79,0 75,0

Total 52,8 3,1 10,6
1nr= não realizada (not done); 2Gn= número de gerações ou multiplicações em campo (number of field generations or multiplications); 
3Minitubérculos (minitubers); 4Semente-básica importada (imported foundation seed).
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do. Por isso, para a cultivar Asterix, as 
medidas preventivas preconizadas para 
produção de tubérculos-sementes devem 
ser observadas ainda com maior rigor, 
aconselhando-se ainda o monitoramento 
sorológico do PVY.

Os subgrupos necróticos de PVy - 
A inoculação mecânica em Nicotiana 
tabacum dos isolados coletados neste 
levantamento revelou a presença gene-
ralizada das estirpes necróticas de PVY. 
Das 1.153 amostras inoculadas, 405 
não induziram sintomas, 745 estavam 
infectadas com PVYN e apenas três com 
PVYO. Plantas de fumo infectadas com 
PVYO apresentam manchas em formato 
de pérola no limbo foliar. Já plantas 
infectadas com a estirpe PVYN e o sub-
grupo necrótico PVYNTN não podem ser 
diferenciadas por sintomatologia, já que 
em ambos os casos, as plantas de fumo 
apresentam necrose de nervuras. 

Também em batata, a distinção de 
variantes de PVY com base nos sin-
tomas é bastante difícil. Os sintomas 
em geral são mosaico de leve a severo, 
manchas cloróticas, rugosidade e defor-
mação das folhas.

A ocorrência dos subgrupos ne-
cróticos de PVY em batata não é um 
problema somente no Brasil (Ávila et 
al., 2007). A primeira descrição da ocor-
rência desses subgrupos foi feita há mais 
de duas décadas, na Hungria (Beczner et 
al., 1984). Posteriormente sua ocorrên-
cia foi relatada em vários outros países 
da Europa (Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, França, Holanda, Polônia) 
(Beczner et al., 1984; Kerlan & Le Ro-
mancer, 1992; Kus; 1995; Steinbach & 
Hamann, 1989; van den Heuvel et al., 
1994), no Líbano (Le Romancer et al., 
1994), na América do Norte (Piche et al., 
2004; Nie et al., 2004) e Japão (Oshima 
et al., 2000).

A diferenciação entre os subgrupos 
de PVYN neste estudo, via RT-PCR 
(Weilguny & Singh, 1998; Fonseca et 
al., 2005), demonstrou que a maioria 
dos isolados encontrados nas amostras 
coletadas pertencem ao subgrupo ne-
crótico PVYNTN (Figura 1), detectado 
no Espírito Santo, Goiás (Cristalina), 
São Paulo (Vargem Grande do Sul 
e Itapetininga), Minas Gerais (Bom 
Repouso, Senador Amaral, Serra do 
Salitre e Araxá, distrito de Perdizes), 

Bahia (Mucugê e Ibicoara, Distrito de 
Cascavel), Paraná (Araucária, Distrito 
Fazendinha, Castro, Castrolanda e Con-
tenda) e Santa Catarina (Canoinhas, Iri-
neópolis, Mafra e Papanduva). PVYNTN 
pode induzir sintomas nos tubérculos 
de batata (Souza-Dias, 2001) na forma 
de anéis, letras e números, embora nem 
sempre exista uma associação direta, 
pois os tubérculos infectados podem 
permanecer assintomáticos (Singh et al., 
2008). Sabe-se que o armazenamento de 
tubérculo-semente em câmara fria é um 
fator que aumenta a incidência dos sin-
tomas em tubérculos (Fonseca, 2003). 
À parte disso, são comuns diferentes 
estirpes e subgrupos do PVY infectarem 
a mesma planta.

Neste trabalho foi confirmada a pre-
sença de PVYNTN nas cultivares Achat, 
Agata, Asterix, Atlantic, Baraka, Baro-
nesa, Bintje, Caesar, Cupido, Marijke, 
Monalisa, Panda e Vivaldi. Isso não 
indica que cultivares que não estejam 
nesta lista, não sejam também suscetí-
veis ao PVYNTN. Além de resistência e 
suscetibilidade, as cultivares de batata 
apresentam reações fenotípicas especí-
ficas a estirpes de PVY. Vários isolados 
presentes nas amostras coletadas neste 
estudo foram utilizados em inoculações 

controladas em diversas cultivares de 
batata na Embrapa Hortaliças (Silva, 
2008). Na análise dos sintomas, foram 
evidentes as diferenças existentes entre 
dois isolados necróticos de PVYNTN: en-
quanto um deles induziu sintoma típico 
de encrespamento apical (Souza-Dias, 
2006) nas cultivares Mondial, Monalisa 
e Canoinhas, o outro induziu apenas 
mosaico com manchas cloróticas.

No Brasil, o primeiro alerta fitossa-
nitário da presença de PVYNTN foi feito 
em tubérculo-semente importado por 
Souza-Dias, em 1996. Desde então, 
observou-se uma rápida expansão de 
mosaicos em campos de batata nas 
principais regiões produtoras. 

Estudos recentes também eviden-
ciam a rápida disseminação desses 
subgrupos necróticos em vários países 
e mostram que se trata de recombinantes 
entre PVYO e PVYN, gerando variantes 
do tipo PVYN:O e PVYNTN (Piche et al., 
2004; Nie et al., 2004; Singh et al., 
2008). 

Os estudos moleculares sobre PVY 
em batata no Brasil ainda são muito 
incipientes e não permitem conclusões 
seguras sobre a origem das estirpes pre-
sentes (Inoue-Nagata et al., 2001). En-
tretanto, o mais provável é que estejam 

Figura 1. Incidência das estirpes e subgrupos necróticos do Potato virus Y nos Estados de 
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Santa Catarina (incidence of necrotic 
Potato virus Y strains and subgroups in the States of Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Bahia, Paraná e Santa Catarina). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.
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associadas a introduções eventuais no 
país via tubérculo-semente importado 
e também a recombinações espontâneas 
em nossos campos.

Este levantamento mostra um fato 
incontestável: a presença da estirpe 
necrótica de PVY em batata no Brasil 
é generalizada. Mais relevante ainda, a 
análise molecular das subamostras por 
localidade indicou a presença maciça do 
subgrupo necrótico PVYNTN (Figura 1), 
um forte indicativo de que hoje, no Bra-
sil, as variantes necróticas do subgrupo 
PVYNTN predominam. 

Várias devem ser as razões para 
esta ampla disseminação do subgrupo 
necrótico de PVY no país. Com rela-
ção ao vírus, a virulência dos isolados 
associada à alta concentração viral em 
muito favorece o surgimento de no-
vos recombinantes (Nie et al., 2004). 
Adicionalmente, os sintomas causados 
pela estirpe necrótica na batatateira são 
mais brandos que aqueles causados por 
PVYO e podem passar despercebidos a 
campo. 

Do ponto de vista da legislação, 
houve um descompasso entre a flexi-
bilização do sistema de produção de 
tubérculo-semente e o credenciamento 
das “Unidades Certificadoras” previstas 
na lei (Figueira, 2006). Na ausência 
dessas, os produtores passaram a 
realizar autocertificação, resultando em 
uma enorme informalização do sistema 
de produção de sementes (Andreatta, 
2006), com graves conseqüências 
fitossanitárias sobre a qualidade dos 
tubérculos-sementes. 

Para produção de semente própria, 
muitos batateiros partem de mini-
tubérculos, em geral, com alta qualidade 
fitossanitária. Porém, na multiplicação 
das sementes em campo, práticas im-
portantes para manutenção da sanidade 
como, por exemplo, isolamento dos 
campos e erradicação de plantas doen-
tes, não são observadas. Em conseqüên-
cia, produz-se tubérculo-semente com 
alta incidência de vírus, especialmente 
PVY (Tabela 1). 

Considerações finais - No presente, 
a situação epidemiológica do PVY em 
batata é bastante complexa em todo o 
mundo, tendo sido discutida em detalhes 
por Singh et al. (2008). Esses autores 

propõem que os isolados continuem a 
ser descritos no nível de estirpes através 
da reação diferencial em cultivares de 
batata e fumo. Concomitantemente, a 
caracterização de seqüências de todo o 
genoma deve ser realizada.

Frente aos resultados deste levan-
tamento, fica claro que PVY é hoje 
o principal vírus de batata no Brasil, 
com ampla disseminação do subgru-
po necrótico, independente da região 
produtora ou da cultivar. Entretanto, 
PLRV, que era considerado sob con-
trole, e PVS, que tinha uma ocorrência 
restrita, começam também a aparecer 
em incidência preocupante, o que 
pode ser conseqüência do abandono das 
práticas recomendadas para produção de 
tubérculos-semente. 

Não se produz tubérculo-semente 
de alta qualidade fitossanitária sem 
uma certificação efetiva, que garanta 
a aplicação das boas práticas previstas 
na legislação.
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A baixa eficiência de algumas culturas 
em absorver nutrientes no solo gera 

a necessidade da aplicação de doses altas 
de fertilizantes nos sistemas de cultivos 
(Malavolta, 1987).

O tomateiro cultivado (Solanum 
lycopersicum Mill.) é um exemplo 
dessas culturas, onde altas doses de 
fertilizantes utilizadas em seu cultivo 
contrastam com as quantidades relati-
vamente baixas de nutrientes exportadas 
pela cultura (Embrapa, 1994).

A aplicação de grande quantidade de 
adubos solúveis no solo é uma prática 
potencialmente poluidora do meio-am-
biente, principalmente da água, seja ela 
subterrânea ou superficial. Não bastasse 
o custo ambiental, os fertilizantes são 
adquiridos a um custo cada vez mais alto 

OLIVEIRA AR; OLIVEIRA SA; GIORDANO LB; GOEDERT WJ. 2009. Absorção de nutrientes e resposta à adubação em linhagens de tomateiro. Horti-
cultura Brasileira 27: 498-504.
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RESUMO
Vinte e nove linhagens de tomateiro rasteiro foram avaliadas 

quanto à eficiência de absorção de nutrientes e resposta à adubação, 
em dois ensaios, no ano de 2006, na Embrapa Hortaliças. No primeiro 
ensaio aplicou-se 1/3 da dosagem de fertilizante utilizada no segun-
do. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 
três repetições. As linhagens foram classificadas quanto à eficiência 
na absorção de nutrientes e reposta à adubação baseando-se nos 
incrementos de índice DRIS e nos incrementos de produtividade. 
Os valores críticos para eficiência na absorção e resposta à adubação 
foram as médias de incremento de índice DRIS e produtividade, 
respectivamente. As linhagens diferenciaram-se quanto à eficiência 
na absorção dos nutrientes e quanto à resposta à adubação. Foram 
consideradas responsivas à adubação e eficientes na absorção de 
nutrientes as linhagens 03, 04, 05, 09 e 22, para o N; 03, 04, 09, 13, 
15 e 29, para o P; 03, 05, 10, 21, 22, 25 e 27, para o K; 05, 10, 21, 
22, 25, 27 e 29, para o Ca; 04, 13, 15, 27 e 29, para o S e B; e 03, 05, 
09, 10 e 27, para o Cu. As linhagens com os melhores desempenhos 
foram a 27, na absorção dos nutrientes, e 03, 04, 05 e 29, na respon-
sividade à adubação.

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, DRIS, nutrição de plantas, 
melhoramento genético.

ABSTRACT
Nutrient uptake and response to fertilization of tomato 

inbred lines

Twenty nine processing tomato inbred lines were evaluated for 
their efficiency in nutrient uptake and in their response to fertilization. 
Two field assays were carried out at Embrapa Hortaliças, Brazil, with 
distinct fertilization dosages in 2006. In the first assay 1/3 of the total 
fertilization was applied when compared with the second assay. The 
experiments were conducted using a completely randomized design 
with three replications. The criteria to rank the inbred lines in both 
assays were the DRIS (Diagnosis and Recommendation Integrated 
System) index value and fruit yield. The critical values in order to 
distinguish efficient versus non-efficient as well as responsive versus 
non-responsive inbred lines were the average increase in both DRIS 
index value and fruit yield. Differences were detected among inbred 
lines for the uptake efficiency for all nutrients and for response to 
fertilization. The inbred lines 03, 40, 09 and 22 were classified as 
responsive to fertilization and efficient in N uptake; the lines 03, 
04, 09, 13, 15 and 29 were for P; 03, 05, 10, 21, 22, 25 and 27 for 
K, 05, 10, 21, 22, 25, 27 and 29 for Ca; 04, 13, 15, 27 and 29 for S 
and B; 03, 05, 09, 10 and 27 for Cu. The inbred lines with the best 
performance were 27 in relation to nutrient absorption, and the lines 
03, 04, 05 and 29 in relation to fertilization response.

Keywords: Solanum lycopersicum, DRIS, plant nutrition, 
breeding.
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pelos produtores, onerando a produção 
de alimentos.

A variabilidade genética das espé-
cies vegetais normalmente proporciona 
diferenças nas capacidades de absorção 
de nutrientes. Tal fato tem sido relatado, 
quanto à tolerância ao baixo teor de 
fósforo, em culturas de interesse econô-
mico (Silva & Gabelman, 1992; Horts 
& Wiesler, 1996), inclusive olerícolas 
como alface (Cock et al., 2002) e tomate 
(Coltman et al., 1985).

No Brasil, vários trabalhos foram 
conduzidos para avaliar as caracte-
rísticas morfológicas, agronômicas, 
qualidade de frutos e adaptação edafo-
climática de cultivares de tomate, das 
quais as variedades Santa Cruz e Santa 
Clara configuram como genitoras de im-

portantes materiais (Leal, 1973; Silva, 
1996; Peixoto et al., 1999). Entretanto, 
essas informações ainda se mostram 
escassas para subsidiar trabalhos de 
melhoramento genético em tomateiro 
visando a seleção de cultivares mais 
eficientes na absorção dos nutrientes 
no solo.

Portanto, trabalhos científicos bus-
cando viabilizar a obtenção de cultivares 
eficientes na absorção de nutrientes são 
promissores para a sustentabilidade da 
atividade e, por conseguinte, de grande 
interesse à sociedade.

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a eficiência na absorção de nutrientes e 
a resposta à adubação em vinte e nove 
linhagens de tomateiro rasteiro.
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MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado de 22 
de março a 15 de julho de 2006, em 
campo experimental da Embrapa Hor-
taliças, à altitude média de 996 metros 
e coordenadas geográficas de 15º56’00” 
de latitude Sul e 48º08’00” de longitude 
a Oeste.

O solo foi classificado como LA-
TOSSOLO VERMELHO Distrófico 
(LVd) (Embrapa, 2006), fase cerrado, 
relevo suave ondulado. A análise das 
propriedades químicas, realizada em 
amostra de solo na camada de 0-20 
cm, revelou: pH em água (1:2,5)= 
4,80; MO= 36,20 g dm-3; P (Mehlich 
1)= 12,50 mg dm-3; K+= 172 mg dm-3; 
Na+= 58 mg dm-3; Ca2+= 2,80 cmolc 
dm-3; Mg2+= 0,80 cmolc dm-3; H + Al3+= 
8,60 cmolc dm-3; Al3+= 0,70 cmolc dm-3; 
B (água quente)= 0,40 mg dm-3; Cu 
(DTPA)= 1,00 mg dm-3; Fe (DTPA)= 
25,10 mg dm-3; Mn (DTPA)= 30,80 mg 
dm-3; e Zn (DTPA)= 6,80 mg dm-3.

Foram instalados dois ensaios com 
vinte e nove linhagens de tomateiro 
rasteiro do Programa de Melhoramento 
Genético da Embrapa Hortaliças, co-
dificadas por números de 01 a 29, em 
ambientes com distintas dosagens de 
fertilizantes. O delineamento experi-
mental foi inteiramente casualizado com 
três repetições. A parcela experimental 
foi constituída por 12 plantas dispostas 
em fileira única e espaçadas 0,30 m 
entre si. O espaçamento entre fileiras 
foi de 1,50 m.

Ao longo do experimento foram rea-
lizados o controle de ervas daninhas, de 
pragas e doenças, adubação de cobertura 
e irrigação por aspersão convencional.

Avaliou-se as linhagens quanto 
à absorção de nutrientes e resposta à 
adubação, pela metodologia idealiza-
da por Oliveira et al. (2001), a qual 
fundamenta-se na quantificação de in-
crementos de produtividade e de índice 
DRIS (Sistema Integrado de Diagnose 
e Recomendação) em diferentes níveis 
de adubação.

Em ambos os ensaios o solo foi pre-
parado convencionalmente e corrigido 
com calcário dolomítico filler (PRNT= 
95%), com uma dosagem de 5 t ha-1, 
estabelecida pelo critério de saturação 

por bases, suficiente para elevar a satura-
ção para 70%, conforme recomendação 
para a cultura do tomate (Filgueira et 
al., 1999).

A adubação do ensaio 02 foi esta-
belecida com base nos resultados da 
análise de solo e na Recomendação 
para Uso de Corretivos e Fertilizantes 
em Minas Gerais, 5ª Aproximação 
(Filgueira et al., 1999) e constou de 
60 kg de N, 600 kg de P2O5, 100 kg 
de K2O, 3 kg de B e 1,3 kg de Cu por 
hectare, aplicados imediatamente antes 
do transplantio, além de 60 kg de N ha-1 
em cobertura. As fontes de nutrientes 
utilizadas foram superfosfato simples, 
cloreto de potássio, sulfato de amônio, 
bórax e sulfato de cobre, contemplando 
também a adição de 600 kg de Ca e 394 
kg de S por hectare, no transplantio, e 
60 kg ha-1 de S, em cobertura, no ensaio 
02. No ensaio 01, aplicou-se 1/3 da 
dosagem dos fertilizantes empregados 
no ensaio 02, inclusive na adubação de 
cobertura.

A adubação de cobertura foi rea-
lizada aos 25 dias após o transplante, 
utilizando sulfato de amônio como 
fonte de nitrogênio. O adubo foi apli-
cado manualmente ao lado da linha de 
plantas e incorporado ao solo com uma 
leve irrigação.

Avaliou-se no experimento o índi-
ce DRIS dos nutrientes N, P, K, Ca, 
S, B e Cu, e a produtividade de cada 
linhagem. O índice DRIS foi calculado 
com base nos resultados da análise de 
folhas, conforme método descrito por 
Malavolta et al. (1997). Para tanto, a 
amostragem das folhas foi realizada no 
ato do florescimento pleno do tomatei-
ro, coletando-se a quarta folha da haste 
contada do ápice para a base (Passos, 
1999). As amostras foram compostas 
por duas folhas por planta, totalizando 
24 folhas por parcela.

Na obtenção dos valores de refe-
rência para os cálculos dos índices 
DRIS, utilizou-se a própria população 
de plantas do experimento para a coleta 
de dados, considerando parcelas de alta 
produtividade as que produziram acima 
de 70 t ha-1.

A colheita foi realizada aos 113 dias 
após o transplantio, manualmente e em 
operação única, quando as linhagens 

apresentavam aproximadamente 80% 
dos frutos já maduros.

Os valores médios de produtividade 
e de índice DRIS de cada linhagem 
obtidos no ensaio 01 foram compara-
dos com aqueles obtidos no ensaio 02. 
Estimaram-se, então, as ocorrências de 
incrementos nas produtividades e no 
índice DRIS de cada nutriente conside-
rado (Incremento de índice DRIS ou de 
Produtividade = índice DRIS ou Produ-
tividade do ensaio 02 – índice DRIS ou 
Produtividade do ensaio 01).

Com base nesses resultados e consi-
derando a média de incremento de índice 
DRIS por nutriente e de produtividade 
de todas as linhagens como valores 
críticos para eficiência na absorção de 
nutrientes e resposta à adubação, respec-
tivamente, estabeleceram-se quatro gru-
pos: i) eficiente na absorção do nutriente 
e responsiva à adubação; ii) eficiente na 
absorção do nutriente e não responsiva à 
adubação; iii) não eficiente na absorção 
do nutriente e responsiva à adubação; e 
iv) não eficiente na absorção do nutrien-
te e não responsiva à adubação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As produtividades das linhagens 
avaliadas ocorreram dentro do esperado 
(Tabela 1), sem a obtenção de valores 
que discrepam muito dos que são conse-
guidos em plantios comerciais de tomate 
para industrialização. A produtividade 
média variou de 66 a 115 t ha-1, no ensaio 
01, e de 57 a 118 t ha-1, no ensaio 02. O 
incremento médio de produtividade foi 
de 7,4 t ha-1.

Observou-se que das 29 linhagens, 
19 tiveram ganhos em produtividade 
em reposta ao aumento da adubação, 
gerando incrementos de produtividade 
(Tabela 1). As linhagens 01, 06, 07, 08, 
14, 16, 17, 18, 26 e 28 detiveram produ-
ções no ensaio 02 inferiores às obtidas 
no ensaio 01, resultando em decremen-
tos de produtividade, evidenciando 
que esses materiais não responderam 
à adubação.

Dentre as linhagens que tiveram 
decrementos de produtividade, notou-se 
que as linhas 16, 17 e 18 apresentaram 
aumento na ocorrência e severidade de 
doenças foliares, principalmente pinta-
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preta (Alternaria solani) e septoriose 
(Septoria lycopersici) com a elevação do 
teor de nutrientes no solo. As linhagens 
02, 04, 21 e 22 também tiveram pro-
blemas com agravamento da incidência 
de doenças e, apesar de apresentarem 
maiores produtividades no ensaio 02, é 
possível que parte do potencial produ-
tivo tenha sido comprometido.

De uma forma geral, os dados permi-
tem afirmar que as linhagens analisadas 
responderam de forma diferenciada ao 
aumento da adubação, denotando as 
distintas composições genéticas desses 
materiais, o que é de interesse para o 
melhoramento.

As linhagens avaliadas revelaram in-
crementos de índice DRIS em quatro dos 
sete nutrientes considerados (Tabela 2), 
em função do aumento da adubação. Os 
incrementos de índice DRIS ocorreram 
nos seguintes elementos: N, P, S e B. 

Aumento na adubação tende a oca-
sionar maior absorção pelas plantas dos 

nutrientes aplicados, com reflexos nos 
respectivos valores de índice DRIS. 
Entretanto, nem sempre isso ocorre. A 
presença de nutrientes essenciais em 
quantidades adequadas em um solo 
não assegura a sua disponibilidade para 
as culturas, pois outros fatores como 
deficiência hídrica, temperatura, pH, 
presença de nutrientes tóxicos ou sais 
podem limitar essa disponibilidade 
(Fageria et al., 1999). Várias intera-
ções também podem ocorrer entre os 
nutrientes na solução do solo, afetando 
a disponibilidade, quais sejam: antago-
nismo, inibição competitiva e inibição 
não competitiva (interações negativas), 
além de sinergismo (interação positiva) 
(Malavolta, 1987).

A adubação pode alterar a disponi-
bilidade dos nutrientes por duas formas: 
adicionando o nutriente à solução do 
solo ou intensificando as interações 
entre os nutrientes.

A variação de adubação do ensaio 

01 para o ensaio 02 alterou diretamente, 
por adição ao solo, os nutrientes N, P, K, 
Ca, S, B e Cu e, portanto, a classificação 
das linhagens foi realizada apenas para 
esses elementos. Os incrementos médios 
de Índice DRIS de N, P, K, Ca, S, B e 
Cu foram 100,8; 307,0; -326,0; -203,1; 
356,3; 310,3; e -230,0; respectivamente. 
A ocorrência de valores positivos no 
incremento de índice DRIS de N, P, S 
e B pode estar relacionada ao aumento 
da disponibilidade desses nutrientes em 
função da adubação.

A menor absorção, no ensaio 2, de 
K, Ca e Cu nas linhagens avaliadas pode 
ter refletido diretamente na produção de 
frutos, dada a importância metabólica 
desses nutrientes nas plantas. O K e Ca 
estão entre os nutrientes mais expor-
tados nos frutos de tomate (Espinoza, 
1991; Embrapa, 1994).

Para o nitrogênio houve a seguinte 
classificação das linhagens: i) 03, 04, 05, 
09 e 22 foram eficientes na absorção de 

Tabela 1. Produtividade média, em t ha-1 (Prod) e incremento de produtividade (IP) em 29 linhagens (L) de tomateiro rasteiro (average yield 
in t ha-1 and yield increase in 29 processing tomato lines). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2006.

Linhagens e respectivas produtividades no ensaio 01
L Prod L Prod L Prod L Prod L Prod
1 84,63 7 78,50 13 82,90 19 95,97 25 74,10
2 65,67 8 91,40 14 83,00 20 75,73 26 74,73
3 79,73 9 85,73 15 76,13 21 72,93 27 76,83
4 84,03 10 69,50 16 91,30 22 75,53 28 83,77
5 87,63 11 88,30 17 92,33 23 78,37 29 82,77
6 115,27 12 73,80 18 111,87 24 80,07

Linhagens e respectivas produtividades no ensaio 02
L Prod L Prod L Prod L Prod L Prod
1 59,63 7 64,97 13 105,40 19 102,83 25 88,60
2 73,03 8 87,50 14 71,70 20 78,50 26 56,80
3 93,10 9 104,33 15 94,63 21 88,60 27 85,47
4 111,33 10 83,70 16 87,20 22 92,13 28 80,03
5 111,90 11 89,67 17 79,87 23 81,63 29 117,57
6 88,20 12 78,23 18 87,13 24 86,80

Linhagens e respectivos incrementos de produtividade
L IP L IP L IP L IP L IP
1 -25 7 -14 13 23 19 7 25 15
2 7 8 -4 14 -11 20 3 26 -18
3 13 9 19 15 19 21 16 27 9
4 27 10 14 16 -4 22 17 28 -4
5 24 11 1 17 -12 23 3 29 35
6 -27 12 4 18 -25 24 7
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Tabela 2. Incremento de índice DRIS em 29 linhagens de tomateiro rasteiro (increase in the Diagnosis and Recommendation Integrated 
System (DRIS) of 29 processing tomato inbred lines). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2006.

Linhagem N P K Ca Mg S B Cu Mn Zn
1 132 259 -245 -193 -98 252 230 -187 241 -155
2 159 299 -264 -215 -120 271 274 -190 283 -118
3 130 320 -317 -209 -60 319 288 -207 301 -123
4 113 409 -456 -263    2 534 459 -259 423 -163
5 126 235 -236 -164 -71 200 180 -115 200 -105
6 138 333 -336 -221 -64 359 302 -187 338 -141
7 123 242 -226 -177 -73 230 222 -131 231 -81
8   61 171 -198 -110 -6 192 175 -78 199 -54
9 173 324 -332 -224 -94 335 283 -141 320 -153
10   87 267 -288 -166 -19 285 279 -172 292   -81
11   86 331 -365 -205    3 433 367 -194 383 -129
12    11 569 -694 -323 194 937 753 -395 697 -194
13 100 333 -348 -215  -24 384 349 -248 379 -106
14 234 485 -452 -356 -180 475 478 -373 463 -256
15   59 357 -377 -208    14 444 384 -333 383 -162
16 107 347 -358 -217   -40 387 322 -283 347 -172
17 110 403 -417 -241   -17 430 404 -338 428 -98
18 156 393 -387 -254   -82 377 325 -312 369 -165
19   71 281 -307 -180     -9 339 305 -252 310 -107
20 112 395 -395 -253   -70 463 424 -385 394 -246
21   49 275 -295 -162   -28 336 299 -320 312 -195
22 106 285 -269 -193   -71 306 287 -234 308 -133
23 103 331 -327 -222   -57 370 323 -311 304 -213
24   68 272 -286 -179    -4 350 319 -203 302 -101
25   98 297 -297 -183   -65 326 290 -254 324 -164
26   60 289 -293 -175     -1 364 314 -259 304 -110
27   64 290 -326 -181   34 383 337 -181 306 -74
28 121 325 -332 -220   -39 368 340 -199 325 -104
29   81 324 -346 -200     2 397 350 -239 326 -119

Média 104,76 325,55 -336,86 -211,34 -35,97 374,00 333,17 -240,69 337,66 -138,69

N e responsivas à adubação (EA e RA); 
ii) 01, 02, 06, 07, 14, 16, 17, 18, 20, 23 
e 28 destacaram-se como eficientes na 
absorção e não responsivas à adubação 
(EA e NRA); iii) 10, 13, 15, 21, 25, 27 
e 29 mostraram-se não eficientes na 
absorção de N e responsivas à adubação 
(NEA e RA); e iv) por sua vez, 08, 11, 
12, 19, 24 e 26 foram não eficientes na 
absorção e não responsivas à adubação 
(NEA e NRA).

Para o N, constatou-se, assim, que 
apenas cinco linhagens compuseram 
o grupo das eficientes e responsivas à 
adubação.

Quanto ao fósforo, teve-se que: i) 

as linhagens 03, 04, 09, 13, 15 e 29 
revelaram-se eficientes na absorção e 
responsivas à adubação (EA e RA); ii) 
06, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23 e 28 
apresentaram-se eficientes na absorção 
de P, porém não responsivas à aduba-
ção (EA e NRA); iii) as linhagens não 
eficientes na absorção e responsivas à 
adubação (NEA e RA) foram 05, 10, 21, 
22, 25 e 27; e iv) as linhagens 01, 02, 
07, 08, 19, 24 e 26 destacaram-se por 
seus comportamentos nãos desejáveis, 
uma vez que foram não eficientes na 
absorção e não responsivas à adubação 
de P (NEA e NRA).

Similarmente ao que ocorreu com o 

N, também para o P, a classe que conteve 
o maior número de linhagens foi EA e 
NRA, com um total de nove; ademais, as 
classes com menor número de linhagens 
foram as EA e RA, e NEA e RA, com 
seis linhagens cada.

Diferentes capacidades de absorção 
de fósforo entre genótipos de tomateiro 
têm sido relatadas em pesquisas com 
esse nutriente. Como exemplo, Alvarez 
et al. (2002), trabalhando com as cul-
tivares comerciais Santa Cruz e Santa 
Clara, observaram superioridade da pri-
meira quanto à eficiência na utilização 
do fósforo acumulado na planta e quanto 
à eficiência na absorção desse nutriente 
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proveniente do fertilizante aplicado. 
Concluíram, também, que as cultiva-
res responderam de forma diferente à 
adubação com fósforo, enfatizando a 
importância desse tipo de trabalho nos 
programas de melhoramento genético 
de tomateiro.

Hocking et al. (1997) atribuem às 
diferenças morfológicas e densidade de 
pêlos no sistema radicular a capacidade 
diferenciada das plantas em absorver 
fósforo no solo. A excreção de ácidos 
orgânicos pelas raízes é tida como um 
mecanismo de liberação do P “fixado” 
a minerais de Fe e Al no solo. O feijão 
guandu (Cajanus cajan) é um exemplo 
típico de plantas que possuem esse me-
canismo (Otani et al., 1996).

A classificação das linhagens quanto 
à eficiência na absorção de potássio e 
resposta à adubação, distribuiu-se da 
seguinte forma: i) 03, 05, 10, 21, 22 e 
25 expressaram-se eficientes na absor-
ção de K e responsivas à adubação (EA 
e RA); ii) 01, 02, 07, 08, 19, 24 e 26 
foram eficientes na absorção, porém não 
responsivas à adubação (EA e NRA); iii) 
04, 09, 13, 15, 27 e 29 apresentaram-se 
não eficientes na absorção de K e res-
ponsivas à adubação (NEA e RA); e iv) 
06, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23 e 28 
foram não eficientes na absorção e não 
responsivas à adubação (NEA e NRA).

Por esses resultados, houve menor 
desempenho das linhagens quanto à 
eficiência e responsividade ao K em 
comparação ao N e P, uma vez que 

para aquele, dez linhagens foram não 
eficientes e não responsivas.

No que se refere ao cálcio, as linha-
gens foram classificadas como segue: 
i) 05, 10, 21, 22, 25, 27 e 29 foram 
eficientes na absorção de Ca e respon-
sivas à adubação (EA e RA); ii) 01, 07, 
08, 19, 24 e 26 mostraram-se eficientes 
na absorção, porém não responsivas à 
adubação (EA e NRA); iii) 03, 04, 09, 13 
e 15 expressaram-se como não eficientes 
na absorção mas responsivas à adubação 
(NEA e RA); e iv) 02, 06, 11, 12, 14, 16, 
17, 18, 20, 23 e 28 foram não eficientes 
na absorção de Ca e não responsivas à 
adubação (NEA e NRA).

Assim, apesar de onze linhagens se-
rem não eficientes e não responsivas ao 
Ca, sete foram eficientes e responsivas, 
cuja magnitude é superior ao quantum 
de linhagens com essa mesma classifi-
cação para N e P.

Não foi observado qualquer sintoma 
visual nítido de deficiência de cálcio, 
como a podridão estilar dos frutos, 
apesar da ocorrência de decrementos de 
índice DRIS. Esse fato demonstra que, 
mesmo apresentando menores teores 
nas folhas com o aumento da adubação, 
é pouco provável a possibilidade do Ca 
ter sido limitante para a expressão do 
potencial produtivo das linhagens.

Pouca importância é dispensada ao 
enxofre nos programas de adubação e 
trabalhos com eficiência de absorção e 
resposta ao fornecimento desse nutriente 
são raros. O fato do enxofre acompanhar 

outros nutrientes na adubação devido 
às fontes empregadas (sulfato de amô-
nio, sulfato de magnésio, superfosfato 
simples, dentre outros) ameniza os 
problemas de carência nas lavouras, le-
vando, muitas vezes, a uma equivocada 
conclusão de ausência de resposta das 
culturas à adubação com S.

A ocorrência de baixos teores de 
enxofre no solo pode ser suficiente 
para inibir o aparecimento de sintomas 
visuais de deficiência, porém, pode não 
ser o bastante para evitar a ocorrência da 
chamada “fome oculta” que comprome-
te a produtividade das culturas de forma 
imperceptível. A resposta à aplicação 
de gesso em função da melhoria do 
ambiente radicular e do fornecimento 
enxofre (Raij, 1991), reflete o quanto 
podem ser importantes trabalhos com 
esse nutriente.

Assim como para os outros nutrien-
tes considerados, a capacidade de absor-
ção de enxofre foi bastante diferenciada 
entre as linhagens.

O enxofre, de forma análoga ao 
nitrogênio, o boro e o cobre, conteve o 
menor número de linhagens EA e RA. A 
classificação das linhagens quanto à efi-
ciência e responsividade ao S resumiu-
se em: i) 04, 13, 15, 27 e 29, eficientes na 
absorção de S e responsivas à adubação 
(EA e RA); ii) 06, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
20, 23, 24, 26 e 28, eficientes na absor-
ção de S e não responsivas à adubação 
(EA e NRA); iii) 03, 05, 09, 10, 21, 22 
e 25, não eficientes na absorção de S e 

Tabela 3. Estimativas de correlação de Pearson entre índices DRIS em 29 linhagens de tomateiro rasteiro (Pearson’s correlation matrix 
among DRIS indexes in 29 processing tomato inbred lines). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2006.

N P K Ca Mg S B Cu Mn Zn
N 1,000 0,842 -0,783 -0,896 0,647 0,716 0,751 -0,775 0,783 -0,781
P 1,000 -0,992 -0,992 -0,223 0,976 0,983 -0,949 0,993 -0,828
K 1,000 0,974 0,100 -0,992 -0,994 0,924 -0,995 0,776
Ca 1,000 0,303 -0,950 -0,964 0,928 -0,973 0,826
Mg 1,000 -0,022 -0,067 0,311 -0,137 0,553
S 1,000 0,997 -0,913 0,989 -0,756
B 1,000 -0,919 0,992 -0,762

Cu 1,000 -0,943 0,917
Mn 1,000 -0,804
Zn 1,000

Valores de R≥0,459 foram significativos em 1% de probabilidade pelo teste “t” de Student; enquanto valores de R≥0,356 foram significa-
tivos em 5% de probabilidade pelo teste “t” de Student (values of R≥0.459 were significant at 1% probability by “t” test of Student; while 
values of R≥0.35 were significant at 5% probability by “t” test of Student).
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responsivas à adubação (NEA e RA); e 
iv) 01, 02, 07, 08, 19 e 24, as quais foram 
não eficientes na absorção de S e não 
responsivas à adubação (NEA e NRA).

Observou-se que os teores foliares 
de enxofre aumentaram com a adubação, 
gerando incrementos de índice DRIS.

Holanda Filho et al. (2006), ava-
liando o efeito da fertirrigação de N e 
K2O na absorção de macronutrientes 
da gravioleira, não observaram em 
nenhum tratamento deficiência de en-
xofre, evidenciando que o N e o K não 
interferem negativamente na absorção 
desse nutriente pela cultura.

A avaliação das linhagens quanto à 
absorção de boro e resposta à adubação 
gerou resultados bastante semelhantes 
aos do enxofre. Houve uma semelhança 
de comportamento dos genótipos de 
tomate, onde até mesmo os valores de 
incrementos de índice DRIS foram pró-
ximos. É possível, portanto, que além 
das interações com os demais nutrientes 
(Tabela 3) tenha ocorrido uma gama 
de fatores, comuns ao B e ao S, que 
interferiu na absorção desses nutrien-
tes pelo tomateiro, inclusive aqueles 
morfológicos e fisiológicos inerentes 
ao genótipo.

A classificação quanto à eficiência na 
absorção de boro e resposta à adubação 
coincidiu com a classificação para o en-
xofre, com exceção do comportamento 
das linhagens 06 e 24. Para o boro, a 
linhagem 06 mostrou-se eficiente na 
absorção e a 24, não eficiente. Para o en-
xofre, o comportamento foi o inverso.

O boro é um regulador de metabolis-
mo necessário à translocação de açúca-
res nas plantas. O principal sintoma de 
carência desse nutriente em tomateiro é 
a má formação do fruto, causando o que 
se conhece como lóculo aberto (Melo 
et al., 2005). Em cultivos na região dos 
cerrados a adubação com boro passa a 
ser relevante devido à baixa fertilidade 
natural desses solos e da estreita rela-
ção do boro com a absorção de cálcio 
(Fumes, 1986).

Malavolta (1987) ressalta a inter-
ferência da relação Ca:Mg no solo na 
absorção de alguns nutrientes, dentre 
eles o boro, por meio de processos de 
antagonismo, inibição competitiva e 
não competitiva e sinergismo. De fato, 

Moreira et al. (2000) relataram a di-
minuição da absorção de boro quando 
aplicado 7.800 kg.ha-1 de calcário na 
proporção de Ca:Mg de 3:1.

No presente trabalho, o aumento da 
dosagem de adubo no ensaio 02 alterou 
também a relação Ca:Mg, uma vez que 
as fontes de nutrientes aplicadas conti-
nham Ca e não continham Mg. Dessa 
forma, a absorção diferenciada de boro 
pode ser resultante da reação de cada 
linhagem em face à nova relação entre 
nutrientes estabelecida no ensaio 02.

No que se refere ao cobre, as li-
nhagens foram assim classificadas: i) 
03, 05, 09, 10 e 27, como eficientes na 
absorção e responsivas à adubação (EA 
e RA); ii) 01, 02, 06, 07, 08, 11, 24 e 28 
foram eficientes na absorção de Cu e não 
responsivas à adubação (EA e NRA); iii) 
04, 13, 15, 21, 22, 25 e 29 apresentaram-
se não eficientes na absorção, porém 
responsivas à adubação (NEA e RA); e 
iv) 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 26, 
como não eficientes na absorção de Cu 
e não responsivas à adubação (NEA e 
NRA).

Segundo Malavolta (1987), o cobre 
estabelece interação de antagonismo 
com o cálcio e de inibição competitiva 
com o zinco. Entretanto, não se obser-
vou no presente trabalho correlação 
negativa entre o índice DRIS desses 
três nutrientes (Tabela 3), descartando a 
possibilidade de que uma interação anta-
gônica entre eles tenha sido responsável 
pela geração de decrementos de índice 
DRIS de cobre.

Soares et al. (2000) constataram 
diferença na sensibilidade à toxidez por 
cobre entre duas espécies de eucalipto, 
possivelmente devido a uma absorção 
diferenciada do nutriente pelos genó-
tipos.

Os dados de incrementos de índice 
DRIS (Tabela 2) demonstram que houve 
diferenciação na eficiência de absor-
ção de todos os nutrientes avaliados, 
evidenciando, por outro lado, reações 
similares para alguns nutrientes, como 
o K, S e B.

Dentre os genótipos eficientes na 
absorção de nutrientes e responsivos à 
adubação, a linhagem 27 foi a de me-
lhor desempenho, por sua eficiência e 
responsividade na absorção de 71,43% 

dos nutrientes considerados, seguida 
pelas linhagens 03, 04, 05 e 29, todas 
com freqüência de 57,14%.

A linhagem 28 mostrou-se, também, 
bastante promissora, sendo eficiente 
na absorção de 71,43% dos nutrientes 
considerados. Porém, foi considerada 
não responsiva à adubação. Situação 
semelhante à última condição ocorreu 
com as linhagens 01, 06, 07, 11, 14, 
16, 17, 18, 19, 23, 24 e 26, com uma 
freqüência de 57,14%.

Os resultados obtidos revelam que 
há potencial das linhagens avaliadas 
para eficiência na absorção de nutrien-
tes e resposta à adubação, o que é de 
fundamental importância para ações re-
lacionadas ao melhoramento de plantas, 
aí incluídas ações de equipe entre me-
lhoristas e fitotecnistas, com vantagens 
para o produtor e consumidor. Estudos 
de herança tornam-se, a partir de então, 
de absoluta necessidade para a definição 
dos procedimentos de melhoramento 
para obtenção de ganhos superiores 
com a seleção, com foco principal para 
produto destinado à industrialização.

De forma sucinta, conclui-se que: i) 
houve variabilidade entre as linhagens 
avaliadas de tomate para uso em indús-
tria quanto à eficiência na absorção e 
resposta à adubação de N, P, K, Ca, S, 
B e Cu; ii) eficiência e responsividade 
para o nitrogênio ocorreram com as 
linhagens 03, 04, 05, 09 e 22; quanto ao 
fósforo, para as linhas 03, 04, 09, 13, 15 
e 29; em relação ao potássio, para 03, 
05, 10, 21, 22, 25 e 27; para o cálcio, por 
05, 10, 21, 22, 25, 27 e 29; ao enxofre 
e boro, pelas linhas 04, 13, 15, 27 e 29; 
e para o cobre, pelas linhas 03, 05, 09, 
10 e 27; e  iii) a linhagem 27 prevaleceu 
dentre as demais pelo maior percentual 
de absorção e responsividade (71,43%) 
dos nutrientes avaliados, seguida por 
03, 04, 05 e 29, essas com freqüência 
de 57,14%.
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During recent years, melon export 
f rom Braz i l  has  increased 

dramatically in terms of quantity 
and cultivar diversity (Sales et al., 
2004; Souza et al., 1994; Nunes et 
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ABSTRACT
Postharvest disorders and rots can produce important economic 

losses in fruits stored for long time for exportation. The genetic and 
physiological basis of some disorders in melon (Cucumis melo L.) 
are unknown and particularly the possible relation with climacteric 
behavior. A collection of melon near-isogenic lines (NILs) (SC3-5 
and seven more showing climacteric and two non-climacteric ripening 
pattern) were analyzed to study genetic and physiological aspects 
of fruit disorders and rots. Two non-climacteric (Nicolás; Inodorus 
Group; and Shongwan Charmi PI161375, Conomon Group) and 
two climacteric cultivars (Fado, Reticulatus Group; Védrantais, 
Cantaloupensis Group) were used as reference. The field was divided 
in eight blocks containing one three-plant replication for each NIL, 
two for the parental cultivar Piel de Sapo and one or two for the 
reference cultivars. Replications evaluated were more than six in the 
cultivars studied. Plant problems included aphids, powdery mildew, 
and leaf wind injury. Preharvest fruit disorders included whole fruit 
cracking in cultivar Védrantais and NIL 5M2, and stylar-end cracking 
in cultivar Fado. Climacteric NILs with yellow skin were particularly 
affected by over-ripening, stylar-end cracking, and sunburn during 
cultivation. At harvest, two NILs showed slight placental tissue 
necrosis which was inherited from SC and were also detected after 
storage. Other uncommon disorders seen at harvest or 30 days after 
storage at 8oC included warted skin (scarring), flesh discoloration 
(light brown or translucent areas), hollow flesh disorder, and deep 
furrow netting inherited from SC. Less common rots included grey 
mould, bacterial soft rot, Penicillium rot, cottony leak and internal 
Cladosporium rot. Stylar-end hardness below 20 N·mm-1 was 
associated with cracking and softening. The incidence of the disorders 
and rots was too low to confirm that the genetic component played 
a role in their development.

Keywords: Cucumis melo, decay, fruit quality, physiological 
disorders, postharvest, preharvest.

RESUMO
Acidentes fisiológicos e podridões atípicas em linhas quase-

isogénicas de melão e em cultivares de referência

Analisaram-se frutos de melão (Cucumis melo L.) provenientes 
de uma coleção de linhas quase-isogénicas (NIL), SC3-5 e outras 
sete climatéricas e duas não-climatéricas, para avaliar a ocorrência 
de acidentes fisiológicos e a suscetibilidade a podridões. Como 
termo de comparação utilizou-se duas cultivares não-climatéricas 
(Nicolás, grupo Inodorus, e Shongwan Charmi ou acesso PI161375, 
grupo Conomon) e duas cultivares climatéricas (Fado, grupo Re-
ticulatus, e Védrantais, grupo Cantaloupensis). O experimento foi 
dividido em oito blocos contendo três plantas por repetição para NIL, 
dois para a cultivar parental Piel de Sapo (PS), e um ou dois para 
a cultivar testemunha. As repetições avaliadas foram mais de seis 
para as cultivares em estudo. Durante a produção, as folhas foram 
afetadas por pulgão, oídio e acidentes meteorológicos. Os acidentes 
fisiológicos que ocorreram nos frutos durante a produção incluíram 
fendilhamento na cultivar Védrantais e na NIL 5M2 e fendilhamento 
da zona pistilar na cultivar Fado. As NIL climactéricas com casca 
amarela revelaram-se muito suscetíveis à sobre-maturação, fendilha-
mento pistilar e queimaduras solares durante a produção. Duas NIL 
exibiram uma ligeira necrose do tecido placentar, carater herdado da 
linha PI161375. Outros acidentes fisiológicos atípicos observados na 
colheita ou após 30 dias a 8ºC incluíram casca verrugosa, descolo-
rações castanho-claras na polpa, translucência da polpa, cavidades 
na polpa e ornamentação profundamente sulcada na casca, herdada 
do PI161375. Observou-se a ocorrência de podridões pouco usuais 
em melão, nomeadamente podridão cinzenta, podridão bacteriana, 
Penicillium sp., Phytium sp. e cladosporiose interna. Uma dureza da 
região pistilar inferior a 20 N mm-1 estava associada ao fendilha-
mento e ao amolecimento excessivo. A ocorrência destes acidentes 
fisiológicos ou podridões foi baixa para assegurar o envolvimento 
de fatores genéticos no seu desenvolvimento.

Palavras-chave: Cucumis melo, qualidade do fruto, acidentes 
fisiológicos, podridão, pós-colheita, pré-colheita.

(Recebido para publicação em 18 de setembro de 2008; aceito em 27 de novembro de 2009)
(Received in September 18, 2008; accepted in November 27, 2009)

al., 2005). Although most of common 
occurring pests during plantation and 
fruit growth and development have been 
characterized (Zitter, 1986; Zitter et al., 
2004), and most disorders associated 

with muskmelon development and 
shipment are well-known (Ceponis et 
al., 1986; Snowdon, 1991; Cantwell & 
Portella, 1998;), still many questions 
concerning less common disorders 
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and their possible genetic component 
(whether they act alone or interact with 
decay) remains.

A collection of near isogenic lines 
(NILs) derived from a cross between the 
Spanish Piel de Sapo control genotype 
(PS, Inodorus Group) and the exotic 
Korean accession Shongwan Charmi 
(SC), PI161375 has recently been 
developed (Eduardo et al., 2005). It is 
assumed that the parental lines of the 
mentioned cross (SC and PS) can be 
useful for studying melon preharvest and 
postharvest disorders (Périn et al., 2002; 
Eduardo et al., 2007; Fernández-Trujillo 
et al., 2007), as well as possible disease 
resistance (Morales et al., 2005). 

The NIL collection including NIL 
SC3-5 and other NILs with shorter 
introgressions in linkage group (LG) 
III have revealed to be very useful 
in identifying QTLs responsible for 
several major postharvest disorders, 
including the link between susceptibility 
to disorders and climacteric behavior 
(Fernández-Trujillo et al., 2007, 
2008). These NILs also contain QTLs 
responsible for fruit quality and aroma 
traits (Eduardo et al., 2007; Obando et 
al., 2008; Obando-Ulloa et al., 2008) 
that are being used for melon quality-
oriented breeding programs. Previous 
reports indicated that shelf-life and 
ethylene production are inversely 
correlated (Zheng & Wolf, 2000). In 
fact, negative genetic correlation has 
been reported between major skin 
injuries or rots and climacteric behavior 
(Fernández-Trujillo et al., 2008).

The aim of this paper was to 
describe some uncommon preharvest 
and postharvest disorders of a set of 
near-isogenic melon lines and reference 
cultivars. (Périn et al., 2002; Obando 
et al., 2007; Fernández-Trujillo et al., 
2008; Moreno et al., 2008; Obando-
Ulloa et al., 2008;). In this paper, 
possible link between differences in 
cultivars, climacteric behavior and the 
occurrence of disorders and decay is 
especially emphasized.

MATERIAL AND METHODS

Plant material - the original 
parental lines for the near-isogenic lines 

population were the Cucumis melo L. 
Inodorus Group Piel de Sapo (PS) and 
the exotic Korean accession Shongwan 
Charmi of the Conomon Group (SC). 
The development scheme of the NILs, 
through repeated backcrossing and 
molecular markers assisted selection, 
has been previously reported (Eduardo 
et al., 2005). The NIL SC3-5ab was 
used to generate derived NILs with 
fewer introgressions by backcrossing 
with PS and molecular marker assisted 
selection (Eduardo et al., 2007). Line 
SC3-5 was a NIL similar to SC3-5ab 
(Eduardo et al., 2007). Nine NILs with 
fewer introgressions than SC3-5 were 
obtained (5Mx, x = 2 to 10). These NILs 
were also climacteric, except for 5M2 
(not measured, but without the signs of 
skin color turning from green to yellow, 
which is typical of climacteric NILs) and 
the non-climacteric 5M7.

Commercial cultivars used as 
reference were cultivar Fado F1, 
Reticulatus Group (a Galia type from 
Semillas Fitó); an F1 hybrid of cultivar 
Nicolás (Syngenta Seeds, Torre Pacheco, 
Murcia); and the parental cultivar 
Védrantais, Cantaloupensis Group, 
(Vilmorin Clause & Cie, La Menitre, 
France).

Experimental design - seeds were 
sown in seed plugs (plug trays) on 
March 9, 2005, and seedlings were 
hand-transplanted on April 12 to an 
experimental field located at Torre 
Pacheco (Murcia, Spain). The whole 
plot had 1,566 m2, divided into 18 single 
rows, all covered with black plastic 
mulch 1.1 m wide and 22.9 µm thick. 
Planting distances were 2 m between 
rows and 1.5 m within plants from the 
same row. 

A space of 1.5 m between blocks 
of each replication (three plants) was 
used to avoid fruit harvest confusions. 
Soil preparation, fertigation, plant 
protection, and other growing practices 
were those commonly used for melon 
cultivation in Mediterranean conditions 
(Fernández-Trujillo et al., 2005, 2007; 
Eduardo et al., 2007). Rows were drip-
irrigated using two emitters per plant. 
The plot was surrounded by a border 
line of cultivar Nicolás.

The field was divided in eight blocks 
containing at least one three-plant 

replication for each NIL (separated by 
1.5 m between them or in relation to the 
border line), two for cultivar PS, and one 
or two for the reference cultivars (SC, 
Fado or Védrantais) in a completely 
randomized design within the block. 

The last block contained only 
two replications of three NILs (5M2, 
5M9, 5M10) and six replications of 
cultivar PS. For cultivars SC and Fado, 
replications consisted of one single 
plant, though, in total, eleven or eight 
replicates, respectively, were planted 
in the field. The experimental design 
consisted of three plants per replication, 
n = 9 (for NILs 5M2, 5M9, and 5M10), 
n = 20 (for the parental line PS), and n 
= 7 for eight NILs - SC3-5 and 5M3 to 
5M8 - and cultivar Nicolás). 

The different number of replications 
for PS and the NILs was mandatory 
to use Dunnett contrast in order to 
establish differences between PS and 
the NILs. The nine replicates in some 
NILs were required for other parallel 
experiments and also to avoid possible 
plants death, taking into account their 
high susceptibility to decay due to the 
climacteric behavior (Eduardo et al., 
2007). Other details of the experiment 
have been previously  repor ted 
(Fernández-Trujillo et al., 2005). 

The harvest period started on June 
20 and ended on July 19, 2005, with 
fourteen harvests in total. The harvest 
indicators, which varied depending on 
the physiological behavior and cultivar, 
were: growth period, fruit size, skin 
waxing aspect, loss of skin trichomes, 
development of abscission layer, yellow 
ring or scar at the peduncle (1/2 to full 
slip), death of first leaf beside peduncle, 
fruit compactness, ground spot skin 
color, netting aspect, characteristic 
skin color or aroma for the climacteric 
NILs or reference cultivars, and soluble 
solids accumulation of samples obtained 
during the two weeks that preceded 
harvest (levels should be around 12 to 
14o Brix for PS and cultivar Nicolás, and 
a minimum of 10o Brix). 

To avoid mechanical damages to the 
very delicate skin, fruits of cultivar SC 
were covered for transportation to the 
laboratory with soft freshly harvested 
weeds.

JA Martinez et al.
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D i s o r d e r s  i n s p e c t i o n  a n d 
evaluation - in order to study storage 
disorders and decay, at least four 
fruits per replicate were weighed and 
randomly stored in boxes at 8 ± 0.6oC 
and 87 ± 2% RH for 30 days (except 
for cultivars Fado and Védrantais, 
which were only stored for 20 and 25 
days, respectively). Fruits were covered 
with plastic liner (Plásticos del Segura, 
Murcia, Spain) one day after harvest to 
avoid water condensation.

Preharvest losses were examined in 
153 fruits that were discarded during 
the three-week harvest of the NILs and 
reference cultivars. Digital pictures for 
every single fruit were obtained and the 
disorders and rots were identified in the 
laboratory, according to conventional 
methodology (Barnett & Hunter, 1999; 
Martínez & Fernández-Trujillo, 2007). 
Postharvest disorders were examined 
according to Fernández-Trujillo et al. 
(2007). 

The uncommon disorders searched 
for were necrosis of the placental 
tissue, warted skin, net or stylar-end 
cracking, hollow flesh disorder (HFD), 
and slight sunburn symptoms. Healed 
stylar-end growth cracks (stylar-end 
cracking or healed split, basal healed 
cracking) were visually evaluated on 
a 0 to 4 visual scale, corresponding to 
none to very slight, slight, moderate, and 
severe symptoms (the latter two were 
usually associated with decay, although 
some hyphae of Cladosporium sp. and 
Fusarium sp. were only found under 
light microscopy, including all the very 
slight scales). 

Data were transformed into a 
cracking index on a 0 to 100 scale. In 
order to discern the limits of stylar-end 
hardness that indicated over-ripening 
symptoms, this trait was measured in a 
separate experiment using five fruits per 
line at 21oC. For hardness measurement, 
a 2 kN cell setup with a double scale 
(only the 0 to 200 N scale was used 
using a 1/10 of the total graphic scale), 
was mounted on a textural machine 
(Ibertest Daganzo de Arriba, Madrid, 
Spain) with two deformation plates (one 
static). Hardness was calculated in N 
mm-1 by dividing the maximum force 
to obtain 2 mm deformation in whole 
melons, using 15 mm min-1 compression 

speeds and 1 N preload (Fernández-
Trujillo et al., 2005). Symptoms of fruit 
stylar-end softening in a four-range scale 
(severe, moderate, slight and very slight) 
were evaluated by hand and categories 
were preliminarily accommodated to 
instrumental measurements.

Statistical analysis - when needed, 
data were transformed into their 
respective arcsin to fit normal distribution 
before being subjected to analysis of 
variance using JMP 5.1.2 (SAS Institute 
Inc., Cary, NC, USA). To study the 
effect of the cultivar SC introgressions, 
mean NIL values were compared with 
the control genotype PS by the Dunnet 
contrast at p≤0.05 (Eduardo et al., 
2007). If the PS was completely free 
from the disorder, no statistical analysis 
was performed. To study differences 
between cultigens SC3-5, PS, SC, Fado, 
Nicolás, and Védrantais, data were 
subjected to analysis of variance and the 
significance among cultigen differences 
were assessed using the Tukey test, at 
p≤0.05.

RESULTS AND DISCUSSION

Preharvest damaged fruit evaluation 
was conducted with fruit discarded 
in the field (70%) or in the laboratory 
(30%). The main preharvest losses (no 
additives) were due to slight to severe 
fruit cracking (seen in 71% of lost 
fruits), over-ripening (seen in 18%), skin 
sunburn (seen in 11%), bacterial soft 
rot (seen in 16%), and birds and rodent 
attacks, natural dehiscence in the field 
(climacteric NILs were dehiscent) and 
fruit deformation (seen in 2%).

Regarding parental lines preharvest 
losses, Piel de Sapo (PS) fruits were free 
from over-ripening symptoms, cracking, 
and less than 5% fruit showed slight 
sunburn at harvest (data not shown), 
while Shongwan Charmi (SC) fruits 
did not crack but showed deep netting 
that usually formed skin scar while still 
attached to the plant. SC was also very 
sensitive to sunburn as its susceptibility 
to different diseases, fruit deformation, 
skin bruises, and damage frequently 
resulted in unmarketable fruit. To avoid 
this problem, well developed SC fruits 
were partly covered with fresh weeds 

in the field.
Preharvest losses in reference 

cultivars were caused by moderate to 
severe cracking. This problem was 
particularly noticeable in cultivar 
Védrantais melons (Figure 1A), 
representing 21% of the total losses in 
the field, 3.6 times more than what was 
observed in PS, and 6.4 fold the average 
losses of climacteric NILs. 

The initial cracking in cultivar 
Védrantais developed sometimes 
already 1-2 hours after harvesting and 
transporting to laboratory (about 3% 
of the fruits of this cultivar). Cracking 
was also a problem in 14% of fruits 
of cultivar Fado. In the field, 5M2 
showed a similar cracking level as 
PS, particularly at the beginning of 
the season (Figure 1B). Melons from 
cultivar Vedrantais, whose skin is more 
sensitive to environmental factors or 
insect attacks compared to NILs or PS, 
frequently developed a warted skin that 
resembled the scarring commercially 
defined in netted melons (Figure 1C). 

In the F1 hybrid non-climacteric 
cultivar Nicolás, some melons showed 
a slight aroma, typical of climacteric 
melon NILs, as observed by human 
nose (Figure 1D). This aroma was not 
detectable in the typical non-climacteric 
fruits obtained from cultivar Nicolás 
and was concomitant with partial skin 
degreening, leading to fruit with shorter 
shelf-life.

Preharvest losses in the NILs 
included moderate to severe sunburn 
symptoms in the fruit discarded in the 
field, particularly in climacteric NILs 
5M4, 5M5, 5M9, 5M10 (Figure 1D; data 
not shown). Preharvest sunburn led to 
internal rind necrosis and the flesh close 
to the sunburn area was more prone to 
suffer cavities (data not shown). 

Sunburn was the consequence 
of fruit exposure to the sun due to 
reduced foliar coverage provoked by 
aphid attack (Aphis gossypii Glover) 
and powdery mildew [Sphaerotheca 
fuliginea (Schlecht ex Fr.) Poll.], which 
affected mainly NILs and not the PS. The 
slight reduction of foliar coverage as a 
result of leaf injuries in most of plants 
before fruit set (Figure 2A & 2B) also 
contributed to sunburn. Leaf injury was 
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(Blancard et al., 1996).
Bacterial soft rot caused by Erwinia 

carotovora subsp. carotovora (Jones) 
was found in the peduncle of 16% of 
field discarded over-ripe fruit (about 1 
to 4 fruits per NIL or cultivar, except 
in NILs 5M6, 5M7, and 5M9, in which 
the bacteria did not develop). Fusarium 
rot, caused by Fusarium sp. Link, was 
negligible in the field (only one fruit 
in 5M4). 

Fruit deformation and pear shaped 
fruit, which had small size, were more 
frequent in NILs 5M4, 5M8, 5M9, 
and 5M10 (data not shown). Fruit 
deformation or internal cavities in pear-
shaped fruits have been attributed to 
poor pollination at certain moments of 
the season (Blancard et al., 1996). Other 
uncommon skin and flesh disorders 
at harvest or after storage at 8oC were 
observed. 

The scarring or warted skin was 
recorded at harvest but particularly 
after storage at 8oC, and also in some 
cultivar Nicolás fruits after subsequent 
storage trials at 21oC (data not shown). 
The warted skin disorders slightly spoilt 
the skin appearance. The disorder was 
uncommon and not critical for PS or the 
nonclimacteric NIL 5M7 (Figures 1F 
and G), or in other NILs such as 5M3. 

The warted skin disorder resembled 
cucurbit scab (Zitter, 1986). In previous 
studies, fruit warted skin has been 
associated with insects or environmental 
factors such as the sudden RH fluctuations 
in the field during the autumn or high 
irrigation levels (San Bautista et al., 
2004). Therefore, development of 
warted skin in refrigerated rooms is very 
most likely. 

The warted skin disorder resembles 
scab but is not provoked by Cladosporium 
cucumerinum Ellis and Arth., which is 
responsible for scab (Zitter, 1986; Vegh1-
Inra, 2005). As we did not observe the 
typical development symptoms of the 
fungus (such as its special leaf or stem 
symptoms, typical protuberant spots, 
or favorable low temperatures and high 
RH conditions in the field) we assume 
that the Cladosporium sp. observed in 
our experiment should be C. herbarum 
which only grows during storage or 
senescence leaves.

Figure 1. Skin and flesh disorders and decay at harvest in fruits of melon near-isogenic lines 
(NILs) and reference cultivars (alterações fisiológicas e podridões em frutos de melão de linhas 
quase-isogênicas e cultivares testemunhas); A: Whole fruit cracking Cantaloupensis Group, 
Naud, cultivar Védrantais (rachadura completa em frutos do grupo Cantaloupensis, Naud e 
cultivar Védrantais); B: Whole fruit cracking in the susceptible NIL 5M2 (rachadura completa 
em frutos da linha quase-isogênica suscetível 5M2); C: Warted skin (similar to scarring) in C. 
melo var. cantalupensis, Naud, cultivar Védrantais (casca verrugosa, semelhante a cicatrizes, 
in C. melo var. cantalupensis, Naud, cultivar Védrantais); D: Sunburn after harvest in NIL 
5M5 (queima do sol após colheita em NIL 5M5); E: Abnormal skin yellowing in the cultivar 
Nicolás at harvest (amarelecimento anormal da casca na cultivar Nicolás na colheita); F, G: 
Warted skin in the parental Piel de Sapo (PS) line and detail (casca verrugosa e detalhe na 
linha parental Piel de Sapo (PS)); H: Typical blue-green color in the ground skin area of NIL 
5M7, with a typical late harvest (coloração típica azul-esverdeada na área da casca sobre o 
solo de NIL 5M7, com colheita tipicamente atrasada); I: Deep furrow in netting of NIL 5M8 
(ornamentação profundamente sulcada no NIL 5M8). Cartagena, UPCT, 2008.

probably due to wind injury causing leaf 
bruising. Other environmental factors 
alone or in combination may also cause 
leaf bruising, such as rain, temperature 

fluctuations, dew magnifying glass 
effect, and even phytotoxic effects 
caused by pest treatment, because 
all these factors reduce plant vigor 
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The NIL 5M7 showed difficulty in 
completing the ripening process, which 
was delayed by 7-10 days compared to 
the climacteric NILs. This was revealed 
by the presence of blue greenish areas 
in the area of the skin which was in 
contact with the soil (in less than 4% 
fruit), indicating partial immaturity on 
this side of the fruit and particularly in 
the area contacted with the soil (Figure 
1H). These symptoms were probably 
associated with a poor leaf status, and 
the difficulty experienced by the plant 
to obtain resources for the fruit.

Deep furrow netting inherited from 
SC in some NILs was also detected 
(Figure 1I), and also symptoms of 
healed split and stylar-end cracking 
(alone or with visually Cladosporium 
rot) in the climacteric NILs (Figures 2C 
and D). If fruit with moderate sunburn 
were stored, they usually developed 
Cladosporium rot (Figure 2E). 

Some fruits also developed a diffuse 
light brown pulp (Figure 2F), rarely 
accompanied by external symptoms 
(Figure 2G), while other fruits developed 
a typical orange flesh color, characteristic 
of senescence and inherited from SC 
(particularly in NIL 5M4, Figure 2H), 
or yellow flesh typical from PS in 5M10 
(Figure 2I).

Placental necrosis was an internal 
disorder detected at harvest and also after 
storage at 8oC. Necrosis was detected in 
NIL 5M3 (7% fruit with slight necrosis 
after storage) and 5M10 (6% fruit at 
harvest and 2% after storage) (Tables 
1 and 2; Figures 2J and K), which we 
assume was inherited from SC (17% 
fruit affected at harvest and 5% after 
storage; Tables 1 and 2). This necrosis 
was previously reported in SC and in 
other NILs with a possible association 
with Cladosporium rot (Eduardo et al., 
2007; Fernández-Trujillo et al., 2007), 
though this association was not always 
detected in recent seasons (data not 
shown). 

It could be hypothesized that 
preharvest conditions can be associated 
with necrosis, and refrigerated storage 
promotes the colonization of the 
mentioned disorder by providing 
conditions suitable for saprophytic 
fungi. However, no symptoms of fungal 
growth or bacteria were detected in 

Figure 2. Preharvest leaf injuries and skin and flesh disorders and decay after 30 days at 
8oC in fruit of several melon near-isogenic lines (NILs) and reference cultivars (injúrias 
foliares e alterações e podridão na casca e polpa de frutos armazenados por 30 dias a 8°C em 
linhas quase-isogênicas (LQI) e cultivares referências de melão); A: Wind injury in leaves 
of melon parental line (injúrias causadas pelo vento em folhas da linha parental de melão); 
B: Wind injury in leaves of NIL SC3-5 (injúrias causadas pelo vento na LQI SC3-5); C: 
Moderate stylar-end cracking in NIL 5M4 surrounded by scald (rachadura moderada na 
região pistilar na LQI 5M4, circundada por escaldadura); D: Stylar-end cracking in NIL 
5M6 affected by Cladosporium rot (rachadura da região pistilar na LQI 5M6 afetada pela 
podridão de Cladospório); E: Cladosporium rot developing on a sunburn area plus skin 
scald in NIL 5M5 (podridão de Cladospório desenvolvida em area com queimadura de sol e 
escaldadura da casca na LQI 5M5); F: Very slight flesh browning of unknown origin in NIL 
5M3 (leve escurecimento da polpa, de origem desconhecida, na LQI 5M3); G: External skin 
symptoms associated with slight internal flesh browning in NIL 5M3 (sintomas externos na 
casca associados ao leve escurecimento da polpa na LQI 5M3); H: Orange flesh in partly 
over-mature fruit of NIL 5M4 (polpa alaranjada em frutos parcialmente passados da LQI 
5M4); I: Yellow flesh in partly over-mature fruits of NIL 5M10 (polpa amarela em frutos 
parcialmente passados da LQI 5M10). J: Typical incidence of necrosis of the placental tis-
sue in the exotic Korean accession Shongwan Charmi, PI 161375, or SC, Conomon Group, 
also detected at harvest (incidência típica de necrose no tecido placentário no acesso core-
ano exótico Shongwan Charmi, PI 161375, ou SC, grupo Conomon, também detectado na 
colheita); K: Necrosis of the placental tissue colonized by Cladosporium rot in NIL 5M10 
(necrose do tecido placentário colonizado por podridão de Cladospório na LQI 5M10). 
Cartagena, UPCT, 2008.
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Figure 3. Skin and flesh disorders and decay in fruits of several near-isogenic lines (NIL) of melon and reference cultivars, after a 30-day 
storage period at 8oC (desordens e podridões da casca e polpa de frutos de várias linhagens quase isogênicas (LQI) e cultivares testemunhas 
de melão, após um período de 30 dias de armazenamento a 8°C); A: Detail of internal corky flesh in NIL 5M4, probably as a result of Alter-
naria rot (detalhe da polpa com textura de cortiça na LQI 5M4, provavelmente como resultado de podridão de Alternária); B: Hollow flesh 
disorder (HFD) in NIL 5M9 (polpa esponjosa na LQI 5M9); C: Grey mould rot in F1 hybrid of melon (Inodorus Group), cultivar Nicolás 
(mofo-cinzento no híbrido F1 de melão (Grupo Inodoro), cultivar Nicolás); D: Phytium phytophtora on pitting in NIL SC3-5 (Phytium 
phytophtora causando lesões na LQI SC3-5); E: Internal Cladosporium rot in NIL 5M8 (podridão de Cladospório interna na LQI 5M8). F: 
Holes provoked by internal Cladosporium rot in NIL 5M5 (podridão de Cladospório interna na LQI 5M5). Cartagena, UPCT, 2008.

brown cells of the placental tissue and 
tissues surrounding (data not shown). 
The presence of the disorder in NIL 
5M10 may indicate the presence of 
a QTL for necrosis not previously 
reported for SC3-5ab (Fernández-
Trujillo et al., 2007).

Other flesh disorders rarely found 
at harvest (Table 1) were corky dry 
texture with brown areas (Figure 3A) or 
the hollow flesh disorder in NILs 5M8, 

5M9 and 5M10 (Figure 3B). The exact 
location of these disorders affecting 
small areas depended on the fruit section 
excised. The incidence of hollow flesh 
disorder in other NILs such as SC3-5ab 
at harvest or after storage (less than 
10% fruits affected) suggests a higher 
presence of HFD in advanced stages 
of maturity or senescent fruit because 
it was only present in climacteric NILs 
(Fernández-Trujillo et al., 2007). In 
cucumber, a similar disorder to HFD 

is pillowy fruit disorder (PFD). PFD 
increases as a result of water stress under 
inadequate postharvest procedures 
(absence of hydrocooling after harvest 
or abuse of storage at high temperatures) 
that promote ripening and softening 
(Staub & Navazio, 1993; Navazio & 
Staub, 1994; Serce et al., 1999;).

Stylar-end cracking after storage 
did not affect PS, but it mostly affected 
cultivar Fado (85% fruit) and 1-3% 
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fruit of 5M2 or other climacteric NILs 
(Table 2). This level of cracking was in 
agreement with other results in Galia 
melons stored at ripening temperatures 
(Lima et al., 2004). 

Védrantais melons were dehiscent, 
leading to a rapid stylar-end cracking 
when ripen in the field. Due to the 
softening at the fruit stylar-end, the 
hardness of this area was measured. Fruit 
hardness limits for severe, moderate, 
slight, and very slight symptoms of 
fruit stylar-end softening (in N·mm-1) 
were <7, 7-12, 12-20, and 20-35, 
respectively. Fruit with fruit stylar-
end hardness values above 35 N·mm-1 
never showed fruit stylar-end cracking, 
nor showed over-ripening symptoms. 
Fruit stylar-end cracking developed at 
hardness values below 20 N·mm-1 (data 
not shown). 

Stylar-end cracking was only 

associated with the presence of 
climacteric behavior (Table 2), but whole 
fruit cracking was apparently the result 
of a genotype × irrigation interaction, as 
occurs in watermelon (Abdel-Al, 1975). 
The cracking in cultivar Védrantais was 
probably associated with the sudden 
onset of ethylene production in the 
beginning of climacteric (Flores et al., 
2007), which was impossible to control 
during cultivation practices, such as 
fertigation management, in an uniform 
plot containing NILs and reference 
cultivars. 

Stylar-end cracking later resulted 
in Fusarium sp. or bacterial soft rot 
when NILs were stored at 10oC or 21oC 
(data not shown). The fruit stylar-end 
cracking (healed split in the first steps of 
the cracking) or water-soaking disorder 
are common commercial defects in 
melon (Fernández-Trujillo et al., 2007), 
but only in 5M2 this vitreous texture was 

observed (data not shown).
Uncommon rots detected after 30 

days of storage at 8oC (absent or ranging 
from 2 to 5% in the NILs) sometimes 
showed higher levels in reference 
cultivars, but not in PS, and were as 
follows (Table 2; data not shown): grey 
mould rot caused by Botrytis sp. Pers. 
(detected after storage in NIL 5M10 and 
cultivars SC and Nicolás; Figure 3C); 
cottony leak, caused by Phytium sp. (on 
small pitted areas after storage in NIL 
SC3-5 and in PS; Figure 3D); bacterial 
soft rot located in NILs SC3-5, 5M4, 
and 5M9; Penicillium sp. Link. (in NIL 
5M5 and cultivar SC, as a secondary 
fungi); Fusarium sp. (particularly on 
cultivar SC after three weeks of storage 
or more); and Acremonium sp. affecting 
the placental tissue (in NIL 5M10 and 
cultivar SC). 

Internal Cladosporium rot covering 
the placental tissue (Figure 3E) or 
forming small internal cavities close 
to the skin (Figure 3F) was rarely 
detected. Internal Cladosporium rot 
affected the pulp tissue as a small cavity 
close to the epidermis (in a few fruit of 
NILs 5M8 or 5M10), and was usually 
concomitant with external observations 
of brown and soft skin. Sometimes it 
caused a slight decay mostly detected 
at the peduncle or in netted areas. This 
internal Cladosporium rot, associated or 
not with placental necrosis (Figure 3E), 
was externally undetectable except in 
advanced stage of development when it 
was revealed by a typical smell to soil. 

Internal cavities with Cladosporium 
rot (Figure 3F) were probably associated 
with skin or peduncle lesions (due to 
sun radiation, sunburn, etc.) caused by 
a micro cracked epidermis during fruit 
development and storage. From this 
point of view, peduncle dehiscence, skin 
susceptibility to sunburn, etc., would 
modulate the onset of Cladosporium 
rot. In fact, our hypothesis is that 
Cladosporium sp. is probably unable to 
cause skin damages in melon because 
cannot metabolize it and so only would 
proliferate with difficulty in the pulp 
under microaerobic conditions. 

Aerial hyphae can only proliferate 
when skin damages are evident. This is 
necessary to form the conidiosphores 
bearing conidia to spread the fungus.

Table 1. Fruit internal disorders at harvest in near-isogenic lines (SC3-5, 5Mx, x= 2 to 10) of 
melon, their parental lines, and reference cultivars (desordens internas em frutos na colheita 
em linhagens quase-isogênicas (SC3-5, 5Mx, x= 2 a 10) de melão, suas linhagens parentais 
e cultivares testemunhas). Cartagena, UPCT, 2008.

Pedigree Replication
Total number of 

fruits
Internal flesh 
disorders (%)

SC3-51 7 18 0
5M2 9 16 0
5M3 7 14 14
5M4 7 15 7
5M5 7 14 21
5M6 7 4 0
5M7 7 14 0
5M8 7 14 0
5M9 9 21 6
5M10 9 18 6
PS2 20 41 3±0.16

ANOVA PS vs. NILs (Dunnett, p<0.05) ns
SC1 11 23 17
Fado3 7 13 0
Nicolás4 6 13 0
Védrantais5 8 17 2
ANOVA SC3-5, PS and cultivars (Tukey, p<0.05) ns

1Korean accession Shongwan Charmi (PI 161375), Conomon Group (acesso coreano Shong-
wan Charmi (PI 161375), grupo Conomon); 2PS= Cultivar Piel de Sapo parental line (linha 
parental da cultivar Piel de Sapo); 3Cucumis reticulatus cultivar Fado, Galia type (Cucumis 
reticulatus cultivar Fado, tipo Galia); 4Cucumis melo cultivar Nicolas, commercial F1 hybrid, 
Piel de Sapo type (Cucumis melo cultivar Nicolas, híbrido F1 comercial, Piel de Sapo); 5C. 
melo var. cantalupensis Naud, cultivar Védrantais (C. melo var. cantalupensis Naud, cultivar 
Védrantais); 6Means and standard deviation (média e desvio-padrão).
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Most of the microorganisms 
reported in postharvest are common 
in Cucurbitaceae or other fruit species 
around the world, and cause grey mould 
rot or Cladosporium rot (Martínez & 
Fernández-Trujillo, 2007; Snowdon, 
1991). Alternaria sp., Rhizopus sp., 
Fusarium sp.,  Stemphylium sp., 
Trichothecium sp., Penicillium sp., 
Aspergillus sp., Epicoccum sp., Erwinia, 
and Pseudomonas bacteria damages 
have also been reported in previous 
studies (Ceponis et al., 1986; Snowdon, 
1991; Chen et al., 2001; Morris et al., 
2001; Albuquerque et al., 2005). This 
is while, internal Cladosporium rot is 
not common and only Alternaria and 
Cladosporium rot are observed in cold 
stored Piel de Sapo type and Fusarium 
rot and Mucor rot in other C. melo 
Inodorus Group (Ceponis et al., 1986; 
Snowdon, 1991; Yang et al., 2003; 
Albuquerque et al., 2005). 

T h e  i m p o r t a n c e  o f  r a r e 
microorganisms in melons such as 
Penicillium expansum, in spite of 
being restricted to the fruit surface, 

resides in potentially increasing fruit 
susceptibility to later infection by 
pathogenic microorganisms (Richards 
& Beuchat, 2005).

The uncommon physiological 
disorders and melon defects reported 
here in  may a l so  be  a t t r ibu ted 
partially to the differences in genetic 
background and the different behavior 
of the progenitors and/or the ethylene 
insensitivity conferred by the recessive 
allelic forms of SC (PÉRIN et al., 2002). 
NILs were efficient at revealing dissect 
complex traits, including disorders and 
decay (Eduardo et al., 2007; Fernández-
Trujillo et al., 2007). However, some 
of them such as hollow flesh were 
rarely found in the main NIL collection 
and were not detected in PS. Many 
of the defects reported herein may be 
of importance in some degree from a 
processing and appearance point of 
view, but clearly introduced greater 
variability in fruit internal quality. 
However, some of the defects may be 
an indication of a deteriorated fruit 
quality that renders the fruit useless 

for further processing (e.g. fresh-cut 
fruit, cremogenates, etc.) (Cantwell & 
Portella, 1998). These minor disorders 
can be incorporated in future “expert 
systems” for the automatic diagnosis 
of melon disorders (Latin et al., 1990). 
New NILs for fine mapping are required 
in order to confirm the results of every 
disorder.

In summary, preharvest losses 
were mainly due to fruit cracking and, 
to a lesser extent, bacterial soft rot, 
over-ripening, and skin sunburn. The 
NILs with climacteric behaviour were 
more susceptible to over-ripening, 
skin sunburn, hollow flesh disorder 
and stylar-end cracking, accompanied 
by softening as measured by hardness 
values below 20 N·mm-1 in this zone. 
Other uncommon disorders such as 
warted skin, flesh discoloration to light 
brown or translucent areas were not 
associated with the climacteric pattern. 

Necrosis of the placental tissue in 
two NILs and deep furrow netting were 
inherited from the Korean accession 
SC but were unrelated with climacteric 

Table 2. Losses and physiological disorders in fruits of near-isogenic lines and other cultivars of melon, after a 30-day storage period at 
8oC, except for fruits of cultivars Fado and Védrantais, stored for 20 and 25 days, respectively (perdas e desordens fisiológicas em frutos 
de linhagens quase-isogênicas e outras cultivares de melão após um período de armazenamento de 30 dias a 8°C, exceto para frutos das 
cultivares Fado e Védrantais, armazenados por 20 e 25 dias, respectivamente). Cartagena, UPCT, 2008.

NIL or cultivar SC3-5 5M2 5M3 5M4 5M5 5M6 5M7 5M8 5M9 5M10 PS1 P2 SC3 Fado4 Nic5 Ved6

Replicates 7 9 7 7 7 7 7 7 9 9 20 - 8 5 7 8

Fusarium rot (%) 2a 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0a ND 8a 13a 0a 0a
Penicillium rot 
(%) 0a 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0a ND 5a 0a 14a 0a

Botrytis rot (%) 0a 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0a ND 9a 0a 0a 2a
Bacterial soft rot 
(%) 2a 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0a ND 0a 0a 0a 0a

Net cracking (%) 1.6a 8.2 3.9 2.1 0.0 0.0 2.0 6.7 0.0 1.9 4±4a7 NS 0b 0b 0b 0b

Skin wartness 
(%) 0.0a 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 1±1a7 NS 0a 0a 5a 0a

Stylar-end crack-
ing (% ) 3.4a 2.5 0 2.1 0 0 0 0 3.4 1.1 0a ND 0a 85b 0a 4a

Necrosis of the 
placental tissue 
index (%) u

0a 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0.4 0a ND 5b 0a 0a 0a

Means followed by the same letter in the column did not differ significantly from each other, Tukey Test, p<0.05 (médias seguidas de mesma 
letra na coluna não diferem significativamente entre si, teste de Tukey, p<0.05); ND= not determined because PS was free from the disorder 
or rot (não determinado porque PS não apresentou a desordem ou podridão); 1PS= cultivar Piel de Sapo parental line (linhagem parental 
da cultivar Piel de Sapo); 2P= probability for the Dunnett test (probabilidade de acordo com o teste de Dunnet); 3SC= Korean accession 
Shongwan Charmi (PI 161375), Conomon Group (acesso coreano Shongwan Charmi (PI 161375), grupo Conomon); 4Cucumis reticulatus 
cultivar Fado, Galia type (Cucumis reticulatus cultivar Fado, tipo Galia); 5Cucumis melo cultivar Nicolas, commercial F1 hybrid, Piel de 
Sapo type (Cucumis melo cultivar Nicolas, híbrido F1 comercial); 6C. melo var. cantalupensis Naud, cultivar Védrantais (C. melo var. 
cantalupensis Naud, cultivar Védrantais); 7Means and standard deviation (média e desvio-padrão).

JA Martinez et al.
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behavior. Some uncommon decays such 
as internal Cladosporium rot, seems to be 
associated with skin deterioration. The 
incidence of the uncommon disorders or 
the rots described was too low to confirm 
the influence of a possible genetic 
component in their development.
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Comunicação científica / Scientific communication

Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf, 
Poaceae é perene e de porte alto. 

É uma planta medicinal e aromática, 
originária da Índia, popularmente 
conhecida como capim-limão, capim-
santo, capim-cidreira, capim-cheiroso e 
capim-de-cheiro. No Brasil, desenvolve-
se bem em todo o país, porém produz 
mais em solos bem drenados, férteis e 
requer clima quente e úmido, com chuvas 
bem distribuídas e temperatura média 
elevada. Não resiste a geadas, porém 
rebrota na primavera (Corrêa Júnior et 
al., 1994).

A atividade terapêutica é atribuída 
principalmente à presença do óleo 
essencial, encontrado em células oleí-
feras distribuídas pelas folhas, podendo 
atingir entre 0,28 e 0,50% da massa 

BLANK AF; ARRIGONI-BLANK MF; MOREIRA AM; AMANCIO VF. 2009. Produção de mudas de capim-limão em diferentes recipientes e substratos. 
Horticultura Brasileira 27: 515-519.

Produção de mudas de capim-limão em diferentes recipientes e 
substratos
Arie F Blank; Maria de Fátima Arrigoni-Blank; Maria A Moreira; Verônica F Amancio
UFS-DEA, Av. Marechal Rondon s/n, Rosa Elze, 49100-000 São Cristóvão-SE; afblank@ufs.br; arrigoni@ufs.br; hij47@hotmail.com; 
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RESUMO
Os efeitos de recipientes e misturas de substratos, diâmetros de 

perfilho e comprimentos de lâmina foliar mantida no perfilho foram 
avaliados para produção de mudas de capim-limão (Cymbopogon 
citratus (D.C.) Stapf.). No primeiro ensaio testaram-se dois recipien-
tes e nove misturas de substratos. Os substratos avaliados foram pó 
de coco, casca de arroz carbonizada e esterco bovino na proporção 
1:1:2; pó de coco, casca de arroz carbonizada, solo e esterco bovino 
na proporção 1:1:1:3. O recipiente tubete de 110 cm3 foi melhor 
que a bandeja de poliestireno expandido com 72 células de 121,2 
cm3 para a produção de mudas de capim-limão. Todos os substratos 
testados resultaram na produção de mudas de capim-limão de boa 
qualidade. No segundo ensaio, foram testados dois diâmetros de 
perfilho (>1,5 e <1,5 cm) e quatro comprimentos de lâmina foliar 
mantida no perfilho (0, 3, 6 e 9 cm). Concluiu-se que, no caso de se 
usar perfilhos de diâmetros maiores que 1,5 cm, recomenda-se manter 
uma lâmina foliar de 5,5 cm. E quando usar perfilhos de diâmetros 
menores que 1,5 cm, recomenda-se retirar toda área foliar para induzir 
maior perfilhamento.

Palavras-chave: Cymbopogon citratus, pó de coco, esterco, casca 
de arroz carbonizada, perfilho, tubete.

ABSTRACT
Transplant production of lemon grass in different recipients 

and substrates

The effect of recipients, substrate mixtures, diameters of tillers 
and of different leaf lengths kept on the tiller was evaluated for 
transplant production of lemon grass (Cymbopogon citratus (D.C.) 
Stapf.). In the first assay, we tested two recipients and nine mixtures 
of substrates. The tublet recipient of 110 cm3 was better than the 
expanded polystyrene foam bed with 72 cells of 121.2 cm3 and all 
the tested substrates (coconut dust, carbonized rice hulls and bovine 
manure at rates of 1:1:2, and coconut dust, carbonized rice hulls, 
soil and bovine manure at rates of 1:1:1:3) resulted in good quality 
of lemon grass transplants. In the second assay, we tested two tiller 
diameters (>1.5 and <1.5 cm) and the maintenance of four leaf lengths 
on tiller (0, 3, 6 and 9 cm). It was concluded that if tillers were thicker 
than 1.5 cm diameter, then 5.5 cm of leaf length should be kept and 
if the tiller diameter were inferior to 1.5 cm, then the total leaf area 
should be cut off in order to promote tilling.

Keywords: Cymbopogon citratus, coconut dust, manure, carbonized 
rice hulls, tiller, tublet.
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fresca (Guenther, 1992). Essa variação 
pode ocorrer em função da diversidade 
genética, habitat e os tratos culturais 
(Leal et al., 2001). 

O componente mais importante do 
óleo essencial do capim-santo é o citral, 
constituído por uma mistura dos isôme-
ros geranial (α-citral) e neral (β-citral), 
é utilizado pela indústria farmacêutica 
na síntese de ianonas e vitamina A, 
acompanhado de um pouco de mirceno 
(Guenther, 1992). Tem ação calmante 
e espasmolítica comprovada, atribuída 
à presença do citral, considerando-se a 
atividade analgésica devida ao mirceno 
(Matos, 2000).

Os estudos na área fitoquímica têm 
avançado consideravelmente sem a 
devida contrapartida agronômica, de 

tal forma que, pesquisas abordando os 
aspectos fitotécnicos, tornaram-se uma 
necessidade imperativa (Innecco et al., 
2003).

A produção de mudas em recipientes 
é uma técnica muito utilizada. Muitas 
pesquisas têm sido realizadas com re-
cipientes, substratos, manipulação de 
componentes, avaliando as respostas 
a campo para diversas espécies, como 
hortaliças, frutíferas e ornamentais 
(Modolo & Tessarioli Neto, 1999; Trani 
et al., 2004; Paulus et al., 2005). Nesse 
caso, o sistema radicular não se danifica 
durante o plantio, e assim, a época ideal 
de plantio pode ser prolongada. 

Dentre os recipientes utilizados, os 
tubetes apresentam como vantagens a 
menor ocupação de área no viveiro, me-
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nor massa, facilidade das operações de 
produção de mudas, redução dos custos 
de transporte das mudas para o campo e 
formação do sistema radicular sem eno-
velamento devido à presença de frisos 
internos longitudinais que direcionam as 
raízes no sentido vertical, em direção ao 
fundo do recipiente. 

Os recipientes ainda devem acondi-
cionar o volume adequado de substrato, 
possuir bom sistema de drenagem e ter 
baixo custo de aquisição (Hoffmann et 
al., 1996).

Na escolha do substrato devem ser 
observadas características físicas e quí-
micas da espécie de interesse, além de 
aspectos econômicos. 

Algumas características são homo-
geneidade, baixa densidade, boa poro-
sidade, boa retenção de umidade, boa 
capacidade de troca catiônica, isenção 
de pragas e organismos patogênicos e 
viabilidade economica além da facili-
dade de aquisição e transporte, com boa 
textura e estrutura (Silva et al., 2001).

No campo, o interesse está na forma-
ção de novos perfilhos e consequente-
mente de novas folhas. Segundo Jacques 
(1994), o maior número de perfilhos 
vegetativos significa maior número de 
folhas e, consequentemente, maior nú-
mero de gemas para desenvolvimento 
de perfilhos axilares.

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
recipientes e substratos, diâmetros de 
perfilho e comprimentos de lâmina foliar 
do propágulo para produção de mudas 
de capim-limão (Cymbopogon citratus 
(D.C.) Stapf.).

MATERIAL E MÉTODOS
Os ensaios foram realizados, em 

2004, na Universidade Federal de Sergi-
pe, município de São Cristóvão-SE. Os 
propágulos utilizados para obtenção das 
mudas foram obtidos de matrizes man-
tidas no Horto de Plantas Medicinais da 
UFS, localizado na mesma área.

Ensaio 1: Recipientes e substratos 
- Foram testados dois recipientes (tubete 
de 110 cm3 e bandeja de poliestireno 
expandido com 72 células de 121,2 cm3 
e nove substratos pó de coco, esterco 
bovino (3:1) (S1); pó de coco, esterco 
bovino (2:1) (S2); pó de coco, esterco 
bovino (1:1) (S3); pó de coco, casca 

de arroz carbonizada, esterco bovino 
(3:3:2) (S4); pó de coco, casca de arroz 
carbonizada, esterco bovino (1:1:1) (S5); 
pó de coco, casca de arroz carbonizada, 
esterco bovino (1:1:2) (S6); pó de coco, 
casca de arroz carbonizada, solo, esterco 
bovino (1:1:1:1) (S7); pó de coco, casca 
de arroz carbonizada, solo, esterco bo-
vino (2:2:2:3) (S8); pó de coco, casca de 
arroz carbonizada, solo, esterco bovino 
(1:1:1:3) (S9). 

Utilizou-se delineamento expe-
rimental em parcelas subdivididas, 
testando-se nas parcelas os recipientes 
e nas subparcelas os substratos, com três 
repetições, sendo cada parcela composta 
por seis mudas.

Foi acrescentado 1,0 g de calcá-
rio dolomítico por litro de substrato. 
Utilizaram-se perfilhos com diâmetro 
em torno de 1,5 cm e lâmina foliar de 
3,0 cm. Os recipientes foram coloca-
dos em ambiente protegido com tela 
Sombrite 30% e irrigados por aspersão, 
diariamente.

A análise química do solo e esterco 
bovino utilizados revelou as seguintes 
características, respectivamente: pH 
em água= 5,4 e 8,3; P=- 17,9 e 20,6 mg 
dm-3; K= 19,0 e 100,0 mg dm-3; Na= 1,8 
e 699,2 mg dm-3; Ca + Mg= 0,90 e 11,9 
cmolc dm-3; Al= 0,20 e 0,0 cmolc dm-3; 
H + Al= 1,9 e 0,7 cmolc dm-3; SB= 1,0 
e 15,2 cmolc dm-3; t= 1,2 e 15,2 cmolc 
dm-3; T= 2,9 e 15,9 cmolc dm-3; V= 33,6 
e 95,6%; m= 17,0 e 0,0%; MO= 1,1 e 
15,5 dag kg-1; Zn= 0,1 e 19,2 mg dm-3; 
Fe= 115,0 e 500,0 mg dm-3; Mn= 1,2 e 
165,0 mg dm-3; Cu= 0,2 e 0,5 mg dm-3; 
B= 0,3 e 12,5 mg dm-3; S= 6,6 e 386,9 
mg dm-3. 

As características físicas do solo 
foram: areia= 77,0 dag kg-1; silte= 15,0 
dag kg-1 e argila= 8,0 dag kg-1.

Ensaio 2: Diâmetro do perfilho e 
comprimento de lâmina foliar - Fo-
ram testados dois diâmetros de perfilho 
(menor que 1,5 cm e maior que 1,5 cm) 
e quatro comprimentos de lâmina foliar 
mantidas no perfilho retirado da touceira 
(0, 3, 6 e 9 cm). 

Considerou-se 0 cm, o corte feito na 
inserção da bainha com a lâmina foliar. 
Utilizou-se o delineamento de blocos 
casualizados, em esquema fatorial 2 x 
4, com três repetições, sendo cada repe-

tição composta por seis mudas.
Os propágulos utilizados nos en-

saios foram preparados fazendo-se 
uma toalete das touceiras, retirando-se 
as folhas secas e cortando o excesso de 
raízes laterais. 

As mudas foram produzidas em tu-
betes de 110 cm3, utilizando o substrato 
pó de coco e esterco bovino, na relação 
3:1, em volume, pois este substrato 
proporcionou bom desenvolvimento no 
ensaio e possui um bom custo-benefício 
no local em que os experimentos foram 
realizados. Foi acrescentado 1 g de cal-
cário dolomítico por litro de substrato. 
Os tubetes foram colocados em ambien-
te protegido com tela Sombrite® 30% e 
irrigados por aspersão, diariamente.

Aos 45 dias após a implantação de 
cada ensaio avaliou-se: sobrevivência, 
altura de planta, número de folhas e 
perfilhos por planta, massa seca de 
laminas foliares, raiz e total (laminas 
foliares, raízes e bainhas e falso caule) 
por planta. 

A massa seca foi obtida através da 
secagem das partes vegetais (laminas 
foliares, raízes e bainhas e falso caule), 
em estufa com fluxo de ar forçado a 
70oC, até massa constante.

Os dados foram submetidos às 
análises de variância e teste de Tukey 
para os fatores qualitativos e regressão 
para os quantitativos, todas até 5% de 
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ensaio 1: Recipientes e substratos 
- Não houve interação significativa entre 
os fatores avaliados. 

O recipiente tubete de 110 cm3 
foi responsável pelas maiores médias 
para todas as características avaliadas, 
resultando em índice de sobrevivência 
de 100%, estatisticamente superior à 
bandeja de poliestireno expandido de 
72 células de 121,2 cm3, onde se obteve 
83,95% de sobrevivência (Tabela 1). 

Conclui-se que esse recipiente pos-
sui algumas características favoráveis 
à produção de mudas com formação do 
sistema radicular sem enovelamento, 
acondicionamento de volume adequado 
de substrato, bom sistema de drenagem 
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e retenção do substrato (Hoffmann et 
al., 1996).

Os substratos apresentaram diferen-
ça significativa somente para massa seca 
total (Tabela 2). 

Os substratos pó de coco, casca 
de arroz carbonizada, esterco bovino, 
na proporção 1:1:2 (S6), e pó de coco, 
casca de arroz carbonizada, solo, ester-
co bovino, na proporção 1:1:1:3 (S9), 
proporcionaram a menor massa seca 
total. Esta redução de crescimento total 
provavelmente foi proporcionada pelo 
excesso de esterco bovino no substrato, 
que também foi observado em mudas de 
citros (Joaquim, 1997). 

Não ocorreu esta redução de cres-
cimento quando se usou o substrato pó 
de coco e esterco na proporção 1:1 (S3) 
e isto ocorreu provavelmente porque os 
microrganismos degradadores do pó de 
coco utilizaram os nutrientes do esterco 
bovino, que mesmo em concentração 
de 50% não causou redução de massa 
seca total.

Considerando que a casca de arroz 
carbonizada é um substrato trabalhoso 
para se obter no estado de Sergipe, 
o que onera o custo de produção das 
mudas, recomenda-se o uso dos subs-
tratos contendo as outras proporções, 
incluindo pó de coco e esterco bovino 
para a produção de mudas de capim-

limão. Neste ensaio o uso de solo na 
mistura dos substratos não proporcionou 
diferenças significativas na produção de 
mudas de capim limão, e, para evitar a 
disseminação de doenças de solo, não 
será recomendado. 

Resultados semelhantes foram 
obtidos por Nascimento et al. (2001), 
que recomendam o substrato composto 
por pó de coco e esterco bovino na 
proporção 3:1 para produção de capim 
citronela.

Ensaio 2: Diâmetro de perfilho e 
comprimento de lâmina foliar - Para 
a característica sobrevivência das mu-

Tabela 1. Sobrevivência, altura de planta, número de folhas e perfilhos por planta; massa seca de lâminas foliares, raízes e total de mudas 
de capim-limão, em função de dois recipientes (survival, plant height, number of leaves and tillers per plant; dry weight of leaves, roots and 
total lemon grass transplants, as a function of two recipients). São Cristóvão, UFS, 2004.

Recipiente
Sobrevivência 

(%)
Altura de 

planta (cm)
No de 
folhas

No de 
perfilhos

Massa seca (g)
Lâminas foliares Raízes Total

Tubete 100,0 a 67,9 a 4,9 a 1,2 a 1,3 a 2,7 a 5,3 a
Bandeja de poliestireno   83,9 b 59,3 b 3,5 b 1,1 b 1,1 b 1,6 b 4,8 a
CV (%) 23,4 6,5 15,8 7,3 11,3 13,0 18,4
Médias seguidas das mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de F (p<0,05) (means followed by the same letter in the 
columns did not differ from each other by the F test, (p<0,05)).

Tabela 2. Sobrevivência, altura de planta, número de folhas e perfilhos por planta; massa seca de lâminas foliares, raízes e total de mudas de 
capim-limão, em função de diferentes composições dos substratos (survival, plant height, number of leaves and tillers per plant; dry weight 
of leaves, roots and total lemon grass transplants, as a function of different compositions of the substrates). São Cristóvão, UFS, 2004.

Substrato
Sobrevivência 

(%)
Altura de 

planta (cm)
Folhas 

(no planta-1)
Perfilhos 

(no planta-1)
Massa seca (g planta-1)

Lâminas foliares Raiz Total
S1 80,1 a 65,8 a 4,4 a 1,2 a 1,3 a 2,2 a 9,5 ab
S2 81,9 a 63,6 a 3,8 a 1,0 a 1,1 a 2,2 a 8,3 abc
S3 76,8 a 63,2 a 3,9 a 1,0 a 1,2 a 2,3 a 8,2 abc
S4 85,9 a 61,3 a 4,0 a 1,2 a 1,0 a 2,0 a 8,7 abc
S5 80,8 a 63,3 a 4,5 a 1,2 a 1,1 a 2,2 a 7,9 abc
S6 80,1 a 61,0 a 4,9 a 1,3 a 1,1 a 2,2 a 6,7 c
S7 90,0 a 64,0 a 4,1 a 1,1 a 1,1 a 2,1 a 10,2 a
S8 72,3 a 64,8 a 3,9 a 1,1 a 1,0 a 2,1 a 8,7 abc
S9 81,9 a 64,8 a 4,0 a 1,0 a 1,3 a 2,2 a 7,5 bc
CV (%) 14,7 6,3 16,9 20,4 13,0 15,1 24,8

Médias seguidas das mesmas letras nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05) (means followed by the same letter in the 
columns did not differ from each other by the Tukey test (p<0,05)); S1= pó de coco, esterco bovino (3:1); S2= pó de coco, esterco bovino 
(2:1); S3= pó de coco, esterco bovino (1:1); S4= pó de coco, casca de arroz carbonizada, esterco bovino (3:3:2); S5= pó de coco, casca de 
arroz carbonizada, esterco bovino (1:1:1); S6= pó de coco, casca de arroz carbonizada, esterco bovino (1:1:2); S7= pó de coco, casca de ar-
roz carbonizada, solo, esterco bovino (1:1:1:1); S8= pó de coco, casca de arroz carbonizada, solo, esterco bovino (2:2:2:3); S9= pó de coco, 
casca de arroz carbonizada, solo, esterco bovino (1:1:1:3) (S1= coconut dust, cattle manure (3:1); S2= coconut dust, cattle manure (2:1); S3= 
coconut dust, cattle manure (1:1); S4= coconut dust, carbonized rice hulls, cattle manure (3:3:2); S5= coconut dust, carbonized rice hulls, 
cattle manure (1:1:1); S6= coconut dust, carbonized rice hulls, cattle manure (1:1:2); S7= coconut dust, carbonized rice hulls, soil, cattle 
manure (1:1:1:1); S8= coconut dust, carbonized rice hulls, soil, cattle manure (2:2:2:3); S9= coconut dust, carbonized rice hulls, soil, cattle 
manure (1:1:1:3)).

Produção de mudas de capim-limão em diferentes recipientes e substratos
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das houve interação significativa entre 
diâmetro do perfilho e comprimento 
da lâmina foliar mantida no perfilho. 
Usando perfilhos com diâmetro maior 
que 1,5 cm, a máxima sobrevivência 
(93,8%) é conseguida mantendo-se 5,5 
cm de lâmina foliar (Figura 1). 

Não observou-se influência signi-
ficativa para perfilhos com diâmetro 
menor que 1,5 cm (Figura 1). O número 
de perfilhos por planta e a massa seca 
de folhas e raízes não foram influencia-
dos pelo diâmetro do perfilho da muda 

usada. Observou-se valores médios de 
1,3 perfilhos planta-1, 0,85 g de massa 
seca de folhas novas por planta e 1,65 
g de massa seca de raízes por planta. 
Já, o comprimento de folha mantido na 
muda foi fator significativo para número 
de perfilhos sendo a maior média obtida 
com a remoção total da lâmina foliar 
(Figura 2). 

Com a falta de área foliar, há des-
vio da prioridade para a formação de 
perfilhos, que produzirão folhas novas 

que realizarão fotossíntese para atender 
às necessidades vitais (Jacques, 1994). 
Observou-se que comprimento de folha 
mantida no perfilho não influenciou sig-
nificativamente as características massa 
seca de folhas e raízes (Figura 3). 

A remoção da parte aérea não causou 
redução de reservas diretamente, porque 
as reservas das gramíneas encontram-se 
nas raízes e nos rizomas que ajudam 
a prover a planta de energia quando 
necessário. 

Com a remoção da parte aérea pode 
acontecer falta de desenvolvimento das 
raízes, pois sem as lâminas foliares, a 
muda reverte todas suas reservas para a 
emissão de novos perfilhos, principal-
mente nos primeiros dias após o corte 
enquanto expandem as primeiras folhas 
(Caldwel et al., 1991).

Fora os substratos pó de coco, casca 
de arroz carbonizada, esterco bovino, 
na proporção 1:1:2 (S6), e pó de coco, 
casca de arroz carbonizada, solo, esterco 
bovino, na proporção 1:1:1:3 (S9), todos 
os substratos testados resultaram na 
produção de mudas de capim-limão de 
boa qualidade. 

Se o produtor usar perfilhos de diâ-
metros maiores que 1,5 cm, recomenda-
se manter uma lâmina foliar de 5,5 cm. 
Se usar perfilhos de diâmetros menores 
que 1,5 cm, recomenda-se retirar toda 
área foliar para induzir maior perfi-
lhamento, já que não houve diferença 
significativa para sobrevivência das 
mudas.
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No mercado brasileiro, o pimentão 
é uma das principais hortaliças de 

frutos e apresenta variação estacional 
de oferta e preço ao longo do ano. Para 
aumentar a produtividade, melhorar a 
qualidade e oferecer pimentão em todas 
as épocas, a maioria dos produtores, 
principalmente das regiões Sudeste e Sul 
do Brasil, têm cultivado-o em ambiente 
protegido.

Conforme Andriolo et al. (1997) e 
Fernandes et al. (2002), a maior parte 
dos cultivos protegidos é realizada no 
solo. Um dos problemas dos cultivos 
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RESUMO
Avaliou-se a resistência à Meloidogyne incognita e a compatibili-

dade de enxertia de treze porta-enxertos de pimenta (nove Capsicum 
chinense; três C. annuum e um C. frutescens) quando enxertados 
com os híbridos de pimentão-vermelho Rubia R, Margarita e Maxi-
mos. O experimento foi conduzido em 2005 na UNESP-FCAV em 
Jaboticabal-SP. As plantas foram enxertadas por garfagem do tipo 
fenda simples e, 25 dias após foram avaliadas quanto à percentagem 
de “pegamento” e, posteriormente, juntamente com plantas sem 
enxertia, foram transplantadas em casa de vegetação e inoculadas, 
individualmente, com 5.000 ovos e juvenis de segundo estádio 
de M. incognita. A avaliação da resistência dos porta-enxertos ao 
nematóide foi feita aos 181 dias após a inoculação, com base no 
fator de reprodução; a avaliação da compatibilidade enxerto/porta-
enxerto foi realizada levando em consideração a produtividade e a 
qualidade dos frutos obtidas em sete colheitas, realizadas entre 113 e 
181 dias após o transplante das mudas. Aos 25 dias após a enxertia, 
para todos os tratamentos, em média, 99,69% das plantas enxertadas 
apresentavam-se com “pegamento”. Os porta-enxertos C. annuum 
e C. frutescens, ao final do ciclo de cultivo, foram resistentes à M. 
incognita e proporcionaram nas plantas enxertadas, respectivamente, 
as maiores e menores produtividades e qualidades de frutos, sendo 
designados de compatíveis e incompatível para enxertia com os 
híbridos de pimentão-vermelho Rubia R, Margarita e Maximos. 
‘Maximos’ e ‘Margarita’ quando enxertados apresentaram melhor 
produtividade e qualidade de frutos do que ‘Rubia R’; quando sem 
enxertia não diferiram em produtividade, havendo destaque para 
‘Margarita’ quanto à qualidade dos frutos.

Palavras-chave: Capsicum spp., Meloidogyne spp., enxertia, cultivo 
protegido.

ABSTRACT
Hot peppers resistance to root-knot-nematodes and stump/

rootstock compatibility among hot peppers and red pepper 
hybrids

The resistance to Meloidogyne incognita and propagation 
compatibility of thirteen pepper rootstocks (nine Capsicum chinense; 
three C. annuum and one C. frutescens) were evaluated under 
Rubia R, Margarita and Maximos red pepper hybrids grafting. 
The experiment was carried out in 2005, in Jaboticabal, São Paulo 
State. Plants were cleft and notch grafted and, 25 days later, the 
pant surviving was evaluated. Later, the grafted plants and plants 
without stump were transplanted to a greenhouse and inoculated, 
individually, with 5,000 eggs and infants in the second phase of M. 
incognita. The rootstock resistance to nematodes was evaluated at 
181 days after inoculation, based on the reproduction factor. The 
stump/rootstocks compatibility was evaluated considering yield and 
quality of fruits obtained through seven harvests, 113 to 181 days 
after seedling transplant. An average of 99,69% of surviving plants 
was obtained, 25 days after grafting date. The C. annuum and C. 
frutescens rootstocks were resistant to M. incognita at the end of 
the vegetative cycle and they provided to grafted plants the higher 
and lower fruit production and quality respectively, being called 
compatible and non compatible to stump with Rubia R, Margarita, 
and Maximos red pepper hybrids. ‘Maximos’ and ‘Margarita’, when 
grafted, presented better productivity and fruit quality, than ‘Rubia 
R’; when non-grafted the productivity did not differ among them, 
prominence having for ‘Margarita’ about fruit quality.

Keywords: Capsicum spp., Meloidogyne spp., grafting, green-
house.
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implantados no solo é a incidência 
de pragas e patógenos que atacam os 
sistemas radiculares das plantas, como 
os nematóides e as podridões de raízes 
causadas por fungos e bactérias.

As cultivares comerciais de pimen-
tão, disponíveis no mercado brasileiro, 
apresentam pouca ou nenhuma resistên-
cia a patógenos de solo. Até o início da 
década de 90, em ambiente protegido, 
no Brasil, a maioria dos produtores de 
pimentão e de outras olerícolas, para 
controlar os nematóides realizavam 
fumigações do solo com brometo de 

metila. 
O brometo de metila, no ano de 

1992, foi incluído na lista de substâncias 
destruidoras do ozônio na atmosfera, e 
sua eliminação passou a ser objetivo 
do Protocolo de Montreal, dando prazo 
para que seja eliminado do mercado até 
o ano de 2015 (Núcleo de Ecojornalistas 
do Rio Grande do Sul, 2006; Osava et 
al., 2006).

No Brasil, de acordo com a Instrução 
Normativa nº 1, de 10 de setembro de 
2002, assinada em conjunto pelo MAPA, 
IBAMA e ANVISA, o brometo de me-
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tila não pode ser mais utilizado a partir 
de janeiro de 2007, antecipando em 09 
anos os prazos de eliminação previstos 
no Protocolo. A única exceção prevista é 
para os tratamentos quarentenários, que 
deverão ser proibidos apenas em 2015 
(MMA, 2006).

Em substituição ao brometo de me-
tila estão sendo adotadas medidas não-
químicas de controle de nematóides, 
como rotação de cultura, pousio, arações 
profundas e solarização. No entanto, 
como as mesmas proporcionam retorno 
econômico a longo prazo, muitas vezes 
são abandonadas pelos produtores.

Na região de Reginópolis, impor-
tante centro produtor de pimentão em 
ambiente protegido do Estado de São 
Paulo, nos últimos cinco anos, como 
método alternativo ao brometo de metila 
para reduzir a população de Meloido-
gyne incognita (Treub) Chitwood 
e os prejuízos de produtividade da 
cultura, os produtores têm adotado a 
técnica da enxertia. Cultivares comer-
ciais de pimentão são enxertadas em 
porta-enxertos de pimentas resistentes à 
Phytophthora capsici L. e M. incognita, 
no caso os híbridos Silver (Sakata) e 
Snooker (Syngenta).

Lee (2003) cita que na Coréia, em 
ambiente protegido, aproximadamente 
10% dos cultivos de pimentão-verde 
são feitos com plantas enxertadas em 
porta-enxertos de pimentas, e as áreas de 
cultivo estão aumentando rapidamente, 
para evitar perdas de produtividade oca-
sionadas principalmente por P. capsici.

No estado de São Paulo, Kobori 
(1999) estudou o método de enxertia em 
pimentão, utilizando o híbrido Magali 
R enxertado em onze porta-enxertos 
resistentes a P. capsici. Foi observado 
um pequeno incremento de produção 
em plantas enxertadas quando com-
parado com as plantas do híbrido sem 
enxertia.

Santos & Goto (2004), ao avalia-
rem plantas de pimentão enxertadas, 
concluíram que a técnica da enxertia 
é viável no controle da murcha de P. 
capsici em ambiente protegido. Todavia, 
a procura de porta-enxertos com boas 
características, bem como a investigação 
de melhores combinações, deve ser uma 
constante, para, assim, poder otimizar os 

resultados do emprego da enxertia em 
hortaliças (Santos, 2001).

Conforme Kobori (1999), a maior 
dificuldade no emprego da enxertia é 
a obtenção de bons porta-enxertos, que 
se adaptem ao ambiente, não interfiram 
na qualidade dos frutos e mantenham a 
resistência à doença.

O presente trabalho teve por objeti-
vos avaliar a resistência de pimentas a 
M. incognita e a compatibilidade de en-
xertia de híbridos de pimentão-vermelho 
sobre essas pimentas.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na 
UNESP, em Jaboticabal, São Paulo, de 
fevereiro a novembro de 2005, em casa 
de vegetação, com pé direito de 3,0 m de 
altura, coberta com filme de polietileno 
de 150 µm de espessura. O delineamento 
experimental utilizado foi blocos casua-
lizados, segundo o esquema fatorial 13 
x 3 + 3 (13 porta-enxertos de pimenta 
x 3 enxertos ou, híbridos de pimentão-
vermelho enxertados + 3 híbridos de 
pimentão-vermelho sem enxertia), com 
quatro repetições, constituídas por cinco 
plantas cada.

Dos treze porta-enxertos utilizados, 
nove foram C. chinense, provenientes 
da área de colonização agrícola de Ro-
raima (C-22; C-23; C-24; C-25; C-27; 
C-50; C-60; C-61 e C-62), três foram 
C. annuum (A-3 oriundo de cultivos 
realizados por produtores da região 
de Reginópolis-SP; Snooker, híbrido 
pertencente à empresa de sementes 
Syngenta Seeds Ltda. e a Linhagem 13, 
desenvolvida na UNESP-FCAV) e um 
foi C. frutescens (Pimenta-malagueta, 
obtido também em cultivos na região 
de Reginópolis-SP), classificados como 
resistentes à M. incognita segundo 
trabalho realizado por Oliveira et al. 
(2007).

Os híbridos de pimentão-vermelho 
utilizados enxertados e sem enxertia fo-
ram: Rubia R (Sakata Seed Sudamérica), 
Margarita (Rogers Syngenta Seeds) e 
Maximos (Clause). Todos estes híbridos 
são suscetíveis a M. incognita (Oliveira 
et al., 2007).

As mudas foram produzidas em ban-
dejas de poliestireno expandido com 128 

células, utilizando substrato Plantmax. 
Os porta-enxertos C. chinense, Pimenta-
malagueta, A-3 e dos três híbridos 
de pimentão-vermelho sem enxertia 
foram semeados em 10 de fevereiro; a 
semeadura dos porta-enxertos Snooker 
e Linhagem 13 e, dos três híbridos cujas 
mudas foram utilizadas como enxertos 
foi feita em 12 de março. A razão da 
semeadura dos porta-enxertos em datas 
distintas foi devido à diferença na velo-
cidade de germinação e crescimento dos 
mesmos, conforme análise prévia.

Para disponibilizar maior volume de 
substrato e promover maior crescimento 
e desenvolvimento das mudas dos porta-
enxertos e dos híbridos sem enxertia, as 
mesmas foram transplantadas em copos 
descartáveis de 200 mL, contendo subs-
trato Plantmax®, aos 55 e 25 dias após a 
semeadura (DAS), respectivamente.

Aos 70 DAS dos porta-enxertos C. 
chinense, Pimenta-malagueta e A-3 e, 
40 DAS dos porta-enxertos ‘Snooker’ e 
Linhagem 13 e dos enxertos, 16 plantas 
por repetição foram enxertadas pelo 
método fenda simples, que é o mais 
utilizado para solanáceas (Goto et al., 
2003b).

Para ajudar no processo de “pe-
gamento” das plantas, no sentido da 
abertura do corte do porta-enxerto, de 
maneira a envolver o ponto de junção 
das plantas enxertadas, foram colocados 
clipes plásticos próprios para enxertia de 
Capsicum, sendo as plantas enxertadas, 
em seguida, acondicionadas em câmara 
úmida do tipo “ flouting”.

A câmara úmida foi construída no 
interior de uma casa da vegetação e era 
formada por um túnel baixo de 12,00 m 
de comprimento, por 1,20 m de largura, 
com altura de 0,70 m na parte central, 
coberto com filme transparente ultra vio-
leta e com sombrite 50%, que comporta-
va em sua base um filme de polietileno 
preto que continha uma lamina d’ água 
de 0,02 a 0,03 m de altura.

O filme de polietileno preto foi fixa-
do em uma grade de aço de 12,00 m de 
comprimento; 1,10 m de largura e 0,08 
m de altura, compartimentada trans-
versalmente a cada 0,07 m, de modo a 
permitir a acomodação de cada repetição 
dos tratamentos separadamente.

Nos primeiros 10 dias após a enxer-
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tia (DAE), 25% da câmara úmida era 
aberta de manhã pelo período de uma 
hora, sendo em seqüência fechada. A 
partir dos 10 DAS a câmara passou a 
não ser fechada e, a cada 3 dias abriam-
se mais 25% da mesma, promovendo a 
aclimatação das plantas enxertadas e 
melhoria da cicatrização do ponto de 
enxertia.

Aos 25 (DAE) os clipes foram retira-
dos das plantas enxertadas e procedeu-se 
a avaliação da percentagem de “pega-
mento” e o transplante em casa de vege-
tação, no espaçamento de 1,20 m entre 
as linhas por 0,40 m entre as plantas, de 
cinco plantas por repetição.

A casa de vegetação utilizada con-
tinha M. incognita no solo mas, para 
garantir a presença do nematóide em 
toda a área e poder estudar a resistência 
dos porta-enxertos no final do ciclo de 
cultivo, no ato do transplante das mudas, 
inocularam-se em cada sistema radical 
10 mL de suspensão, contendo 500 ovos 
e juvenis de segundo estádio/mL de M. 
incognita.

O inóculo aplicado nas mudas foi 
preparado segundo a técnica de Hussey 
& Barker (1973), com as modificações 
introduzidas por Bonetti & Ferraz 
(1981), a partir de raízes de plantas de 
tomateiro infectadas pelo nematóide, 
mantidas em vasos de 3 L contendo 
substrato previamente tratado, em casa 
de vegetação.

O solo da casa de vegetação foi 
preparado com rotoencanteiradora, dez 
dias antes do transplante. No momento 
do preparo do solo, com base nos re-
sultados da análise do solo e de acordo 
com a recomendação de adubação para 
a cultura feita por Trani et al. (1997), 
foram incorporados ao mesmo 88,89 
g/m2 de superfosfato simples; 20,69 g/
m2 de cloreto de potássio; 2,89 g/m2 de 
uréia; 13,64 g/m2 de sulfato de amônio, 
e 0,91 g/m2 de bórax, de modo a fornecer 
ao solo 16; 12; 4; 3 e 0,1 g/m2 de fósforo, 
potássio, nitrogênio, enxofre e boro, 
respectivamente.

Durante a condução do experimento 
foram realizadas adubações em cobertu-
ra e foliar a cada quinze dias. Em cada 
adubação de cobertura foram aplicados 
0,96 g de nitrogênio e de potássio por 
planta, cujas fontes fornecedoras dos 

nutrientes foram a uréia e o cloreto de 
potássio (Trani et al., 1997). As aduba-
ções foliares foram feitas com produtos 
à base de micro e macronutrientes. Os 
tratamentos fitossanitários foram reali-
zados de acordo com as necessidades 
da cultura.

As plantas foram tutoradas no sis-
tema de cultivo em “V”, com quatro 
hastes. Os brotos laterais, que surgiram 
abaixo da primeira bifurcação, foram 
eliminados ao longo do ciclo da cultura, 
e a flor, que surgiu na primeira bifurca-
ção, foi retirada na data da antese.

O sistema de irrigação adotado foi 
por gotejamento. De acordo com Batal 
& Smittle (1981), a cultura do pimentão 
apresenta elevada sensibilidade a varia-
ções na disponibilidade de água no solo, 
e segundo Klar (2000) a irrigação por 
gotejamento, por ser manejada com bai-
xa vazão e pressão, permite a manuten-
ção de elevada disponibilidade de água 
no solo durante todo o ciclo da cultura, 
o que é o ideal (Filgueira, 2003). 

Foi utilizada a cobertura do solo com 
polietileno negro de modo a auxiliar na 
redução da evaporação da água do solo 
para a atmosfera, promover aproveita-
mento da água disponível pelas plantas 
e controlar as plantas daninhas entre as 
plantas (Buriol et al., 1996). O controle 
de plantas daninhas entre as linhas, 
quando necessário, foi feito através de 
capinas.

Foram realizadas sete colheitas, aos 
113; 121; 133; 141; 153; 170 e 181 dias 
após o transplante (DAT), quando foram 
colhidos, em três plantas por parcela, os 
frutos que apresentavam 70% ou mais 
de coloração vermelha.

Nas colheitas, avaliou-se a produti-
vidade de frutos comerciais, em número 
e massa fresca de frutos/m2 e a massa 
fresca média do fruto comercial. Os dez 
primeiros frutos comerciais colhidos 
foram também avaliados quanto ao 
comprimento, diâmetro e espessura da 
polpa. Foram considerados como fruto 
comercial os de comprimento igual ou 
superior a 4,0 cm e sem defeitos graves 
(fruto com podridão, murcho, queima-
do ou com dano não cicatrizado). As 
médias de produtividade e qualidade 
dos frutos foram submetidos à análise 
de variância e ao teste de Tukey, no 

nível de 5% de probabilidade, sendo os 
dados de número de frutos comerciais/
m2 transformados em x .

Aos 181 DAT, além de ser feita a 
última colheita de frutos, foram coleta-
dos cinco sistemas radiculares de cada 
combinação porta-enxerto x enxerto e 
dos híbridos sem enxertia e os mesmos 
foram avaliados quanto à resistência a 
M. incognita. 

A avaliação da resistência foi rea-
lizada segundo Cook & Evans (1987), 
com base na determinação do valor 
médio do fator de reprodução (FR) para 
cada sistema radicular, com posterior 
cálculo da média. Os sistemas radicu-
lares que apresentaram FR<1 foram 
considerados resistentes à M. incognita 
e os que apresentaram FR>1 foram 
considerados suscetíveis.

Para a determinação do valor mé-
dio do fator de reprodução (FR) para 
cada sistema radicular, de acordo com 
a técnica de Hussey & Barker (1973), 
com as modificações introduzidas por 
Bonetti & Ferraz (1981), foi preparada 
uma suspensão de ovos e juvenis de 
diferentes estádios de desenvolvimento 
do nematóide.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aos 25 DAE, ao retirar os clipes, 
observou-se que as plantas enxertadas 
estavam com excelente cicatrização no 
ponto de enxertia e a percentagem de 
plantas enxertadas com “pegamento” foi 
em média de 99,69% para todos os trata-
mentos, o que equivale a 15,95 plantas/
repetição. Santos (2001), no Brasil, ao 
enxertar os híbridos comerciais de pi-
mentão Elisa, Magali-R e Margarita com 
os porta-enxertos de pimenta AF-2638 
e AF-2640, resistentes a Phytophthora 
capsici e M. incognita, verificaram de 
88 a 100% de “pegamento” de plantas e, 
Choe et al. (1985), na Coréia, ao enxer-
tarem a cultivar comercial de pimentão 
‘Bulam-House-Putgochu’ com linha-
gens e cultivares de pimentão resistentes 
a P. capsici, verificaram, em média, 93% 
de “pegamento” de plantas.

Melo et al. (2005) na tentativa de 
adaptar a metodologia de enxertia de 
pimentão em pimentas, utilizando como 
porta-enxerto a Linhagem CNPH 148 
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(C. annuum) resistente a P. capsici, para 
os genótipos de pimenta C. baccatum, C. 
chinense e C. frutescens, obtiveram de 
60 a 100% de “pegamento” de plantas.

Na casa de vegetação, aos 181 dias 
após o transplante das mudas e a ino-
culação de M. incognita, ou seja após o 
período de quatro ciclos reprodutivos do 
nematóide, os três híbridos de pimentão 
sem enxertia e os nove porta-enxertos 
C. chinense foram suscetíveis ao ne-
matóide (FR>1); os porta-enxertos C. 
annuum ou C. frutescens apresentaram 
FR<1 e foram considerados resistentes 
a M. incognita (Tabela 1).

A perda da resistência à M. incog-
nita dos porta-enxertos C. chinense, 

ao final do ciclo de cultivo das plantas, 
pode estar relacionada à segregação 
dos genótipos quanto à característica 
de resistência ao nematóide, fato já 
relatado por Oliveira et al. (2007) em 
estudo de confirmação da resistência 
de Capsicum spp.a M. incognita, para 
quatro dos porta-enxertos C. chinense 
utilizados (C-22; C-23; C-25 e C-27), 
sendo necessário fazer novos estudos 
para determinar o tipo de segregação e o 
número de genes envolvidos, bem como 
o tipo de interação alélica existente, para 
este fator.

A ocorrência de elevadas tempe-
raturas do ar no interior da casa de 
vegetação, resultando em temperaturas 

do solo, em média, 9,41ºC inferior 
à do ar (Figura 1) também pode ter 
proporcionado condições favoráveis 
ao desenvolvimento do nematóide nos 
porta-enxertos C. chinense, tornando-os 
suscetíveis ao final do ciclo de cultivo.

De acordo com Yamakawa (1982), 
quando um determinado porta-enxerto 
é utilizado em solos altamente infesta-
dos por determinado patógeno ou em 
condições desfavoráveis ao seu desen-
volvimento, pode tornar-se suscetível. 
Thies & Fery (2006), ao avaliarem, 
em solo com temperaturas controladas 
de 24; 28 e 32ºC, a reprodução de M. 
incognita em genótipos de pimentão 
resistentes e suscetíveis, inoculados 
com 5.000 ovos, verificaram que, com 
a elevação da temperatura, todos os 
genótipos foram suscetíveis. Porém, os 
conhecidamente resistentes expressaram 
menor população de M. incognita em 
relação aos suscetíveis.

Para as características de produtivi-
dade e qualidade dos frutos (Tabela 2), 
não houve interação significativa entre 
as médias dos porta-enxertos de pimenta 
(PE) e enxertos (E). Todavia, ocorreu 
efeito significativo tanto para porta-
enxertos de pimenta (PE) quanto para 
enxertos (E) para todas as características 
de produtividade e qualidade de frutos, 
exceto quanto ao número de frutos co-
merciais/m2, para enxertos (E).

Entre os híbridos sem enxertia 
(HSE) ocorreram diferenças significati-
vas para as características massa fresca 
média do fruto, comprimento e diâmetro 
médio de frutos comerciais (Tabela 2). 
Na comparação HSE vs (PE x E) foram 
detectadas diferenças apenas para massa 
fresca por fruto comercial e comprimen-
to médio de frutos comerciais, nos quais 
os híbridos sem enxertia contiveram, 
respectivamente, 37,75 g e 0,96 cm a 
mais em relação ao grupo do fatorial.

Kobori (1999), ao avaliar quinze 
tratamentos constituídos por onze porta-
enxertos híbridos, duas testemunhas 
porta-enxertos suscetíveis (‘Magali R’ e 
‘Ikeda’), uma testemunha porta-enxerto 
resistente (SCM-334) e uma testemunha 
suscetível pé-franco (‘Magali R’), não 
observou diferença significativa entre os 
tratamentos para as médias do número 
e massa de frutos colhidos aos 112; 126 
e 154 DAE.

Tabela 1. Fator de reprodução (FR) de Meloidogyne incognita, em plantas de híbridos de 
pimentão-vermelho enxertadas (E) em porta-enxertos de pimentas (PE) e de plantas de 
híbridos sem enxertia (HSE), aos 181 dias após a inoculação do nematóide. (Meloidogyne 
incognita reproduction factor (FR) in red pepper hybrids grafting plants hot peppers root-
stocks and non-grafted hybrids plants, 181 days after nematode inoculation). Jaboticabal, 
UNESP-FCAV, 2005.

Porta-enxerto
 x 

enxerto
FR

Porta-enxerto
 x 

enxerto
FR

C-22 x
Rubia R 17,15

C-61 x
Rubia R 27,99

Margarita 10,77 Margarita 17,76
Maximos 4,84 Maximos 32,62

C-23 x
Rubia R 11,44

C-62 x
Rubia R 7,56

Margarita 35,33 Margarita 9,18
Maximos 14,94 Maximos 2,83

C-24 x
Rubia R 2,02

A-3 x
Rubia R 0,95

Margarita 5,42 Margarita 0,57
Maximos 8,46 Maximos 0,99

C-25 x
Rubia R 9,31

Snooker x
Rubia R 0,93

Margarita 14,68 Margarita 0,57
Maximos 14,64 Maximos 0,96

C-27 x
Rubia R 4,48

Linhagem 13 x
Rubia R 0,59

Margarita 14,51 Margarita 0,28
Maximos 3,13 Maximos 0,69

C-50 x
Rubia R 29,45

Pimenta-
malagueta x

Rubia R 0,12
Margarita 14,15 Margarita 0,20
Maximos 19,23 Maximos 0,08

C-60 x
Rubia R 13,47
Margarita 7,10
Maximos 4,83

Híbridos sem enxertia (HSE) FR
Rubia R 20,19
Margarita 22,28
Maximos 15,27
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Em trabalho realizado por Santos & 
Goto (2004), os híbridos de pimentão 
Magali R, Margarita e Elisa, enxertados 
nos porta-enxertos AF-2638 e AF-2640 
e sem enxertia, mostraram diferenças 
de produtividade em relação à massa 
fresca de frutos comerciais. Santos & 
Goto (2005) ao avaliarem os híbridos 

de pimentão Rubia R e Margarita sem 
enxertia e enxertados nos dois porta-
enxertos utilizados por Santos & Goto 
(2004), não registraram diferenças 
produtivas, tanto em massa como em 
número de frutos.

Os resultados do presente trabalho 
e de pesquisas mencionadas mostram 

que a resposta produtiva dos híbridos de 
pimentão-vermelho à enxertia é depen-
dente tanto do porta-enxerto utilizado 
como das condições ambientais em que 
as plantas são conduzidas.

O porta-enxerto A-3 promoveu nas 
plantas enxertadas maior produtividade 
em número de frutos comerciais/m2 

Tabela 2. Número (NFC) e massa fresca (MFC), média de massa fresca por fruto (MFFC), comprimento médio (CF), diâmetro médio (DF) 
e espessura média da polpa (EPF) de frutos comerciais de pimentão/m2, de plantas enxertadas em pimentas e sem enxertia. (number (NFC), 
fresh mass (MFC), average fresh mass per fruit (MFFC), average length (CF), average diameter (DF) and average pulp thickness (EPF) of 
pepper commercial fruits/m2, hot peppers grafted and non-grafted plants). Jaboticabal, UNESP-FCAV, 2005.

Porta-enxertos
NFC/m2 MFC

(kg/m2)
MFFC 

(g)
CF 

(cm)
DF 

(mm)
EPF
(mm)(*) (**)

C-22 13,47   3,71 bcd   1,99 abc 147,76 a 12,06 a 64,10 b 5,18 abc
C-23 12,07   3,47 cd   1,59 c 131,67 a 11,03 a 65,95 ab  4,82 bc
C-24 16,89   4,22 abc   2,49 ab 147,41 a 11,73 a 71,34 ab 5,37 abc
C-25 13,68   3,79 abcd   1,73 bc 126,45 a 11,57 a 67,27 ab 5,08 abc
C-27 10,50   3,30 d   1,80 bc 171,37 a 11,07 a 66,99 ab 4,77 c
C-50 14,40   3,79 abcd   1,81 bc 125,68 a 10,90 a 69,56 ab 5,06 abc
C-60 12,54   3,67 bcd   1,76 bc 140,40 a 11,21 a 68,14 ab 5,17 abc
C-61 15,54   3,93 abcd   2,56 ab 164,71 a 12,62 a 75,74 a 5,57 a
C-62 13,55   3,76 abcd   2,06 abc 152,01 a 11,82 a 69,98 ab 5,24 abc
A-3 20,67   4,54 a   2,60 ab 125,76 a 11,73 a 68,80 ab 5,23 abc
Snooker 19,71   4,45 ab   2,74 a 138,99 a 12,40 a 67,65 ab 5,52 ab
Linhagem 13 17,77   4,20 abc   2,81 a 158,17 a 12,46 a 71,64 ab 5,41 abc
Pimenta-malagueta   5,48   2,42 e   0,27 d   49,24 b   6,48 b 51,03 c 3,47 d
Média 14,33   3,79   2,02 136,89 11,31 67,55 5,07

Enxertos
NFC/m2 MFC (kg/

m2) MFFC (g) CF (cm) DF (mm) EPF (mm)
(*) (**)

Rubia R 14,71   3,75   1,81 b 123,03 b 10,72 b 65,54 b 4,89 b
Margarita 13,67   3,66   2,05 ab 150,01 a 11,82 a 69,15 a 5,01 b
Maximos 15,91   3,94   2,19 a 137,65 ab 11,40 a 67,97 ab 5,30 a
Média 14,76   3,78   2,02 136,90 11,31 67,55 5,07

Híbridos sem enxertia
NFC/m2 MFC (kg/

m2) MFFC (g) CF (cm) DF (mm) EPF (mm)
(*) (**)

Rubia R 15,95   3,98   2,76 173,01 ab 12,27 ab 70,10 ab 5,31
Margarita 10,76   3,69   2,33 216,58 a 13,71 a 79,03 a 5,25
Maximos 15,03   3,94   2,02 134,37 b 10,83 b 63,54 b 5,18
Média 13,91   3,87   2,37 174,65 12,27 70,89 5,25
Teste F (HSE vs fatorial) - 0,22 ns   3,31 ns    11,75 **   6,43 *   2,34 ns 1,43 ns
Teste F (HSE) - 0,27 ns   1,33 ns      5,00 **   5,22 **   4,56 * 0,07 ns
Teste F (PE) - 10,40 ** 13,20 **      8,10 ** 18,29 **   7,50 ** 13,43 **
Teste F (E) -   2,92 ns   4,45 *      7,01 ** 10,06 **   3,33 * 9,07**
Teste F (PE x E) -   1,28 ns   0,81 ns      0,57 ns   1,09 ns   1,51 ns 0,87 ns
CV (%) - 15,54 31,58     26,34 11,07 10,74 9,95

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, p<0,05. (*) Dados originais; (**) 
Dados transformados em x , para a análise estatística (means followed by the same letter in the column did not differ from each other by 
the Tukey test, p<0.05. (*) Original data; (**) Raw data transformed to x , f or analysis).
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diferindo dos porta-enxertos Pimenta-
malagueta; C-27; C-23; C-60 e C-22, 
que apresentaram o menor número de 
frutos comerciais/m2 (Tabela 2).

Para a massa fresca de frutos co-
merciais/m2 (Tabela 2), as plantas de 
pimentão-vermelho enxertadas com os 
porta-enxertos Linhagem 13 e ‘Snooker’ 
se destacaram com superior produti-
vidade, mas, essas não foram maiores 
que as obtidas com os porta-enxertos 
A-3; C-61; C-24; C-62 e C-22, res-
pectivamente. Independentemente do 
híbrido de pimentão utilizado, as plantas 
enxertadas no porta-enxerto Pimenta-
malagueta foram as menos produtivas, 
tanto em número como em massa de 
frutos comerciais/m2.

O porta-enxerto Pimenta-malagueta 
também foi responsável pela produção 
de frutos de menor comprimento, diâme-
tro e espessura da polpa, estando estes 
baixos valores relacionados com a baixa 
produtividade registrada (Tabela 2).

O porta-enxerto C-61 promoveu 
os maiores diâmetros e espessuras de 
polpa dos frutos, diferindo dos diâme-
tros obtidos para frutos provenientes 
das plantas enxertadas com os porta-
enxertos Pimenta-malagueta e C-22 e 
das espessuras de polpas verificadas 
para os frutos de plantas enxertadas com 
os porta-enxertos Pimenta-malagueta; 
C-27 e C-23 (Tabela 2).

Miguel (1997) citou que o pimen-
tão pode ser enxertado somente sobre 

plantas do seu mesmo gênero, e Goto 
et al. (2003a) descrevem que a enxertia 
do pimentão só é possível com plantas 
da mesma espécie.

Admite-se que a maioria dos porta-
enxertos da espécie C. chinense, em 
relação aos da C. annuum, mostraram 
uma tendência de menor compatibili-
dade para enxertia com os híbridos de 
pimentão. Todavia, essa tendência pode 
estar relacionada à não-manutenção 
da resistência dos porta-enxertos C. 
chinense a M. incognita aos 181 DAI 
(Figura 1) e não à menor compatibili-
dade de enxertia dos mesmos com os 
híbridos de pimentão utilizados, sendo 
indispensáveis outros estudos de compa-
tibilidade de enxertia dos porta-enxertos 
C. chinense com C. annuum.

Entre os enxertos (Tabela 2), inde-
pendentemente do porta-enxerto utiliza-
do, ‘Rubia R’ apresentou a menor massa 
fresca comercial de frutos/m2, bem como 
as menores massas médias, comprimen-
to e diâmetro de frutos comerciais, 
não diferindo de ‘Margarita’ quanto à 
massa fresca de frutos comerciais/m2 
e de ‘Maximos’ com relação à massa 
fresca e diâmetro por fruto comercial. 
Quanto à espessura da polpa (Tabela 2), 
o enxerto ‘Maximos’ se destacou com 
superior espessura, justificando a maior 
produtividade em massa/m2, obtida para 
o mesmo (Tabela 2).

Quando foram analisados os híbridos 
sem enxertia, observou-se que ‘Marga-

rita’ apresentou massa, comprimento e 
diâmetro superiores por fruto comercial, 
e ‘Maximos’ as menores, e ambos não 
diferiram de ‘Rubia R’ (Tabela 2).

As plantas enxertadas, aos 25 dias 
após a enxertia, apresentaram excelente 
percentagem de “pegamento” (99,69%), 
independentemente da combinação 
porta-enxerto x enxerto utilizada.

Os porta-enxertos C. annuum e C. 
frutescens ao final do ciclo de cultivo 
foram resistentes à M. incognita e pro-
porcionaram nas plantas enxertadas, 
respectivamente, as maiores e menores 
produtividades e qualidades de frutos, 
sendo designados de compatíveis e 
incompatível para enxertia com os hí-
bridos de pimentão-vermelho Rubia R, 
Margarita e Maximos.

‘Maximos’ e ‘Margarita’ quando 
enxertados, em relação a ‘Rubia R’, 
apresentaram melhor produtividade e 
qualidade de frutos; quando sem en-
xertia não diferiram em produtividade, 
e ‘Margarita’ destacou-se quanto à 
qualidade dos frutos.
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A cultura do morangueiro desempe-
nha um importante papel socio-

econômico, pois é desenvolvida em 
pequenas propriedades e com necessi-
dade de mão-de-obra em todo seu ciclo, 
gerando emprego e renda. Entretanto, 
com o crescimento da área explorada 
com o morangueiro intensificam-se 
os problemas fitossanitários na cultura 
(Reichert & Madial, 2003). 

Um dos problemas atuais de maior 
gravidade é a alta incidência de molés-
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RESUMO
O efeito de diferentes preparações de Saccharomyces cerevisiae 

foi avaliado sobre o desenvolvimento das doenças do morangueiro, 
como mancha-de-micosferela (Mycosphaerella fragariae), mancha-
de-dendrofoma (Dendrophoma obscurans) e flor-preta (Colletotri-
chum acutatum) além da qualidade pós-colheita dos frutos. O trabalho 
foi realizado entre 2004 e 2005 na Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, Campus Dois Vizinhos. Os tratamentos consistiram de 
pulverizações semanais de cinco diferentes preparados a partir da 
levedura S. cerevisiae: suspensão com fermento biológico fresco 
comercial, suspensão de células de levedura, suspensão autoclavada 
de células, filtrado de cultura em meio líquido e Agro-MOS®, produto 
comercial formulado a partir da levedura, além da testemunha com 
água destilada e do tratamento controle com fungicidas. Nenhuma 
das preparações apresentou efeito contra a mancha-de-micosferela; 
preparações com a presença de células vivas e o produto Agro-MOS® 
apresentaram efeito contra mancha-de-dendrofoma; preparações com 
suspensão do produto comercial e filtrado de cultura líquida reduziram 
a incidência de flor-preta em flores e frutos. Preparações de S. cere-
visiae com suspensão de células, suspensão autoclavada de células 
e filtrado de cultura líquida promoveram aumento na produtividade 
dos morangueiros que variou de 589,6 a 617,8 g planta-1. Preparações 
de S. cerevisiae, com presença de células vivas ou não, alteraram o 
metabolismo do morangueiro, aumentando a atividade das enzimas 
quitinase e glucanase, envolvidas na resistência sistêmica adquirida. 
Todos os tratamentos, com exceção do tratamento com suspensão 
autoclavada de células, reduziram a incidência de mofo-cinzento 
em pós-colheita de frutos.

Palavras-chave: Fragaria x ananassa, antibiose, antagonismo, 
resistência sistêmica adquirida.

ABSTRACT
Control of leaf and flower diseases and postharvest quality of 

strawberry plants treated with Saccharomyces cerevisiae

The effect of Saccharomyces cerevisiae was evaluated on the 
development of strawberry diseases and postharvest quality of fruits. 
The research was carried out in 2004 and 2005 in Paraná State, Brazil. 
Five different preparations of the yeast S. cerevisiae (a suspension 
of commercial fresh biological yeast for bakery, a suspension of 
yeast cells, a suspension of autoclaved cells, a filtered yeast liquid 
culture and the commercial product Agro-MOS®) were compared 
to control treatments (distilled water spraying and another one with 
fungicides). None of the preparations were effective against the 
mycosphaerella leaf spot (Mycosphaerella fragariae); preparations 
with living cells and the product Agro-MOS® showed effect against 
leaf blight (Dendrophoma obscurans); suspension of the bakery yeast 
and the filtered liquid culture reduced the incidence of anthracnose 
(Colletotrichum acutatum) in flowers and fruits. Preparations of 
S. cerevisiae with suspension of cells, suspension of autoclaved 
cells and filtered liquid culture increased the productivity of the 
strawberry plants, which ranged from 589.6 to 617.8 g plant-1. 
The preparations of S. cerevisiae, with living cells or not, modified 
the plant metabolism, improving the activity of the chitinase and 
glucanase enzymes, which are involved in the acquired systemic 
resistance. Except for the treatment with suspension of autoclaved 
cells, the other preparations reduced the incidence of gray mould 
(Botrytis cinerea) in the postharvest of fruits.

Keywords: Fragaria x ananassa, antibiosis, antagonism, sistemic 
acquired resistance.
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tias. A forma predominante de controle 
destas doenças é com o uso intensivo 
de agrotóxicos, o que tem levado a 
graves problemas, como surgimento 
de populações de patógenos resisten-
tes a fungicidas, aumento do custo de 
produção, resistência ao consumo do 
fruto ocasionada pela conscientização 
da população em geral dos malefícios 
desta prática, além dos problemas de 
ordem ambiental (Tanaka et al., 1997; 
Fernandes Jr. et al., 2002).

Diante da necessidade de minimizar 
esse problema e atender a demanda 
de alimentos de melhor qualidade, 
produtores e pesquisadores buscam 
formas alternativas de manejo fitossa-
nitário. Dentre as diversas estratégias, 
destacam-se o controle biológico e a 
indução de resistência a doenças de 
plantas. Em ambas as alternativas a 
levedura Saccharomyces cerevisiae é 
apontada por diversos autores como 
tendo um grande potencial de utilização 
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(Cardoso Filho, 2003, 2004; Fialho, 
2004; Bonaldo, 2005).

A levedura é estudada na proteção 
de plantas de diversas espécies vegetais 
atuando por diferentes mecanismos. S. 
cerevisiae pode induzir resistência em 
plantas contra doenças, além de atuar 
diretamente sobre o patógeno por anti-
biose ou competição. 

Foram encontrados resultados po-
sitivos no controle de doenças e no au-
mento da produtividade. A competição 
por espaço e nutriente é apontada como 
um importante mecanismo pelo qual S. 
cerevisiae atua no controle de fitopa-
tógenos, como no controle de Botrytis 
cinerea em kiwi (Cheah & Hunt, 1994), 
de Fusarium sambucium em abóbora 
(Cucurbita maxima) (Cheah & Mar-
shall, 1995) e de Penicillium digitatum 
em limão (Cheah & Tran, 1995). 

Efeito antagônico por antibiose 
de S. cerevisiae sobre C. graminicola 
foi observado por Silva & Pascholati 
(1992) em milho, onde suspensão de 
células do produto comercial e o seu 
filtrado reduziu o desenvolvimento do 
patógeno e a manifestação do sintoma, 
sendo esta proteção não sistêmica e 
termoinstável. 

A antibiose também foi o mecanismo 
provável de ação de S. cerevisiae sobre 
Hemileia vastatrix em café (Roveratti, 
1989), Botrytis cinerea em Eucalyptus 
sp. (Lopes, 2001) e sobre Exserohilum 
turcicum em milho (Stangarlin & Pas-
choalati, 1994). S. cerevisiae in vitro 
também afetou o desenvolvimento, 
reduzindo a germinação e formação de 
apressório por Guignardia citricarpa, 
agente causal da pinta preta em citros 
(Cardoso Filho, 2003). 

Fialho (2004) constatou que o efeito 
inibidor do crescimento de G. citricarpa 
está associado a um composto volátil 
produzido por S. cerevisiae. Cia (2005) 
observou que S. cerevisiae protegeu 
mamão contra C. gloeosporioides e a 
autora atribuiu o efeito da levedura sobre 
o patógeno à antibiose e competição. 

Dantas et al. (2004), no entanto, ob-
tiveram resultados semelhantes usando 
o produto AM obtido a partir da parede 
celular de S. cerevisiae, sendo esta pro-
teção atribuída à resistência sistêmica 
adquirida.

Diante dos resultados positivos obti-
dos na proteção de plantas contra pató-
genos por S. cerevisiae e da inexistência 
de informação sobre o efeito da levedura 
sobre as doenças do morangueiro em 
condições de campo realizaram-se dois 
experimentos visando avaliar o efeito 
de diferentes preparados a partir de S. 
cerevisiae sobre o desenvolvimento de 
doenças do morangueiro, a qualidade 
pós-colheita de frutos e o mecanismo de 
ação da levedura no sistema patógeno-
hospedeiro, bem como relacionar o 
resultados dos tratamentos com produ-
tividade.

MATERIAL E MÉTODOS

Experimento 1 - Foi implantado, 
em maio de 2004, na UTFPR, Campus 
Dois Vizinhos, situada a 25º, 42’, 52’’ 
S e 53º, 03’, 94” W, a 519 metros acima 
do nível do mar. O solo local é do tipo 
Latossolo Vermelho Distroférrico Típi-
co e o terreno apresenta em torno de 3% 
de declividade média.

Trinta dias antes do plantio foi 
aplicado e devidamente incorporado 
calcário com base no resultado das aná-
lises químicas do solo e posteriormente 
incorporado. Utilizou-se o delineamento 
experimental blocos ao acaso com qua-
tro repetições e 16 plantas por parcela. 

As parcelas de 1,20 x 1,20 m, con-
tinham quatro fileiras de quatro plantas 
espaçadas de 0,30 m. Foi utilizada a 
cultivar Camarosa, em sistema de túnel 
baixo com irrigação por gotejamento. 
Foi colocado o mulching com filme de 
polietileno preto 30 dias após plantio. 

A adubação de base foi realizada por 
ocasião do plantio e após a colocação 
do mulching passou-se a utilizar fer-
tirrigação com base na recomendação 
para a cultura.

Os tratamentos consistiram na pul-
verização semanal da levedura S. cere-
visiae em cinco diferentes preparações, 
sendo T1: suspensão com fermento bio-
lógico fresco comercial (30 mg mL-1); 
T2: suspensão de células de levedura 
(1 x 105 células mL-1); T3: suspensão 
autoclavada de células (1 x 105 células 
mL-1); T4: filtrado de cultura em meio 
líquido (0,1 mL mL-1); T5: Agro-MOS® 
(AM), produto formulado a partir da 

levedura, relatado como indutor de re-
sistência a doenças em plantas (Dantas 
et al., 2004) (0,002 mL mL-1); T6: teste-
munha (água); e T7: controle (TM+F+I) 
que consistiu da aplicação de uma 
combinação de fungicidas a cada sete 
dias com uso de clorotalonil+tiofanato-
metílico (0,0049%) até o florescimento 
e posteriormente alternou-se folpete 
(0,00135%) e Iprodione (0,0075%). 
As suspensões com fermento biológico 
fresco (T1) foram obtidas a partir do 
produto comercial Itaiquara®, adquirido 
no comércio local semanalmente. 

As preparações de S. cerevisiae (T2 e 
T3) foram obtidas de isolamento a partir 
do produto comercial e posteriormente 
cultivada em meio YEPG, contendo 10 g 
de extrato de levedura, 20 g de peptona, 
20 g de glicose, 20 g de ágar e 1000 mL 
de água. Semanalmente, a levedura foi 
repicada para placas de Petri com o meio 
e mantidas a 26ºC por 48 h. Posterior-
mente, as células foram suspensas em 
água destilada e a concentração ajustada 
em 1 x 105 células mL-1 com uso de câ-
mara de Neubauer, sendo que parte da 
suspensão, destinado ao tratamento 3, 
foi autoclavada a 120ºC por 20 min.

Para obtenção do filtrado (T4) a 
levedura foi cultivada em estufa a 26ºC 
sob agitação orbital (90 rpm) por 48 
h em meio YEPG líquido. O material 
resultante foi esterilizado por meio de 
filtragem em membrana de nitrocelu-
lose com diâmetro de poro de 0,2 μm e 
posteriormente diluído em água.

O inicio da aplicação dos tratamen-
tos com a aplicação dos elicitores se 
deu 45 dias após o plantio e o volume 
de calda dos tratamentos e de água no 
tratamento testemunha foi em média de 
30 mL por planta.

Para avaliação das doenças foliares 
mancha-de-micosferela causada por 
Mycosphaerella fragariae e mancha-de-
dendrofoma causada por Dedrophoma 
obscurans, foram realizadas, a cada 21 
dias, a contagem do número de folhas 
com sintomas das doenças, conside-
rando-se as quatro plantas centrais de 
cada parcela e a incidência definida 
pelo percentual de folhas atacadas em 
relação ao total de folhas das plantas 
avaliadas. 

A partir da quarta avaliação as fo-

A Gouvea et al.
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lhas com sintomas de dendrofoma que 
vinham sendo avaliadas se desintegra-
ram impossibilitando a continuidade 
da avaliação da doença, uma vez que 
não se observou o surgimento de novas 
lesões. 

Com base nos dados obtidos foi 
determinada a área abaixo da curva de 
progresso da doença através da fórmu-
la: AACPD = Σ[(Ii + Ii+1)/2.(Ti+1-Ti)], 
onde AACPD = área abaixo da curva 
de progresso da doença; Ii = incidência 
na época da avaliação i e Ti = idade da 
planta na época da avaliação i.

Para avaliação da antracnose, cujo 
sintoma é conhecido como flor-preta, 
causada por Colletotrichum acutatum, 
foi efetuada a avaliação da incidência de 
sintomas típicos do ataque do patógeno, 
caracterizado pela necrose das flores e 
frutos jovens, deformações em frutos 
verdes e manchas deprimidas nos frutos 
maduros (Tanaka & Passos, 2002). 

Para avaliar o efeito da doença sobre 
a produtividade considerou-se o número 
médio de frutos colhidos nas colheitas 
realizadas na semana anterior e posterior 
à data de avaliação.

Para a avaliação da produtividade 
e da qualidade pós-colheita, os frutos 
foram colhidos em média a cada três 
dias, acondicionados em embalagens 
identificadas e no laboratório, contados, 
selecionados, eliminando-se aqueles 
fora do padrão do ponto de maturação 
ou com ferimentos e pesados em balança 
de precisão. 

A produtividade média foi obtida 
somando-se a massa dos frutos de todas 
as colheitas e dividindo-se pelo número 
de plantas da parcela. Os ensaios para 
análise em pós-colheita foram realiza-
dos duas vezes, sendo que na segunda 
os frutos foram artificialmente feridos 
em dois lugares. 

Os ferimentos situavam-se em lados 
opostos na região equatorial dos frutos e 
possuíam 2 mm de diâmetro e 5 mm de 
profundidade. Os frutos foram mantidos 
em temperatura ambiente por cinco dias 
e, posteriormente, efetuaram-se as ava-
liações físico-químicas pós-colheita. 

As avaliações foram realizadas 
com quatro repetições e a unidade 
experimental composta por 10 frutos. 
As análises físico-químicas dos frutos, 

incidência de podridões, firmeza de pol-
pa e acidez titulável foram realizadas na 
UTFPR, Campus Dois Vizinhos-PR. A 
avaliação da incidência de podridões foi 
realizada pela análise visual e expressa 
em percentual de frutas com sintomas de 
podridão por B. cinerea, sendo conside-
radas podres aquelas que apresentavam 
sintomas e sinais típicos de ataque do 
patógeno. 

A firmeza de polpa foi determinada 
com uso de penetrômetro manual de alta 
precisão com leitura de 0 a 14 libras, 
munido de uma ponteira de 7,9 mm, 
perfurando-se cada fruta em dois lados 
opostos na região equatorial. O valor foi 
expresso em libras/cm2 e transformado 
para Newton. 

A acidez titulável foi determinada 
em uma amostra de 10 mL de suco 
dos frutos diluída em 100 mL de água 
destilada e titulada com uma solução de 
hidróxido de sódio 0,1N até pH 8,1 e o 
resultado expresso em meq 100 mL-1. 

O teor de sólidos solúveis totais foi 
determinado por refratometria manual, 
com posterior correção do efeito da 
temperatura e o resultado expresso em 
oBrix.

Experimento 2 - para avaliação 
das possíveis alterações bioquímicas 
ocorridas no processo de proteção da 
planta o experimento foi repetido com 
as mesmas características em 2005. 

As preparações de S. cerevisiae cor-
responderam aos tratamentos descritos 
no Experimento 1, exceto o T1 e alteran-
do-se o T7 que neste caso recebeu pul-
verizações com clorotalonil+tiofanato-
metílico (0,0049%). A aplicação dos 
tratamentos ocorreu 45 dias após o 
plantio. 

As amostras consistiram em discos 
foliares com 2 cm de diâmetro da re-
gião mediana de folhas completamente 
expandidas coletadas 24, 72, 120 e 168 
h após a aplicação. Imediatamente após 
as coletas as amostras foram congeladas 
em nitrogênio líquido e armazenadas 
em freezer a -20oC até as avaliações. As 
análises foram realizadas em laboratório 
da ESALQ, em Piracicaba-SP.

Para dosagem de proteínas totais, as 
amostras de tecido foliar foram macera-
das em almofariz com 10 mL de tampão 

fosfato 0,2 M (pH 7,5). Em seguida, 
o material foi centrifugado (14.000 g 
por 10 min. a 4°C) e o sobrenadante 
coletado. 

Para quantificação do conteúdo total 
de proteínas nas amostras foi emprega-
do o teste de Bradford, com leitura em 
espectrofotômetro, modelo UV-1601-
Shimadzu a 630 nm, usando soro albu-
mina bovina como solução padrão. Para 
dosagem das atividades de quitinases 
e β-1,3-glucanases as amostras foram 
maceradas em 4,0 mL de tampão de 
extração, acetato 100 mM (pH 5,0), 
com posterior centrifugação (20.000 
g por 25 min. a 4°C). O sobrenadante 
(extrato proteico) foi coletado e 200 µL 
utilizados para a avaliação da atividade 
das enzimas.

A atividade enzimática das quitina-
ses foi avaliada por meio da liberação 
de fragmentos solúveis de quitina car-
boximetilada, marcada com remazol 
brilhante violeta (CM-chitin-RBV). 
Para tanto, 200 μL do extrato proteico 
foram misturados a 600 μL do mesmo 
tampão de extração e a 200 μL de 
“CM-chitin-RBV” (2,0 mg mL-1). Após 
incubação por 20 min. a 40°C, a reação 
foi paralisada com a adição de 200 μL 
de solução de HCl 1,0 M, seguida de 
resfriamento em gelo e centrifugação a 
10.000 g por 5 minutos. 

A absorbância a 550 nm do sobre-
nadante foi determinada como refe-
rência e os resultados foram expressos 
em unidades de absorbância/min/g de 
proteína, descontando-se os valores 
de absorbância do controle (800 μL de 
tampão de extração e 200 μL de “CM-
chitin-RBV”) (Stangarlin et al., 2000).

Para a determinação espectrofotomé-
trica das atividades de β-1,3-glucanases 
nos extratos foi utilizado como substrato 
uma solução de carboximetilcurdlan-
remazol azul brilhante (CM-Curdlan-
RBB 4 mg mL-1, Loewe Biochemica 
GmbH), de acordo com metodologia 
desenvolvida por Wirth & Wolf (1992) e 
com o procedimento descrito por Guzzo 
& Martins (1996). Para tanto, 200 μL 
do extrato protéico foi misturado com 
600 μL do mesmo tampão de extração 
e 200 μL de CM-curdlan-RBB (4,0 
mg.mL-1). Após incubação por 20 min. 
a 40°C, a reação foi paralisada com a 
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adição de 200 μL de solução de HCl 1,0 
M, seguida de resfriamento em gelo e 
centrifugação a 10.000 g por 5 min. A 
absorbância do sobrenadante foi deter-
minada a 600 nm. Os resultados foram 
expressos em unidades de absorbância/
min/g de proteína.

Para avaliação dos resultados foi 
realizada a análise da variância, utili-
zando-se o teste F e, posteriormente 
o teste de Duncan ao nível de 5% de 
probabilidade. Para análise da diferença 
entre as médias, utilizou-se o programa 

estatístico SASM® Versão 3.2.4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nenhuma das preparações de S. 
cerevisiae testadas interferiu no desen-
volvimento da mancha-de-micosferela 
(Tabela 1), indicando que o patógeno 
não é afetado por nenhum dos mecanis-
mos de ação da levedura.

O tratamento controle (TM+F+I) 
feito com a utilização de fungicidas, 

no entanto, apresentou efeito sobre a 
doença, apresentando a AACPD inferior 
aos demais tratamentos. Apesar da sig-
nificativa diferença entre o tratamento 
com fungicidas e os demais tratamentos, 
quando a análise é feita comparando-se 
a AACPD, pode-se notar, pela baixa 
severidade da doença (dados não 
apresentados), que a cultivar utilizada 
no experimento apresenta resistência 
contra a doença, independentemente 
de tratamentos, sendo que durante todo 
ciclo da cultura a área foliar afetada 

Tabela 1. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) da incidência de mancha-de-micosferela (Mycosphaerella fragariae), 
de mancha-de-dendrofoma (Dendrophoma obscurans) e produtividade de morangueiro, cultivar Camarosa, tratado com diferentes prepa-
rações de Saccharomyces cerevisiae (area under the disease progress curve (AUDPC) of the incidence of mycosphaerella leaf spot 
(Mycosphaerella fragariae), leaf blight (Dendrophoma obscurans) and productivity of the strawberry plants, cultivar Camarosa, treated 
with different preparations of Saccharomyces cerevisiae). Dois Vizinhos, UTFPR, 2004.

Tratamento
AACPD Produtividade

Micosferela Dendrofoma g fruto-1 fruto planta-1 g planta-1

Levedura comercial 2183 abc 218   b 14,9   b 35,9   bc 536,3 abc
Suspensão de células 1947     c 255   b 15,4 ab 40,1 a 617,8 a
Susp. Autoclavada de cél. 1980   bc 311 a 16,0 a 37,7 abc 604,7 a
Filtrado de cultura líquida 2453 ab 311 a 15,1 ab 39,0 ab 589,6 ab
Agro-MOS® 2547 a 258   b 14,9   b 34,0     c 506,7   bc
Testemunha 2146 abc 370 a 15,0   b 33,6     c 505,6     c
Controle químico 1271       d 198   b 15,5 ab 35,0   bc 543,7 abc
CV (%) 10,3 13,4 1,9 3,6 4,8

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, teste Duncan, p<0,05 (means followed by the same letter in the column did 
not differ from each other, Duncan´s test, p<0,05). Controle químico = clorotalonil+tiofanato-metílico, folpete e iprodione.

não ultrapassou 0,75% em nenhuma 
das repetições.

Na avaliação da AACPD da mancha-
de-dendrofoma, constatou-se que a 
aplicação de S. cerevisiae na forma 
de levedura comercial e suspensão de 
células se destacaram, apresentando, 
semelhantemente ao tratamento com 
TM+F+I, melhor resultado que o tra-
tamento testemunha (Tabela 1). Estes 
dados indicam que a presença de células 
vivas da levedura foi determinante para 
o efeito sobre D. obscurans e que a com-
petição foi possivelmente o mecanismo 
mais importante envolvido no processo 
de defesa da planta contra o patógeno.

De acordo com os resultados ob-
tidos, pode ter havido participação da 
“Resistência Sistêmica Adquirida” 
(RSA) na redução da mancha-de-den-
drofoma através da indução do aumento 
da atividade das enzimas quitinases e 

β-1,3-glucanases (Figura 1). 
As quitinases e glucanases são pro-

teínas relacionadas com a patogênese 
(PRP’s) que possuem capacidade de 
hidrolizar células fúngicas, agindo dire-
tamente sobre o patógeno e ou liberando 
fragmentos oligossacarídicos do fungo 
ou da parede celular da planta que elici-
tam respostas secundárias de defesa. 

Vários trabalhos demonstram a redu-
ção de doenças associado ao aumento na 
atividade destas enzimas após indução 
por agentes bióticos e abióticos (Van 
Loon et al., 2006). O tratamento com 
AM, sem a presença de células vivas 
da levedura, se destacou na indução 
do aumento na atividade das PRP’s e 
apresentou um resultado semelhante 
aos tratamentos, onde as células vivas, 
possivelmente, tenham atuado por com-
petição, além de ter também induzido 
resistência na planta.

O filtrado de cultura líquida de S. 
cerevisiae proporcionou os melhores 
resultados na avaliação da incidência da 
flor-preta em flores e em frutos (Tabela 
2). Considerando-se que este tratamento 
não induziu o aumento da atividade das 
PRP’s (Figura 1), provavelmente, seu 
efeito foi devido à antibiose, ou seja, 
algum composto originado no processo 
de crescimento da levedura atou nega-
tivamente sobre o desenvolvimento do 
patógeno. 

O tratamento com a levedura na 
forma de fermento comercial também 
apresentou efeito sobre a flor-preta. 
De acordo com Piccinin et al. (2005), 
espécies do gênero Colletotrichum 
precisam de fonte de energia externa 
ao conídio para germinarem. Assim, S. 
cerevisiae poderia ter atuado contra o 
patógenos competindo por fatores vitais 
no filoplano. No entanto, o fato de que 
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o tratamento com suspensão de células 
não apresentou efeito, reforça a tese de 
que algum metabólito produzido no pro-
cesso de crescimento de S. cerevisiae, 

presente em maior concentração no 
tratamento com a levedura comercial, 
afetou diretamente o patógeno. Contu-
do, não se pode descartar a possibilidade 

da ação indireta do tratamento com 
filtrado de cultura sobre C. acutatum, 
uma vez que, o meio de cultura pode 
ter favorecido os microorganismos anta-
gônicos, sobretudo leveduras, presentes 
nas folhas do morangueiro. 

A adição de fontes de nutrientes tais 
como leite fresco e urina de vaca tem 
apresentado efeito sobre fitopatógenos 
pelo estímulo ao controle biológico 
natural (Bettiol et al., 1999).

Quanto à capacidade de ativar meca-
nismos de resistência em morangueiro, 
exceto o tratamento com filtrado de 
cultura, as preparações de S. cerevisiae 
induziram o aumento da atividade das 
enzimas relacionadas com a patogênese 
quitinases e β-1,3-glucanases (Figura 
1). 

As preparações de S. cerevisiae 
induziram o aumento da atividade das 
enzimas em momentos diferentes e 
este aumento não perdurou por muito 
tempo. Após 120 horas de aplicação 
dos tratamentos, não houve mais dife-
rença quanto à atividade de quitinases 
e com relação a β-1,3-glucanases, 168 
horas após a aplicação, os tratamentos 
que induziram o aumento da atividade 
desta enzima apresentaram resultados 
inferiores à testemunha. Isto ocorre, 
provavelmente, porque a planta além de 
deixar de expressar resistência, dada a 
não continuidade do estímulo para sínte-
se da proteína lítica, seja pelo elicitor ou 
pela presença de um processo infeccioso 
por um patógeno, pode também ativar 
mecanismo para degradar a enzima, uma 
vez que esta se torna desnecessária no 
tecido vegetal.

O tratamento com AM apresentou 
os melhores resultados na indução das 
enzimas, devido, provavelmente, ao 
maior contato do composto elicitor 
presente em S. cerevisiae facilitado pelo 
processo por que passa a levedura para 
obtenção do produto comercial. O pro-
duto também aumentou a atividade de 
β-1,3-glucanases em mamão induzindo 
resistência no tecido do fruto contra 
podridão provocada por C. gloeospo-
rioides (Dantas et al., 2004).

Comparando-se a atividade de 
β-1,3-glucanases entre os tratamentos 
com suspensão autoclavada de células 
ou não, observa-se que o tratamento 

Tabela 2. Incidência de flor-preta (Colletotrichum acutatum) em flores e frutos de 
morango, cultivar Camarosa, tratado com diferentes preparações de Saccharomyces 
cerevisiae e número médio de frutos colhidos na época da avaliação (incidence of an-
thracnose (Colletotrichum acutatum) in flowers and fruits of strawberry, cultivar Camarosa, 
treated with different preparations of Saccharomyces cerevisiae and average number of fruits 
harvested at the evaluation time). Dois Vizinhos, UTFPR, 2004.

Tratamento
Frutos/
planta

Incidência de flor-preta (%)
Flores Frutos Média

Levedura comercial 2,1 ab 16,5   b 13,8 ab 15,2   bc
Suspensão de células 2,5 a 30,3 ab 18,8 ab 24,5 ab
Suspensão autoclavada de células 2,2 ab 36,3 a 23,3 a 29,8 a
Filtrado de cultura líquida 2,5 a 16,6   b 10,7   b 13,6     c
Agro-MOS® 1,9   b 23,7 ab 18,0 ab 20,8 abc
Testemunha 1,9   b 33,6 ab 18,8 ab 26,2 a
Controle químico 2,1 ab 23,6 ab 20,2 a 21,9 abc
CV (%) 14,2 25,5 19,4 17,1

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, teste Duncan, p<0,05 (means 
followed by the same letter in the column did not differ from each other, Duncan´s test, 
p<0,05). Controle químico = clorotalonil+tiofanato-metílico, folpete e iprodione.
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Figura 1. Atividade de quitinases e de β-1,3-glucanases em morangueiro cultivar Camarosa 
tratado com diferentes preparações de Saccharomyces cerevisiae (activity of chitinases and 
β-1,3-glucanases in strawberry plants, cultivar Camarosa, treated with different preparations 
of Saccharomyces cerevisiae). Dois Vizinhos, UTFPR, 2004.
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com células não autoclavadas induziu 
o aumento da atividade da enzima nas 
avaliações feitas 24 e 120 h após a apli-
cação, enquanto que o tratamento com 
células autoclavadas observou-se apenas 
24 h. Comportamento semelhante foi 
obtido por Roncatto & Pascholati (1998) 
na avaliação de diferentes preparações 
de S. cerevisiae observaram que a sus-
pensão autoclavada de células aumentou 
mais rapidamente a atividade da enzima 
peroxidase em relação à suspensão não 
autoclavada.

A capacidade de S. cerevisiae induzir 
resistência sistêmica em plantas está 
associada a determinados carboidratos e 
glicoproteínas presentes na parede celu-
lar, sendo que a autoclavagem promove 
uma maior extração, particularmente, de 
carboidratos sem afetar sua capacidade 
elicitora (Wulff & Pascholatti, 1998; 
Bonaldo, 2005). Assim, o aumento 
mais rápido na atividade de β-1,3-
glucanases induzido pelo tratamento 
com suspensão autoclavada de células 
se deu, possivelmente, pelo contato mais 
rápido do elicitor liberado no processo 
de autoclavagem, fazendo com que este 
seja mais rapidamente reconhecido pelo 
tecido vegetal, enquanto que no trata-
mento com suspensão não autoclavada 
o elicitor foi liberado mais tardiamente, 
na medida em que as células da levedura 

iam se deteriorando.
S. cerevisiae aumentou a produti-

vidade dos morangueiros, sendo que 
o melhor desempenho dos tratamentos 
parece estar associado à capacidade des-
tes de proteger as plantas do ataque de 
patógenos com preferência por tecidos 
de flores e frutos, como C. acutatum, 
uma vez que os tratamentos com menor 
incidência do patógeno proporcionaram 
a produção de mais frutos por planta 
(Tabela 1) e as menores produtividades 
se deram pelo menor número de frutos 
colhidos por planta (Tabela 2).

Todos os tratamentos com pre-
parações de S. cerevisiae, exceto o 
tratamento com suspensão autoclavada 
de células, tiveram efeito sobre a po-
dridão provocada por B. cinerea, com 
incidência de mofo-cinzento inferior ao 
tratamento testemunha e comparáveis ao 
tratamento com fungicidas. 

O tratamento com filtrado de cultura 
líquida reduziu 64,1% e o tratamento 
com AM 50,2% a incidência de podri-
dões nos frutos em relação à testemunha 
(Tabela 3). O fato de que diferentes 
preparações a partir de S. cerevisiae 
apresentaram efeito sobre a podridão 
causada por B. cinerea em morango 
indica que a levedura pode atuar por 
diferentes mecanismos neste patossis-
tema, possivelmente algum metabólito 

ou complexo de metabólitos produzidos 
por S. cerevisiae pode ter atuado dire-
tamente sobre o patógeno ou sobre um 
fator de patogenicidade.

No ensaio posterior, onde se avaliou 
o efeito dos tratamentos realizados na 
pré-colheita sobre os parâmetros pós-
colheita, com ferimentos artificiais nos 
frutos, constatou-se que nenhum dos 
tratamentos apresentou efeito sobre o 
mofo-cinzento (Tabela 3). Estes resul-
tados demonstram a importância do 
cuidado durante a colheita, evitando-se 
danos mecânicos nos frutos.

Os tratamentos não apresentaram 
diferença entre si quando avaliados 
quanto aos parâmetros firmeza de polpa 
e acidez (Tabela 3). Os tratamentos com 
preparações de S. cerevisiae apresenta-
ram maiores teores de sólidos solúveis 
totais que os tratamentos testemunha, 
corroborando os resultados obtidos na 
avaliação de podridão, uma vez que, 
a maior incidência de podridão na tes-
temunha, possivelmente acarretou na 
aceleração do metabolismo nos frutos 
e, em conseqüência, uma maior degra-
dação do açúcar.

Os resultados indicam que S. cere-
visiae é um potencial agente de biocon-
trole, devendo ser conduzidos outros 
estudos com a levedura, inclusive em 
associação com outras alternativas, no 

Tabela 3. Incidência de mofo-cinzento (Botrytis cinerea) e parâmetros pós-colheita de frutos de morango, cultivar Camarosa, tratado em 
pré-colheita com diferentes preparações de Saccharomyces cerevisiae (incidence of gray mould (Botrytis cinerea) and postharvest 
parameters of strawberry fruits, cultivar Camarosa, treated in preharvest with different preparations of Saccharomyces cerevisiae). Dois 
Vizinhos, UFTPR, 2004.

Tratamentos
Incidência de podridão Firmeza 

(N/cm2)*
SST 

(0Brix)*
Acidez 

(meq/100 mL)*Com ferimento Sem ferimento
Levedura comercial 80,0ns 26,8   bc 1,75 ns 7,2 a 6,8 ns

Suspensão de células 75,0 26,0   bc 1,66 6,8 ab 7,5
Susp. Autoclav. de células 80,0 32,0 ab 1,86 6,7   b 7,2
Filtrado de cultura líquida 75,0 16,8     c 1,69 6,6   b 5,8
AM 73,9 23,3   bc 2,26 7,2 a 6,7
Testemunha 60,0 46,8 a 2,07 6,0     c 6,2
Fungicidas 67,5 24,0   bc 1,67 6,0     c 6,4
CV (%) 20,6 19,7 10,6 1,8 7,5

Médias seguidas de mesmas letras ou “ns” nas colunas não diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de significância pelo teste 
de Duncan; *dados referentes ao experimento para avaliar a incidência de mofo-cinzento (Botrytis cinerea) em frutos de morango sem 
ferimento artificial, cultivar Camarosa, tratado em pré-colheita com diferentes preparações de Saccharomyces cerevisiae; SST= sólidos 
solúveis totais ((means followed by the same letter in the column did not differ from each other, Duncan´s test, p<0,05). *data referring to 
the experiment to evaluate the incidence of gray mould (Botrytis cinerea) in strawberry fruits without artificial wound, cultivar Camarosa, 
treated in pretharvest with different preparations of Saccharomyces cerevisiae; SST= total soluble solids). AM= Agro-MOS®; Fungicidas= 
clorotalonil+tiofanato-metílico, folpete e iprodione.

A Gouvea et al.
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controle de doenças no morangueiro.
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O melão é uma das espécies de maior 
importância econômica da família 

Cucurbitaceae. Possui grande variabi-
lidade genética em relação a diversos 
caracteres, como comprimento dos 
ramos variando de um a 10 metros, com 
peso de frutos variando de 10 gramas 
até 10 quilogramas, teor de sólidos so-
lúveis variando entre 3 e 18% e acidez 
da polpa com pH variando de 3 a 7 
(Paiva, 1999). 

A importância econômica do melão 
no Brasil vem aumentando, em virtude 
principalmente das exportações (Santos 
et al., 2004). Para aumentar a competi-
ção no mercado internacional é necessá-
rio dispor de cultivares bem adaptadas, 
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RESUMO
Variedades crioulas de melão (Cucumis melo) são cultivadas no 

Sul do Brasil para consumo familiar e também para comercialização 
dos frutos. No entanto, existe uma carência de trabalhos relativos a sua 
caracterização. Este trabalho teve por objetivo caracterizar e avaliar 
a variabilidade genética de variedades crioulas de melão do Sul do 
Brasil mantidos no Banco Ativo de Germoplasma de Cucurbitáceas 
da Embrapa Clima Temperado. Foram caracterizados 14 acessos 
utilizando 26 descritores morfológicos de fruto. Os dados foram 
analisados pelos métodos de agrupamento de Tocher e hierárquico 
UPGMA. Os métodos de agrupamento foram parcialmente concor-
dantes. O acesso C88 possui características distintas, ficando isolado 
dos demais, pois é o único entre todos os avaliados que apresenta 
formato piriforme e sem gomos, cor de epicarpo creme, cor de pol-
pa branca e ruptura profunda no fruto. Existe grande variabilidade 
genética, para caracteres de frutos, nas variedades crioulas de melão 
conservadas nesse Banco Ativo de Germoplasma, com potencial 
para uso no melhoramento genético, destacando-se o acesso C71 por 
possuir sabor adocicado e polpa de cor laranja e o C72, por apresentar 
elevados valores de peso de fruto e espessura de polpa.

Palavras-chave: Cucumis melo, variabilidade genética, recursos 
genéticos, descritores, germoplasma.

ABSTRACT
Morphological characterization and genetic dissimilarity in 

melon landraces

Melon landraces (Cucumis melo) are cultivated in South 
of Brazil for family consumption and also for marketing fruits. 
However, there is a lack of works related to characterization of 
these landraces. The objective of this work was to characterize and 
evaluate genetic variability of melon landraces from South of Brazil 
which are maintained in the Cucurbitaceae Genebank at Embrapa 
Clima Temperado, trough morphological characterization. Fourteen 
accessions were characterized in 26 morphological fruit descriptors. 
Data were analyzed by Tocher grouping method and UPGMA 
hierarchical. The two methods agreed partially. The accession C88 
has unique characteristics, being isolated when compared to the other 
accessions, it is the only one among all evaluated with pyriform shape 
and fruit ribs absent, cream skin color, white flesh color and deep 
groove in the fruit. There is great genetic variability for fruit traits 
in the melon landraces from South of Brazil maintained in this Gene 
Bank, with potential use in plant breeding, with an emphasis on the 
accession C71 due to its sweet taste and orange pulp and the C72 due 
to its high values for fruit weight and flesh thickness.

Keywords: Cucumis melo, genetic variability, genetic resources, 
descriptors, germplasm.
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resistentes a pragas e doenças e que 
produzam frutos de alta qualidade. 

Para o mercado internacional do 
melão existem requerimentos de quali-
dade definidos por critérios nutricionais, 
higiênicos, tecnológicos e sensoriais que 
influenciam a aceitação do consumidor, 
além de resistência ao manuseio, trans-
porte e armazenamento, que determinam 
o preço recebido pelo produto (Miranda 
et al., 2005).

No cultivo do melão são utilizadas 
principalmente sementes de cultivares 
comerciais e híbridos, geralmente 
importadas, visando principalmente o 
mercado para exportação e buscando 
atender a demanda da população brasi-

leira que exige frutos de boa qualidade 
(Lopes et al., 1999). 

O preço elevado cobrado pela se-
mente de alta qualidade produzida nos 
Estados Unidos, Espanha e Japão é um 
obstáculo para a inserção dos produtores 
com menor capital para investimento 
nesse mercado (Paiva et al., 2004).

Quando o objetivo do melhoramento 
não é produzir híbridos, o conhecimento 
da diversidade genética, constatada pe-
las estimativas da heterose ou por meio 
da distância genética em cruzamentos, 
pode auxiliar na escolha de métodos de 
seleção mais eficientes para explorar 
esta variabilidade nas gerações avança-
das (Paiva et al., 2002). 
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As variedades crioulas de melão, 
também denominadas variedades lo-
cais ou landraces, podem ser usadas 
em programas de melhoramento para 
ampliação da variabilidade genética 
com objetivo de seleção de novos tipos 
e como fontes de genes de adaptação, 
rusticidade e resistência a estresses 
bióticos e abióticos.

A Região Nordeste apresenta a maior 
área cultivada com melão no Brasil, 
com 13.249 ha cultivados e produção de 
332.879 t em 2005. A Região Sul ocupa 
o segundo lugar, com uma área de 2.392 
ha e produção de 14.586 t (Agrianual, 
2008). 

No Sul do Brasil, parte dos produto-
res, principalmente os de base agrícola 
familiar, utilizam variedades crioulas 
em seus plantios, sendo esta produção 
destinada para o consumo familiar e 
para comercialização. Estes agricultores 
fazem seleção dos frutos que conside-
ram de qualidade superior e produzem 
a sua própria semente para o cultivo da 
safra seguinte. Esta seleção, realizada 
por várias gerações, combinada com a 
seleção natural, resultou em diversos 
tipos de melão e em elevada rusticidade 
e adaptação às condições locais onde 
foram selecionadas. Devido às suas 
características de rusticidade, as varie-
dades crioulas são aptas ao cultivo em 
propriedades de reduzido nível tecnoló-
gico e em sistemas agroecológicos.

No Brasil, os trabalhos com recursos 
genéticos de variedades crioulas de me-
lão são incipientes. Considerando que 
existem muitas variedades crioulas de 
melão na Região Sul do país, e que mui-
tas destas variedades já foram perdidas 
pela alteração da matriz produtiva e pela 
substituição por cultivares comerciais, é 
urgente que sejam realizadas ações de 
coleta, conservação e caracterização. 

A caracterização morfológica é um 
processo que, por meio da utilização 
de uma lista descritiva, trata de prover 
maiores informações sobre o germo-
plasma conservado, dispondo-o de uma 
forma mais efetiva para a utilização 
(Ramos et al., 1999). Para promover seu 
uso, os acessos conservados em Bancos 
de Germoplasma devem ser bem carac-
terizados, sem lacunas quanto à efetiva 
documentação e informação sobre sua 
origem, características e potencial de 

uso (Vilela-Morales & Valois, 2000).
Os Bancos de Germoplasma assu-

mem importância por conservar fonte de 
genes para o melhoramento genético. No 
Brasil a conservação de germoplasma de 
melão é realizada pela Embrapa e por 
algumas universidades públicas. 

As Unidades da Embrapa que con-
servam esse germoplasma são a Em-
brapa Clima Temperado, a Embrapa 
Hortaliças e a Embrapa Semi-Árido. O 
Banco Ativo de Germoplasma (BAG) 
de Cucurbitáceas da Embrapa Clima 
Temperado foi implantado em 2002 
e mantém em seu acervo em torno de 
400 acessos, sendo que 30 destes são 
de melão, principalmente variedades 
crioulas provenientes do Paraná e do 
Rio Grande do Sul.

O presente trabalho teve por objetivo 
caracterizar e avaliar a dissimilaridade 
genética entre variedades crioulas de 
melão do Sul do Brasil mantidas no 
BAG de Cucurbitáceas da Embrapa 
Clima Temperado, por meio da carac-
terização morfológica dos frutos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram caracterizados os frutos de 14 
acessos de variedades crioulas de melão 
conservados no BAG de Cucurbitáceas 
da Embrapa Clima Temperado. Destes 
acessos, sete foram doados por agricul-
tores do Paraná (C4, C67, C68, C70, 
C71, C72 e C160), seis foram doados 
por agricultores do Rio Grande do Sul 
(C88, C188, C189, C194, C246 e C265) 
e um (C272) é proveniente de uma banca 
de comercialização localizada em beira 
de rodovia do Rio Grande do Sul.

Os acessos foram semeados em 
setembro de 2006, em recipientes 
confeccionados com papel jornal e pre-
enchidos com substrato orgânico (50% 
de casca de arroz carbonizada e 50% de 
vermicomposto). 

As mudas foram transplantadas em 
outubro do mesmo ano, sendo cultivadas 
dez plantas por acesso, com espaçamen-
to de 0,5 m entre plantas e 1,2 m entre 
as linhas. 

O cultivo foi realizado em campo 
da Embrapa Clima Temperado, em 
Cascata-RS, com utilização de aduba-
ção orgânica, sem uso de tratamentos 

fitossanitários, conduzido sem podas 
e rasteiro. Não foram consideradas 
bordaduras. Em janeiro de 2007 foram 
caracterizados morfologicamente cinco 
frutos maduros por acesso, escolhidos 
ao acaso.

Foram utilizados 26 descritores de 
fruto, adaptados a partir de listagem 
disponível em Esquinas-Alcazar (1983): 
formato do fruto: (1= globular; 2= 
achatado; 3= oblongo; 4= elíptico; 5= 
piriforme; 6= oval; 7= alongado; 8= 
outro formato); gomos do fruto: (0= 
ausentes; 3= superficiais; 5= intermediá-
rios; 7= profundos); textura do epicarpo 
do fruto: (1= suave; 2= granulada; 3= 
enrugada; 4= reticulada; 5= verrugosa; 
6= com espinhos; 7= outra textura); 
presença de cortiça no epicarpo: (0= 
ausente; 3= esparsa; 5= intermediária; 
7= densa); padrão da cortiça do epicar-
po: (1= longitudinal; 2= transversal; 3= 
reticulado; 4= pontuado); ruptura do 
fruto: (0= ausente; 3= superficial; 5= 
intermediária; 7= profunda); cicatriz 
floral: (3= inconspícua; 5= intermedi-
ária; 7= profunda); cor predominante 
do epicarpo na maturidade: (1= branca; 
2= verde; 3= azul; 4= creme; 5= ama-
rela; 6= laranja; 7= vermelha; 8= rosa; 
9= marrom; 10= cinza; 11= preta; 12= 
outra cor); cor secundária do epicarpo 
na maturidade: (0= ausente; 1= branca; 
2= verde; 3= azul; 4= creme; 5= laranja; 
6= amarela; 7= vermelha; 8= rosa; 9= 
outra); desenho produzido pela cor se-
cundária: (0= ausente; 1= pontilhado; 2= 
manchado; 3= listrado; 4= estriado; 5= 
outro); dureza do epicarpo: (3= pouco 
dura; 5= intermediária; 7= muito dura); 
cor interna do epicarpo: (1= branca; 
2= verde; 3= amarela; 4= laranja; 5= 
salmão; 6= outra); intensidade da cor 
da polpa: (3= clara; 5= intermediá-
ria; 7= escura); textura da polpa: (1= 
suave-firme; 2= granulosa-firme; 3= 
macia; 4= fibrosa-gelatinosa; 5= fibrosa-
seca); sabor da polpa: (3= insípido; 5= 
intermediário; 7= adocicado); aroma 
externo na cicatriz floral: (0= ausente; 
1= presente); aroma na parte interna 
do fruto: (0= ausente; 1= presente); 
cor da polpa: (1= branca; 2= verde; 3= 
amarela; 4= laranja; 5= salmão); cor 
da cavidade do fruto: (1= branca; 2= 
verde; 3= laranja; 4= salmão; 6= outra 
cor); cor do tegumento da semente: (0= 
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sem tegumento; 1= branca; 2= amarelo 
queimado; 3= amarela; 4= laranja; 5= 
marrom; 6= cinza; 7= preta); formato 
da semente: (1= redondo; 2= elíptico; 3= 
cordiforme; 4= cônico; 5= deformado; 
6= outro formato); comprimento do 
fruto: (3= curto; 5= intermediário; 7= 
longo); largura do fruto: (3= estreito; 5= 
intermediário; 7= largo); peso do fruto 
(3= leve; 5= intermediário; 7= pesado); 
espessura do epicarpo do fruto: (3= pou-
co espesso; 5= intermediária; 7= muito 
espesso); espessura da polpa do fruto: 
(3= pouco espesso; 5= intermediária; 
7= muito espesso).

As características comprimento, 
largura e peso do fruto, e espessura de 
epicarpo e de polpa foram descritas em 
três estados de descritor. Os estados de 
descritor foram definidos de acordo com 
a média e o desvio padrão dos valores 
medidos na caracterização: curto, es-
treito, leve e pouco espesso: menor do 
que a média menos ½ desvio padrão; 
intermediário e pouco espesso: valores 
compreendidos entre a média dos va-
lores da característica menos ½ desvio 
padrão e a média mais ½ desvio padrão; 
longo, largo, pesado e muito espesso: 
maior do que a média dos valores da 
característica mais ½ desvio padrão.

Três pessoas, independentemente, 
realizaram a caracterização de cada 
acesso. A caracterização foi essencial-
mente visual, com exceção dos descri-
tores sabor da polpa, aroma externo na 
cicatriz floral, aroma na parte interna 
do fruto, comprimento, largura e peso 
do fruto e espessura do epicarpo e da 
polpa do fruto.

Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de divergência genética pelo 
procedimento para dados multicategó-
ricos do programa computacional Genes 
(Cruz, 2006). Esta metodologia consiste 
na obtenção de um índice, em que são 
considerados vários caracteres simulta-
neamente, sendo que cada caráter pode 
apresentar estados para cada descritor. 
Foi gerada uma matriz de dissimila-
ridade com base no complemento do 
coeficiente de coincidência simples.

A partir da matriz de dissimilaridade 
foram formados grupos pelo método 
de Tocher. A análise de agrupamento 
baseada no método de otimização de 
Tocher tem por objetivo a formação de 

grupos em que os valores das distâncias 
intragrupos sejam inferiores a quaisquer 
distâncias intergrupos (Cruz & Carneiro, 
2003).

A matriz de dissimilaridade foi em-
pregada para uso do método hierárquico 
para formação de um dendrograma com 
auxílio do programa computacional 
NTSYSpc 2.10t. (Rohlf, 2000). Foi 
utilizado o método de agrupamento 
UPGMA (unweighted pair group mean 
average). 

Nos métodos hierárquicos, os ge-
nótipos são agrupados por um processo 
que se repete em vários níveis, até que 
seja estabelecido um dendrograma. 
UPGMA é um método não-ponderado 
de agrupamento aos pares, utilizando 
médias aritméticas das medidas de 
dissimilaridade, que evita caracterizar 
a dissimilaridade por valores extremos 
(máximo ou mínimo) entre os genótipos 
considerados (Cruz & Carneiro, 2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O caráter formato da semente foi 
monomórfico, com formato elíptico para 
todos os acessos caracterizados, tendo 
sido desconsiderado na análise de dis-
similaridade. Assim, dos 26 descritores 

aplicados, foram utilizados os 25 que 
evidenciaram polimorfismo.

Os acessos de melão (Figura 1) 
foram agrupados com utilização do 
método de Tocher, a partir da matriz de 
distâncias entre variáveis multicategó-
ricas, em dois grupos. 

O primeiro grupo foi estabelecido 
com a maioria dos acessos (C4, C67, 
C68, C70, C71, C72, C160, C188, C189, 
C194, C246, C265 e C272) e o segundo 
grupo foi formado exclusivamente pelo 
acesso C88. A dissimilaridade média 
do primeiro grupo foi de 0,5949 e a 
dissimilaridade entre os dois grupos foi 
de 0,7908.

Os acessos C67 e C160 apresentaram 
o menor coeficiente de dissimilaridade 
entre si (0,24), com coincidência nos 
dados para 18 estados de descritor. O 
segundo menor índice de dissimilarida-
de foi observado entre os acessos C70 e 
C72 (0,30), com coincidência nos dados 
para 17 estados de descritor. 

Os acessos C67 e C160 são prove-
nientes do mesmo município, Renas-
cença, e provavelmente podem ter a 
mesma origem. Já os acessos C70 e C72 
foram doados pela mesma pessoa. Estes 
acessos podem ter a mesma origem, as 
suas sementes podem ter sido mistura-

Figura 1. Variabilidade em frutos de diferentes acessos de melão avaliados no presente 
trabalho (Fruit variability in different melon accessions evaluated in this work). Pelotas, 
UFPel, 2006.

RS Neitze et al.



537Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

das pelo doador ou mesmo terem sido 
cultivados em locais próximos com cru-
zamento natural entre os dois acessos, 
por se tratar de uma espécie alógama.

O par de acessos mais divergentes 
foi C88 e C188, com 0,96 de dissimila-
ridade, com a coincidência de apenas um 
estado de descritor, ambos com presença 
de aroma externo na cicatriz floral.

O acesso C88 ficou isolado dos 
demais, sendo o único entre todos os 
avaliados que possui formato piriforme 
e sem gomos, cor de epicarpo creme, 
cor de polpa branca e ruptura profunda 
no fruto. 

A ruptura do fruto é um caráter alta-
mente indesejável, pois afeta a aparência 
e diminui drasticamente a durabilidade 
pós-colheita dos frutos, comprometendo 
a comercialização. Esta variedade pos-
sui características de interesse, como 
cicatriz da flor inconspícua e polpa 
muito espessa, entretanto, ela não é 
recomendada como genitor, pois possui 
características altamente indesejáveis 
como ruptura profunda do fruto e sabor 
insípido. Contudo, se ela for utilizada 
em cruzamentos, provavelmente deverá 
ser adotado um método de seleção que 
permita a eliminação destas característi-
cas indesejáveis nas progênies. O acesso 
C68 apresentou ruptura intermediária e 
os acessos C7, C72, C188 e C246 apre-
sentaram ruptura superficial.

A maioria dos acessos conteve polpa 
com cores laranja (C71, C160, C246, 
C265 e C272) e salmão (C4, C67, C68, 
C70, C72, C189 e C194). Estas cores 
apresentam bom aspecto visual para o 
consumo de seus frutos, especialmente 
para tipos diferentes daquele conhe-
cido como melão espanhol ou melão 
amarelo.

Houve supremacia dos acessos em 
revelarem sabor intermediário, com 
exceção dos acessos C71, com sabor 
adocicado, e C246 com sabor insípido. 
Segundo Miranda et al. (2005), o sabor 
é a característica sensorial mais impor-
tante para os consumidores. O acesso 
C71, por possuir sabor adocicado, é o 
mais indicado para compor blocos de 
cruzamento quando se pretende incor-
porar esta característica.

Elevada proporção dos acessos (C4, 
C68, C70, C71, C72, C189, C265) con-

teve formato oblongo, seguido de glo-
bular (C67, C160, C188, C194, C246, 
C272). O acesso C88 foi o único que não 
expressou gomos no fruto e C265 foi o 
único com gomos intermediários. Os 
demais contiveram gomos superficiais 
e nenhum dos acessos caracterizados 
apresentou gomos profundos.

Em relação à cicatriz da flor, os 
acessos C71 e C272 apresentaram ci-
catriz profunda, os acessos C4, C70 e 
C188 cicatriz intermediária e os demais, 
cicatriz inconspícua. Para comercia-
lização, a presença de cicatriz da flor 
no fruto, principalmente a profunda, 
é indesejável por prejudicar o aspecto 
visual dos frutos.

A média do comprimento dos frutos 
nos acessos variou de 11,7 (C67) a 26,6 
cm (C70 e C88), a média da largura 
variou de 11,0 (C67) a 15,3 cm (C72). 
A média do peso dos frutos variou de 
0,86 (C67) a 3,5 Kg (C70). A média da 
espessura do epicarpo dos frutos ficou 
entre 2,28 (C188) e 7,93 mm (C246), e 
a média da espessura da polpa dos frutos 
variou de 2,14 a 3,53 cm (C70). Os aces-
sos C70, C72, C88 e C265 apresentaram 
os maiores valores para peso dos frutos, 
caráter desejável por estar relacionada 
com a produtividade. 

A espessura do epicarpo e da pol-
pa dos frutos está relacionada com o 
rendimento da parte comestível para o 

consumidor, sendo preferíveis melões 
com menor espessura de epicarpo e 
maior espessura da polpa. 

Os acessos C4, C72, C68, C188 e 
C265 apresentaram os menores valores 
para espessura do epicarpo dos frutos. 
Os acessos com maior espessura da 
polpa foram C70, C72, C88, C246 e 
C272. 

O acesso C72 merece destaque por 
apresentar elevados valores para peso de 
fruto e espessura de polpa, com meno-
res valores para espessura de epicarpo, 
revelando sua superioridade nestes ca-
racteres em relação aos demais acessos 
caracterizados.

Entre os acessos caracterizados fo-
ram encontrados exemplares com todos 
os estados dos descritores para presença 
de cortiça no epicarpo, ruptura do fruto, 
cicatriz da flor, dureza do epicarpo, 
intensidade da cor da polpa, sabor da 
polpa, aroma externo na cicatriz floral 
e aroma interno do fruto.

Os métodos de agrupamento de 
Tocher e o hierárquico concordaram 
parcialmente quanto aos grupos forma-
dos, pois em ambos, o acesso C88 ficou 
separado dos demais acessos. 

Pelo método hierárquico houve a 
formação de dois subgrupos (Figura 2), 
sendo um grupo formado pelos acessos 
C4, C189, C71, C68, C265, C70 e C72, 
e outro grupo formado pelos acessos 
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Figura 2. Dendrograma de dissimilaridade genética entre os acessos de variedades crioulas 
de melão, obtido por meio de matriz de dissimilaridade com uso de dados multicategóricos 
(Dendrogram of genetic dissimilarity among accessions of melon landraces, obtained by 
dissimilarity matrix using multicategorical traits). Pelotas, UFPel, 2006.

Caracterização morfológica e dissimilaridade genética entre variedades crioulas de melão



538 Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

C67, C160, C194, C188, C246, C272 
e C88.

Os subgrupos não foram separados 
pelo agrupamento de Tocher. Isto pode 
ser explicado por métodos diferentes 
utilizarem procedimentos distintos para 
a formação dos grupos. Ambos os mé-
todos (Tocher e hierárquico) utilizados 
para o estudo da diversidade genética 
foram parcialmente concordantes.

O uso de descritores multicategóri-
cos foi eficiente para a caracterização 
dos acessos de melão, o que evidencia 
que a utilização de variáveis multica-
tegóricas como análise adicional na 
caracterização de acessos e no manejo 
de bancos de germoplasma é importante 
na medida em que é bastante prática 
e também mais econômica do que as 
análises moleculares.

Com base nos dados obtidos por 
meio da caracterização morfológica dos 
frutos e na análise de dissimilaridade, 
é possível concluir que existe variabi-
lidade genética entre as 14 variedades 
crioulas de melão do Sul do Brasil 
conservados no Banco Ativo de Germo-
plasma de Cucurbitáceas da Embrapa 
Clima Temperado. 

Os acessos formam dois grupos 
distintos, sendo que C88 possui carac-
terísticas distintas que o colocam em um 
grupo separado das demais variedades 
crioulas. Estas variedades crioulas pos-
suem variabilidade para serem usadas 
em programas de melhoramento ge-
nético. Deve ser dado destaque para o 

acesso C71, por possuir características 
de interesse como polpa de cor laranja, 
peso elevado do fruto e sabor adocicado, 
e para o acesso C72, por possuir bom 
peso de frutos, pequena espessura do 
epicarpo e polpa espessa dos frutos.
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Pesquisas relacionadas às plantas 
medicinais têm propiciado investi-

gações científicas em diversas áreas de 
conhecimento, com interesse recente 
na área da fitotecnia. Esta área visa dar 
assistência para o cultivo das plantas 
nativas e exóticas, de forma a evitar o 
desaparecimento de espécies através 
do extrativismo, bem como ampliar a 
produção, tendo em vista a alta procura 
pelas indústrias de alimentos, farmacêu-
tica, cosméticos, etc.

A concentração do princípio ativo 
de uma planta é influenciada por fatores 
genéticos e ambientais. Os genéticos 
são específicos para cada espécie e os 
ambientais envolvem a época de plantio, 
o horário de colheita, o tempo de seca-
gem entre outros. Pesquisadores têm 
trabalhado com o intuito de determinar 
as melhores condições climáticas para a 
realização da colheita e, dentre os vários 

LUZ JMQ; EHLERT PAD; INNECCO R. 2009. Horário de colheita e tempo de secagem da alfavaca-cravo. Horticultura Brasileira 27: 539-542.
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RESUMO
Avaliou-se o tempo adequado de secagem e o horário ideal de 

colheita da alfavaca-cravo (Ocimum gratissimum L.) em Pentecoste 
(CE), observando sua influência nas características do óleo essen-
cial e os principais componentes durante o processo. No primeiro 
experimento foram testados cinco tempos de secagem (0, 4, 8, 12 e 
16 dias), com quatro repetições. Avaliaram-se as variáveis umidade, 
teor de óleo essencial e seus principais constituintes. Para o segundo 
experimento utilizaram-se cinco horários de colheita (7:00, 9:00, 
11:00, 13:00 e 15:00 h), com quatro repetições, sendo cada bloco 
considerado como um dia. Foram analisados a umidade, massa fresca, 
massa seca, teor de óleo essencial e seus principais constituintes. Os 
resultados do primeiro experimento sugerem que a alfavaca-cravo não 
deve ser submetida ao processo de secagem, devendo ser processada 
rapidamente para evitar perdas do princípio ativo de interesse, o 
eugenol. Os diferentes horários de colheita testados não influencia-
ram no teor de óleo essencial, nem de seus principais constituintes 
(eugenol e 1,8 cineol).

Palavras-chave: Ocimum gratissimum L., planta medicinal, óleo 
essencial, eugenol.

ABSTRACT
Harvest moment and drying period of Ocimum gratissimum 

L.

The appropriate drying period and the ideal harvest moment 
of Ocimum gratissimum L. were determined in Pentecoste, Brazil, 
observing the influence on the essential oil and its main components 
during this process. In the first experiment five drying periods were 
tested, represented by the number of days that the material was 
submitted to the process: control treatment (zero day of drying), 
4, 8, 12 and 16 days, with four replicates in each treatment. The 
percentage of humidity, essential oil content and its main components 
were evaluated. The second experiment consisted of five different 
harvest moment (7:00, 9:00, 11:00, 13:00 and 15:00 hours), with 
four replications, where days were considered as blocks. In this 
experiment humidity, fresh mass, dry mass, essential oil content 
and its main components were analyzed. The results of the first 
experiment suggest that Ocimum gratissimum L. should not be dried 
but should be processed quickly to reduce the loss of eugenol, the 
main active component. The various harvesting moments did not 
influence the essential oil content and its main components (eugenol, 
1,8 cineol).

Keywords: Ocimum gratissimum L., medicinal plant, essential oil, 
eugenol.
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fatores avaliados, o horário de colheita; 
que pode interferir tanto no rendimento 
de óleo essencial como na composição 
química. Alguns trabalhos relatam que 
o período da manhã é recomendado para 
a colheita de plantas que apresentam 
óleos essenciais e alcalóides, e o período 
da tarde para plantas com glicosídeos 
(Nagao, 2003), porém não se pode es-
quecer que cada espécie apresenta a sua 
particularidade.

A produção dos metabólitos secun-
dários, quando submetida a estímulos 
ambientais, está sob o controle simultâ-
neo de dois padrões de resposta. Um de 
maior dimensão e mais lento provocado 
pelas variações climáticas sazonais, e 
outro de menor alteração, porém mais 
rápido, influenciado pelas flutuações 
climáticas diárias.

O processo de secagem também 

pode interferir, pois os compostos vo-
láteis são muito sensíveis à elevação da 
temperatura, e a secagem inadequada 
pode acarretar perdas no conteúdo do 
princípio ativo das plantas, principal-
mente dos aromáticos (Mattos, 2000). 
Por outro lado, a composição química 
e o teor dos constituintes podem so-
frer alterações e, consequentemente, 
a atividade farmacológica poderá ser 
diferente. 

A secagem é utilizada para diminuir 
os processos biológicos que degradam o 
material colhido, pois através da redução 
da quantidade de água no material, mui-
tas reações enzimáticas são paralisadas, 
permitindo a sua conservação por mais 
tempo. Além disso, a eliminação da 
água aumenta o percentual de princípios 
ativos em relação ao peso de planta (Ma-
galhães, 2001; Corrêa Junior, 2001). 

O objetivo é preservar não só as 
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substâncias ativas, mas também carac-
terísticas como cor, aparência, unifor-
midade. Quando o material não é seco 
adequadamente há disponibilidade de 
água para o crescimento de microorga-
nismo, e meio propício para ocorrência 
de reações como escurecimento, oxida-
ção, e hidrólise, comprometendo assim, 
a qualidade do material. 

O objetivo deste trabalho foi deter-
minar o tempo adequado de secagem e 
o horário ideal de colheita da alfavaca-
cravo (Ocimum gratissimum L.), em 
Pentecoste, observando-se o compor-
tamento do óleo essencial e de seus 
principais componentes durante estes 
processos.

MATERIAL E MÉTODOS

Dois experimentos foram condu-
zidos no horto de plantas medicinais, 
município de Pentecoste (3° 47’ S; 39° 
16’; 45 m de altitude), da Universidade 
Federal do Ceará. O primeiro experi-
mento foi conduzido na estação chuvosa 
(20 de maio a 04 de junho de 1999) e 
foram testados tempos de secagem. As 
plantas encontrava-se instaladas em can-
teiros de alvenaria, espaçados 1,0 x 1,0 
m, cujo corte foi feito com 2,5 anos.

Para a secagem foi utilizado um 
secador natural, e os tratamentos cons-
taram de cinco períodos de secagem (0, 
4, 8, 12 e 16 dias), com quatro repetições 
por tratamento. 

O secador natural era todo telado, 
coberto com telha de cimento amianto, 
com chão de cimento, e o material ve-
getal foi distribuído em bandejas teladas 
com bordas de madeira, com tempe-
ratura média de 30°C. Foi utilizado 1 
kg de material por parcela, medindo a 
temperatura e a umidade do ambiente 
de secagem com um higrotermógrafo. A 
cada período avaliou-se a percentagem 
de umidade, o conteúdo de óleo essen-
cial e dos constituintes majoritários 
(eugenol, 1,8 cineol).

A extração do óleo essencial foi ob-
tida através de arraste a vapor, sendo o 
óleo essencial acondicionado em frasco 
de vidro de cor âmbar e estocado em 
freezer até o momento da análise da 
composição química. 

As análises da composição química 

dos óleos essenciais foram realizadas 
na UFC com auxilio de cromatógrafo a 
gás acoplado a espectrômetro de massas 
(CG/EM), dotado de coluna capilar de 
sílica fundida DB-1 (30 m x 0,25 mm 
x 0,10 µm), com temperatura progra-
mada de 35-180°C, 4°C min-1, e de 
180-230°C, 20°C min-1. A identificação 
dos constituintes químicos foi obtida por 
comparação dos espectros de massas das 
substâncias com o banco do sistema CG/
EM (NIST, 69, Lib.) e índice de retenção 
de Kovats (Adams, 1995).

No segundo experimento foram uti-
lizadas plantas de alfavaca-cravo que se 
encontravam instaladas em canteiros de 
alvenaria, espaçadas 1,5 x 0,8 m, cujo 
corte foi feito com 2,5 anos de idade. O 
delineamento experimental utilizado foi 
em blocos casualizados, constando os 
tratamentos de cinco horários de colhei-
ta (7:00, 9:00, 11:00, 13:00 e 15:00h), 
com quatro repetições, sendo cada bloco 
considerado como um dia. 

As colheitas foram realizadas entre 1 
e 4 de dezembro de 1999. A parte aérea 
de duas plantas foi colhida aleatoria-
mente, com volume superior a 1 kg, 
separando-se 1 kg para a extração do 
óleo essencial e duas amostras de 20 g 
de cada tratamento, para as determina-
ções da umidade, colocadas em estufa 
a 105ºC por 24 horas. 

Foram analisados a porcentagem de 
umidade, massa fresca (t ha-1), massa 
seca (t ha-1), porcentagens de óleo essen-
cial e de seus principais constituintes. A 
extração e identificação do óleo essen-
cial foram realizados conforme descrito 
no primeiro experimento.

Os resultados dos dois experimentos 
foram submetidos à análise de variância 
e as significâncias das diferenças foram 
avaliadas por regressão, utilizando o 

software SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro experimento verificou-
se que a umidade média inicial do mate-
rial foi de 76,5% decrescendo à medida 
que aumentou o tempo de secagem. 

A tendência de queda foi mais acen-
tuada nos primeiros quatro dias, chegan-
do a 25,16%, a partir do qual tendeu à 
estabilização (Figura 1). Um pequeno 
acréscimo da umidade ocorreu a partir 
décimo dia de secagem, decorrente das 
chuvas que tornaram a umidade relativa 
do ar maior com queda na temperatura 
(25,7ºC) quando comparado com o 8º 
dia (26,6ºC e 79,9% UR) (Tabela 1).

Observou-se concomitantemente 
uma tendência de decréscimo nos va-
lores do óleo essencial, lentamente a 
partir do ponto inicial (3 mL) até o 8º 
dia (1,6 mL), estabilizando até o 12º 
dia, e elevando após devido ao aumento 
da umidade do ar e queda na tempera-
tura, chegando ao 16º dia com 1,8 mL 
(Figura 2).

Os diferentes tempos de secagem 
revelaram na análise do óleo essencial 
extraído que, à medida que se aumentou 
o período de secagem, o teor de eugenol, 
seu constituinte majoritário, diminuiu, 
enquanto o teor de 1,8 cineol aumentou 
(Figuras 3A e 3B). Provavelmente o 
eugenol tem uma fração de volatilização 
inicial rápida e uma parte dele se trans-
forma em 1,8 cineol, posteriormente 
têm-se um pouco sendo perdido e outro 
transformado. 

O somatório de ambos os constituin-
tes demonstrou que têm comportamento 
semelhante ao eugenol, mas queda não 
tão acentuada à medida que aumenta o 
período de secagem (Figura 3C).

Tabela 1. Temperatura e umidade relativa na secagem de alfavaca-cravo (Ocimum gratissi-
mum L.) em diferentes períodos de avaliação (temperature and relative humidity in the drying 
of Ocimum gratissimum L. in different evaluation periods). Pentecoste, FEVC, 1999.

Secagem (dias) Temperatura (°C) UR (%)
0 24,5 87,8  
4 25,3 77,4 
8 26,6 79,9  
12 25,7 86,9 
16 26,2 78,8 

 JMQ Luz et al.
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Figura 1. Umidade (%) de caules, folhas e inflorescências de alfavaca-cravo (Ocimum 
gratissimum L.) em diferentes tempos de secagem (humidity (%) stems, leaves and flowers 
of Ocimum gratissimum L. in different drying times). Pentecoste, FEVC, 1999.
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atingirem um teor de água final médio de 
12% b.u. A análise quantitativa do óleo 
essencial extraído após a secagem, por 
destilação a vapor, apresentou valores 
de 0,5 e 0,6% para os tratamentos de 
secagem em estufa e solar, respectiva-
mente. 

Na análise qualitativa, realizada por 
cromatografia de camada delgada, a 
coloração da mancha obtida nas plantas 
submetidas à secagem foi menos intensa 
do que a obtida em planta fresca (Balla-
din & Headley, 1999).

É necessário conhecer as carac-
terísticas da planta e as propriedades 
de suas moléculas de interesse, pois a 
redução dos compostos voláteis durante 
a secagem depende da volatilidade e 
da estrutura química dos constituintes 
da planta, e através disso, determinar 
se a planta deve ser utilizada fresca ou 
seca; e, se a opção for pela secagem, que 
tipo e condições de secagem são mais 
apropriadas para a espécie.

Para o segundo experimento em que 
foram avaliados o horário de colheita 
(7:00, 9:00, 11:00, 13:00 e 15:00h), 
verificou-se que as variáveis analisadas 
não sofreram influência dos horários 
de colheita testados para a alfavaca-
cravo. 

A umidade variou de 74,49% a 
70,96% das 7:00 h às 15:00h. As produ-
tividades médias estimadas das massas 
fresca e seca, em t ha-1, foram de 1,92 e 
1,64 respectivamente. 

Quanto ao teor de óleo essencial, 
este foi em média de 4,42% e não teve 
influência do horário de colheita contra-
riando os resultados obtidos por Silva et 
al. (1999), que obtiveram maiores teores 
de óleo essencial quando o material 
vegetal foi colhido às 12:00 h, devido 
justamente às maiores temperaturas 
registradas neste horário, o que confere 
à planta um maior estresse hídrico.

Verificou-se que às 7:00h a percenta-
gem relativa de eugenol foi de 52,60%, 
decaindo ao longo do dia e tornando a 
subir às 15:00h, com 49,92%, apesar de 
não serem estatisticamente diferentes. 

Os resultados obtidos diferem dos 
encontrados por Silva et al. (1999) 
que relataram considerável variação na 
composição do óleo, principalmente 
no teor de eugenol; de 98% às 12:00h e 
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Figura 2. Teor de óleo essencial (mL 100g massa seca-1) em alfavaca-cravo (Ocimum gratis-
simum L.) em diferentes tempos de secagem (essential oil content (mL 100g dry mass-1) of 
Ocimum gratissimum L. in differents drying times). Pentecoste, FEVC, 1999.

decresceram durante a secagem, entre-
tanto, os teores de trans-bergamoteno, 
linalol e 1,8 cineol aumentaram signi-
ficativamente, estando de acordo com 
os resultados aqui apresentados. Folhas 
frescas de tomilho (Thymus vulgaris L.), 
com teor de água inicial de 75% b.u. 
(base úmida), foram secas em estufa 
e em secador solar, ambos a 50ºC, até 

Baritaux et al. (1992) compararam a 
composição química do óleo essencial 
de manjericão (Ocimum basilicum L.), 
submetido à secagem, com aquela sub-
metida com a planta fresca; e verificaram 
que o manjericão fresco apresentou um 
padrão cromatógrafico muito diferente 
do obtido com a testemunha. 

Os teores de metilchavicol e eugenol 

Horário de colheita e tempo de secagem da alfavaca-cravo
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11% às 17:00h.
Diante do exposto, conclui-se que 

no processo de secagem os resultados 
demonstraram que, para se extrair maior 
teor de eugenol da planta, deve-se colher 
o material e efetuar a extração o mais 
rápido possível, para evitar perdas do 
eugenol, produto de maior interesse da 
indústria. 

Em relação aos horários de colheita 
da alfavaca-cravo não houve diferença 
estatística para as variáveis umidade, 
massa fresca e seca, óleo essencial, 
eugenol e 1,8 cineol.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o suporte 
financeiro recebido do CNPq.

REFERÊNCIAS

ADAMS RP. 1995. Identification of essential 
oil components by gas chromatografhy/
mass spectroscopy. Carol Straeam: Allured 
Publishing Corporation. 469p.

BALLADIN DA; HEADLEY O. 1999. Evaluation 
of solar dried thyme (Thymus vulgaris L.) 
herbs. Renewable Energy 7: 523-531.

BARITAUX O; RICHARD H; TOUCHE J; 
DERBESY M. 1992. Effect of drying and 
storage of herbs and spices on the essential oil. 
Part I. Basil, Ocimum basilicum L. Flavor and 
Fragrance Journal 7: 267-271.

CORRÊA JUNIOR C. 2001. Fundamentos do 
cultivo de plantas medicinais, condimentares 
e aromáticas. In: Congresso Brasileiro de 
Olericultura, 41. Mini-curso....Brasília: SOB 
(CD-ROM).

MAGALHÃES PM. 2001. Colheita e secagem de 
plantas medicinais. In: Congresso Brasileiro de 
Olericultura, 41. Mini-curso....Brasília: SOB 
(CD-ROM).

MATTOS SH. 2000. Estudos fitotécnicos da 
Mentha arvensis L. var. piperacens Holmes 
como produtora de mentol no Ceará. Fortaleza: 
UFC. 98p (Tese doutorado).

NAGAO OE. 2003. Práticas de manejo de 
produção e pós-colheita de erva-cidreira 
[Lippia alba (Mill). N. E. Br.] quimiotipo II 
(citral-limoneno). Fortaleza: UFC. 82p (Tese 
doutorado).

SILVA MGV; CRAVEIRO AA; MATOS FJA; 
MACHADO MIL; ALENCAR JW. 1999. 
Chemical variation during daytime of 
constituents of the essential oil of Ocimum 
gratissium leaves. Fitoterapia 70: 32-34

 Eugenol 

y = 48,61 - 8,88x 
R 2  = 0,99 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0 4 8 12 16 
Secagem (dias)  

C
om

po
ne

nt
e 

(%
) 

 

A 

 Eugenol 

y = 48,61 - 8,88x 
R 2  = 0,99 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0 4 8 12 16 
Secagem (dias)  

C
om

po
ne

nt
e 

(%
) 

 

A 

 Eugenol + Cineol  

y = 73,87 - 7,48x 
R 2  = 0,99 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

0 4 8 12 16 
Secagem (dias) 

C
om

po
ne

nt
es

 (%
) 

C 

Figura 3. Componentes majoritários (%) do óleo essencial de alfavaca-cravo (Ocimum 
gratissimum L.) em diferentes tempos de secagem (Percentage of the major components of 
the essential oil of Ocimum gratissimum L. in different drying times). Pentecoste, FEVC, 
1999.

 JMQ Luz et al.

B



543Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

A cenoura (Daucus carota L.), per-
tencente à família Apiaceae, é a 

principal hortaliça de raiz em valor 
econômico e encontra-se entre as dez 
espécies de olerícolas mais cultivadas no 
Brasil, com consumo per capita de 5,8 
kg/pessoa/ano (Maranhão, 2003).

É cultivada em larga escala nas re-
giões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil, 
com área plantada estimada, em 2005, 
de 28 mil hectares e produção de 800 mil 
toneladas de raízes (Embrapa, 2006). 
Apresenta alto conteúdo de vitamina A, 
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RESUMO
A cenoura é a principal hortaliça em valor econômico cujo 

produto é a raiz, encontrando-se entre as dez espécies de olerícolas 
mais cultivadas no Brasil. O presente trabalho avaliou a produtivi-
dade, número e qualidade de raízes comerciais de cenoura, cultivar 
Brasília-RL, em diferentes adubações de cobertura. O experimento 
foi conduzido num Latossolo Vermelho-Amarelo, da Fazenda Olhos 
D’Água, em São Gotardo-MG, de janeiro a abril de 2006. O delinea-
mento experimental foi em blocos casualizados com nove tratamentos 
(T0= testemunha sem cobertura; T1= 100 kg ha-1 de 20-00-20 aos 
30 e 45 dias após semeadura; T2= 200 kg ha-1 de 20-00-20 aos 30 e 
45 dias após semeadura; T3= 300 kg ha-1 de 20-00-20 aos 30 e 45 
dias após semeadura; T4= 200 kg ha-1 de 20-00-20 aos 30 dias após 
semeadura; T5= 200 kg ha-1 de 20-00-20 aos 45 dias após a semeadu-
ra; T6= 300 kg ha-1 de 20-00-20 aos 45 dias após a semeadura; T7= 
130 kg ha-1de nitrocálcio aos 30 e 45 dias após semeadura e T8= 130 
kg ha-1 de nitrocálcio aos 30 dias após semeadura e T9= 133 kg ha-1 

de 15-00-14 aos 45 dias após semeadura) e cinco repetições. Foram 
avaliados o número e a massa de raízes nas classes comerciais: C-10 
(>10<14 cm), C-14 (>14<18 cm), C-18 (>18<22 cm), C- 22 (>22<26 
cm) e C-26 (>26 cm), o número e massa de raízes comerciais (C) e 
não comerciais (NC) e número total de raízes (T). O número total 
de raízes de cenoura (T) não foi afetado significativamente pelos 
tratamentos de adubação de cobertura, sendo a máxima produtividade 
de raízes (27,5 t ha-1), utilizando-se o formulado 20-00-20, obtida 
com a aplicação de 229,1 kg ha-1. A aplicação conjunta de fontes 
de nitrogênio, potássio e cálcio aumentou a produtividade de raízes 
comerciais, principalmente na classe de maior valor (C-18).

Palavras-chave: Daucus carota L., fertilizantes, nutrição mineral, 
produtividade e qualidade.

ABSTRACT
Top-dressing fertilization with nitrogen, potassium and 

calcium in the root yield of carrots 

The carrot is included among the ten most economically important 
vegetables in Brazil. We evaluated the root yield, number and 
quality of commercial carrots, cultivar Brasília-RL, under different 
top-dressing fertilizations. The experiment was carried out on a 
Latosol, at Fazenda Olhos D’Água, in São Gotardo, Minas Gerais 
State, from January to April 2006. The experiment was set up in 
randomized blocks with nine treatments (T0= no top-dressing control; 
T1= 100 kg ha-1 20-00-20 at 30 and 45 days after sowing; T2= 200 
kg ha-1 20-00-20 at 30 and 45 days after sowing; T3= 300 kg ha-1 
20-00-20 at 30 and 45 days after sowing; T4= 200 kg ha-1 20-00-20 
at 30 days after sowing; T5= 200 kg ha-1 20-00-20 at 45 days after 
sowing; T6= 300 kg ha-1 20-00-20 at 45 days after sowing; T7= 130 
kg ha-1 nitrocalcium at 30 and 45 days after sowing; T8= 130 kg ha-1 
nitrocalcium at 30 days after sowing and T9= 133 kg ha-1 15-00-14 
at 45 days after sowing) and five replications. The root number and 
weight in each commercial class were evaluated: C-10 (>10<14 cm), 
C-14 (>14<18 cm), C-18 (>18<22 cm), C-22 (>22<26 cm), C-26 (>26 
cm), the commercial (C), the non commercial (NC) and total (T) root 
number and weight were also evaluated. The total number of carrot 
roots (T) did not present significant differences with the top-dressing 
fertilizations. Maximum root yield (27.5 t ha-1) using 20-00-20 was 
obtained with the fertilization with 229.1 kg ha-1. However the joint 
application of nitrogen, potassium and calcium sources increased 
commercial root yield, especially of those classified as C-18, which 
is the major commercial class.

Keywords: Daucus carota L., fertilizer, mineral nutrition, yield 
and, quality.
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textura macia e paladar agradável. Além 
do consumo in natura é utilizada como 
matéria prima para indústrias processa-
doras de alimentos, que a comercializam 
na forma de minimamente processada 
(minicenouras, cubos, ralada, em rode-
las) ou processada na forma de salada 
de legumes, alimentos infantis e sopas 
instantâneas (Filgueira, 2003).

Dentre as cultivares de cenoura 
produzidas no país para cultivo de 
primavera-verão, a Brasília tem se des-
tacado, sendo plantada em praticamente 

todo o território nacional (Nascimento & 
Vieira, 1992). Segundo Filgueira (2003), 
as modernas cultivares são exigentes em 
nutrientes, que devem ser fornecidos em 
forma altamente assimilável.

Pesquisas conduzidas no Brasil mos-
tram que a extração de macronutrientes 
pela cenoura apresenta a seguinte ordem 
decrescente: K, N, Ca, P, S e Mg. De ma-
neira geral a adubação de N e K é feita 
em quase sua maioria em cobertura e o 
fornecimento de Ca é creditado somente 
à aplicação de calcário e gesso (Raij et 
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al., 1997; Ribeiro et al., 1999). Expe-
rimentalmente, tem-se obtido maiores 
produtividade da cenoura aplicando o 
K na adubação de cobertura (Filgueira, 
2003). O mesmo autor relata que são 
poucas as olerícolas que respondem à 
aplicação do K em adubação de cober-
tura, sendo a cenoura uma delas. Nem 
sempre a cultura da cenoura tem respon-
dido à adição de cálcio, mas o principal 
efeito desse nutriente sobre a produção 
da cenoura é indireto através da relação 
Ca: Mg do solo.

No estado de Minas Gerais, para 
uma produção esperada de 35 a 40 t 
ha-1 recomenda-se aplicação de NPK 
levando em consideração a textura do 
solo e a disponibilidade de fósforo ou 
de potássio. Sugere-se a aplicação de 
100% do fósforo, 30% do nitrogênio e 
40% do potássio no plantio, e o restan-
te do nitrogênio e potássio (70 e 60% 
respectivamente) deve ser aplicado em 
duas coberturas, aos 20 e aos 40 dias da 
emergência, adicionando ainda no plan-
tio 1 a 2 kg ha-1 de boro e, ou, 2 a 3 kg 
ha-1 de zinco, caso o solo seja deficiente 
(Ribeiro et al., 1999).

A adubação em cobertura normal-
mente deve ser feita com 40 kg ha-1 de 
nitrogênio (N). Entretanto, nos plantios 
em épocas chuvosas, recomenda-se a 
aplicação de 60 kg ha-1 de N e 60 kg ha-1 
de K2O, aos 30 e 60 dias após a emergên-
cia. Normalmente, quando se incorpora 
o esterco de galinha na dosagem reco-
mendada, a adubação de cobertura com 
nitrogênio pode ser dispensada, se o 
desenvolvimento das plantas for normal 
(Vieira & Makishima, 2000).

Oliveira et al. (2001), comparando a 
produção de raízes de cenoura cultiva-
das com húmus de minhoca e adubo mi-
neral, aplicaram no plantio 800 kg ha-1 
de superfosfato simples e 136 kg ha-1 de 
cloreto de potássio e, em cobertura 200 
kg ha-1 de sulfato de amônia, em duas 
parcelas iguais aplicadas aos 30 e 60 
dias após semeadura, obtendo produção 
comercial de 25,5 t ha-1 de raízes. Isso 
representa 64,7% de superioridade na 
produção comercial quando comparada 
com a ausência da adubação mineral. 
Este resultado expressa a exigência da 
cultura em adubo mineral para obtenção 
de elevados rendimentos.

Tendo em vista não haver na literatu-

ra nacional informações sobre fontes de 
N e K em cobertura, o presente trabalho 
teve como principal objetivo avaliar a 
produtividade e a qualidade comercial 
de raízes de cenoura, quando submetidas 
a diferentes adubações de cobertura.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido entre 
17/01 e 27/04/2006 numa área comer-
cial no município de São Gotardo-MG. 
Os dados georeferenciais apresentam 
os seguintes valores: altitude= 1.100 
m; latitude= 19º12’58” S e longitude= 
46º14’02” WO. O clima, segundo a 
classificação de Köppen é Aw, clima 
tropical, temperatura média anual de 
18ºC e precipitação em torno de 850 
mm, sendo a unidade predominante 
de solo o Latossolo vermelho-amarelo 
distrófico (Embrapa, 1999). As carac-
terísticas químicas do solo na camada 
de 0-15 cm foram: pH H2O= 5,2; P= 
57 mg dm-3; K= 5,9 mmolc dm-3; Ca= 
46 mmolc dm-3; Mg= 13 mmolc dm-3; 
Na= 0,2 mmolc dm-3; Al= 1 mmolc dm-3 
e V= 63 %.

Foi utilizada a cultivar Brasília-RL; 
a semeadura foi realizada mecanica-
mente em 18/01, na profundidade de 
1,5 a 2,0 cm. A adubação de plantio 
foi realizada no dia anterior, sendo 
aplicado 2.500 kg ha-1 da formulação 
04-30-16 +0,2% de Zn + 0,3% de B e 
800 kg ha-1 de superfosfato simples. Na 
adubação de cobertura foram utilizados 
os formulados 20-00-20 (20% de N e 
20% de K2O), 15-00-14 (15% N e 14% 
de K2O) e nitrocálcio (15,5% de N e 
17% de Ca).

A área total da parcela foi de 4,80 
m2 (3,0 x 1,6 m) contendo seis linhas 
duplas longitudinais, com espaçamento 
nas entrelinhas de 15 cm e dentro das 
linhas de 10 cm entre plantas, após o 
desbaste, que foi realizado aos 30 dias 
após a semeadura.

O delineamento do experimento foi 
em blocos casualizados, com cinco repe-
tições, sendo os tratamentos constituídos 
de quatro doses do fertilizante formula-
do NPK 20-00-20 (0, 100, 200 e 300 kg 
ha-1), parceladas com duas aplicações, 
aos 30 e 45 dias após semeadura (DAS) 
e cinco tratamentos adicionais, sendo 

300 kg ha-1 do formulado 20-00-20 aos 
45 DAS; 200 kg ha-1 do formulado 20-
00-20 aos 30 DAS; 200 kg ha-1 do for-
mulado NPK 20-00-20 aos 45 DAS; 130 
kg ha-1 de nitrocálcio parcelados aos 30 
e 45 DAS, e 130 kg ha-1 de nitrocálcio + 
133 kg ha-1 do formulado NPK 15-00-14 
parcelados aos 30 e 45 DAS, respecti-
vamente. Foram realizadas adubações 
foliares a partir do 30o dia após o plantio, 
com produtos contendo os micronutrien-
tes Mn, Zn e B e, também o Ca, tendo 
como fontes e doses respectivamente, 
MnCl2 (400 mL/há, uma aplicação aos 
40 dias após a semeadura (DAS). e outra 
aos 60 DAS.), ZnSO4 (300 mL/há, uma 
aplicação aos 45 DAS) e CaB® (1.500 
mL/há, parcelado em quatro aplicações: 
a primeira aos 40 DAS seguida de três 
outras a cada sete dias).

O manejo de plantas daninhas foi 
feito em pré e pós emergências (30 dias 
após o plantio), através do uso de her-
bicidas à base de afalon, select e lanzar, 
sendo o controle de doenças realizado 
semanalmente, com o uso de fungicidas 
à base de azoxytrobin, captam, dife-
noconazole, mancozeb, oxicloreto de 
cobre e hidróxido de cobre. Em relação 
ao manejo de irrigação não foi utilizado 
nenhum parâmetro técnico, apenas a 
experiência do produtor e precipitações 
naturais.

A colheita foi realizada manual-
mente em 2,50 m2 da área útil de cada 
parcela (quatro linhas duplas centrais) 
aos 100 DAS. As raízes colhidas foram 
lavadas e classificadas em cinco classes 
comerciais: C-10 (>10cm <14 cm), C-14 
(>14cm <18 cm), C-18 (>18cm <22 
cm), C-22 (>22cm <26 cm) e C-26 (>26 
cm) e uma não comercial (≤10 cm e/ou 
com defeito), conforme proposto pelo 
Programa Brasileiro Para a Melhoria 
dos Padrões Comerciais e Embalagens 
implantado pela Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP, 1999), sendo posteriormen-
te contadas e pesadas.

Os dados referentes às variáveis, nú-
mero de raízes e produtividade (kg ha-1) 
foram submetidos à análise de variância 
com teste de F ao nível de 1 e 5% de 
significância, com auxílio do programa 
SISVAR (Ferreira, 2000).

Foi realizada análise de regressão 
em função das doses crescentes do for-

JMQ Luz et al.



545Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

mulado 20-00-20, teste de média (Scott 
Knott a 5%) entre os tratamentos adicio-
nais e para comparação entre as doses 
crescentes do formulado 20-00-20 e os 
tratamentos adicionais foram realizados 
contrastes, que foram comparados pelo 
teste de F, com auxílio do programa 
SISVAR (Ferreira, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve efeito da adubação de 
cobertura no número total de raízes de 
cenoura (T). No entanto, para o núme-
ro total de raízes comercializáveis (C) 
houve efeito da aplicação de cobertura 
de doses crescentes do fertilizante for-
mulado 20-00-20 (N-P2O5-K2O) e dos 
tratamentos adicionais.

O número de raízes comerciais de 
cenoura apresentou ajuste linear (Figura 
1) em função das doses crescentes do 
fertilizante 20-00-20. Como a maior 
dose do fertilizante não proporcionou a 
máxima produtividade (Figura 1) e com 
o objetivo de comparação com os trata-
mentos adicionais, adotou-se o número 
de raízes produzidas no tratamento com 
a aplicação de 300 kg ha-1 do formulado 
20-00-20 (121,2 raízes parcela-1) para 
comparar com os resultados dos trata-
mentos adicionais. Entre os tratamentos 
adicionais foi observado que a aplicação 
de 130 kg ha-1 de nitrocálcio aos 30 dias 
de cultivo e 133 kg ha-1 do formulado 
15-00-14, aos 45 dias de cultivo, pro-
porcionaram maior número de raízes 
comerciais por parcela (Tabela 1).

A Figura 2 apresenta a correlação 
entre o número de raízes comerciais e as 
doses de N (Figura 2A) e de K (Figura 
2B) aplicados, também com uso de Ca, 
onde observa-se que não houve signifi-
cância das correlações. Retirando-se os 
tratamentos à base de Ca, observou-se 
que há correlação positiva e significati-
va entre o número de raízes e as doses 
crescentes de N e K (Figuras 2C e 2D, 
respectivamente). Esses resultados 
indicam que o diferencial no presente 
experimento foi a adição de Ca em 
cobertura.

Dentre as classes comerciais, somen-
te para o número de raízes classificadas 
como C-18, houve variação significati-
va entre os tratamentos. Também não 

houve variação significativa para o total 
não comercializável (NC). A adubação 
de cobertura pode não ter influenciado 
no número total de raízes, mas alterou 
significativamente a quantidade de raí-
zes de melhor qualidade. Na Tabela 1, 
observa-se, que a resposta se deve aos 
tratamentos. Houver aumento signifi-
cativo com a aplicação de nitrocálcio e 
formulado 15-00-14 para o número total 
de raízes comerciais e da classe C-18.

Dentro de cada grupo de tratamen-
tos, selecionando o que proporcionou 
os maiores valores, 300 kg ha-1 do 
formulado 20-00-20 vs. nitrocálcio + 
formulado 15-00-14, observou-se que a 
aplicação do último proporcionou valo-
res superiores tanto para o número total 
de raízes comerciais (C) quanto para a 
classe C-18 (Tabela 2). O nitrocálcio 
isoladamente não foi o responsável pelo 
acréscimo, mais sim a sua mistura com 
o formulado 15-00-14.

Em geral, os resultados apresentados 
para o número total de raízes comerciais 
são semelhantes aos observados para o 
número de raízes da classe C-18. Na 
Figura 2 observa-se um comportamento 
semelhante nas correlações entre as do-
ses de N e K e o número total e da classe 
C-18 de raízes comerciais, evidenciando 
a importância da inclusão do Ca na nu-
trição da cenoura.

A produtividade de raízes (kg ha-1) 
apresentou, de maneira geral, resulta-
dos semelhantes aos observados para 
o número de raízes, com exceção da 
produtividade total (T) de raízes (kg 
ha-1) onde não houve diferença entre os 
tratamentos principais e os adicionais 
(Tabela 1). A produtividade de raízes 
comercializáveis (C) foi alterada sig-
nificativamente somente com as doses 
crescentes do fertilizante 20-00-20 (Ta-
bela 1). Dentre as classes comerciais, o 
resultado foi semelhante ao observado 

Tabela 1. Estimativa de contraste para o número de raízes comercial (C) e da classe C-18 
e produção de raízes (kg ha-1) geral e da classe C-18 (estimated contrast of the number of 
roots of commercial (C) and class (C-18), and roots production (kg ha-1) in the whole and in 
the class C-18). Uberlândia, UFU, 2006.

Contraste
Produtividade (t ha-1) Raízes

C-18 Total C-18 Total
Regressão vs. adicionais -17,4* -705,36ns -6,25* -8,38*

300 kg ha-1 (20-00-20) vs. 
nitrocálcio e 15-00-14 -2.832,80** -2.056,80ns -14,6** -17,4*

**;*;nssignificativo a 0,01 e a 0,05 e não significativo, respectivamente (Teste de F) (significant 
to 0.01 and 0.05 and not significant, respectively (F test)).

Tabela 2. Produtividade (kg ha-1) e número de raízes de cenoura da classe C-18, cv. Brasília-
RL, em função da aplicação de fertilizantes em cobertura (yield and number of carrot roots 
of the class C-18, cv. Brasilia-RL, depending on the application of fertilizers in coverage). 
Uberlândia, UFU, 2006.

Fertilizantes
Doses 

(kg ha-1)
Época(s)

(dias)1 
Raízes (número) Raízes (kg ha-1)
Total C C-18 C-18

nitrocálcio 130 30 e 45 118,60 b4 44,00 b  8.832,0 b3

nitrocálcio1 e 
15-00-142 1302 e 1333 30 e 45 138,60 a 58,80 a 12.080,8 a

20-00-20 200 30 107,00 b 36,40 b 8.220,0 b
20-00-20 200 45 119,20 b 48,00 b 10.116,0 b
20-00-20 300 45 111,00 b 40,80 b 8.844,0 b

1Época(s) de Aplicação (dias após semeadura); 2aplicado 30 dias após semeadura; 3aplicado 
45 dias após a semeadura; 4médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si 
(Scott Knott 5%) (1applied 30 days after sowing; 2applied 45 days after sowing, 3means 
followed by the same letter in the column do not differ from each other (Scott Knott 5%).
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para o número de raízes, sendo que a 
produtividade de raízes classificadas 
como C-18, foi alterada significativa-
mente com todas as fontes de variação, 
e C-14 apresentou alteração significativa 
somente em função das doses crescentes 
do fertilizante 20-00-20.

A Tabela 1 apresenta a estimativa 
dos contrastes para a produtividade de 
raízes (kg ha-1) entre os tratamentos das 
doses crescentes do formulado 20-00-
20 e os tratamentos adicionais e com 
base nos melhores tratamentos de cada 
grupo. Para a produção total não foi ve-
rificada diferença entre os tratamentos. 
No entanto a classe C-18 apresentou 
diferenciação sendo que a aplicação 
de nitrocálcio + formulado 15-00-14 
apresentou o maior valor, evidenciando 
o incremento da produtividade com a 
aplicação conjunta, em cobertura, do 
Ca, N e K.

A produção total de raízes comer-
ciais (C) foi alterada significativamente 
com as doses crescentes do formulado 
20-00-20 apresentando ajuste quadrático 
(Figura 1 A). Assim pode-se dizer que 
a máxima produtividade de raízes (27,5 
t ha-1) foi obtida com a aplicação de 
229,1 kg ha-1 do formulado 20-00-20. 
No entanto esse resultado não difere 
significativamente da produtividade de 
raízes comerciais obtidas com a apli-
cação dos tratamentos adicionais. Não 
foi observada diferença significativa 
de produção comercial entre todos os 
tratamentos do experimento e também 
para o contraste entre os tratamentos de 
dose crescente do formulado 20-00-20 
e os adicionais.

Dentre as classes comerciais obser-
vou-se que a produtividade de raízes 
classificadas como C-18 apresentou 
ajuste quadrático, sendo a máxima 
produtividade (9,4 t ha-1) obtida com 
298,9 kg ha-1 do formulado 20-00-20 
(Figura 1B). Observou-se, também que 
a máxima produtividade de raízes da 
classe C-18 representou 34% do total 
de raízes comerciais. Assim, pode-se 
inferir que o aumento da produção de 
raízes comerciais foi um reflexo do 
aumento da produtividade de raízes clas-
sificadas como C-18, ou seja, o aumento 
das doses do formulado 20-00-20 pode 
não ter alterado a produtividade total, 
mas interferiu na qualidade do produto 
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Figura 1. Produtividade de raízes de cenoura Total comercial C(A) e total da classe C-18 
(B), e número de raízes de cenoura comercial C (C) cv. Brasília-RL, em função de doses do 
fertilizante 20-00-20 aplicado em cobertura (yield of roots, total of commercial roots C(A) and 
total for the class C-18 (B), and numbers of commercial carrots roots C (C), cv. Brasilia-RL, 
in function of fertilizer doses 20-00-20 applied in coverage) Uberlândia, UFU, 2006.
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produzido, aumentado a proporção do 
total de raízes comerciais (Figura 1 A) 
e principalmente da classe C-18 (Figura 
1 B).

Observou-se que para a produtivida-
de de raízes da classe C-18 a aplicação 
dos tratamentos adicionais proporcio-
nou aumento de produção significativa 
somente no tratamento com a aplicação 
conjunta de N, K e Ca em cobertura 
(Tabela 2). Comparando a média de 
produção de raízes com aplicação dos 
tratamentos com doses crescentes do 
formulado 20-00-20 e os tratamentos 
adicionais observa-se aumento signifi-
cativo apenas com aplicação conjunta de 
N, K e Ca em cobertura (Tabela 2).

A diferença básica entre os tratamen-
tos 300 kg ha-1 de 20-00-20 e nitrocálcio 
+ 15-00-14, tanto para o número quanto 
para a produtividade de raízes da classe 
C-18 (Tabela 1) se deve às doses de N e 
K (kg ha-1) aplicada e a presença ou au-
sência de Ca, como pode ser observado 
na Tabela 2. Mesmo a quantidade de N 
e K sendo inferior no tratamento com a 
aplicação do nitrocálcio + formulado 15-
00-14 em relação a duas aplicações de 
300 kg ha-1 de 20-00-20, esse tratamento 
apresentou maior número e produtivida-
de de raízes da classe C-18 (Tabela 1). 
Essa diferença pode estar relacionada 
com o maior suprimento de Ca, que por 
sua vez está diretamente relacionado ao 
crescimento e à resistência do sistema 
radicular das plantas (Marschner, 1995; 
Malavolta et al., 1997; Mengel & Ki-
rkby, 2001; Faquin & Andrade, 2004; 
Epstein & Bloom, 2006). Mesmo o solo 
apresentando altos teores de Ca antes do 
plantio (46 mmolc dm-3), a aplicação de 
130 kg de nitrocálcio adicionou 22,1 kg 
ha-1 de Ca, que pode ter proporcionado 
toda a diferença na produtividade.

Na Tabela 2 observa-se que a apli-
cação somente de nitrocálcio não pro-
porcionou efeito semelhante à aplicação 
de fontes que forneçam conjuntamente 
Ca, K e N. Assim, pode-se afirmar que 
a aplicação conjunta em cobertura de 
fontes de Ca, K e N pode proporcionar 
produto final de melhor qualidade. 
Como relatado anteriormente, o Ca é um 
dos principais nutrientes relacionados ao 
crescimento do sistema radicular, au-
mentando a rigidez das paredes celulares 
participando da formação da lamela 

■ Comercial (C)            □ C-18
Figura 2. Correlação entre o número de raízes comerciais (C) vs. as doses de nitrogênio e 
potássio com os tratamentos com aplicação de Ca (A e B, respectivamente) e vs. as doses 
de nitrogênio e potássio sem os tratamentos com adição de Ca (C e D, respectivamente), 
para o número de raízes comerciais (C) e da classe C-18 (correlation between the number 
of commercial roots (C) vs. the doses of nitrogen and potassium with the treatments with 
application of Ca (A and B, respectively) and vs. the doses of nitrogen and potassium without 
the treatments with the addition of Ca (C and D, respectively) for the number of commercial 
roots (C) and class C-18)). Uberlândia, UFU, 2006.
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média. O K é o principal nutriente rela-
cionado à qualidade de produção e/ou 
do produto, pois esse nutriente participa 
na ativação de várias enzimas durante a 
biosíntese de fotoassimilados, transporte 
de carboidratos da fonte (folha) para os 
reservatórios ou drenos (raízes) e ativa-
dor enzimático da sintetase do amido 
(Marschner, 1995; Faquin & Andrade, 
2004; Taiz & Zeiger, 2004; Epstein & 
Bloom, 2006).

A resposta significativa da adição 
do Ca à adubação de cobertura da ce-
noura, cultivar Brasília-RL, pode estar 
relacionada a vários aspectos, como, 
por exemplo, a relação Ca:Mg no solo 
antes do plantio. Essa relação no solo 
antes do plantio no presente trabalho foi 
igual a 3,5. Como relatado por Filgueira 
(2003) o Mg é um dos macronutrientes 
menos exigidos pela cenoura e o Ca o 
terceiro mais exigido, sendo absorvido 
em quantidades inferiores somente ao 
K e N. Lima et al. (1980) relatam que 
a cenoura apresentou alta produção em 
solos com relação Ca:Mg próxima a 
12:1, e isso pode ser um reflexo da alta 
exigência dessa planta pelo Ca. Assim, 
provavelmente, cultivos em solos com 
relação Ca:Mg inferior a 12:1 pode ter 
a produção limitada pela deficiência de 
Ca. Portanto, serão necessários traba-
lhos que comprovem a relação de Ca:Mg 
ideal para a cultura da cenoura.

De maneira geral, indica-se para a 
maioria das culturas a relação Ca:Mg 
entre 3 e 4 (Raij et al., 1997). Os resul-
tados da análise do solo utilizado neste 
estudo antes do cultivo mostram que a 
relação está na faixa indicada por essa 
literatura, no entanto abaixo da relação 
que proporcionou maior produção con-

forme relato de Lima et al. (1980).
A alteração da relação Ca:Mg pode 

proporcionar efeitos negativos na 
nutrição e crescimento das plantas. 
Se o equilíbrio da relação Ca:Mg não 
for adequado, há condições para 
a  def ic iência  induzida de um dos 
nutrientes, como conseqüência de 
antagonismos na absorção, conforme 
definido por Mengel & Kirkby (2001) 
como competição entre íons tipo anta-
gonismo de cátions. Assim, há neces-
sidade de estudos básicos para definir 
a relação Ca:Mg ótima para a cenoura 
e se realmente existe a necessidade de 
complementação com o fornecimento de 
Ca via adubação de cobertura.

A aplicação conjunta de fontes de 
nitrogênio, potássio e cálcio, aumentou 
a produtividade de raízes comerciais, 
principalmente de raízes classificadas 
como C-18.
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O cultivo de hortaliças é uma das ati-
vidades agrícolas com maior custo 

e risco financeiro, mas em compensação, 
é a que possibilita a mais alta renda 
líquida por hectare cultivado. Além 
disso, está crescendo em ritmo acelera-
do a participação delas no processo de 
agroindustrialização, assegurando a de-
finitiva inclusão das principais espécies 
no rol das mais importantes culturas no 
Brasil (Vilela & Macedo, 2000). 

O estado de Mato Grosso do Sul 
ainda não tem tradição no cultivo de 
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Espaçamentos entre plantas e número de fileiras no canteiro na 
produção de ervilha
Rosimeire P Gassi; Néstor Antonio Heredia Zárate; Maria do Carmo Vieira; Hellen Elaine Gomes; Elaine 
Eva O Munarin; Jerusa Rech
UFGD-FCA, Depto Agronomia, C. Postal 533, 79804-970 Dourados-MS; rpgassi@yahoo.com.br

RESUMO 
A ervilha é consumida na forma de grãos verdes ou enlatados, 

sendo considerada uma opção de produção para atender às novas 
demandas do mercado, principalmente de produtos supergelados. O 
presente trabalho teve por objetivo avaliar o crescimento e a produção 
da ervilha de grãos verdes ‘Luciana nº 50’, cultivada sob quatro e 
cinco fileiras no canteiro e três espaçamentos entre plantas dentro da 
fileira (5,0; 7,5 e 10,0 cm), em Dourados-MS. Os tratamentos foram 
arranjados como fatorial 2x3, no delineamento experimental de blo-
cos casualizados, com cinco repetições. A altura das plantas não foi 
influenciada significativamente pela interação número de fileiras no 
canteiro e espaçamentos entre plantas nem pelos fatores isoladamente, 
sendo a média de 105,6 cm. Houve interação significativa para as 
produções de massas frescas e secas da parte aérea, sendo as maiores 
(10,49 t ha-1 e 2,31 t ha-1) das plantas cultivadas sob quatro fileiras 
e 7,5 cm entre plantas e as menores (7,52 t ha-1 e 1,98 t ha-1, respec-
tivamente), daquelas sob cinco fileiras e 5,0 cm entre plantas para 
massa fresca e quatro fileiras e 10,0 cm entre plantas para massa seca. 
A produção de vagem comercial obtida sob quatro fileiras de plantas 
superou em 1,50 t ha-1 àquela sob cinco fileiras (5,74 t ha-1) e a obtida 
sob 10,0 cm entre plantas foi superior em 2,25 t ha-1 àquela sob 5,0 
cm (5,23 t ha-1). A maior produção de grãos tenros comercializáveis 
(4,27 t ha-1) foi com 10 cm entre plantas, que superou em 1,33 t ha-1 
àquela com 5,0 cm entre plantas, que foi a menor. Considerando a 
produtividade de grãos tenros e a estimativa da renda bruta, conclui-se 
que a cultivar ‘Luciana nº 50’ deve ser cultivada com quatro fileiras 
de plantas no canteiro e sob 10 cm entre plantas.

Palavras-chave: Pisum sativum, população de plantas, sementes, 
renda bruta.

ABSTRACT
Spacing between plants and number of rows per plot on the 

yield of pea

Pea is consumed as green or canned grains, being considered an 
option of production to take care of the new market demands, mainly 
of superfrozen products. The growth and the production of  green 
grains pea ’Luciana Nº 50’ was evaluated when cultivated in four and 
five rows per plot and three spacings between plants in rows (5,0; 7,5 
and 10,0 cm), in Dourados, Mato Grosso State, Brazil. Treatments 
were arranged as a 2 x 3 factorial scheme, in a randomized-blocks 
experimental design, with five replications. Plant height was not 
significantly influenced by the interaction between number of rows 
per plot and spaces between plants, neither by those isolated factors, 
with an average of 105,6 cm. The interaction was significant for fresh 
and dried mass of aerial part and the greatest values (10,49 t ha-1 and 
2,31 t ha-1) were those from plants cultivated in four rows and 7,5 
cm between plants. The smallest values (7,52 t ha-1 and 1,98 t ha-1, 
respectively) were those from plants under five rows and spaced 
5,0 cm between plants for fresh mass and four rows and 10,0 cm 
between plants for dried mass. Yield of commercial pods obtained 
under four rows of plants was superior in 1,50 t ha-1 than those under 
five rows (5,74 t ha-1) and the yield obtained in 10 cm between plants 
was superior in 2,25 t ha-1 than that under 5,0 cm (5,23 t ha-1). The 
greatest yield of commercial tender grains (4,27 t ha-1) was obtainded 
using spaces of 10 cm between plants, which was superior in 1,33 t 
ha-1 than those with 5,0 cm between plants, which was the smallest 
one. Considering yield of tender grains and the estimate of gross 
income, ‘Luciana nº 50’ must be cultivated with four rows of plants 
per plot and with 10 cm between plants.

Keywords: Pisum sativum, plant population, seeds, gross income.
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hortaliças, praticando principalmente o 
cultivo de soja ou milho, além da criação 
de gado de corte. Nos últimos anos, vêm 
aumentando as áreas de cultivo de horta-
liças nos arredores das maiores cidades 
do estado, o que possibilita a venda do 
produto diretamente ao consumidor 
(Heredia Zárate & Vieira, 2003). 

A ervilha (Pisum sativum L., Fa-
bácea) é originária do Oriente Médio, 
sendo muito apreciada em todo o planeta 
como legume, sendo consumida como 
grãos verdes ou enlatados (Pereira, 

1989). É considerada excelente ali-
mento, por destacar em sua composição 
centesimal elevados teores de proteína, 
vitaminas do complexo B, principal-
mente tiamina, riboflavina e niacina, 
além de minerais como cálcio, ferro, 
fósforo e potássio (Pereira, 1989).

A ervilha-verde é uma opção de 
produção para atender às novas de-
mandas do mercado, principalmente de 
produtos supergelados. Diferentemente 
da ervilha para produção de grãos secos, 
que são posteriormente reidratados e 
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enlatados, as cultivares de ervilha-verde 
são próprias para colheita de grãos ver-
des, visando ao imediato congelamento 
e/ou enlatamento. O produto pode 
também ser comercializado na forma 
de vagens para debulhar ou de grãos 
debulhados, para consumo in natura 
(Embrapa, 2008).

No Brasil, as plantas de ervilha são 
cultivadas em locais de temperaturas 
amenas ou frias, adaptando-se às condi-
ções de outono-inverno, no Centro-Sul 
(Filgueira, 2000). 

Nas condições de Cerrado, várias 
cultivares estrangeiras ou brasileiras 
alcançam produtividade e qualidade de 
grãos muito bons, tanto para a produção 
de grãos secos, como de grãos verdes 
(Nascimento et al., 1987, 1994). 

Em lavouras comerciais, a produtivi-
dade da ervilha tem variado de 3,0 a 6,0 t 
ha-1 de grãos verdes e experimentalmen-
te, em Brasília, foi alcançado 7,17 t ha-1. 
Em estudos de avaliação de cultivares 
e linhagens de ervilha realizados em 
Minas Gerais, as cultivares Jurema, Flá-
via e Marina foram consideradas mais 
produtivas que a Mikado que renderam 
na média de dois ensaios realizados em 
Uberaba e Viçosa respectivamente 2,13; 
2,11; 2,08 e 1,53 t ha-1 de grãos secos 
(Vieira et al., 2007). 

Moreira et al. (2008), avaliando o 
comportamento de quatro cultivares de 
ervilha (Axé, Forró, Frevo e Samba), 
em Ipameri-GO, para a produção de 
grãos verdes, não observaram dife-
renças significativas na produtividade 
de grãos que alcançou valor médio de 
7,01 t ha-1.

Souza (1996) cita que o espaçamento 
adequado é aquele em que as folhas das 
plantas devem cobrir toda a superfície 
entre fileiras na época do máximo flo-
rescimento, sem haver entrelaçamentos 
entre elas. Por isso, as propostas de espa-
çamento e densidade de plantio para as 
culturas em geral têm procurado atender 
às necessidades específicas dos tratos 
culturais e à melhoria da produtividade. 
Todavia, alterações em espaçamento 
e densidade, induzem a uma série de 
modificações no crescimento e no de-
senvolvimento das plantas que precisam 
ser mais bem conhecidas. Desse modo, 
segundo Almeida & Sangoi (1996), o 
manejo da densidade de população de 

plantas é uma das práticas culturais mais 
importantes, pois afeta a arquitetura das 
plantas, altera o crescimento e o desen-
volvimento e influencia na produção e 
partição de fotoassimilados.

Tomm et al. (2002) citam que na 
produção de grãos de ervilhas no Rio 
Grande do Sul, o espaçamento de 20 
cm entre fileiras apresentou rendimento 
de grãos maior que o espaçamento de 
40 cm, provavelmente, por facilitar a 
sustentação mútua das plantas, elevando 
o fuste e permitindo maior captação de 
energia solar e maior ventilação, sendo 
menos favorável ao desenvolvimento 
de doenças. 

Fontes et al. (1979), avaliando três 
densidades de plantas de ervilha (25, 
50 e 100 plantas m-2), observaram que 
com 50 e 100 plantas m-2, o rendimento 
foi respectivamente 12 e 14% maior 
que o rendimento de grãos com 25 
plantas m-2.

O objetivo deste trabalho foi estudar 
a ervilha ‘Luciana nº 50’, cultivada sob 
quatro e cinco fileiras por canteiro e em 
três espaçamentos entre plantas dentro 
das fileiras.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido 
em campo da UFGD, entre 26/05 e 
08/09/2007. O solo é do tipo Latossolo 
Vermelho distroférrico de textura argi-
losa, com as seguintes características 
químicas na camada de 0-20 cm: 4,7 de 
pH em CaCl2: 30,1 g dm-3 de M.O.; 21 
mg dm-3 de P, 7,2; 28,0 e 17,0 mmolc 
dm-3 de K, Ca e Mg, respectivamente. 

O local do experimento situa-se em 
latitude de 22°11’43”S, longitude de 
54°56’08” e altitude de 458 m. O clima, 
segundo a classificação de köppen, é 
Mesotérmico úmido, do tipo Cwa, com 
temperaturas e precipitações anuais va-
riando de 20° a 24°C e de 1250 a 1500 
mm, respectivamente.

Foi estudada a ervilha ‘Luciana nº 
50’, sob quatro e cinco fileiras no can-
teiro de 1,0 m de largura e três espaça-
mentos entre plantas (5,0; 7,5 e 10,0 cm) 
na fileira, correspondendo às populações 
de 264.000; 330.000; 351.912; 439.890; 
528.000 e 660.000 plantas ha-1. 

Os tratamentos foram arranjados em 

esquema fatorial 2 (número de fileiras 
no canteiro) x 3 (espaçamento entre 
plantas), no delineamento experimental 
de blocos casualizados, com cinco repe-
tições. As parcelas tinham área total de 
3,30 m2 (1,50 m de largura por 2,20 m 
de comprimento) e área útil de 2,20 m2 
(canteiro de 1,0 m de largura e 2,20 m 
de comprimento).

Para a implantação do experimento, 
o terreno foi preparado com aração, 
gradagem e levantamento dos canteiros 
com rotoencanteirador. Para a semeadu-
ra, foram abertos sulcos de aproxima-
damente 0,05 m de largura x 0,05 m de 
profundidade, onde foram colocadas as 
sementes e posteriormente cobertas com 
a terra movimentada do sulco.

Os tratos culturais consistiram em 
irrigações, utilizando o sistema de asper-
são, com turnos de rega a cada dois dias 
e capinas, com enxada entre os canteiros 
e manualmente dentro dos canteiros. 
Não houve infestações de pragas ou 
infecções por fitopatógenos.

A colheita foi realizada aos 105 dias 
após a semeadura, quando as plantas 
apresentavam mais de 50% da senescên-
cia da parte foliar, época em que foram 
avaliadas as alturas das plantas, as pro-
duções de massas fresca e seca da parte 
aérea, número de vagens e de grãos, co-
mercializáveis e não-comercializáveis. 
Também, foram medidos comprimento, 
largura e espessura das vagens comer-
cializáveis e não-comercializáveis.

Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância e quando se verifi-
cou significância pelo teste F, aplicou-se 
o teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
Como formas de validação do trabalho 
foram realizadas estimativas da renda 
bruta, considerando as produções de 
massa fresca de grãos comercializáveis e 
o preço pago ao agricultor de Dourados-
MS, por cada quilograma de grão verde 
de ervilha.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As produções de massas frescas e 
secas da parte aérea foram influenciadas 
significativamente pela interação núme-
ro de fileiras no canteiro e espaçamento 
entre plantas. 

O melhor tratamento foi obtido com 
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plantas cultivadas sob quatro fileiras e 
7,5 cm entre plantas com produção de 
10,49 t ha-1 de massa fresca e 2,31 t ha-1 
de massa seca e as menores produtivi-
dades foram obtidas com cinco fileiras 
e 5,0 cm entre plantas para massa fresca 
(7,52 t ha-1) e quatro fileiras e 10,0 cm 
entre plantas para massa seca (1,98 t 
ha-1). 

Segundo Arismendi (1975), citado 
por Graciano (2005), o espaçamento 
entre fileiras e entre plantas exerce 
grande influência no comportamento 
das plantas, afetando a arquitetura, de-
senvolvimento, peso, qualidade e, dentre 
outras características, a mais importante 
que é a produção.

A altura média das plantas não foi 
influenciada significativamente pela 
interação número de fileiras no canteiro 
e espaçamentos entre plantas nem pelos 
fatores em forma isolada. Apesar disso, 
observou-se diferença de 14,15 cm en-
tre a maior e a menor altura de plantas 
obtidas com os espaçamentos de 7,5 cm 
e 5,0 cm entre plantas dentro da fileira, 
respectivamente (Tabela 1).

A produção de vagens, comercia-
lizáveis e não-comercializáveis e de 
grãos tenros não-comercializáveis foi 
afetada significativamente pelo número 
de fileiras no canteiro e pelos espaça-
mentos entre plantas de forma isolada 
(Tabela 1). 

Ao se relacionar o número de filei-
ras, com a produção de vagem comercial 
observou-se que as plantas sob quatro 
fileiras superaram em 1,50 t ha-1 à sob 
cinco fileiras (5,74 t ha-1). 

Quando se relacionou com os espa-
çamentos, o espaçamento de 10,0 cm 
entre plantas (7,48 t ha-1) foi superior em 
2,25 t ha-1 à com 5,0 cm, que foi a menor. 
Esses resultados podem ser explicados 
por Heredia Zárate (1995) quando cita 
que a competição por fatores essenciais 
de crescimento como luz, água, nutrien-
tes podem reduzir a capacidade produ-
tiva da planta. Por outro lado, Johnson 
et al. (1998) observaram uma elevação 
do rendimento de grãos de milho com 
a redução do espaçamento entre linhas, 
e atribuíram esse incremento à melhor 
eficiência na intercepção de radiação.

Nas produções de vagens e de grãos 
tenros não-comercializáveis foi observa-
da tendência inversa ao registrado para 
a produção de vagens comerciais, ou 
seja, as maiores produções foram com 
cinco fileiras e com 5,0 cm entre plantas, 
respectivamente (Tabela 1). 

Resultados diferentes foram obser-
vados por Souza et al. (2002) em feijoei-
ro (Phaseolus vulgaris L., Fabácea), que 
observaram que mesmo aumentando a 
população de plantas de (100 a 400 mil 
plantas ha-1) o rendimento de grãos se 
manteve no mesmo patamar, eviden-
ciando certa plasticidade da planta. 

Tomm et al. (2002), estudando as 
cultivares de ervilha para produção de 

Tabela 1. Altura média de plantas, produção de massa fresca de vagens e de grãos tenros, comercializáveis e não-comercializáveis, da 
ervilha ‘Luciana nº 50’, cultivada sob quatro e cinco fileiras no canteiro e três espaçamentos entre plantas (average plant height, yield of 
fresh mass of pods and tender grains, commercial and non commercial, of ‘Luciana nº 50’ pea, cultivated under four and five rows per plot 
and three spacing between plants). Dourados, UFGD, 2007.

Fileiras no canteiro
Altura da planta 

(cm)

Produção de massa fresca (t ha-1)
Vagens Grãos tenros

Comercial Não-comercial Comercial Não-comercial 
4 103,86 a 7,24 a 0,56 b 3,82 a  * 0,45 b
5 107,45 a 5,74 b 0,94 a 3,39 a 0,79 a

Espaçamentos entre plantas (cm)
5,0   96,69 a 5,23 b 1,04 a 2,94 b 0,88 a
7,5 110,84 a 6,78 a 0,77 a 3,61 a 0,63 a
10,0 109,34 a 7,48 a 0,43 b 4,27 a 0,36 b
CV(%) 5,48 17,23 42,16 16,39 36,06

*Médias seguidas de mesma letra, na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade (means followed by same 
letter in column do not differ by Tukey test at 5% probability, p>0.05).

Tabela 2. Comprimento (C), largura (L) e espessura (E) de vagem comercializável e não-
comercializável da ervilha ‘Luciana nº 50’, cultivada sob quatro e cinco fileiras no canteiro 
e três espaçamentos entre plantas (length (C), width (L) and thickness (E) of commercial 
and non commercial pods of ‘Luciana nº 50’ pea, cultivated under four and five rows per 
plot and three spacing between plants). Dourados, UFGD, 2007.

Fileiras no canteiro
Vagem comercial (mm) Vagem Não-comercial

C L E C L E
4 67,36 a 14,73 a 9,42 a 62,39 a 11,89 b 6,14 a
5 68,99 a 15,13 a 10,27 a 66,21 a 13,44 a 6,92 a

Espaçamento entre 
plantas (cm)

5 68,00 a 14,50 a 11,03 a 64,92 a 13,01 a 6,74 a
7,5 70,22 a 14,18 a 9,40 a 59,99 a 12,08 a 6,02 a
10 66,31 a 16,12 a 9,09 a 67,99 a 12,90 a 6,83 a
CV(%) 7,61 14,44 23,24 17,16 15,66 17,46

Médias na coluna, seguidas por letras diferentes, diferem estatisticamente entre si, pelo teste F, 
a 5% de probabilidade (means followed by different letters in the column differ significantly 
by Tukey test at 5% probability, p<0.05).

Espaçamentos entre plantas e número de fileiras no canteiro na produção da ervilha
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grãos secos Maria e Alfetta, sob cinco 
densidades (30, 60, 90, 120 e 150 plantas 
m-2) e dois espaçamentos entre fileiras 
(20 e 40 cm), em 2000 e 2001, obser-
varam que o efeito dos espaçamentos 
e das cultivares foi significativo e não 
foram observadas interações entre os 
três fatores (densidades, espaçamentos 
e cultivares). 

O rendimento de grãos não diferiu 
entre as densidades de 150 a 30 plantas 
m-2, em ambos os anos, indicando que é 
possível reduzir em até 75% a densidade 
de semeadura, em relação ao anterior-
mente preconizado (120 plantas m-2).

O comprimento, a largura e a es-
pessura das vagens comercializáveis e 
não-comercializáveis não foram influen-
ciados significativamente pelos fatores 
testados, exceto a largura das vagens 
não-comercializáveis que foi maior 
quando provenientes de plantas cultiva-
das sob cinco fileiras (Tabela 2). 

O valor médio de comprimento 
(68,18 mm) obtido neste experimento 
está dentro da faixa de valores (60 a 75 
mm) citados pela Embrapa (2008) para 
várias cultivares. 

Pela estimativa da renda bruta, 
observa-se que o cultivo sob quatro 
fileiras e 10 cm entre plantas superou 
em R$ 8.300,00 (+60,8%) à renda bruta 
obtida com cinco fileiras e 5 cm entre 
plantas, tratamento este com a menor 
produção (Tabela 3). Esses resultados 
estão coerentes com a citação de Terra 
et al. (2006) quando destacam a neces-

sidade de se estudar economicamente 
a aplicabilidade de algumas técnicas 
agrícolas.

Considerando a produtividade de 
grãos tenros e a estimativa da renda 
bruta, concluiu-se que a cultivar ‘Lucia-
na nº 50’ deve ser cultivada sob quatro 
fileiras de plantas no canteiro e com 10 
cm entre plantas, quando é obtida maior 
renda bruta.
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Tabela 3. Estimativa da renda bruta de grãos comercializáveis da ervilha ‘Luciana nº 50’, 
cultivada sob quatro e cinco fileiras no canteiro e três espaçamentos entre plantas (estimated 
gross income of commercial grains of pea ‘Luciana nº 50’, cultivated under four and five 
rows per plot and three spacing between plants). Dourados, UFGD, 2007.

Número de 
fileiras

Espaçamento entre 
plantas (cm)

Produção
(kg ha-1)

Renda bruta1 

(R$)

4
5 3.140,00 15.700,00

7,5 3.920,00 19.600,00
10 4.390,00 21.950,00

5
5 2.730,00 13.650,00

7,5 3.300,00 16.500,00
10 4.150,00 20.750,00

1R$ 5,00 kg-1 de grãos tenros; Preço pago ao produtor de ervilha de grão, em Dourados-
MS, em outubro de 2007 (R$ 5.00 kg-1 of tender grains; Price paid to producers of peas, in 
Dourados-MS, in October 2007).
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A agricultura orgânica vem ganhando 
cada vez mais reconhecimento so-

cial, político e científico em todo o mun-
do por estar fundamentada na aplicação 
de estratégias agroecológicas, mediante 
o uso de insumos locais, aumentando o 
valor agregado e propiciando uma ca-
deia de comercialização mais justa. 

O crescimento do mercado de pro-
dutos orgânicos tem o seu alicerce na 
maior conscientização dos consumido-
res que demandam alimentos saudáveis 
e seguros quanto à ausência de resíduos 
químicos e microbiológicos. Além 
disso, a sociedade vem se preocupando 
com os danos causados ao ambiente pelo 
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RESUMO
A agricultura orgânica no Brasil cresce a taxas superiores a 

30% ao ano, devido principalmente à maior conscientização dos 
consumidores que buscam alimentos saudáveis, livres de resíduos 
químicos e biológicos. Dentre as hortaliças cultivadas em sistema 
orgânico, o tomate constitui grande desafio para os produtores devido 
à inexistência de recomendações de manejo cultural e de cultivares 
desenvolvidas específicas para esse sistema de cultivo. Diante disso, 
o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de 
cultivares de tomate sob sistema orgânico, em ambiente protegido. O 
experimento foi conduzido de maio a outubro de 2004 em campo, no 
município de Araraquara-SP. O delineamento experimental adotado 
foi blocos ao acaso, com quatro repetições e oito tratamentos (culti-
vares Avalon, Colibri, HTX-5415, HTX-8027, Sahel, San Marzano, 
San Vito e Jane). As plantas foram conduzidas em fileiras duplas, 
com duas hastes por planta no espaçamento de 0,8 m entre linhas e 
0,6 m entre plantas (cerca de 20.000 plantas ha-1), sem poda apical. O 
híbrido Sahel destacou-se com o melhor desempenho para rendimento 
comercial. A traça-do-tomateiro se revelou como fator limitante à 
produção de tomate em sistema orgânico, sendo responsável, em 
média, por 17% de danos nos frutos colhidos das oito cultivares que 
foram avaliadas.

Palavras-chave: Solanum lycopersicon L., agricultura orgânica, 
manejo orgânico, agroecossistemas.

ABSTRACT
Performance of organically grown tomato cultivars under 

greenhouse conditions

Organic agriculture in Brazil has been increasing about 30% 
per year over the last few years, since consumers are seeking for 
healthier foods, i.e. nutritious and free of pesticide residues. Among 
organically grown vegetable crops, tomato is an attractive economic 
opportunity for growers. However, the lack of information about 
management practices and adapted cultivars to organic production 
systems under protected cultivation are pointed out as important 
constraints that prevents this activity to expand. This work aimed 
at evaluating the performance of indeterminate tomato cultivars in 
organic management systems in unheated plastic greenhouse. In 
both experiments tomato plants were staked. Plant spacing was 1.5 
m between rows and 0.35 m between plants. They were planted in 
double line and spaced 0.8 m between lines and 0.6 m between plants 
(about 20,000 plants ha-1). The experiment was set up in a randomized 
complete block design, with four replications and eight treatments 
(cultivars: Avalon, Colibri, HTX-5415, HTX-8027, Sahel, San 
Marzano, San Vito, and Jane). Sahel hybrid exhibited an outstanding 
performance for marketable yield under organic cultivation. Tomato 
pinworm (Tuta absoluta) was a serious limiting pest for organically 
grown tomatoes, responding for 17% of damage in the fruits harvested 
from the evaluated cultivars.

Keywords: Solanum lycopersicon L., organic agriculture, organic 
management, agroecosystems.
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uso abusivo de agrotóxicos na produção 
de alimentos. 

Para o setor produtivo, o maior 
atrativo da produção orgânica, inicial-
mente, está relacionado aos preços mais 
elevados alcançados no mercado, em 
comparação ao produto similar produ-
zido por via convencional. No entanto, 
há também produtores que se interessam 
por esse sistema devido à possibilidade 
de diminuição de custos com insumos, 
pela conscientização da redução de 
impactos ambientais e melhor funcio-
namento dos agroecossistemas (Diver 
et al., 1999).

A agricultura orgânica, no Brasil, 

é definida pela lei n° 10.831 de 23 de 
dezembro de 2003, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Brasil, 2003), regulamentada pelo de-
creto n° 6.323, de 27 de dezembro de 
2007. Esse marco regulatório abrange 
os sistemas denominados ecológico, 
biodinâmico, natural, sustentável, re-
generativo, biológico, agroecológico e 
permacultura.

No Brasil, a participação das olerá-
ceas no mercado de orgânicos é ainda 
incipiente, representando apenas 1,1% 
da área total cultivada (Ormond et al., 
2002). O levantamento estatístico das 
culturas realizado sistematicamente pelo 
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IBGE não contempla nenhum produto 
cultivado sob sistema de produção or-
gânico. 

Dentre as hortaliças cultivadas em 
sistema orgânico no país, o tomate 
constitui excelente oportunidade de 
negócio e grande desafio para os pro-
dutores. Atualmente, são escassas as 
informações relativas a cultivares de 
tomate de mesa adaptadas ao cultivo 
orgânico, bem como acerca de técnicas 
de manejo cultural e de controle de pra-
gas e doenças. O tomate, sob sistemas 
convencionais de produção, é cultivado 
em diferentes regiões do Brasil e em 
épocas distintas. A produção no biênio 
2006/2007 foi estimada em aproxi-
madamente 3,2 milhões de toneladas, 
ocupando uma área de cerca de 56 mil 
hectares (IBGE, 2007).

No processo de seleção de cultivares 
de tomate, amplitude de adaptação, po-
tencial produtivo, resistência ou tolerân-
cia a doenças e pragas, e características 
organolépticas superiores são os atribu-
tos que definem a viabilidade ou não de 
seu cultivo em escala comercial. 

Na concepção de Primavesi (2001), 
as cultivares devem ter características 
apropriadas aos sistemas agroecológicos 
de cultivo. Por conseguinte, cultivares 
que demandam o uso intensivo de 
insumos para expressar seu potencial 
produtivo, como os híbridos, não se 
adaptariam a tais sistemas. No entanto, 
resultados obtidos por Bettiol et al. 
(2004) ao compararem o desempenho 
produtivo da cultivar de tomate Santa 
Clara, de polinização livre (PL), com o 
híbrido Débora, ambos do mesmo seg-
mento varietal, nos sistemas orgânico e 
convencional em condições de campo 
aberto, vão em contrário a esta teoria. 
Em ambos os sistemas de cultivos, 
‘Débora’ mostrou nítida superioridade, 
em termos de produção comercial, em 
relação à ‘Santa Clara’. 

No sistema orgânico, a produção co-
mercial de ‘Débora’ foi 63,3% superior 
à da ‘Santa Clara’.

Os problemas fitossanitários cons-
tituem o fator limitante principal à ex-
pansão da produção de tomate orgânico. 
Por isso, o uso de cultivares tolerantes 
ou resistentes pode representar para os 
produtores uma real vantagem no ma-

nejo de pragas e doenças (Diver et al., 
1999; Bettiol et al., 2004).

O presente trabalho teve por objetivo 
estudar o desempenho de cultivares de 
tomate de polinização livre e híbridas, 
de porte indeterminado, quanto aos 
componentes de produção, ataque de 
pragas e qualidade dos frutos, sob sis-
tema de cultivo orgânico em ambiente 
protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido de 
maio a outubro de 2004, no Sítio Oya-
fuso, município de Araraquara-SP. O 
clima da região, segundo Köeppen, é 
classificado como tropical de altitude, 
Cwa, com clima quente e inverno seco, 
no qual a temperatura média do mês 
mais frio é inferior a 18oC e a do mês 
mais quente ultrapassa 22oC. O total das 
chuvas do mês mais seco não atinge 30 
mm, e o do mês mais chuvoso é cerca 
de dez vezes maior do que o do mês 
mais seco.

A caracterização química do solo da 
área foi realizada pelo Instituto Agro-
nômico de Campinas, revelando: MO= 
18 g dm-3; pH (CaCl2)= 6,8; P= 474 mg 
dm-3; K= 2,0 mmolc dm-3; Ca= 69 mmolc 
dm-3; Mg= 25 mmolc dm-3; H + Al= 13 
mmolc dm-3; CTC= 109,3 mmolc dm-3; 
V= 88%; S= 0 mg dm-3; B= 1,02 mg 
dm-3; Cu= 8,4 mg dm-3; Fe= 26 mg dm-3; 
Mn= 14 mg dm-3; Zn= 10,9 mg dm-3.

O experimento foi instalado em 
casa-de-vegetação tipo arco de estrutura 
de madeira e suas laterais abertas, com 
dimensões de 7 x 35 m e pé direito de 
3 m. A cobertura da estufa constituiu-se 
de filme plástico de polietileno transpa-
rente de baixa densidade (PEBD), com 
espessura de 75 µm.

O manejo cultural do experimento 
não diferiu do adotado pelo produtor que 
desde 1992 cultiva tomate em sistema 
orgânico e é certificado pela Associação 
de Certificação Instituto Biodinâmico 
(IBD). 

Na operação de preparo de solo da 
área experimental, as plantas de tomate 
da cultura anterior, juntamente com as 
plantas espontâneas que nasceram ao 
longo do cultivo, foram tombadas e tri-
turadas com auxílio de uma roçadeira. 

Posteriormente, fez-se a incorpo-
ração da massa vegetal com enxada 
rotativa regulada para operar em baixa 
rotação, levando-se em consideração o 
ponto ideal de umidade para o preparo 
de solo. Em seguida, foi feita aplicação 
de 200 g m-2 de composto orgânico à 
base de torta de mamona (70%), farelo 
de arroz (12,5%), farinha de conchas 
(12,5%), farinha de peixe (5%), capim 
napier triturado (proporção de 1:1 em 
relação aos componentes anteriores), 2 
L de melaço para 100 L de água e adi-
ção de sulfato de zinco (300 g) e ácido 
bórico (100 g). 

O composto foi incorporado super-
ficialmente ao solo, no dia seguinte ao 
seu preparo, mediante a regulagem do 
implemento para uma profundidade 
máxima de incorporação de 10,0 cm. Os 
canteiros, depois da segunda incorpora-
ção, foram cobertos com uma camada de 
braquiária. Com a palhada disposta na 
superfície dos canteiros, procedeu-se à 
instalação do sistema de irrigação.

As mudas foram produzidas em 
bandejas de polietileno expandido e 
o substrato orgânico empregado foi 
confeccionado pelo próprio produtor. 
O transplantio das mudas foi realizado 
34 dias após o semeio.

Utilizou-se irrigação por gotejamen-
to, de acordo com o seguinte cronogra-
ma: um dia antes até o primeiro dia após 
o transplantio das mudas a irrigação foi 
por 15 minutos; a cada quatro dias até 
o 20o dia, a irrigação foi por 15 minu-
tos; a partir do 20o dia a frequência e o 
tempo de irrigação foram aumentados de 
acordo com as exigências das plantas; 
após o surgimento do primeiro racemo, 
a freqüência e o tempo das irrigações 
atingiram valores máximos, sendo feitas 
diariamente durante 1 a 1,5 h.

Aos 46 dias após o transplantio 
das mudas foi realizada uma adubação 
foliar com o biofertilizante Superma-
gro a 0,3%, preparado pelo próprio 
produtor.

O delineamento experimental foi em 
blocos ao acaso com quatro repetições e 
os tratamentos consistiram de oito culti-
vares de tomate de mesa com hábito de 
crescimento indeterminado, sendo duas 
de polinização livre (PL) (´HTX-5415´ e 
´San Marzano´) e as outras seis híbridas 
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(cultivares: Avalon, Colibri, HTX-8027, 
Sahel, San Vito e Jane). A descrição 
dos materiais avaliados encontra-se no 
Quadro 1.

A cultivar híbrida Jane foi adotada 
como referência, por ser produzida em 
escala comercial sob sistema orgânico 
na área onde o experimento foi insta-
lado. 

A parcela foi constituída por um can-
teiro com área total de 5,4 m2, com 12 
plantas dispostas em fileiras duplas (seis 
plantas de cada lado), no espaçamento 
de 0,80 m entre plantas e 0,60 m entre 
plantas na mesma fileira, corresponden-
do a uma população de 20.000 plantas 
por hectare. 

As plantas foram conduzidas pelo 
sistema de haste dupla sem poda apical. 
Adotou-se como parcela útil, oito plan-

tas de cada unidade experimental.
Para o controle de pragas foram ado-

tados métodos alternativos. No controle 
da traça-do-tomateiro (TT) [Tuta ab-
soluta (Meyrick)] foi adotado controle 
biológico com a liberação de ovos de 
Trichogramma spp., sendo colocadas 
cartelas com 40 mil ovos do parasitói-
de. A broca-pequena-do-fruto (BPF) 
[Neoleucinodes elegantalis (Guenée)] e 
a broca-grande-do-fruto (BGF) [Helico-
verpa zea (Boddie)] foram controladas 
pela pulverização com Bacillus thurin-
giensis var. kurstaki, linhagem HD-1 
(DiPel PM). No preparo da calda, fo-
ram utilizados 100 g do produto em 100 
L de água e aplicados 600 L de calda/ha. 
As pulverizações foram realizadas pela 
manhã ou ao final da tarde. 

As aplicações foram feitas na fase 

de maior atividade larval, determinado 
pela contagem ou levantamento de 
pragas, ao se detectar o início das in-
festações na cultura. Para o controle do 
ácaro-do-bronzeamento ou microácaro 
(AB) [Aculops lycopersici (Massee)] foi 
realizada a aplicação de produto à base 
de enxofre (Kumulus) a 0,3%.

Foram adotadas medidas de controle 
para doenças, especificamente para a 
requeima [Phytophthora infestans (de 
Bary)], realizada com pulverizações de 
calda bordalesa (mistura de cal hidratada 
a 0,3% e sulfato de cobre a 0,2%).

Foram realizadas seis colheitas. Os 
componentes da produção analisados 
foram: produção total de frutos (PTF), 
que representa a massa média de frutos 
por planta nas diferentes etapas de 
colheita; produção de frutos comer-

Quadro 1. Descrição das cultivares de tomate de mesa de porte indeterminado incluídas no experimento conduzido em casa-de-vegetação 
no Sítio Oyafuso (indeterminate fresh tomato cultivars evaluated in the experiment conducted in greenhouse at Oyafuso Farm). Araraquara, 
ESALQ, 2004.

Cultivares Descrição varietal Resistência a doenças
Avalon Híbrido F1 do grupo Santa Clara desenvolvida pela empresa Hortivale 

Sementes do Vale Ltda.; produz fruto firme, grande (170-200g), trilocular, 
ombro de cor uniforme e boa conservação pós-colheita (longa vida estrutural);

V1, Fol 1-2, Tm

Colibri Híbrido F1 com planta vigorosa, com ampla capacidade de adaptação, in-
clusive sob temperatura elevada; possui fruto trilocular com formato inter-
mediário entre o tipo Santa Cruz e o Saladete; tem boa firmeza e peso médio 
variando de 180 a 200 g. É comercializado pela Clause-Tezier do Brasil;

Tm, Fol 1-2, V1, St, N

HTX–5415 Cultivar de polinização livre (PL), tipo Saladete, com frutos de alta firmeza 
(longa vida estrutural), trioculares e cicatriz peduncular mediana;

V1, Fol 1-2, N

HTX-8027 Híbrido experimental da Hortivale Sementes do Vale Ltda.; pertence ao 
segmento Santa Cruz, possuindo planta vigorosa e frutos predominantemente 
triloculares, de elevada firmeza (longa vida estrutural) e cor dos ombros 
uniforme; 

V1, Fol-1, N

Sahel Híbrido F1 da Rogers Seeds/Syngenta Seeds, do tipo saladete, com alto po-
tencial produtivo e muito uniforme. Possui frutos grandes, com 3-4 lóculos, 
alongados e muito firmes;

V1, Fol 1-2, Fr, St, Tm, N

San Marzano Cultivar comum (PL) de origem italiana com plantas vigorosas e frutos tipi-
camente alongados, biloculares, de baixa consistência e ocos. Destaca-se pelo 
excelente sabor. A colheita se inicia de 100 a 110 dias após a semeadura;

San Vito Híbrido F1 do tipo italiano desenvolvido pela Embrapa Hortaliças; apresenta 
alto pegamento de frutos. Os frutos são firmes, biloculares e formato alon-
gado. A colheita se inicia 80 dias após o transplante;

Bsp, St, Fol 1-2, V1, N; 
pulgão das solanáceas

Jane Híbrido F1 com alto potencial produtivo; fruto com peso médio de 290 g, 
multilocular do tipo salada longa vida, firmeza média; comercializado pela 
Sementes Sakama Ltda.. 

Tm, V1, Fol 1-2, Sw

V1= murcha-de-verticílio (Verticillium dahliae); Fol-1= murcha-de-fusário raça 1 (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici); Fol 1-2= 
murcha-de-fusário raças 1 e 2 (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici); St= mancha-de-estenfílio (Stemphylium solani e S. lycopersici), Fr= 
Fusarium oxysporum radicis lycopersici; Tm= ToMV (vírus do mosaico do tomate); Sw= vírus do vira-cabeça-do-tomateiro (Tospovírus); 
N= nematóide-de-galhas (Meloidogyne spp.) e Bsp= pinta-bacteriana (Pseudomonas syringae pv. tomato).

Desempenho de cultivares de tomateiro em sistema orgânico sob cultivo protegido
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ciais (PCF), que corresponde à massa 
média dos frutos classificados dentro 
dos padrões comerciais nas diferentes 
colheitas; quantidade total de frutos 
(QTF), obtido pela média por planta de 
todos os frutos colhidos nas diferentes 
datas; quantidade comercial de frutos 
(QCF), obtido pela média por planta de 
todos os frutos classificados dentro dos 
padrões comerciais; massa média de 
frutos comerciais (MFC), que constitui 
a relação entre PCF e QCF.

O critério de classificação comercial 
dos frutos (CCF) se baseou nas Normas 
de Classificação estabelecidas pelo 
Centro de Qualidade em Horticultura/
Ceagesp, pertencente ao Programa 
Brasileiro para Modernização da Hor-
ticultura (CEAGESP, 2003). 

Os frutos foram classificados indi-
vidualmente de acordo com o diâmetro 
equatorial (em mm). Pelas normas 
adotadas, foram considerados frutos 
com padrão comercial aqueles que não 
exibiram defeitos e que se enquadraram 
entre as classes 40 e 90. 

Os frutos de classes 50 e 60 são os 
de maior aceitação comercial. Os fru-
tos não comerciais são aqueles que se 
enquadraram nas classes 0 e 100 e que 
mostraram algum tipo de defeito.

Com relação a características de 
qualidade do fruto foram avaliados fir-
meza e tamanho da cicatriz peduncular. 
A firmeza do fruto (FF) foi avaliada 
de forma subjetiva pressionando-se 
manualmente os frutos maduros e o 

índice de consistência foi obtido com 
escala de notas, cujos valores variaram 
de 1,0 (fruto muito mole) a 5,0 (fruto 
muito firme). 

A determinação da firmeza por méto-
do subjetivo tem se mostrado altamente 
correlacionado com a medição feita por 
métodos não-destrutivos, em que são 
utilizados instrumentos apropriados para 
avaliar essa característica (Macnish et 
al., 1997). 

Pelo critério adotado de avaliação 
do tamanho da cicatriz peduncular 
(CP) foi considerada pequena (P) uma 
cicatriz com diâmetro de 3,0 a 4,0 mm, 
média (M), entre 4,1 a 5,0 mm, grande 
(G), entre 5,1 a 10,0 mm e extra-grande 
(XG), entre 10,1 a 14,0 mm.

A ocorrência de pragas foi avaliada 
no momento da classificação dos frutos, 
tendo sido calculada a porcentagem de 
frutos que exibiam danos característicos 
causados pelas pragas TT, BPF, BGF 
e percevejo sugador do tomate (PST) 
[Phthia picta (Drury)]. 

A incidência de nematóides foi 
avaliada após a última colheita do ex-
perimento. Inicialmente, foi feita uma 
observação geral do sistema radicular 
das plantas em cada parcela, com o 
objetivo de verificar se havia homo-
geneidade de incidência do patógeno 
dentro das parcelas. Foram, então, reti-
radas três amostras de cada tratamento, 
as quais foram avaliadas visualmente 
utilizando-se escala de notas oscilando 
de 0 a 100%, sendo o valor 0% para o 

tratamento cujas raízes não apresenta-
vam nenhuma galha e o valor 100% para 
o que apresentava o sistema radicular 
totalmente infestado. Amostras de raízes 
foram também enviadas para o Labora-
tório de Nematologia da USP-ESALQ, 
visando à identificação das espécies de 
nematóide predominantes.

Os dados referentes à produção total 
(PTF) e comercial de frutos por planta 

(PCF) foram transformados em x . 
Obtendo-se o valor de F significativo 
para tratamento, procedeu-se à compa-
ração das médias entre cultivares pelo 
método de análise de agrupamento 
univariado proposto por Scott & Knott 
(1974), ao nível de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produtividade do tomateiro é 
função direta do número de plantas por 
unidade de área, do número de frutos 
por planta e do peso médio dos frutos 
(Streck et al., 1998).

O híbrido Sahel foi o que apresentou 
melhor desempenho para PTF (5,8 kg 
planta-1) e PCF (3,9 kg planta-1), supe-
rando estatisticamente todos os demais 
tratamentos. Em seguida, destacou-se o 
híbrido San Vito, com valores de PTF e 
PCF de 4,6 kg planta-1 e 2,6 kg planta-1, 
respectivamente. O híbrido Colibri 
apresentou o menor potencial produtivo, 
tanto para PTF (2,2 kg planta-1) como 
para PCF (1,2 kg planta-1). Porém, em 

Tabela 1. Quantidade total de frutos (QTF), quantidade comercial de frutos (QCF), produção total de frutos (PTF), produção comercial 
de frutos (PCF), massa média de frutos comerciais (MFC) e firmeza dos frutos (FF) (total fruit number (TFN), commercial fruit quality 
(CFQ), total fruit yield (TFY), commercial fruit yield (CFY), average commercial fruits mass (ACFM) and fruit firmness (FF)).  Araraquara, 
ESALQ, 2004.

Cultivares
QTF QCF PTF PCF MFC

FF*
(n° planta-1 ) (g planta-1) (g fruto-1)

Avalon 44,6 c 17,2 c 3122,6 c 1790,9 c 102,6 b 3,0
Colibri F1 32,2 d 13,0 d 2183,5 d 1154,3 d 96,3 b 4,5
HTX-5415 49,3 c 21,4 c 3457,2 c 2032,5 c 94,6 b 5,0
HTX-8027 55,4 b 17,5 c 3306,9 c 1492,8 d 84,8 c 5,0
Sahel 68,9 a 40,3 a 5763,7 a 3856,4 a 96,8 b 3,0
San Marzano 59,2 b 28,7 c 3086,2 c 1771,2 c 63,2 d 1,0
San Vito 68,2 a 30,7 b 4606,3 b 2635,4 b 87,4 c 4,5
Jane 34,8 d 17,8 c 3295,5 c 2180,7 c 123,2 a 2,5
CV (%) 10,9 21,6 13,1 2,6 13,8

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p>0,05); *Escala de notas: 1,0= mole; 5= maior firmeza.
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relação à PCF não diferiu estatistica-
mente do híbrido HTX–8027 (1,5 kg 
planta-1). ‘Avalon’, ‘HTX–5415’, ‘San 
Marzano’ e ‘Jane’ apresentaram resul-
tados intermediários para essas duas 
características estudadas.

Os híbridos Sahel e San Vito apre-
sentaram maiores médias para QTF, 
não diferindo estatisticamente entre si. 
Entretanto, para QCF, o híbrido Sahel 
(40,3 frutos planta-1) superou ‘San Vito’ 
(30,7 frutos planta-1). Para QTF as mé-
dias mais baixas foram observadas para 
as cultivares Colibri e Jane. Para QCF, 
as menores médias foram obtidas para 
os híbridos Colibri (13,0 frutos planta-1), 
Avalon (17,2 frutos planta-1), HTX-8027 
(17,5 frutos planta-1) e Jane (17,8 frutos 
planta-1) que não diferiram estatistica-
mente entre si. Como observado para 
PTF e PCF, as cultivares PL HTX-5415 
e San Marzano, de novo, apresentaram 
para QTF e QCF médias superiores que 
as dos híbridos HTX-8027 e Colibri 
(Tabela 1).

A maior massa média de fruto co-
mercial (MFC) foi verificada na ´Jane´ 
(123,3 g fruto-1), fato justificável pela 
característica varietal, grupo caqui, de 
frutos pluriloculares e, portanto, de 
maior calibre. Entre as demais cultivares 
avaliadas, ‘Avalon’ (102,6 g fruto-1), 
‘Sahel’ (96,8 g fruto-1), ‘Colibri’ (96,3 
g fruto-1) e ‘HTX–5415’ (94,6 g fruto-1) 
obtiveram os melhores resultados para 
MFC, não diferindo estatisticamente 
entre si. ‘San Marzano’ demonstrou o 
resultado menos promissor para essa 

característica com massa média de 63,2 
g fruto-1 (Tabela 1).

Em relação à firmeza do fruto (FF) 
de cada uma das cultivares avaliadas 
verificou-se que ‘HTX–5415’ (5,0), 
‘HTX-8027’ (5,0), ‘Colibri’ (4,5) e 
‘San Vito’ (4,5) obtiveram as maiores 
notas para firmeza e que ‘Avalon’ (3,0), 
‘Sahel’ (3,0) e ‘Jane’ (2,5) exibiram 
firmeza média (Tabela 1). Conforme 
esperado, ‘San Marzano’ apresentou 
frutos moles (1,0), de acordo com a 
descrição do Quadro 1.

A avaliação do tamanho da cicatriz 
peduncular (CP) revelou que ‘San 
Marzano’ possui cicatriz pequena 
(P), ‘Avalon’, ‘Colibri’, ‘HTX-5415’, 
‘HTX-8027’, ‘Sahel’ e ‘San Vito’ têm 
cicatriz grande (G) e ‘Jane’, extra grande 
(XG). A característica CP é um atributo 
muito importante na definição do padrão 
de qualidade visual do fruto de tomate. 
Em geral, cultivares com frutos do tipo 
caqui, como é o caso de ‘Jane’, exibem 
CP maior do que a das cultivares do tipo 
Santa Cruz e Italiano, que apresentam, 
ainda, menor número de lóculos e frutos 
de menor tamanho.

Em média, 69,30% dos frutos foram 
classificados dentro dos padrões de 
qualidade para comercialização, sendo 
31,80% nas classes 50 e 60, de maior 
aceitação comercial (Tabela 1). Os 
híbridos ‘Sahel’ e ‘Jane’ apresentaram 
a maior porcentagem de frutos comer-
ciais (82%). Por outro lado, a cultivar 
San Marzano apresentou a maior por-
centagem de frutos considerados não 

comerciais (54%). Valores significativos 
de frutos não comerciais, também foram 
observados nas cultivares HTX-5415, 
HTX-8027 e San Vito, com mais de 
30% de frutos não alcançando padrão de 
comercialização. As cultivares de poli-
nização livre, em geral, obtiveram, em 
média, maior porcentagem de refugos 
(43,5 %) em comparação às cultivares 
híbridas (26,5 %) (Tabela 1).

As principais pragas que ocorreram 
no período de condução do ensaio foram 
traça-do-tomateiro (TT), broca-pequena-
do-fruto (BPF), broca-grande-do-fruto 
(BGF) e e percevejo sugador do tomate 
(PST). Não foi realizado o levantamento 
do nível populacional de cada praga. 
Entretanto, a Tabela 2 mostra o nível 
de dano causado por cada praga, cuja 
anotação foi realizada durante a etapa 
de classificação dos frutos colhidos. O 
ataque total de pragas nos oito tratamen-
tos variou de 18,3%, no híbrido HTX-
8027, a 27% na cultivar PL HTX-5415, 
sendo a média de 22,3% (Tabela 2). A 
TT foi a praga mais limitante, com nível 
médio de dano de 17%. A cultivar de 
polinização aberta HTX-5415 (21,1%) 
e o híbrido Colibri (20,0%) apresenta-
ram as maiores porcentagens de frutos 
atacados pela TT, enquanto os híbridos 
HTX-8027 e Jane, ambas com 15% de 
frutos danificados, foram as cultivares 
menos afetadas por essa praga (Tabela 
2). Esses resultados não confirmam 
aqueles reportados por Medeiros et al. 
(2006), que verificaram não-preferência 
da TT por parcelas de tomate sob cultivo 
em sistema orgânico. Levando em conta 
os resultados obtidos, ficou evidente que 
a infestação de pragas é responsável, 
isoladamente, por quase um quarto dos 
danos registrados nos frutos. O nível 
de danos verificado nas condições em 
que o experimento foi conduzido, em 
ambiente protegido, e com a aplicação 
de produtos permitidos pelas normas 
de produção (Brasil, 2003), sugere que 
o ataque de pragas constitui ainda um 
grande desafio a ser vencido no sentido 
de maximizar a produtividade da cultura 
do tomate sob sistema orgânico. Essa 
constatação é corroborada por Diver et 
al. (1999) que consideram a infestação 
de pragas e a incidência de doenças os 
grande entraves da produção orgânica 
de tomate nos Estados Unidos.

Tabela 2. Danos causados pelas pragas nos frutos de tomate (%) (damage caused by pests 
in tomato fruits(%)). Araraquara, ESALQ, 2004.

Cultivares
Danos nos frutos (%)*

BGF BPF TT PST Total
Avalon 0,6 2,8 15,9 2,0 21,4
Colibri F1 1,0 2,8 20,0 1,9 25,7
HTX-5415 1,0 4,2 21,1 0,8 27,0
HTX-8027 0,8 1,8 14,7 1,0 18,3
Sahel 0,8 2,5 16,6 0,2 20,1
San Marzano 1,6 3,4 16,5 0,8 22,4
San Vito 0,8 3,9 18,9 1,0 24,6
Jane 0,4 3,7 13,0 2,0 19,0
Média 0,09 3,14 17,09 1,21 22,3

*BGF= broca-grande-do-fruto; BPF= broca-pequena-do-fruto; TT= traça-do-tomateiro e 
PST= percevejo sugador.

Desempenho de cultivares de tomateiro em sistema orgânico sob cultivo protegido
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O nível de incidência de doenças 
manteve-se baixo durante todas as fases 
fenológicas da cultura. As aplicações 
de calda bordalesa foram eficazes no 
controle da requeima (P. infestans) cuja 
incidência foi inexpressiva mesmo no 
período de declínio de temperaturas 
entre junho e agosto.

Com relação aos danos causados por 
nematóides, a avaliação visual realizada 
revelou que as cultivares San Marzano 
(60 a 80%) e Jane (80 a 100%) apre-
sentaram maiores níveis de infestação 
por Meloidogyne, espécies incognita, 
javanica e arenaria. Entre as demais 
cultivares avaliadas, ‘Avalon’, ‘Colibri’ 
e ‘HTX-8027’ apresentaram de 20 a 40% 
de infestação, e ‘HTX-5415’ e ‘San Vito’ 
comportaram-se como resistentes. 

Chama a atenção o fato de que 
cultivares descritas como resistentes a 
nematóides, como ‘Colibri’ (20 a 40%), 
‘HTX-8027’ (20 a 40%), ‘Sahel (0 a 
10%)’, e ‘San Vito’ (0 a 5%), mostraram 
níveis variáveis de galhas nas raízes 
(Tabela 3).

Deve-se levar em consideração que o 
gene Mi confere resistência incompleta 
ou parcial às espécies de Meloidogyne, 
exceto M. hapla (Laterrot, 1973). Além 
disso, a resistência conferida por esse 
gene perde a eficácia sob condições de 
temperatura acima de 27°C, quando 
está em homozigose, ou a 27°C, quando 
se encontra em heterozigose (Nunez, 
1995). Desse modo, a divergência de 
comportamento das cultivares ‘Sahel’, 
‘San Vito’ e ‘Colibri’ e HTX-8027’, 
portadoras do gene Mi, pode estar 
relacionada às temperaturas elevadas 
registradas no ambiente protegido onde 
o experimento foi conduzido.

O tomateiro é afetado por inúmeras 
doenças que ocasionam danos tanto ao 
sistema radicular como à parte aérea da 
planta, incluindo os frutos, reforçando 
a importância da utilização, em siste-
mas de cultivo orgânico, de cultivares 
com maior amplitude de resistência 
genética. 

Os resultados obtidos no presente 
estudo, mostram nitidamente que as 
cultivares de melhor desempenho geral 
foram os híbridos Sahel e San Vito, 
ambos portadores de sete genes que 
conferem resistência genética a doenças 
limitantes da cultura do tomateiro. 

O híbrido Jane resistente ao vírus do 
mosaico do tomate (ToMV), ao vírus do 
vira-cabeça do tomateiro (tospovírus), 
à murcha-de-verticílio (Verticillium 
dahliae Kleb.) e às raças 1 e 2 da mur-
cha-de-fusário (Fusarium oxysporum 
f.sp. lycopersici Sacc. Snyder & Han-
sen), foi o terceiro melhor classificado, 
mas não diferiu estatisticamente da 
cultivar de polinização livre HTX-5415 
portadora dos genes Tm, Fol 1-2 e Mi 
que governam, respectivamente, resis-
tência ao vírus do mosaico do tomate 
(ToMV), à murcha-de-fusário, raças 
1 e 2, F. oxysporum f.sp. lycopersici), 
(Fol 1-2) e ao nematóides-de-galhas 
(Meloidogyne spp.). 

Resultados semelhantes foram 
reportados por Bettiol et al. (2004) ao 
comparar o desempenho produtivo da 
cultivar (PL) livre Santa Clara com o 
híbrido Débora em experimento condu-
zido na região de Campinas-SP. Nesse 
trabalho, ‘Débora’ suplantou a cultivar 
de polinização livre Santa Clara em 
rendimento comercial tanto no sistema 
convencional quanto no orgânico. A 

diferença em favor de ‘Débora’ foi mais 
expressiva, no entanto, no sistema orgâ-
nico, cuja produção comercial alcançou 
1,7 kg planta-1 contra apenas 0,6 kg 
planta-1 da cultivar Santa Clara. 

É importante ressaltar que, ‘Débora’ 
possui resistência à raça 1 da murcha-
de-verticílio V. dahliae), à raça 1 de F. 
oxysporum f.sp. lycopersici e a nema-
tóides-de-galhas (Meloidogyne spp.), 
enquanto a ‘Santa Clara’ é resistente 
apenas à raça 1 de F. oxysporum f.sp. 
lycopersici (Nagai, 1985). Portanto, a 
escolha de cultivares é essencial no cul-
tivo orgânico, uma vez que a resistência 
genética a doenças pode representar o 
único método de controle disponível 
(Bettiol et al., 2004).

A questão cultivar de polinização 
livre versus híbrido de primeira gera-
ção (F1) sempre suscitou polêmica no 
ambiente da agricultura orgânica. No 
caso específico do tomate, a crença de 
que cultivares comuns, rústicas e, por-
tanto, menos demandantes de insumos 
modernos, poderiam mostrar melhor 
desempenho em manejo orgânico que 
os híbridos, não se sustentaram neste 
trabalho. De modo geral, ficou evidente 
a superioridade dos híbridos frente as 
cultivares de polinização livre. As van-
tagens dos híbridos sobre tais cultivares 
são exaltadas sob diferentes aspectos. 

De modo geral, o uso de híbridos 
F1 de tomate em sistema convencional 
propicia aumentos potenciais na pro-
dução de até 40%, maturação precoce, 
maior uniformidade e vigor inicial e de 
desenvolvimento, melhor qualidade, 
resistência a doenças e capacidade de 
adaptação mais ampla (Melo et al., 
1998). Todavia, o fato de o produtor, 
onde o presente trabalho foi conduzido e 
outros localizados em diferentes regiões 
do Brasil, estejam cultivando híbridos 
de tomate com resultados satisfatórios, 
não implica que essas cultivares sejam 
as mais indicadas para otimizar a toma-
ticultura orgânica. Portanto, torna-se 
imprescindível o desenvolvimento de 
programas de pesquisa especificamente 
focados na área do melhoramento ge-
nético orgânico visando à obtenção de 
cultivares com características adequadas 
a esse tipo não convencional de explo-
ração agrícola (IFOAM, 2008). 

Na atualidade, existem poucas culti-

Tabela 3. Nível de infestação e espécies de nematóides do gênero Meloidogyne presentes 
no sistema radicular de tomateiro (level of infestation and nematode species of the genus 
Meloidogyne observed at root system of tomato plants). Araraquara, ESALQ, 2004.

Cultivares Nível de infestação (%) Espécie do nematóide*
Avalon 20-40 Mi, Mj, Ma
Colibri F1 20-40 Mi
HTX-5415 0 -
HTX-8027 20-40 Mi, Ma
Sahel 0-10 Mi
San Marzano 60-80 Mi, Mj, Ma
San Vito 0-05 Mi
Jane 80-100 Mi, Mj
*Mi= M. incognita; Mj= M. javanica e Ma= M. arenaria.

PCT Melo et al.



559Hortic. bras., v. 27, n. 4, out.- dez. 2009

vares disponíveis no mercado mundial, 
não só de hortaliças, mas de outros 
cultivos de importância econômica, 
oriundas de programas de melhoramen-
to genético orgânico (Lammerts Van 
Bueren, 2002). É certo que no futuro as 
entidades certificadoras e regulatórias, 
inclusive no Brasil, exigirão o uso de 
cultivares desenvolvidas exclusivamen-
te a partir de programas de melhora-
mento orgânico para qualquer espécie a 
ser cultivada em sistema orgânico. 
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A melancia (Citrullus lanatus 
(Thunb.) Matsum. & Nakai) é 

uma Cucurbitaceae de grande expressão 
econômica e social, possuindo proprie-
dades nutricionais e terapêuticas que 
aumentam o interesse do consumidor 
pelo seu fruto (Dias et al., 2006).

No Brasil, a preferência do mercado 
consumidor leva em consideração o ta-
manho e formato do fruto, coloração da 
polpa, teor de sólidos solúveis, presença 
ou ausência de sementes, principal-
mente. Mais recentemente destaca-se 
o surgimento de novos tipos de me-
lancias, as chamadas mini-melancias, 
principalmente devido à exigência do 
mercado por frutos de menor tamanho, 
sem sementes e de excelente qualidade. 
Observa-se que poucos genótipos pre-
dominam na maior parte das lavouras, 

RAMOS ARP; DIAS RCS; ARAGÃO CA. 2009. Densidades de plantio na produtividade e qualidade de frutos de melancia. Horticultura Brasileira 27: 
560-564.
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RESUMO
O experimento foi conduzido na Embrapa Semi-Árido em 

Petrolina-PE, de setembro a dezembro de 2007, para avaliar o 
desempenho agronômico e a qualidade dos frutos de melancia cul-
tivadas sob diferentes densidades de plantio. Foram avaliados três 
espaçamentos combinados com seis cultivares de melancia, sendo 
duas diplóides de polpa amarela (BRS Soleil e BRS Kuarah), duas 
triplóides (Híbrido Triplóide CPATSA e Extasy Seedless) e duas 
cultivares comerciais, também diploídes e de fruto pequeno (Smile 
e Sugar Baby). O delineamento experimental utilizado foi em blocos 
ao acaso, com esquema fatorial em três repetições. Os tratamentos 
resultaram da combinação de três espaçamentos (2,0 x 0,3 m; 2,0 x 
0,4 m e 2,0 x 0,5 m) e seis cultivares de melancia. Foram realizadas 
duas colheitas, para o Hibrido Triplóide CPATSA e Extasy Seedless, 
aos 68 DAP (dias após o plantio) e 82 DAP. O primeiro e o segundo 
“corte”, respectivamente, para as outras cultivares aconteceram aos 
63 DAP e 77 DAP. Avaliaram-se a massa fresca da parte aérea (g), 
massa média de frutos (g), produção comercial e refugo (g,; diâmetro 
do fruto (cm), comprimento do fruto (cm), espessura de casca (cm), 
teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), relação SS/AT e 
firmeza da polpa. As análises de variância foram realizadas usando-
se o teste F e as médias comparadas através do teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. De modo geral, os espaçamentos não 
afetaram a qualidade dos frutos, de modo que o aumento da densidade 
de plantas permitiu a obtenção de maior produtividade.

Palavras-chave: Citrullus lanatus (Thunb.), espaçamento, 
manejo.

ABSTRACT
Yield and quality of watermelon fruits cultivated under 

different planting densities

The experiment was carried out in Petrolina, Pernambuco State, 
Brazil, from September to December 2007, to evaluate the agronomic 
performance and fruit quality of watermelon cultivated under different 
planting densities. Three planting spaces and six cultivars were 
evaluated, where two cultivars were of yellow pulp (BRS Soleil and 
BRS Kuarah), two cultivars were triploid (Triploid Hybrid CPATSA 
and Extasy Seedless) and two cultivars were commercial, of small 
fruits (Smile and Sugar Baby). The experimental design was a 
randomized block with a factorial scheme with three replications. 
There were evaluated two harvest moments for the Triploid Hybrid 
CPATSA and Extasy Seedless: 68 DAS (days after sowing) and 82 
DAS. The first and second harvests of the other cultivars were carried 
out at 63 and 77 DAS, respectively. We evaluated the fresh weight 
of the aerial part (g), average fruit weight (g), commercial and non-
commercial fruits yield (g), fruit diameter (cm), fruit length (cm), 
rind thickness (cm), total solid content (SS), titratable acidity (TA), 
the ratio between SS/TA and flesh firmness. The variance analyses 
were done by the F test and the means were compared by the Tukey 
test at 5%. Different spacing did not affect the fruit quality, so that 
higher density of plants proportioned higher yields.

Keywords: Citrullus lanatus, spacing, crop management.
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sendo que a maioria é de frutos grandes, 
com massa média acima de 6,0 kg (Dias 
et al., 2006).

O desenvolvimento vegetativo tem 
importância para os produtores pois, 
associado à prolificidade, determina a 
densidade de plantio a ser escolhida e 
repercute no tamanho dos frutos e na 
produtividade. Segundo Resende & 
Costa (2003), na densidade de plantio, 
as pressões exercidas pela população de 
plantas afetam o seu desenvolvimento.

Na melancia, o maior espaçamento 
entre plantas resulta em menor produ-
tividade comercial com consequente 
aumento da massa média dos frutos 
(Halsey, 1959). Segundo Brinen & 
Locascio (1979), a produtividade de 
frutos comerciais decresceu, ao passo 
que a massa média de fruto aumentou 

com o incremento do espaçamento entre 
plantas de 0,6 m para 2,4 m. Srinivas et 
al. (1991) concluíram que a produtivi-
dade de frutos de melancia aumentou 
de 33,6 t ha-1 para 38,9 t ha-1 em 1984 e 
de 30,3 t ha-1 para 36,2 t ha-1 em 1985, 
quando a população de plantas passou 
de 11.111 para 16.666 plantas ha-1, 
respectivamente. Segundo Ne Smith 
(1993), a produtividade total e comercial 
de frutos de melancia aumentou quando 
o espaçamento entre plantas decresceu 
de 2,2 m para 0,9 m.

Avaliando diferentes espaçamentos 
de plantio na produção de melancia 
cultivar Crimson Sweet no município 
de Petrolina, Rezende & Costa (2003) 
verificaram que o incremento dos es-
paçamentos tanto entre linhas como 
entre plantas produziu frutos de maior 
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tamanho, tendo o espaçamento 3,00 m 
x 0,80 m apresentado a maior massa 
fresca do fruto (8,83 kg fruto-1) e o 
maior número de frutos por planta (1,35 
frutos). A maior produção foi encontrada 
no espaçamento de 3,00 m entre linhas 
apresentando 42,46 t ha-1. Nos espaça-
mentos de 0,60 e 0,80 m entre plantas 
obtiveram as maiores produções com 
42,50 e 45,29 t ha-1, respectivamente, 
não mostrando diferenças entre si. O 
menor espaçamento entre plantas pro-
porcionou maior produção de refugo 
(frutos abaixo de 6 kg), com 20,21 t ha-1, 
seguido pelos espaçamentos de 0,60 m 
(12,86 t ha-1) e 0,80 m (8,62 t ha-1).

Segundo Singh & Naik (1989), 
características de qualidade de frutos 
na cultura da melancia como sólidos 
solúveis não foram influenciadas signi-
ficativamente por espaçamentos e doses 
de nitrogênio, testados em dois ciclos 
da cultura.

Analisando alguns genótipos de 
melancia sem sementes (W 913 e SQ) 
no município de Mossoró, Santos Filha 
et al. (2005) analisaram e constataram 
diferenças significativas entre os genó-
tipos para as características pH, sólidos 
solúveis, firmeza e acidez titulável e tais 
diferenças podem ser atribuídas a aspec-
tos intrínsecos de cada genótipo.

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
o efeito do adensamento de plantio no 
desempenho e qualidade de cultivares de 
melancias de frutos pequenos.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido de se-
tembro a dezembro de 2007, na Embra-
pa Semi-Árido, município de Petrolina-
PE, coordenadas geográficas 09°09’ de 
latitude sul e 40°22’ de longitude oeste 
e altitude de 365,5 m.

O solo em que foi desenvolvido o en-
saio é classificado como LATOSSOLO 
VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
plíntico, e a análise química do mesmo 
revelou os seguintes resultados: pH 
(água)= 6,8; CE= 0,37 dS m-1; P= 49 
mg.dm-3; K= 0,37 cmolc.dm-3; Ca= 
2,2 cmolc.dm-3; Mg= 0,9 cmolc.dm-3; 
Na= 0,05 cmolc.dm-3; Al= 0,05 cmolc.
dm-3; H + Al= 1,15 cmolc.dm-3; MO= 
9,52 g.kg-1. Durante o experimento, 

as temperaturas máximas e mínimas, 
foram respectivamente 36,5 e 19,8°C, 
a umidade relativa média foi de 51% 
e a precipitação total do período de 
42,25 mm.

O delineamento experimental uti-
lizado foi de blocos ao acaso, com es-
quema fatorial com três repetições. Os 
tratamentos resultaram da combinação 
de três espaçamentos (2,0 x 0,3 m; 2,0 
x 0,4 m e 2,0 x 0,5 m) e seis cultivares 
de melancia: Hibrido Triploíde CPATSA 
(T1); BRS Soleil (T2); BRS Kuarah 
(T3); Extasy Seedless (T4); Sugar Baby 
(T5) e Smile (T6). O tamanho total foi de 
5,0 x 2,0 m, avaliando-se as plantas da 
parcela útil de 3,5 x 2,0 m. O número de 
plantas variou conforme o espaçamento 
dentro das linhas em 7, 8 e 11 plantas/
parcela.

O preparo do solo constou de uma 
aração a 30 cm de profundidade, seguida 
de duas gradagens e abertura de sulcos, 
onde foi feita a adubação de plantio 
com 30 kg ha-1 de N, 120 kg ha-1 de 
P2O5 e 60 kg ha-1 de K2O, além de 15 
kg ha-1 de sulfato de zinco e 10 kg ha-1 
de sulfato de cobre. Em cobertura foi 
aplicado, via fertirrigação, 40 kg de 
MAP (21,8% de P2O5 e 11% de N, nas 
três primeiras aplicações), 94 kg ha-1 de 
N (na formulação de nitrato de cálcio: 
15% de N e 20% de Ca), aplicado até 50 
dias após o plantio (DAP) e 53 kg ha-1 de 
K2O (sulfato de potássio), até 60 DAP. A 
irrigação foi por gotejamento, com gote-
jadores espaçados de 0,3 m e o manejo 
feito com base na evapotranspiração do 
dia anterior e feito com base na estação 
meteorológica da Embrapa, situada no 
campo experimental. 

As irrigações foram feitas com base 
na evaporação de água do tanque classe 
A e no coeficiente de cultura (Kc). As 
irrigações foram iniciadas um dia antes 
do transplantio e ocorreram até dois 
dias antes da colheita, três vezes por 
semana.

A semeadura foi realizada em casa 
de vegetação, em bandejas de isopor, 
com 128 células, utilizando-se substrato 
comercial para hortaliças Plantmax®, 
irrigadas diariamente, de maneira a 
manter o substrato sempre úmido até 
serem transplantadas para o campo, 
aos 12 dias.

A floração foi avaliada diariamente 

a partir da antese das primeiras flores 
femininas. O comprimento de ramo foi 
obtido com auxílio de uma fita métrica 
na data de abertura da primeira flor.

Os frutos foram colhidos aos 63 
DAP (dias após o plantio), e aos 77 das 
cultivares BRS Soleil, BRS Kuarah, 
Sugar Baby e Smile e para Hibrido 
Triplóide CPATSA e Extasy Seedless, 
a colheita aconteceu aos 68 DAP e aos 
82 DAP. 

O ponto de colheita foi determinado 
de acordo com o ciclo da cultura. Após a 
colheita os frutos foram levados para o 
laboratório da Embrapa Semi-Árido.

Foram avaliados a massa fresca da 
parte aérea (g); massa média de frutos 
(g); produção comercial (frutos sem 
deformação e tamanho próprio das 
cultivares) e refugo (frutos defeituosos 
e muito pequenos) (g); diâmetro do 
fruto (cm); comprimento do fruto (cm) 
e espessura de casca (cm).

O teor de sólidos solúveis (SS), 
acidez titulável (AT) e firmeza da polpa 
foram obtidos em 3 frutos por parcela. 
O conteúdo de SS foi determinado por 
refratometria no ponto central da polpa. 
A relação entre SS e AT (RATIO), foi 
avaliada utilizado o valor do SS obtido 
no homogeneizado de toda polpa.

A acidez titulável (AT) foi determi-
nada utilizando-se duas subamostras de 
cada material analisado, através de titu-
lometria, sendo os resultados expressos 
em % de ácido málico.

A firmeza de polpa foi obtida com 
penetrômetro manual, tipo CAT 719-20, 
com ponteira de diâmetro de 8 mm de 
diâmetro, sendo realizadas duas leituras, 
centro e lateral e os resultados expressos 
em Newton (N).

A espessura da casca foi determinada 
com emprego de paquímetro na região 
mediana do fruto. 

O diâmetro e o comprimento dos 
frutos foram avaliados com auxílio de 
régua milimetrada. A caracterização dos 
frutos foi baseada na lista de descritores 
mínimos para melancia, citado por Diez 
et al. (2005).

As análises de variância dos dados 
foram realizadas através do teste F e 
as médias comparadas ente si através 
do teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade, com auxilio do pacote 
estatístico SISVAR/UFLA (Ferreira, 
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2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verifica-se que todas as seis culti-
vares de melancia apresentaram for-
mato arredondado, com cor de polpa 
característica para cada genótipo, 
sendo vermelho intenso para o Híbrido 
Triplóide CPATSA, Extasy Seedless, 
Sugar Baby e Smile, enquanto que as 
cultivares Soleil e Kuarah apresentaram 
polpa amarela. O padrão para número 
de sementes variou de forma marcante 
entre as cultivares, tendo a cv. Extasy e 
o híbrido triplóide CPATSA, um número 
reduzido de sementes quando compa-
rados às demais cultivares. A cv. Sugar 
Baby não apresentou listras, com uma 
cor verde escuro na casca, conforme 
as características discriminadas pela 
empresa que a desenvolveu. 

Constatou-se que a cor do fundo da 
casca é semelhante para todas as cul-
tivares avaliada, havendo, no entanto, 
variação de tonalidades do fundo, ou 
seja, variação tendendo de clara para 
o híbrido triplóide CPATSA a muito 
escura para a cv. Sugar Baby.

Não se verificou diferença estatística 
para o comprimento de ramo principal 
das plantas de melancia, no momento 
da abertura da primeira flor.

Houve variação na precocidade 

dentre os genótipos testados: A cv. BRS 
Kuarah foi a mais precoce, com o flo-
rescimento médio em 35 dias, enquanto 
que a cv. Extasy Seedless foi a mais 
tardia com 42 dias até o aparecimento 
da primeira flor feminina. Dentre as 
cultivares mais precoces e a mais tardia, 
houve uma diferença de 7 dias, o que re-
presenta uma diminuição do ciclo, com 
a antecipação da colheita. As cultivares 
mais precoces são mais desejadas pela 
vantagem do menor tempo de colheita e 
conseqüentemente retorno mais rápido 
do investimento empregado no cultivo 
(Ferreira et al., 2003).

O número de frutos por planta variou 
de 2,5 a 3,0 frutos do menor espaça-
mento (2,0 x 0,3), para o maior (2,0 x 
0,5). No entanto, no teste de médias não 
se detectou diferenças estatísticas para 
essa característica. Entre as cultivares 
testadas Sugar Baby e Extasy Seedless 
apresentaram maior número de frutos 
por planta (4,4 e 3,4), a cv. Smile apre-
sentou-se intermediária (3,2) e as cvs. 
Triplóide CPATSA, BRS Soleil e BRS 
Kuarah tiveram os menores números de 
frutos por planta (2,0 e 1,8).

A massa fresca média da parte aérea 
das plantas foi de 6,87 kg para os três 
espaçamentos trabalhados; a massa 
média de frutos de 3,8 kg e a produtivi-
dade média total foi de 73,1 t, para os 
espaçamentos utilizados.

Uma das características que mais 
varia quando se trabalha com adensa-
mentos é a massa média de frutos. No 
entanto, não foi observada alteração 
para essa característica nas cultivares 
e nos espaçamentos estudados (Tabela 
1). Ainda na Tabela 1, constata-se que 
houve uma variação da massa fresca da 
parte aérea de plantas por parcela, quan-
do se analisou as diferentes cultivares. 
A cv. Triplóide CPATSA apresentou 
superioridade para essa característica ao 
final do ensaio, com aproximadamente o 
dobro da massa foliar fresca das plantas 
e uma coloração verde ainda intensa. 
Provavelmente a explicação para este 
comportamento seja pela resistência do 
genótipo a oídio, uma vez que as demais 
cultivares apresentavam ataque severo 
do fungo.

A massa média dos frutos foi maior 
no híbrido triplóide CPATSA (6,33 kg), 
por se tratar de um genótipo selecionado 
para frutos médios. 

Em espaçamento de plantio de 3,0 
m x 0,8 m, este híbrido tem apresentado 
em média frutos acima de 10 kg (Dias 
et al., 2006), revelando uma diminuição 
no tamanho em função do aumento da 
densidade de plantio. Isto está de acor-
do com Resende & Costa (2003) que, 
trabalhando com a melancia Crimson 
Sweet (frutos graúdos), verificaram 
que o menor espaçamento entre plantas 

Tabela 1. Dados médios de número de frutos; massa fresca parte aérea (kg parcela-1); massa de frutos (kg); produtividade total (kg ha-1) e 
produtividade comercial (kg ha-1) de cultivares de melancia plantadas em diferentes espaçamentos (average number of fruits, fresh mass of 
the aerial part (kg parcel-1); fruit mass (kg); total yield (kg ha-1) and commercial yield (kg ha-1) of watermelon cultivars planted in different 
spacings). Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 2007.

Espaçamento (m)
Frutos/planta 

(n0)
Massa fresca p. aérea

(kg parcela-1)
Massa de frutos 

(kg)

Produtividade

Total (t ha-1) Comercial (t ha-1)

(2,0 x 0,3)   2,5*a 6,56a 3,87a 76,87a 70,66a
(2,0 x 0,4) 2,9a 7,25a 3,92a 80,59a 74,15a
(2,0 x 0,5) 3,0a 6,80a 3,67a 61,85a 58,59b
Cultivares de melancia
Hib. Trip. CPATSA 1,8C 13,83A 6,33A 86,58A 82,50A
BRS Soleil 1,8C 6,84B 4,57B 72,49AB 68,75AB
BRS Kuarah 2,0C 5,89B 4,02B 73,08AB 66,88AB
Extasy Seedless 3,4AB 4,88B 2,56C 59,96B 52,97B
Sugar Baby 4,4A 5,50B 2,46C 74,34AB 68,63AB
Smile 3,2B 4,28B 2,98C 72,05AB 67,08AB
CV (%) 23,88 44,02 16,85 18,10 20,37
*Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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proporcionou maior produção de frutos 
com menos de 6 kg.

As cultivares Extasy Seedless, Sugar 
Baby e Smile tiveram a massa média 
em torno de 2,5 kg. Já as cultivares 
de polpa amarela, com frutos de 4 kg, 
foram intermediárias. Esses materiais 
foram escolhidos pelas suas plantas de 
pequeno porte e frutos pequenos, visan-
do atender, tanto mercado externo como 
mercado interno (Tabela 1).

Garcia & Sousa (2002), trabalhan-
do com melancia cv. Crimson Sweet 
observaram uma diminuição linear nas 
massas médias de frutos totais e comer-
ciais, à medida que ocorreu aumento na 
população de plantas, porém em melão, 
Faria et al. (2000) constataram que di-(2000) constataram que di-
ferentes espaçamentos não interferiram 
na massa média dos frutos.

A produtividade comercial teve 
efeitos significativos independentes 
entre os fatores estudados (Tabela 3). 
As cultivares submetidas aos espaça-
mentos com 2,0 x 0,4 m e 2,0 x 0,3 m, 
apresentaram maiores produções (80,59 
t ha-1 e 76,87 t ha-1, respectivamente) e 
não apresentaram diferenças significa-
tivas entre si. Ao passo que as plantas 
submetidas ao maior espaçamento (2,0 
x 0,5 m), apresentaram menor produtivi-
dade (61,85 t ha-1) e diferença estatística 
para os espaçamentos acima citados. 
Resende & Costa em 2003, trabalhan-
do com a cultura melão, constataram 

que o aumento da densidade de plantas 
resultou em incremento linear e signifi-
cativo de frutos comerciais. Resultados 
semelhantes também foram encontrados 
por Grangeiro et al. (1999). Os autores 
relatam que conseguiram aumentos de 
produtividade em melões com maiores 
densidades de plantio.

As cultivares de melancia apresen-
taram comportamentos diferentes para a 
produtividade comercial: a cv. Triplóide 
CPATSA apresentou maior produtivida-
de (82,50 t ha-1) e a cv. Extasy Seedless 

a menor produtividade (52,97 t ha-1); as 
demais cultivares tiveram um compor-
tamento intermediário (Tabela 1).

Diâmetro e comprimento de fruto, 
assim como espessura de casca não 
sofreram influência do adensamento; 
as diferenças ocorreram em função dos 
genótipos (Tabela 2). Provavelmente, a 
adubação utilizada no presente trabalho, 
que foi ajustada para a maior densida-
de de planta, atendeu ao aumento da 
demanda de nutrientes mesmo na mais 
elevada densidade de plantio. O hibrido 
CPATSA apresentou o maior diâmetro 
e comprimento de fruto, as cultivares 
BRS Soleil e Kuarah tiveram valores 
intermediários e Extasy Seedless, Sugar 
Baby e Smile apresentaram os meno-
res valores para essas características. 
Para espessura de casca, na cv. Smile 
observou-se o menor valor (0,58 cm), 
seguido pela Sugar Baby, Soleil e Kurah. 
As cv. Extasy Seedless e Híbrido Tri-
plóide CPATSA apresentaram a maior 
espessura de casca com 1,18 e 1,43 cm, 
respectivamente, o que confere maior 
resistência pós-colheita.

Não houve diferença significativa 
para sólidos solúveis (SS) (Tabela 3). O 
híbrido triplóide CPATSA apresentou o 
maior índice de SS com 9,07 e a cultivar 
Extasy Seedless, o menor valor (6,88). 
Observou-se não haver influência do 
espaçamento sobre sólidos solúveis em 
melancia, concordando com resultados 

Tabela 2. Dados médios de diâmetro (cm); comprimento (cm) e espessura de casca (cm) 
de cultivares de melancia plantadas em diferentes espaçamentos (average diameter (cm), 
length (cm) and thickness of bark (cm) of watermelon cultivars planted in different spacing). 
Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 2007.

Espaçamentos (m) Diâmetro 
do fruto (cm)

Comprimento 
do fruto (cm)

Espessura 
de casca (cm)

(2,0 x 0,3) 19,07a 20,14a 1,01a
(2,0 x 0,4) 18,82a 20,28a 0,99a
(2,0 x 0,5) 18,57a 19,82a 0,95a
Cultivares de melancia
Hib. Trip. CPATSA 23,15A 24,62A 1,43D
BRS Soleil 20,10B 21,34B 0,89B
BRS Kuarah 19,18B 20,67B 0,94B
Extasy Seedless 16,66C 17,40C 1,18C
Sugar Baby 16,41C 17,66C 0,88B
Smile 17,43C 18,78C 0,58A
CV (%) 5,85 6,60 14,46
*Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 3. Médias de componentes de qualidade de frutos de cultivares de melancia plantadas 
em diferentes espaçamentos (average of quality components of watermelon fruits planted in 
different densities). Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 2007.

Espaçamentos (m) SS 
(°Brix)

AT 
(% de ac. málico)

Ratio 
(SS/ AT)

Firmeza
 (N)

(2,0 x 0,3) 7,72*a 0,37a 21,39a 8,39a
(2,0 x 0,4) 7,85a 0,38a 20,63a 8,48a
(2,0 x 0,5) 7,80a 0,39a 20,07a 9,64a
Cultivares de melancia
Hib. Trip. CPATSA 9,07A 0,38ABC 23,73A 4,63B
BRS Soleil 7,95B 0,39ABC 20,91AB 4,22B
BRS Kuarah 7,80BC 0,41AB 19,30B 4,08B
Extasy Seedless 6,88C 0,33C 20,76AB 19,01A
Sugar Baby 7,19BC 0,34BC 21,02AB 6,58B
Smile 7,86BC 0,43A 18,47B 14,52A
CV (%) 8,96 12,70 11,51 20,63
*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas e maiúsculas nas colunas não difere entre 
si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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obtidos por Singh & Naik (1989).
Não se observou efeito de interação 

entre espaçamentos e cultivares para a 
acidez titulável. A acidez dos frutos das 
seis cultivares não variou em função dos 
espaçamentos (Tabela 3). 

A acidez devida a ácidos orgânicos é 
uma característica importante no que se 
refere à palatabilidade de muitos frutos. 
Com poucas exceções, diminui com a 
maturação, em decorrência do processo 
respiratório ou de sua conversão em açú-
cares (Kader, 1978; Pretty, 1982).

A relação sólidos solúveis/acidez 
titulável (RATIO) não sofreu alteração 
com relação aos espaçamentos utilizados 
(Tabela 3). As diferenças encontradas 
foram inerentes de cada cultivar. Essa 
relação é uma das melhores formas de 
avaliação do sabor, sendo mais represen-
tativa que a medição isolada de açúcares 
ou da acidez, proporcionando boa idéia 
do equilíbrio entre esses dois componen-
tes (Chitarra & Chitarra, 2005). 

Para algumas culturas já foi determi-
nada a relação que proporciona melhor 
sabor do fruto. Em melão, a relação ideal 
é superior a 25:1 com a acidez igual ou 
inferior a 0,5% (Cruess, 1973). 

Na melancia, Garcia (1998) obteve 
relações que variam de 26,7 a 30:1, 
valores esses muito superiores aos ob-
servados neste trabalho.

Não se observou diferenças de 
firmeza da polpa dos frutos entre os 
espaçamentos trabalhados. As cultivares 
Extasy Seedless e Smile apresentaram 
as maiores firmezas 19,01 N e 14,52 N, 
respectivamente (Tabela 3).

De modo geral, os espaçamentos 
utilizados não afetaram a qualidade 

dos frutos de melancia, de modo que o 
aumento da densidade de plantas permi-
tiu a obtenção de maior produtividade 
comercial, mas não total.
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O tutoramento vertical de plan-
tas de tomate apresenta diversas 

vantagens em relação ao tutoramento 
cruzado ou “V” invertido. No método 
de tutoramento cruzado, a formação de 
um ambiente úmido e quente sob o “V” 
invertido é favorável ao desenvolvi-
mento de fitopatógenos (Rebelo, 1993). 
Além disso, a aplicação de defensivos 
nos órgãos das plantas localizados no 
interior do “V” invertido é deficiente, 
dificultando o controle de pragas (Pi-
canço et al., 1995) e doenças (Boff et 
al., 1992). 

No método de tutoramento vertical 
do tomateiro, além da aplicação dos de-
fensivos ser mais eficiente nos dois lados 
das plantas ao longo das filas (Picanço et 
al., 1995), há uma melhor distribuição 
da radiação solar e maior ventilação ao 
longo do dossel das plantas, reduzindo o 
período de molhamento foliar e a seve-
ridade das doenças (Santos et al. 1999; 
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RESUMO
O presente trabalho objetivou avaliar o efeito do espaçamento 

entre plantas e do número de cachos por haste sobre a produtivida-
de e a qualidade de frutos do tomateiro conduzido no método de 
tutoramento vertical com fitilho. Experimentos foram conduzidos 
nas safras 2006/07 e 2007/08, na Epagri-Estação Experimental de 
Caçador-SC. Os tratamentos consistiram da combinação de três es-
paçamentos entre plantas (30, 45 e 60 cm), quatro alturas de desponta 
das plantas (sem desponta, cinco, sete e nove cachos por haste) e 
duas cultivares na safra 2006/07 (Débora Max e Nemo Netta) e uma 
cultivar na safra 2007/08 (Takii 92). Avaliou-se a produtividade de 
frutos total, comercial e descarte, a massa média de frutos comerciais 
e a porcentagem de frutos comerciais e descartados. Não houve in-
teração entre os fatores cultivar, espaçamento entre plantas e níveis 
de desponta. A redução do espaçamento entre plantas de 60 para 45 
cm aumentou de 15,2 a 17,2% a produtividade de frutos comerciais, 
sem comprometer a qualidade. Não houve diferença entre altura de 
desponte para produtividade de frutos comerciais.

Palavras-chave: Solanum lycopersicum L., tutoramento de plantas, 
produtividade.

ABSTRACT
Plant spacing and number of bunches per tomato stem 

vertically conducted

The effects of plant spacing and number of bunches per stem of 
tomato plants vertically conducted with polypropylene cord were 
evaluated on fruit yield and quality. Experiments were carried out 
during the 2006/2007 and 2007/2008 growing seasons, at Epagri-
Caçador Experimental Station, Santa Catarina State, Brazil. The 
treatments consisted of a combination of three plant spacing (30, 
45 and 60 cm), four topping heights (no topping, and topped at 5th, 
7th and 9th bunch per stem) and the cultivars Débora Max and Nemo 
Netta in 2006/2007 and the cultivar Takii 92 in 2007/2008. Total, 
marketable and unmarketable yield, marketable mean weight, and 
the percentage of marketable and unmarketable fruits were evaluated. 
There was no significant interaction between cultivars, topping 
heights and plant spacing. Reduction in row plant spacing from 60 
to 45 cm increased the marketable tomatoes from 15.2 to 17.2%, 
without affecting the fruit quality. The number of bunches per stem 
did not affect marketable yield.

Keywords: Solanum lycopersicum L., plant staking, tomato yield.
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Wamser et al., 2008) e aumentando 
a produtividade de frutos comerciais 
(Wamser et al., 2007).

A melhoria das condições fisioló-
gicas e fitossanitárias das plantas com 
o tutoramento vertical pode permitir 
a diminuição do espaçamento entre 
plantas com o objetivo de incrementar 
a produtividade. Na região do Alto Vale 
do Rio do Peixe, SC, o espaçamento 
entre plantas comumente utilizado pelos 
produtores é de 60 cm, com a condução 
de duas hastes por planta, observando-
se variações de 20 a 70 cm, de acordo 
com a cultivar e o número de hastes por 
planta (Mueller et al., 2008). 

Muitos produtores desta região 
que utilizam o método de tutoramento 
vertical de plantas estão reduzindo o 
espaçamento entre plantas para 50 cm. 
Em vários trabalhos foram observados 
aumentos da produtividade de frutos 
com a redução do espaçamento entre 

plantas (Streck et al., 1998; Seleguini 
et al., 2006; Machado et al., 2007). 
Entretanto, o aumento da densidade de 
plantas reduz a massa média de fruto 
(Streck et al., 1998; Carvalho & Tessa-
rioli Neto, 2005; Machado et al., 2007). 
Este fenômeno acarreta o aumento da 
produtividade de frutos médios, em 
detrimento da produtividade de frutos 
graúdos (Seleguini et al., 2002), de 
maior valor comercial.

Geralmente, os frutos localizados 
nos cachos superiores possuem menor 
tamanho e, muitas vezes, não atingem 
o ponto de colheita por ocasião do final 
da safra (Streck et al., 1998). Na região 
do Alto Vale do Rio do Peixe, as plantas 
geralmente são conduzidas sem a rea-
lização da desponta e podem alcançar 
mais de 20 cachos por planta. A desponta 
é uma prática na qual se remove a gema 
apical das hastes. Isto limita o número de 
cachos por haste e permite o aumento do 
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tamanho dos frutos remanescentes (Ma-
chado et al., 2007), principalmente nos 
cachos situados no terço superior das 
plantas (Pereira et al., 1999). Assim, a 
diminuição do espaçamento entre plan-
tas no método de tutoramento vertical, 
aliada ao uso da desponta, poderá pro-
mover o aumento na produtividade sem 
comprometer a qualidade dos frutos.

O presente trabalho teve como ob-
jetivo avaliar o efeito do espaçamento 
entre plantas e do número de cachos por 
haste sobre a produtividade e a qualida-
de de frutos do tomateiro conduzido em 
tutoramento vertical com fitilho.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos 
durante as safras 2006/07 e 2007/08, 
na Epagri-Estação Experimental de 
Caçador, em Caçador-SC, na região fi-
siográfica do Alto Vale do Rio do Peixe. 
Os solos nos locais dos experimentos 
foram classificados como Latossolo 
Bruno distrófico típico (Embrapa, 1999) 
e apresentaram os seguintes atributos: 
pH (água)= 5,7 e 6,1; P= 6,0 e 3,6 mg 
L-1; K= 210 e 106 mg L-1; MO= 45 e 42 
mg g-1; Al= 0,0 e 0,0 cmolc L-1; Ca= 11,2 
e 9,6 cmolc L-1; Mg= 4,6 e 4,1 cmolc L-1; 
V= 75 e 80%, para as safras 2006/07 e 
2007/08, respectivamente.

Os tratamentos, na safra 2006/07, 
consistiram da combinação de duas 
cultivares (Débora Max e Nemo Netta), 
três espaçamentos entre plantas (30, 45 e 
60 cm) e quatro alturas de desponta (sem 
desponta, cinco, sete e nove cachos por 
haste). O delineamento experimental 
foi blocos completos ao acaso, com 
quatro repetições, em parcelas sub-
subdivididas, alocando-se o fator culti-
var na parcela e os fatores espaçamento 
entre plantas na subparcela e altura de 
desponta na sub-subparcela. Na safra 
2007/08, os tratamentos consistiram na 
combinação de três espaçamentos entre 
plantas (30, 45 e 60 cm) e quatro alturas 
de desponta (sem desponta, cinco, sete e 
nove cachos por haste). O delineamento 
experimental foi blocos completos ao 
acaso, com quatro repetições, em par-
celas subdivididas, alocando-se o fator 
espaçamento entre plantas na parcela e 
o fator altura de desponta na subparcela. 

A cultivar utilizada na safra 2007/08 
foi Takii 92. As sub-subparcelas na 
safra 2006/07 e as subparcelas na safra 
2007/08 foram constituídas de uma linha 
de plantas com 6,0 m de comprimento e 
espaçamento entre linhas de 1,5 m.

Utilizou-se o sistema de plantio di-
reto sobre a palhada da aveia preta, sem 
aplicação de herbicida. A adubação de 
base foi feita no sulco utilizando 80 kg 
ha-1 de N (nitrato de amônio), 320 kg ha-1 
de P2O5 (superfosfato triplo), 22 t ha-1 de 
esterco de aves e 3,3 kg ha-1 de B (bórax) 
na safra 2006/07. Na safra 2007/08 se 
utilizou 435 kg ha-1 de P2O5 (superfos-
fato triplo), 7 t ha-1 de esterco de aves, 
2,7 kg ha-1 de B (bórax) e 8 kg ha-1 de 
Zn (sulfato de zinco). Os plantios foram 
realizados em 16/10/2006 e 21/11/2007. 
As despontas acima do 5º, 7º e 9º cacho, 
de cada haste, foram realizadas, respec-
tivamente, aos 86, 107 e 131 dias após o 
plantio (DAP) na safra 2006/2007, e aos 
70, 84 e 98 DAP na safra 2007/2008. As 
adubações de cobertura foram realiza-
das semanalmente a partir dos 21 DAP, 
totalizando 300 kg ha-1 de N (nitrato de 
amônio) e 450 kg ha-1 de K2O (cloreto 
de potássio) na safra 2006/2007, e 422 
kg ha-1 de N (nitrato de amônio) e 405 kg 
ha-1 de K2O (cloreto de potássio) na safra 
2007/2008. As plantas foram conduzidas 
com duas hastes por planta no método de 
tutoramento vertical com fitilhos. As de-
mais práticas culturais foram realizadas 
de acordo com as indicações técnicas 
para o tomateiro tutorado na região do 
Alto Vale do Rio do Peixe (Mueller et 
al., 2008). 

Avaliou-se a produtividade total, 
comercial (extra AA e extra A) e descar-
te, a massa média de frutos comerciais 
(extra AA e extra A) e a porcentagem de 
frutos comerciais (extra AA e extra A) 
e descarte em relação ao número total 
de frutos. Foram considerados frutos 
extra AA com massa média maior que 
150 g e frutos extra A com massa média 
entre 100 e 150 g. Foram considerados 
como descarte os frutos com doenças 
fisiológicas ou fitopatológicas, frutos 
com ataque de insetos-praga e frutos 
miúdos (massa menor que 100 g). As 
variáveis estudadas foram submetidas à 
análise de variância (teste F). Havendo 
significância estatística (p≤0,05), as 
médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
As análises estatísticas foram realizadas 
através do pacote estatístico SISVAR 
versão 5.0 (Ferreira, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve interação entre os fatores 
para todas as variáveis analisadas nas 
duas safras (p>0,05). Na safra 2006/07, 
a produtividade da cultivar Nemo Netta 
foi superior à da cultivar Débora Max 
em 7,9, 16,2 e 18,7%, respectivamente 
para frutos total, extra A e descarte, não 
existindo diferenças quanto à produti-
vidade de frutos nas classes comercial 
e extra AA (Tabela 1). A ‘Nemo Netta’ 
também apresentou massa média de 
frutos comercial, extra AA e extra A 
superior à ‘Débora Max’ em 17,5, 20,9 
e 16,4%, respectivamente (Tabela 2). 
Estes resultados estão de acordo com a 
avaliação de cultivares para o estado de 
Santa Catarina, 2006/07 (Epagri, 2006). 
Entretanto, a cultivar Débora Max apre-
sentou maior porcentagem de frutos 
extra AA em relação à ‘Nemo Netta’ 
(12,2%), não existindo diferenças entre 
as duas cultivares para porcentagem de 
frutos comerciais, miúdos, doentes e 
atacados por insetos-praga (Tabela 3).

Com relação ao espaçamento entre 
plantas, nas duas safras houve dife-
renças para a produtividade de frutos 
em todas as classes avaliadas, com 
exceção da produtividade de frutos 
extra AA (Tabela 1). O espaçamento 
de 30 cm entre plantas proporcionou 
as maiores produtividades de frutos 
total, comercial, extra A e descarte, não 
diferindo do espaçamento de 45 cm na 
safra 2007/08 para a produtividade de 
frutos total e comercial. O acréscimo na 
produtividade comercial de frutos com 
o menor espaçamento entre plantas, em 
relação ao espaçamento tradicional de 
60 cm, foi de 34,0 e 22,2% nas safras 
2006/07 e 2007/08, respectivamente. 
Esses resultados são semelhantes aos 
encontrados por Streck et al. (1998), 
Carvalho & Tessarioli Neto (2005), 
Seleguini et al. (2006) e Machado et 
al. (2007). Diferentemente dos resul-
tados observados por Seleguini et al. 
(2002), a produtividade de frutos extra 
A aumentou com a redução do espaça-
mento entre plantas, porém, sem afetar 

AF Wamser et al.
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a produtividade de frutos extra AA, de 
maior valor comercial (Tabela 1).

A massa média de frutos comer-
cial, extra AA e extra A, em função da 
redução do espaçamento entre plantas, 
diminuiu somente no espaçamento de 
30 cm, com exceção da massa média 
comercial na safra 2007/08, que dimi-
nui a partir do espaçamento de 45 cm 
(Tabela 2). A redução da massa média 
de frutos comercial com o espaçamento 
entre plantas de 30 cm, em relação ao es-
paçamento de 60 cm, foi de 8,6 e 10,6% 
para as safras de 2006/07 e 2007/08, 
respectivamente. Resultados seme-
lhantes foram encontrados por Streck 
et al. (1998) e Machado et al. (2007). 
O adensamento das plantas aumenta a 
competição das plantas por luz (Streck 
et al., 1998). Desta forma, as plantas 
direcionam uma maior proporção de 
fotoassimilados para os processos de 
crescimento vegetativo, em detrimento 

ao crescimento dos frutos (Carvalho & 
Tessarioli Neto, 2005). 

Analisando a porcentagem de frutos 
em função do espaçamento entre plantas 
(Tabela 3), observa-se que houve dife-
rença somente para frutos comerciais, 
extra AA e miúdos. A maior porcenta-
gem de frutos comerciais foi obtida com 
o espaçamento de 60 cm entre plantas 
(tradicional), porém sem diferir do es-
paçamento de 45 cm nas duas safras. A 
redução da produção de frutos comer-
ciais com o espaçamento de 30 cm, em 
relação ao espaçamento de 60 cm, foi 
de 6,7 e 7,7% para as safras de 2006/07 
e 2007/08, respectivamente. A menor 
porcentagem de frutos comerciais com 
o espaçamento de 30 cm se deve à maior 
porcentagem de frutos miúdos, visto que 
não houve diferença entre espaçamentos 
para porcentagem de frutos doentes e 
atacados por insetos-praga. A pouca 
diferença encontrada para massa média 

de frutos comerciais (Tabela 2) e para 
porcentagem de frutos comerciais em 
relação ao total (Tabela 3) referenda os 
benefícios proporcionados pelo méto-
do de tutoramento vertical de plantas, 
principalmente em relação à melhor dis-
tribuição da radiação solar ao longo do 
dossel das plantas (Santos et al., 1999). 
Supõe-se que a penetração da radiação 
solar no dossel das plantas e, conse-
quentemente, a atividade fotossintética 
das plantas possivelmente foram pouco 
afetadas pela redução do espaçamento 
de 60 para 45 cm, contribuindo com uma 
boa disponibilidade de fotoassimilados 
para o crescimento dos frutos.

Em função dos níveis de desponta, 
houve diferença somente para produ-
tividade total, extra A e descarte na 
safra 2006/07, e para produtividade 
extra AA na safra 2007/08 (Tabela 1). 
A produtividade de frutos comercial 

Tabela 1. Produtividade de frutos total, comercial e descarte em função da cultivar, do espaçamento entre plantas e do número de cachos 
por haste (total, marketable and unmarketable yield as a function of cultivar, plant spacing and number of bunches per stem). Caçador, 
Epagri, 2006-2008.

Fatores 1

Produtividade de frutos (t ha-1)
Safra 2006/07 Safra 2007/08 2

Total Comer-
cial

Extra 
AA

Extra 
A

Des-
carte Total Comer-

cial
Extra 

AA
Extra 

A
Des-
carte

Cultivar
Débora Max 105,0b 91,6ns 52,8ns 38,8b 13,4b - - - - -
Nemo Netta 113,3a 97,3 52,3 45,1a 15,9a - - - - -
Espaçamento entre plantas
30 127,7a 108,1a 53,5ns 54,5a 19,6a 135,9a 123,9a 78,2ns 45,7a 12,0a
45 108,4b 94,6b 55,0 39,6b 13,7b 124,1a 116,8a 84,6 32,2b 7,4b
60   91,4c 80,7c 49,1 31,6c 10,6c 106,4b 101,4b 79,7 21,8c 5,0c
Altura de desponta 
(número de cachos por haste)
Cinco 103,7b 91,4ns 53,2ns 38,2b 12,3b 123,4ns 115,3ns 84,0ab 31,3ns 8,1ns
Sete 109,9ab 94,3 51,0 43,3a 15,6a 129,9 121,7 87,4a 34,4 8,2
Nove 112,2a 96,7 54,5 42,2a 15,5a 117,7 109,1 75,4b 33,7 8,6
Sem desponta 110,7ab 95,5 51,4 44,0a 15,2a 117,6 110,0 76,5ab 33,5 7,6
Média 109,1 94,5 52,6 41,9 14,7 122,2 114,0 80,8 33,2 8,1
CV 1 (%)   10,6 13,5 19,4 17,0 10,6     9,9     9,9 13,6 17,3 21,5
CV 2 (%)   14,1 18,5 13,5 13,9 17,2   10,4   11,1 13,0 13,5 27,5
CV 3 (%) 9,1 11,2 15,9 11,0 16,0 - - - - -

1Médias seguidas pela mesma letra na coluna em cada variável analisada, dentro de cada fator, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(α=0,05); 2Na safra 2007/08 foi utilizada somente a cultivar Takii 92; nsNão houve diferenças significativas dentro do fator analisado pelo 
teste F (p>0,05). CV 1, CV 2 e CV 3 = coeficientes de variação para parcelas, subparcelas e sub-subparcelas, respectivamente (1Means 
followed by the same letter in each evaluated variable, in each tested factor, did not differ through the Tukey test (α=0,05); 2In the 2007/08 
harvest only the cultivar Takii 92 was used; nsThere was no difference in the analyzed factor, through the F test (p>0,05); CV 1, CV 2 and 
CV 3 = coefficients of variation for plots, subplots and sub-subplots, respectively) 

Espaçamento entre plantas e cachos por haste no tutoramento vertical do tomateiro
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não diferiu entre as alturas de desponta 
testadas. Estes resultados são diferentes 
dos obtidos por Seleguini et al. (2006) e 
Machado et al. (2007), que observaram 
redução da produtividade de frutos com 
a diminuição do número de cachos por 
planta. Entretanto, o número de cachos 
por planta testados por estes autores 
foram menores que os do presente ex-
perimento. A possibilidade de desponta 
acima do 5º cacho de cada haste, sem 
haver perdas na produtividade comercial 
de frutos, traz uma série de benefícios 
para a cultura e para o produtor. Segundo 
Seleguini et al. (2006), a diminuição 
do número de cachos por planta reduz 
o ciclo da cultura e a altura de plantas, 
proporcionando menor utilização de 
mão-de-obra durante o ciclo da cultura 
e menor uso de defensivos agrícolas. 
Além disso, a menor altura das plan-
tas permite uma maior eficiência no 
controle de pragas e doenças e melhor 
distribuição de luz na cultura (Selegui-

ni et al., 2006). A redução do ciclo da 
cultura, através da desponta, pode ser 
utilizada como um mecanismo de escape 
contra a incidência de doenças (Streck 
et al., 1998).

Houve diferença, em função da 
altura de desponta, somente para massa 
média de frutos para a classe comer-
cial na safra 2006/07 e para as classes 
comercial e extra AA na safra 2007/08 
(Tabela 2). Na safra 2006/07, a maior 
massa média na classe comercial foi 
observada com cinco cachos por haste, 
não diferindo de nove cachos por haste 
e do tratamento sem desponta. Na safra 
2007/08, a maior massa média de frutos 
nas classes comercial e extra AA foi 
observada com cinco e sete cachos por 
haste, não diferindo do tratamento sem 
desponta. Esses resultados diferem dos 
observados por Machado et al. (2007), 
em que a redução do número de cachos 
por planta aumentou a massa média 
de frutos. Entretanto, para as maiores 

alturas de desponta avaliadas no pre-
sente experimento, muitos dos frutos 
localizados nos cachos superiores não 
atingiram o ponto de colheita ao final da 
safra. Estes frutos foram eliminados com 
a parte vegetativa, conforme também 
observado por Streck et al. (1998) e, 
por possuírem menor tamanho (Oliveira 
et al., 1995), acabam não contribuindo 
com a diminuição da massa média de 
frutos nos tratamentos com maior altu-
ra de desponta ou sem a realização da 
desponta.

Houve diferença para a porcentagem 
de frutos em relação ao total para as clas-
ses comercial, extra AA e miúdo na safra 
2006/07. A desponta realizada acima do 
5º cacho de cada haste proporcionou 
maior porcentagem de frutos comercial 
e extra AA e menor porcentagem de 
frutos miúdos na safra 2006/07.

De acordo com os resultados alcan-
çados, a redução do espaçamento entre 

Tabela 2. Massa média de frutos comercial em função da cultivar, do espaçamento entre plantas e do número de cachos por haste 
(marketable fruit mean weight as a function of cultivar, plant spacing and number of bunches per stem). Caçador, Epagri, 2006-2008.

Fatores1

Massa média de fruto (g)
Safra 2006/07 Safra 2007/08 2

Comercial Extra AA Extra A Comercial Extra AA Extra A
Cultivar
Débora Max 131,6b 150,0b 112,5b - - -
Nemo Netta 154,6a 181,4a 130,9a - - -
Espaçamento entre plantas
30 135,8b 159,5b 118,9b 160,3c 183,9b 131,9b
45 144,7a 167,1a 122,2a 170,9b 190,7a 134,9a
60 148,5a 170,6a 123,8a 179,4a 196,5a 135,8a
Altura de desponta 
(número de cachos por haste)
Cinco 144,9a 167,1ns 121,8ns 172,2a 192,2a 133,2ns
Sete 141,3b 165,4 120,4 172,1a 191,8a 135,6
Nove 144,1ab 165,9 122,7 167,2b 188,2b 133,4
Sem desponta 141,7ab 164,5 121,8 169,3ab 189,2ab 134,4
Média 143,0 165,7 121,7 170,2 190,4 134,2
CV 1 (%) 4,8 3,0 5,6 4,5 3,2 1,3
CV 2 (%) 3,8 4,4 2,6 2,0 1,5 1,7
CV 3 (%) 3,5 2,8 3,4 - - -

1Médias seguidas pela mesma letra na coluna, dentro de cada fator, não diferem entre si pelo teste de Tukey (α=0,05); 2Na safra 2007/2008 
foi utilizada somente a cultivar Takii 92. nsDiferenças não-significativas a 5% de probabilidade de erro; CV 1, CV 2 e CV 3 = coeficientes 
de variação para parcelas, subparcelas e sub-subparcelas, respectivamente (1Means followed by the same letter in each evaluated variable, 
in each tested factor, did not differ through the Tukey test (α=0,05); 2In the 2007/08 harvest only the cultivar Takii 92 was used; nsThere 
was no difference in the analyzed factor, through the F test (p>0,05). CV 1, CV 2 and CV 3 = coefficients of variation for plots, subplots 
and sub-subplots, respectively).
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plantas de 60 para 45 cm, no tutora-
mento vertical com fitilhos, aumenta a 
produtividade de frutos comerciais sem 
comprometer a qualidade dos frutos. O 
tomateiro pode ser conduzido com cinco 
cachos por haste sem comprometer a 
produtividade de frutos comerciais, no 
tutoramento vertical com fitilhos.
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Nova cultivar / New cultivar

A pimenta dedo-de-moça (Capsicum 
baccatum var. pendulum) conhecida 

como pimenta-vermelha, calabresa 
ou chifre-de-veado, é uma das mais 
consumidas no Brasil, principalmente 
nos estados do Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Goiás. O seu cultivo é realizado 
por pequenos, médios e grandes 
produtores e se ajusta perfeitamente 
aos modelos de agricultura familiar 
e de integração pequeno agricultor-
agroindústrias.

Agricultores de base familiar no 
município de Turuçu, Rio Grande 
do Sul, conhecido como a “Capital 

Nacional da Pimenta” cultivam pimenta 
dedo-de-moça há mais de 50 anos, 
utilizando sementes de populações 
locais obtidas em suas próprias lavouras 
(Madail et al., 2005). 

O sistema de produção nesse 
município, levantado em 2002, era 
conduzido de maneira simples, com 
baixo nível tecnológico. 

Os custos variáveis de produção 
também eram baixos, tendo como 
principal item a utilização de mão-de-
obra, estimado em aproximadamente 
60,8% do total (Vilela et al., 2008). Nos 
últimos anos tem sido observado um 

aumento significativo de perdas durante 
o cultivo causado pela antracnose 
(complexo de espécies de fungos 
do gênero Colletotrichum) afetando 
sobremaneira os frutos, inviabilizando 
a produção. 

Os danos causados por essa doença 
têm causado uma redução no número 
de produtores e na área cultivada no 
município, que passou de 120 ha para 70 
ha, na safra 2004-2005 (Barbieri, 2006) 
e continua decrescendo. 

Os pequenos produtores de base 
familiar de pimenta geralmente 
produzem sementes para uso próprio 

CARVALHO SIC; RIBEIRO CSC; HENZ GP; REIFSCHNEIDER FJB. 2009. ‘BRS Mari’: nova cultivar de pimenta dedo-de-moça para processamento. 
Horticultura Brasileira 27:571-573.
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RESUMO 
‘BRS Mari’ é uma nova cultivar de pimenta dedo-de-moça de-

senvolvida para uso múltiplo, como produto in natura, processada na 
forma de molho líquido ou desidratada em flocos, moída junto com 
as sementes, para a produção de pimenta tipo ‘calabresa’. A cv. ‘BRS 
Mari’ foi desenvolvida a partir da população ‘CNPH 0039’ por meio 
de seis ciclos de seleção massal com autofecundação controlada. A 
nova cultivar apresenta plantas de polinização aberta com hábito de 
crescimento intermediário, com aproximadamente 90 cm de altura e 
1,25 m de largura, com resistência múltipla a doenças, com destaque 
para o virus Pepper Yellow Mosaic Virus (PepYMV) e nematóide das 
galhas (Meloidogyne javanica), resistência mediana ao oídio (Oidium 
sicula), mancha bacteriana (Xanthomonas spp.) e antracnose (Colle-
totrichum spp.). A colheita dos frutos tem início cerca de 70 dias após 
o transplante. Nas condições da região Centro-Oeste, ‘BRS Mari’ 
apresentou boa uniformidade de planta, ótima qualidade de fruto e 
grande potencial produtivo, alcançando 35 t ha-1 em seis meses, quan-
do cultivada no espaçamento de 1 m entre plantas e 1,5 m entre linhas. 
Os frutos são alongados e pendentes, típicos do tipo dedo-de-moça, 
com passagem de coloração verde claro, amarelo com antocianina e 
laranja quando imaturos e vermelho intenso quando maduros, com 
aproximadamente 6,0 cm de comprimento, 1,4 cm de largura e cerca 
de 1,7 mm de espessura da parede. A principal característica da ‘BRS 
Mari’ é o elevado teor de capsaicina, aproximadamente 90.000 SHU 
(Unidades de Calor Scoville), mais elevado quando comparada com 
outras cultivares do mesmo grupo.

Palavras-chave: Capsicum baccatum var. pendulum, resistência, 
processamento, capsaicina.

ABSTRACT 
‘BRS Mari’: new hot pepper cultivar for processing

‘BRS Mari’ is a new hot pepper cultivar suitable for processing as 
sauce or dehydrated flakes, ordinarily known in Brazil as ‘calabresa’ 
type, as well as for fresh market. Hot pepper cv. ‘BRS Mari’ was 
obtained from population ‘CNPH 0039’, through six cycles of mass 
selection with controlled selfing of selected plants. The new multiple-
disease resistant, open pollinated cultivar has an intermediate habit 
growth, reaching 90 cm in height and 1.25 m in width; it is highly 
resistant to Pepper Yellow Mosaic Virus (PepYMV) and to root-knot 
nematode (Meloidogyne javanica), and it is moderately resistant 
to mildew (Oidium sicula), bacterial spot (Xanthomonas spp.) and 
anthracnose (Colletotrichum spp.). Fruit harvest begins 70 days after 
transplanting. In Central Brazil, cv. ‘BRS Mari’ showed high plant 
uniformity, excellent fruit quality and high potential yield, reaching 
35 t ha-1 in six months. Fruits are pendant and elongated, typical of 
‘dedo-de-moça’ type, 6.0 cm in length, 1.4 cm in width and 1.7 mm 
thick. Fruit color changes from light green to yellow with anthocyanin 
and orange when immature and to intense red when fully ripe. The 
most important trait of ‘BRS Mari’ is the high capsaicin content, 
approximately 90,000 Scoville Heat Units (SHU), which is higher 
than other Brazilian cultivars of the same group.

Keywords: Capsicum baccatum var. pendulum, resistance, 
processing, capsaicin.
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de populações locais, direito que lhes 
é assegurado pela Lei de Sementes nº 
10.711/03.

Apesar do crescente interesse no 
cultivo de pimentas no país, poucas 
empresas que produzem e comercializam 
semente têm demonstrado interesse no 
desenvolvimento de novas cultivares. 
Ultimamente, com a possibilidade de 
proteção das cultivares de pimenta, esse 
cenário vem mudando, tanto que já estão 
em processo de proteção cultivares de 
pimentas para os vários segmentos da 
produção (Freitas et al., 2008).

As plantas de pimenta tipo dedo-de-
moça são arbustivas, com cerca de 1 m 
de altura. Os frutos são alongados, de 
coloração vermelha quando maduros, 
medem cerca de 1,0 a 1,5 cm de 
diâmetro, de 8 a 10 cm de comprimento e 
pungência que varia de suave a mediana 
(Carvalho et al., 2006; Moreira et al., 
2006). Dependendo da região e do uso, 
as pimentas do tipo “dedo-de-moça” 
podem ter diferentes nomes, como 
“Chifre de Veado”, quando os frutos são 
maiores, e “Vermelha” ou “Calabresa” 
quando usadas desidratadas na forma de 
flocos (Carvalho et al., 2006; Moreira 
et al., 2006). 

O presente trabalho teve como 
objetivo descrever as características 
fenotípica e genotípica de uma nova 
cultivar de pimenta tipo ‘dedo-de-
moça’ obtida pela equipe do Programa 
de Melhoramento de Capsicum da 
Embrapa Hortaliças.

ORIGEM

A cultivar de pimenta dedo-de-moça 
‘BRS Mari’ (Figura 1) foi desenvolvida 
a partir da população CNPH 0039, 
introduzida na coleção de germoplasma 
de Capsicum da Embrapa Hortaliças em 
coleta realizada em 1980 em Brasília-
DF, por F. Reifschneider. Foram feitos 
seis ciclos de seleção massal com 
autofecundação controlada, sendo feito 
um bulk das sementes originárias das 
plantas selecionadas.

DESCRIÇÃO

A cultivar de pimenta dedo-de-
moça ‘BRS Mari’ apresenta plantas 

Figura 1. Planta da pimenta tipo dedo-de-moça da cv. ‘BRS Mari’, arbustiva e com 
aproximadamente 1 m de altura (plant of hot-pepper cv. 'BRS Mari', with intermediate habit 
growth, around 1 m height). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.

SIC Carvalho et al.

Figura 2. Frutos de pimenta tipo dedo-de-moça da cv. ‘BRS Mari’, com coloração variando 
de verde-claro a vermelho intenso (hot pepper fruits, cv. 'BRS-Mari', whose color varies from 
light green to deep red). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.
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de polinização aberta com hábito 
de crescimento intermediário, com 
aproximadamente 90 cm de altura e 
1,25 m de largura (Figura 1). ‘BRS 
Mari’ apresenta resistência múltipla 
a doenças, com destaque para o 
potyvírus Pepper Yellow Mosaic Virus 
(PepYMV), resistência mediana ao oídio 
(Oidium sicula) e à mancha bacteriana 
(Xanthomonas spp.). 

A principal característica da ‘BRS 
Mari’ é o elevado teor de capsaicina 
em seus frutos (alcalóide que confere a 
pungência das pimentas) se comparadas 
com outras cultivares do mesmo grupo. 
O teor de capsaicina pode oscilar em 
função de vários fatores, entre os quais 
o ambiente de cultivo (especialmente 
temperatura), posição do fruto na 
planta e tratos culturais utilizados 
durante o período de cultivo, como 
adubação, irrigação, incidência de 
pragas e doenças, entre outros.

A colheita dos frutos tem início 
cerca de 70 dias após o transplante das 
mudas. Nas condições da região Centro-
Oeste, a cultivar ‘BRS Mari’ apresentou 
boa uniformidade de planta, ótima 
qualidade de fruto e grande potencial 
produtivo, alcançando cerca de 35 t 
ha-1 em seis meses, quando cultivada no 
espaçamento de 1 m entre plantas e 1,5 
m entre linhas. 

Os frutos são alongados e pendentes, 
típicos do tipo dedo-de-moça, com 
passagem de coloração verde claro, 
amarelo com antocianina e laranja 
quando imaturos, ficando vermelho 
intenso quando maduros (Figura 2). 
Medem aproximadamente 6,0 cm de 
comprimento, 1,4 cm de largura e 1,7 
mm de espessura da parede. Os frutos 
são bastante pungentes com teor de 
capsaicina em torno de 90.000 SHU 
(Unidades de Calor Scoville).

USOS

Os frutos maduros da cultivar ‘BRS 
Mari’ podem ser destinados tanto 
ao mercado in natura como para o 
processamento na forma de molhos 
líquidos e desidratados em flocos com 

as sementes (“pimenta calabresa”). 
No processamento da pimenta 

calabresa realizado em Turuçu-RS, os 
frutos da pimenta dedo-de-moça são 
colhidos vermelhos e secos ao sol sobre 
lonas. Depois de secos e desidratados 
são moídos inteiros, inclusive com as 
sementes. A coloração do fruto vermelha 
intensa verificada na ‘BRS Mari’ é uma 
característica importante de qualidade 
para a matéria-prima processada, pois 
confere ao produto maior padrão de 
qualidade no processo de desidratação 
(Ribeiro et al., 2008). A cultivar ‘BRS 
Mari’ possui grande potencial para 
ser utilizada na produção de pimenta 
calabresa, pois seu alto conteúdo de 
capsaicina é altamente desejável para 
a indústria frigorífica para produção de 
embutidos e empresas que produzem 
temperos. Pelas suas características, 
a cultivar ‘BRS Mari’ pode ser 
recomendada para a agricultura familiar 
como alternativa de diversificação da 
produção, representando uma importante 
fonte de geração de emprego e renda 
para os agricultores, possibilitando a 
agregação de valor na forma processada, 
detendo amplas oportunidades de 
mercado, tanto na forma in natura como 
processada.

EQUIPE

A cultivar de pimenta dedo-de-moça 
‘BRS Mari’ foi desenvolvida pela equipe 
de pesquisadores, analistas e técnicos 
agrícolas participantes do programa de 
melhoramento de espécies do gênero 
Capsicum da Embrapa (Hortaliças, 
Recursos Genéticos e Biotecnologia e 
Agroindústria de Alimentos) nas áreas 
de melhoramento (Cláudia Silva da 
Costa Ribeiro, Francisco José Becker 
Reifschneider, Leonardo da Silva 
Boiteux, Geovani Bernardo Amaro),   
cruzamentos e multiplicação do material 
(Athayde Lemes Garcia e equipe de 
campo), fitopatologia (Carlos Alberto 
Lopes, Alice Maria Quezado Duval, 
Antônio Carlos de Ávila, Ailton Reis, 
Gilmar Paulo Henz), caracterização 
morfológica e molecular (Sabrina 
Isabel Costa de Carvalho, Luciano 

de Bem Bianchetti, Gláucia Salles 
Cortopassi Buso), avaliação do teor de 
capsaicina (Daíse Lopes Lutz), produção 
de sementes (Raquel Alves de Freitas e 
Warley Marcos Nascimento) e validação 
e extensão rural (José Lindorico de 
Mendonça).

DISPONIBILIDADE DE 
SEMENTES

A Embrapa Transferência de 
Tecnologia estará disponibilizando 
sementes para empresas produtoras de 
sementes interessadas na produção de 
‘BRS Mari’.
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Normas para publicação / Instructions for authors

NORMAS PARA PREPARAÇÃO E SUBMIS-
SÃO DE TRABALHOS

O periódico Horticultura Brasileira é a revista oficial da 
Associação Brasileira de Horticultura. Horticultura Brasi-
leira destina-se à publicação de artigos técnico-científicos 
que envolvam hortaliças, plantas medicinais, condimentares 
e ornamentais e que contribuam significativamente para o 
desenvolvimento desses setores. O periódico Horticultura 
Brasileira é publicado a cada três meses. Os artigos podem ser 
enviados e/ou publicados em português, inglês ou espanhol. 
Para publicar em Horticultura Brasileira é necessário que o 
primeiro autor do trabalho seja membro da Associação Bra-
sileira de Horticultura (ABH) ou das Associações Nacionais 
com que a ABH mantém Acordo de Reciprocidade, e esteja 
em dia com o pagamento da anuidade. Trabalhos em que 
o primeiro autor não cumpra os requisitos acima também 
poderão ser submetidos. Neste caso, é necessário que seja 
recolhida a taxa de tramitação ampliada, tão logo o trabalho 
seja aceito para tramitação.

Os trabalhos enviados para Horticultura Brasileira devem 
ser originais, ainda não relatados ou submetidos à publicação 
em outro periódico ou veículo de divulgação. Está também 
implícito que os aspectos éticos e o atendimento à legislação 
vigente do copyright tenham sido observados durante o de-
senvolvimento do trabalho. Após a submissão à Horticultura 
Brasileira e até o final de sua tramitação, é vedada a submissão 
do trabalho, em todo ou em parte, a qualquer outro periódico 
ou veículo de divulgação. Caso o trabalho seja aceito para 
publicação, Horticultura Brasileira adquire o direito exclusivo 
de copyright para todas as línguas e países. Não é permitida 
a reprodução parcial ou total dos trabalhos publicados sem 
autorização por escrito da Comissão Editorial.

O periódico Horticultura Brasileira é composto das se-
guintes seções:

1. Artigo convidado: tópico de interesse atual, a convite 
da Comissão Editorial;

2. Carta ao Editor: assunto de interesse geral. Será pu-
blicada a critério da Comissão Editorial que poderá, ainda, 
submetê-la ao processo de revisão;

3. Pesquisa: artigo relatando informações provenientes de 
resultados originais de pesquisa obtidos por meio de aplicação 
rigorosa de metodologia científica, cuja reproducibilidade é 
claramente demonstrada;

4. Comunicação Científica: comunicação ou nota científi-
ca relatando informações originais resultantes de observações 
de campo ou provenientes de experimentos menos complexos, 
realizados com aplicação rigorosa de metodologia científica, 
cuja reproducibilidade é claramente demonstrada;

5. Página do Horticultor: trabalho original referente a 
resultados de utilização imediata pelo setor produtivo como, 
por exemplo, ensaios originais com agrotóxicos, fertilizantes 
ou competição de cultivares, realizados com aplicação rigorosa 

GUIDELINES FOR PREPARATION AND 
SUBMISSION OF PAPERS

Horticultura Brasileira is the official journal of the 
Brazilian Association for Horticultural Science. Horticultura 
Brasileira publishes papers on vegetable crops, medicinal 
and condimental herbs, and ornamental plants. Papers must 
represent a significant contribution to the scientific and 
technological development of these crops. Horticultura 
Brasileira is published quarterly and accepts and publishes 
papers in English, Portuguese, and Spanish. For the paper to 
be eligible for publication, first author must be member of the 
Brazilian Association for Horticultural Science (ABH) or of 
a National Horticultural Association which ABH possesses 
a Reciprocity Agreement with, in both cases with the annual 
fee paid. In case first author does not fall into the previous 
categories, papers may be still submitted, regarding that the 
broad processing fee is paid as soon as the manuscript is 
considered accepted for reviewing.

Horticultura Brasileira publishes original papers, which 
have not been submitted to publication elsewhere. It is implicit 
that ethical aspects and fully compliance with the copyright 
laws were observed during the development of the work. From 
submission up to the end of the reviewing process, partial or 
total submission elsewhere is forbidden. With the acceptance 
for publication, publishers acquire full and exclusive copyright 
for all languages and countries. Unless the publishers grant 
special permission, no photographic reproductions, microform, 
and other reproduction of a similar nature may be made of 
the journal, of individual contributions contained therein or 
of extracts therefrom.

Horticultura Brasileira has the following sections:

1. Invited paper: papers dealing with topics that arouse 
interest, invited by the Editorial Board;

2. Letter to the Editor: deals with a subject of general 
interest. The Editorial Board makes a preliminary evaluation 
and can accept or reject it, as well as submit it to the reviewing 
process;

3. Research: paper describing an original study, carried out 
under strict scientific methods. The reproducibility of studies 
should be clearly demonstrated;

4. Scientific Communication: communication or scientific 
note, reporting field observations or results of less complex 
original studies, carried out under strict scientific methods. The 
reproducibility of studies should be clearly demonstrated;

5. Grower’s page: original communication or short note 
describing information readily usable by farmers, as for 
example, results from studies regarding the evaluation of 
pesticides or fertilizers, or cultivar comparative performance. 
Such studies must have been carried out under strict 
scientific methods and their reproducibility should be clearly 
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de metodologia científica, cuja reproducibilidade é claramente 
demonstrada;

6. Nova Cultivar: relato de novas cultivares e germo-
plasma, contendo origem, descrição e disponibilidade, com 
dados comparativos.

Submissão dos trabalhos
O texto deve ser composto em programa Word ou com-

patível, em espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 
doze. Páginas e linhas devem ser numeradas. Adicione ao final 
do texto todos os demais componentes do trabalho (figuras, 
tabelas e gráficos). Formate o arquivo para página A4 e toda 
as margens para 3 cm, imprima e envie uma cópia. Inclua 
também um CD contendo o arquivo do trabalho. Imagens 
de baixa resolução não serão aceitas. Os trabalhos deverão 
ter no máximo 36.000 caracteres, excluindo os espaços. Se 
forem necessárias outras orientações, entre em contato com 
a Comissão Editorial ou consulte os últimos números de 
Horticultura Brasileira.

Os trabalhos submetidos entrarão em tramitação somente 
se:

1. estiverem em total acordo com estas normas; 
2. estiverem dentro do escopo e apresentarem nível técni-

co-científico compatível com Horticultura Brasileira;
3. estiverem acompanhados da anuência de todos os 

autores, que devem assinar a carta de encaminhamento ou a 
primeira página do trabalho. Caso um ou mais autores não 
possa(m) assinar, a razão deve ser mencionada na carta de 
encaminhamento. Neste caso, o autor correspondente deverá 
se responsabilizar pela(s) anuência(s) faltante(s). Mensagens 
eletrônicas da anuência ou cópias gráficas destas serão aceitas, 
desde que indubitavelmente enviadas da conta eletrônica de 
quem as concedeu.

Quando aceito para tramitação, o autor correspondente 
receberá uma mensagem eletrônica e será solicitado o reco-
lhimento da taxa de tramitação, no valor de R$ 55,00, quando 
o primeiro autor for associado à ABH ou associações-irmãs 
e estiver com a anuidade em dia; ou da taxa de tramitação 
ampliada, no valor de R$ 295,00, quando o primeiro autor 
não é associado da ABH. Trabalhos rejeitados não serão 
devolvidos.

A estrutura dos artigos obedecerá ao seguinte roteiro:
1. Título: limitado a 90 caracteres, excluindo os espaços. 

Utilize nomes científicos somente quando as espécies em 
questão não possuírem nomes comuns no idioma utilizado 
no trabalho;

2. Nome dos autores: nome(s) próprio(s) completo(s) 
do(s) autor(es). Abrevie somente o(s) sobrenome(s) 
intermediário(s). Por exemplo, José Maria Fontana Cardoso, 
deve aparecer como José Maria F Cardoso. Utilize números 
super-escritos para relacionar autor(es) e endereço(s). Ob-
serve o padrão nos números mais recentes de Horticultura 
Brasileira; 

3. Endereço dos autores: nome da instituição e departa-
mento, instituto, faculdade ou similar, quando for o caso, com 
endereço completo para correspondência, de todos os autores. 

demonstrated;

6. New Cultivar: communications or scientific notes 
reporting recent cultivar and germplasm release. It must 
include information on origin, description, seed availability, 
and comparative data.

Manuscript submission

Prepare your text in Word® or compatible software, in 
1,5 space, font Times New Roman 12 points, with pages and 
lines numbered. Add images, figures, tables, and charts to the 
end of your text and compile all files (text, figures, tables, 
and charts) in a single document. Format the document for 
A4 page, 3-cm margins. Print and submit. Send along a CD-
ROM containing a copy of the file. Low-resolution images 
are not adequate for publication. The file must not exceed 
36,000 characters, excluding spaces. If further information is 
needed, please contact the Editorial Board or refer to recently 
released issues.

A paper will be eligible for the reviewing process if:

1. in full compliance with these guidelines;

2. fall into the journal scope and present technical-scientific 
standard compatible with Horticultura Brasileira;

3. accompanied by a signed agreement-on-publishing from 
all authors. A signature on the first page of the original paper 
or on the submission letter is accepted. In case one or more 
authors can not sign it, the reason(s) must be stated in the 
submission letter. In this case, the corresponding author takes 
the responsibility. Electronic messages or their hardcopies 
with the agreement-on-publishing are accepted when sent 
from an electronic account unequivocally managed by the 
agreeing author.

When accepted for reviewing, the corresponding author 
will receive an e-mail alert with instructions for paying the 
processing fee (US $ 30.00; E $ 20.00, when first author is 
affiliated to ABH and sister-associations has no debts with 
it) or the broad processing fee (US $ 150.00; E $ 100.00) 
when first author is not affiliated. Rejected papers will not be 
returned to the author(s).

Papers published in Horticultura Brasileira have the 
following format:

1. Title: limited to 90 characters, excluding spaces. Use 
scientific names for the species the paper is dealing with 
only when there is no common name in the idiom used in 
the paper;

2. Name of authors: Author(s) name(s) in full. Abbreviate 
only middle family names. Do not abbreviate Christian names. 
For example, Anne Marie Sullivan Radford should appear 
as Anne Marie S Radford. Use superscript numbers to relate 
authors to addresses. Please refer the most recent issues of 
Horticultura Brasileira for formatting;

3. Addresses: Name of the Institution and Department, if 
applicable, with full corresponding post address for all authors. 
Include authors´ e-mail addresses. Use superscript numbers to 
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Inclua o endereço de correio eletrônico de todos os autores. 
Utilize números super-escritos para relacionar autor(es) e 
endereço(s). Observe o padrão nos números mais recentes de 
Horticultura Brasileira;

4. Resumo e palavras-chave: limitado a 1.700 caracte-
res, excluídos os espaços. Selecione até seis palavras-chave 
ou termos para indexação, iniciando sempre pelo nome(s) 
científico(s) da(s) espécie(s) em questão. Não repita palavras 
que já estejam no título;

5. Title, abstract, and keywords: o título em inglês, o 
abstract e as keywords devem ser versões adequadas de seus 
similares em inglês. Não utilize tradutores eletrônicos de 
texto;

6. Introdução
7. Material e Métodos
8. Resultados e Discussão
9. Agradecimentos, quando for o caso;
10. Referências: não exceda o limite de 30 referências 

bibliográficas. Assegure-se de que no mínimo a metade das 
referências foi publicada recentemente (no máximo, há dez 
anos). Casos excepcionais serão considerados. Para tanto, 
solicita-se que os autores apresentem suas razões na carta de 
submissão. Evite citar resumos e trabalhos apresentados e 
publicados em congressos e similares;

11. Figuras, quadros e tabelas: o limite para figuras, 
quadros e tabelas é três para cada categoria, com limite total 
de cinco. Casos excepcionais serão considerados. Para tanto, 
solicita-se que os autores apresentem suas razões na carta de 
submissão. Assegure-se de que figuras, quadros e tabelas não 
sejam redundantes. Enunciados e notas de rodapé devem ser 
bilíngües. Os enunciados devem terminar sempre indicando, 
nesta ordem, o local, instituição responsável e o ano de realiza-
ção do trabalho. Observe a formatação de tabelas em números 
anteriores de Horticultura Brasileira. Não insira os gráficos 
como figuras. Permita o acesso ao conteúdo original. 

Este roteiro deverá ser utilizado para trabalhos destinados 
às seções Pesquisa e Comunicação Científica. Para as demais 
seções veja padrão de apresentação nos artigos publicados nos 
últimos números de Horticultura Brasileira. Para maior deta-
lhamento consulte os números mais recentes de Horticultura 
Brasileira, disponíveis também nos sítios eletrônicos www.
scielo.br/hb e www.abhorticultura.com.br/Revista.

Prefira a citação bibliográfica no texto entre parênteses, 
como segue: (Resende & Costa, 2005). Quando houver mais 
de dois autores, utilize a expressão latina et alli abreviada, 
em itálico, como segue: (Melo Filho et al., 2005). Quando 
houver mais de um artigo do(s) mesmo(s) autor(es), no mes-
mo ano, diferencie-os por uma letra minúscula, logo após a 
data de publicação do trabalho, como segue: 2005a, 2005b, 
no texto e nas referências. Quando houver mais de um artigo 
do(s) mesmo(s) autor(es), em anos diferentes, separe os anos 
por vírgula, como segue: (Inoue-Nagata et al., 2003, 2004). 
Quando vários trabalhos forem citados em série, utilize a 
ordem cronológica de publicação.

Na seção Referências, organize os trabalhos em ordem 

relate addresses to authors. Please refer the most recent issues 
of Horticultura Brasileira for formatting;

4. Abstract and keywords: abstract limited to 1,700 
characters (excluding spaces). Select up to six keywords or 
indexing terms, starting with the scientific name(s) of the 
organism(s) the study deals with. Do not repeat words that 
are already in the title;

5. Abstract, title, and keywords in Portuguese or 
Spanish: abstract, title, and keywords in Portuguese or 
Spanish must be adequate versions of their similar in English. 
Horticultura Brasileira will provide Portuguese versions for 
non-Portuguese speaking authors;

6. Introduction;
7. Material and Methods;
8. Results and Discussion;
9. Acknowledgements, when applicable;

10. References: authors are asked to not exceed 30 
bibliographic references. Make sure that at least half of 
the references were published recently (up to 10 years). 
Exceptional cases will be considered, regarding that authors 
state their reasons at the submission letter. Avoid citing 
conference abstracts;

11. Figures and tables: the limit for tables, figures, and 
charts is three for each, with a total limit of five. Exceptional 
cases will be considered, regarding that authors state their 
reasons at the submission letter. Please, make sure that tables, 
figures, and charts are not redundant. Titles and footnotes must 
be bilingual. Titles should always be finished by presenting, 
in this sequence, place, responsible institution, and year(s) of 
data gathering. For table formatting, please refer to recently 
released issues. Do not insert graphics as figures. Allow access 
to the original content.

This structure will be used for manuscripts of the sections 
Research and Scientific Communication. For other sections, 
please refer to the most recent issues of Horticultura Brasileira, 
available also at www.scielo.br/hb e www.abhorticultura.
com.br/Revista.

Bibliographic references within the text should be cited 
as (Resende & Costa, 2005). When there are more than 
two authors, abbreviate the Latin expression et alli, in 
italics, as follows: (Melo Filho et al., 2005). References to 
studies done by the same authors in the same year should be 
distinguished in the text and in the list of References by the 
letters a, b, etc., as for example: 1997a, 1997b. In citations 
involving more than one paper from the same author(s) 
published in different years, separate years with commas: 
(Inoue-Nagata et al., 2003, 2004). When citing papers in 
tandem in the text, sort them chronologically.

In the section References, order citations alphabetically, 
according to first author’s family name, without numbering. 
When there is more than one paper from exactly the same 
authors, list them chronologically. References should appear 
accordingly to the international format, as follows:
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alfabética pelo sobrenome do primeiro autor. Quando houver 
mais de um trabalho citado cujos autores sejam exatamente os 
mesmos, utilize a ordem cronológica de publicação. Utilize 
o padrão internacional na seção Referências, conforme os 
exemplos:

a) Periódico
MADEIRA NR; TEIXEIRA JB; ARIMURA CT; JUNQUEIRA 

CS. 2005. Influência da concentração de BAP e AG3 
no desenvolvimento in vitro de mandioquinha-salsa. 
Horticultura Brasileira 23: 982-985.
b) Livro

FILGUEIRA FAR. 2000. Novo manual de olericultura. 
Viçosa: UFV. 402p.
c) Capítulo de livro

FONTES EG; MELO PE de. 1999. Avaliação de riscos 
na introdução no ambiente de plantas transgênicas. In: 
TORRES AC; CALDAS LS; BUSO JA (eds). Cultura 
de tecidos e transformação genética de plantas. Brasília: 
Embrapa Informação Tecnológica/Embrapa Hortaliças. 
p. 815-843.
d) Tese

SILVA C. 1992. Herança da resistência à murcha de 
Phytophthora em pimentão na fase juvenil. Piracicaba: 
USP – ESALQ. 72p (Tese mestrado).
e) Trabalhos completos apresentados em congressos 

(quando não incluídos em periódicos. Evite citar trabalhos 
apresentados em congresso).

Anais
HIROCE R; CARVALHO AM; BATAGLIA OC; FURLANI 

PR; FURLANI AMC; SANTOS RR; GALLO JR. 1977. 
Composição mineral de frutos tropicais na colheita. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 4. 
Anais... Salvador: SBF. p. 357-364.
CD-ROM

AQUINO LA; PUIATTI M; PEREIRA PRG; PEREIRA 
FHF. 2004. Espaçamento e doses de N na produtividade 
e qualidade do repolho. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE OLERICULTURA, 44. Resumos... Campo Grande: 
SOB (CD-ROM).
f) Trabalhos apresentados em meio eletrônico:
Periódico

KELLY R. 1996. Electronic publishing at APS: its not just 
online journalism. APS News Online. Disponível em http://
www.hps.org/hpsnews/19065.html. Acessado em 25 de 
novembro de 1998.
Trabalhos completos apresentados em congresso (evite 

citar trabalhos apresentados em congressos)
SILVA RW; OLIVEIRA R. 1996. Os limites pedagógicos 

do paradigma de qualidade total na educação. In: 
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 
4. Anais eletrônicos... Recife: UFPe. Disponível em: http://
www.propesq.ufpe.br/anais/educ/ce04.htm. Acessado em 
21 de janeiro de 1997.

a) Journal

GARCIA-GARRIDO JM; OCAMPO JA. 2002. Regulation 
of the plant defense response in arbuscular mycorrhizal 
symbiosis. Journal of Experimental Botany 53: 1377-
1386.

b) Book

BREWSTER JL. 1994. Onions and other vegetable alliums. 
Wallingford: CAB International. 236p.
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Plantas Medicinais e Aromáticas

A maioria das espécies me-
dicinais e aromáticas nativas 
carece de estudos científicos 
básicos, o que torna difícil a 
definição de espécies prioritárias 
para conservação, além do cultivo 
ainda ser incipiente ou inexis-
tente. Assim, a domesticação e 
cultivo, práticas razoáveis para 
estas espécies, aparecem como 
opções para obtenção da matéria-
prima de interesse econômico e 
redução do extrativismo. Além da 
indústria de fármacos, a utilização 
de extratos e óleos essenciais de 
origem vegetal pela indústria de 
cosméticos e perfumaria têm le-
vado, cada vez mais, ao aumento 
na demanda por matéria-prima 
de qualidade. 

Um grande desafio que en-
volve o uso de plantas medicinais 
e aromáticas é a obtenção de 
produtividades estáveis, em quan-
tidades e qualidade desejada (iso-
lados ou como fito-complexos), 
aumentando a confiabilidade da 
fitoterapia e para a produção de 
princípios ativos, uma vez que 
é imensamente variável nas 
diferentes regiões do país.

A região Nordeste do Brasil 
apresenta uma diversidade de es-
pécies nativas que são conhecidas 
pelas propriedades medicinais 
e aromáticas, e que são de uso 
comum na medicina popular. 
Dentre essas espécies, destacam-
se pela sua freqüente utilização 
em chás, decocções e infusões 
como anti-inflamatório natural, as 
espécies das famílias Verbenaceae 
(Lippia sidoides; L. gracilis; 
L. alba) e Lamiaceae (Hyptis 

pectinata) entre outras. Também 
estão sendo cultivadas, na região 
nordeste, espécies medicinais e 
aromáticas introduzidas como 
Ocimum basilicum e Pogostemon 
cablin (Lamiaceae); Chrysopo-
gon zizanoides, Cymbopogon 
citratus (Poaceae); Pelargonium 
graveolens (Geraniaceae), todas 
de interesse do agronegócio.

O a lecr im-pimenta  (L. 
sidoides), popularmente chamado 
também, alecrim-do-nordeste, 
estrepa-cavalo e alecrim-bravo, 
é um arbusto caducifólio, ereto, 
muito ramificado e quebradiço, 
de 2-3 m de altura, próprio da 
vegetação do semi-árido nor-
destino do Brasil. Nas folhas 
do alecrim-pimenta, que é a 
parte medicinal, encontra-se até 
4,5% de óleo essencial rico em 
timol, que é seu princípio ativo 
majoritário e o responsável pelo 
seu cheiro característico. O óleo 
essencial apresenta forte ação 
antifúngica, antimicrobiana e 
atividade larvicida.

A Lippia gracilis Schauer 
popularmente conhecida como 
alecrim-de-tabuleiro ou alecrim-
da-chapada, é um pequeno ar-
busto caducifólio, ramificado, 
com caule quebradiço, de até 2 m 
de altura, folhas aromáticas e pi-
cantes e flores pequenas, esbran-
quiçadas, reunidas em espigas de 
eixo curto, própria da vegetação 
do semi-árido nordestino de terre-
nos bem drenados, sendo comum 
nos estados da Bahia, Sergipe 
e Piauí. As folhas juntamente 
com as flores, constituem a parte 
medicinal desta planta, usada na 
forma de infusão. A análise fito-
química do óleo essencial registra 
até 2% de óleo essencial cuja 
composição contém timol ou uma 
mistura de timol e carvacrol como 
constituintes majoritários.

A L. alba, também conhecida 
como erva cidreira brasileira, erva 
cidreira, salva limão e capim ci-
dreira, é um subarbusto de morfo-
logia variável, alcançando até 1,5 
m de altura, raramente 2,0 m. Seus 
ramos são finos, esbranquiçados, 
arqueados, longos e quebradiços. 
As folhas são inteiras, opostas, de 
bordos serreados e ápice agudo, 
de 3-6 cm de comprimento. As 
flores brancas ou azul-arroxeadas 

são reunidas em inflorescências 
axilares capituliformes de eixo 
curto e tamanho variável. Os 
frutos são drupas globosas de cor 
róseo-arroxeada.

A espécie H. pectinata, popu-
larmente conhecida como samba-
caitá e canudinho, é reconhecida 
como planta medicinal de grande 
importância em várias partes 
do mundo, inclusive no Brasil. 
Folhas e inflorescências são 
amplamente utilizadas pela popu-
lação, na forma de infusão, para 
tratamento de inflamações, dores, 
gripe, infecções gastro-intestinais 
e câncer. Pesquisas comprovaram 
efeitos antinociceptivos e antiede-
matogênico do extrato aquoso de 
folhas e do óleo essencial.

O manjericão (O. basilicum), 
também conhecido como alfavaca 
e basilicão, é uma planta herbá-
cea, aromática, de até 1 m de altu-
ra, muito ramificada, com caules 
quadrangulares ou pubescentes, 
pilosos, podem ter o formato de 
sua copa como taça, arredondada 
ou irregular. As folhas são pecio-
ladas, glabras, pequenas, opostas, 
ovaladas ou elíptico-lanceoladas, 
denteadas ou quase inteiras de 
coloração verde ou púrpura. Sua 
inflorescência é do tipo cimeira 
espiciforme, sésseis, numero-
sas, labiadas, com colorações 
variadas. 

Os óleos essenciais apre-
sentam diversos constituintes de 
interesse largamente utilizados 
pelas indústrias. A UFS lançou 
a primeira cultivar brasileira em 
2007 com o nome de Maria Bo-
nita, cujo óleo essencial apresenta 
teores de linalol acima de 70%.

Um dos importantes recursos 
genéticos vegetais é o patchouli 
(P. cablin), também chamado de 
oriza na região norte do Brasil, do 
qual é extraído um óleo essencial 
que possui demanda no mercado 
nacional e internacional, sendo 
as indústrias de óleos essenciais, 
cosméticos e perfumaria os prin-
cipais consumidores. 

Na região subtropical do 
estado de Santa Catarina floresce 
esporadicamente, e na Indonésia 
e no Nordeste brasileiro esta 
espécie não floresce.

O vetiver [Chrysopogon 

zizanioides (L.) Roberty syn. 
Vetiveria zizanioides (L.) Nash], é 
uma espécie medicinal e aromáti-
ca originária da Ásia Tropical, 
e popularmente conhecido por 
capim-cheiroso e falso-patchouli. 
O vetiver pode ser subdividido 
em dois grandes grupos, naque-
les que apresentam ou não óleo 
essencial. Em geral o grupo com 
óleo essencial é infértil ou apre-
senta baixo nível de fertilidade. 
O óleo essencial é muito usado 
na indústria de cosméticos e 
perfumaria.

O capim limão (C. citra-
tus), é uma planta medicinal e 
aromática, originária da Índia, 
popularmente conhecida por 
capim-santo, capim-cidreira, 
capim-cheiroso e capim-de-
cheiro. A atividade terapêutica 
é atribuída principalmente à 
presença do óleo essencial rico 
em citral (geranial e neral).

O gerânio (P. graveolens), 
também conhecido como malva 
cheirosa e malva rosa, é uma es-
pécie aromática nativa da África 
do Sul, subarbustiva, podendo 
chegar a 1,5 m de altura, muito 
ramificada com caule pubescente. 
Possui folhas simples, alternas, 
palmatilobadas, com 3,5 ou 7 
lóbulos recortados, verde-claras 
com nervuras salientes e aromáti-
cas. As flores variam do rosa ao 
púrpuro claro, com inflorescência 
contendo de 5 a 10 flores; as péta-
las superiores são pequenas, com 
pontas arredondadas ou recorta-
das. Por apresentar-se estável em 
meio alcalino, o óleo essencial é 
ideal para uso na aromaterapia 
e na indústria de cosméticos e 
perfumaria.
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