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Prefácio
A Associação Portuguesa de Horticultura (APH) tem o prazer de apresentar o volume 33 das Actas Portuguesas de Horticultura, que contém parte das comunicações apresentadas ao II Congresso Luso-brasileiro de
Horticultura, sob a forma de comunicações orais e em painéis.
O II Congresso Luso-brasileiro de Horticultura, que se realizou em Goiânia-GO, Brasil, teve como mote principal a “Pesquisa e inovação em diálogo com as empresas” e foi um fórum de apresentação e discussão dos
últimos avanços e tendências sobre os distintos aspetos da horticultura nos dois Países mostrando a ligação
existente entre a pesquisa, a inovação as empresas e o mercado. Neste sentido, o congresso foi um ponto de encontro entre investigadores, técnicos, centros de pesquisa/investigação e setores económicos e produtivos contribuindo desta forma, para a discussão pública dos trabalhos de investigação e desenvolvimento tecnológico.
O volume 33 das Actas Portuguesas de Horticultura reúne assim uma colectânea considerável de artigos, que
foram revistos por membros da Comissão Científica, de forma a incluir unicamente os trabalhos que apresentaram rigor e qualidade técnico-científica.
A organização deste volume e toda a edição das atas exigiu um grande esforço da Comissão Organizadora,
e em especial do Professor Doutor Paulo César Tavares de Melo, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” da Universidade de São Paulo, a quem queremos aqui manifestar o nosso agradecimento.
Em nome da Associação Portuguesa de Horticultura agradeço também a colaboração dos autores na preparação dos manuscritos, e em especial a sua compreensão pelas exigências colocadas ao nível de revisão dos textos
e de prazos, e aos membros da Comissão Cientifica que aceitaram rever os artigos, contribuindo desta forma
para a qualidade técnica e científica da publicação.
Um grande bem-haja a todos.
Saudações hortícolas.
José Alberto Pereira
Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Horticultura
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Apresentação
O agronegócio brasileiro vem desenvolvendo um papel proeminente para transformar o Brasil em um líder
mundial em agricultura tropical. O país é a nona economia mais importante do mundo e a horticultura tem
dado uma grande contribuição para essa posição de evidência. Ainda assim, existem vários desafios a enfrentar destacando-se a suficiente produção de alimentos visando atender aos padrões de qualidade e segurança
para uma população mundial crescente; utilização de recursos naturais finitos de forma mais eficiente; lidar
com solos pobres em nutrientes, principalmente em regiões tropicais; adaptaçao da Horticultura às mudanças
climáticas. Em outras palavras, há que se enfrentar o desafio de desenvolver uma Horticultura sustentável e
produtiva que possa prosperar em um mundo em permanente mudança.
O Brasil, devido ao seu tamanho continental e à sua diversidade ecológica e climática, é um laboratório natural
para avaliar os problemas e desenvolver as soluções para a Horticultura tropical e subtropical. Para aqueles que
não são familiarizados com esses temas, o II Congresso Luso-brasileiro de Horticultura (CLBHort2019) foi,
sem dúvida, uma excelente oportunidade para conhecer os problemas específicos enfrentados pela Horticultura tropical e as soluções encontradas para equacioná-los e, também, para compartilhar ideias e descobertas.
O CLBHort2019 foi realizado no cerrado brasileiro, um ecossistema que compartilha algumas características
com outros ecossistemas tropicais, como as savanas africanas e é também a principal fronteira agrícola no
Brasil. Nesse bioma, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer diferentes sistemas de produção de
frutas, hortaliças e flores.
Em nome da Comissão Organizadora, agradeço as valiosas contribuições dos palestrantes e membros e moderadores das mesas-redondas, dos ministradores de workshops, membros das comissões e dos participantes
dos setores público e privado presentes no CLBHort2019. Esse grupo seleto apresentou as suas descobertas e
compartilhou ideias e informações relevantes, contribuindo para construir uma Horticultura mais sustentável.
Warley Marcos Nascimento
Presidente do CLBHort2019
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Síntese do II Congresso Luso-brasileiro de Horticultura (CLBHort2019)
O CLBHort2019, realizado entre 22 e 25 de maio de 2019, em Goiânia, GO, reuniu 271 pessoas, sendo 261 do
Brsil, nove de Portugal e um da Argentina. A Associação Brasileira de Horticultura, Sociedade Brasileira de
Fruticultura, Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais e Associação Portuguesa de Horticultura foram as entidades organizadoras do evento que contou com o apoio de Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz”, Embrapa Hortaliças e Universidade Federal de Goiás.
O CLBHort2019 contou com a participação de pesquisadores e técnicos do setor privado provedor de insumos
e serviços e teve como objetivo à criação de uma pla¬taforma visando alavancar o desempenho da cadeia hortícola luso-brasileira.
O tema central do CLBHort2019 “Pesquisa e Inovação em Diálogo com as Empresas” remete à importância de
fortalecer a ligação entre a pesquisa e a inovação, na promoção do desenvolvimento da horticultura moderna,
criadora de valores, baseada no conhecimento e na susten-tabilidade, em que a competitividade depende cada
vez mais da criatividade e da capacidade de inovação. Além disso, o tema faz alusão à importância do estabelecimento de parcerias entre a academia e o setor privado como forma para enfrentar as transformações recentes
na horticultura com impactos tanto na produção dos cultivos hortícolas como nas prioridades de P&D.
Um dos destaques do CLBHort2019 foi a conferência de abertura proferida pelo Dr. António Monteiro, professor aposentado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e ex-Presidente da International Society for Horticultural Science (ISHS), que abordou o tema “Translação de conhecimento e inovação
no contexto da nova horticultura”. Entre os diversos aspectos discorridos em sua apresentação, o Dr. Monteiro,
enfatizou os seguintes pontos: “A horticultura é uma indústria universal e muito diversificada, com elevada
capacidade de adaptação aos desafios emergentes colocados pela Sociedade em resposta a novas necessidades
e a condicionantes por parte dos consumidores. A ligação entre a pesquisa científica e a inovação é o motor
do desenvolvimento da nova horticultura, criadora de valor, baseada no conhecimento, e que está a substituir
a horticultura dos produtos indiferenciados conseguidos a partir de recursos naturais fáceis e de mão-de-obra
barata. A organização da partilha do conhecimento de acordo com novos modelos, como o da Open-innovation, alterou os fluxos de informação tradicionais e criou novas oportunidades para o relacionamento entre
os diversos atores envolvidos nas atividades de ciência e tecnologia. O âmbito da inovação em horticultura é
alargado através da translação rápida, para as empresas, do conhecimento em novas áreas científicas, o que
permite a criação de produtos e serviços a partir da genómica, proteómica, nanotecnologia, modelação, robótica, automação e outras áreas científicas de ponta, levando ao nascimento do que poderemos chamar uma nova
horticultura. Na horticultura do futuro, a produção de fruta e legumes migra para dentro das cidades, o acesso
ao ensino hortícola transpõe fronteiras, os produtos adaptam-se aos novos hábitos de consumo, os consumidores exigem respeito pelo ambiente e as normas de segurança alimentar são cada vez mais apertadas. Assiste-se a
uma revolução tecnológica na horticultura que é conseguida a partir de áreas do conhecimento muito distantes
do que habitualmente entendemos por ciências da horticultura e que envolvem atores com formação em áreas
do conhecimento muito diversas. Temos que passar a pensar “fora da caixa”.
Em sua programação o CLBHort2019 integrou quatro conferências plenárias, oito mesas redondas, seis sessões
orais, duas sessões de e-posteres, cinco workshops e duas visitas técnicas e recebeu 207 comunuicações científicas apresentadas de forma oral e, em e-pôsteres.
Os temas abordados nas conferências plenárias são apresentados resumidamente em seguida:
CP-01: Grão-de-bico, uma nova aposta do agronegócio brasileiro, foi o tema da palestra proferida pelo Dr.
Warley Marcos Nascimento, Presidente do CLBHort2019 e Chefe-geral da Embrapa Hortaliças. O Dr. Warley
demonstrou em sua apresentação que o grão-de-bico figura entre as leguminosas mais consumidas no mundo
e que tem grande potencial de se converter em uma cultura de grande importância para o agronegócio brasileiro. A introdução de germoplasma introduzido de instituições internacionais como o ICARDA e ICRISAT,
localizados na Síria e Índia, respectivamente, proporcionou o desenvolvimento das cultivares BRS Aleppo, BRS
Cristalino e BRS Toro, todas do tipo Kabuli. O pesquisador assinalou que “uma das grandes vantagens do grão-de-bico é a sua rusticidade, com baixa demanda de água e permite a colheita mecanizada. Seu cultivo é mais
simples, por exemplo, que o do feijão”. Destacou ainda que, “o desempenho dos novos genótipos de grão-de-bico no Brasil Central tem sido acima das expectativas no período de inverno, em áreas irrigadas e mecanizadas e
v
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pode ser uma alternativa de exportação além da soja”. Para o pesquisador, “atualmente já possuímos cultivares
e tecnologia de produção que permitem tornar o Brasil autossuficiente e podemos vislumbrar a exportação
dessa leguminosa para os mercados consumidores asiáticos e do oriente médio”. Mas, como frisou, “o grande
desafio que se apresenta é aumentar o consumo de grão-de-bico no País, que atualmente é de apenas 40 gramas
por habitante/ano”. Para se atingir esse objetivo, afirmou, “é necessário desencadear ações de comunicação para
incentivar o consumo dessa leguminosa. A ideia é chamar a atenção do público em geral sobre a versatilidade
de preparo e consumo e, principalmente, para as características nutricionais desse alimento”. Na parte final da
palestra, o pesquisador, que foi o responsável pela reativação do programa de melhoramento de leguminosas
da Embrapa Hortaliças, ressaltou a importância da realização de ações de transferência de tecnologia para os
produtores e sobre o programa de produção de sementes em andamento no âmbito da Embrapa.
CP-02: Citricultura mundial – a palestra foi ministrada pelo Dr. Franklin Behlau, pesquisador do Fundo de
Defesa da Citricultura (Fundecitrus), centro de pesquisa e inteligência que atua no controle de doenças e pragas que afetam os citros no estado de São Paulo. Desde que iniciou suas atividades, há 41 anos, o Fundecitrus,
ressaltou o Dr. Behlau, “se consolida como referência mundial em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias para o setor citrícola”. A associação é mantida por citricultores e indústrias de suco de laranja estando
sua sede localizada em Araraquara, SP. O Dr. Behlau asseverou que “a atuação da associação tem ajudado a
garantir a competitividade da citricultura brasileira por meio do desenvolvimento de pesquisas, tecnologias
inovadoras, capacitação de profissionais e geração de informações e conhecimentos”. Completou pontuando
que “o aumento de produtividade recente nas lavouras de citros de São Paulo deve-se à produção de mudas
de alta qualidade fitossanitária em viveiros protegidos, ao uso de irrigação, mudanças nas regiões de plantio,
densidade de plantio e ao controle eficiente de pragas e doenças”. Sobre as estatísticas do setor, mostrou que “a
safra de laranja 2019/20 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro deve alcançar 388,89
milhões de caixas de 40,8 kg, configurando um aumento de 36% ante a temporada anterior”. Adiantou ainda
que “a projeção para a safra 2019/20 no estado de São Paulo, principal região citrícola do Brasil e maior exportador global de suco de laranja, indica uma produção 21% superior em relação à média dos últimos 10 anos”.
Ao discorrer sobre o panorama mundial do setor, evidenciou que “China, Brasil e Estados Unidos detêm 60%
da produção mundial de citros e que 56% da produção mundial de suco de laranja provêm do Brasil”. Destacou
ainda que “de cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo, três são de suco produzido no Brasil”. Finalizou sua apresentação enfatizando a importância das ações de transferência de tecnologia afirmando
que “todo o conhecimento gerado nos laboratórios e campos experimentais do Fundecitrus é transferido para
os citricultores, que aplicam as informações e tecnologias para o controle de doenças e pragas em seus pomares. É fato incontestável que a atuação do Fundecitrus tem contribuído para a competitividade da citricultura
brasileira e para sua manutenção no primeiro lugar mundial”.
CP-03 Transformações recentes e tendências emergentes nos sistemas de comercialização, distribuição, marketing e consumo de hortifrúti – essa palestra foi proferida por Mariano Winograd, expert argentino em logística, distribuição, comercialização e consumo de hortaliças e frutas. Iniciou a sua palestra explanando sobre as
mudanças em hábitos alimentares e nos paradigmas de consumo que vem ocorrendo não apenas nos países da
América Latina, mas em escala mundial. Winograd afirmou que “o consumo de hortaliças e frutas muito abaixo do que preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS), de pelo menos 400 gramas por desses alimentos,
é decorrente de razões socioculturais”. Explicou que essa realidade foi a motivação para fundar, em 2001, o
movimento “5 al Dia – Argentina”. Conforme disse, “O 5 al Dia reúne representantes do setor hortifrutícola e
especialistas em nutrição, educadores e cientistas com o objetivo de promover uma dieta saudável a partir do
consumo da quantidade de hortaliças e frutas recomendada pela OMS em cinco porções diárias”. Segundo Winograd “a associação faz parte da Aliança Global para a Promoção do Consumo de Frutas e Hortaliças, composta por 40 países e endossada pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPS)”. Winograd destacou o relevante papel da horticultura
urbana e periurbana na promoção de novas formas de produção de hortaliças com baixo impacto sobre o meio
ambiente e na adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Nesse contexto, chamou a atenção
para “a necessidade de valorização da gastronomia regional onde as hortaliças são ingredientes indispensáveis”.
Segundo ele, “nos últimos 40 anos, mudanças notáveis ocorreram na dieta argentina e o melhor exemplo é a
queda significativa do consumo de carne bovina que, em grande parte, foi substituída por carne de frango. Tevi
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mos a esperança de que nas próximas décadas, se verifique um processo de recuperação do consumo de frutas
e verduras pela população do meu país”. Completou dizendo que “para isso se tornar realidade, será preciso
encontrar mecanismos de controle do bombardeio das indústrias de alimentos com a publicidade massiva
na mídia de uma grande quantidade de produtos calóricos com baixo teor nutricional, ultraprocessados”. Na
parte final de sua apresentação, citou a importância cada vez maior do marketing digital como uma tendência moderna para alavancar a comunicação com o novo consumidor de hortaliças e frutas. “a busca de novos
caminhos para incentivar o consumo desses alimentos é essencial. Não tenho dúvida de que as redes sociais
e aplicativos de delivery podem contribuir para alavancar o volume de vendas de hortaliças e frutas no futuro próximo”, completou. Para Winograd, “o uso de ferramentas de gestão como o blockchain torna-se muito
importante na medida em que auxilia no rastreamento de toda a trajetória de um produto significando mais
segurança e garantia de que o alimento foi tratado de forma correta ao longo da cadeia até chegar ao consumidor final”. Adiantou ainda que, “essa ferramenta inclui QR code para a leitura de informações detalhadas sobre
o produto que o consumidor adquire”. Por fim, concluiu que “atualmente, na Argentina, há um fenômeno de
relançar a hidroponia e isso poderá implicar na mudança do paradigma de alimentos no país”.
CP-04 Do Cáucaso ao Vale do São Francisco, oito mil anos de uma bebida mágica - O enólogo português Virgílio Loureiro, professor aposentado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, apresentou
uma verdadeira viagem sobre a vinha e o vinho, abordando todas as suas dimensões, história evolutiva, geografia, e as vertentes arqueológicas e antropológicas. Para Loureiro, “o vinho é reconhecido como o símbolo maior
da civilização mediterrânica”. A sua origem remonta há mais de 8.000 anos, conforme revelaram resíduos de
cerâmicas neolíticas encontradas por arqueólogos no Sul Cáucaso, na Geórgia. “Para chegar ao Sul da península Ibérica, a viagem durou 6.000 anos”, afirmou Loureiro. Para o enólogo, “as condições para fazer vinho são
a disponibilidade de uva, um recipiente e a inteligência humana”. Seus estudos apontam que a Vitis sylvestris,
vulgar na Armênia, fonte provável de várias castas armênias da atualidade, também é a fonte de algumas castas
portuguesas em cultivo no Alentejo. Loureiro explicou que “há milênios talhas de barro revestidas com cera de
abelhas são usadas para produzir ou transportar vinho. Esses potes de argila eram confeccionados de diferentes
formas e tamanhos. Revelou que “o processo de obtenção de vinho branco na Geórgia e no Alentejo são muito
parecidos. “Na Armênia foram encontradas verdadeiras adegas de “vinho de talha”. Esse processo de produção
artesanal de vinho de talha, especialmente brancos, era também uma prática milenar de vinificação do Alentejo que tem mais de 2.000 anos e foi criada pelos romanos”. Completou afirmando que “adegas de talhas podem
ser vistas, na atualidade, na Quinta de D. Maria e na Vila dos Frades, no Alentejo”. Segundo Loureiro, a evolução dos recipientes do barro à madeira com a criação do barril é uma invenção do mundo celta onde o barril
era utilizado para armazenar cerveja. Como explicou, “o barril representou um grande avanço tecnológico
como vasilha para o armazenamento de vinhos”. Completou afirmando que “o vinho, desde a Antiguidade, era
uma bebida para as elites e a cerveja para o povo. A expansão da viticultura e a democratização do consumo de
vinho só vieram a ocorrer no Império Romano”. Explicou ainda que, “o consumo de vinho se intensificou na
Europa da Era Cristã a partir da Alta Idade Média, por razões medicinais, espirituais e religiosas”. Portanto, “o
vinho é uma bebida mística que aproxima os homens aos Deuses”. “O renascer ou a rebrota, das videiras remete
ao conceito de vida para além da morte”, completou. Dando prosseguimento à viagem, Loureiro afirmou que,
“as uvas viníferas atravessaram o Atlântico e chegaram ao Novo Mundo no século XVI”. Conforme mostrou,
“talhas de vinho peruanas, as ‘tinajas de barro’, foram encontradas em Arequipa, em 1550, deduzindo-se que
mesmo na elevada altitude de 2.500 snm foi possível o cultivo de vinha e a elaboração de vinho”. Destacou que,
“ainda hoje se pode ver talhas de barro de estilo ibérico no Peru, Bolívia, Chile e Argentina”. Finalizou sua apresentação discorrendo sobre o grande contributo do Brasil para a história do vinho, enfatizando o importante
papel dos imigrantes alemães e italianos que se estabeleceram no Sul do Brasil. Fez referência entusiasmada
ao polo de viticultura do Vale do São Francisco com início de atividades em 1960. Para Loureiro, “a viticultura
tropical, no paralelo 8º Sul, representa um novo conceito de elaboração de vinho com um terroir único para a
produção de espumantes e vinhos brancos de excelência”. Completou afirmando que, “a herança mediterrânica
deu origem à originalidade brasileira. O vinho tropical brasileiro é, sem dúvida, uma grande oportunidade de
diferenciação com a criação de uma Denominação de Origem Tropical”.
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Os temas debatidos nas oito mesas-redondas encontram-se resumidos a seguir:
MR 01 Oportunidades e desafios para o crescimento do setor de hortaliças – Nessa MR foram debatidas as
grandes transformações ocorridas na olericultura no século atual graças aos avanços em P & D que foram capazes de gerar inovações e tecnologia de ponta para o setor. No entanto, a olericultura do futuro enfrentará o
grande desafio de aumentar a produtividade e a qualidade das hortaliças em um cenário de recursos naturais
escassos e de mudanças climáticas. Além disso, haverá a necessidade do setor se adaptar às tendências do mercado consumidor que exige maior respeito ao ambiente e às normas de segurança alimentar. Os debatedores
dessa MR tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e abordaram os seguintes tópicos:
• Necessidade de produzir mais com menos vs. melhoria da qualidade das hortaliças;
• Avanços científicos e as inovações tecnológicas que têm contribuído para as transformações recentes do setor;
• Uso do cultivo protegido, hidroponia e aeroponia como ferramentas para produção de hortaliças de alta
qualidade;
• Necessidade de pesquisa interdisciplinar sobre ferramentas empregadas para impulsionar a produção de hortaliças no espaço urbano e periurbano de grandes cidades;
• Uso de controle biológico e do manejo integrado de pragas e doenças na produção de hortaliças sob condições tropicais e subtropicais;
• O papel da pesquisa na geração de conhecimento e no desenvolvimento de novas tecnologias como fator preponderante para o crescimento da produção de hortaliças levando em consideração as mudanças climáticas.
MR 02 Oportunidades e desafios para o crescimento da fruticultura – Nessa mesa-redonda, incialmente, foram apresentados os panoramas das cadeias produtivas de frutas do Brasil e os possíveis cenários que podem
afetar o futuro desse setor. Os tópicos abordados pelos debatedores incluíram:
• Peculiaridades dos diferentes elos da cadeia da fruticultura considerando as diferenças e similaridades do
perfil do consumidor de frutas no Brasil;
• Avanços científicos e as inovações tecnológicas que têm contribuído para as transformações recentes do setor;
• Principais fatores que influenciam o desempenho do setor colocando em destaque a questão das perdas pós-colheita e o baixo consumo de frutas;
• Potencial de mercado de frutas nativas de biomas nacionais pouco exploradas, que apresentam excelentes
qualidades gustativas, alto valor nutricional e elevadas propriedades bioativas;
• Necessidade de melhorar a articulação entre os elos da cadeia produtiva das frutas no Brasil, colocando em
destaque a premência de se desenvolver canais eficientes de comunicação e a integração entre produtores, atacadistas e varejistas;
• Estratégias que possam efetivamente contribuir para que produtores e varejistas se aproximem mais dos consumidores de modo a conhecer suas reais demandas;
• Tendência do setor de investir cada vez mais na conveniência com o aumento da oferta de frutas prontas para
o consumo;
• Exigências cada vez maiores dos consumidores, principalmente do exterior, de conhecer o modo de produção
das frutas e a importância dos Selos de Origem Rastreada, fator-chave para o controle da qualidade e agregação
de valor ao produto que chega à mesa do consumidor;
• Gargalos a serem superados pertinentes ao comércio exterior. Embora o Brasil seja o terceiro maior produtor
de frutas no contexto mundial com cerca de 41 milhões de toneladas produzidas ao ano, o país exporta pouco
mais de 3% de tudo o que produz, sendo a Europa o principal destino;
• Novas perspectivas para a citricultura brasileira onde há necessidade de elevação da produtividade mediante
a adoção de medidas eficazes de controle do greening e introdução de novas tecnologias de plantio e manejo
que possam efetivamente propiciar a redução de custos de produção;
• O papel da pesquisa na geração de conhecimento e no desenvolvimento de novas tecnologias como fator
preponderante para o crescimento da fruticultura brasileira.
MR 03 Oportunidades e desafios para o crescimento da cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais – O
foco dessa MR foi o compartilhamento de experiências relacionadas aos entraves que ensejam solução para
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permitir o crescimento e o desenvolvimento futuros da cadeia produtiva de flores, plantas ornamentais e do
paisagismo do Brasil. Os principais tópicos abordados pelos participantes dessa MR incluíram:
• Tendências, vantagens, desvantagens, desafios e oportunidades para o comércio eletrônico de flores e plantas
ornamentais;
• Entraves para o setor em decorrência das regras de uso da biodiversidade brasileira (Lei da Biodiversidade/
SisGen) em projetos de paisagismo;
• Incentivo e marketing de flores e plantas ornamentais autóctones;
• Descentralização da produção e da comercialização, com a consolidação e fortalecimento de polos regionais
de floricultura e plantas ornamentais;
• Necessidade de diversificar o consumo com a introdução de espécies e cultivares adaptadas às diferentes regiões do país e aos gostos e às culturas regionais;
• Automação das operações e processos, coleta e troca de informações por meio digital;
• Estratégias para otimizar os custos de logística de transporte e movimentação de mercadorias;
• Desenvolvimento de atividades de suporte para o setor, tais como padronização, classificação, código de barras e suas leituras;
• Levantamento das perdas pós-coheita de modo a ter subsídios para implementar ações que contribuam para
redução das mesmas;
• Estratégias para impulsionar o crescimento do consumo de maneira permanente e sustentável visando garantir o escoamento da produção em todo o país;
• Jardins verticais: modismo ou proposta de paisagismo moderno, sustentável com perspectiva de efetivamente
contribuir para transformar a paisagem urbana das grandes cidades do país?
MR 04 Oportunidades e desafios para o cultivo protegido de hortaliças e flores – Nessa MR os participantes
abordaram os seguintes tópicos:
• Controle da temperatura no cultivo protegido nos trópicos;
• Cultivo protegido e agricultura urbana, uma forma de diminuir perdas pós-colheita;
• Aspectos sustentáveis do uso de substrato na produção de flores e hortaliças em ambiente protegido;
• Viabilidade do manejo integrado de pragas e doenças em cultivo protegido;
• Automação na produção de flores e hortaliças em ambiente protegido no Brasil;
• A importância do melhoramento genético visando o desenvolvimento cultivares de hortaliças adaptadas ao
ambiente protegido;
• O futuro das Vertical farms em condições tropicais e subtropicais;
• A possibilidade de produção de hortaliças de alto valor agregado em ambientes fechados (in door) a partir da
utilização de LED’s e sistemas de cultivo sem solo.
• Perspectivas da expansão de sistemas hidropônicos em áreas urbanas e periurbana;
• Viabilidade do reuso de água como opção viável de racionalizar o uso de água em sistemas de cultivo protegido de flores e hortaliças.
MR 05 Aumento da competitividade da horticultura com a adoção de tecnologias de ponta – Os principais
tópicos abordados pelos especialistas dessa MR incluíram:
• Contribuição da integração de tecnologias digitais de ponta no aumento da competividade na horticultura.
• Incremento da competitividade da horticultura frente aos desafios dos aumentos constantes do custo de produção e da redução da mão-de-obra disponível;
• O papel das novas fronteiras agrícolas e da adoção de tecnologias de ponta no aumento da competitividade
da horticultura;
• Os desafios e oportunidades do uso de veículos agrícolas autônomos (VAA) e aéreos não tripulados (VANT’s)
na horticultura de precisão;
• Experiências frustradas e exitosas na adoção do plantio direto de hortaliças: desafios, tendências e perspectivas de aumento de sua adoção;
ix

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

• Automação e robótica na horticultura: o estado da arte, evolução dos robôs na horticultura nos últimos anos,
suas vantagens, desvantagens e maiores desafios na sua implementação;
• Uso de compostos biostimulantes e/ou biorreguladores na nutrição, fisiologia e resistência a pragas e doenças:
nova fronteira do conhecimento na ciência de plantas hortícolas;
• O uso de satélites, redes de monitoramento climático e suas inovações, podem reduzir o risco e impacto econômico de adversidades climáticas e auxiliar no controle racional e integrado de pragas e doenças.
MR 06 Empreender para fortalecer o mercado e promover o consumo de hortifrútis – Nessa MR foram compartilhadas experiências e iniciativas em uma abordagem ampla sobre ações que poderão efetivamente contribuir para incentivar o consumo de hortaliças e frutas, contemplando os seguintes tópicos:
• Busca de novos caminhos para incentivar o consumo de hortifrútis com destaque para o uso das redes sociais
com potencial de contribuir para alavancar as vendas desses produtos;
• Marketing digital: tendência moderna para alavancar os canais de comunicação com o novo consumidor de
frutas e hortaliças;
• Estratégias eficientes para estimular o consumo de hortifrútis destacando as mensagens que devem ser veiculadas nos pontos de venda, na mídia em geral, com o objetivo de fidelizar e envolver o consumidor.
• Exigências dos consumidores por diversificação e incorporação permanente de novos itens na oferta de produtos e na prestação de serviços, na qualidade de atendimento e no relacionamento com a clientela.
• Inovações nos padrões de apresentação (embalagens), na logística de distribuição e na redução de desperdícios ao longo da cadeia de comercialização.
• Compostos funcionais de hortaliças e frutas e seu papel na promoção da qualidade de vida mediante a prevenção de doenças não transmissíveis degenerativas e de alguns tipos de câncer.
• Novas tendências para o mercado de hortifrútis com ênfase na certificação de rastreabilidade e na garantia de
qualidade dos produtos que chegam à mesa do consumidor.
• Realização de enquetes de mercado visando conhecer com mais detalhes o perfil, os hábitos de consumo, o
poder aquisitivo e o comportamento do consumidor de hortifrútis;
• Necessidade de o setor produtivo de hortifrútis entender as reais necessidades e as tendências atuais dos atacadistas, varejistas e consumidores;
• Planejamento e gestão voltados à eficiência produtiva e à sustentabilidade econômica na horticultura de proximidade;
• Papel da horticultura urbana e periurbana na promoção de novas formas de produção de hortaliças com baixo impacto sobre o meio ambiente e na adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis.
MR 07 Oportunidades e desafios para o agronegócio da olivicultura no contexto luso-brasileiro – As discussões tiveram como tema central o fato do azeite constituir um elo cultural e comercial muito antigo entre
Portugal e Brasil. Conforme ficou evidente, mais da metade do azeite que o Brasil importa provem de Portugal.
Ademais, o consumo de azeite no Brasil tem mostrado crescimento vigoroso, saltando de 143 g/hab/ano, em
2004, para 330 g/hab/ano em 2015, representando um incremento de 211%. O segmento que mais cresce no
Brasil é o de azeite extravirgem, categoria superior, de melhor qualidade e de alto valor agregado. A olivicultura
brasileira é uma atividade ainda incipiente, concentrando-se nas regiões Sudeste e Sul. O setor está focado na
produção de azeites artesanais, de alta qualidade, com extração anual ao redor de 160 mil litros do óleo. Os
principais gargalos agronômicos e agroindustriais que entravam o desenvolvimento da cultura da oliveira e dos
seus produtos processados derivados foram alvo de discussão dessa MR:
• Técnicas avançadas de preparo do solo, manejo e tratos culturais dos olivais;
• Introdução e avaliação de germoplasma originário de países com tradição na olivicultura;
• Técnicas de propagação assexuada para produção de mudas de oliveira;
• Ações essenciais para superar os entraves fitossanitários mais limitantes e definir as normas de produção
integrada para a cultura;
• Reinvindicação do registro de defensivos agrícolas para a cultura junto ao MAPA;
• Avanços no conhecimento sobre extração e fabricação de azeites de qualidade, fatores essenciais para consox

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

lidar o setor e assegurar retorno aos investimentos na atividade;
• Promover o zoneamento edafoclimático para a cultura da oliveira no Sudeste e no Sul do país;
• Divulgação das qualidades dos azeites do segmento extravirgem produzidos nas zonas de cultivo do Sudeste
e do Sul;
• Incentivo à capacitação de técnicos em instituições internacionais para dar suporte à incipiente olivicultura
nacional e transformá-la em atividade profissional e economicamente sustentável;
• Ampliação das interações com os grandes centros internacionais de estudos da oliveira, com destaque para
instituições portuguesas.
MR 08 Oportunidades e desafios para o agronegócio da vitivinicultura no contexto luso-brasileiro – Nessa
MR foram debatidos os fatores que contribuíram para a evolução da vitivinicultura em Portugal e no Brasil,
tanto no plano tecnológico como de organização da cadeia produtiva, e os impactos visíveis em sua capacidade
competitiva e de sustentabilidade.
Nesse sentido, foram discutidos entre os participantes da MR os seguintes tópicos:
• O desenvolvimento de técnicas de manejo da videira, a mecanização da cultura e a introdução de novas cultivares que responderam pelos maiores avanços no setor vitivinícola do Brasil;
• Fatores que tem contribuído para o crescimento da produção de vinhos finos e espumantes nas novas regiões
produtoras do Brasil;
• Exigências do mercado por produtos de qualidade comprovada na perspectiva do comprometimento com a
segurança alimentar e com a proteção ambiental;
• A importância de inovar com a adoção de sistemas de certificação de denominação de origem e procedência
da produção como elementos indispensáveis para ampliar a competitividade da produção de vinhos portugueses e brasileiros;
• Desempenho dos vinhos portugueses no mercado brasileiro e as perspectivas de crescimento visto que atualmente o consumo per capita é muito baixo, estando ao redor de 2 L/hab/ano;
• Perspectivas de estabelecer parcerias entre profissionais do setor vitivinícola de Portugal e do Brasil;
• Articulações estratégicas para alavancar a promoção do consumo de vinhos com o público-alvo incluindo
jornalistas especializados no tema, sommeliers, profissionais que decidem à compra de vinhos, além dos setores de turismo e lazer (enoturismo, festivais de gastronomia entre outros);
• A importância dos eventos que aliam o vinho, o turismo e a gastronomia como ferramentas de promoção e
divulgação dos rituais e das manifestações culturais em torno do vinho.
Visitas Técnicas – no dia 25/05/2019, foram realizadas duas visitas técnicas:
Visita Técnica 1 – Fazenda Malunga (produção de hortaliças em sistema orgânico) e Embrapa Hortaliças, em
Brasília, DF. Essa visita foi coordenada pela Prof. Dra. Abadia dos Reis Nascimento e Dr. Warley M. Nascimento.
O grupo que visitou a Fazenda Malunga teve a oportunidade de conhecer uma empresa que é referência em
produção de hortaliças orgânicas no país. Localizada no Distrito Federal, produz cerca de seis toneladas por
dia, que são comercializadas em toda a região Centro-Oeste. A marca foi criada por um grupo de estudantes
de engenharia florestal que tinha o ideal de fazer alimentos sem o uso de fertilizantes e defensivos químicos na
década de 80. O trabalho na propriedade iniciou na década de 1980. Hoje, a fazenda virou marca e, além de
ter sua própria loja, fornece alimentos para supermercados, gera empregos e estimula a produção de pequenos
produtores na região.
A segunda parte da visita foi realizada à Embrapa Hortaliças, localizada na Fazenda Tamanduá, a 40 km do
Plano Piloto de Brasília, DF, onde o grupo pode observar as pesquisas com hortaliças em desenvolvimento em
campo e em ambiente protegido nessa unidade descentralizada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). De acordo com as
informações prestadas ao grupo, essa unidade da EMBRAPA se dedica à pesquisa e desenvolvimento para a
produção eficiente e competitiva da olericultura, sendo reconhecida como um centro de excelência no Brasil
e no exterior por suas contribuições técnico-científicas, bem como pela capacidade de articulação em prol da
sustentabilidade do espaço rural e do agronegócio de hortaliças.
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Visita Técnica 2 - Frutíferas Nativas do Cerrado, coordenada pelas doutoras Eli Regina Barboza de Souza e
Adriana Teramoto, docentes da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás UFG). A visita foi no
campus da UFG localizado em Goiânia. O grupo teve a oportunidade de conhecer diversas frutíferas nativas
do bioma Cerrado as quais vem sendoutilizadas para consumo in natura e em produtos processados como
geleias, doces, sucos, licores, picolés e sorvetes. As coordenadoras discorreram sobre as qualidades dessas espécies nativas que são valorizadas pelo sabor acentuado e elevado teor de fibras, vitaminas, sais minerais e
compostos antioxidantes. Além disso, comentaram que essas espécies podem ser utilizadas para fins medicinais, madeireiras, ornamentais, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Segundo as professoras
que coordenaram a visita, a Escola de Agronomia/UFG intensificou os estudos com essas frutíferas nativas do
Cerrado a partir da década de 90 e, atualmente, são mantidas várias coleções in vivo. A visita incluiu palestras
sobre as frutíferas nativas do Cerrado ministrada pelo Prof. Dr. Ronaldo Veloso Naves, “Processamento de
frutíferas nativas do Cerrado” com a Prof. Dra. Rosângela Vera e “Conservação de frutíferas nativas do Cerrado” com o Prof. Dr. Lázaro José Chaves, além de visita às coleções da UFG. Ademais, houve degustação de
produtos processados e sorteio de livros sobre o tema ao longo do dia.

Paulo César Tavares de Melo
Editor
Coordenador-Executivo do CLBHort2019 (Brasil)
António Calado
Coordenador-Executivo do CLBHort2019 (Portugal)
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Resumo
Objetivou-se neste trabalho avaliar o desenvolvimento de mudas de Guavira
(Campomanesia adamantium) em substrato a base de casca de pinus com aplicação do
formulado 21-08-21 (525 mg por kg de N, 200 mg por kg de P2O5 e 525 mg por kg
K2O), com e sem adição de calcário. As mudas foram transplantadas para sacos
plásticos de 3 litros. Após o transplantio as mudas de Guavira foram colocadas em casa
de vegetação com irrigação manual. As avaliações foram feitas a cada 15 dias e foram
realizadas as seguintes avaliações: número de folhas, altura da base até o ápice caulinar
com uma régua milimetrada e a medida do diâmetro do coleto em mudas que
apresentavam altura a partir de 7 centímetros. No final de 90 dias após o transplantio
foram determinados o comprimento da parte aérea, comprimento da raiz, massa verde
da parte aérea e raiz, massa seca da parte aérea e raiz. Os resultados mostraram o efeito
significativo da aplicação de N-P-K para as variáveis massa da matéria verde da parte
aérea e raiz, e massa da matéria seca da parte aérea e raiz. Constatou-se que a época é de
muita importância, pois a mesma se mostrou significativa quanto ao número de folhas e
diâmetro de caule das mudas, os quais os dados se ajustaram a equação linear crescente
e quadrática, respectivamente. Para o número de folhas aos 90 dias observou-se que
houve efeito da interação da dose do formulado aplicado x calcário, onde constatou que
com aplicação de calcário a planta apresentou menor número de folhas. Perante as
avaliações realizadas pode-se concluir que a cultura responde bem a adubação mineral o
que se precisa saber é qual dosagens conseguirá atender sua demanda nutricional e
contribuir para seu melhor desenvolvimento vegetativo.
Palavras-chave: propagação, nutrição, cadeia produtiva, domesticação
Abstract
Initial development of Guavira (Campomanesia adamantium) seedlings
under N, P, K dosages, with and without liming.
The objective of this work was to evaluate the development of Guavira
(Campomanesia adamantium) seedlings in a pine bark substrate with application of 2108-21 (525 mg per kg of N, 200 mg per kg of P2O5 and 525 mg kg-1 K2O), with and
without limestone. The seedlings were transplanted into 3 liter plastic bags. After
transplanting the Guavira seedlings were placed in a greenhouse with manual irrigation.
The evaluations were done every 15 days and the following evaluations were
performed: number of leaves, height of the base to the apex with a milimetric ruler and
the measurement of the diameter of the collection in seedlings that had height from 7
centimeters. At the end of 90 days after transplanting, shoot length, root length, green
1
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shoot and root mass, shoot dry mass and root were determined. The results showed the
significant effect of the application of N-P-K to the variables of the green matter of
shoot and root, and dry matter mass of shoots and roots. It was verified that the time is
of great importance, because it was significant as to the number of leaves and stem
diameter of the seedlings, which the data adjusted to the linear equation increasing and
quadratic, respectively. For the number of leaves at 90 days, it was observed that there
was an effect of the dose interaction of the formulated applied x limestone, where it was
found that with limestone application the plant presented a smaller number of leaves. In
view of the evaluations carried out, it can be concluded that the culture responds well to
mineral fertilization, which needs to know in which dosages will be able to meet its
nutritional demand and contribute to its better vegetative development.
.
Keywords: propagation, nutrition, production chain, domestication.
Introdução
Os estudos relacionados a guavira (Campomanesia adamantium CAMBESS. O.
BERG), são recentes apesar da sua importância cultural para Mato Grosso do Sul, de tal
forma que é considerado o fruto símbolo do estado (Lei Estadual Nº 5.082, de 7 de
novembro de 2017). As espécies de Campomanesia (Myrtaceae) têm os nomes
popularmente mais conhecidos por guavira, gabiroba, guabiroba, guabirobeira e
gabirobeira, são originárias do Brasil, com grande abundância na região do Cerrado.
São encontradas como subarbustos a arbustos decíduos, apresentando altura de 0,5 a 1,5
m, possui folhas subcoriáceas de 3 a 10 cm de comprimento, as flores são solitárias
formadas de setembro a outubro e os frutos de 2,0 a 2,5 cm de diâmetro que
amadurecem de novembro a dezembro (Lorenzi et al., 2006).
Dados quanto à produção de mudas e produtividade da Campomanesia
adamantium ainda são escassos, apesar de sua popularidade nas regiões de ocorrência.
A espécie propaga-se por sementes, apresentando bons índices de germinação, se
semeadas logo após a colheita e são classificadas como recalcitrantes, por não
suportarem armazenamento a baixas temperaturas e serem intolerantes a perda de
umidade e apresentando bons índices de germinação se semeadas logo após a colheita
(Melchior et al. 2006). Em outro experimento realizado por (Melchior et al. 2006),
houve boa porcentagem de germinação para sementes recém extraídas juntamente com
a mucilagem, sendo de 81 a 100% o índice de germinação, também foi considerado
como 50% o nível mais adequado de sombreamento para a produção de mudas de
guavira.
Em pesquisas feitas por (Vieira et al. 2011), em seu experimento constatou-se a
indisponibilidade de literaturas específicas com NPK para a Campomanesia
adamantium.
No trabalho realizado por (Costa et al. 2011) avaliando três níveis de calagem
(solo sem calagem, calagem para atingir 40% da saturação de bases e calagem para
atingir 70% da saturação de bases), quatro doses de adubação potássica (0, 60, 120 e
180 kg ha-1 K2O) e quatro doses para adubação fosfatada (0, 80,160 e 240 kg ha-1 de
P2O5) ao fim do experimento constataram que as maiores dosagens de fósforo e potássio
tiveram os melhores resultados, apresentando bons índices quanto ao crescimento
vegetativo das plantas, diâmetro do dossel e quantidade de folhas para mudas de
guavira. Porém ao avaliar o nível de calagem notou-se que os maiores níveis de calagem
foram prejudiciais a planta, uma vez que teve resultado negativo quando avaliado

2

21

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

(altura, diâmetro do dossel e número de folhas), indicando que a espécie responde
melhor em solos ácidos.
Além da adubação potássica e fosfatada a guavira também responde bem quanto
a adubação nitrogenada, em experimentos já foi observado que o maior diâmetro de
coleto na cultura da guavira foi de 6,19 mm obtido através da adição de 114 kg ha-1 de
N e 380 kg ha-1 de P2O5. Diante disso conclui-se que as plantas de C. adamantium
exigem doses altas de N e P para seu crescimento.
Segundo (Carnevali 2010) as mudas de guavira tem bom desenvolvimento em
ambientes protegidos com sombrite 50% e irrigações diárias até as plantas atingirem
cerca de 5 cm de altura, logo após esse período ocorre o transplantio para sacos de
polietileno já preenchidos com substrato. As plântulas ao atingirem cerca de 10 cm de
altura, são transplantadas ao local definitivo, esse processo dura cerca de 11 meses, após
esse período constatou-se que o maior número de massa fresca de frutos da guavira
foram obtidos sob os espaçamentos de 0,32 e 0,35 m entre plantas, respectivamente.
Seus frutos são consumidos "in natura" ou processados para a fabricação de
sorvete, licor, suco e geleia (Pavan et al., 2009). As folhas e frutos possuem algumas
propriedades medicinais como, anti-inflamatória, antidiarreica e antisséptica das vias
urinárias e contra casos de reumatismo (Lorenzi et al., 2006), além de apresentarem um
efeito inibitório contra Mycobacterium tuberculosis (Pavan et al., 2009).
Por serem foco de interesse mundial, as plantas medicinais vêm sendo alvo de
biopirataria e de ações governamentais descoordenadas, diante disso esse potencial de
recursos naturais encontra-se ameaçado pela destruição, por meio da expansão agrícola,
queimadas, exploração madeireira, além de extrativismo predatório como foi dito por
Carnevali, (2010). Esse processo é intenso no Cerrado, bioma esse que, segundo
previsões, pode desaparecer totalmente até 2030 (Carnevali, 2010). Dessa forma, tornase essencial o estudo de espécies nativas para preservação da diversidade genética
vegetal e assim conservar o germoplasma das espécies de grande potencial econômico.
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da adubação nitrogenada, fosfatada e
potássica (N-P-K), com e sem aplicação de calcário sob o desenvolvimento de mudas de
guavira com um ano de idade.
Material e métodos
O experimento foi conduzido na fazenda escola (20º. 38693666“S e 54º.
60962266“W) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande- MS,
base de pesquisa São Vicente nos meses de dezembro de 2017 a março de 2018 em casa
de vegetação bob 50% de sombreamento.
Os tratamentos consistiram em 2 doses do formulado 21-08-21 (0 e 2,5g por litro
de substrato a base de casca de pinus), com e sem calcário (13g por litro de substrato).
O substrato utilizado apresentou em sua embalagem umidade 50%, capacidade de
retenção de água de 150 %, condutividade elétrica de 2,5 ± 0,3 e pH de 5,8 ± 0,5. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado arranjado em parcelas
subdivididas com medidas repetidas no tempo.
Em quatro de dezembro de dois mil e dezessete, as mudas foram transplantadas
em sacos plásticos de três litros utilizando um substrato comercial (Tabela 1), de acordo
com os tratamentos estabelecidos.
As mudas foram obtidas da área experimental de guavira, localizada no centro
de capacitação e pesquisa da Agraer em Campo Grande-MS.
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Durante a condução do experimento as mudas ficaram sobre um estrado de
madeira em casa de vegetação onde as mesmas eram irrigadas a cada três dias
manualmente com o auxílio de um regador.
As avaliações se iniciaram 1 dia após transplantio sendo conduzido durante os
meses de dezembro de 2017 a março de 2018 realizadas a cada 15 dias. Foi avaliado a
altura de plantas (colo ao ápice), com o auxílio de uma régua de 30 cm, também foi
realizada a contagem do número de folhas existentes e aferição do diâmetro de coleto
das mudas que apresentavam altura superior a 7 cm.
Aos 90 dias após transplantio foram avaliados a massa da matéria verde da parte
área e raiz (fazia-se o corte da planta na altura do colo e pesava-se a parte aérea e parte
raiz em balança digital de três casas decimais). Para a obtenção da massa da matéria
seca da parte área e raiz foi feita a secagem em estufa por cinco dias a uma temperatura
de 70º C e logo após esse período foi feita a pesagem das amostras já devidamente
secas.
Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste F e as médias para
adição de N-P-K com e sem aplicação de calcário foram comparadas pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade, e para época avaliou-se por análise de
regressão, utilizando o programa estatístico Sisvar 5.0 (Ferreira, 2003).
Resultado e discussão
Houve efeito significativo para as mudas de guavira no qual as mesmas
apresentaram resultados satisfatórios quanto a adubação de N-P-K (21-08-21). A dose
de 2,5 g l-1 do formulado utilizado no experimento mostrou que a cultura respondeu a
adubação, uma vez que a variável MVA se mostrou significativa a 1% e as variáveis
MVR, MSA e MSR se mostraram significativas a 5%, conforme observa-se na (Quadro
1).
Com a aplicação do formulado na dose de 2,5 g l-1 de substrato observou-se
maior produção de massa de matéria verde da parte aérea e raiz, e massa de matéria seca
da parte aérea e raiz quando comparada a testemunha (Quadro 2) de mudas de guavira
aos 90 dias após transplantio. Porém, para comprimento da parte aérea e comprimento
da raiz não foram influenciados pela adubação N-P-K.
Na tabela 4 mostra que as avaliações realizadas a cada 15 dias é ponto
importante na condução de um experimento para desenvolvimento das mudas de
guavira, mostrando efeito significativo para altura de mudas e diâmetro do coleto.
Observou-se também a interação significativa entre adubação N-P-K x calcário para
número de folhas contadas.
Para altura de mudas os dados ajustaram-se a equação linear crescente
apresentando uma altura inicial no momento do transplantio de 3,23 cm e 6,74 cm aos
75 dias após o transplantio, obtendo um crescimento de 3,51 cm., dobrando o tamanho
inicial da muda (Figura 1).
Ainda em relação a época a mesma também mostrou que com o passar do tempo
houve aumento no diâmetro do caule das plantas que apresentaram tamanho superior a 7
cm de altura. Observa-se que aos 15 dias após transplantio ocorreu uma redução no
diâmetro das mudas, e aos 30 dias após transplantio as mudas retomaram o crescimento.
Isto talvez possa ser explicado por uma adaptação das mudas as novas condições de
ambiente.
O número de folhas de mudas de guavira foi influenciado pela aplicação de
calcário. Observa-se que sem aplicação de calcário houve um aumento no número de
folhas em relação ao tratamento que recebeu calcário, conforme seu desenvolvimento
4
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analisado até 75 dias após o transplantio. No trabalho desenvolvido por Costa et al.
(2011) avaliando níveis de calagem verificaram que maiores níveis foram prejudiciais a
planta, uma vez que obteve resultado negativo quando avaliado. No entanto, Carnevali
et al. (2014) estudando o efeito de cinco doses de calcário dolomítico no
desenvolvimento inicial de mudas de guavira concluíram que a correção da acidez do
solo proporcionou maior desenvolvimento de plantas de guavira e dos atributos
químicos do solo. De forma geral, a aplicação de calcário em solos intemperizados
proporciona aumentos na produção das plantas, porém quando aplicado em substratos
contendo matéria orgânica ou substratos comerciais a calagem não influenciou a
produção de biomassa matéria (Costa et al., 2011).
Conclusão
A adubação com N-P-K teve efeito positivo para o aumento da massa da
matéria verde da parte raiz (MVR) e massa da matéria seca da parte aérea (MSA) e
massa da matéria seca da parte raiz (MSR) no desenvolvimento de mudas de guavira.
Com aplicação de calcário as mudas de guavira apresentaram menor número de
folhas do que sem aplicação de calcário.
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Quadro 2 - Valores de F, níveis de significância, médias gerais e coeficiente de variação
referentes ao comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz (CR), massa da
matéria verde da parte aérea (MVA), massa da matéria verde da parte raiz (MVR),
massa da matéria seca da parte aérea (MSA), massa da matéria seca da parte raiz (MSR)
de mudas de Campomanesia adamantium aos 90 dias após o transplantio em função dos
tratamentos.
Tratamentos
CPA
CR
MVA
MVR
MSA
MSR
Doses N-P-K (D)

1,222

1,158

8,914 (1)**

8,543 (1)*

6,948 (1) *

7,196 (1) *

Calcário (C)

0,835

1,545

0,284

0,358

0,019

0,035

DxC

0,078

0,360

0,074

0,001

0,040

0,0007

C.V. (%)

24,59

24,34

16,44

21,97

15,84

18,51

Média
geral
(g 12,34
23,13
1,75
1,31
1,27
planta-1)
(1) Dados Transformados √𝑥𝑥 + 0,5
* e **, significativo a 5% e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente.

1,050

Quadro 3 - Comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz (CR), massa da
matéria verde da parte aérea (MVA), massa da matéria verde da parte raiz (MVR),
massa da matéria seca da parte aérea (MSA), massa da matéria seca da parte raiz (MSR)
de mudas de Campomanesia adamantium aos 90 dias após transplantio em função da
aplicação de N-P-K.
Doses de
CPA
CR
MVA
MVR
MSA
MSR
NPK
G l-1
------- centímetros ----- ------------------------- gramas ----------------------0
11,59 a
21,78 a
1,56 b
1,12 b
1,15 b
0,93 b
2,5
13,09 a
24,49 a
1,94 a
1,50 a
1,39 a
1,16 a
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
Quadro 4 - Valores de F, nível de significância, coeficiente de variação, média geral e
valores das variáveis altura da muda, número de folhas e diâmetro do caule de mudas de
Campomanesia adamantium em função da época avaliada e os tratamentos aplicados.
Altura da muda
Diâmetro de caule
Número de folhas
Tratamentos
Cm
cm
Calcário (C)
0,32
10,817
0,035(¹)
Dose (D)
0,999
2,606
0,094
Época (E)
17,942**
3,954
5,247**
CxD
1,618
18,799**
0,105
CxE
0,165
0,147
0,251
DxE
0,880
1,706
0,341
CxDxE
1,1560
2,651
2,174
Coef. de Variação
28,64
22,21
33,09
Média geral
4,99
3,04
0,80
(1) Dados Transformados 𝑥𝑥 + 0,5
√
* e **, significativo a 5% e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente.
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Parâmetros físicos e coloração de frutos de Psidium guineense Swartz
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Resumo:
O Psidium guineense Swartz é uma fruta nativa brasileira subexplorada com
grande potencial econômico, principalmente na alimentação, pois seus frutos possuem
um sabor exótico, alto teor de vitamina C e boa aceitação pelos consumidores. Neste
sentido, as perspectivas observadas nesta pesquisa, tiveram como fundamento a
caracterização dos parâmetros físicos e coloração de frutos de Psidium cattleyanum em
diferentes estágios de maturação. Os frutos foram coletados no Município de Redenção
do Gurguéia, Piauí, entre os meses de janeiro a março de 2019, período de safra do fruto.
As características físicas avaliadas foram: comprimento de fruto, diâmetro de fruto,
espessura de epicarpo, espessura de mesocarpo, massa fresca do fruto, massa seca do
fruto, coloração do fruto e índice de cor. Os dados foram avaliados no programa R,
submetidos à análise de variância ANOVA e feita a correlação entre as características
avaliadas. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de p<0,05 de
probabilidade. Para os parâmetros físicos os frutos não apresentaram diferença estatística
quanto aos estágios de maturação avaliados, contudo, em relação a coloração o estágio
III (maduro) apresentou o maior espaço de cor L*a*b*, possibilitando maiores condições
para aceitação do mercado.
Palavras-chave: araçá, fruticultura, frutas nativas, Myrtaceae, parâmetros de Hunter.
Abstract:
Biometric characterization and coloring of the fruits of Psidium guineense
Swartz as a function of maturation.
Psidium Guinean Swartz is an undiscovered native Brazilian fruit with great
economic potential, mainly in food, because its fruits have an exotic flavor, high content
of vitamin C and good acceptance by consumers. In this sense, the perspectives observed
in this research were based on the characterization of the physical parameters and
coloration of Psidium cattleyanum fruits at different stages of maturation. The fruits were
collected in the Municipality of Redenção do Gurguéia, Piauí, between January and
March of 2019, fruit harvest period. The physical characteristics evaluated were: fruit
length, fruit diameter, epicarp thickness, mesocarp thickness, fresh fruit mass, fruit dry
1
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mass, fruit color and color index. The data were evaluated in the R program, submitted to
analysis of variance ANOVA and the correlation between the characteristics evaluated.
The means were compared by the Tukey test at the p <0.05 probability level. For the
physical parameters, the fruits did not present statistical difference regarding the stages
of maturation evaluated, however, in relation to the staining stage III (mature) presented
the largest space of color L * a * b *, allowing greater conditions for market acceptance
Keywords: araçá, fruticulture, native fruits, Myrtaceae, Hunter parameters.
Introdução:
O Brasil é rico em frutos silvestres, com alta diversidade de espécies arbóreas e
arbustivas com grande potencial nutricional e medicinal. Entre essas espécies encontrase o Psidium guineense Swartz, popularmente conhecido como goiaba azeda ou araçá
comum (Sobral et al., 2014). O araçá é uma frutífera não cultivada, comumente
encontrada no Brasil, rica em vitamina C e compostos fenológicos (Nora et al., 2014).
Sua alta capacidade de dispersão e resistência a pragas, doenças e ervas daninhas, exceto
moscas-das-frutas, indica uma adaptação a diferentes ambientes (Santos et al., 2014).
No Brasil seu cultivo ainda é insignificante, contudo, devido a sua grande
adaptabilidade às diversas condições edafoclimáticas essas espécies se destacam com
potencial para exploração econômica em curto prazo, seja para uso direto em condições
de sequeiro, ou para uso indireto como porta enxerto de goiabeiras por apresenta
tolerância a estresses bióticos e resistência ao Meloidogyne enterolobii, o nematoide-dasgalhas da goiabeira (Castro et al., 2016). Atualmente, existe um mercado significativo
para os frutos silvestres, embora a maioria deles seja explorado de forma essencialmente
extrativista.
O estudo das características físicas e coloração de frutos nativos como o araçá são
essenciais para a caracterização de acessos aptos para a indústria, visto que, o mercado
tem apresentado interesse no aproveitamento industrial das bagas em função do sabor
exótico, potencial antioxidante e boa aceitação pelos consumidores (Melo et al., 2013).
Assim, a determinação das características físicas e coloração em função do estágio de
maturação, torna-se um interessante traço qualitativo, levando em consideração a
influência da aparência, principalmente a coloração dos frutos na preferência do
consumidor (Motta et al., 2015).
O araçá é um fruto altamente perecível, sendo comum a alteração da coloração e
dos parâmetros físicos do fruto, especialmente a casca, ao longo do amadurecimento
(Viana et al., 2012). Neste sentido, objetivou-se com esta pesquisa caracterizar os
parâmetros físicos e a coloração de frutos de Psidium guineense Swartz em função dos
diferentes estágios de maturação.
Material e métodos:
Os frutos de araçá analisados foram provenientes de árvores nativas localizadas
no município de Redenção do Gurgueia, Piauí, 9° 29' 10'' latitude sul, 44° 35' 15''
longitude oeste, 279 metros de altitude. Coletados na copa em plena frutificação nos
meses de janeiro a março de 2019, período de safra do fruto. E posteriormente foram
transportados em sacos de polietileno para o Laboratório de Fitotecnia da Universidade
Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, Bom Jesus, Piauí, onde realizou-
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se uma triagem a fim de padronizar as amostras quanto a maturação dos frutos em verde
(I), intermediário (II) e maduro (III) (fig. 1).
Para caracterização física separou-se aleatoriamente 20 frutos por estágio de
maturação, avaliados individualmente (fig. 2). Foram avaliadas as seguintes
características, comprimento de fruto (CF); diâmetro de fruto (DF); espessura de epicarpo
(EP), mensurada com o paquímetro digital, expressos em milímetros (mm); espessura de
mesocarpo (EM), calculada através da espessura de epicarpo mais mesocarpo coletadas
em três pontos equidistantes na porção mediana do fruto e subtraído, da média desses três
pontos, expressos em milímetros (mm).
A massa fresca do fruto (MFF) e massa seca do fruto (MSF), determinadas por
pesagem em balança semianalítica, expressos em gramas; coloração utilizando as
coordenadas cromáticas do sistema de cor L*, a* e b*, obtidos com Colorímetro Minolta
CR – 300; e o índice de cor (IC), que indica o grau de variação verde/amarelo das
amostras, de acordo com a Equação 1 proposta por Camelo (2004).
2000a ∗
IC =
L ∗ √(a ∗)2 + (b ∗)²
O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 3
estágios de maturação, em 4 repetições com 5 frutos, totalizando 20 frutos por tratamento.
Os dados foram organizados em planilhas do software Excel e analisados com o auxílio
do software de análise estatística R, submetidos à análise de variância ANOVA. As
médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de p<0,05 de probabilidade.
Resultados e discussão:
Os resultados da análise de variância referentes à caracterização física dos frutos
de araçá, estão apresentados no quadro 1. Com exceção das características diâmetro do
fruto (DF) e espessura do mesocarpo (EM), cujo valor de F foi significativo a p<0,05, não
foram observadas diferenças significativas entre os estágios de maturação, não alterando
os parâmetros relacionados ao comprimento do fruto (CF), espessura do epicarpo (EE),
massa fresca do fruto (MFF) e massa seca do fruto (MSF).
Os frutos de Psidium guineense Swartz amadurecidos na planta (estágio maduro)
apresentam forma globosa e medem aproximadamente 27,4 ± 22,6 mm de comprimento,
22,9 ± 17,3 mm de diâmetro, 2,5 ± 1,0 mm de espessura do epicarpo, 16,5 ± 11,5 mm de
espessura do mesocarpo, 8,0 ± 3,7 gramas. Caracterizando uma fruta de sabor agradável
e muito apreciada por animais silvestres e populações tradicionais (Muniz et al., 2017).
No estágio intermediário, os frutos medem aproximadamente 33,1 ± 21,5 mm de
comprimento, 22,5 ± 17,3 mm de diâmetro, 2,4 ± 1,3 mm de espessura do epicarpo, 18,5
± 12,4 mm de espessura do mesocarpo, 11,0 ± 4,0 gramas. Neste estágio os frutos já
apresentam características adequadas para o consumo in natura, no entanto, exibem sabor
adstringente, característico de estágio de amadurecimento incompleto (Crizel et al.,
2017).
No estágio verde, os frutos medem aproximadamente 29,8 ± 23,2 mm de
comprimento, 20,9 ± 17,0 mm de diâmetro, 2,4 ± 1,8 mm de espessura do epicarpo, 15,6
± 11,5 mm de espessura do mesocarpo, 7,3 ± 3,8 gramas. Melo et al. (2013), também
observaram baixo rendimento de polpa em frutos de Psidium guineense, demostrando
limitações para a indústria. De acordo com Parra-Coronado (2014) a espécie P. guajava,
diminui a firmeza dos frutos no período de pós colheita, aumentando consequentemente
a perda de massa.
Os dados relativos aos valores médios dos frutos de araçá nos diferentes estágios
de maturação são apresentados no quadro 2. O estágio intermediário de maturação
3
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apresentou as maiores médias em todos os parâmetros avaliados, com 26,34, 20,46, 2,08,
14,93, 6,37, e 1,61 para as variáveis CF, DF, EE, EM, MFF e MSF, respectivamente.
Contudo, apenas as variáveis DF e EM apresentaram diferença estatística, não
observando grandes variações quanto aos demais estágios.
Para os parâmetros de Hunter, os frutos em estágio I apresentaram menor
luminosidade, coloração verde e amarelo. O estágio II, apresentou luminosidade
intermediária, coloração vermelho claro e amarelo claro e o estágio III, alta luminosidade,
coloração vermelho claro e amarelo escuro.
Para o índice de cor, observou-se aumento significativo conforme a maturação dos
frutos (fig. 3), fato que comprova que, a análise instrumental da cor da casca pode ser
utilizada na indicação do estágio de maturação. Motta et al. (2015), avaliando o índice de
cor de Psidium guajava, Mangifera indica e Carica papaya, observaram que a coloração
é um aspecto muito utilizado para determinar o desenvolvimento do amadurecimento e
ponto de colheita. Este comportamento também foi relatado por Moura et al. (2013), ao
estudarem frutos de umbuzeiro em três estágios de maturação.
Conclusão:
Os parâmetros físicos dos frutos de araçá não apresentam diferença estatística
quanto aos estágios de maturação. Em relação a coloração o estágio maduro apresentou
maior índice de cor e luminosidade, com coloração vermelho claro a amarelo escuro.
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Figura 1 - Estágios de maturação dos frutos de Psidium guineense Swartz, maduro,
intermediário e verde, respectivamente.

Figura 2 - Triagem e padronização das amostras de frutos de Psidium guineense Swartz
nos estágios, verde, intermediário e maduro, respectivamente.
Quadro 1 - Resumo da análise de variância do Psidium guineense Swartz, em diferentes
estágios de maturação.
Quadrado médio
GL
CF
DF
EE
EM
MFF
MSF
(mm)
(g)
Tratamento
2
8,25
9,14
0,07
6,35
4,36
0,12
Resíduo
57
5,33
2,37
0,16
1,91
1,64
0,08
F
1,54ns
3,85*
0,43 ns
3,32*
2,64 ns
1,48 ns
CV (%)
8,97
7,81
19,66
9,67
21,91
19,01
CV, coeficiente de variação; CF, comprimento do fruto; DF, diâmetro do fruto; EE,
espessura do epicarpo; EM, espessura do mesocarpo; MFF, massa fresca do fruto e MSF,
massa seca do fruto. *De acordo com o teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância, os
resíduos podem ser considerados normais.
5

Quadro 2 - Teste dos valores médios das variáveis de Psidium guineense Swartz, em
diferentes estágios de maturação.
CF
DF
EE
EM
MFF
MSF
Estágios de
maturação
(mm)
(g)
30
Verde
25,82a** 19,16b*
2,07a* 13,87b*
5,45a* 1,45a*
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massa seca do fruto. *De acordo com o teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância, os
resíduos podem ser considerados normais.
Quadro 2 - Teste dos valores médios das variáveis de Psidium guineense Swartz, em
diferentes estágios de maturação.
CF
DF
EE
EM
MFF
MSF
Estágios de
maturação
(mm)
(g)
Verde
25,82a** 19,16b*
2,07a* 13,87b*
5,45a* 1,45a*
Intermediário
26,34a** 20,46a*
2,08a* 14,93a*
6,37a* 1,61a*
Maduro
25,06a** 19,49ab* 1,97a* 14,08ab* 5,76a* 1,55a*
CF, comprimento do fruto; DF, diâmetro do fruto; EE, espessura do epicarpo; EM,
espessura do mesocarpo; MFF, massa fresca do fruto e MSF, massa seca do fruto. Médias
seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si a p<0,01** e p<0,05* de
probabilidade. Médias seguidas de “a” na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey
a p<0,05 de probabilidade.

Figura 3 - Índice de cor de frutos de Psidium guineense Swartz em função dos estágios
de maturação.
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Resumo
A qualidade dos frutos é atribuída a características físicas associadas à sua
aparência externa, entre os quais destacam-se o tamanho e a forma do fruto. No entanto,
existem poucos dados disponíveis com relação à caracterização desta espécie. Visando
isto, o trabalho teve por objetivo caracterizar fisicamente frutos e sementes de puçá. O
trabalho foi realizado em Luís Eduardo Magalhães-BA, entre os meses de outubro e
novembro de 2015. Os frutos do puçá utilizados para a caracterização foram colhidos de
diferentes matrizes, totalizando 65 frutos coletados. Os frutos foram avaliados com
relação as seguintes características: massa total, massa da casca, massa da polpa, massa
da semente, diâmetro longitudinal e equatorial e número de sementes. Para a avaliação
biométrica das sementes, 150 sementes foram avaliadas com relação a massa,
comprimento, diâmetro e teor de umidade. As pesagens foram realizadas em balança
analítica e as medições com paquímetro digital. O teor de umidade das sementes foi
determinado pelo método de estufa a 105°C. Os dados coletados foram submetidos a
estatística descritiva e análise de correlação utilizando o programa estatístico AgroEstat.
Os frutos apresentaram massa total variando entre 5,16 e 31,34 g, sendo a massa média
da casca, semente e polpa de 5,08 g, 3,4 g e 6,77 g respectivamente. O tamanho do fruto
também apresentou grande variação, com comprimentos entre 18,59 mm e 35,11 mm e
diâmetro entre 22,33 mm e 40,83 mm. O número de sementes por fruto variou entre 1 a
5, com média geral de 2,69. A massa individual por semente variou entre 0,31 g e 0,85 g,
sendo o comprimento e diâmetro médio de 13,92 mm e 9,45 mm respectivamente. A
umidade média das sementes no momento da colheita dos frutos foi de 26,30%. Concluise que existe uma grande variabilidade nas características físicas de frutos e sementes de
puçá.
Palavras-chave: Mouriri elliptica Mart; Cerrado; frutíferas nativas; qualidade;
biometria.
Abstract
Physical characterization of puçá (Mouriri elliptica Mart) fruits and seeds
Fruit quality is attributed to the physical characteristics associated with its external
appearance, among which the size and shape of the fruit stand out. However, there is little
1
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data available regarding the characterization of this species. Aiming at this, the objective
of the work was to physically characterize puçá fruits and seeds. The work was carried
out in Luís Eduardo Magalhães-BA, between October and November 2015. The fruits of
the puçá used for the characterization were collected from different matrices, totaling 65
fruits collected. The fruits were evaluated for the following characteristics: total mass,
bark mass, pulp mass, seed mass, longitudinal and equatorial diameter and number of
seeds. For the biometric evaluation of the seeds, 150 seeds were evaluated in relation to
mass, length, diameter and moisture content. The weighings were performed in analytical
balance and the measurements with digital caliper. The moisture content of the seeds was
determined by the greenhouse method at 105 ° C. The collected data were submitted to
descriptive statistics and correlation analysis using the statistical program AgroEstat. The
fruits had a total mass varying between 5.16 and 31.34 g, with the average weight of the
husk, seed and pulp being 5,08 g, 3,4 g and 6,77 g respectively. The size of the fruit also
presented great variation, with lengths between 18.59 mm and 35.11 mm and diameter
between 22.33 mm and 40.83 mm. The number of seeds per fruit ranged from 1 to 5, with
an overall mean of 2.69. The individual seed mass ranged from 0.31 g to 0.85 g, the
average length and diameter being 13.92 mm and 9.45 mm respectively. The mean
moisture content of the seeds at the time of fruit harvest was 26,30%. It is concluded that
there is a great variability in the physical characteristics of fruit and seed of puçá.
Keywords: Mouriri elliptica Mart; Thick; native fruit trees; quality; Biometry.
Introdução
As regiões dos cerrados brasileiros apresentam grande biodiversidade em seu
ecossistema, com presença de árvores frutíferas nativas, sendo a maioria utilizada para a
alimentação da população local (Vera et al., 2007.). Estes frutos apresentam sabores
marcantes e peculiares, com elevados teores de açúcares, proteínas, vitaminas e sais
minerais (Almeida et al., 1987).
A croada (Mouriri elliptica Mart), pertence à família Melastomataceae, que
compreende cerca de 4.000 espécies distribuídas nas regiões tropicais de todo o mundo,
produz um fruto muito apreciado, conhecido como puçá ‘Coroa de Frade’ ou manipuçá
(Lucena et al., 2011). Em ocorrência em solos arenosos do Cerrado, o puçazeiro apresenta
caule tortuoso e casca resistente ao fogo, sendo utilizado para lenha e como planta
forrageira (Mausbach et al., 2009). Seus frutos vem sendo estudados por seu potencial
para consumo in natura e processamento industrial, bem como para fins medicinais sendo
utilizadas para tratamento de úlcera gástrica, devido a presença de compostos como
flavonoides, catequinas e taninos que favorecem o aumento dos mecanismos de defesa da
mucosa gastrointestinal contra fatores agressivos (Andreo et al., 2006).
A biometria de frutos e sementes constitui importante auxilio para a diferenciação
de espécies de um mesmo gênero e entre variedades de uma mesma espécie (Alves et al.,
2007). Prudente e Vieira Neto (2002) informam que fruteiras nativas do cerrado, por se
encontrarem em estado silvestre, apresentam grandes variações dentro da mesma espécie,
mostrando diferentes formas, tamanho e cor de frutos, altura da planta, de acordo com o
local de ocorrência. A biometria das sementes também está relacionada com as
características de dispersão e com o estabelecimento inicial das plântulas, além de ser
utilizada para diferenciar espécies (Baskin & Baskin, 1998). Conforme relataram
2
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Carvalho et al. (1998), na maioria dos casos, para as espécies arbustivas e arbóreas existe
diferenças entre o tamanho das sementes e o número de sementes por fruto.
As determinações das características físicas de frutos como massa, forma,
rendimento, coloração entre outras, não só auxiliam no estabelecimento do grau de
maturação e do ponto ideal de colheita, como refletem nos padrões de qualidade de
aceitação do produto pelo consumidor (Chitarra & Chitarra, 2005). A qualidade dos frutos
é atribuída a características físicas associadas à sua aparência externa, entre os quais
destacam-se o tamanho e a forma do fruto. No entanto, existem poucos dados disponíveis
na literatura com relação à caracterização desta espécie. Visando essas necessidades, o
trabalho teve por objetivo caracterizar fisicamente frutos e sementes de puçá colhidos de
matrizes presentes no cerrado nativo de Luís Eduardo Magalhães-BA.
Material e métodos
O trabalho foi realizado no laboratório de sementes da Faculdade Arnaldo Horácio
Ferreira - FAAHF, em Luís Eduardo Magalhães-BA, entre os meses de outubro e
novembro de 2015. Os frutos do puçá utilizados para a caracterização foram colhidos de
diferentes matrizes presentes no cerrado da instituição, totalizando 65 frutos coletados.
Os frutos foram colhidos manualmente no início da manhã, no estádio ideal de colheita,
sendo o indicativo de maturidade a cor laranja da casca.
Os frutos foram avaliados com relação às seguintes características: I) massa total
- os frutos foram pesados individualmente em balança analítica, sendo os resultados
expressos em g; II) diâmetro longitudinal - determinado com auxílio de paquímetro digital
e expressos em mm; III) diâmetro equatorial- avaliado com auxílio de paquímetro digital,
sendo a leitura feita na região mediana do fruto, e expresso em mm. Em seguida os frutos
foram abertos, sendo separado a casca, a polpa e as sementes, que foram utilizados para
determinação da IV) massa da casca, V) massa da polpa e VI) massa das sementes, todos
realizados em balança analítica e expressos em g e VII) número de sementes por fruto por contagem direta.
Para a avaliação biométrica das sementes, foram utilizadas 150 sementes, sendo
determinado as seguintes variáveis: I) massa individual das sementes – determinada em
balança analítica, expresso em g; II) comprimento - foi analisado com o auxílio de um
paquímetro digital e os resultados expressos em mm; III) diâmetro - determinado na
região mediana da semente, com o auxílio de um paquímetro digital e expresso em mm e
IV) teor de umidade - determinado em 24 amostras composta de 6 sementes, sendo
realizado pelo método de estufa a 105ºC por 24 h.
Os dados coletados foram submetidos a estatística descritiva e análise de
correlação, utilizando o programa estatístico AgroEstat.
Resultados e discussão
Na caracterização dos frutos pode-se observar que houve variação para todas as
variáveis avaliadas, sendo estas maiores para a massa total do fruto, massa da polpa e
massa das sementes que apresentaram os maiores coeficientes de variação (quadro 1). Os
frutos avaliados apresentaram massa média total de 16,10 g, diâmetro longitudinal de
27,74 mm e diâmetro equatorial de 30,73 mm (quadro 1). De Lima et al. (2016) ao avaliar
parâmetros biométricos de frutos de Mouriri elliptica Mart. coletados no município de
Montividiu-GO, observaram que estes apresentavam diâmetros homogêneos, com média
equatorial de 35,22 mm e longitudinal de 28,68 mm e peso total de 21,69 g, valores estes
superiores aos encontrados neste trabalho.
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A massa da polpa variou entre 1,91 e 16,15 g apresentando média de 6,77 g,
enquanto a massa média da casca e das sementes foram respectivamente 5,08 g e 3,4 g
(quadro 1). Segundo Chitarra & Chitarra (2005) a proporção entre o epicarpo (casca), o
mesocarpo (polpa) e o endocarpo (caroço) é de interesse em algumas frutas, podendo ser
utilizada, em conjunto com outras características, como coeficiente de maturação ou
como indicativo de rendimento da matéria-prima.
O número médio de sementes variou de 1 a 5 por fruto, com média geral de 2,69
(quadro 01), similar aos valores observados por Silveira (2008), que encontrou de 1 a 6
sementes por frutos de puçá, tendo uma média geral de 3,7.
Existe uma correlação positiva significativa entre todas as variáveis avaliadas nos
frutos de puçá, sendo esta acima de 90% na relação existente entre a massa total e o
diâmetro longitudinal (93%), massa total e o diâmetro equatorial (96%), diâmetro
longitudinal e equatorial (94%), massa total e a massa da polpa (91%), diâmetro
longitudinal e a massa da polpa (92%) e o número de sementes e o diâmetro equatorial
(92%) (quadro 2).
Na avaliação dos aspectos biométricos das sementes de puçá, a massa variou entre
0,31 g e 0,85 g, com comprimento médio de 13,92 mm e diâmetro médio de 9,45 mm
(quadro 3). A umidade das sementes na ocasião da realização dos testes foi de 26,30%,
sendo está bastante homogênea entre as amostras avaliadas, apresentando um baixo
coeficiente de variação (5,15%). Assim como nesse trabalho, Tiago et al. (2013) ao
avaliar os frutos de M. trunciflora, também observaram que estes apresentavam uma
variedade de tamanhos e massa e que as sementes também apresentaram ampla
variabilidade nas características biométricas avaliadas, com comprimento entre 9,17 a
22,08 mm sendo seu valor médio de 15,57 mm, enquanto a largura e espessura
apresentaram valores entre 6,30 a 21,50 mm e 2,31 a 9,07 mm, com média de 13,56 mm
e 6,37 mm respectivamente.
Conclusão
Os frutos e sementes de Mouriri elliptica colhidos de matrizes do cerrado de Luís
Eduardo Magalhães-BA apresentam variação nas características físicas avaliadas, sendo
estas mais acentuadas nas avaliações de massa.
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Quadro 1. Caracterização física dos frutos de puçá
Característica
N Mínimo Máximo
Massa total (g)
65
5,16
31,34
Diâmetro longitudinal (mm) 65
18,59
35,11
Diâmetro equatorial (mm)
65
22,33
40,83
Massa polpa (g)
65
1,91
16,15
Massa semente (g)
65
0,84
11,93
Massa casca (g)
65
2,15
8,91
Nº de sementes
65
1
5
DP – Desvio padrão; CV – coeficiente de variação

Média
16,10
27,74
30,73
6,77
3,40
5,08
2,69

DP
6,44
3,73
4,69
3,00
2,21
1,55
1,03

CV (%)
40,02
13,47
15,27
44,24
64,93
30,46
38,24

Quadro 2. Correlação entre as variáveis avaliadas nos frutos de puçá
Variáveis

Massa

Diâmetro
0,93**
longitudinal
Diâmetro
0,96**
equatorial
Massa da
0,91**
polpa
Massa da
0,78**
semente
Massa da
0,90**
casca
Nº de
0,64**
sementes
**significativo a 1%

Diâmetro
Diâmetro Massa da
longitudinal equatorial
Polpa

Massa da
semente

Massa da
casca

0,94**
0,92**

0,88**

0,69**

0,75**

0,58**

0,88**

0,87**

0,87**

0,70**

0,48**

0,92**

0,48**

0,58**

Média
0,61
13,92
9,45
26,30

DP
0,10
1,03
0,71
1,35

0,45**

Quadro 3. Biometria das sementes de puçá
Característica
N
Mínimo Máximo
Massa (g)
150 0,31
0,85
Comprimento (mm) 150 11,58
16,24
Diâmetro (mm)
150 7,57
10,90
Umidade (%)
24
23,79
29,00
DP – Desvio padrão; CV – coeficiente de variação
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CV (%)
15,78
7,43
7,53
5,15
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1Acadêmicos

Resumo
O presente trabalho teve como objetivos avaliar a eficiência de diferentes
extratores e quantificar a antocianina de flores de rosa do deserto provenientes de
diferentes matrizes. Para a avaliação da eficiência de diferentes extratores, foram
testados: T1- álcool 70:30; T2- álcool 70:30 pH 2; T3- água acidificada com HCl pH
1,5; T4- metanol 70:30 e T5- etanol 100%. As pétalas das flores foram pesadas e
mantidas nas soluções por 48 h no escuro, sendo posteriormente filtradas para a
obtenção do extrato bruto. Deste extrato foram preparadas as amostras diluídas (1:1)
que foram obtidas pela diluição em etanol 95% com HCl 1,5 (85:15) e a leitura
realizada em espectrômetro à 535 nm em triplicata, segundo o método de Zuleki e
Francis (1968). O extrato que proporcionou maiores teores de antocianina foi
considerado como 100%, e a eficiência dos demais foi calculada em relação a este.
Após a determinação do melhor extrator foram selecionadas flores de 5 diferentes
matrizes, que apresentavam variações visuais na coloração. O material foi pesado e
colocado no meio extrator seguindo os mesmos procedimentos descritos anteriormente.
Em ambos os experimentos o delineamento experimental utilizado foi o inteiramente
casualizado, com 5 tratamentos e 4 repetições. Os dados coletados foram submetidos a
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade
utilizando o programa estatístico AgroEstat. O melhor extrator foi a água acidificada
pH 1,5, que não diferiu estaticamente da eficiência do etanol 100% (88,26%) e do
metanol 70:30 (86,5%), mais foi superior aos demais extratores testados. O melhor
extrator para a antocianina de rosa do deserto é a água acidificada pH 1,5.
Palavras-chave: Adenium obesum; Apocynaceae; coloração; plantas ornamentais.
Abstract
Efficiency of extraction and quantification of anthocyanin in desert rose
flowers coming from different matrices
The present work had as objectives to evaluate the efficiency of different
extractors and to quantify the anthocyanin of desert rose flowers from different
matrices. In order to evaluate the efficiency of different extractors, we tested: T1alcohol 70:30; T2-alcohol 70:30 pH 2; T3- water acidified with HCl pH 1.5; 70:30 T4methanol and 100% T5-ethanol. The petals of the flowers were weighed and held in the
solutions for 48 h in the dark, and then filtered to obtain the crude extract. From this
extract were prepared the diluted samples (1: 1) which were obtained by dilution in
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95% ethanol with HCl 1,5 (85:15) and the spectrometer read at 535 nm in triplicate
according to the method of Zuleki and Francis (1968). The extract that provided higher
levels of anthocyanin was considered as 100%, and the efficiency of the others was
calculated in relation to this one. After the determination of the best extractor were
selected flowers of 5 different matrices, which showed visual variations in coloration.
The material was weighed and placed in the extractor medium following the same
procedures described above. In both experiments the experimental design was
completely randomized, with 5 treatments and 4 replicates. The collected data were
submitted to analysis of variance and the averages compared by the Tukey test at 5% of
probability using the statistical program AgroEstat. The best extractor was acidified
water pH 1.5, which did not differ statically from the efficiency of 100% (88.26%)
ethanol and 70:30 (86.5%) methanol, but was higher than the other tested extractors.
The best extractor for the desert rose anthocyanin is acidified water pH 1.5.
Keywords: Adenium obesum; Apocynaceae; coloring; ornamental plants.
Introdução
A rosa do deserto (Adenium obesum) pertence à família Apocynaceae e está
distribuída em regiões subtropicais, com algumas representantes em regiões temperadas
(Sennbland et al., 2002). Apresenta na sua morfologia um espessamento do caule e
sistema radicular, sendo esta adaptação ligada ao armazenamento de água e nutrientes,
o que garante a sua sobrevivência em locais áridos (Talukdar, 2012). Suas flores são
bastante vistosas, de cores variando de vermelho púrpuro, rosa e branco ou
combinações delas possuindo assim grande valor no mercado ornamental (Varella et al.,
2015).
As antocianinas são compostos pertencentes ao grupo dos flavonoides e
constituem grupos de pigmentos responsáveis por grande parte das cores em flores,
frutas, folhas, caules e raízes de plantas (Teixeira, 2008). Apresentam diferentes formas
estruturais, as quais podem assumir diferentes colorações. Essas formas podem sofrer
interferências de diversos fatores, destacando-se entre estes a temperatura, o pH e
possíveis ligações com outras substâncias químicas (Bordignon, et al., 2009). O pH é o
fator que mais influência na coloração das antocianinas, visto que, em função de sua
acidez ou alcalinidade, estas podem apresentar diferentes estruturas (Lee et al., 2005).
A escolha do método de extração de antocianina depende da proposta de
aplicação, sendo importante que seja um método simples, rápido, de baixo custo e que
utilize solventes extratores de baixa toxicidade (Favaro et al., 2007). Muitos trabalhos
têm empregado solventes extratores alcoólicos acidificados para favorecer a extração,
pois auxilia a penetração do solvente nos tecidos das frutas e vegetais, além de
aumentar a estabilidade dos extratos por dificultar o aparecimento de fungos que
degradam as antocianinas (Macz-Pop et al., 2006). Segundo Guindani et al. (2014), os
métodos mais eficientes de extração são aqueles que maximizam a recuperação dos
compostos alvos, com quantidade mínima de degradação ou alteração do seu estado
natural.
Considerando a diversidade de metodologias para a extração deste pigmento e a
variabilidade observada na coloração das flores de rosa do deserto, este trabalho teve
como objetivos avaliar a eficiência de diferentes extratores e quantificar a antocianina
de flores de rosa do deserto provenientes de diferentes matrizes.
Material e métodos
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O trabalho foi realizado no Laboratório de Sementes da Faculdade Arnaldo
Horácio Ferreira em Luís Eduardo Magalhães, BA, em fevereiro de 2019. O material
vegetal utilizado foi coletado de matrizes de rosas do deserto cultivadas na própria
instituição. Para a avaliação da eficiência de diferentes extratores, foram testados os
seguintes tratamentos: T1- álcool 70:30; T2- álcool 70:30 acidificado com HCl para pH
2; T3- água acidificada com HCl pH 1,5; T4- metanol 70:30 e T5- etanol 100%.
As pétalas das flores foram pesadas e mantidas nas respectivas soluções por 48 h,
no escuro, sendo posteriormente filtradas para a obtenção do extrato bruto. Deste
extrato foram preparadas as amostras diluídas (1:1) que foram obtidas pela diluição em
etanol 95% com HCl 1,5 (85:15) e a leitura realizada em espectrômetro à 535 nm em
triplicata, segundo o método de Zuleki & Francis (1968), sendo calculado a
concentração de antocianina (mg) em 100 g de amostra.
O extrator que proporcionou maiores teores de antocianina neste foi considerado
como 100%, e a eficiência dos demais foi calculada em relação a este. Após a
determinação do melhor extrator foram selecionadas flores de 5 diferentes matrizes, que
apresentavam variações visuais na coloração. O material foi pesado e colocado no meio
extrator de maior eficiência seguindo os mesmos procedimentos descritos
anteriormente. Em ambos os experimentos o delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 4 repetições.
Os dados coletados foram submetidos a análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o programa
estatístico AgroEstat.
Resultados e discussão
O melhor extrator foi a água acidificada pH 1,5, que não diferiu estaticamente
do etanol 100% (88,26%) e do metanol 70:30 (86,5%), mas foi superior aos demais
extratores testados (quadro 1). Para flores de Hibiscus sabdariffa, Guindani et al.,
(2014) encontraram como melhor solvente a mistura de metanol/água 70/30, que
proporcionou teores de antocianina de 928,46 mg L-1.
Favaro (2007) ao avaliar diferentes extratores, observou que as antocianinas de
refugo, jabuticaba e amora podem ser extraídas com a utilização de etanol 94% v/v
como solvente, sendo o mais vantajoso em comparação com os demais solventes.
Constant (2003), ao realizar o teste de extração de antocianinas de açaí verificou que o
melhor solvente foi o etanol 70% acidificado com HCl a pH 2, enquanto que a água
acidificada apresentou menor poder de extração, sendo sempre inferior ao etanol 70%,
resultados estes diferentes do observados neste trabalho, onde a água acidificada
apresentou-se como o melhor extrator.
Rockenbach, (2008) ao verificar a influência do solvente no conteúdo total de
polifenóis, antocianinas e atividade antioxidante de extratos de bagaço de uva de duas
variedades Tannat e Ancelota, utilizando acetona e etanol em diferentes concentrações
(30, 50, 70 e 100%) como solvente, observou que os extratos do bagaço da uva
apresentaram concentrações de antocianinas mais elevadas em meio hidro-alcoólico,
sendo de 1,93 g.100 g –1 em peso seco na concentração de 70% e 1,95 g.100 g –1 em
peso seco na concentração de 50% para a variedade Ancelota e 0,77 g.100 g –1 nas
concentrações de 70 e 50% para a variedade Tannat.
Diversos autores concluíram que não é uma tarefa fácil encontrar um método
único que seja adequado para a análise de um grupo diverso de fenólicos devido à
diversidade das estruturas químicas e variação de sensibilidade dos compostos às
condições de extração (Antolovich et al., 2000).
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Na quantificação da concentração de antocianina nas flores de diferentes
matrizes, todas se diferenciaram estatisticamente entre si, apresentando teores variando
de 24,56 mg de antocianina.100 g-1 de amostra nas flores de coloração rosa claro até
334,86 mg de antocianina.100 g-1 de amostra nas flores mais escuras (quadro 2).
Teixeira (2008) ao avaliar dez fontes como matrizes antociânicas potenciais, dentre eles
a casca de berinjela e jabuticaba, polpa de repolho roxo, casca e polpa de sabugueiro,
morango, maria-pretinha, açaí, romã, pétalas de hibisco e inflorescência de capimgordura verificou que todas as fontes de antocianinas investigadas apresentaram teores
entre 12,67 e 492,74 mg.100 g-1 de fração avaliada, variações essas que também foram
encontradas no presente trabalho. Segundo este mesmo autor, a jabuticaba apresentou
maior teores de antocianina, seguido por hibisco e sabugueiro, sendo vegetais
classificados como “vegetais com elevado teor de antocianinas” de acordo com
classificação adotada por Macheix et al. (1990), que estabelecem limite inferior de 200
mg.100g-1. De acordo com essa classificação, e os resultados encontrados neste
trabalho, a rosa do deserto de coloração mais escuras (matriz 1) também pode se
encaixar nesta classificação já que os teores de antocianinas encontrados foram acima
do valor mínimo.
Conclusão
O melhor extrator para a antocianina de rosa do deserto é a água acidificada pH
1,5.
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Quadro 1 - Eficiência de diferentes extratores de antocianina de rosa do deserto.
Extrator

Eficiência na extração de antocianina
(%)
41,5 b
60,8 b
100,0 a
86,5 a

1 - Álcool 70:30
2 - Álcool 70:30 pH 2
3 - Água acidificada com HCl pH 1,5
4 - Metanol 70:30
5 - Etanol 100%

88,2 a

DMS (5%)

23,09

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade.

Quadro 2 - Concentração de antocianina de flores de rosa do deserto provenientes de
diferentes matrizes.
Matriz

Foto

Concentração de antocianina
(mg.100 g-1 amostra)

1

334,8 a

2

172,2 b

3

140,7 c

4

59,9 d

5

24,5 e

DMS (5%)
23,6
Médias seguidas pela mesma letra na coluna6 não diferem entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade.
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Resumo
O crisântemo é sensível ao comprimento do dia para indução ao florescimento,
sendo classificada como Planta de Dia Curto, o que possibilita o controle do
florescimento e a programação da produção de flores, de acordo com a demanda do
mercado. Em função disso é necessário a suplementação luminosa, para fornecimento
de dias longos, inibindo o florescimento e promovendo o crescimento vegetativo.
Lâmpadas incandescentes sempre foram utilizadas, mas em função da baixa eficiência
luminosa, reduzida vida útil e suspensão da fabricação, tornou-se importante a procura
por outras fontes de iluminação. Desta forma, o objetivo foi avaliar e disponibilizar para
o sistema produtivo fontes de iluminação eficientes na inibição do florescimento do
crisântemo. Foi utilizado o DBC com parcelas subdivididas, onde as parcelas foram
constituídas por diferentes fontes (lâmpada incandescente 100W, fluorescente 20W,
Led-vermelha 18W, Led-branca 8W, Led-vermelha 6W e halógena 70W) e as
subparcelas por variedades (Dragon, Calabria, Sheena, White Regan e Orange Repin),
com três repetições e cinco plantas/parcela. As fontes luminosas inibiram o
florescimento durante o período de dias longos. Assim, diferentes lâmpadas podem ser
utilizadas e a sua escolha pode ser levada em consideração, disponibilidade no mercado,
melhor relação custo/benefício, vida útil, consumo energético, preço de aquisição e de
instalação. Todas variedades produziram hastes com as características de qualidade e
padrão exigidos para comercialização. As lâmpadas Led-branca 8W e fluorescente 20W
proporcionaram maior altura de planta número de inflorescências, número de folhas e
massa fresca da haste de 80 cm. Lâmpadas incandescente 100W e Led-ver promoveram
desempenho inferior às demais.
Palavras-chaves: Dendranthema grandiflora; fisiologia; controle fotoperiódico;
suplementação luminosa.
Abstract
Different light sources and flowering inhibition in cut chrysanthemum
The chrysanthemum is sensitive to the length of the day for inducing flowering,
is classified as a Short-Day Plant for flowering, which allows the control of flowering
and the production schedule of flowers, according to market demand. Thus, light
supplementation is required for long day supply, inhibiting flowering and promoting
vegetative growth. The incandescent lamp has been used, but due to the low light
efficiency, low life and the end of manufacturing, it has become important to look for
1

44

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

other light sources. Therefore, the aim was to evaluate and make available to the
production system sources of efficient lighting in the inhibition of flowering of
chrysanthemum. The experiment was evaluated in a randomized block design with split
plots, with two factors and three replicates. Considering the light sources (incandescent
bulb 100W, fluorescent 20W, Red-LED 18W, White-LED 8W, Red-LED 6W, and
halogen 70W) the plot and the varieties (Calábria, Dragon, Sheena, Apricot Repin and
Rebasco) the split plots. Five plants per split plot were used to evaluation. Light sources
inhibited flowering over long days period. Thus, different lamps can be used and your
choice can be taken into account, availability in the market, cost/benefit ratio, useful
life, energy consumption, purchase price and installation. All varieties produced stems
with the quality and standard characteristics required for marketing. The White-Led 8W
and fluorescent 20W provided higher plant height, number of inflorescences, number of
leaves, and fresh stem mass of 80 cm. Incandescent bulbs 100W and Red-Led promoted
lower performance than others.
Keywords: Dendranthema grandiflora; physiology; photoperiodic control; light
supplementation.
Introdução
A produção de flores e plantas ornamentais apresenta contínuo crescimento no
agronegócio brasileiro devido à melhoria na estrutura do mercado, crescimento do poder
aquisitivo dos produtores e da população, diversificação de espécies, difusão de novas
tecnologias de produção e profissionalização dos integrantes da cadeia produtiva
brasileira, movimentando em 2013 cerca de 5,22 bilhões de reais (Junqueira & Peetz,
2014).
O crisântemo (Dendranthema grandiflora Tzelev) é uma planta ornamental
originária da China e conhecida há mais de 2000 anos. Pertence ao gênero
Dendranthema, família Asteraceae. Foi introduzido no Japão no ano 386, onde foi
adaptado e é considerado símbolo nacional. Em 1789, foi inserido na Europa e, a partir
desse ponto, distribuído para as demais localidades do mundo (Barbosa, 2003).
Devido à sua grande diversidade varietal quanto ao tamanho, cores e formas de
inflorescências, longevidade das inflorescências, produção precoce e precisão quanto à
resposta ao fotoperíodo, é uma das plantas de maior expressão no mercado (Barbosa,
2003; Mainardi et al., 2004; Brackmann et al., 2005). Constitui a segunda principal
espécie de flor de corte produzidas no Brasil, com 15% do mercado, inferior a apenas
rosas, e representam 30%. Ocupando também lugar de destaque entre as flores de vaso,
onde as principais espécies produzidas são: orquídeas (14%), lírio (7,5%), crisântemo
(7%), kalanchoe (6,4%), violeta (6%) e bromélia (4,5%) (Junqueira & Peetz, 2013).
Classificada como planta de dia curto (PDC), isto é planta que necessita de
noites longas para florescer, com fotoperíodo crítico de 13 horas, o crisântemo
apresentará crescimento vegetativo quando submetido a comprimento do dia maior que
13 horas e ocorrera indução ao florescimento sob comprimento do dia menor 13 horas
de luz (Barbosa, 2003). O fotorreceptor responsável por essa resposta é o fitocromo, que
absorve luz no comprimento de onda de 660 a 730 nm, presente nas folhas, onde o
estimulo fotoperíodico é percebido e transmitido aos ápices da planta.
A luz desempenha importante papel no desenvolvimento vegetal, podendo
controlar processos associados ao acúmulo de matéria seca, desenvolvimento do caule,
altura e área foliar (Alvarenga et al., 2003). A manutenção de dias longos promove o
crescimento vegetativo em PDC, pois o fitocromo permanece em maior quantidade na
2
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forma fisiologicamente ativa, Pvd, inibindo a síntese de promotores do florescimento.
Quanto maior o número de dias longos, maior será o crescimento vegetativo, ou seja,
diferenciação em nós, entrenós e folhas, resultando em maior altura e massa fresca da
planta (Barbosa et al., 2005), contribuindo com a qualidade exigida pelo mercado.
A transição para o florescimento envolve uma série de alterações no padrão de
morfogênese e diferenciação celular nos meristemas apicais e axilares da planta,
ocorrendo produção de órgãos florais - pétalas, sépalas, estames e carpelos. Os eventos
que ocorrem no ápice do caule e que induzem o meristema apical a produzir flores são
coletivamente denominados evocação floral. Os sinais de desenvolvimento que
estimulam a evocação floral incluem fatores endógenos, como os ritmos circadianos,
mudança da fase e hormônio, e fatores exógenos, como luz e temperatura (Taiz e
Zeiger, 2013).
O controle artificial do florescimento é realizado com o uso de fontes luminosas
que fornecem luz com picos nos comprimentos de onda de 660 e 730 nm, para
promover maior eficiência de conversão do fitocromo. Lâmpadas incandescentes, que
funcionam pelo aquecimento do filamento de tungstênio pela passagem da corrente
elétrica, são as mais antigas empregadas na agricultura. Atualmente, esse tipo de
lâmpada já está em desuso e sua fabricação interrompida 2010. Mas, antes de sua
completa retirada do mercado, diversos trabalhos compararam a sua eficiência com as
lâmpadas fluorescentes compactas. Essa última, funciona pela descarga elétrica em
vapores metálicos sob pressão dentro de um involucro. São mais duráveis e com maior
taxa de conversão da energia que as incandescentes.
Mais recentemente, surgiram no mercado as lâmpadas de diodo emissores de
luz, chamadas de lâmpadas de Led. A sua utilização na agricultura é recente e estudos
ainda estão sendo realizados na otimização do seu uso. Alternativa disponível são as
lâmpadas halógenas, que possuem o mesmo comprimento de onda da lâmpada
incandescente, porém com maior eficiência na conversão da energia elétrica em luz e
maior vida útil.
A lâmpada incandescente sempre foi utilizada, mas em função da baixa
eficiência luminosa, baixa vida útil e suspensão da fabricação, tornou-se importante a
procura por outras fontes de luz. Desta forma, o objetivo foi avaliar e disponibilizar para
o sistema produtivo fontes de iluminação eficientes na inibição do florescimento do
crisântemo, analisando diferentes cultivares.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido no Setor de Floricultura, do Departamento de
Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG (20º45’S, 42º52’N, altitude
690m) , em casa de vegetação. Foi utilizado o DBC com parcelas subdivididas, onde as
parcelas foram constituídas das diferentes fontes luminosas (lâmpada incandescente
100W, fluorescente 20W, Led-vermelha 18W, Led-branca 8W, Led-vermelha 6W e
halógena 70W) e as subparcelas das variedades (Dragon, Calabria, Sheena, White
Regan e Orange Repin), com três repetições e cinco plantas por parcela. A
caracterização dos comprimentos de onda de cada fonte luminosa pode ser identificada
na Figura 1.
O plantio das mudas foi realizado em canteiros, sob condição de dia longo,
utilizando-se lâmpadas supracitadas, a cada 2 metros, acesas das 22:00-02:00 horas, por
35 dias. A intensidade luminosa foi mantida entre 70 a 90 lux, medidas por um
luxímetro digital, modelo LD - 240 marca Instrutherm. Para manter a intensidade na
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faixa desejada, a altura das fontes luminosas em relação ao ápice da planta foi ajustada
para cada tipo de fonte luminosa.
Após a exposição ao período de dia longo, as plantas foram mantidas sob dia
curto, para indução ao florescimento, obtido pela cobertura dos canteiros com lona
plástica preta das 17:00 às 7:00 horas, num total de 10 horas de luz e 14 horas de
escuro, por 35 dias. Durante o cultivo, foi realizada fertirrigação com 1g L-1 de adubo
solúvel, nitrato de potássio (KNO3), a cada sete dias.
O dia curto foi interrompido no dia da eliminação do botão apical, realizada
quando este apresentava diâmetro maior ou igual a 8 mm para todas as cultivares, com a
finalidade da produção de flores em cacho. As plantas foram tutoradas com rede para
evitar tombamento das hastes e perda de qualidade das mesmas.
As hastes foram colhidas quando apresentavam de 50% a 70% de inflorescências
abertas, ou seja, quando a primeira fila de lígulas estava perpendicular à haste floral.
Foram avaliados a altura da haste, considerada do coleto da planta até a inflorescência
mais alta (AH, cm); massa fresca das hastes florais padronizadas com 80 cm de
comprimento (MH, g); ciclo, expresso pelo número de dias do transplantio das mudas à
colheita das hastes; número total de inflorescências, considerando inflorescências
abertas e botões maiores que 0,5 cm (NI); número total de folhas (NF).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foi utilizado o Programa Genes - Aplicativo
computacional em genética e estatística (Cruz, 2013).
Resultados e Discussão
Não houve diferença entre as diferentes fontes luminosas, ou seja, todas as
fontes avaliadas foram eficientes para inibir o florescimento durante o período de dias
longos de crisântemo de corte, confirmando os testes já realizados por David & Rossi
(2010) que também observaram a eficiência de diferentes sistemas de iluminação.
Também Assis (2015) observou que a lâmpada de LED vermelha e incandescente são
eficientes no controle do fotoperíodo de plantas de tango e hipérico. Resultados
similares foi obtido por Zonatelli (2009), quando avaliou o controle do florescimento
em crisântemo var. Yoko Ono com LED 2,4,6 e 8 W e observou que as plantas se
desenvolveram de modo semelhante às cultivas sob lâmpada incandescente 100 W. De
outra forma, Milanez (2017) trabalhando com iluminação intermitente de lâmpadas
diodo emissor de luz (LED) no controle de florescimento de crisântemo de corte var.
Sunny Reagan, plantas cultivadas sob lâmpadas de Led 18 W apresentaram crescimento
e desenvolvimento superior às plantas cultivadas sob lâmpada incandescente 100 W.
Assim, essas diferentes fontes luminosas podem ser utilizadas nos sistemas
produtivos de crisântemos de corte para controle do fotoperíodo. Isso possibilita ao
produtor a escolha de fonte luminosa disponível no mercado com melhor relação
custo/benefício, levando-se em consideração sua vida útil, consumo energético, preço
de aquisição e de instalação.
Apesar das fontes luminosas terem sido eficientes na inibição do florescimento,
houve diferença entre as variedades para as demais características, demonstrando a
variabilidade genética sob diferentes fontes luminosas.
As diferentes fontes luminosas afetaram as características relacionadas ao
crescimento das variedades. A variedade Calábria obteve diferença de 20 cm na altura
de planta, quando cultivada sob luz fluorescente 20 W e LED- vermelha 18 W (Figura
2-A). A menor variação observada foi na variedade Orange Repin de 9 cm. A variedade
Sheena foi a única a produzir haste menores que 80 cm, demonstrando seu porte menor
4
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em relação às demais. Zandonadi et al (2018), encontrou valores semelhantes quando
avaliaram o comportamento de cinco variedades de crisântemo de corte (Dragon,
Calábria, Apricot Repin, Rebasco e Sheena), cultivadas em diferentes períodos de dias
longos (21, 28, 35, 42 e 49), onde a variedade Sheena só atingiu a altura mínima de 80
cm aos 35 dias longos.
As variedades foram estáveis na produção de folhas nas diferentes fontes,
somente a White Regan teve variação média de 5,3 folhas entre as lâmpadas
fluorescente 20 W e halógena 70 W (Figura 2-B). Zonatelli (2009) e Milanez (2017)
não encontraram diferença na produção de folhas de plantas de crisântemo sob
iluminação de lâmpadas de Led e incandescente.
Para a variável massa fresca da haste de 80 cm o comportamento das variedades
dentro das fontes luminosas foi bastante diferenciado, os valores médios para Calábria
foram acima das demais variedades e a Orange Repin com a menor, alcançando massa
desejável somente nas fontes Led-branca 8 W, incandescente 100 W e halógena 70
W(Figura 2-C).
A variedade Calábria produziu 3,6 inflorescências a mais quando cultivada sob
luz fluorescente 20 W que em Led-vermelha 6 W (Figura 2-D). Zandonadi et al. (2018),
avaliando a influência de dias longos na produção de cultivares de crisântemo de corte,
observaram que as variedades Dragon, Calábria e Apricot Repin apresentaram melhor
desempenho em altura de planta, massa fresca haste 80, ciclo e número de
inflorescências quando cultivadas sob 35 dias longos.
Kwon et al. (2013) avaliaram lâmpada de LED vermelha e fluorescente na
quebra da noite, nas cultivares Baekma e Jinba e encontraram que a variedade Baekma
se desenvolveu melhor sob lâmpada fluorescente, com maior altura de planta e iniciação
floral mais tardia.
O ciclo é considerando um ponto crucial no sistema produtivo de crisântemos de
corte, pois afeta o planejamento da produção e seu custo final (Barbosa et al., 2010). A
variedade Sheena apresentou o maior ciclo em todas as fontes luminosas (110 dias) e a
Dragon foi a mais precoce (89 dias) (Figura 3). Valores semelhantes foram encontrados
por Zandonadi et al. (2018) para as variedades Dragon, Calábria e Sheena, cultivadas
sob 35 dias longos e lâmpadas incandescente.
Conclusões
Todas as fontes luminosas inibiram o florescimento das variedades de
crisântemo corte durante o período de dias longos. Desta forma, é indicada a utilização
da fonte disponível no mercado com melhor relação custo/benefício, levando-se em
consideração sua vida útil, consumo energético e preço de aquisição.
As lâmpadas Led-branca 8 W e fluorescente 20 W proporcionaram maior altura
de planta, número de inflorescências, número de folhas e massa fresca da haste de 80
cm.
Lâmpadas incandescente 100 W e Led-vermelha promoveram desempenho
inferior às demais.
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Figura 1- Caracterização dos comprimentos de onde de cada fonte luminosa.

Figura 2- Médias de altura da haste (A), número de folhas (B), massa fresca da haste de
80 cm (C) e número de inflorescências (D) de cultivares de crisântemo cultivadas em
diferentes fontes luminosas. Médias seguidas pelas mesmas letras na vertical não
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, p<0,05.
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Figura 3- Médias de ciclo de cultivares de crisântemo cultivadas em diferentes fontes
luminosas. Médias seguidas pelas mesmas letras na vertical não diferem
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, p<0,05.
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Resumo
O crisântemo é umas das plantas ornamentais mais produzidas e comercializadas
no mundo, sendo apreciada por sua exuberância quanto à forma e coloração. O excesso
de sais (principalmente Na+ e Cl-) na zona radicular causam diversos distúrbios
bioquímicos e fisiológicos nas plantas, afetando o seu crescimento e produção. Vários
métodos são estudados para tentar amenizar os efeitos dos sais às plantas, dentre eles o
uso de polímeros hidroretentores. Com vista nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar
o efeito de polímero hidroretentores na produção de crisântemo de corte (var. Calábria)
submetido à irrigação com água salina. Foi usado um esquema fatorial incompleto
(composto central de Box) com cinco doses de polímero (Pol - 0,00; 0,22; 0,75; 1,28 e
1,50 g dm-3 de solo) e cinco condutividades elétricas da água de irrigação (CEa - 0,13;
1,57; 5,07; 8,57; 10,00 dS m-1), com quatro repetições, em delineamento inteiramente
casualizado. As plantas foram cultivadas em vasos de 5 dm 3 preenchidos com solo e
esterco. Aos 100 dias após a irrigação com água salina, foram avaliadas a condutância
estomática (gs), taxa de fotossíntese líquida (A), concentração de carbono interno (Ci),
taxa de transpiração (E), temperatura foliar (Tl), eficiência de uso da água (EUA),
eficiência instantânea de carboxilação (iCE) e eficiência intrínseca de uso da água
(EiUA). Não houve efeito significativo para nenhum dos fatores avaliados. Tal
resultado pode ter ocorrido devido as plantas estarem em solo em capacidade de campo,
assim, não houve efeito dos sais sobre as mesmas. Além disso, o polímero não fez
eficiente, por esse mesmo motivo. Com isso, pode-se inferir que, nas condições em que
o experimento foi realizado, a CEa de até 10 dS m-1 não mostrou efeitos deletérios para
a cultura do crisântemo var. Calábria, nem tampouco a aplicação de Pol até 1,5 g dm-3
de solo.
Palavras chaves: floricultura, salinização, fotossíntese, transpiração, condutância
estomática.
Abtract
Gaseous exchanges of cut chrysanthemum subjected to saline stress and
water-absorbent polymer
The chrysanthemum is one of the most produced and commercialized
ornamental plants in the world, being appreciated for its exuberance as to the shape and
color of flowers. The salts excess (mainly Na+ and Cl-) in the root zone can cause
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diverse biochemical and physiological disturbances in the plants, affecting their growth
and production. Several methods are studied to try to minimize the salts effects on
plants, including the use of water absorbent polymer. The aim of this work was to
evaluate the effect of water absorbent polymer on the production of cut chrysanthemum
(var. Calabria) submitted to irrigation with saline water. An incomplete factorial scheme
(Box central composite) was used with five polymer doses (Pol - 0.00, 0.22, 0.75, 1.28
and 1.50 g dm-3 of soil) and five electrical conductivities of irrigation water (CEa - 0.13,
1.57, 5.07, 8.57, 10.00 dS m-1), with four replicates, in a completely randomized design.
The plants were cultivated in pots of 5 dm3 filled with soil and manure. At 100 days
after irrigation with saline water, gas exchanges were evaluated. Stomatal conductance
(gs), net photosynthesis (A), internal carbon rate (Ci), transpiration (E), water use
efficiency (WUE), instantaneous carboxylation efficiency (iCE), instantaneous
carboxylation efficiency (iCE) was evaluated. There was no significant effect for any of
the factors evaluated. This result may have been due to the fact that the plants were in
soil in field capacity, with that, there was no effect of the salts on them. In addition, the
polymer was not efficient for this reason. Thus, it can be inferred that, in the present
conditions where the experiment was carried out, the ECw up to 10 dS m-1 did not show
deleterious effects for chrysanthemum var. Calabria, nor the application of Pol up to 1.5
g dm-3 of soil.
Keywords: floriculture,
conductance.

salinization,

photosynthesis,

transpiration,

stomatal

Introdução
O mercado global de espécies ornamentais move anualmente cerca de 250 a 400
bilhões de dolares (Chandler & Sanchez, 2012). No Brasil, a produção de plantas
ornamentais tem um grande potencial devido a sua diversidade climática, solo e flora,
contribuindo para a expansão do cultivo de plantas nativas e exóticas (Ibraflor, 2019).
O crisântemo (Dendranthema grandiflora Tzvelev), ocupa as principais posições
dentre as espécies mais cultivadas no Brasil, sendo cultivadas tanto para flor de corte
quanto para planta envasada; tem elevado valor comercial e grande aceitação no
mercado, devido à beleza e durabilidade das suas inflorescências (Junqueira & Peetz,
2008; SEBRAE, 2015). É uma planta herbácea perene, classificada como planta de dia
curto (PDC), cujo florescimento é induzido sob fotoperíodo inferior a 13 horas (Barbosa
et al., 2012; Taiz & Zeiger, 2017).
A distribuição de áreas onde há salinidade dos solos e da água vem aumentando
com o decorrer do tempo, seja por fatores antrópicos pelo excesso de adubação quanto
por alterações naturais pela desertificação e formação geológica (Ribeiro et al., 2003).
Além de ser um grande problema ambiental, a elevada concentração de sais nos solos e
água causam perdas consideráveis à agricultura quer seja pela perda de áreas cultivadas
e inviabilidade de irrigação quer seja pela perda em produtividade (Flowers, 2004;
Munns et al., 2006).
A redução do potencial hídrico assim como o acúmulo de espécies iônicas no
meio, devido ao excesso de sais, acarreta a diminuição da dispo
nibilidade de água para a planta prejudicando seu metabolismo, principalmente
aqueles associados à fotossíntese, expansão e alongamento celular (Jamil et al., 2007;
Nobre et al., 2010; Brito et al., 2016; Taiz & Zeiger, 2017).
As culturas respondem de diferente forma à salinidade, podendo ser desde
extremamente sensíveis à níveis baixos de salinidade até mesmo produzir rendimentos
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aceitáveis em meio com alta salinidade (Santana et al., 2007). Uma estratégia para
reverter ou mitigar os efeitos causados pelos sais às plantas seria aumentar o potencial
hídrico do solo, dessa forma, a maior umidade no solo permitirá a mesma manter seu
crescimento e processos fisiológicos. Tal processo é possível através do uso de
polímeros hidroretentores, tecnologia muito utilizada em implantação de espécies
perenes no campo onde permite aumentar a retenção de água e liberá-la de forma
controlada à planta (Rudzinski et al., 2002; Coelho et al., 2008).
A produção de safras de boa qualidade mesmo em condições adversas como
ambiente salino possibilita aumentar o potencial produtivo de regiões afetadas por tal
evento. Tendo isso em vista, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de
polímeros hidroretentores na produção de crisântemo de corte (var. Calábria) submetido
à irrigação com água salina.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Setor de Floricultura do
Departamento de Fitotecnia da UFV em Viçosa, Minas Gerais com a variedade
“Calábria”, grupo margarida, de inflorescências com coloração branca, com tempo de
reação de 8 semanas.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em
esquema fatorial incompleto (composto central de Box) com cinco doses de polímero
(Pol - 0,00; 0,22; 0,75; 1,28 e 1,50 g dm-3 de solo) e cinco condutividades elétricas da
água de irrigação (CEa - 0,13; 1,57; 5,07; 8,57; 10,00 dS m-1), com quatro repetições.
Para obtenção da água diferentes condutividade elétrica adicionou-se NaCl na
água de 0,13 dS m-1. A condutividade elétrica foi aferida com o auxílio de
condutivímetro digital. O volume de água a ser aplicado foi de 200 mL de solução
salina em dias alternados de maneira que a umidade do substrato fosse mantida próximo
à capacidade de campo. As estacas enraizadas foram transplantadas para vasos com
capacidade de 5 dm3 preenchidos com solo e esterco, que representou a unidade
experimental. Os polímeros foram misturados secos no substrato e em seguida
completamente hidratados. Após transplantio as plantas foram submetidas ao
fotoperíodo de dias longos de 14 horas de luz com lâmpadas incandescentes de 100 W
até atingirem altura média de 50 cm (40 dias). Em seguida as plantas foram submetidas
a 30 dias curtos (10 h de luz) para indução floral.
Foram realizadas fertirrigações, semanalmente, com adubo na formulação NPK
20-20-20 (Peters). Durante todo o ciclo as plantas foram submetidas a três irrigações
semanais com água salina nas condutividades supracitadas. Aos 100 dias, foram
avaliadas as trocas gasosas com o auxílio de um IRGA (Lcpro, ADC BioScientific Ltd.).
As avaliações ocorreram entre as 7:00 e 11:00. Avaliou-se a condutância estomática
(gs), taxa de fotossíntese líquida (A), concentração de carbono interno (Ci), taxa de
transpiração (E), temperatura foliar (Tl), eficiência de uso da água (EUA), eficiência
instantânea de carboxilação (EiC) e eficiência intrínseca de uso da água (EiUA).
Os dados foram submetidos à análise de variância e foram confeccionados
gráficos de bandas de confiança (confbands) a 5% de confiança. Utilizou-se o Software
R (R Core Team, 2018) para as análises estatísticas.
Resultados e Discussão
A aplicação contínua de água com diferentes CEa não alterou o comportamento
das plantas de crisântemo para todas as variáveis analisadas (Figura 1), mesmo com
CEa de 10 dS m-1 considerado elevado para culturas como berinjela (Bosco et al., 2009)
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e aveia (Silva et al., 2019). Os valores médios da fotossíntese liquida (A), condutância
estomática (gs), transpiração (E), concentração interna de CO2 (Ci) e temperatura foliar
(Tl) foram semelhantes entre os tratamentos com a menor CEa de 0,13 dS m -1 (7,63,
0,08, 0,70, 282,25 e 27,83, respectivamente) e a maior CEa de 10 dS m-1 (8,89, 0,08,
0,86, 262,25 e 28,0, respectivamente) (Figuras 1A, B, C, D e F, respectivamente).
A concentração interna de CO2 geralmente é atribuída ao comportamento
estomático, em que a abertura estomática irá determinar a resistência ao influxo de CO 2
e, portanto, a concentração na câmara subestomática (Silva et al., 2011; Prazeres et al.,
2015, Taiz e Zeiger, 2017). A não alteração das concentrações de Ci nas diferentes CEa,
é portanto, reflexo da gs que mantive valores semelhantes entre os tratamentos. Sendo
Ci substrato para a enzima fixadora de CO2 na fotossíntese, a ribulose-1-5-bisfosfato
carboxilase-oxigenase, também explica a não significância dos valores da A entre os
tratamentos (Figura 1D e A, respectivamente). Resultados semelhantes foram
observados em plantas de citros sob salinidade (Silva et al., 2011; Silva et al., 2014).
A estabilidade da Ci, gs e A sugere que os níveis de CEa utilizadas nos
tratamentos não foram suficientes para proporcionarem estresse às plantas de
crisântemo, de maneira que podemos sugerir que mantidas em solo com capacidade de
campo, a fotossíntese na cultura do crisântemo não é afetada por fatores estomático ou
não-estomáticos quando submetidas a estresse salino de até 10 dS m -1.
O incremento da condutividade elétrica da água de irrigação não reduziu a taxa
transpiratória e manteve a temperatura foliar em 27,9 °C (Figura 1C e F,
respectivamente). A redução da transpiração é uma estratégia comum em planta sobe
estresse salino, onde a planta reduz a gs a fim de evitar a perda água, uma vez que a
absorção é prejudicada pelo acúmulo de sais no solo (Oliveira et al., 2017; Sousa et al.,
2014; Brito et al., 2016). Ademais, irrigação contínua com água salina proporciona o
acúmulo de sais na camada superficial do solo, que por sua vez é proporcional à
concentração de sais na água (Medeiros et al., 2017). Portanto, acredita-se que por fato
de o solo permanecer na capacidade de campo a presença dos sais não foram suficientes
para acarretar estresse às plantas.
A eficiência no uso da água (EUA), eficiência instantânea de carboxilação (iCE)
e eficiência intrínseca de uso da água (EiUA) permaneceram inalterados com o aumento
da CEa (Figuras 1E, G e H, respectivamente). Estudos apontam que genótipos mais
tolerantes à salinidade tem seus níveis de EUA, EiC e EiUA mantidos ou aumentados
(Sá et al., 2015; Brito et al. 2016), sendo considerados indicadores de tolerância à
salinidade. Tendo isto em vista, podemos inferir que o crisântemo var. Calábria tolera
irrigação contínua com água salina de até 10 dS m-1, possivelmente através de algum
mecanismo osmorregulador. Semelhantemente, as diferentes concentrações de
polímeros hidroretentores não apresentaram diferenças significativas sobre os
parâmetros de trocas gasosas, nem interação com os tratamentos com água salina
(Figura 2).
Embora com a maior disponibilidade de água no solo proporcionada pelas
crescentes concentrações de polímeros hidroretentores a gs, Ci, A e E não tiveram seus
valores aumentados (Figura 2B, D, A e C, respectivamente). Carvalho (2017), observou
resultado semelhante em tomate de mesa, onde a aplicação de polímeros hidroretentores
não acarretou efeitos significativos no crescimento das plantas. Possivelmente, visto que
as plantas independentes dos tratamentos foram cultivadas em solo sobe capacidade de
campo e a irrigação com água salina não causou estresse às plantas, o fator água não foi
limitante para os parâmetros de trocas gasosas.
Apesar do presente resultado, diversos estudos mostram incrementos na
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produção e no desenvolvimento de plantas com a adição de polímeros hidroretentores
ao solo (Yonezawa, 2016; Oliveira et al., 2014; Azambuja et al., 2015; Sanches, 2013).
Estudos futuros avaliando a imposição de déficit hídrico sobre as variáveis salinidade e
polímeros hidroretentores se fazem necessários para melhor caracterização de seus
efeitos.
Conclusão
A cultura do crisântemo se mostra tolerante a níveis de salinidade de até 10 dS
m-1 quando mantidas em capacidade de campo.
A aplicação de polímeros hidroretentores não propiciou aumento nas trocas
gasosas.
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Figura 1 – Taxa de fotossíntese líquida (A - A), condutância estomática (gs - B), taxa de
transpiração (E - C), concentração de carbono interno (Ci - D), eficiência de uso da água
(EUA - E), temperatura foliar (Tl - F), eficiência instantânea de carboxilação (EiC - G)
e eficiência intrínseca de uso da água (EiUA - H) de plantas de crisântemos irrigadas
com doses crescentes CEa.
A
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e eficiência intrínseca de uso da água (EiUA - H) de plantas de crisântemos irrigadas
com doses crescentes CEa.
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Figura 2 – Taxa de fotossíntese líquida (A - A), condutância estomática (gs - B), taxa de
transpiração (E - C), concentração de carbono interno (Ci - D), eficiência de uso da água
(EUA - E), temperatura foliar (Tl - F), eficiência instantânea de carboxilação (EiC - G)
e eficiência intrínseca de uso da água (EiUA - H) de plantas de crisântemos cultivadas
em solo com concentração crescentes de polímero hidroretentores.
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Resumo
A aplicação suplementar de cálcio e silício pode favorecer o melhor desempenho das
plantas, podendo ter efeitos, também, na qualidade pós-colheita. Com isso, objetivou-se
avaliar a aplicação de silício associada à adubação complementar de cálcio no
crescimento e qualidade pós-colheita de girassol de corte (Helianthus annuus L.). O
experimento foi conduzido no Setor de Floricultura da Universidade Federal de Viçosa,
sob delineamento experimental inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 4x2, com
quatro doses de silício (0, 1,5; 3,0; 4,5 g de Agrosilício Plus ® por litro de substrato)
incorporado à mistura do substrato e à aplicação complementar de cálcio foliar (sem e
com aplicação de 2500 mg L-1 de Cal Super®), com quatro repetições. Foram avaliados:
o número de folhas, índice SPAD, diâmetro do caule, altura de planta, área foliar, ciclo,
diâmetro interno e externo do capítulo, massa seca do capítulo, caule, folha, raiz e total,
variação de massa fresca da haste após a colheita e o aspecto visual. Os dados foram
submetidos a análise de variância. Para comparação entre a aplicação complementar de
cálcio foliar, o teste F da análise de variância foi conclusivo. Para as doses de silício
procedeu-se a análise de regressão. Para as avaliações de pós-colheita, os dados foram
comparados por meio de intervalo de confiança à 5%. A aplicação de silício
incorporado ao substrato proporciona aumento no diâmetro de caule e massa seca de
caule. Recomenda-se a aplicação complementar de cálcio foliar quando se utiliza com
doses igual ou maiores de que 3,0 g Agrosilício por litro de substrato. Nas condições em
que o experimento foi executado, o aspecto visual, a variação de massa fresca e volume
de água absorvido pelas hastes de girassol na pós-colheita não é influenciada pela
incorporação de silício no substrato e aplicação complementar de cálcio foliar.
Palavras-chave: floricultura, nutrição, Helianthus annuus L.
Abstract
Silicon associated with supplemental foliar calcium fertilization on growth and
post-harvest quality of cut sunflower
The supplemental application of calcium and silicon can favor the better performance of
the plants and may also have effects on postharvest quality. In view this, the aim of this
study was to evaluate the application of silicon associated with calcium supplementation
on the growth and postharvest quality of cut sunflower (Helianthus annuus L.). The
experiment was conducted in the Floriculture Sector of the Federal University of
Viçosa, under a completely randomized experimental design, in a 4x2 factorial scheme,
with four doses of silicon (0, 1.5, 3.0, 4.5 g of Agrosilicon Plus ® per liter of substrate)
incorporated into the substrate mixture and the complementary application of leaf
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calcium (without and with application of 2500 mg L-1 of Cal Super®), with four
replicates. Were evaluated: the number of leaf , SPAD index, stem diameter, plant
height, leaf area, cycle, internal and external diameter of the capitulum, dry mass of the
capitulum, stem, leaf, root and total, fresh stem mass variation after harvest and
appearance. The data were submitted to analysis of variance. For comparison between
the supplementary application of foliar calcium the F test of the analysis of variance was
conclusive. For the silicon doses, the regression analysis was performed. For the silicon
doses, the regression analysis. For the postharvest evaluations, the data were compared
by means of confidence interval. The application of silicon incorporated to the substrate
provides increase in the stem diameter and stem dry masses. Supplementary application
of foliar calcium is recommended when doses equal to or greater than 3.0 g of
Agrosilicon per liter of substrate. Under the experimental conditions, the visual aspect,
the fresh mass variation and volume of water absorbed by the sunflower stems in the
postharvest period is not influenced by the silicon incorporation in the substrate and
supplemental application of foliar calcium.
Keywords: floriculture, nutrition, Helianthus annuus L.
Introdução
A floricultura destaca-se como um dos setores com grande crescimento dentro
da agricultura. Dentre as diversas espécies, pode-se citar o girassol (Helianthus annuus
L.), que apresenta características interessantes do ponto de vista econômico, pois
apresenta diversas formas de utilização, dentre elas, conhecida pelo seu potencial uso na
floricultura (Jesus et al., 2013). Como ornamental, tem ampla aceitação pelo mercado
consumidor, sendo bastante apreciada pela exuberância de forma e cores das
inflorescências (Coutinho et al., 2014).
No mercado das flores o girassol pode ser comercializado como flor de vaso ou
corte. Como flor de corte, pode ser usado em arranjos e ornamentações, destacando-se
por apresentar características desejáveis do ponto de vista agronômico, como ciclo
curto, ampla adaptabilidade às diferentes condições edafoclimáticas, rusticidade e
resistência à seca (Curti et al., 2012; Oliveira et al., 2017).
Em cultivo comercial de plantas, a nutrição adequada, contribui de forma
significativa no aumento da produtividade (Santos et al., 2015), no desenvolvimento
adequado das flores e aumento da vida pós-colheita. Nesse sentido, o papel do silício
(Si) no metabolismo vegetal tem recebido crescente atenção, sugerindo que o Si pode
estar envolvido na atividade metabólica, fisiológica e estrutural em plantas (Hashemi et
al., 2010). O silício proporciona maior resistência das plantas às pragas e doenças,
tolerância à toxicidade por metais pesados e a estresses como o hídrico e salino, menor
transpiração, aumento da taxa fotossintética e de produtividade (Demattê et al., 2011);
aumenta a absorção de K, P, Zn e Fe, e reduz a absorção de Ca (Mehrabanjoubani et al.,
2015).
Normalmente as fontes mais acessíveis de silício são os silicatos de cálcio e
magnésio provenientes das escórias de siderurgia, que são aplicados em substituição ao
calcário (Deus & Bul, 2013). Como a aplicação de silício reduz a absorção de cálcio,
existem dúvidas acerca da aplicação de silicatos de cálcio e magnésio e o adequado
suprimento de cálcio para as plantas. Assim, tornam-se fundamentais estudos sobre a
necessidade de adubação foliar complementar e se essa aplicação de cálcio pode
aumentar a durabilidade pós-colheita.
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O cálcio como elemento essencial, é um dos principais constituinte das plantas,
componente principal das paredes celulares, na lamela média, tem influência no
transporte de açúcares dentro da planta e no desenvolvimento da floração (Endres et al.,
2016; Reddy & Sarkar, 2016). Em flores, pode-se relacionar as funções do cálcio, a
manutenção da estabilidade e funções da membrana celular e o estímulo em alguns
eventos metabólicos, como a regulação do crescimento e vida pós-colheita das plantas
(Barbosa et al., 2010). Face ao exposto, objetivou-se com esse trabalho avaliar a
aplicação de silício associada à adubação complementar de cálcio no crescimento e
qualidade pós-colheita de girassol de corte.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido no Setor de Floricultura do Departamento de
Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, no período de 13 de setembro a 13 de
novembro de 2018. O crescimento das plantas ocorreu em casa de vegetação, por sua
vez, as avaliações pós-colheita ocorreram no laboratório do setor.
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em
esquema fatorial 4x2, com quatro doses de silício (0, 1,5; 3,0; 4,5 g de Agrosilício Plus®
por litro de substrato) incorporado a mistura do substrato e a aplicação complementar de
cálcio foliar (sem e com aplicação de 2500 mg L-1 de Cal Super®), com quatro
repetições. Cada unidade experimental foi constituída de duas plantas, totalizando 64
plantas em todo o experimento. O Agrosilício Plus ® contém 10,5% de silício e o Cal
Super® 25% de cálcio.
As sementes de girassol (híbrido Vincents II Choice) foram semeadas em
bandejas de poliestireno expandido com 200 células, utilizando-se substrato comercial.
Sete dias após o semeio as mudas foram transplantadas em vasos de capacidade de 5 L,
utilizando-se substrato composto de solo Latossolo do horizonte B, areia, esterco bovino
e casca de pinus nas proporções de 50, 15, 15 e 20%, calculada com base no volume. A
mistura também recebeu uma fertilização mineral de superfosfato simples (1,0 g L -1 de
substrato) e cloreto de potássio (0,3 g L-1 de substrato). Os tratamentos referentes as
doses de Agrosilício Plus® foram adicionadas e misturadas juntamente com os outros
materiais de acordo com os tratamentos. Como esse produto contém em sua composição
cálcio e magnésio foi adicionado calcário para garantir que todos os tratamentos
recebessem a mesma quantidade desses macronutrientes. A aplicação de Cal Super®
ocorreu aos 13, 20 e 27 dias após o transplantio (DAT). O produto foi borrifado de
modo a molhar toda a superfície foliar das plantas. As plantas controle (sem cálcio
foliar) foram borrifadas com água.
A irrigação das plantas foi alternada com a fertirrigação. A fertirrigação foi
realizada com o fertilizante NPK 20-20-20 (Peters), nas concentrações de 100 mg L-1 de
N, aumentando a frequência de aplicação conforme crescimento das plantas.
Aos 35 DAT foram avaliadas as variáveis de crescimento das plantas que
consistiram na contagem no número de folhas; na medição do índice SPAD, diâmetro
do caule (mm), altura de planta (cm) e área foliar (m²). A medição do índice SPAD foi
realizado as 9:00h da manhã em duas folhas completamente desenvolvidas do terço
médio da planta medindo-se em três pontos da folha. O diâmetro foi mensurado com um
paquímetro digital e a altura com uma régua milimetrada. A área foliar foi estimada
conforme equação proposta por Maldaner et al. (2009), onde: AF = 1,7582 x L1,7067,
sendo o “L” a largura do limbo foliar.
As colheitas das inflorescências foram realizadas na parte da manhã, quando as
plantas se apresentavam túrgidas. Foi considerado como ponto de colheita quando as
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inflorescências estavam parcialmente abertas, com as lígulas perpendiculares ao plano
do capítulo (fig. 1).
Na colheita foram avaliadas a altura de planta (cm); ciclo (dias); diâmetro
interno e externo do capítulo (mm); massa seca do capítulo, caule, folha, raiz e total (g).
As plantas foram cortadas na base no colo e a parte aérea foi separa em caule, folhas e
capítulo e em seguida acondicionados em sacos de papel e colocados em estufa com
circulação de ar forçado a 70 °C até atingirem massa constante e pesadas balança
eletrônica de 0,01 g.
Para avaliar as características pós-colheita as plantas após serem colhidas foram
padronizadas seu comprimento de haste em 60 cm e colocada em um frasco de vidro
com 500 mL de água. Diariamente foi realizada a pesagem da haste, medido o volume
de água absorvido, avaliado o aspecto visual através de notas e realizado a troca de
água.
Com os dados de pesagem foi calculado a variação de massa fresca da haste em
relação ao dia da colheita. As avaliações de escalas de notas foram avaliadas de acordo
com Curti (2012), conforme fig. 2.
Para verificar os pressupostos da análise de variância foram submetidas aos
testes de normalidade (Shapiro Wilk) e de homocedasticidade (Barttlet), submetidas a
análise de variância considerando-se os efeitos principais e sua interação. Para
comparação entre a aplicação complementar de cálcio foliar o teste F da análise de
variância foi conclusiva. Para as doses de silício procedeu-se a análise de regressão pelo
método dos polinômios ortogonais. Para as avaliações de volume de água de absorvido
e variação de massa fresca os dados foram comparados por meio de intervalo de
confiança. Para todos os procedimentos adotou-se um “α” de até 0,05 utilizando-se o
programa estatístico R (R Core Team, 2018).
Resultados e Discussão
De acordo com os resultados da análise estatística houve diferenças
significativas para os fatores isolados para a variável altura de planta (P<0,05). Para
interação entre os fatores houve efeito significativo para diâmetro do caule, massa seca
de raiz e caule e, massa fresca de raiz, caule e total (P<0,05). Demais variáveis não
houve diferença significativa (P<0,05).
Na tab. 1 são apresentadas variáveis de crescimento, colheita e pós-colheita e
seus respectivos coeficientes de variação. Para essas variáveis, não houve efeito
significativo para os fatores isolados e interação (P<0,05). Diante desses resultados é
possível observar que para essas variáveis a aplicação de silício e cálcio complementar
não contribui para melhoria de qualidade de flores de girassol.
De acordo com os resultados da análise estatística houve diferenças
significativas para os fatores isolados para a variável altura de planta (P<0,05). Para
interação entre os fatores houve efeito significativo para diâmetro do caule, massa seca
de raiz e caule (P<0,05). Demais variáveis não houve diferença significativa (P<0,05).
Para a variável altura de planta os melhores resultados foram encontrados com a
aplicação foliar de cálcio, independente das doses de silício (Fig. 3). Esses resultados
sugerem que o cálcio aplicado foliar contribui para o crescimento das plantas. Porém, de
acordo com o padrão Veiling Holambra (2018) ambos os tratamentos atingiram
excelente padrão de qualidade quando considerada a altura de planta (comprimento da
haste), sendo classificadas como padrão 90.
Quando realizado o desdobramento do fator aplicação de cálcio dentro de cada
nível de aplicação de agrosilício Plus, observa-se que para as variável massa seca de
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raiz a aplicação de cálcio foliar apresentou resultados superiores as plantas em que não
ocorreu a aplicação de cálcio com o uso de 3,0 g L -1 agrosilício Plus® (fig. 4(a)). Por sua
vez, esse mesmo resultado ocorreu para a variável massa seca de caule quando foi
utilizado 4,5 g L-1 agrosilício Plus® (fig. 4(b)).
Esses resultados benéficos encontrados com a aplicação foliar de cálcio podem
estar relacionados com sua essencialidade desse elemento para a planta e caso ocorra
uma deficiência as plantas podem apresentar algumas anomalias em seu crescimento.
Esse elemento está envolvido em vários processos do crescimento das plantas, pois
influencia a estrutura e função da membrana e parede celular, estabilizando a membrana
pela ligação entre fosfatos e grupos carboxílicos de fosfolipídios e proteínas (Halevy et
al., 2001).
As variáveis diâmetro e massa seca do caule, apresentaram comportamento
quadrático quando associadas a aplicação foliar de cálcio (Figura 5(a) e (b)). Quando
foram aplicadas doses de agrosilício Plus ® e não aplicado cálcio foliar, não houve ajuste
para a análise de regressão (P<0,05). Para a variável diâmetro e massa seca de caule os
melhores resultados foram encontrados com a aplicação de 3,03 e 2,31 g Agrosílicio por
litro de substrato, respectivamente.
Os resultados encontraram por Kamenidou et al. (2008) corroboram com os
resultados encontrados no presente trabalho. Esses mesmos autores observaram que
plantas de girassol submetidas a aplicação de Si apresentaram caules mais grossos e
firmes, sendo uma característica desejada para flores ornamentais de corte.
Para a variável variação de massa fresca (Fig. 6), ao longo dos dias houve uma
redução no volume água absorvido, provavelmente devido a deterioração e senescência
das inflorescências quando se aproxima dos sete dias após a colheita. Segundo Curti et
al. (2012) de acordo com a cultivar a longevidade média é de cinco dias para
comercialização e a partir deste período as hastes podem ser mantidas por cerca de três
dias para uso em ornamentações. Em relação as doses de agrosilício e a utilização de
cálcio foliar não se observa diferenças entre os tratamentos (P<0,05).
O volume de água absorvido pelas inflorescências está relacionado com a
transpiração. Quanto mais a planta transpirar, provavelmente maior será o volume de
água. O Si dentre suas funções, é responsável por reduzir a taxa de transpiração das
plantas. Entretanto, doses de até 4,5 g L -1 de substrato não proporcionam redução no
volume de água absorvido (Fig. 7). Além disso, pesquisas relatam que o cálcio também
está envolvido no retardamento da senescência floral por adiar a degradação da
membrana celular, portanto as plantas com suprimento adequado de cálcio tendem a
absorver maior volume de água para permanecerem túrgidas por mais dias (Sasa-Nan,
2007; Pessoa, 2009).
Conclusões
A aplicação de silício incorporado ao substrato proporcionou aumento no
diâmetro de coleto e massa seca de caule. Recomenda-se a aplicação complementar de
cálcio foliar é necessária quando utilizado doses iguais ou maiores de que 3,0 g
Agrosilício Plus® por litro de substrato. Nas condições em que foi executado o
experimento, o aspecto visual, a variação de massa fresca e volume de água absorvido
pelas hastes de girassol na pós-colheita não é influenciada pela incorporação de silício
no substrato e aplicação complementar de cálcio foliar.
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Figura 1 - Ponto de colheita das inflorescências de girassol.

Figura 2 - Escala de nota utilizada para determinar a qualidade pós-colheita das hastes
de girassol.
Quadro 1 - Variáveis de crescimento, colheita e pós-colheita em função das aplicações
de Agrosilício Plus® (0; 1,5; 3,0 e 4,5 g L-1) e aplicação complementar de cálcio foliar.
Agrosilício (g L-1)
Área foliar (m²)
Índice SPAD
Núm. de folhas
M. seca cap. (g)
M. seca folha (g)
M. seca total (g)
D. interno cap. (mm)
D. externo cap. (mm)
Ciclo (dias)
Longevidade (dias)
Nota

0,0
0,373
38,26
18,25
2,72
4,96
17,24
3,76
4,63
42,88
9,67
4,00

Sem cálcio foliar
1,5
3,0
4,5
0,447 0,440 0,429
38,74 39,26 39,66
18,50 19,38 19,25
2,66
3,21
2,48
5,24
6,53
5,66
17,21 22,31 17,08
3,98
4,11
3,84
4,55
4,78
4,90
41,13 43,38 42,75
8,00 10,75 8,25
2,50
3,50
3,50

0,0
0,453
39,43
19,50
2,75
6,09
19,18
3,91
4,68
42,13
9,00
3,75

Com cálcio foliar
1,5
3,0
4,5
0,438 0,426 0,453
39,11 39,95 38,30
19,63 29,13 19,13
2,98
2,81
2,93
5,79
5,67
6,34
20,05 18,33 20,80
4,25
4,09
4,24
4,80
4,88
4,85
42,75 42,75 42,13
9,00
9,00
7,75
3,25
4,00
2,75

CV
(%)
13,66
2,65
8,00
19,00
13,32
13,04
10,47
7,19
3,01
3,01
26,94

Figura 3 - Altura de planta de girassol sem e com aplicação complementar de cálcio
foliar. Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste F ao nível de 5%
de probabilidade.
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Figura 4 – Massa seca de raiz (a) e de caule (b) de girassol submetido à aplicação de
silício e aplicação complementar de cálcio. Médias seguidas de letras diferentes diferem
entre si pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade.

Figura 5 - Diâmetro (a) e massa seca de caule (b) em função das doses de agrosilício
Plus® e aplicação complementar de cálcio foliar.

Figura 6 - Variação da massa fresca das hastes após a colheita em função das
aplicações de Agrosilício Plus® (0; 1,5; 3,0 e 4,5 g L-1) e sem (A) e com (B) aplicação
complementar de cálcio foliar.

Figura 7 - Volume de água absorvido das hastes de girassol ao longo dos dias após a
colheita em função das aplicações de Agrosilício Plus ® (0; 1,5; 3,0 e 4,5 g L-1) sem (A)
e com (B) aplicação complementar de cálcio foliar.
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Cultivo de rosa do deserto em diferentes tamanhos de vasos e doses de
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da utilização de diferentes
tamanhos de vasos e doses de fertilizante sobre o crescimento inicial de rosa do deserto.
O experimento foi conduzido sob cultivo protegido, na Faculdade Arnaldo Horácio
Ferreira, em Luís Eduardo Magalhães-BA, durante os meses de setembro de 2017 e
janeiro de 2018. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado,
em esquema fatorial 2 x 2, sendo dois tamanhos de vasos (P11 - ± 500 mL e P15 - ± 1250
mL) e duas doses do fertilizante osmocote 15:9:12 + micro com 3 a 4 meses de liberação
(2 e 4 g por vaso), com 5 repetições. Foram avaliadas mensalmente, durante 120 dias, as
seguintes variáveis: I) altura; II) número de folhas; III) diâmetro do colo e IV) diâmetro
do caudex. Os dados coletados foram submetidos a análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Para todas as variáveis avaliadas ao longo do
experimento, não foram observadas interações significativas entre os dois fatores
testados. Efeitos significativos somente foram observados para o tamanho do vaso que
interfere no desenvolvimento da Adenium obesum, permitindo maiores alturas a partir dos
60 dias, maior número de folhas ao 120 dias, maior diâmetro do colo a partir dos 90 dias
e do caudex já a partir dos 30 dias. Conclui-se que independente da dose de fertilizante
utilizada, vasos maiores (1250 mL) permitem maior crescimento inicial das plantas de
rosa do deserto.
Palavras-chave: Adenium obesum, nutrição, crescimento.
Abstract

The objective of this work was to evaluate the effects of the use of different pots
sizes and fertilizer doses on the initial growth of desert rose. The experiment was
conducted under protected cultivation at the Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira, in Luís
Eduardo Magalhães-BA, during the months of September 2017 and January 2018. The
experimental design was a completely randomized design, in a 2 x 2 factorial scheme,
two pots sizes (P11 - ± 500 mL and P15 - ± 1250 mL) and two doses of the osmocote 15:
9: 12 + micro fertilizer with 3 a 4 months of release (2 and 4 g per vessel) with 5 replicates.
The following variables were evaluated monthly for 120 days: I) height; II) number of
leaves; III) stem caliper at the soil line and IV) caudex diameter. The collected data were
submitted to analysis of variance and the averages compared by the Tukey test at 5%. For
all variables evaluated throughout the experiment, no significant interactions were
observed between the two factors tested. Significant effects were only observed for the
size of the pots that interferes with the development of Adenium obesum, allowing higher
1
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heights from 60 days, greater number of leaves at 120 days, greater stem caliper from 90
days and caudex already starting of the 30 days. It is concluded that, regardless of the
dose of fertilizer used, larger pots (1250 mL) allow higher initial growth of the desert rose
plants.
Keywords: Adenium obesum, nutrition, growth.
Introdução
Adenium obesum, popularmente conhecida como rosa do deserto, é uma
Angiosperma pertence à família Apocynaceae e tem como centro de origem o Sul da
África e a Península Arábica. Está distribuída em regiões subtropicais, com alguns
representantes em regiões temperadas (Sennblad & Bremer, 2002). Com destaque no
mercado de flores de vasos, a rosa do deserto tem apresentado alta popularidade entre os
consumidores e, consequente aumento nas vendas.
A rosa do deserto apresenta na sua morfologia um espessamento do caule e
sistema radicular, sendo esta adaptação ligada ao armazenamento de água e nutrientes, o
que garante a sua sobrevivência em locais áridos (Talukdar, 2012). Os Adenium precisam
de espaço amplo para as raízes para apresentar crescimento rápido, vasos muito pequenos,
limitam o crescimento, mesmo que as plantas sejam regadas e adubadas adequadamente
(Dimmitt, Joseph & Palzill, 2009). As plantas cultivadas em vasos sob condições de
estufa requerem mais água, ar e nutrientes do que as cultivadas diretamente em condições
de campo, onde as taxas de crescimento são mais lentas e o volume de solo disponível
para as raízes é ilimitado (Gruda, 2012).
Muitos aspectos de qualidade das espécies ornamentais, como a altura da planta,
forma e cor são influenciados diretamente pela nutrição mineral. No entanto, as
exigências nutricionais de espécies ornamentais não são ainda bem estabelecidas, o que
resulta na utilização ineficaz de fertilizantes, sem respeitar as exigências de cada uma das
espécies, assim como o momento de aplicação adequada (Neto et al., 2015). Segundo
Brown (2012), a velocidade de crescimento da rosa do deserto está associada ao
fornecimento adequado de fertilizantes, podendo este ser feito através da utilização de
adubos de liberação lenta que devem ser constituídos de NPK e micronutrientes e a
utilização de fertilizantes líquidos na estação de maior crescimento da planta é indicado
para estimular o crescimento vegetativo e a floração prolongada.
Apesar de ser considerada como uma planta rústica, a rosa do deserto responde
bem aos fertilizantes que estimulam o crescimento vegetativo, antecipam a floração e que
aceleram o ciclo de cultivo desta espécie (Colombo et al., 2018), sendo o potássio e o
nitrogênio os nutrientes de maior absorção nesta espécie (Colombo et al., 2016).
O aumento da produção, no entanto, não foi acompanhado por informações
científicas sobre como os fatores ambientais e culturais afetam o crescimento e o
florescimento dessa espécie. Apesar do alto valor agregado alcançado por essa planta,
existem atualmente poucas informações na literatura nacional e internacional, de
referências científicas sobre as técnicas de manejos para a produção de mudas de rosa do
deserto. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da
utilização de diferentes tamanhos de vasos e doses de adubação no desenvolvimento das
plantas de rosa do deserto.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Faculdade Arnaldo
Horácio Ferreira, em Luís Eduardo Magalhães-BA, durante os meses de setembro de
2
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2017 e janeiro de 2018. Para a implantação do experimento, foram utilizadas mudas de
rosas do deserto de aproximadamente 3 cm, provenientes de sementes da mesma matriz.
As plantas foram cultivadas em substrato contendo mistura de substrato comercial:terra
vegetal:areia:carvão (3:2:1:1), durante 120 dias.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em
esquema fatorial 2 x 2, sendo dois tamanhos de vasos (P11 ± 500 mL e P15 ± 1250 mL)
e duas doses do fertilizante osmocote 15:9:12 + micro com 3 a 4 meses de liberação (2 e
4 g por vaso), com 5 repetições.
No momento da instalação do experimento e a cada 30 dias, durante 120 dias,
foram avaliados as seguintes variáveis: I) altura – considerando a distância do colo até o
ponto de inserção da último folha, sendo realizado com uma régua e expresso em cm; II)
número de folhas – através de contagem direta de todas as folhas presentes na planta; III)
diâmetro do colo – sendo realizado rente ao solo, com o auxílio de um paquímetro digital
e expresso em mm; e IV) diâmetro do caudex – realizado na região de maior diâmetro do
caudex, com o paquímetro digital e expresso em mm.
Durante a condução do experimento, a irrigação foi realizada diariamente de
maneira manual, e sempre que necessário produtos fitossanitários foram aplicados para o
controle de pragas.
Os dados coletados foram submetidos a análise de variância, e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico
AgroEstat.
Resultados e Discussão
Para todas as variáveis avaliadas ao longo de todo o experimento, não foi
observado interação significativa entre os dois fatores avaliados, tamanho de vaso e dose
de adubo, sendo observado somente efeitos significativos para os fatores individuais. A
variável altura das plantas de Adenium obesum, foi influenciada pelo tamanho de vaso, e
os melhores resultados foram encontrados utilizando-se o volume de 1250 mL aos 60, 90
e 120 dias com alturas de 6,30; 10,06; e 14,80 cm respectivamente. Em relação à
adubação, observa-se que ao longo dos dias de condução, não houve diferenças
significativas entre as doses testadas de 2 e 4 g de adubo (quadro 1). No entanto, McBride
et al. (2014), encontraram plantas de Adenium obesum ‘Red’ e ‘Ice Pink’ mais altas e com
maior massa em função do aumento da dose de fertilizante.
Com relação a variável número de folhas, não houve efeitos significativos para o
fator tamanho de vaso utilizando até os 90 dias de condução do experimento. Ao final do
experimento (120 dias), maior número de folhas foi observado com o vaso de 1250 mL,
com média de 33,70 (quadro 2). Já para o fator adubação, não houve diferença
significativa entre as doses utilizadas.
Para o diâmetro do colo, observa-se no quadro 3 que o tratamento utilizando o
tamanho de vaso de 1250 mL aos 30, 90 e 120 dias obtiveram os melhores resultados,
com médias de diâmetro de 5,04; 17,14 e 22,10 mm respectivamente, sendo
estatisticamente superior aos resultados observados para os vasos de 500 mL. Para o fator
adubação, observa-se que não houve diferenças significativas entre os tratamentos
(quadro 3).
McBride et al. (2014) ao avaliar os efeitos de diferentes doses (0, 2, 4, 6 e 8 g) de
Nutricote Total (18N:6P2O5:8K2O com micronutrientes, 140 dias) por litro de substrato,
encontrou aumentos lineares no calibre da haste de rosas de deserto ‘Red’ cultivadas
durante 20 semanas em vasos de 1,25 e 3 litros.
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O diâmetro do caudex somente foi influenciado pelo tamanho de vaso, sendo o
melhor desenvolvimento observado com o tamanho de vaso de 1250 mL a partir dos 30
dias de implantação do experimento, e se mantendo superior até os 120 dias. Enquanto
para o fator adubação, observa-se que os resultados não diferiram entre si estatisticamente
no decorrer da condução do experimento (quadro 4).
Segundo McBride et al. (2014) para se produzir Adenium dentro de vasos de 1250
mL é ideal utilizar 1,08 g de N por litro de substrato, o que leva a uma dose de 1,35 g de
N por vaso de 1250 mL. Esta recomendação de dose de N é bem superior a utilizada neste
experimento que foi de 0,3 e 0,6 g de N por vaso. Em outro trabalho realizado por
McBride et al. (2014), os autores concluíram que para a produção de rosas de deserto em
vasos de 1250 mL é necessário a adição de doses de N entre 0,9 a 1,4 g por vaso, para
fertilizantes de liberação lenta, e que a utilização de doses de 0,4 g de N por vaso leva ao
desenvolvimento de plantas de baixa qualidade.
Conclusão
Independente da dose de fertilizante utilizada, vasos maiores (1250 mL) permitem
maior crescimento inicial das plantas de rosa do deserto.
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Quadro 1. Altura das plantas de rosa do deserto cultivadas em diferentes tamanhos de
vasos e doses de adubo ao longo dos dias de condução do experimento.
Tamanho
0 dias
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
de vaso
500 mL
3,09 ns
3,77 ns
5,42 b
8,25 b
11,38 b
1250 mL
3,11
4,07
6,30 a
10,06 a
14,80 a
Adubação
0 dias
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
(g)
2
3,24 a
4,08 ns
6,06 ns
9,13 ns
13,21 ns
4
2,96 b
3,76
5,66
9,18
12,97
CV (%)
9,28
12,83
15,71
20,37
25,84
* Médias seguidas pela mesma letra na coluna para cada fator e em cada período de
avaliação, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ns – não
significativo.
Quadro 2. Número de folhas de rosa do deserto cultivadas em diferentes tamanhos de
vasos e doses de adubo ao longo dos dias de condução do experimento.
Tamanho
0 dias
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
de vaso
500 mL
4,90 ns
8,20 ns
13,20 ns
19,10 ns
26,50 b
1250 mL
5,20
8,50
14,70
20,60
33,70 a
Adubação
0 dias
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
(g)
2
4,90 ns
8,60 ns
14,00 ns
19,80 ns
29,00 ns
4
5,20
8,10 ns
13,90
19,90
31,20
CV (%)
11,71
14,91
14,69
15,57
21,07
* Médias seguidas pela mesma letra na coluna para cada fator e em cada período de
avaliação, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ns – não
significativo.
Quadro 3. Diâmetro do colo da rosa do deserto cultivadas em diferentes tamanhos de
vasos e doses de adubo ao longo dos dias de condução do experimento.
Tamanho
0 dias
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
de vaso
500 mL
3,62 ns
3,87 b
7,66 ns
13,67 b
15,93 b
1250 mL
4,23
5,04 a
9,47
17,14 a
22,10 a
Adubação
0 dias
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
(g)
2
3,55 b
4,22 ns
8,3 ns
15,78 ns
19,85 ns
4
4,30 a
4,69
8,75
15,03
18,18
CV (%)
17,38
17,51
22,81
23,37
19,14
* Médias seguidas pela mesma letra na coluna para cada fator e em cada período de
avaliação, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ns – não
significativo.
5

72

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Quadro 4. Diâmetro do caudex da rosa do deserto cultivadas em diferentes tamanhos de
vasos e doses de adubo ao longo dos dias de condução do experimento.
Tamanho
0 dias
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
de vaso
500 mL
5,02 ns
5,70 b
9,82 b
14,72 b
16,64 b
1250 mL
5,68
7,05 a
11,59 a
18,19 a
21,56 a
Adubação
0 dias
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
(g)
2
5,24 ns
6,62 ns
10,90 ns
17,28 ns
19,92 ns
4
5,46
6,13
10,51
15,63
18,28
CV (%)
18,77
16,32
15,69
19,26
16,75
* Médias seguidas pela mesma letra na coluna para cada fator e em cada período de
avaliação, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ns – não
significativo.
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propagação
JESUS, Erení da Silva de 1; Indiamara Marasca 1, Jordana Fátima Carvalho Moraes 1,
June Faria Scherrer Menezes1, Antônio Jussiê da Silva Solino1
1

Universidade de Rio Verde, Campus Rio Verde, Rio Verde-GO, Brazil.

erenisilva2008@hotmail.com; marasca@unirv.edu.br;
june@unirv.edu.br; antoniosolino@unirv.edu.br.

jordana.carvalhomoraes@gmail.com;

Resumo – Com o intuito de incentivar a propagação de plantas medicinais para uso de
chás, auxiliando a qualidade de vida das pessoas. A produção de caseira de plantas deve
ser feita de simples fácil e prática usando as próprias formas vegetativas de cada planta.
O objetivo foi avaliar os diferentes métodos de propagação, utilizando estaquia e
semente, para produção de mudas de funcho e arnica. O experimento foi realizado na
Universidade de Rio Verde- GO na fazenda Fontes do Saber município de Rio VerdeGO, na estufa foi efetuado o plantio de funcho (Foeniculum vulgares) e arnica
(Lychnophora ericoides). As sementes do funcho foram plantadas diretamente no solo
com 3 sementes por vasos, sendo um total de 140 sementes. A arnica foi propagada por
estaca, sendo um total de 28 estacas que possuíam 17 cm de altura. O plantio foi feito
em vasos de 7,5 cm de altura, 10,5 de diâmetro superior e 7,5 de diâmetro inferior,
totalizando 84 vasos de plástico, mesmo solo utilizado para funcho. As avaliações
foram efetuadas a cada 25 dias, por 3 vezes, observando a altura da brotação,
quantidade de folhas e diâmetro do caule. A arnica apresentou melhor desenvolvimento
quando propagada por estaquia, enquanto o funcho desenvolveu melhor quando
propagado por sementes.
Palavras chave – plantas medicinais, plantio, digestão, dres musculares e chá.
Abstract - Development of Medicinal Plants by Different Methods of Propagation
With the purpose of encouraging the propagation of medicinal plants for the use of teas,
helping the quality of life of the people. The production of homemade plants should be
made simple simple and practical using the very vegetative forms of each plant.
Vegetative and seed propagation are the main methods used in agriculture. Seed
propagation is one of the main methods of producing mud plants. The objective of this
work was to evaluate the different propagation methods, using propagation by cuttings
and seeds. The experiment was carried out at the University of. Where the vegetation
was planted with fennel (Foeniculum vulgares) and arnica (Lychnophora ericoides).
Fennel seeds were planted directly in the soil with 3 seeds per pots, a total of 140 seeds,
even soil used for fennel. The arnica was propagated by cutting, being a total of 28
stakes that were 17 cm high. The planting was done in pots of 7.5 cm in height, 10.5 in
upper diameter and 7.5 in lower diameter, totalizing 84 plastic pots. The experiment
was carried out with two plots, with an evaluation of the measurements every 25 days,
with the measurements of height, leaf quantity and stem diameter being taken. The
evaluation evaluations were carried out 3 times. The method of cutting (arnica) was
more developed by the method of seed (fennel).
1
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Keywords - medicinal plants, planting, digestion, muscle aches and tea.
Introdução - A estaquia consiste em um método de propagação simples, retirando
partes da planta matriz que se deseja propagar. Esse método consiste na capacidade de
regeneração dos tecidos da estaca e emissão de raízes adventícias e brotações (SILVA,
2011).
O conhecimento sobre plantas medicinais na maioria das vezes representa o
único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos, que é disseminado
de maneira informal por meio da medicina popular e transmitido de geração para
geração por famílias, vizinhos e pessoas próximas sendo considerado tão antigo quanto
à espécie. A área do conhecimento que utiliza plantas medicinais para cura das doenças
é chamada fitoterapia e a ciência que estuda a relação (usos e costumes) dessas plantas
com o homem é chamada de etnobotânica (ALBUQUERUE, 2005).
Ming; Ferreira; Gonçalves (2012) relatam que as pesquisas acerca das técnicas
de cultivo estão em fases iniciais, apesar de algumas faculdades de Agronomia e órgãos
de pesquisas agronômicas estarem realizando diversos ensaios visando à domesticação
das plantas medicinais, principalmente daquelas que são obtidas por extrativismo
vegetal. Ressaltam que a grande variabilidade genética intraespecífica provocam
diferentes resultados que, se por um lado pode 24 parecer desfavorável, sob o ponto de
vista da uniformidade de resultados agronômicos, por outro lado representa alternativas
químicas, uma vez que podem ter substâncias químicas diferentes e/ou produzirem
concentrações diferentes do mesmo composto químico com potencial de uso para outras
necessidades terapêuticas.
A propagação sexuada utiliza a propagação de sementes para a obtenção de
novas plantas. Ocorre a fusão entre o gameta masculino com o gameta feminino,
originando uma nova célula, denominada de zigoto, que irá se formar no interior do
ovário após a polinização. Quando o zigoto se desenvolver, irá originar uma semente,
estrutura que irá dar origem a uma planta (FRONZA E HAMANN, 2015).
A erva-doce, Foeniculum vulgare Mill pertence à família Apiaceae e também é
conhecida como anis e funcho. É uma erva perene ou bienal, entouceirada, aromática e
apresenta propriedades aromáticas, condimentares e medicinais. Apresenta porte baixo
com 40-90 cm de altura, com folhas inferiores alargadas podendo atingir até 30 cm de
comprimento e folhas superiores mais estreitas, com pecíolo largo e folíolos reduzidos a
filamentos (AZEVEDO et al., 2009).
O Funcho é um arbusto perene, heliófilo, caule provido de rizoma, geralmente
com um único caule que pode medir até dois metros de altura. Suas flores são amarelas
e pequenas com um cheiro agradável, e formam uma inflorescência do tipo capítulo na
extremidade do caule. Possui folhas simples de forma lanceoladas medindo entre 0,5 cm
de largura e 10 cm de comprimento, disposta de maneira alternada ao longo do ramo. É
encontrada geralmente em topos de cerras e montanhas ou cerrados de altitude, com
solos rochosos e com pouca umidade (BRAGA, 2010).
Vários autores utilizam os diversos tipos arnica de diferentes maneiras em seus
estudos, tanto em modelos in vitroquanto in vivo (BUCAY, 1995).
A arnica, utilizada no tratamento de golpes, contusões, hematomas, distensões,
edema, dor, combate à fadiga e ferimentos em geral, exibe ação analgésica, antiinflamatória e cicatrizante. Sua aplicação vem sendo feita na forma tópica ou de tintura
obtida de extratos das flores e outras partes da planta e essas propriedades parecem estar
relacionadas com um componente denominado de flavonóides que podem interferir nas
2
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propriedades funcionais em células de mamíferos, tais como mastócito, basófilo,
linfócito, mioblastos e plaquetas (YURU et al., 1998).
A crescente demanda das plantas medicinais, a maior importância social
econômica e cultural, fez com que outros setores da sociedade se organizassem em
iniciativas de fortalecimento da cadeia produtiva. Anteriormente produtores não
mantinham contato com os consumidores e com a indústria, mas passaram a dialogar
com mais frequência e por ocasião destas demandas. Ações governamentais passaram a
ganhar apoio da cadeia produtiva e viceversa. ONGs e outras entidades passaram
também a ter maior inserção dentro de programas de governo e os órgãos de fomento
passaram a financiar projetos sobre plantas medicinais (MING; FERREIRA;
GONÇALVES, 2012).
O objetivo foi avaliar os diferentes métodos de propagações, utilizando a
propagação por estaquia e semente.
Material e Métodos - O experimento foi realizado na Universidade de Rio Verde,
localizada na Fazenda Fontes do Saber, município de Rio Verde-GO, onde se instalou o
experimento em casa de vegetação. Foi conduzido com 2 parcelas, sendo 28 repetições
de funcho e 28 repetições da arnica.
Os vasos utilizados tinham 7,5 cm de altura, 10,5 de diâmetro superior e 7,5 de
diâmetro inferior. O solo foi peneirado em malha de 2 mm e condicionado em vasos de
400 mL. O método de propagação da arnica foi por estaquia (Figura 1) e o método de
propagação do funcho foi por sementes. As sementes de funcho foram adquiridas no
comercio local da cidade de Rio Verde GO, e as estaca foram adquiridas no viveiro de
plantas medicinais da Universidade de Rio Verde.

Figura 1 – Tamanho das estacas de arnica (Arnica montana)
As sementes de funcho foram plantadas diretamente no solo com 3 sementes por
vasos, sendo um total de 140 sementes. A arnica foi propagada por estaquia, sendo um
total de 28 estacas que possuíam no momento do plantio 17 cm de altura.
As avaliações da arnica e do funcho foram realizadas de 25 em 25 dias, e a
condução do experimento foi feito durante 75 dias, sendo avaliada altura da planta,
quantidade de folhas e diâmetro do caule. Efetuando 3 avaliações durante o período do
experimento. O material utilizado para as avaliações foi uma régua de 0,30 cm.
Os experimentos foram implantados segundo um delineamento inteiramente
casualizado e os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey (significância de 5 %). E com a análise de pegamento
foi de 29% para arnica e 54% para o funcho.
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Resultado e Discussão - De acordo com os dados a seguir, a arnica (Lychnophora
ericoides) apresentou um crescimento exponencial em relação ao funcho (tabela 1).
Tabela 1 - Resultado da análise de variância e valores médios da arnica (Lychnophora
ericoides).
Avaliações
Altura da Planta
Número de Folhas
Diâmetro do Caule
1º medida

12,02 b

25,10 b

0,60 a

2º medida

14,28 b

31,96 ab

0,60 a

3º medida

16,73 a

43,25 a

0,60 a

CV=

20,28

73,15

19,50

*Médias seguidas pelo teste de tukey a 5% de probabilidade.
Esse trabalho mostra que em comparação da arnica com o funcho, apresentou se
como um melhor método de propagação à por estaquia, observando as variáveis
analisadas. No presente trabalho obtiveram resultados semelhantes encontrados por
(MARTINE E BIONDI, 2014), quando comparou os métodos de estaquia com semente.
Alguns dos fatores que podem indicar a diferença entre os dados é que a
principal desvantagem da propagação por sementes, além da segregação genética nas
plantas heterozigotas, que provoca dissociação de caracteres, é que algumas plantas
exigem um grande período para atingir sua maturidade fisiológica (FACHINELLO et
al., 2016).
Na tabela 2 pode se observar que o Foeniculum vulgares apresentou menor
quantidade de número de folhas, diâmetro do caule e altura de planta quando comparado
com a arnica. Os valores entre as medidas diferiram estatisticamente.
Pode-se observar que ocorreu diferença estatística entre os tratamentos, quanto
ao número de dias que foram feitas as avaliações. A maior altura de planta, número de
folhas e diâmetro do caule foi maior quando realizou a 3º medida.
Tabela 2 - Resultados da análise de variância e valores médios do funcho (Foeniculum
vulgares).
Avaliações
Diâmetro
do
Altura da Planta
Número de folhas
caule
1º medida
7,18 c
0,10 b
6,27 b
2º medida
7,86 b
0,11 b
6,78 b
3º medida

9,08 a

0,12 a

7,55 a

CV=

20,59
30,73
51,65
*Médias seguidas pelo teste de tukey a 5% de probabilidade
A propagação por estacas, praticamente, não apresenta inconvenientes.
Entretanto, nem sempre é viável, especialmente quando a espécie ou cultivar apresenta
um baixo potencial genético de enraizamento, resultando em pequenas quantidades de
mudas obtidas (FACHINELLO et al., 2016).
A propagação de plantas medicinais deve estar atrelada a produção orgânica. A
agricultura orgânica estabelece sistemas de produção com base em tecnologias de
4
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processos, ou seja, uma gama de procedimentos que envolvam a planta, o solo e as
condições climáticas, que resultem em um alimento sadio e com suas características e
sabor originais, além de atender às expectativas do consumidor (PENTEADO, 2000).
Conclusões - O método de estaquia (arnica) se desenvolveu mais do que o método por
semente (funcho).
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Resumo
Este trabalho versa sobre os aspectos socioeconômicos da agricultura periurbana
do município de Santarém-PA por meio da caracterização socioeconômica dos produtores
de hortaliças situados nos bairros Área Verde e Pérola do Maicá. De modo específico,
objetivou-se por meio de pesquisa de campo: a) identificar e mapear os estabelecimentos
agrícolas onde são cultivadas hortaliças nos bairros Área Verde e Pérola do Maicá; b)
descrever o perfil dos atores que produzem hortaliças nos bairros Área Verde e Pérola do
Maicá e; c) analisar o lugar da agricultura no contexto dos grupos domésticos estudados.
A pesquisa foi realizada de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, sendo entrevistados
20 produtores de hortaliças dos respectivos bairros, por meio de um questionário
semiestruturado. Os dados foram analisados quantitativamente por meio de estatística
descritiva realizada com apoio de ferramentas do Excel. Os resultados revelam que os
atores que cultivam hortaliças na área estudada são agricultores familiares. Dentre eles,
40 % reconhecem-se como pertencentes a grupos etnicos considerados como povos e
populações tradicionais, além de comprovar que o cultivo de hortaliças é a principal
atividade econômica exercida. Conclui-se que a Agricultura Familiar é uma categoria
social importante no abastecimento alimentar da cidade de Santarém e que a agricultura
desenvolvida em áreas periféricas não são menos significativas que a realizada em área
considerada como rural. Nesse sentido, os resultados apresentados reforçam a
importância do aprofundamento do conhecimento acerca dos atores e das práticas que
estruturam a agricultura urbana e periurbana nos locais estudados, bem como das
dinâmicas produtivas e territoriais que aportam sua existência.
Palavras-chave: cinturão verde, relação rural-urbano, urbanização na Amazônia.
Abstract
Agriculture in periurban areas: socio-professional identity of urban
horticulturists located in the neighborhoods of Área Verde and Pérola do Maicá in
Santarém-PA
This paper deals with the socioeconomic aspects of periurban agriculture in
Santarém-PA county by means of the socioeconomic characterization of the vegetable
growers located in the Área Verde and Pérola do Maicá neighborhoods. Specifically, the
objectives of this research were: a) identify and map the agricultural establishments where
vegetables are grown in the Área Verde and Pérola do Maicá neighborhoods; b) describe
1
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the profile of the actors who produce vegetables in the Área Verde and Pérola do Maicá
neighborhoods; c) analyze the place of agriculture in the context of the domestic groups
studied. The research was carried out from November 2017 to February 2018, and 20
farmers were interviewed in the neighborhoods mentioned above. The data point that the
actors who grow vegetables in the study area are family farmers. Of these, 40 % recognize
themselves as belonging to ethnic groups considered as peoples and traditional
populations. We conclude that Family Farming is an important social category in the food
supply of the city of Santarém and that the agriculture developed in peripheral areas are
no less significant than that carried out in an area considered as rural. In this sense, the
results presented in this paper reinforce the importance of deepening knowledge about
the actors and practices that structure urban and periurban agriculture, as well as the
productive and territorial dynamics that contribute to their existence.
Keywords: green belt, rural-urban relationship, urbanization in the Amazon.
Introdução
De acordo com o censo do IBGE (2010), a população urbana no Brasil passou de
137 milhões, em 1996, para 160 milhões de habitantes, em 2010. Em contrapartida, a
população rural diminuiu de 31 milhões para 29 milhões de habitantes. A estimativa do
governo brasileiro, baseada no relatório do Programa da Organização das Nações Unidas
para os Assentamentos Humanos ONU-Habitat, é que mais de 90% da população
brasileira viverão em cidades em 2030 e que, em 2050, é provável que 86% da superfície
da América Latina sejam ocupadas por áreas urbanas (Agência Brasil, 2016).
Apesar da pressão derivada do aumento populacional, os bairros situados em áreas
periurbanas tendem a apresentar características do rural (Santana et al., (2017). Várias
pesquisas (FAO, 1999; Roçada et al., 2011; Silva et al., 2014) apontam a importância
dessa agricultura, uma vez que a estratégia de se produzir no espaço disponível em suas
moradias torna-se uma ferramenta importante para garantir a renda e a segurança
alimentar de muitas famílias, principalmente daquelas localizadas em áreas com pouca
atuação do poder público.
Segundo Miranda (2009, p.9-10) o termo periurbano é utilizado para designar
áreas de transição urbano-rural que podem ou não situar-se na franja das grandes cidades.
Esses locais caracterizam-se por espaços plurifuncionais, em que coexistem
características e uso dos solos tanto como urbano quanto rurais. Nesses espaços
verificam-se a presença dispersa e fragmentada de usos e a ausência de estrutura coerente
que proporcione unidade espacial, ambas submetidas a profundas transformações
econômicas, sociais e físicas com dinâmica estreitamente vinculada à presença de um
núcleo urbano.
A importância da agricultura urbana e periurbana nas cidades decorre,
principalmente, de sua atuação como agentes promotores de desenvolvimento e
crescimento. Por meio dessa ação, ocorre movimentação da economia e geração de
emprego mesmo que indiretamente, uma vez que as produções provenientes dessa
agricultura também são responsáveis pelo abastecimento dos supermercados e feiras entre
outros (Mougeot, 1999; Silva et al., 2014; Roçada et al., 2013; Vilela & Moraes, 2013,
Sequeira, 2017)
Apesar dos estudos sobre agricultura em áreas urbanas e periurbanas apontarem a
existência e a importância da produção agrícola nas cidades, os estudos pouco discutem
os aspectos socioeconômicos inerentes aos estabelecimentos agrícolas e aos grupos
sociais que ocupam essas áreas. Nos dados do censo agropecuário (IBGE, 2006; 2010),
2
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os estabelecimentos agrícolas situados em áreas periurbanas não são mostrados e nem
fazem parte da discussão divulgada nos relatórios feitos pela instituição quanto aos
aspectos socioeconômicos e sua importância.
Nesse contexto, os objetivos deste trabalho foram: discutir os aspectos
socioeconômicos da agricultura periurbana do município de Santarém-PA por meio da
caracterização socioeconômica dos produtores de hortaliças situados nos bairros Área
Verde e Pérola do Maicá; identificar e mapear os estabelecimentos agrícolas onde são
cultivadas hortaliças nos respectivos bairros; descrever o perfil dos atores que produzem
hortaliças bairros; analisar o lugar da agricultura no contexto dos grupos domésticos
estudados.
Material e Métodos
O município de Santarém está localizado na região oeste do estado do Pará, Brasil,
situando-se na mesorregião do Baixo Amazonas e na Microrregião de Santarém (Figura
1), ocupando área de 24.154 km², com população aproximada de 294 mil pessoas (IBGE,
2010). O clima dominante na região é AM (tropical úmido ou subúmido), conforme
classificação de Köppen, com precipitação média anual de 2.150 mm, umidade relativa
do ar de 86% e temperatura média anual de 25,9 ºC (Tsukamoto Filho et al., 2007). O
público alvo foram moradores horticultores residentes nos bairros Área Verde e Pérola
do Maicá, dois dos 48 bairros que compõem a zona urbana do município, segundo consta
no Plano Diretor Municipal de Santarém de 2017.
Foram entrevistados vinte horticultores por meio da utilização de um questionário
semiestruturado e de amostragem por meio da técnica de Bola de Neve (snowball
sampling). De acordo com Vinuto (2014), essa técnica utiliza cadeia de referência, ou seja,
informantes-chave, chamados de sementes, utilizados para localizar indivíduos com o
perfil necessário para a pesquisa, os quais, por sua vez, indicam outras pessoas. Esses
informantes-chave contribuíram para o início dos contatos com os interlocutores da
pesquisa.
Para a análise, foi selecionadas variáveis como local de nascimento, etnia, idade,,
profissão, tempo de moradia na área e tempo na atividade agrícola. Foram analisadas
também variáveis referentes ao grupo doméstico e estabelecimento agrícola como área,
composição, composição de receita, pessoal ocupado (nº de trabalhadores na atividade
agrícola), tipo de mão de obra (familiar, contratada), atividades agrícolas, área cultivada.
Os dados foram analisados quantitativamente por meio de estatística descritiva realizada
com apoio de ferramentas do Excel: frequência absoluta, representada pelo número total
de citações, frequência relativa, representada pela porcentagem dessas citações e a média.
Resultados e Discussão
As atividades de horticultura desenvolvidas no bairro são, em sua maioria,
realizadas por homens (60%). No entanto, é importante ressaltar que, conforme observado
em campo e nas falas dos entrevistados do sexo masculino, as mulheres contribuem
diretamente no cultivo e na venda dos produtos sendo parte integrante da mão de obra
utilizada na realização da atividade agrícola.
A faixa etária dos entrevistados do gênero masculino variou de 30 a 69 anos,
destacando-se o intervalo entre 50 e 59 anos e, no gênero feminino, a idade variou de 30
a 49 anos. Em relação à escolaridade, 85 % dos entrevistados apresentaram apenas o
ensino fundamental incompleto, devido à trajetória de vida no rural, de modo que o
trabalho com a atividade agrícola foi priorizado em relação aos estudos. Esse resultado
corrobora com pesquisa realizada por Santana et al., (2017), em que 83 % dos
3
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horticultores do município de Bom Jesus no estado do Piauí possuíam somente o Ensino
Fundamental incompleto e apenas um (17%) possuía o Ensino Médio Incompleto.
Segundo os autores, o baixo grau de escolaridade é uma questão indicativa de que a
educação periurbana ainda é um problema social a ser resolvido. Quanto à naturalidade,
84% eram paraenses e 16% eram nordestinos, sendo que 65% eram naturais do município
de Santarém.
Quanto ao pertencimento étnico, 50% não souberam informar, 10% disseram não
pertencer a algum grupo, 15% consideraram-se quilombolas, 15% ribeirinhos e 10%
identificaram-se como indígenas. Mesmo que a maioria não tenha informado seu
pertencimento étnico, é importante consderar que 40% reconheceram-se como
pertencentes a grupos que são considerados povos e populações tradicionais. O resultado
mostra que a discussão sobre essa temática e sobre os territórios desses grupos sociais
não pode se limitar às áreas denominadas como Unidades de Conservação (UC) ou como
situadas em zona rural, pois próximos aos respectivos bairros existem comunidades
quilombolas ainda não reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares.
Em relação à identidade socioprofissional, 70 % consideraram-se agricultores
(Tabela 1). Vale destacar que mesmo exercendo atividade agricola, 45 % das mulheres
entrevistadas (15% do total de entrevistados) consideraram-se secretárias do lar. Esse
resultado assemelha-se ao obtido por Silva (2014), em que 47 % das entrevistadas
consideraram-se do lar, não reconhecendo como profissão a atividade agrícola
desenvolvida por elas.
O tempo de moradia está diretamente ligado à expansão desses bairros,
intensificada nas decádas de 80 e 90, sendo que a aquisição dos terrenos por parte dos
entrevistados ocorreu predominantemente entre 2000 e 2008. Vale ressaltar que ambos
os bairros possuem peculiaridades quando comparado a outros bairros do município, pois
o mesmos apresentam caracteristícas fortemente ligadas à ruralidade. A peculiaridade de
espaço favorável para cultivo, aliada a preço atrativos de venda dos terrenos na época,
pode ter influenciado na decisão da compra de terras
O domínio da terra para todos os entrevistados é do tipo próprio, porém o único
documento de propriedade que 80 % dos agricultores possuem é um recibo de compra e
venda, outros 15 % não souberam informar e 5 % não possuem nenhum tipo de
documento. Observa-se a existência de comércio de terras, mas que está em vias de
estabilização, dado o tempo de aquisiçao e permanência dos entrevistados na área. A
questão fundiária apresentada reflete o fato de que o entorno do Lago do Maicá é uma
área de expansão da cidade, além de conter muitos recursos naturais disponíveis,
favorecendo a ocupação sem a devida regularização fundiária. O tempo de cultivo se
assemelha ao tempo de moradia, pois, para esses horticultores, a agricultura é uma
tradição passada de pais para filhos, que além da fonte de renda foram os maiores
incentivadores para se inicar a produção agrícola no atual estabelecimento
A maioria dos chamadosestabelecimentos agrícolas possui de 900 a 2000 m²,
seguida por 16% de áreas com 2100 a 3900 m² e 95 % caracterizam-se pelo uso tanto
como moradia quanto para trabalho. Situação semelhante encontrou Sequeira (2014) em
Curuçambá, bairro da região Metropolitana de Belém, no qual os moradores possuem
áreas de cultivo menor que 1 hectare e 86 % dessas áreas são utilizadas para moradia e
cultivo. A produção agrícola é realizada na área denominada pelos entrevistados como
quintal da casa, uma vez que é esse o espaço disponível para o cultivo. Esse aspecto é um
fator positivo, pois a produção própria no quintal (Figuras 1 e 2) facilita o manejo das
atividades, pois não exige grande deslocamento. No caso do cultivo de hortaliças, que são
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comercializadas diariamente, tarefas como plantar e colher podem ser realizadas com a
participação da família.
De acordo com os entrevistados, a escolha pela produção de hortaliças está
associada ao fato das espécies cultivadas nas hortas serem de ciclo curto, com fluxo
continuo, podendo ser cultivadas durante todo o ano, com grande demanda e mercado
para a venda e faciliade de manejo. As principais espécies cultivadas são: coentro
(Coriandrum sativum), cebolinha (Allium schoenoprasum), alface (Lactuca sativa),
couve-de-folha (Brassica oleracea var. acephala), alfavaca (Ocimum basilicum) e
chicória (Cichorium intybus).
Observa-se que a atividade da possui um impacto importante na dinâmica da
econômica do bairro, pois entre os 20 entrevistados, 74 pessoas ocupam-se diretamente
com a atividade agrícola, com média de 3,8 indivíduos, entre familiares e não familiares,
trabalhando em cada estabelecimento. Em relação à contratação de mão de obra, 25 %
contratam trabalhadores permanentes e 25 % contratam trabalhadores temporários. Na
maioria dos estabelecimentos, a mão de obra utilizada na atividade agrícola é
exclusivamente familiar. Esse dado concorda com os resultados obtidos por Sequeira
(2014), em que a média por família é de quatro pessoas e que 42% das propriedades
possuem de cinco a oito pessoas na unidade de produção.
Entre os agricultores, os chamados grupos domésticos são compostos, em média,
por 4,4 pessoas e, em 55,5 %. a composição da renda familiar é obtida pelo casal e filhos
(55%). É importante considerar que em todos os estabelecimentos cujas famílias pos
suem filhos, estes contribuem com a atividade agrícola. Ainda assim, é expressivo o
percentual dentro do grupo doméstico cuja mão obra é proveniente apenas do casal,
podendo mostrar futuras implicações na sucessão do estabelecimento e na atividade
agrícola. A receita familiar é proveniente principalmente da produção agrícola (Tabela
2), com renda mensal de um salário mínimo para 40% e dois salários para 30 % dos
entrevistados. Assim, os resultados obtidos nesta pesquisa confirmam que os agricultores
que residem e realizam a produção agrícola na área estudada caracterizam-se como
agricultores familiares.
Silva (2015) ressaltou que “nesta definição estão agregados agricultores situados
em área de colonização dirigida, assentamentos de reforma agrária e populações
tradicionais, sendo considerada por muitos autores como categoria genérica e de ação
política.” Entretanto, os resultados desta pesquisa mostram que a agricultura familiar
também compõe o cenário urbano, mesmo que as áreas periurbanas sejam consideradas
como zonas de transição entre o rural e o urbano. Essa questão é reforçada quando os
entrevistados reconhecem sua identidade sócioprofissional como agricultores.
Dessa forma, diferentemente de trabalhos que apontam que a agricultura realizada
em área urbana e periurbana é uma atividade complementar, como os de Arruda (2011),
Camargo (2013) e Sequeira (2014), os resultados mostram que, na situação estudada, tal
atividade é estruturante da condição de vida e da posição que eles ocupam na sociedade.
O fato de 70 % dos entrevistados se autodefinirem como agricultores ou produtores rurais
expressa a importância da agricultura, sendo o estabelecimento o local de moradia e de
trabalho.
Conclusões
A análise do perfil do agricultor demonstrou que os atores de ambos os locais
estudados podem ser reconhecidos como agricultores familiares, pois apresentam
características intrínsecas a essa categoria, como tamanho da área, mão de obra
predominantemente familiar, constituição da renda provenientes dos cultivos no
5
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estabelecimento e gestão familiar. A olericultura predomina como principal atividade e
fonte de receita.
A agricultura desenvolvida em áreas periféricas das cidades não é menos
significativa que a realizada em área considerada como rural. Nesse sentido, os resultados
reforçam a importância do aprofundamento do conhecimento acerca dos atores e das
práticas que estruturam a agricultura urbana e periurbana, bem como das dinâmicas
produtivas e territoriais que aportam sua existência
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Tabela 1. Identidade socioprofissional de vinte famílias entrevistadas nos bairros Área
Verde e Pérola do Maicá, em Santarém-PA, 2018.
Profissão

Quantidade

Valor relativo (%)

Agricultor

14

70

Produtor rural
Secretária do lar
Funcionário público

2
3
1

10
15
20

Tabela 2. Principal atividade econômica de vinte famílias residentes nos bairros Área
Verde e Pérola do Maicá, em Santarém-PA, 2018.
Atividade predominante
Produção agrícola
Marcenaria
Aposentadoria
Salário do funcionalismo público
Não informado

Quantidade
16
1
1
1
1

7
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Valor relativo (%)
80
5
5
5
5
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Figura 1. Cultivo de hortaliças no quintal da casa, considerado como
estabelecimento agrícola, de vinte famílias entrevistadas nos bairros Área
Verde e Pérola do Maicá, em Santarém-PA. Fonte: Pesquisa de campo (2018).

Figura 2. Cultivo de hortaliças no quintal da casa, considerado
comoestabelecimento agrícola, de vinte famílias entrevistadas nos bairros
Área Verde e Pérola do Maicá, em Santarém-PA. Fonte: Pesquisa de campo
(2018).
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Diferentes embalagens à vácuo na conservação pós- colheita de caqui ‘giombo’
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Resumo
O consumo de frutas e hortaliças tem aumentado em todo o mundo em função da sociedade
moderna buscar a cada dia, hábitos de vida mais saudáveis e naturais. Portanto, objetivou-se neste
trabalho avaliar as características pós-colheita do caqui ‘Giombo’ submetido a diferentes tipos de
embalagem à vácuo, verificando as variáveis de qualidade: Perda de Massa; Potencial
Hidrogeniônico (pH); Sólidos Solúveis (SS). Os caquis foram colhidos na Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater de Anápolis/GO, e as análises foram realizadas no
Laboratório de Secagem e Armazenamento Pós-colheita do curso de Engenharia Agrícola,
pertencente a Universidade Estadual de Goiás - Campus de Ciências Exatas e Tecnológicas
Henrique Santillo, onde foram selecionadas, higienizadas com hipoclorito de sódio NaClO a 2%,
processadas, submetidas a diferentes tipos de embalagem e mantidas em B.O.D. a 40%UR e 8,0
± 1,4°C, por 18 dias. Foi utilizado no experimento o DIC - Delineamento Inteiramente
Casualizado, em esquema fatorial 3 x 7 (embalagens x dias de análise), com 3 repetições. Os
caquis foram submetidos a diferentes embalagens a vácuo, sendo: controle (sem embalagem),
Polipropileno – PP e Polietileno de Baixa Densidade – PEBD. As avaliações foram realizadas a
cada 3 dias, por um período de 18 dias (0, 3, 6, 9, 12, 15 e 18 dias). Os dados originados foram
submetidos à análise de variância (P<0,05) e, quando significativos, foi realizado o teste de
Tukey, à 5% de probabilidade, e regressão, por meio do Software SISVAR 5.3. Com base nas
avaliações realizadas, conclui-se que caquis ‘Giombo’ armazenados sob diferentes embalagens à
vácuo proporcionaram efeito positivo ao longo do armazenamento, destacando-se o tratamento
PEBD, que conservou as características pós-colheita como perda de massa, sólidos solúveis e pH
de maneira mais efetiva.
Palavras-chave: Diospyros kaki., atmosfera modificada, armazenamento e qualidade.
Abstract
The consumption of fruits and vegetables has increased worldwide as a function of modern
society, look for an overall, healthier and more natural lifestyle. Therefore, the work evaluated as
post-harvest characteristics of the 'Giombo' persimmon submitted to different types of vacuum
packaging, verifying as quality variables: Mass Loss; Potential of Hydrogen (pH); Soluble Solids
(SS). The persimmons were collected at the Company of Technical Assistance and Rural
Extension - Emater Anápolis / GO, and analyzes were carried out at the Post Harvesting Drying
and Storage Laboratory of the Agricultural Engineering course, belonging to the State University
of Goiás – Henrique Santillo Exact and Technological Sciences Campus, where they were
selected, sanitized with sodium hypochlorite solution 2% NaClO, processed, submitted to
different types of packaging and maintained in BOD with RU of 40% and 8.0 ± 1.4 °C for 18
days . It was used in experiment the CRD - Completely randomized design, in a factorial scheme
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3 x 7 (packages x days of analysis), with 3 replicates. The persimmons were submitted to
different vacuum packages, being: control (without packaging), Polypropylene - PP and Low
Density Polyethylene - LDPE. As the evaluation was performed every 3 days, for a period of 18
days (0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18 days). The data originated were submitted to analysis of variance
(P <0.05) and, when significant, were performed in Tukey tests, at 5% probability, and
regression, using SISVAR 5.3 Software. Based on the evaluations, it was concluded that
'Giombo' persimmons stored under different vacuum packages provided a positive effect
throughout the storage, highlighting the LDPE treatment, which had preserved postharvest
characteristics such as mass loss, soluble solids and pH more effectively.
Keywords: Diospyros kaki., modified atmosphere, storage and quality.
Introdução
Introduzido no Brasil, no final do século XIX, o caquizeiro rapidamente se expandiu,
considerando a excelente adaptação as condições brasileiras (PENTEADO, 1986), apresentando
ótima aceitação no mercado, devido ao excelente sabor, boa aparência e elevada qualidade
nutricional (MARTINS e PEREIRA, 1989).
De 2004 a 2014, a produção de caqui cresceu 12,32 %, e a área colhida, 2,6%. Já em
relação as exportações, foi constatada uma grande variação nesse período, aumentando de 629 t
(2003) para 1.724 t (2008) e diminuindo para 209 t em 2013 (FAO, 2017). Mesmo com essa
cultura apresentando possibilidade de obtenção de boa produtividade, com pouca utilização de
insumos, outros fatores podem ser responsabilizados por esse decréscimo agudo nas exportações,
tais como a crise financeira de 2008 e problemas com a seca enfrentada no estado de São Paulo,
maior produtor do fruto no Brasil nos últimos anos, pois impossibilitou a compra por falta de
poder aquisitivo e por falta de qualidade do fruto, respectivamente.
O processo de deterioração de frutas é variado e tem, de maneira geral, como causas
principais, o próprio processo de senescência, as injúrias físicas e mecânicas, os danos causados
por microrganismos, as alterações puramente químicas e os distúrbios fisiológicos. Sendo assim a
conservação pós-colheita do caqui depende da cultivar, das condições climáticas e do grau de
maturação do fruto (BRACKMANN et al., 1997). Segundo Silva et al. (2011a) as perdas pós
colheita que ocorrem durante o armazenamento de caquis se devem, em maior importância, ao
excesso de maturação, perda de firmeza, podridões e à incidência de escurecimento da casca dos
frutos.
A alteração da atmosfera tem o princípio de reduzir as concentrações de O2e aumentar as
de CO2. Com isso, promove redução da atividade respiratória dos frutos e, por consequência, da
produção de etileno, que resulta em menor estresse por déficit hídrico, menor perda de agua por
transpiração, menor perda de turgidez, de peso fresco, de clorofila, de aroma e de valor nutritivo
(CHITARRA e CHITARRA, 2005) Na atmosfera modifica ativa, injeta-se inicialmente, no
espaço livre da embalagem uma mistura gasosa conhecida, sendo a atmosfera de equilíbrio
determinada também pela interação entre o produto, embalagem e ambiente (CIPRIANO et al.,
2010).
Dentro das opções de atmosfera modificada ativa, encontra-se a embalagem a vácuo. Dito
isto, um sistema de embalagem a vácuo pode ser alcançado acondicionando o alimento em um
material plástico flexível de alta barreira aos gases em que se aplica o vácuo e realiza-se a
termoselagem. Quando produtos alimentícios são acondicionados a vácuo, ocorre o aumento do
volume de gás carbônico como resultado da respiração celular e microbiana em que o oxigênio
residual é consumido e o gás carbônico é liberado na mesma proporção (JAY, 2000). Sendo
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assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes embalagens a vácuo na
conservação pós-colheita de caqui ‘Giombo’, verificando suas características de qualidade.
Material e Métodos
Os caquis da variedade Giombo, foram colhidos na Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural - Emater de Anápolis/GO, com altitude de 1017 m, latitude 16° 19’ 36” Sul e
longitude 48° 57’ 10” Oeste. Após a colheita, os caquis foram transportados em caixas de
poliestireno expandido (isopor), com 18 kg, ao Laboratório de Secagem e Armazenamento Póscolheita do curso de Engenharia Agrícola, pertencente ao Campus de Ciências Exatas e
Tecnológicas – Henrique Santillo, da Universidade Estadual de Goiás – UEG – Anápolis/GO. No
Laboratório, os frutos foram selecionados quanto ao tamanho e defeitos, visando uniformizar o
lote. Com intuito de higienizar a superfície das frutas, e devido a suas propriedades germicidas,
foi aplicado hipoclorito de sódio (NaClO) a 2%, por 10 minutos. Após a imersão na solução, os
caquis foram retirados enxaguados e secos naturalmente em temperatura ambiente.
Foi utilizado no experimento o DIC - Delineamento Inteiramente Casualizado, em
esquema fatorial 3 x 7 (embalagens x dias de análise), com 3 repetições. Os caquis foram
submetidos a diferentes embalagens a vácuo, sendo: controle (sem embalagem), Polipropileno –
PP e Polietileno de Baixa Densidade – PEBD, ambos com espessura de 0,10 mm. Para a
aplicação do vácuo, as embalagens foram submetidas a seladora de câmara BD420, produzida
pela R.BAIÃO, sendo, posteriormente, armazenadas e mantidas em incubadora Biochemical
Oxygen Demand - B.O.D., à 8,0°C e 85-90% U.R. As avaliações foram realizadas a cada 3 dias,
por um período de 18 dias (0, 3, 6, 9, 12, 15 e 18 dias).
Sendo as variáveis estudadas: Perda de Massa, foi determinada utilizando-se de balança
de precisão GehakaBG400 (erro=0,01g, com carga máxima de 404g); Potencial Hidrogeniônico
(pH), com dados adquiridos utilizando-se o medidor portátil de pH modelo K39-0014P KASVI e
Sólidos Solúveis (SS), cuja determinação foi realizada através da leitura refratométrica direta, em
graus ºBrix, com refratômetro mini digital Reichert. Os dados originados foram submetidos à
análise de variância (P<0,05) e, quando significativos, foi realizado o teste de Tukey, à 5% de
probabilidade, e regressão. Para as análises estatísticas foi utilizado o Software SISVAR 5.3
(FERREIRA, 2008).
Resultados e Discussão
A perda de massa foi analisada por meio de regressão linear, onde foi observado aumento
progressivo da perda de massa para as três embalagens avaliadas (Figura 1). O tratamento sem
embalagem apresentou maior perda de massa, variando entre 1,376% (2º dia) a 7,281% (18º dia),
caracterizada pela perda de água, levando ao murchamento e amolecimento dos tecidos, tornando
os frutos mais susceptíveis às deteriorações, bem como as alterações no sabor e aparência (HOJO
et al., 2009).
Blum et al. (2008), trabalhando com caqui ‘Giombo’, também observaram perda de massa
similar no mesmo período de tempo. A perda de massa está diretamente relacionada à perda de
umidade, caracterizada como principal agente de deterioração, resultando em perdas qualitativas
e quantitativas (PEREIRA et al., 2014).
O tratamento com embalagem de polietileno de baixa densidade (PEBD) a vácuo
propiciou menor perda ao final do armazenamento, apresentando 0,649% de perda de massa (18º
dia), estando de acordo com o relatado por Silva (2011) em que a perda de massa máxima para os
produtos hortícolas, sem aparecimento de murchamento ou enrugamento da superfície, oscila
entre 5 e 10%, variando em função da espécie e do nível de exigência dos consumidores.
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O teor de sólidos solúveis é usado como indicador de maturidade e também determina a
qualidade da fruta, exercendo importante papel no sabor (VILAS BOAS, 2004). Houve
diminuição do teor de sólidos solúveis durante os dias de análise, como observado na Quadro 1,
sendo que este teor diferiu significativamente em relação aos fatores, mostrando dependência dos
mesmos.
A maior média encontrada foi no tratamento controle (16,63 °Brix) no 12° dia de análise
e as menores significativas foram encontradas nos tratamentos PP e PEBD (12,20 ºBrix), no 9° e
no 12° dias, respectivamente, sendo, portanto, o PEBD o tratamento que proporcionou a
manutenção mais adequada deste parâmetro, pois quanto mais baixos os valores de sólidos
solúveis, durante o armazenamento, mais lentamente ocorre o metabolismo do produto,
proporcionando menor perda de água por transpiração e exsudação, fato não constatado para o
tratamento controle.
Resultados inferiores aos encontrados por Vieites et al. (2012), que obtiveram valores
médios, para sólidos solúveis, variando entre 15 e 21 ºBrix em seu trabalho sobre a influência de
radiação gama em caquis ‘Giombo’. Vieira et al. (2016) observaram acréscimo no teor de sólidos
solúveis ao longo do armazenamento de caqui ‘Fuyu’ tratado com 1‑metilciclopropeno, variando
de 13,6 a 17,4 ºBrix durante o experimento, sendo este comportamento e seus valores mais
próximos aos apresentados neste trabalho.
Os valores do potencial hidrogeniônico demonstraram maior variação para o tratamento
com PP variando de 5,42 a 6,16 e menor para o PEBD (QUADRO 2). Os valores médios do pH
demonstraram aumento durante os dias de análise, principalmente para os tratamentos embalados.
Sendo adequado ao comportamento relatado por Chitarra e Chitarra (2005) que afirmam que,
com a redução da acidez, ocorre aumento dos valores de pH decorrente do consumo dos ácidos
orgânicos no processo respiratório.
Danieli et al. (2002) trabalhando com caqui ‘Fuyu’, e Blum et al. (2008) em seu trabalho
com caqui ‘Giombo’, verificaram diminuição da acidez devido ao consumo de moléculas ácidas,
principalmente ácidos orgânicos durante o processo de respiração. Comportamento similar ao
observado no presente trabalho foi relatado por Gonzalez et al. (2005) em relação ao pH da polpa
de caquis ‘Fuyu’ armazenados durante 20 dias após tratamento com aminoethoxivinilglicina.
Conclusões
Com base nos resultados analisados, verificou-se que o tratamento PEBD apresentou
efeito benéfico em relação aos demais tratamentos, mantendo, por maior período, as
características pós-colheita para a aceitabilidade do caqui ‘Giombo’, como perda de massa,
sólidos solúveis e pH.
Em relação aos dias de armazenamento, os caquis mantiveram suas qualidades
equilibradas, e aceitáveis para consumo, até o 12º dia de armazenamento.
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Quadros e Figuras
Quadro 1 - Variação média dos Sólidos solúveis – SS (ºBrix) em caqui ‘Giombo’
submetidos a diferentes embalagens a vácuo, armazenadas a 8°C por 18 dias. Anápolis, UEG,
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significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. (PP) polipropileno,
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SS
Tratamentos
PP
PEBD
CONTROLE
0 dia
16.61 Aa
16.61 Aa
16.61 Aa
3 dias
13.93 Aabc
14.33 Aab
14.45 Aa
6 dias
14.56 Aabc
13.58 Aab
15.33 Aa
9 dias
12.20 Bc
14.06 ABab
16.13 Aa
12 dias
13.43 Bbc
12.20 Bb
16.63 Aa
15 dias
13.50 Bbc
13.10 Bb
16.23 Aa
18 dias
16.13 Aab
14.33 Aab
15.73 Aa
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PEBD
CONTROLE
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3 dias
6 dias
9 dias
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15 dias
18 dias
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13.93 Aabc
14.56 Aabc
12.20 Bc
13.43 Bbc
13.50 Bbc
16.13 Aab

16.61 Aa
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14.06 ABab
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14.33 Aab

16.61 Aa
14.45 Aa
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16.13 Aa
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Quadro 2 - Variação média dos Potencial Hidrogeniônico (pH) em caqui ‘Giombo’ submetidos a
diferentes embalagens a vácuo, armazenadas a 8°C por 18 dias. Anápolis, UEG, 2017. Médias
seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem
significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. (PP) polipropileno,
(PEBD) polietileno de baixa densidade e (S/E) sem embalagem – controle.
Tratamentos
0 dia
3 dias
6 dias
9 dias
12 dias
15 dias
18 dias

PH
PP

PEBD

CONTROLE

5.79Ab
5.42Bc
6.04Aab
6.11Aa
6.01ABab
6.16Aa
6.14Aa

5.79Ab
5.83Ab
6.03Aab
6.10Aa
6.14Aa
6.17Aa
6.10Aa

5.79Abc
5.69Ac
6.00Aab
6.19Aa
5.90Bbc
6.03Aab
5.99Aab

6

Figura 1. Variação média da Perda de Massa (%) em caqui ‘Giombo’ submetidos a
diferentes embalagens a vácuo, armazenadas a 8°C por 18 dias. Anápolis, UEG, 2017. (PP)
polipropileno, (PEBD) polietileno de baixa densidade e (S/E) sem embalagem – controle.
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Resumo
O cajá-manga (Spondias dulcis L.) é um fruto predominante dos estados do norte e
nordeste, porém é encontrado em diversas regiões do País, consumido in natura ou
processado, devido a quantidade relevante de vitamina C, carotenoides, taninos,
potássio, cobre e compostos fenólicos. Devido a sua alta perecibilidade, a secagem se
mostra como uma importante opção de tecnologia de conservação pós-colheita, por
aumentar a vida útil do produto, além de manter a sua qualidade. Objetivando avaliar a
caracterização dos frutos de cajá-manga atomizado, utilizou-se de polpas adquiridas no
CEASA de Anápolis, após a aquisição, as polpas foram transportadas em embalagens
plásticas, até o laboratório de Secagem e Armazenamento de Produtos Vegetais, do
curso de Engenharia Agrícola, do Campus Anápolis CCET. Para verificar o efeito
combinado das temperaturas e concentrações, na atomização da polpa de cajá-manga,
foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial duplo 3x3
sendo três temperaturas no spray dryer (100, 120 e 140°C) e três concentrações (5, 15 e
25%) do adjuvante maltodextrina, com 4 repetições. Os resultados que demonstraram as
características mais desejáveis foram encontrados no tratamento com temperatura de
140°C e concentração de adjuvante de 25%.
Palavras-chave: Spondias dulcis L., spray dryer, maltodextrina, pós-colheita.
Abstract
The cajá-mangá (Spondias dulcis L.) is a predominant fruit of the northern and
northeastern states, although it has been found in several Brazilian’s regions, consumed
in natura or processed, due to the presence of vitamin C, carotenoids, tannins,
potassium, copper and phenolic compounds. Due to its high perishability, the drying is
shown as an important option of post-harvest technology, by increasing the shelf life of
the product, and maintaining its quality. The aim of this study was to evaluate the
characterization atomized cajá-mangá fruits, using pulps acquired in the CEASA of
Anápolis, after the acquisition, the pulps were transported in plastic packaging, to the
Laboratory of Drying and Storage of Vegetable Products, from the Agriculture
Engineering course, Campus Anápolis CCET. For the combined effect of the
temperatures and concentrations, the completely randomized design was used in the
spraying of the cajá-manga pulp, with the 3x3 double factorial scheme being three spray
dryer temperatures (100, 120 and 140°C) and three combinations of the adjuvant
maltodextrin (5, 15 and 25%), with 4 replicates. The results were shown that the most
desirable were accomplished by the combination of 140ºC with 25% of matodedextrin.
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Introdução
O cajá-manga (Spondias dulcis) pertence à família Anacadiaceae, a qual
pertence outras espécies do gênero Spondias, tais como: o umbu (Spondias tuberosa), a
ciriguela (Spondia purpurea), a cajazeira (Spondias mombin) e o umbucajazeira
(Spondias sp.) (SILVA et al., 2014) Esta frutífera é originária das Ilhas da Polinésia, mas
adaptou-se ao Cerrado brasileiro por possuir características que representam o bioma,
sendo então, conhecida popularmente como um fruto do cerrado, do qual originam
diversos subprodutos. Por apresentar na constituição compostos bioativos como
antioxidantes, carotenoides e vitaminas, o cajá-manga tem despertado o interesse de
pesquisadores, tanto para cultivo quanto para o processamento o que justifica a busca
por técnicas que permitam a conservação dos frutos e dos nutrientes e oferta fora do
período de safra (SIQUEIRA et al., 2017; FERREIRA e PINTO, 2017).
No Brasil, frutos exóticos e não tradicionais, como os do cerrado, apesar de
serem apreciados por suas propriedades nutricionais e sensoriais como aroma e sabor,
apresentam uma vida útil pós-colheita relativamente curta, o que tem dificultado a
comercialização e requerem técnicas especiais para conservação e comercialização,
inclusive para agregar-lhes valor (RUFINO et al. 2010).
A procura pelos frutos do cajá-manga deve-se principalmente às boas
características para a industrialização, aliadas ao aroma e seu sabor agridoce sendo que
os principais produtos são sucos, geleias, licores, sorvetes e néctares (SOUZA et al.,
2010).
Como a comercialização dos frutos está restrita a sua época de safra, e a sua
perecibilidade é alta, necessita-se, para viabilizar a diversas agroindústrias, de unidades
de processamento que possam alimentar as indústrias fora do período de safra. A
secagem é uma importante tecnologia pós-colheita que apresenta diversas vantagens,
dentre as quais consegue aumentar a vida útil do produto, mantém a qualidade do
produto; a facilidade na conservação do produto; a proteção contra reações de
degradação; a redução do peso; a economia de energia por não necessitar de
refrigeração; e melhora a estabilidade dos alimentos por diminuir a quantidade de água,
minimizando consequentemente as alterações físicas, químicas, sendo assim o produto
pode ser disponibilizado durante qualquer época do ano (NACHTIGALL et al., 2000;
MAYOR e SERENO, 2004 ).
Uma das técnicas que vem sendo desenvolvida nos últimos anos é a secagem por
atomização, por apresentar todas as finalidades da secagem (ANSELMO, 2006). Para a
produção de frutas em pó, torna-se necessário o uso de formulações que contenham
material de parede que evitem a caramelização dos açúcares que existem nas polpas das
frutas. Durante o processo de secagem por atomização o material de parede envolve as
partículas sólidas formando uma microcápsula, assim consegue-se manter a qualidade e
a preservação das características essenciais. Um dos materiais mais utilizados como
encapsulante na secagem por atomização é a maltodextrina isso devido ao seu baixo
custo e por apresentar baixa higroscopicidade, evitando a aglomeração das partículas
(KENYON e ANDERSON, 1988).
Uma vez produzido a fruta em pó, é necessário a realização o estudo da
qualidade do produto com a finalidade de passar informações para o consumidor em
relação aos aspectos físicos, químicos, microbiológicos, nutricionais e sensoriais a fim
de atender o apelo entre os consumidores e ampliar o mercado. A qualidade engloba os
aspectos físicos, químicos, microbiológicos, nutricionais e sensoriais que são
2
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relacionados com os sentidos humanos aparência, sabor, aroma e textura (CHITARRA e
CHITARRA, 2005; ALVARENGA, 2011; GRECO et al., 2014).
Portanto este trabalho teve como objetivo realizar a caracterização do cajámanga atomizado, resultado da secagem em spray dryer, em relação às características
físico-químicas e quantificar a atividade de água dos produtos secos.
Material e Métodos
As polpas de cajá-manga foram adquiridas no CEASA de Anápolis. Após a
aquisição, as polpas foram transportadas em embalagens plásticas, até o laboratório de
Secagem e Armazenamento de Produtos Vegetais, do curso de Engenharia Agrícola, do
Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) – Henrique Santillo, da
Universidade Estadual de GO, Anápolis - Goiás. No laboratório, as polpas foram
misturadas, e os sucos foram preparados, visando à uniformidade do lote.
Para verificar o efeito combinado das temperaturas e concentrações, na
atomização da polpa de cajá-manga, foi utilizado o delineamento inteiramente
casualizado, com esquema fatorial duplo 3x3 (temperaturas no spray dryer x
concentração de maltodextrina), com 4 repetições e foi utilizado, aproximadamente, 1
kg de suco de cajá-manga por tratamento.
Os frutos foram submetidos a três temperaturas de atomização (100, 120 e
140°C), relacionados a três concentrações de maltodextrina (5, 15 e 25%), avaliados no
dia seguinte a atomização. Os tratamentos foram mantidos em dessecador a fim de
manter o nível de umidade atingido ao fim da atomização.
O cajá-manga em pó (atomizado) foi feito através do equipamento Spray Dryer
modelo LM MSD 1.0 marca Labmaq. Para a determinação do produto utilizou as
temperaturas de 100°C, 120°C e 140ºC, com vazão 0,5L min-1, ponta pulverizadora
1.2mm e concentração de maltodextrina a 5%, 15% e 25% como agente encapsulante.
As análises foram realizadas nos laboratórios de Secagem e Armazenamento de
Produtos Vegetais, da Universidade Estadual de Goiás, CCET– Henrique Santillo,
sendo: sólidos solúveis, acidez titulável, potencial hidrogeniônico, coloração (L*,
Croma e ºHue), atividade de água e rendimento do processo.
Os dados foram submetidos à análise de variância (P≤0,05) e, quando
significativos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Para as análises estatísticas foi utilizado o Software Sisvar 5.6 (FERREIRA, 2014).
Resultados e Discussão
As Tabelas 1 e 2 resumem a análise de variância das características estudadas.
Em relação ao rendimento, Carneiro (2016) apresentou média de 18,8% em
atomizador com corrente de ar quente na entrada (210 °C), e com adição de 20% de
maltodextrina em seu trabalho com polpa de buriti, portanto média significativamente
superior ao maior rendimento encontrado neste trabalho, que obteve 11,8% de
rendimento no tratamento com 100°C na temperatura de secagem e 25% de adição de
adjuvante, como apresentado na Figura 1.
O maior valor observado da coordenada L* foi de 74,705 na concentração de
25% de maltodextrina, Ferreira et al. (2014) trabalhando com polpa de cajá em pó
obtida pelo método de secagem em leito de jorro, a 82 °C e com 15% de concentração
de maltodextrina, obtiveram médias de luminosidade de 60,75+0,12. Oliveira (2012)
obteve valor de 58,41 para polpa de cajá liofilizada.
Diferenças significativas foram encontradas, separadamente, tanto na variação
de concentração de maltodextrina, quanto na variação de temperatura de secagem dentro
3
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da variável °Hue. O maior valor em relação a concentração de maltodextrina ocorreu
com a porcentagem de 25% (93,024), já em relação a temperatura o maior valor foi
encontrado relativo a temperatura de 140°C (92,390), Kohatsu et al. (2011), trabalhando
com cajá-manga armazenados sob diferentes temperaturas, mostraram um valor médio
maior (102,33) em relação ao °Hue. Porém segundo Ramos e Gomide (2007), ambos os
resultados estão em uma faixa comum ao fruto, e a variação se justifica apenas pelo
tempo de maturação diferenciado.
O Croma obteve diferenças significativas para a interação dos tratamentos como
se pode observar na Tabela 3. Canuto et al. (2010), caracterizando os frutos de cajámanga encontraram valor médio de croma igual a 32,7. Vasconcelos (2015) trabalhando
com associação de radiação UV-C com cajá-manga obteve valores médios de croma
para o primeiro dia de análise e tratamento controle de 26,047.
O cajá-manga atomizado apresentou teores de acidez titulável variando de 1,40 a
4,80% de ácido cítrico, apresentados na Tabela 4. Oliveira et al. (2014) ao secarem a
polpa do cajá pelo método de liofilização encontraram valores entorno de 3,28% ácido
cítrico.
A interação temperatura e concentração de maltodextrina para a variável
potencial hidrogeniônico está apresentada na Tabela 5. Silva (2005), ao atomizar a polpa
de cajá com concentração 15% de maltodextrina, relatou valores de pH de 2,88. Moura
Neto et al. (2015), ao realizarem a secagem do cajá em spray dryer, encontraram
valores variando de 2,79 a 2,83 corroborando com os resultados apresentados.
Moura Neto et al. (2015) ao realizarem a secagem do cajá em spray dryer
encontraram valores variando de 95,67 °Brix e 97,00 °Brix, resultados superiores ao
encontrado neste estudo que variaram entre 43,00 e 46,42 °Brix.
Observa-se que com o aumento da temperatura e concentração de maltodextrina,
obtêm-se produtos com menor quantidade de água disponível para processos
microbiológicos, assim como os que foram encontrados nesse trabalho (0.2610 a
0.1809). Tonon et al. (2009) quando estudaram pó de açaí obtido pelo processo de
atomização encontraram valores em torno de 0,22. MORAES (2014) atomizando a
polpa de caju obteve valores de atividade de água entre 0,245 e 0,296.
Conclusões
O tratamento que combina a temperatura de 100ºC com a concentração de 25%
de maltodextrina obtiveram os maiores resultados relacionados ao rendimento do pó de
cajá-manga. O tratamento de 25% de concentração de maltodextrina associado a
temperatura de 140ºC proporcionou resultados mais desejados pelo consumidor em
relação a coloração, e em relação as variáveis relacionadas ao sabor do produto (acidez
titulável, sólidos solúveis e pH).
Para a atividade de água, com o aumento da temperatura e da concentração de
maltodextrina obteve-se os menores valores, representando assim melhores resultados,
já que quanto menor a atividade de água mais estável é o produto e maior a sua vida
útil.
Agradecimentos
Agradecimentos a UEG pelas instalações disponibilizadas, e a CAPES pelas
bolsas de mestrado concedidas.
Referências
4
98

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

ALVARENGA, J.O. Padronização, classificação e rotulagem de frutas e hortaliças.
Manual Operacional das CEASAS do Brasil. Belo Horizonte: AD2, 2011.
ANSELMO, G.C.S. MATA, M.E.R.M.C.; ARRUDA, P.C.; SOUSA, M.C. 2006.
Determinação da higroscopicidade do cajá em pó por meio de secagem por atomização.
Revista de Biologia e Ciências da Terra, Campina Grande, 6:58- 65.
CANUTO, G.A.B.; XAVIER, A.A.O.; NEVES, L.C.; BENASSI, M.T. 2010.
Caracterização físico-química de polpas de frutos da Amazônia e sua correlação com a
atividade anti-radical livre. Revista Brasileira Fruticultura, 32:1196-1205.
CARNEIRO, B. L. A.; Estabilidade química e funcional dos compostos bioativos da
polpa de buriti congelada, liofilizada e atomizada. 112p. 2016. Dissertação
(Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). Universidade de São Paulo Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP. 2016.
CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. 2005. Pós-colheita de frutas e hortaliças:
fisiologia e manuseio. 2. ed. Lavras: UFLA.
FERREIRA, A.P.R.; SOUSA, S.L.; LIMA, D.M.; COSTA, J.M.C. Caracterização de polpa
de cajá em pó obtida pelo método de secagem em leito de jorro. Anais. XX Congresso
Brasileiro de Engenharia Química, Florianópolis, 2014.
FERREIRA, D.F. 2014. Sisvar: um sistema computacional de análise estatística. Ciência e
Agrotecnologia, Lavras, 35:1039-1042.
FERREIRA, L.; PINTO, L.S.R.C. 2017. Estruturados de cajá-manga (spondias dulcis) com
diferentes hidrocoloides. Enciclopédia biosfera, Goiânia, 14:32.
GRECO, S.M.L.; PEIXOTO, J.R.; FERREIRA, L.M. 2014. Avaliação física, físicoquímica
e estimativas de parâmetros genéticos de 32 genótipos de maracujazeiro-azedo
cultivados no distrito federal. Bioscience Journal, 30:360-370.
KENYON, M.M.; ANDERSON, R.J. Maltodextrins and low-dextrose-equivalence with
syrup solids. In: Flavor encapsulation (RISCH & REINECCIUS), 7-11, ACS
Symposium series n. 370, American Chemical Society, 1988.
KOHATSU, D. C.; ZUCARELI, V.; BRAMBILLA, W. P.; EVANGELISTA, R. M. 2011.
Qualidade de frutos de cajá-manga armazenados sob diferentes temperaturas. Revista
Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, SP. Volume Especial:344-349.
MAYOR, L.; SERENO, A.M. 2004. Modelling shrinkage during convective drying of food
materials: a review. Journal of Food Engineering, Essex, 61:373-386.
MORAES, F.P. Polpa desidratada de caju amarelo (anacardium occidentale L.) por
atomização em spray-dryer: caracterização físico-quimica e bioativas e estudo da
vida de prateleira do produto. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química)programa pós-graduação- Universidade Federal do Grande do Norte, Natal- RN. 2014.
5
99

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

MOURA NETO, L.G.; ROCHA; E.M.F.F.; AFONSO, M.R. A.; RODRIGUES, S.;
COSTA, J.M.C. 2015. Physicochemical and sensory evaluation of yellow mombin
(spondias mombin l.) Atomized powder. Revista Caatinga, Mossoró, 28:244–252.
OLIVEIRA, G.S. Aplicação do processo de liofilização na obtenção de cajá em pó:
avaliação das características físicas, físico-químicas e higroscópicas. 2012.
Dissertação (Mestrado) - Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade
Federal do Ceará, Fortaleza, CE.
OLIVEIRA, G.S.; COSTA, J.M.C.; AFONSO, M.R.A. 2014. Caracterização e
comportamento higroscópico do pó da polpa de cajá liofilizada. Revista Brasileira de
Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, 18:1059-1064.
RAMOS, E.D.; GOMIDE, L.A.M. 2007. Avaliação da qualidade de carnes: fundamentos
e metodologias. p.599. Viçosa: Editora UFV.
RUFINO, M. S. M.; BRITO, E. S.; JIMÉNEZ, J. P.; CALIXTO, F. S.; MANCINI FILHO,
J. 2010. Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 non-traditional tropical
fruits from Brazil. Food chemistry, 121: 996-1002.
SILVA, Y.C. Obtenção de cajá em pó utilizando um secador por atomização:
caracterização física, físico-química e sensorial do pó. 2005. 74f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Campina Grande,
Campina Grande, 2005.
SIQUEIRA, A. P. S.; VASCONCELOS, L. H. C.; VENDRUSCOLO, E. P.; CUSTÓDIO,
B. S. S.; COSTA, D. P.; FARIA, T. C.; SELEGUINI, A. 2017. Climatization for
scheduled ripening of caja-manga. African Journal of Agricultural Research, 12:424428.
SOUZA, E.P.; MENDONÇA, R.M.N.; SILVA, S. DE M.; ESTRELA, M.A.; SOUZA, A.P.;
DA SILVA, G.C. 2010. Enxertia da Cajazeira. Revista Brasileira de Fruticultura,
32:316-320.
TONON, R. V.; BRABET, C.; HUBINGER, M. D. 2009. Influência da temperatura do ar
de secagem e da concentração de agente carreador sobre as propriedades físicoquímicas do suco de açaí em pó. Ciência e Tecnologia de Alimentos., Campinas, 29(2):
444-450.
VASCONCELOS, L.H.C. Radiação ultravioleta c e embalagens na conservação
póscolheita de cajá-manga. 104 f. Dissertação (Mestrado) - Departamento de
Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. 2015.
Quadros e figuras
TABELA 1- Resumo da análise de variância aplicada à coloração (L*, °Hue e Croma),
em cajá-manga atomizado, submetido a diferentes temperaturas e concentrações de
maltodextrina. Significativo (*) e não significativo (NS) a 5% de probabilidade pelo
teste F.
6
100

VASCONCELOS, L.H.C. Radiação ultravioleta c e embalagens na conservação
Dissertação (Mestrado) - Departamento de
Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. 2015.

2˚ CONGRESSO
LUSO-BRASILEIRO
DE HORTICULTURA
póscolheita
de cajá-manga.
104 f.

Quadros e figuras
TABELA 1- Resumo da análise de variância aplicada à coloração (L*, °Hue e Croma),
em cajá-manga atomizado, submetido a diferentes temperaturas e concentrações de
maltodextrina. Significativo (*) e não significativo (NS) a 5% de probabilidade pelo
teste F.
6 Coeficiente de Variação (CV).
Temperatura (Temp.); Concentração (Conc.);
Fator

GL

T.

2

C.
T. x C.
Resíduo
Total
CV(%)

2
4
27
35

QM

L*

9.426
60.374
17.893
7.992
3,92

°Hue
QM
P-Value

P-Value
0.3228NS
0.0025*
0.0913NS
-

1.918
22.251
0.226
0.289269
0,58

0.0045*
0.0000*
0.5464NS
-

Croma
QM
P-Value
1.932
103.459
5.317
0.801463
5,89

0.1088NS
0.0000*
0.0007*
-

TABELA 2- Resumo da análise de variância aplicada à acidez titulável(AT), potencial
hidrogeniônico (pH), sólidos solúveis (SS) e atividade de água (Aw), em cajá-manga
atomizado, submetido a diferentes temperaturas e concentrações de maltodextrina.
Significativo (*) e não significativo (NS) a 5% de probabilidade pelo teste F.
Temperatura (Temp.); Concentração (Conc.); Coeficiente de Variação (CV).
Fator

GL

T.
C.
T. x C.
Resíduo
Total
CV(%)

2
2
4
27
35

AT
QM

pH
P-Value

0,000002 0,2548NS
0,003204 0,0000*
0,000066 0,0000*
0,000001
4,42

QM
0,003519
0,019936
0,001228
0,000278
0,58

SS
PQM
P-Value
Value
0,0001* 40,6900006 0,0001*
0,0000* 32,565822 0,0005*
0,0048*
4,915833
0,2228NS
3,222037
3,98

Aw
QM

0,016446 0,0000*
0,017698 0,0000*
0,001218 0,0693NS
0,000495
10,06

TABELA 3 - Variação média da interação do Croma do pó de cajá-manga submetido a
diferentes concentrações de maltodextrina e temperaturas de secagem. Médias seguidas
pela mesma letra, minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Temperatura
Concentração
100°C
120°C
140°C
5%
19,5602 Aa
17,9425 Ab
17,6541 Ab
15%
15,1241 Ba
13,1071 Bb
15,5030 Ba
25%
12,1234 Ca
13,3529 Ba
12,3535 Ca
TABELA 4- Valores médios da acidez titulável (% ácido cítrico), em cajá-manga
atomizado, da interação temperatura e concentração. *Médias seguidas da mesma letra
maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo Teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
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P-Value

Concentração

100°C

Temperatura
120°C

140°C

19,5602 Aa
15,1241 Ba
12,1234 Ca

17,9425 Ab
13,1071 Bb
13,3529 Ba

17,6541 Ab
15,5030 Ba
12,3535 Ca
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5%
15%
25%

TABELA 4- Valores médios da acidez titulável (% ácido cítrico), em cajá-manga
atomizado, da interação temperatura e concentração. *Médias seguidas da mesma letra
maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo Teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
7

Temperaturas
100°C
120°C
140°C

5%
4,56 Ba
4,80 Aa
4,80 Ba

Concentrações de Maltodextrina
15%
25%
2,06 Ab
1,45 Bc
1,45Bb
2,06 Ac
2,27 Ac
1,40 Bb

TABELA 5- Valores médios de potencial hidrogeniônico, em cajá-manga atomizado, da
interação temperatura x concentração. Médias seguidas da mesma letra maiúscula na
coluna e minúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
Concentração de Maltodextrina
15%
25%

5%

100°C
120°C
140 °C

2,83 ABb
2,8075 Bc
2,84 Ab

Rendimento (%)

Temperatura

2,8875 Aa
2,9025 Aa
2,9075 Aa

2,9050 Aa
2,8550 Bb
2,92 Aa

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

5% 15% 25% 5% 15% 25% 5% 15% 25%
Concentração de maltodextrina (%)
100°C

120°C

140°C

FIGURA 1 - Variação média do rendimento do pó de cajá-manga submetido a diferentes
concentrações de maltodextrina e temperaturas de secagem.

102

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Composição mineral de folhas do abacaxizeiro ‘Vitória’ cultivado
sob deficiência nutricional
Jéssica Morais Cunha1, Luciana Pereira Pinto1, Marta Simone Mendonça Freitas1, Luiz
Carlos Santos Caetano2, Almy Junior Cordeiro de Carvalho1, Thaísa Capato Lima1,
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de Souza Gonçalves1, Assistone Costa de Jesus1
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O estado nutricional do abacaxizeiro tem grande influência no crescimento da planta e,
consequentemente, na produção e na qualidade do fruto. O desenvolvimento de
cultivares, como o abacaxizeiro ‘Vitória’, tem extrema importância para se alcançar altas
produtividades aliada à resistência a doenças. Cada cultivar apresenta seu perfil de
absorção de nutrientes, o que se faz necessário avaliar a demanda nutricional de cada
cultivar nos diferentes ambientes onde são plantadas. Nesse sentido, o objetivo do
trabalho foi avaliar o efeito das deficiências de macronutrientes e boro nos teores dos
nutrientes foliares do abacaxizeiro ‘Vitória’. O experimento foi conduzido de outubro de
2016 a abril de 2018, na UENF, Campos dos Goytacazes-RJ. O delineamento utilizado
foi de blocos ao acaso com oito tratamentos: Completo (C), Deficiente em nitrogênio (N), Deficiente em fósforo (-P), Deficiente em potássio (-K), Deficiente em cálcio (-Ca),
Deficiente em magnésio (-Mg), Deficiente em enxofre (-S) e Deficiente em boro (-B),
seis repetições, e uma planta por parcela. As mudas plantadas foram do tipo rebento, com
massa média de 200g, plantadas em vasos com 20 kg de areia lavada. Foram avaliadas as
folhas ‘D’, aos 240, 270, 300 e 330 dias após o plantio. Aos 240 dias, os teores foliares
encontrados na folha ‘D’ das plantas cultivadas no tratamento completo foram: N: 15,3
g.kg-1; P: 1,83 g.kg-1; K: 33,8 g.kg-1; Ca: 3,75 g.kg-1; Mg: 2,87 g.kg-1; S: 1,32 g.kg-1 e B:
15,7 mg.kg-1. Após 330 dias de cultivo e 120 dias de omissão, as reduções nos teores
foliares nos tratamentos deficientes foram -N(63,7%), -P(43,3%),-K(36,7%),-Ca(44,3%),
-Mg(62,0%), -S(30,0%) e -B(49,6%) em relação ao tratamento completo. Foram
observados amarelecimento generalizado, redução do comprimento, largura, massa fresca
e área foliar da folha ‘D’, em (11,1%), (21,5%), (24,5%) e (23,5%), respectivamente no
tratamento -N, após 330 dias de cultivo e 120 dias de omissão de nutrientes.
Palavras chaves: Ananas comosus var. comosus, fruticultura, nutrição mineral.
Abstract
The pineapple nutritional status has a great influence on plant growth and consequently
on total production and fruit quality. The development of cultivars, such as 'Vitoria'
pineapple, is extremely important to achieve high productivity and disease resistance.
Each cultivar has its nutritional need, which makes necessary to evaluate the nutritional
demand of each cultivar in the different environments where they are planted. In this
sense, the objective of this study was to evaluate the effect of macronutrient and boron
deficiencies on the leaf nutrient content of 'Vitória' pineapple. The experiment was
1

103

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

conducted from October 2016 to April 2018 at the UENF, Campos dos Goytacazes-RJ.
The design was a randomized complete block, with eight treatments: Complete (C),
Deficient in nitrogen (-N), Deficient in phosphorus (-P), Deficient in potassium (-K),
Deficient in calcium (-Ca), Deficient in magnesium (-Mg), Sulfur deficient (-S) and
Deficient in boron (-B), six replicates, and one plant per pot. The plant seedlings were of
the shoot type, with average mass of 200g, planted in pots with 20 kg of sand washed.
The 'D' leaves were evaluated at 240, 270, 300 and 330 days after planting. At 240 days,
the leaf contents found in leaf 'D' of the plants grown in the complete treatment were: N:
15.3 g.kg-1; P: 1.83 g.kg-1; K: 33.8 g.kg-1; Ca: 3.75 g.kg-1; Mg: 2.87 g.kg-1; S: 1.32 g.kg-1
and B: 15.7 mg.kg -1. After 330 days of cultivation and 120 days of omission, the
reductions in leaf contents in the deficient treatments were -N (63.7%), -P (43.3%), -K
(36.7%), -Ca (44.3%), - Mg (62.0%), -S (30.0%) and -B (49.6%) relative to the complete
treatment. Overall yellowing, length, width, fresh mass and leaf area of 'D' leaf were
observed in (11.1%), (21.5%), (24.5%) and (23.5%) leaf area, respectively in the N
treatment, after 330 days of cultivation and 120 days of omission of nutrients.
Keywords: Ananas comosus var. comosus, fruticulture, mineral nutrition.
Introdução
O fornecimento de nutrientes minerais influencia o crescimento e,
consequentemente, a produtividade e a qualidade das frutas (Amorim et al., 2013). Alguns
parâmetros que podem ser utilizados para avaliar o estado nutricional de uma planta
podem ser os níveis críticos dos teores nutricionais em uma folha de referência, ou, em
casos mais severos, sintomas visuais ocasionados pela deficiência de algum nutriente
mineral. No abacaxizeiro a folha utilizada como referência do estado nutricional é
denominada folha ‘D’, que, de modo prático, é a folha mais alta da planta. A folha ‘D’ é
descrita como a mais jovem entre as adultas, fisiologicamente madura e formando um
ângulo de 45° com o solo. Esta folha reflete com segurança o estado nutricional em que
a planta se encontra (Malézieux e Bartholomew, 2003).
Os teores de nutrientes na folha ‘D’ fornecem informações sobre o quanto de
nutrientes foi realmente absorvido pela planta. Os conhecimentos dos sintomas visuais
associados à deficiência de um nutriente específico podem ajudar na detecção precoce de
problemas nutricionais no campo (Malézieux e Bartholomew, 2003).
Toda a alteração no fornecimento de nutrientes minerais é refletida nos teores
nutricionais na folha ‘D’. A utilização da análise foliar como critério diagnóstico baseiase na premissa de existir relação entre o suprimento de nutrientes e os teores dos mesmos,
e que aumentos ou decréscimos nas concentrações se relacionam com produções mais
altas ou mais baixas, respectivamente (Bataglia e Santos, 2001).
O abacaxizeiro ‘Vitória’ é uma cultivar que apresenta folhas lisas e resistência à
fusariose. Possui demanda nutricional e características de desenvolvimento distintas às
tradicionalmente plantadas no norte Fluminense. Frente a isso, estudos mais detalhados
sobre a composição mineral e os sintomas de deficiências nutricionais são necessários.
Segundo Ramos et al. (2011) durante o ciclo do abacaxizeiro, a quantidade total
de nutrientes aumenta com a idade, mas a concentração em um dado tecido pode
aumentar, diminuir ou permanecer inalterada, dependendo do nutriente e do tecido.
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos das deficiências dos
macronutrientes e do boro nos teores foliares e na biometria da folha ‘D’ do abacaxizeiro
‘Vitória’.
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Material e Métodos
O experimento foi implantado em casa de vegetação do Setor de Nutrição Mineral
de Plantas da UENF, em Campos dos Goytacazes, RJ, em outubro de 2016, utilizando-se
mudas tipo rebento, com massa de 200g do abacaxizeiro ‘Vitória’ produzidas pelo
INCAPER, em Cachoeiro de Itapemirim, ES. Foram aplicados oito tratamentos: solução
Completa, -N, -P, -K, -Ca, -Mg, -S e -B. O arranjo utilizado foi em blocos ao acaso, com
seis repetições. A unidade experimental foi um vaso contendo 20 kg de areia lavada, com
uma muda de abacaxizeiro.
Em janeiro de 2017 iniciou-se aplicação de solução Completa em todas as plantas
(Tabela 1), baseada na solução proposta por Hoagland e Arnon (1950). A condutividade
da solução nutritiva foi mantida entre 2,0 e 2,2 mS e o pH entre 5,5 e 5,9, utilizando-se
solução NaOH (2 mol L-1) e HCl (0,1 mol L-1) para as devidas correções. A concentração
dos nutrientes utilizada na solução completa, em mg L-1, foi: N 224; P, 31; K, 234; Ca,
160; Mg, 48,6; S, 80;0; Cl, 1,77; Mn, 0,55; Zn, 0,13; Cu, 0,03; Mo, 0,06; B, 0,27; e FeEDTA, 2,23. Em maio de 2017, iniciaram-se as aplicações dos tratamentos com
deficiência (Tabela 1). Em outubro de 2017, doze meses após o plantio, quando a folha
‘D’ do tratamento com Solução Completa atingiu em média 67 cm de comprimento e
massa fresca de 27 gramas, induziu-se o florescimento de todas as plantas. Para a indução
foi realizada aplicação de solução de Ethrel (Ethephon) a 0,1% e ureia CO (NH 2)2 a 2%,
no volume de 30 mL por cada roseta foliar.
As amostragens foliares foram feitas aos 30, 60, 90 e 120 dias após o início dos
tratamentos, que foram aos oito, nove, dez e onze meses após o plantio, coletando-se uma
folha ‘D’ de cada planta, para avaliação dos teores de N, P, K, Ca, Mg, S e B. Na
determinação dos teores de nutrientes, foi utilizada a folha ‘D’ inteira (Siebeneichler et
al., 2002).
As folhas foram limpas e secas em estufa de circulação forçada de ar a 70-75º C,
por 72 horas. Depois de secas, elas foram pesadas e moídas em moinho tipo Willey,
passadas em peneira de 20 mesh e armazenadas em frascos hermeticamente fechados.
Para a determinação dos teores de N, o material vegetal foi submetido à digestão sulfúrica,
no qual o nitrogênio foi determinado pelo método de Nessler (Jackson, 1965). Os outros
nutrientes P, K, Ca, Mg, S, B, Fe, Zn, Mn, 5 Cu, Mo e Ni foram quantificados por ICPOES, após digestão com HNO3 concentrado e H2O2 em sistema de digestão aberta.
Condições do ICP: gás plasma 8,0 L min-1, gás a auxiliar 0,70 L min-1 e gás carreador
0,55 L min-1 (Peters, 2005).
Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias dos tratamentos
com indução de deficiência foram comparadas com as do tratamento completo pelo teste
de Dunnet a 5%.
Resultados e Discussão
As deficiências minerais induzidas reduziram o crescimento no tratamento
deficiente em nitrogênio e promoveram o aparecimento de sintomas de amarelecimento
generalizado nas folhas. Cada nutriente deficiente reduziu seu próprio teor foliar em todas
as quatro épocas analisadas, exceto P e Ca que só reduziram nas épocas finais (Tabelas 2
e 3).
Os teores de N do tratamento com solução completa variaram durante o ciclo do
abacaxizeiro, isso ocorreu devido ao acúmulo ao longo do ciclo e fornecimento constante
dos nutrientes nesse tratamento. No tratamento -N, o teor de nitrogênio reduziu 63,7%
em relação ao tratamento com solução completa, na última época, 120 dias após o início
da deficiência (Tabela 2). No crescimento vegetativo, a única deficiência significativa foi
3
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a de nitrogênio, que reduziu o comprimento em 11,1%, a largura em 21,5%, a área foliar
em 24,5% e a matéria fresca em 23,5%. O nitrogênio é componente integral de muitos
compostos essenciais aos processos de crescimento vegetal, como os aminoácidos e as
proteínas. É indispensável para a utilização de carboidratos no interior da planta; estimula
o crescimento e o desenvolvimento de folhas, caules e raízes, e promove maior absorção
de outros nutrientes (Ramos et al., 2011).
No tratamento com solução completa, houve diminuição da concentração do P no
décimo primeiro mês após o plantio (Tabela 2). A diminuição do teor de P, provavelmente
tenha ocorrido por maior demanda de P nos processos de florescimento, causando a
diluição desse nutriente na folha pela sua translocação para atender essa demanda. No
tratamento -P, o teor de fósforo só diminuiu a partir do segundo mês de omissão do
nutriente, a redução foi de 43,3%, quando comparado com o tratamento completo na
última época de avaliação.
Os teores de K do tratamento com solução completa variaram pouco durante todo
o ciclo do abacaxizeiro, mas, no tratamento -K, o teor reduziu 36,7% em relação ao
tratamento completo. Essa redução pode ser atribuída à alta demanda do K no período
vegetativo e 11 meses após o plantio. O potássio e o nitrogênio são os nutrientes mais
exigidos pelo abacaxizeiro. O potássio tem influência marcante sobre a qualidade do
fruto, e o efeito de doses crescentes de K, aumenta a acidez e, ou, o teor de açúcar do
fruto (Souza e Reinhardt, 2009; Paula et al., 1999).
Na deficiência de cálcio, o teor de Ca reduziu 44,3% em comparação com o
tratamento com solução completa aos 120 dias de omissão. As concentrações de Ca
obtidas no tratamento com solução completa, de 3,05 a 3,75 g kg -1, na folha inteira, nas
épocas que antecederam ao florescimento/frutificação (Tabela 2), estão próximas dos
valores citados por Siebeneichler et al. (2002), de 3,92 g kg-1.
Os teores de magnésio obtidos neste trabalho, no tratamento com solução
completa, de 2,53 a 2,16 g kg-1, na folha inteira, estão próximos dos valores citados por
Siebeneichler et al. (2002), de 2,42 g kg-1. Na deficiência de magnésio o teor de Mg
reduziu 62,0% em relação ao tratamento com solução completa, aos 120 dias de omissão
de nutrientes.
Na deficiência de enxofre o teor de S reduziu 30% em relação ao tratamento com
solução completa aos 120 dias de omissão, 11 meses após o plantio das mudas.
O teor de boro aumentou 12,1% no décimo primeiro mês em comparação ao
oitavo mês, no tratamento com solução completa, devido sua baixa mobilidade no floema.
Na deficiência de boro, o teor de B reduziu 49,6% em relação ao tratamento com solução
completa.
Conclusão
Os teores foliares foram reduzidos nos tratamentos, deficiente em N (63,7%);
deficiente em P (43,3%); deficiente em K (36,7); deficiente em Ca (44,3%), deficiente
em Mg (62,0%), deficiente em S (30,0%) e deficiente em B (49,6%) em relação ao
tratamento completo.
As deficiências nutricionais nas plantas de abacaxizeiro ‘Vitória’ não
apresentaram sintomas visuais de deficiência em casa de vegetação, exceto a deficiência
de nitrogênio. A correta diagnose foliar no momento oportuno, permite a correção das
deficiências nutricionais mesmo na ausência de sinais e sintomas, para que não
comprometa o desenvolvimento das plantas e a qualidade de frutos.
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Tabela 1. Composição das soluções estoque utilizadas na formulação dos tratamentos:
Solução Completa, deficiente em nitrogênio (-N), deficiente em fósforo (-P), deficiente
em potássio (-K), deficiente em cálcio (-Ca), deficiente em magnésio (-Mg), deficiente
em enxofre (-S) e deficiente em boro (-B). Todas baseadas na Solução de Hoagland e
Arnon (1950).
TRATAMENTOS
Solução estoque
Completa -N -P -K
-Ca -Mg
-1
Ca (NO3)2 4H2O (2 mol L ) 2,0
2,0 2,0
2,0
KNO3 (2 mol L-1)
3,0
3,0 3,0 3,0
NH4H2PO4 (1 mol L-1)
1,0
1,0
1,0 1,0
MgSO4 (1 mol L-1)
2,0
2,0 2,0 2,0
2,0 -1
FeEDTA (25 g L )
1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0
MICRO*
1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0
H3BO3 (25 mM)
1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0
(NH4)2SO4 (1 mol L-1)
0,5
1,0 0,5
0,5 0,5
-1
NH4Cl (1 mol L )
1,0 NaNO3 (2 mol L-1)
3,0
4,0 Na2SO4 (1 mol L-1)
2,0
-1
MgCl2 (1 mol L )
CaCl2 (2 mol L-1)
2,0 -1
KCl (1 mol L )
4,0 KH2PO4 (1 mol L-1)
1,0 -1
K2SO4 (0,5 mol L )
1,0 *Micro: CuSO4 5H2O = 250 mg L-1, KCl = 3728 mg L-1, MnSO4 H2O =
ZnSO4. 7H2O = 578 mg L-1, (NH4)6Mo7O24. 4H2O = 88 mg L-1
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-S
-B
2,0
2,0
3,0
3,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
2,0
845 mg L-1,

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Tabela 2. Teor nutricional da folha ‘D’ aos 30, 60, 90 e 120 dias após o início dos
tratamentos deficientes em macronutrientes e boro, em abacaxizeiro ‘Vitória’, em casa de
vegetação, em Campos dos Goytacazes, 2019.
Nutriente

Tratamento

Épocas
CV
Dias após o início dos tratamentos
(%)
30
60
90
120
Nitrogênio Completo
15,3
16,5
28,8
30,6
10,7
-1
(g kg )
-N
10,3
8,52
12,8
11,1Fósforo
Completo
1,83
1,89
1,85
1,43
18,1
-1
ns
(g kg )
-P
1,45
1,27
1,06
0,81Potássio
Completo
33,8
38,9
37,3
34,3
13,3
-1
(g kg )
-K
21,1
23,8
19,8
21,7Cálcio
Completo
3,75
2,72
3,20
3,05
17,9
-1
ns
ns
(g kg )
-Ca
3,70
2,70
2,04
1,70Magnésio
Completo
2,53
2,87
2,57
2,16
12,1
(g kg-1)
-Mg
1,281,811,430,82Enxofre
Completo
1,33
1,43
1,37
1,37
16,1
(g kg-1)
-S
1,091,180,920,96Boro
Completo
15,7
15,1
17,7
17,6
20,8
(mg kg-1)
-B
16,68,728,278,90Médias seguidas por “ns” não foram significativas, médias seguidas por “-’’ em cada
coluna e para cada nutriente, são significativamente menores que a do tratamento
completo, pelo teste de Dunnett, a 5%.
Tabela 3. Comprimento, diâmetro, massa fresca e área foliar da folha ‘D’ de abacaxizeiro
‘Vitória’ após 120 dias do início dos tratamentos deficientes em macronutrientes e boro,
em abacaxizeiro ‘Vitória’, em casa de vegetação, em Campos dos Goytacazes, 2019.
Massa
Área
Fresca foliar
cm
g
cm2
SC
61,5
3,76
24,9
170,0
N
54,7
2,95
18,8
129,9ns
ns
ns
P
59,5
3,59
23,5
167,6 ns
K
59,8 ns
3,42 ns
22,8 ns
155,6 ns
ns
ns
ns
Ca
61,2
3,29
23,5
157,9 ns
Mg
60,7 ns
3,45 ns
23,6 ns
165,9 ns
ns
ns
ns
S
66,5
3,82
28,4
192,7 ns
B
63,1 ns
3,61 ns
25,3 ns
180,5 ns
CV (%)
14,3
15,3
28,3
24,1
Média seguidas por “ns” não foram significativas; médias seguidas por “-” foram
significativamente menores que as observadas no tratamento com solução completa (SC),
comparadas pelo teste de Dunnett a 5% de significância.
Tratamentos Comprimento Largura
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Deficiência de macronutrientes e boro em frutos de abacaxizeiro
‘Vitória’
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O abacaxi é um dos frutos mais importantes produzidos no Brasil e no mundo, sendo
fonte de renda para uma grande quantidade de agricultores em diferentes regiões. O
estado nutricional da planta do abacaxizeiro tem influência não só no crescimento e na
produção, como também, na qualidade dos frutos e nesse sentido aprimorar o
conhecimento sobre as exigências nutricionais na qualidade dos mesmos é muito
importante. O objetivo do trabalho foi determinar a influência do cultivo do abacaxizeiro
‘Vitória’ em condições de deficiência de macronutrientes e boro na qualidade dos frutos.
O experimento foi conduzido na casa de vegetação localizada na unidade experimental
da UENF, em Campos dos Goytacazes-RJ, Brasil. O delineamento utilizado foi de blocos
ao acaso com oito tratamentos: Solução Completa (C), deficiente em nitrogênio (-N),
deficiente em fósforo (-P), deficiente em potássio (-K), deficiente em cálcio (-Ca),
deficiente em magnésio (-Mg), deficiente em enxofre (-S) e deficiente em boro (-B), com
seis repetições e uma planta por parcela, cultivada em vasos com capacidade de 20 kg de
areia. Após 515 dias do plantio da muda avaliou-se a massa dos frutos, o número de
frutilhos, o diâmetro do cilindro central, a espessura da casca, o volume do suco, o pH e
os sólidos solúveis totais. Todas as plantas cultivadas sob deficiências de nutrientes
produziram frutos com massa fresca menores que aqueles produzidos sob o tratamento
completo, sendo que as maiores reduções, na ordem de 43%, foram observadas em plantas
cultivadas na ausência de nitrogênio. Na ausência de nitrogênio verificou-se reduções de
23,1% no número de frutilhos, de 13,5% no pH, de 48,6% no volume do suco e
incremento de 35% nos sólidos solúveis totais. As deficiências de cálcio e magnésio
reduziram a espessura da casca do fruto em 31,3% e 27,6%, respectivamente. O volume
do suco foi reduzido nos tratamentos deficientes em potássio (34,2%), magnésio
(31,1%,), enxofre (23,8%) e boro (25,7%). A deficiência nutricional de macronutrientes
e boro influencia a qualidade dos frutos de abacaxizeiro ‘Vitória’ em casa de vegetação.
Palavras-chave: Ananas comosus var. comosus, fruticultura, sólidos solúveis.
Abstract
Pineapple is one of the most important fruits produced in Brazil and in the world, being
a source of income for a large number of farmers in different regions. The nutritional
status of pineapple plant influences not only the growth and production, but also fruits
quality. Due to these facts improving the knowledge about the nutritional requirements in
the quality of the fruits is very important. The objective of this work was to determine the
1
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influence of 'Vitória' pineapple cultivation under conditions of macronutrient and boron
deficiency on fruit quality. The experiment was conducted in the greenhouse located at
the UENF experimental unit, Campos dos Goytacazes-RJ, Brazil. The test was conducted
in randomized blocks. The treatments were: Complete (C), deficient in nitrogen (-N),
deficient in phosphorus (-P), deficient in potassium (-K), deficient in calcium (-Ca),
deficient in magnesium (-Mg), deficient in sulfur (-S) and deficient in boron (-B), with
six replicates and one plant per plot, grown in pots with a capacity of 20 kg of sand. After
515 days of seedling planting the fruit mass, number of fruits, central cylinder diameter,
bark thickness, juice volume, pH and total soluble solids were evaluated. All plants grown
under nutrient deficiencies produced fruits with lower fresh mass than those produced
under complete treatment. The greatest reductions, on the order of 43%, were observed
in plants cultivated in the absence of nitrogen. In the absence of nitrogen, there were
reductions of 23.1% in the number of fruit, 13.5% in the pH, 48.6% in the juice volume
and 35% increase in the total soluble solids. Calcium and magnesium deficiencies reduced
fruit peel thickness by 31.3% and 27.6%, respectively. The juice volume was reduced in
treatments deficient in potassium (34.2%), magnesium (31.1%), sulfur (23.8%) and boron
(25.7%). The nutritional deficiency of macronutrients and boron influences the quality of
'Vitoria' pineapple fruits under greenhouse conditions.
Keywords: Ananas comosus var. comosus, fruticulture, soluble solids.
Introdução
O abacaxi é um dos frutos mais importantes produzidos no Brasil, sendo fonte de
renda para uma grande quantidade de agricultores em diferentes regiões do país. O estado
nutricional da planta do abacaxizeiro tem influência não só no crescimento e na produção,
como também, na qualidade dos frutos e nesse sentido aprimorar o conhecimento sobre
as exigências nutricionais na qualidade dos mesmos têm extrema importância (Malézieux
e Bartholomew, 2003).
Segundo Malavolta (2006), a qualidade dos produtos agrícolas é o conjunto de
características relacionadas ao valor nutritivo, ou que acentue suas propriedades
organolépticas ou ainda aumente seu valor comercial/industrial ou a resistência ao
transporte e armazenamento.
A qualidade de um fruto pode ser avaliada conforme algumas características
visuais, bem como por características que alterem suas propriedades organolépticas,
como o teor de sólidos solúveis (açúcares, ácidos orgânicos, proteínas.), vitamina C e pH
(Ogawa et al., 2017). Técnicas de manejo agrícola podem influenciar na qualidade final
do fruto, e o fornecimento de nutrientes é umas delas.
Nesse sentido o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito das deficiências de
macronutrientes e boro nas características físicas e químicas dos frutos do abacaxizeiro
‘Vitória’.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Unidade de Apoio à
Pesquisa da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, em Campos dos
Goytacazes-RJ, no período de outubro de 2016 a março de 2018, totalizando 515 dias. As
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mudas, do tipo rebento, foram selecionadas por peso, com massa média de 340g, e
plantadas em vasos, contendo 20 kg de areia lavada.
O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, com seis repetições
e oito tratamentos e uma planta por parcela: Solução completa, deficiente em nitrogênio
(-N), deficiente em fósforo (-P), deficiente em potássio (-K), deficiente em cálcio (-Ca),
deficiente em magnésio (-Mg), deficiente em enxofre (-S), deficiente em boro (-B).
Em janeiro de 2017 as plantas começaram a ser irrigadas com solução completa,
baseada na solução proposta por Hoagland e Arnon (1950) (Tabela1). A condutividade
da solução nutritiva foi mantida entre 2,0 e 2,2 mS e o pH entre 5,5 e 5,9, utilizando-se
solução NaOH (2mol L-1) e HCl (0,1 mol L-1) para as devidas correções. Em abril 2017,
iniciaram-se as aplicações dos tratamentos. Todas as plantas foram induzidas ao
florescimento aos nove meses após o plantio, em julho de 2017.
Treze meses após o plantio, os frutos começaram a ser colhidos quando atingiram
o estádio cinco de maturação (Ogawa et al., 2017). Após 515 dias de cultivo, foram
avaliados: massa dos frutos, número de frutilhos, diâmetro do cilindro central, espessura
da casca, volume do suco, pH e sólidos solúveis totais. Para a obtenção dos dados de
massa utilizou-se uma balança digital. Para os dados de comprimento foi utilizada fita
métrica e para os dados do cilindro central e de espessura da casca, foi utilizado
paquímetro digital. No suco extraído foram avaliados os sólidos solúveis totais e o pH.
Os sólidos solúveis totais (ºBrix) foram determinados por refratometria, utilizando-se de
um refratômetro digital e o pH do suco foi determinado em pHmetro digital.
Os dados foram submetidos a análise de variância, e as médias foram comparadas
com a testemunha (tratamento com solução completa) pelo teste bilateral de Dunnet, a
5% de probabilidade, utilizando-se do Sistema de Análise Estatística (SANEST).
Resultados e Discussão
Nos tratamentos com deficiências de macronutrientes e boro a massa fresca dos
frutos inteiros foram menores em todos os tratamentos, as reduções foram de 43,3% no
tratamento deficiente em nitrogênio, 17,2% no deficiente em fósforo, 25,4% no deficiente
em K, 18,3%, no deficiente em Ca, 25,5%, no deficiente em Mg, 14,2% no deficiente em
S e 18,4% no tratamento deficiente em B quando comparados com os frutos do tratamento
com solução completa (Tabela 2). O diâmetro do cilindro central, foi a única característica
avaliada que não foi influenciada pelos tratamentos (Tabela 2).
O número de frutilhos foi menor no tratamento deficiente em nitrogênio com
reduções de 23,1% quando comparado com o tratamento com solução completa (Tabela
2). Segundo Prabha et al. (2018) o número de frutilhos é governado principalmente por
fatores genéticos e número de polinizações, ligados a cada cultivar. No entanto, em
condições ideais de manejo e cultivo, o número de frutilhos é determinado pelo
comprimento do fruto sem coroa e pelo diâmetro do fruto, ambas características foram
afetadas pela deficiência de nitrogênio, causando redução no número de frutilhos.
Apenas os tratamentos deficientes em cálcio e magnésio foram menores que o
tratamento com solução completa para a característica espessura da casca. Provavelmente
devido a imobilidade do cálcio, e por ser essencial para manter a integridade estrutural
das membranas e paredes celulares (Taiz e Zeiger, 2013). Na deficiência de magnésio,
mesmo o elemento sendo móvel, os baixos teores de Mg no momento da indução (0,9 g
Kg-1) quando comparado aos teores do tratamento completo (3,0 g Kg-1), após 150 dias
de deficiência nutricional, podem ter proporcionado a redução da espessura da casca.
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O volume de suco foi reduzido por todos os tratamentos, exceto nas deficiências
de fósforo e cálcio. As reduções foram de 48,6%, 34,2%, 31,1%, 23,8% e 25,7% nas
deficiências de nitrogênio, potássio, magnésio, enxofre e boro, respectivamente.
O pH foi menor no tratamento deficiente em nitrogênio, a redução foi de 13,5%
em relação ao tratamento com solução completa. Os valores encontrados, estão acima dos
valores citados por Berilli (2014) (3,6) e de Silva (2012), que variaram de 3,67 a 3,90,
para a mesma cultivar.
O teor de açucares dos frutos de abacaxi não aumentam após a colheita, assim os
frutos devem ser colhidos quando atingirem maturação ótima, para se adequarem ao
mercado consumidor, seja indústria ou in natura. De acordo com o teor de sólidos
solúveis, os frutos podem ser destinados ao consumo in natura ou para industrialização,
ou para ambos, como no caso da cultivar Vitória. Em ambos os casos, o teor de sólidos
solúveis deve ser elevado. Para a indústria, quanto maior o valor de sólidos solúveis dos
frutos, menor a quantidade de frutos utilizados para a concentração do suco (Negreiros et
al., 2008).
Segundo Ogawa et al., (2017), os valores de sólidos solúveis aumentaram em
função do grau de maturação do fruto de abacaxizeiro ‘Vitória’ (estágios 0 a 5), variando
de 14,6 a 17,5 ºBrix. A fase cinco de maturação onde todos os frutilhos apresentam
coloração amarela, foi a fase escolhida para a colheita dos frutos deste trabalho. Os
valores observados de sólidos solúveis (°Brix) encontrados no suco dos frutos do
tratamento com solução completa foram 14,3°Brix, menores ao trabalho citado acima. No
tratamento deficiente em nitrogênio ocorreu incremento nos sólidos solúveis totais de
35% (Tabela 2), possivelmente sendo explicado pelo efeito de concentração dos sólidos
solúveis nos frutos desse tratamento, pelo menor crescimento.
Conclusão
Todas as deficiências nutricionais estudadas reduzem a massa fresca do fruto
inteiro. As deficiências nutricionais de macronutrientes e boro influência nos aspectos
físico-químicos dos frutos de abacaxizeiro ‘Vitória’ em casa de vegetação.
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Tabela 1. Composição das soluções estoque utilizadas na formulação dos tratamentos:
Solução Completa, deficiente em nitrogênio (-N), deficiente em fósforo (-P), deficiente
em potássio (-K), deficiente em cálcio (-Ca), deficiente em magnésio (-Mg), deficiente
em enxofre (-S) e deficiente em boro (-B). Todas baseadas na Solução de Hoagland e
Arnon (1950).
TRATAMENTOS
Solução estoque
Completa -N -P
-K -Ca -Mg
Ca (NO3)2 4H2O (2 mol L-1)
2,0
2,0 2,0
2,0
-1
KNO3 (2 mol L )
3,0
3,0
3,0
3,0
NH4H2PO4 (1 mol L-1)
1,0
1,0
1,0
1,0
-1
MgSO4 (1 mol L )
2,0
2,0 2,0 2,0
2,0
FeEDTA (25 g L-1)
1,0
1,0 1,0 1,0
1,0
1,0
MICRO*
1,0
1,0 1,0 1,0
1,0
1,0
H3BO3 (25 mM)
1,0
1,0 1,0 1,0
1,0
1,0
-1
(NH4)2SO4 (1 mol L )
0,5
1,0 0,5
0,5
0,5
NH4Cl (1 mol L-1)
1,0
NaNO3 (2 mol L-1)
3,0
4,0
-1
Na2SO4 (1 mol L )
2,0
MgCl2 (1 mol L-1)
-1
CaCl2 (2 mol L )
2,0
KCl (1 mol L-1)
4,0
-1
KH2PO4 (1 mol L )
1,0
K2SO4 (0,5 mol L-1)
1,0
-1
-1
*Micro: CuSO4 5H2O = 250 mg L , KCl = 3728 mg L , MnSO4 H2O =
ZnSO4. 7H2O = 578 mg L-1, (NH4)6Mo7O24. 4H2O = 88 mg L-1.
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-S
2,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
845 mg

-B
2,0
3,0
1,0
2,0
1,0
1,0
0,5
L-1,
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Tabela 2. Massa fresca do fruto inteiro, diâmetro do cilindro central, espessura da casca,
número de frutilhos, rendimento de suco em mililitros, pH e sólidos solúveis, de frutos
de abacaxizeiro cv. Vitória, sob deficiência nutricional de macronutrientes e boro, em
Campos dos Goytacazes, 2019.
Massa
Diâmetro
fresca
do
Espessura Número Volume
Sólidos
do
Tratamentos
cilindro
da casca
de
de Suco pH solúveis
fruto
central
(cm)
Frutilhos
(mL)
(°Brix)
inteiro
(cm)
(g)
Solução
1615,0
1,23
0,55
96,2
386,9
3,7
14,3
completa
-N
915,90,88 ns
0,49 ns
74,0198,83,219,1+
-P
1337,11,11 ns
0,49 ns
86,9ns
316,2 ns 3,7ns 14,0ns
ns
ns
ns
-K
1204,3
1,27
0,52
84,7
254,6- 3,6ns 13,4ns
-Ca
1319,81,03 ns
0,37 84,2 ns
314,5 ns 3,5ns
165ns
ns
ns
ns
-Mg
1202,8
1,18
0,39
86,5
266,6
3,6
14,4ns
-S
1385,31,07 ns
0,53 ns
95,7 ns
294,9 - 3,4ns 14,6ns
ns
ns
ns
-B
1317,7
1,03
0,43
93,0
287,5 - 3,8ns 13,9ns
CV(%)
6,4
21,1
13,7
9,6
12,7
5,6
8,5

Média seguidas por “ns” não foram significativas; médias seguidas por “-” foram significativamente menores que as
observadas no tratamento com solução completa; médias seguidas por “+” foram significativamente maiores que as
observadas no tratamento com solução completa comparadas pelo teste de Dunnett a 5% de significância.
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Resumo
As laranjas se destacam por serem indicadas tanto para consumo in natura como
para as agroindústrias, entretanto, devido seu padrão respiratório, precisam ser colhidas
no estádio completo de maturação e manuseadas adequadamente na fase pós-colheita,
para prolongamento do período de comercialização e manutenção da qualidade. O
objetivo deste trabalho foi o verificar a influência de temperaturas de armazenamento na
qualidade e vida útil de laranjas ‘Valencia’, sanitizadas ou não com solução de
hipoclorito de sódio a 0,1%. As laranjas sanitizadas e as não sanitizadas foram divididas
em 3 lotes, que foram armazenadas, respectivamente, à 20±1°C com 76 – 85% UR, à
12±1°C, com 90-95% UR e à temperatura ambiente (25-28oC, com 43,8 a 62,5 UR). A
qualidade foi avaliada através do parâmetros perda de massa fresca, aparência,
coloração externa, acidez titulável, sólidos solúveis e índice de maturação. Através dos
dados obtidos, nas condições em que este estudo foi conduzido, pode-se concluir que o
uso de baixa temperatura (12±1°C), independente das laranjas terem sido sanitizadas ou
não, proporcionou menor perda de massa fresca e prolongamento da vida útil, os teores
de acidez, sólidos solúveis, coloração e a aparência foram influenciados pela
temperatura e tempo de armazenamento. No geral, pode-se concluir que o uso de baixa
temperatura (12±1°C) foi a melhor para a conservação da laranjas ‘Valência’,
independente da sanitização ou não.
Palavras-chave: Citrus simenses L, perda de massa fresca, acidez titulável, sólidos
solúveis, aparência.
Abstract
Influence of storage temperatures on the quality and shelf life of 'Valencia'
oranges, sanitized or not
The oranges stand out because they are indicated both for fresh consumption and
for agroindustries, however, due to their respiratory pattern, they must be harvested at
full maturation stage and properly handled in the post-harvest phase, to prolong the
1
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period of commercialization and maintenance of the quality. The objective of this work
was to verify the influence of storage temperatures on the quality and shelf life of
'Valencia' oranges, sanitized or not with 0.1% sodium hypochlorite solution. Sanitized
and non-sanitized oranges were divided into 3 oranges lots, which were, respectively,
stored at 20 ± 1 ° C with 76-85% RH, at 12 ± 1 °C, with 90- 95% RH and at ambient
temperature (25-28 °C, 43.8 to 62.5 RH). The quality was evaluated through the
parameter fresh mass loss, appearance, external color, titratable acidity, soluble solids
and ratio. Through the data obtained, under the conditions in which this study was
conducted, it can be concluded that the use of low temperature (12 ± 1 °C), independent
of the oranges were sanitized or not, provided fresh weight loss and prolongation of
shelf life, acidity, soluble solids, color and appearance were influenced by temperature
and storage time. In general, it can be concluded that the use of low temperature (12 ± 1
°C) was the best for the conservation of 'Valencia' oranges, regardless of sanitation or
not.
Keywords: Citrus sinenses L., fresh mass loss, titrable acidity, soluble solid,
appearance.
Introdução
O setor de fruticultura é composto por diferentes frutas e entre as mesmas, as
laranjas se destacam por serem indicadas tanto para as agroindústrias como para
consumo in natura (Brunini et al., 2013). Ainda, segundo estes mesmos autores, as
laranjas precisam ser colhidas no estádio completo de maturação, devido seu padrão
respiratório. Segundo Chitarra & Chitarra (2005), o estádio adequado de maturação da
laranja é determinado pelo conteúdo de açúcares, acidez e porcentagem de suco.
Entre as diferentes variedades de laranja encontradas no mercado merece
destaque a Pêra, Pêra Rio, Valência, Hamlin, entre outras. De acordo com CEAGESP
(2011), a laranja ‘Valência para ser comercializada deve apresentar teor de sólidos
solúveis ao redor de 9,8 ºBrix, índice de maturação de 9,5 e porcentagem de suco de
44%.
Existem diversas técnicas pós-colheita que, associadas ou não, prolongam a vida
útil das frutas e hortaliças, através da redução de seu metabolismo (Jerônimo et al.,
2007; Brunini & Cardoso, 2011), e dentre estas, merece destaque o armazenamento sob
refrigeração, associado ou não a técnicas auxiliares. Segundo Senho et al. (2008), a
refrigeração, além de garantir a qualidade dos frutos, é uma das técnicas de se alcançar
mercado mais distantes do centro de produção.
Entre as técnicas auxiliares ao armazenamento refrigerado de frutas e hortaliças
pode-se citar a sanitização, que contribui para minimizar as perdas pós-colheita,
estender o período de comercialização e manter a aparência, devido inibir o
aparecimento de podridão, além de contribuir com o meio ambiente e qualidade de vida
do ser humano.
Cohen (1990) cita que, a temperatura ideal de armazenamento de citrus é em
torno de 12°C, enquanto que Chitarra & Chitarra (2005) recomenda a temperatura de 3 a
9°C, com 85- 50% de UR, dependendo do cultivar e das condições de cultivo.
Pelo exposto, o objetivo deste trabalho foi o verificar a influência de
temperaturas de armazenamento na qualidade e vida útil de laranjas ‘Valencia’,
sanitizadas ou não com solução de hipoclorito de sódio a 0,1%.
2
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Material e Métodos
Neste estudo foram utilizadas laranjas ‘Valência’ colhidas manualmente em
pomar da Área Experimental da Faculdade Dr. Francisco Maeda – FAFRAM/FE,
situada no município de Ituverava/SP, Brasil, e cuidadosamente, transportadas em
caixas plásticas para o Laboratório de Fisiologia Pós–colheita de Frutas, Flores e
Hortaliças da referida instituição, onde foram lavadas em água corrente de boa
qualidade, secas ao ambiente, selecionadas, padronizadas quanto ao tamanho e
coloração, e divididas em 2 grupos de 150 frutas cada um. As laranjas do primeiro
grupo foram sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 0,1% e secas ao
ambiente (Tratamento C), e as do segundo não foram sanitizadas, que corresponderam
ao grupo testemunha (Tratamento T).
As laranjas de cada grupo foram divididas em 3 lotes, que foram armazenadas,
respectivamente, a temperatura ambiente (25-28oC, com 43,8 a 62,5UR) que,
corresponderam aos tratamentos CA e TA, à 20±1°C com 76 – 85% UR, que
corresponderam aos tratamentos C20 e T20, e à 12±1°C, com 90-95% UR, que
corresponderam, aos tratamentos T12 e C12.
Para a determinação de qualidade da laranja durante o armazenamento, dentro de
cada tratamento e temperatura, utilizou-se de doze frutas para análises não destrutivas
como perda de massa fresca, aparência, coloração externa do fruto, e cinco frutas, para
as avaliações destrutivas como acidez titulável e sólidos solúveis. Também, foi
determinado o índice de maturação das laranjas, em cada tratamento e temperatura de
armazenamento.
A perda de massa fresca, expressa em porcentagem, foi determinada em relação
ao peso inicial da amostra, através do auxílio de balança digital marca Gehaka, com
sensibilidade 0,01. A aparência das laranjas, foi avaliada por 20 pessoas não treinadas,
mas representativas do público alvo, através do uso de uma escala de nota hedônica
onde, nota 9 correspondeu a fruta excelente, 7 a boa, 5 a regular, 3 a ruim e 1 a
inaceitável. A coloração externa, também, foi avaliada por 20 pessoas, representativas
do público alvo, que atribuíram notas, através do uso de uma escala hedônica, onde nota
5 correspondeu a laranja com coloração de casca totalmente verde, 4 a frutos com 25%
da coloração de casca amarela, 3 a frutos com 50% da coloração da casca amarela, 2 a
frutas com 75% da coloração de casca amarela e 1 a frutas com 100% da casca laranja.
Para a determinação da acidez titulável e sólidos solúveis, as laranjas, de cada
amostra, foram cortadas ao meio, espremidas em espremedor doméstico, e o suco
recolhido em recipiente, previamente esterilizado. A acidez titulável, expressa em g de
ácido cítrico por 100 ml de suco e foi determinada por titulometria, utilizando-se
solução padronizada de NaOH 0,1 N,.os teores de sólidos solúveis, expressos em ºBrix,
foram determinados por refratômetria, utilizando-se refratômetro digital marca ATAGO
(IAL, 2008; AOAC,1997).
O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente
casualizado, com 6 tratamentos, 5 repetições e épocas diferentes de armazenamento. Os
resultados obtidos foram submetidos a análise de variância, comparando-se as médias
obtidas em cada dia de armazenamento através do teste de Tukey, ao nível de 5% de
probabilidade, utilizando o programa STAT do FCAVJ/UNESP.
Resultados e Discussão
A perda de massa fresca que ocorre no armazenamento dos frutos é fator
limitante para a comercialização como para a conservação, por causar desvalorização
3
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comercial (Brunini & Cardoso, 2011). Pelos dados obtidos neste estudo (Quadro 1)
pode-se verificar que houve interação temperatura e tempo de armazenamento, e que, ao
final do período de armazenamento a perda de massa fresca das laranjas armazenadas a
12±1°C foram menores que a dos outros tratamentos, e que as não higienizadas e
armazenadas a temperatura ambiente foram que apresentaram a maior perda. O
comportamento, aqui observado, é coerente com a citação de Chitarra & Chitarra (2005)
de que, após a colheita os frutos perdem peso.
Ainda, pelos dados apresentados na Quadro 1, pode-se observar que as laranjas
do tratamento C12 (sanitizadas e armazenadas à 12±1°C) tiveram vida útil de 19 dias, as
do tratamento T12 (não sanitizados e armazenados à 12±1°C) de 15 dias, as do
tratamento TA (não sanitizadas e armazenados à temperatura ambiente) de 10 dias,
enquanto que, as dos tratamento C20 (higienizados e armazenados à 20oC) e as do T20
(não sanitizadas e armazenadas à 20oC) tiveram vida útil de 13 dias.
Logo, pode-se concluir que, independente do tratamento (sanitização ou não), o
uso de baixa temperatura foi eficaz na redução na perda de massa fresca e no
prolongamento da vida útil dos frutos (Quadro 1).
A aparência externa é um ponto fundamental a ser avaliado em frutos destinados
ao mercado na forma in natura. Através dos dados obtido para aparência neste estudo
(figura 1), verifica-se que ao final do período de armazenamento a mesma foi
influenciada pelo tempo de armazenamento, pelo tratamento e pela temperatura, e que
as laranjas dos tratamentos T12 e C12 foram as que mantiveram aparência até o final do
período de armazenamento e que a variação observada pode ser atribuída a diferença de
temperatura.
A cor, juntamente com a aparência, é um fator predominante, pois é importante
sob o ponto de vista do consumidor (Brunini et al., 2013). Pelos dados gráficos dos na
Figura 2, pode-se verificar que houve variação durante todo o período de
armazenamento, independente do tratamento e temperatura de armazenamento.
A acidez titulável em muitos frutos é utilizada como critério para a classificação
dos mesmos quanto ao sabor, juntamente com os teores de sólidos solúveis (Brunini &
Cardoso, 2011), sendo pois, importante fator de qualidade. Pelos dados obtidos neste
estudo (Quadro 2), pode-se verificar que os teores de acidez titulável não diminuiriam
do valor obtido no dia da instalação do experimento, que é de 1,390g de acido cítrico
100 ml-1 de suco. Os resultados aqui obtidos não são coerentes com o citado por
Chitarra & Chitarra (2005) de que a acidez decresce com a utilização de ácidos
orgânicos como substratos nas reações metabólicas. Entretanto, os dados aqui obtidos
podem ser explicado pela citação de Pimentel et al. (2010) de que, a acidez dos frutos
pode diminuir ou aumentar dependendo da espécie, pois os ácidos orgânicos são
utilizados na respiração para produção de ATP (adenosina trifosfato) resultando na
diminuição da acidez, como também, o próprio processo respiratório produz ácidos
orgânicos que podem acumular nos frutos, ocasionando aumento da acidez.
Quando aos valores de sólidos solúveis, obtidos neste estudo (Quadro 3), podese verificar que houve aumento dos valores ao final do período de armazenamento em
relação ao valor obtido no dia da instalação do experimento (10,15°Brix) para
11,58°Brix, 11,10°Brix, 12,13°Brix, 11,10°Brix, respectivamente, nos frutos dos
tratamentos CA, TA, C12, T12 e C20, com exceção dos valores obtidos nos frutos do
tratamento T20, que foi de 10,10°Brix, ligeiramente menor. Este aumento pode ser
atribuído à perda de massa fresca (perda de água) que pode ter concentrado os teores
sólidos. Os valores, aqui encontrados de sólidos solúveis, estão acima do valor mínimo
4
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citado pelo CEAGESP (2011) que é de 9,8°Brix, e não são coerentes ao comportamento
observado na acidez.
Ao se analisar os dados apresentados nos Quadros 2 e 3, como um todo, pode-se
observar que a temperatura de armazenamento, tratamento e tempo de armazenamento
influenciaram os teores de acidez titulável e sólidos solúveis.
A relação sólidos solúveis e a acidez titulável (índice de maturação) no geral,
evolui durante o desenvolvimento dos frutos até a colheita (Brunini et al., 2013). Neste
estudo, os dados apresentados no Quadro 4, mostram que ocorreu variação nos valores e
variaram de 6,92 a 9,42. Os valores aqui estão abaixo dos valores obtidos pelo
CEAGESP (2011) que é de 9,5 para laranjas ‘Valência’, o que mostra que as mesmas
não estavam aptas para comercialização in natura.
Conclusões
Através dos dados obtidos, nas condições em que este estudo foi conduzido,
pode-se concluir que o uso de baixa temperatura (12±1°C), independente das laranjas
terem sido sanitizadas ou não, proporcionou menor perda de massa fresca e
prolongamento da vida útil, os teores de acidez, sólidos solúveis, coloração e a
aparência foram influenciados pela temperatura e tempo de armazenamento. No geral,
pode-se concluir que o uso de baixa temperatura (12±1°C) foi a melhor para a
conservação da laranjas ‘Valência’, independente da sanitização ou não.
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Quadro 1 - Perda de massa fresca, expressa em porcentagem em laranjas ‘Valência‘,
sanitizadas ou não, durante armazenamento em diferentes temperaturas. Ituverava, SP,
2018.
Tratamentos (1)
CA
TA
C12
T12
C20
T20
dms(2)
cv(2)
F(2)

0

5
9,97aB
12,63aA
5,97aB
5,17aB
10,50aA
12,03aB
7,8464
10,51
3,56*

Dias de armazenamento
10
13
12,0bcAB
15,27abA
20,43aA
8,30cAB
10,10bcAB
7,27cAB
7,53cAB
14,50abcA
20,17aA
16,33abA
20,10bcA
7,5611
5,72
10,98
14,85
9,82**
20,13**

15

19

11,10aA
8,23aA

12,17A

4,77ns
11,10aA
8,23aA

(1)CA= frutos sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 0,1% e armazenados a temperatura ambiente (2528oC, com 43,8 a 62,5UR); TA= frutos não sanitizadas e armazenados a temperatura ambiente (25-28oC, com 43,8 a
62,5UR); C12- frutos higienizados com solução de hipoclorito de sódio a 0,18 e armazenados a 12±1°C, com 90-95%
UR; T12 frutos não sanitizadas e armazenados a 12±1°C, com 90-95% UR; C20= frutos sanitizadas e armazenados a
20±1°C com 76 – 85% UR; T20= frutos não hifenizados e armazenados a 20±1°C com 76 – 85% UR.(2)dms=
diferença mínima significativa para comparar as médias pelo teste de Tukey; cv= coeficiente de variação; F= *
diferença ao nível de 5% de probabilidade, **diferença significativa do nível de 1% de probabilidade. Médias
seguidos do mesma letra, na coluna ou linha, não diferem significativamente entre si; pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 2 - Acidez titulável, expressa em g de acido cítrico por 100 mL suco, em
laranjas ’Valência’, sanitizadas ou não, durante o armazenamento em diferentes
temperaturas. Ituverava, SP, 2018.
Tratamentos(1)
CA
TA
C12
T12
C20
T20
dms(2)
cv(2)
F(2)

0
1,390aB
1,390aB
1,390aC
1,390aBC
1,390aB
1,390aB

Dias de armazenamento
5
10
13
1,500bA 1,482dA 1,410aB
1,250cC 1,672aA
1,630aA 1,606bA 1,396aC
1,508bA 1,348eC 1,422aB
1,628aA 1,620bA 1,212bC
1,212dC 1,532cA 1,218bD
0,0371
0,0300
0,1549
1,30
0,99
6,15
462,39** 291,09** 8,51**

15

19

1,532aB
1,288bD

1,604A

0,0316
1,54
316,68**

(1)CA= frutos sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 0,1% e armazenados a temperatura ambiente (2528oC, com 43,8 a 62,5UR); TA= frutos não sanitizadas e armazenados a temperatura ambiente (25-28oC, com 43,8 a
62,5UR); C12- frutos higienizados com solução de hipoclorito de sódio a 0,18 e armazenados a 12±1°C, com 90-95%
UR; T12 frutos não sanitizadas e armazenados a 12±1°C, com 90-95% UR; C20= frutos sanitizadas e armazenados a
20±1°C com 76 – 85% UR; T20= frutos não hifenizados e armazenados a 20±1°C com 76 – 85% UR.(2)dms=
diferença mínima significativa para comparar as médias pelo teste de Tukey; cv= coeficiente de variação; F= *
diferença ao nível de 5% de probabilidade, **diferença significativa do nível de 1% de probabilidade.Médias
seguidos do mesma letra, na coluna ou linha, não diferem significativamente entre si; pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 3 – Sólidos solúveis totais, expresso em ºBrix, em laranjas ’Valência’,
sanitizadas ou não, durante o armazenamento em diferentes temperaturas. Ituverava,
SP, 2018.
Tratamentos(1)
CA
TA
C12
T12
C20
T20
dms(2)
cv(2)
F(2)

0
10,15aB
10,15aC
10,15aC
10,15aC
10,15aC
10,15aB

(1)CA=

Dias de armazenamento
5
10
13
10,98cA 10,93abAB 11,58bA
12,15aA
11,15aB
11,58bA
10,55bcC
12,0aA
11,38bcB
10,08cC
11,45bB
11,50bA 11,38aAB 11,10cB
11,45bcA
11,23aA
10,10dB
0,5087
0,5114
0,2631
1,96
2,09
1,07
11,26**
18,52**
14,59**

15

19

11,08bB
12,13aA

11,10B

0,4439
2,21
33,49**

frutos sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 0,1% e armazenados a temperatura ambiente (2528oC, com 43,8 a 62,5UR); TA= frutos não sanitizadas e armazenados a temperatura ambiente (25-28oC, com 43,8 a
62,5UR); C12- frutos higienizados com solução de hipoclorito de sódio a 0,18 e armazenados a 12±1°C, com 90-95%
UR; T12 frutos não sanitizadas e armazenados a 12±1°C, com 90-95% UR; C20= frutos sanitizadas e armazenados a
20±1°C com 76 – 85% UR; T20= frutos não hifenizados e armazenados a 20±1°C com 76 – 85% UR.(2)dms=
diferença mínima significativa para comparar as médias pelo teste de Tukey; cv= coeficiente de variação; F= *
diferença ao nível de 5% de probabilidade, **diferença significativa do nível de 1% de probabilidade.Médias
seguidos do mesma letra, na coluna ou linha, não diferem significativamente entre si; pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 4 - Índice de maturação em laranjas ‘Valência´, sanitizadas ou não, durante
armazenamento em diferentes temperaturas. Ituverava, SP, 2018.
Tratamentos(1)
CA
TA
C12
T12
C20
T20
dms(2)
cv(2)
F(2)

0
7,30aC
7,30aB
7,30aB
7,30aE
7,30aB
7,30aD

Dias de armazenamento
5
10
13
15
7,32dC
7,38bB
8,21dA
9,72aA
6,69eC
7,10eD
6,57fF
8,60bA
7,23bC
7,55cC
7,48aD
8,05eB
9,42aA
7,06fC
7,02dD
9,11aA
9,45bA
7,33cC
8,29cB
0,0274
0,0274
0,0268
0,0227
0,12
0,14
0,12
0,12
44476,0** 4369,70** 5259,60** 71941,50**

19
6,92E

CA= frutos sanitizadas com solução de hipoclorito de sódio a 0,1% e armazenados a temperatura ambiente (2528oC, com 43,8 a 62,5UR); TA= frutos não sanitizadas e armazenados a temperatura ambiente (25-28oC, com 43,8 a
62,5UR); C12- frutos higienizados com solução de hipoclorito de sódio a 0,18 e armazenados a 12±1°C, com 90-95%
UR; T12 frutos não sanitizadas e armazenados a 12±1°C, com 90-95% UR; C20= frutos sanitizadas e armazenados a
20±1°C com 76 – 85% UR; T20= frutos não hifenizados e armazenados a 20±1°C com 76 – 85% UR.(2)dms=
diferença mínima significativa para comparar as médias pelo teste de Tukey; cv= coeficiente de variação; F= *
diferença ao nível de 5% de probabilidade, **diferença significativa do nível de 1% de probabilidade.Médias
seguidos do mesma letra, na coluna ou linha, não diferem significativamente entre si; pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
(1(1)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 1- Aparência em laranjas “Valência”, sanitizadas ou não, durante
armazenamento à temperatura ambiente (25-28ºC, com 43,8 a 62,5 % UR), à 20±1°C,
com 75 a 85% UR e à 12±1°C com 90-95% UR. Ituverava,SP, 2018.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2- Coloração em laranjas “Valência”, sanitizadas ou não, durante
armazenamento à temperatura ambiente (25-28ºC, com 43,8 a 62,5 % UR), à 20±1°C,
com 75 a 85% UR e à 12±1°C com 90-95% UR. Ituverava-SP, 2018.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Resumo: Objetivou-se avaliar a eficiência de diferentes dosagens de crioprotetores, na
criopreservação de sementes de genótipos de Passiflora spp. e inferir sobre necessidade
de crioproteção de sementes de Passiflora eichleriana, Passiflora cristalina e Passiflora
nitida. Adotou-se 14 tratamentos: sementes criopreservadas tratadas com crioprotetor
glicerol nas dosagens de 1,73, 2,28, 2,60 e 2,71 mol; tratadas com crioprotetor sacarose
a 0,37, 0,46, 0,54 e 0,61 mol; tratadas com crioprotetor dimetilsulfóxido a 0,37, 0,72,
1,04 e 1,35 mol; sementes criopreservadas sem uso de crioprotetor e sementes não
crioprotegidas e nem criopreservadas (controle). As sementes mantiveram-se
criopreservadas em NL2, por 7 dias, e foram descongeladas em banho-maria a 37°C
durante 5 minutos. Após isso as sementes foram submetidas ao testes de germinação e
vigor utilizando quatro repetições de 50 sementes. Analisou-se: porcentagem e índice de
velocidade de germinação, porcentagem e índice de velocidade de emergência,
comprimento de parte aérea e de raiz, massa seca de parte aérea e de raiz. Os dados
foram submetidos a analise de variância e aplicado o teste Dunnet. As sementes de P.
eichleriana, P. cristalina e P. nitida podem ser criopreservadas sem utilização de
crioprotetor. O crioprotetor glicerol compromete a viabilidade e vigor das sementes de
todas as espécies de maracujá testadas e DMSO nas maiores dosagens diminui a
viabilidade e vigor de sementes de P. cristalina e P nitida.
Palavras-Chave: nitrogênio líquido; glicerol; sacarose; dimetilsulfóxido; vigor.
Seeds cryopreservation of Passion fruit
Abstract: The aim of the study was to evaluate the efficiency of cryoprotectants on
cryopreservation of Passiflora eichleriana, Passiflora crystallina and Passiflora nitida
seeds. The treatments consisted of immersing seeds in different cryoprotectant and
concentrations as follow: 1.73, 2.28, 2.60 and 2.71 mol glycerol; 0.37, 0.46, 0.54 and
0.61 mol Sucrose; 0.37, 0.72, 1.04 and 1.35 mol Dimethylsulfoxide; without
cryoprotectant and Control (non cryoprotected and cryopreserved). The seeds were
1
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cryopreserved in LN2 for 7 days and were defrosted in 37° C water bath for 5 minutes.
Then the seeds were submitted to germination and vigor tests consisting of four
replicates of 50 seeds. Percentage and germination speed index, percentage and
emergence velocity index, shoot and root length, dry shoot and shoot dry mass were
evaluated. Data were submitted to variance analysis and the means compared with
Dunnett test. P. eichleriana, P. crystallina and P. nitida seeds were favorable to
cryopreservation without the use of cryoprotectants. The cryoprotectant glycerol had a
deleterious effect on seed viability and vigor for all Passiflora species tested and high
concentrations of DMSO decreases seed viability and vigor of P. crystalline and P.
nitida.
Key Words: liquid nitrogen; glycerol; sucrose; dimethylsulfoxide; vigor.
Introdução
O gênero Passiflora é o mais rico numericamente dentro da família
Passifloraceae, com 450 a 537 espécies, a maioria nativa da América tropical e pelo
menos um terço tem o centro de origem no Brasil (Vanderplank, 2007). O Brasil é o
maior produtor e consumidor mundial de maracujá, sendo Passiflora edulis Sims a
espécie com maior valor comercial. As passifloras são importantes do ponto de vista
comercial, pois podem ser utilizadas para fins alimentícios, medicinais e ornamentais,
apesentando expressiva fonte de renda para a indústria de sucos (Paiva et al., 2014).
No Brasil, o aumento da utilização de novas áreas do Centro-Norte para fins
agrícolas, fatalmente implica na eliminação de espécies nativas e desaparecimento de
muitos genótipos, com potencial uso no melhoramento genético do maracujá. Para
evitar ou diminuir o problema, ações tais como: criação, ampliação e manutenção de
bancos de germoplasma, são de grande importância (Faleiro et al., 2011).
A criopreservação de sementes é uma técnica para conservação de germoplasma
considerada ideal por muitos autores, pois, proporciona preservação sem limites de
tempo com redução do metabolismo a níveis tão baixos que todos os processos
bioquímicos são significativamente reduzidos e a deterioração biológica é praticamente
paralisada, prolongando a viabilidade das sementes (Tarré et al., 2007). Em
contrapartida a criopreservação pode apresentar alguns problemas, pois com teores
muito baixos de água ocorre desidratação excessiva e morte das células, e com teores de
água elevados, ocorre a formação de cristais de gelo no interior das células, ocasionando
injúria mecânica da célula. Para reduzir a injúria sofrida pela célula, utilizam-se
substâncias químicas denominados de crioprotetores, que possuem a capacidade de
proteger as sementes dos efeitos nocivos causados pelos cristais de gelo, durante o
processo de congelamento e descongelamento (Carvalho & Otoni, 2010).
O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a eficiência de
diferentes dosagens de crioprotetores, na criopreservação de sementes de genótipos de
Passiflora spp.
Material e Métodos
As sementes de Passiflora spp. utilizadas nos experimentos foram obtidas do
Banco Ativo de Germoplasma (BAG) implantado no campo experimental no Campus
Universitário de Cáceres. Utilizaram-se sementes das espécies: Passiflora eichleriana,
Passiflora cristalina e Passiflora nitida.
Para obtenção das sementes utilizou-se frutos maduros em bom estado sanitário
e aspecto morfológico. Para determinação do teor de água foi utilizado o método da
2
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estufa a 105 ± 3 °C, por 24 horas em estufa conforme as recomendações das Regras
para Análise de Sementes (Brasil, 2009).
Para a crioproteção das sementes foram utilizados três crioprotetores, para cada
crioprotetor testou-se a eficiência de quatro dosagens diferentes. Os crioprotetores e
dosagens adotadas foram: glicerol a 1,73; 2,28; 2,60 e 2,71 mol; sacarose a 0,37; 0,46;
0,54 e 0,61 mol e Dimetilsulfóxido (DMSO) a 0,37; 0,72; 1,04 e 1,35 mol. Para tanto,
as sementes ficaram imersas durante três horas nas soluções. Foram também
criopreservadas sementes sem crioproteção, e para fins de avaliação, utilizou sementes
não crioprotegidas e nem criopreservadas denominadas de controle, totalizando 14
tratamentos em delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições de 50 sementes
por tratamento.
As sementes foram embaladas em “pets” de alumínio, devidamente identificados
quanto aos tratamentos, acondicionados nos “canisters” e realizada a imersão no botijão
com nitrogênio líquido, enquanto que sementes do tratamento controle foram mantidas
em câmara fria a 10ºC e umidade de 65%. Realizou-se a criopreservação em nitrogênio
líquido (-196°C) pelo período de 168 horas (7 dias), o descongelamento foi realizado
em banho-maria, na temperatura de 37°C durante cinco minutos. Posteriormente ao
descongelamento as sementes foram submetidas a tratamento para superação de
dormência, onde as sementes de P. eichleriana foram embebidas em solução de KNO3
(1%) por 24 horas a temperatura de 30°C; P. nitida: embebição em solução de GA3
(ácido giberélico) na concentração de 1000 mg L-1 por 6 horas, a 25ºC e P. cristalina
não foi submetida a nenhum processo.
Após esse processo as sementes foram submetidas aos testes de germinação e
emergência. Para o teste de germinação foram utilizadas quatro repetições de 50
sementes, as sementes foram dispostas em caixas de acrílico transparente tipo
“Gerbox”, utilizando como substrato papel mata-borrão umedecido com água destilada,
duas vezes e meia a massa do papel seco e mantidas em câmara de germinação (BOD),
com alternância de temperatura de 20-30°C e fotoperíodo de 12 horas, as avaliações
foram realizadas diariamente e se estenderam por um período de 30 dias. Foram
considerando germinadas aquelas sementes que apresentaram rompimento do
tegumento e emissão de raíz primária com pelo menos 2 mm de comprimento e
calculado a porcentagem de germinação e o índice de velocidade de germinação (IVG)
conforme Maguire (1962).
O teste de emergência foi conduzido em telado com temperatura ambiente (19,2
a 31,6°C), utilizou-se potes plásticos contendo substrato Vivatto Plus ®, com quatro
repetições de 50 sementes para cada tratamento. A umidade do substrato foi mantida
com irrigação, as avaliações foram diárias, sendo contabilizadas com plântulas
emergidas as plântulas que apresentavam as folhas cotiledonares totalmente expandidas.
O índice de velocidade de emergência foi obtido simultaneamente ao teste de
emergência utilizando para obtenção do IVE, a fórmula de Maguire (1962). Após os 30
dias foram tomadas as medidas de comprimento da parte aérea e raiz e massa seca da
parte aérea e raiz das plântulas normais.
Para o comprimento da parte aérea da plântula foram utilizadas as plântulas
provenientes do teste de emergência, ao final dos 30 dias de avaliação. O comprimento
médio da parte aérea das plântulas de cada repetição foi obtido dividindo-se a soma das
medidas tomadas das subamostras pelo número de plântulas normais mensuradas e os
resultados expressos em cm de parte aérea/plântula; Comprimento da radícula da
plântula (CR): foi efetuado utilizando-se as plântulas normais provenientes do teste de
emergência e o resultado expresso em cm de radícula/plântula.
3
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Após a medição das plântulas, elas foram separadas em parte aérea e raiz e
acondicionadas em sacos de papel e levadas para a estufa de circulação de ar a 70°C por
72 horas, sendo pesadas para determinar a massa de matéria seca, os resultados foram
expressos em miligrama.
Os dados referentes ao teste de germinação e emergência foram submetidos à
análise de variância, com médias comparadas pelo teste de Dunnet ao nível de 5% de
probabilidade utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta,
comparando-se todos os tratamentos com sementes criopreservadas sem crioproteção.
Os dados obtidos em porcentagem foram transformados com as opções arc sen √(𝑋𝑋%/
100) para melhor ajuste e avaliação das variáveis.
Resultados e Discussão
As médias para a umidade inicial das sementes de P. eichleriana, P. cristalina e
P. nitida foram 7,1; 6,0 e 7,4%.
A partir dos testes realizados com sementes de P. eichleriana, não houve
diferença apenas para a variável porcentagem de germinação. Para o índice de
velocidade de germinação, a maioria dos tratamentos foram iguais ao tratamento com
sementes criopreservadas sem crioprotetor e o controle, os tratamentos com crioprotetor
glicerol e a dosagem de 1,04 mol do crioprotetor DMSO foram os tratamentos que
apresentaram uma germinação mais lenta, ou seja, o glicerol prejudica a velocidade de
germinação de sementes de P. eichleriana (Quadro 1).
Para a variável porcentagem de emergência observa-se uma queda acentuada
para tratamentos realizados com crioprotetor glicerol. As sementes de P. eichleriana,
perderam vigor com a utilização do crioprotetor glicerol, o que pode demonstrar a
possível toxidez desse tipo de crioprotetor. Os demais tratamentos foram iguais ao
tratamento com sementes criopreservadas sem crioproteção e o controle (Quadro 1).
O mesmo padrão de resultados foi apresentado pelas variáveis índice de
velocidade de emergência, comprimento de parte aérea, comprimento de raiz, massa
seca de parte aérea e massa seca de comprimento de raiz, visto que estas variáveis
derivam da porcentagem de emergência. Em estudo com sementes de cebola observouse que sementes criopreservadas com o uso do crioprotetor glicerol a 50% (5,42 mol)
apresentaram um decréscimo acentuado na germinação, onde se atribuiu ao glicerol a
capacidade de aumentar o teor de água das sementes, e provavelmente, este alto teor de
água contribuiu para a redução da qualidade fisiológica das sementes (Molina et al.,
2006). No presente trabalho em concentrações menores de 1,73 a 2,71 mol, foram
suficientes para causar esta toxicidade e prejudicar a velocidade de germinação e vigor
das sementes.
Quanto à sacarose e sua capacidade de proteger as sementes satisfatoriamente
pode-se explicar na capacidade que este composto tem de estabilizar membranas
celulares durante o congelamento. Em plantas de clima temperado, durante a
aclimatação ao frio, ocorre um acúmulo de carboidratos solúveis em seus tecidos e no
período em que tais plantas são mais tolerantes ao congelamento, corresponde ao ponto
de máximo acúmulo de açúcares (Imanishi et al., 1998).
Já o DMSO é indicado para explantes maiores ou estruturas mais complexas,
como sementes, pois, tem maior poder de penetração, sendo geralmente mais eficiente
(Jaganathan & Liu, 2014), para a espécie P. eichleriana os resultados corresponderam à
afirmação.
Para P. eichleriana as sementes crioprotegidas com os crioprotetores sacarose e
DMSO foram iguais estatisticamente às sementes criopreservadas sem crioprotetor,
indicando ser o uso do crioprotetor desnecessário, já que sementes sem crioprotetor
4
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conseguem manter mesmo padrão de germinação, emergência e vigor das sementes
crioprotegidas e sementes que não foram crioprotegidas e nem criopreservadas
(controle).
Para sementes de P. cristalina verificaram-se diferenças entre os tratamentos,
exceto para a variável massa seca de parte aérea. Para a porcentagem de germinação e o
índice de velocidade de germinação, apenas os tratamentos que utilizaram a sacarose
como crioprotetor e as sementes criopreservadas sem crioproteção foram iguais ao
controle. Para a espécie P. cristalina, pôde-se verificar que tanto o crioprotetor DMSO e
o glicerol prejudicam a porcentagem de germinação das sementes e a velocidade de
germinação (Quadro 2).
O crioprotetor glicerol foi ineficaz na crioproteção ou causou toxidez às
sementes, impossibilitando a germinação. Quanto ao crioprotetor DMSO ele também
apresentou resultados inferiores na porcentagem de germinação e no IVG.
O tratamento sementes criopreservadas sem crioproteção apresentou a maior
porcentagem de germinação (66%), mais os níveis foram estatisticamente iguais a
testemunha padrão (60%), indicando a viabilidade de criopreservação sem crioproteção
para esta espécie. A viabilidade de criopreservação sem crioprotetor também foi
verificada para sementes de espécies de Amaryllidaceae, onde Tombolato et al., (2009)
concluíram que os agentes protetores alginato de sódio e PVS 2 não foram necessários
para a criopreservação, pois as sementes sem crioproteção tiveram melhores percentuais
de germinação do que as crioprotegidas.
Para as variáveis porcentagem de emergência, índice de velocidade de
emergência, comprimento da parte aérea e raiz, massa seca de parte aérea e massa seca
do comprimento da raiz o tratamentos com o crioprotetor glicerol apresentaram
resultados nulos, reforçando o caráter de toxidez do glicerol para sementes desta
espécie. Os demais tratamentos foram semelhantes ao tratamento com sementes
criopreservadas sem crioproteção, exceto para a maior dosagem do crioprotetor DMSO,
que apresentou resultados iguais ao glicerol (Quadro 2).
Para todos os parâmetros avaliados, os tratamentos com sacarose apresentaram
resultados satisfatórios quanto à capacidade de proteção, uma vez que foram iguais ao
tratamento com sementes criopreservadas sem crioproteção e o controle.
As médias das sementes criopreservadas sem crioproteção tiveram uma
tendência em serem superiores para todas as variáveis analisadas, portanto, em virtude
do bom desempenho das sementes criopreservadas sem crioprotetor, pode-se inferir que
não há necessidade de crioproteção para sementes de P. cristalina.
Já no Quadro 3, podemos observar que houve diferenças significativas para
todas as variáveis analisas para as sementes da espécie Passiflora nitida. Para as
variáveis porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação, apenas os
tratamentos com os crioprotetores sacarose às sementes criopreservadas sem
crioproteção e o controle foram superiores. Os tratamentos com crioprotetores glicerol e
DMSO apresentaram as piores médias, podendo inferir que estes crioprotetores afetam
negativamente a germinação e vigor das sementes desta espécie. O crioprotetor DMSO
em sua menor dosagem (0,37 mol), se igualou as melhores médias nas variáveis
porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência, comprimento de parte
aérea, comprimento de raiz, massa seca de comprimento de parte aérea e massa seca de
comprimento de raiz.
Araújo et al., (2016) verificaram que sementes de Passiflora micropetala e
Passiflora edulis quando tratadas com o crioprotetor DMSO na concentração de 7%
apresentaram quedas na porcentagem de germinação e IVG.
5
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Quanto ao tratamento com DMSO na dose de 0,37, que se equiparou as
melhores médias, tem-se que DMSO em menor dosagem é mais eficiente. O bom
desempenho de tratamentos realizados com sacarose pode ser explicado em função da
sua capacidade de manter o estado líquido cristalino das bicamadas de membranas e
estabilizar proteínas em condições de congelamento e não apresentam toxicidade para
as células vegetais mesmo quando se acumulam em grande quantidade no citoplasma
(Carvalho & Otoni, 2010). De forma geral, P. nitida expressou baixas porcentagens de
germinação e emergência.
Conclusões
Sementes de P. eichleriana, P. cristalina e P. nitida podem ser criopreservadas
sem utilização de crioprotetor.
O crioprotetor glicerol compromete a viabilidade e o vigor de sementes de P.
eichleriana, P. cristalina e P. nitida.
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Quadro 1. Porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação
(IVG), porcentagem de emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE),
comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR), massa seca de parte
aérea (MSPA) e massa seca de comprimento de raiz (MSCR) de sementes de Passiflora
eichleriana submetidas a diferentes doses de crioprotetores.
Tratamento
Variáveis analisadas
PG (%) IVG PE (%) IVE CPA (cm) CR (cm) MSPA (g) MSCR (g)
S/crioproteção 56ns
4,04 a* 91 a* 4,76 a*
6,9 a*
12,3 a*
0,22 a*
0,06 a*
Controle
51
3,26 a 83 a 4,34 a
6,1 a
11,1 a
0,22 a
0,08 a
T1
54
1,97 b 2 b 0,07 b
0,6 b
2,0 b
0,02 b
0,01 b
T2
56
2,40 b 1 b 0,04 b
0,2 b
0,5 b
0,01 b
0,01 b
T3
47
1,71 b 4 b 0,17 b
1,0 b
2,9 b
0,04 b
0,02 b
T4
51
1,76 b 2 b 0,07 b
0,4 b
1,2 b
0,01 b
0,01 b
T5
67
5,29 a 85 a 4,35 a
6,2 a
12,6 a
0,20 a
0,09 a
T6
64
4,70 a 90 a 4,91 a
6,4 a
12,4 a
0,22 a
0,08 a
T7
64
4,45 a 86 a 4,60 a
6,9 a
12,8 a
0,24 a
0,10 a
T8
72
5,14 a 76 a 3,64 a
5,9 a
12,6 a
0,21 a
0,09 a
T9
66,5 3,93 a 82 a 4,25 a
6,7 a
12,1 a
0,24 a
0,10 a
T10
56,0 3,93 a 84 a 4,24 a
6,5 a
11,3 a
0,19 a
0,09 a
T11
37,0 2,28 b 85 a 4,32 a 6,12 a
11,3 a
0,17 a
0,08 a
T12
52,0 2,86 a 82 a 3,96 a
6,0 a
11,2 a
0,18 a
0,09 a
CV %
11,72 10,95 7,82
6,83
6,3
8,3
2,74
1,11
*Médias dentro da mesma coluna seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre
si pelo teste de Dunnett ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo.
Legenda: Glicerol: T1-1,73; T2 - 2,28; T3 - 2,60 e T4 - 2,71 mol; Sacarose: T5 - 0,37;
T6 - 0,46; T7 - 0,54 e T8 - 0,61 mol; DMSO: T9 - 0,37; T10 - 0,72; T11 - 1,04 e T12 1,35 mol. Dados transformados em arc sen √(𝑋𝑋%/100) para dados em porcentagem.
Quadro 2. Porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação
(IVG), porcentagem de emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE),
comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR), massa seca de parte
aérea (MSPA) e massa seca de comprimento de raiz (MSCR) de sementes de Passiflora
cristalina submetidas a diferentes doses de crioprotetores.
Tratamento
Variáveis analisadas
PG (%) IVG PE (%) IVE CPA (cm) CR (cm) MSPA (g) MSCR (g)
S/ crioproteção 66 a* 1,73 a* 44 a* 1,07 a*
1,8 a*
5,7 a*
0,07ns
0,03 a*
Controle
60 a 1,49 a 41a 1,01 a
1,7 a
4,5 a
0,07
0,03 a
T1
0b
0,00 b 0 b 0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00
0,00 b
T2
8b
0,21 b 0 b 0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00
0,00 b
T3
0b
0,00 b 0 b 0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00
0,00 b
T4
0b
0,00 b 0 b 0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00
0,00 b
T5
57 a 1,41 a 32a 0,81 a
1,6 a
4,8 a
0,08
0,03 a
T6
58 a 1,34 a 15 a 0,33 a
0,7 a
2,0 a
0,03
0,01 a
T7
57 a 1,46 a 41 a 1,01 a
1,8 a
5,6 a
0,07
0,03 a
T8
58 a 1,43 a 25 a 0,627a
1,4 a
3,9 a
0,21
0,02 a
T9
45 b 0,92 b 38 a 0,94 a
1,9 a
5,2 a
0,08
0,03 a
T10
25 b 0,47 b 44 a 1,11 a
2,0 a
6,2 a
0,087
0,03 a
T11
10 b 0,20 b 46 a 1,12 a
2,0 a
6,9 a
0,09
0,04 a
T12
7b
0,14 b 2 b 0,05 b
0,6 b
0,8 b
0,05
0,01 b
CV %
13,14 5,89 30,40 14,64
15,8
21,6
6,67
0,96
*Médias dentro da mesma coluna seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre
si pelo teste de Dunnett ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo.
Legenda: Glicerol: T1-1,73; T2 - 2,28; T3 - 2,60 e T4 - 2,71 mol; Sacarose: T5 - 0,37;
T6 - 0,46; T7 - 0,54 e T8 - 0,61 mol; DMSO: T9 - 0,37; T10 - 0,72; T11 - 1,04 e T12 1,35 mol. Dados transformados em arc sen √(𝑋𝑋%/100) para dados em porcentagem.
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Quadro 2. Porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação
índice de velocidade de emergência (IVE),
comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR), massa seca de parte
aérea (MSPA) e massa seca de comprimento de raiz (MSCR) de sementes de Passiflora
cristalina submetidas a diferentes doses de crioprotetores.
Tratamento
Variáveis analisadas
PG (%) IVG PE (%) IVE CPA (cm) CR (cm) MSPA (g) MSCR (g)
S/ crioproteção 66 a* 1,73 a* 44 a* 1,07 a*
1,8 a*
5,7 a*
0,07ns
0,03 a*
Controle
60 a 1,49 a 41a 1,01 a
1,7 a
4,5 a
0,07
0,03 a
T1
0b
0,00 b 0 b 0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00
0,00 b
T2
8b
0,21 b 0 b 0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00
0,00 b
T3
0b
0,00 b 0 b 0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00
0,00 b
T4
0b
0,00 b 0 b 0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00
0,00 b
T5
57 a 1,41 a 32a 0,81 a
1,6 a
4,8 a
0,08
0,03 a
T6
58 a 1,34 a 15 a 0,33 a
0,7 a
2,0 a
0,03
0,01 a
T7
57 a 1,46 a 41 a 1,01 a
1,8 a
5,6 a
0,07
0,03 a
T8
58 a 1,43 a 25 a 0,627a
1,4 a
3,9 a
0,21
0,02 a
T9
45 b 0,92 b 38 a 0,94 a
1,9 a
5,2 a
0,08
0,03 a
T10
25 b 0,47 b 44 a 1,11 a
2,0 a
6,2 a
0,087
0,03 a
T11
10 b 0,20 b 46 a 1,12 a
2,0 a
6,9 a
0,09
0,04 a
T12
7b
0,14 b 2 b 0,05 b
0,6 b
0,8 b
0,05
0,01 b
CV %
13,14 5,89 30,40 14,64
15,8
21,6
6,67
0,96
*Médias dentro da mesma coluna seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre
si pelo teste de Dunnett ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo.
Legenda: Glicerol: T1-1,73; T2 - 2,28; T3 - 2,60 e T4 - 2,71 mol; Sacarose: T5 - 0,37;
T6 - 0,46; T7 - 0,54 e T8 - 0,61 mol; DMSO: T9 - 0,37; T10 - 0,72; T11 - 1,04 e T12 1,35 mol. Dados transformados em arc sen √(𝑋𝑋%/100) para dados em porcentagem.
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Quadro 3. Porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação
(IVG), porcentagem de emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE),
comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR), massa seca de parte
aérea (MSPA) e massa seca de comprimento de raiz (MSCR) de sementes de Passiflora
nitida submetidas a diferentes doses de crioprotetores.
Tratamento
Variáveis analisadas
PG (%) IVG PE (%) IVE CPA (cm) CR (cm) MSPA(g) MSCR (g)
S/crioproteção 22 a* 0,76 a* 23 a* 0,54 a*
2,6 a*
7,7 a*
0,30 a*
0,10 a*
Controle
29 a
0,93 a
21 a
0,51 a
2,8 a
7,0 a
0,31 a
0,09 a
T1
0,5 b 0,01 b
0b
0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00 b
0,00 b
T2
0,5 b 0,01 b
0b
0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00 b
0,00 b
T3
1b
0,02 b
0b
0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00 b
0,00 b
T4
0b
0,00 b
0b
0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00 b
0,00 b
T5
23 a
0,77 a
16 a
0,38 a
1,9 a
5,5 a
0,25 a
0,07 a
T6
25 a
0,69 a
13 a
0,32 a
1,9 a
4,8 a
0,25 a
0,07 a
T7
22 a
0,68 a
11 a
0,26 a
1,6 b
4,4 a
0,21 a
0,06 a
T8
26 a
0,73 a
14 a
0,25 a
2,3 a
6,7 a
0,28 a
0,08 a
T9
17,5 b 0,51 b
13 a
0,30 a
1,9 a
4,7 a
0,23 a
0,07 a
T10
9,0 b 0,20 b
1b
0,03 b
0,3 b
0,4 b
0,02 b
0,01 b
T11
1,0 b 0,02 b
0b
0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00 b
0,00 b
T12
1,0 b
0,23b
0b
0,00 b
0,0 b
0,0 b
0,00 b
0,00 b
CV %
19,74
7,72
36,51
8,78
16,77
25,62
5,97
2,30
*Médias dentro da mesma coluna seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre
si pelo teste de Dunnett ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo.
Legenda: Glicerol: T1-1,73; T2 - 2,28; T3 - 2,60 e T4 - 2,71 mol; Sacarose: T5 - 0,37;
T6 - 0,46; T7 - 0,54 e T8 - 0,61 mol; DMSO: T9 - 0,37; T10 - 0,72; T11 - 1,04 e T12 1,35 mol. Dados transformados em arc sen √(𝑋𝑋%/100) para dados em porcentagem.
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Características morfológicas e rendimento da polpa de jambo vermelho
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Resumo
As características físicas dos frutos, como cor, tamanho, número de sementes,
quantidade de polpa e o conteúdo de água, podem influenciar no seu consumo, tanto ao
natural quanto pela indústria. O motivo do projeto foi o grande potencial econômico do
fruto desta espécie, que poderá subsidiar o cultivo e a seleção adequada, visando o seu
aproveitamento na produção de novos produtos. Os frutos foram colhidos no estádio de
maturação próprio para o consumo, de arvores plantadas na cidade de Inhumas-Go na
safra de 2018. Para a colheita selecionou 3 regiões da cidade de Inhumas-Go. Foi coletado
em média 5 kg de frutos de cada região. Foram determinados volume, densidade, altura,
diâmetro, rendimento da polpa, a caracterização físico-química por determinação de pH,
acidez total (AT) e sólidos solúveis totais (SST) e a cor por imagem digital. Não houveram
diferenças nas características físico-químicas. Para a luminosidade (L*) não houve
diferença significativa entre os frutos das três regiões de coleta. A menor luminosidade
(L*) foi observada nos frutos da região 1 (21,18) e o maior nos da região 3. A coordenada
a* variou de 20,68 a 39,63, havendo diferença significativa entre os frutos das três regiões.
Pode-se afirmar que quando a coordenada a* é positiva, o fruto apresenta tom mais
próximo do vermelho. Considerando os resultados encontrados as características físicoquímicas dos frutos de jambo vermelho apresentam rendimento considerável de
polpa, valores razoáveis de sólidos solúveis totais e de acidez. As propriedades
dozs frutos apresentam-se nos padrões desejáveis para a produção de produtos
agroindustrializados, características satisfatórias para industrialização.
Palavras-chave: Sysygium malaccense, dimensionamento, frutífera, qualidade dos frutos
Abstract
Morphological characteristics and yield of malay red-apple pulp from public via the
city of Inhumas/GO
The physical characteristics of the fruits, such as color, size, number of seeds, amount of
pulp and water content, can influence their consumption, both natural and industry. The
reason for the project was the great economic potential of the fruit of this species, which
can subsidize the cultivation and the appropriate selection, aiming its use in the
production of new products. The fruits were harvested at the maturation stage suitable for
consumption, of trees planted in the city of Inhumas-Go in the harvest of 2018. For the
harvest it was selected 3 regions of the city of Inhumas-Go. An average of 5 kg of fruits
were collected from each region. The determination of pH, total acidity (AT) and total
soluble solids (TSS) and color by digital image were determined by volume, density,
height, diameter, pulp yield, and physico-chemical characterization. There was no
difference in physicochemical characteristics. For the luminosity (L *) there was no
1
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significant difference between the fruits of the three collection regions. The lowest
luminosity (L *) was observed in the fruits of region 1 (21,18) and the highest in region
3. The a * coordinate ranged from 20.68 to 39.63, with a significant difference between
the fruits of the three regions. It can be stated that when the coordinate a * is positive, the
fruit has a tone closer to red. Considering the results found, the physical-chemical
characteristics of the malay red-apple fruits present a considerable yield of pulp,
reasonable values of total soluble solids and of acidity. The properties of the fruits are in
the desirable patterns for the production of agroindustrialized products, satisfactory
characteristics for industrialization.
Keywords: Sysygium malaccense, sizing, fruiting, fruit quality
Introdução
Os frutos do jambeiro apresentam cor vermelho escuro, levemente adocicado,
exalando aroma de rosas, persistente e bastante agradável ao olfato. As características
físicas dos frutos, como cor, tamanho, número de sementes, quantidade de polpa e o
conteúdo de água, podem influenciar no seu consumo, tanto ao natural quanto pela
indústria.
No Brasil, é encontrado nos estados da região Norte, Nordeste e nas regiões quentes
do Sudeste. O epicarpo é delgado, liso e de coloração variando com o estágio
dematuração (rosa, vermelho, vermelho-escuro a vermelho bem escuro); o mesocarpo
e o endocarpo são esbranquiçados e suculentos, constituindo a polpa (Azevêdo et al.,
2010).
Pesquisas relativas à descrição biométrica de frutos e semente pode fornecer
subsídios importantes para diferenciação de espécies de um mesmo gênero (Cruz et al.,
2001). Os frutos são avaliados pelo tamanho, medido através da circunferência ou
diâmetro transversal, largura, peso e volume. Produtos com características semelhantes e
padronizados são mais fáceis de ser manuseados em grandes quantidades, pois
apresentam menores perdas, produção mais rápida e melhor qualidade (Chitarra e
Chitarra, 2005).
O fruto tem uma aparência atrativa em função da cor vermelha intensa e da forma,
é apreciado pelo seu sabor e aroma exóticos e possui propriedades aromáticas
interessantes que o favorece como agente flavorizante em alimentos e bebidas. Ocorre
um grande desperdício de jambo na época da safra, em virtude da elevada produção de
frutos por árvore, do curto período da safra e da reduzida vida útil do fruto in natura
(Almeida et al., 2005).
O objetivo deste trabalho foi o grande potencial econômico do fruto desta espécie,
que poderá subsidiar o cultivo e a seleção adequada, visando o seu aproveitamento na
produção de novos produtos.
Material e métodos
Os frutos de jambo (Syzygium malaccense) foram colhidos no estádio de
maturação próprio para o consumo, de arvores plantadas na cidade de Inhumas-Go na
safra de 2018. Para a colheita selecionou 3 regiões da cidade de Inhumas-Go e as
coordenadas de cada genótipo foram definidas por GPS (Global Position System) com
suas respectivas direções na cidade de Inhumas-GO.
Foi coletado em média 5 kg de frutos de cada região e conduzido à laboratório de
processamento de vegetais, do IFG Campus Inhumas. Antes da retirada da semente, 20
frutos foram selecionados aleatoriamente para as análises das características morfológicas
(biométricas) e físico-químicas.
2
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Volume, densidade, altura, diâmetro, rendimento da polpa
O volume do fruto foi obtido por deslocamento de água em proveta (Silva et al.,
1998) e o peso do fruto inteiro foi registrado em balança digital de precisão (Vera et al.,
2005), sendo possível calcular a densidade do fruto. O comprimento ou altura dos frutos
e os diâmetros foram obtidos com o auxílio de um paquímetro digital na posição
equatorial ou mediana do fruto. Foi removido a semente do fruto através de extração
manual e assim foi possível calcular o peso da semente, obtendo o rendimento de polpa.
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
Densidade do fruto (g ml-1) = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
Rendimento da polpa =( 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
) *100
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

Espessura de polpa(mm) = (D1 − d1)/2)

Sendo D1 = diâmetro maior do fruto e d1= diâmetro maior da semente.
Análises Físico-químicas
Para a caracterização físico-química dos frutos foram determinados pH, acidez
total (AT) e sólidos solúveis totais (SST), de acordo com os métodos analíticos do
Instituto Adolfo Lutz (2004).
Cor por imagem digital
Para a determinação da cor dos frutos foi empregando câmera digital. A lente da
câmera foi posicionada em perpendicular à superfície do produto uma distância de 20cm
e ajustado o balanço de branco para luz do dia. Foi utilizado um sistema de iluminação
com duas fontes D65, incidindo com ângulo de 45º sobre o produto colocado sobre um
fundo branco (Figura 1).
Análise estatística
Inicialmente, verificou se os dados atendem às pressuposições da análise de
variância, logo após, foi realizada Teste Tukey, utilizando-se o software livre Assistat 7.7
beta (Silva e Azevedo, 2016).
Resultados e discussão
As propriedades físicas (massa do fruto e da semente, volume do fruto, diâmetro
longitudinal e transversal do fruto, densidade do fruto, rendimento da polpa) estão
apresentados na Quadro 1. Não houveram diferença nestes parâmetros nos frutos
coletados nas três regiões de coleta na cidade de Inhumas-GO. As características físicas
encontradas neste fruto são semelhantes à maçã, pera e pêssego, principalmente em
relação ao formato e tamanho (Reynertson et al., 2008).
O valor médio para a massa do fruto (65,71 a 68,34 g) encontrado foi inferior ao
encontrado por Batista et al. (2016) e Gibbert (2017), que analisou o jambo em São Paulo,
e Morretes no Paraná, estes autores encontraram 75,86 g e 94,26 g respectivamente. A
massa da semente variou de 12,11 a 13,82 g. Carvalho e Nakagawa (2012) afirmam que
o tamanho das sementes está muito relacionado com sua qualidade fisiológica. Dentro de
um mesmo lote de sementes, aquelas que possuem maior tamanho apresentam maior
vigor e germinação quando comparadas com as de tamanho pequeno.
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Na presente pesquisa o diâmetro longitudinal dos frutos variou entre 56,64 a 60,02
(mm) ou seja 5,664 a 6,002 (cm) nas três regiões de coleta, valores abaixo ao encontro
Gibbert (2017), que encontrou valores para este parâmetro de 6,46 (cm). Já a largura
variou de 46,71 (mm) a 48,20 (mm). Segundo Gibbert (2017), comprimento (diâmetro
longitudinal) médio do jambo indica que o fruto possui aparência semelhante ao jambolão
(Syzygium cumini), sendo ambos pertencentes à mesma família. Em relação às dimensões
máxima e mínima, a variação foi de 1,80 – 5,57 cm, indicando que o fruto tem um formato
levemente elíptico ou oval (Augusta et al. 2010), característica dessa espécie botânica.
Para a fabricação de doces em calda ou glaciados, em que a aparência do produto final é
primordial, normalmente, dá-se preferência a frutos com uniformidade de formato
levemente arredondado ou oblongo (Andrade et al., 1993). Embora não apresente forma
oblonga, o jambo tem um formato exótico que, associado à cor vermelho intenso, o torna
muito atrativo aos olhos do consumidor, favorecendo o seu aproveitamento para produção
de doces glaciados e em compota (Augusta et al. 2010).
Os diâmetros transversais e longitudinais estão relacionados com o tamanho e a
forma do fruto, enquanto a massa dos frutos, das cascas e das sementes está relacionada
com o rendimento do produto, tornando-se fatores importantes no estabelecimento do
ponto de maturação, da viabilidade econômica para a industrialização, além do
dimensionamento de embalagens (Resende, 2007; Vallilo et al., 2005).
A densidade de 0,87 a 0,94 g cm-3 dos frutos das três regiões de coleta do Jambo
vermelho, valores mais altos para densidade em frutos são desejáveis, pois beneficiam o
aumento do rendimento, e a resistência contra o amassamento durante as operações de
colheita e transporte, por possuírem forma mais compacta, com menor volume interno de
cavidades (Nascimento et al. 2013), aspectos não observados no presente estudo.
O rendimento polpa com a casca do jambo vermelho em % variou de 77,29 a
79,24% entre os frutos coletados (Quadro 1). Rendimento de polpa, obtido pela relação
entre a polpa, casca e caroço é um atributo importante para a comercialização de frutos
(Chitarra e Chitarra, 2006). O rendimento das partes comestíveis de frutos implica
diretamente na eficiência dos processos industriais (Andrade et al., 1993). O rendimento
de polpa pode ser diminuído durante a maturação do fruto em decorrência do consumo
de substâncias orgânicas no processo respiratório e também por transpiração. Borges et
al. (2010) relata a redução no rendimento de polpa de pitangas-do-cerrado (E. calycina)
durante os últimos estádios de maturação, principalmente quando esta passa do estádio
vermelho para o roxo. Gouveia et al. (2003) também verificou diminuição do rendimento
de polpa em goiabas (Psidium guajava) durante a maturação. O acúmulo de massa em
gabiroba foi atribuído à formação de proteínas açúcares e outras substâncias que vão se
acumulando ao longo do seu desenvolvimento (Balaguera-López, 2012).
Os valores médios de pH, acidez, sólidos solúveis totais e relação de sólidos
solúveis totais e acidez estão apresentados na Quadro 2. Não houveram diferença
significativa os parâmetros avaliados. O pH variou de 3,40 a 3,57, sendo que, o pH não é
alterado pelo grau de maturação e sólidos solúveis quando maduros (Wanderley et al.,
2011).
Valores de pH nesta faixa é muito favorável aos processos de industrialização na
forma de doces, geleias e sucos. Sendo possível o seu aproveitamento na fabricação de
geleias como forma de acidificação para obtenção de géis adequados e para o
enriquecimento do produto e sucos, uma vez que na indústria de sucos, o alto teor de
acidez provoca elevada diluição do produto e, por conseguinte, maior rendimento final
(Andrade et al.1993). O pH do jambo vermelho encontrado na presente pesquisa
encontra-se dentro da faixa estipulada para frutos da família Myrtaceae de 2,54 a 4,09
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para pêra do campo e jambolão, respectivamente (Vallilo et al., 2005; Lima et al., 2002).
A acidez na polpa dos frutos variou 0,70 a 0,761g ácido 100g-1, em geral, com o
amadurecimento dos frutos, a acidez titulável tende a diminuir.
Os valores dos sólidos solúveis totais dos frutos com casca variaram de 7,90 a
8,33 ºBrix, os valores encontrados no presente trabalho corroboram com Santos (2013),
que caracterizou frutos de jambeiro vermelho, provenientes do estado do Pará, e verificou
valores médios de sólidos solúveis, obtidos da polpa de frutos maduros com casca de 7,80
ºBrix. Os sólidos solúveis totais atestam o grau de maturação das frutas (Paganini et al.,
2004) e são utilizados para determinar o ponto ideal de colheita de frutos (Jacques et al.,
2010). No entanto, apesar do teor de sólidos solúveis indicarem o ponto de maturação dos
frutos, deve-se considerar o potencial que a fruta possui para atingir grandes valores dessa
medida.
A relação dos sólidos solúveis totais/acidez titulável variou de 110,61 a 114,41
não havendo diferença significativa entre os frutos das três regiões de coleta. O maior
valor foi encontrado para as regiões 1. Embora a relação SST/AT tem maior utilidade na
determinação de estádios de maturação, pois esta relação tende a aumentar com o avanço
do estádio de maturação do fruto (Abreu et al., 2009), essa comparação seria mais
importante dentro de uma mesma região, pois as diferenças estão ligadas ao potencial que
os frutos tem, que não são válidas para considerar diferenças significativas.
Na Figura 2 estão apresentados frutos de jambo no estádio maduro, levando em
consideração a coloração da casca vermelho intenso, oriundos das coletas realizadas em
Inhumas (2018).
Os valores médios para as coordenadas de cor L*, a* e b* obtidas a partir de
imagens digitais são apresentadas na Quadro 3. Para a luminosidade não houve diferença
significativa entre os frutos das três regiões de coleta. A menor luminosidade (L*) foi
observada nos frutos da região 1 (21,18) e o maior nos da região 3. Valores baixos de
luminosidade indicam que a coordenada está mais próxima do tom de preto, que é
confirmada pela cor característica dos frutos que apresentam coloração entre roxa a azul,
devido à presença de pigmentos de antocianinas (Ayyanar e Babu, 2012).
A coordenada a* variou de 20,68 a 39,63, havendo diferença significativa a nível
de 5% de probabilidade entre os frutos das três regiões. Pode-se afirmar que quando a
coordenada a* é positiva, o fruto apresenta tom mais próximo do vermelho e quando
negativa apresenta o tom mais próximo do verde. Os frutos da região 3 apresentou o maior
valor para a coordenada a*, no entanto, esse não diferiu da região 2. O aumento da
coordenada a* é explicada pelo estádio de maturação do fruto, alterando o teor de
pigmento.
Os resultados obtidos evidenciam que a coloração da casca possui tonalidade
vermelha, devido a* possuir valor positivo, o qual supera o tom amarelo expresso pela
coordenada b* com valor também positivo.
Conclusões
Considerando os resultados encontrados as características físico-químicas dos
frutos de jambo vermelho apresentam rendimento considerável de polpa, valores
razoáveis de sólidos solúveis totais e de acidez. Essas propriedades dos frutos apresentamse nos padrões desejáveis para a produção de produtos agroindustrializados.
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Quadro 1. Média e desvio padrão das propriedades físicas, massa da fruto (M F), massa da
semente (MS), volume do fruto (VF), diâmetro longitudinal do fruto (DLF), diâmetro
transversal do fruto (DTF), densidade do fruto (DF g cm-3) rendimento da polpa (RP) (%)
em frutos de Jambo vermelho nas regiões 1, 2 e 3 da cidade de Inhumas _GO
Dimensões
Regiões
do fruto
R1
R2
R3
CV%2
MF 1
68,34a±19,43
65,96a±17,24
65,71a±19,78
27,09
MS
13,82a±3,28
13,58a±1,55
12,11a±2,31
19,35
VF
70,55a±20,71
73,75a±19,32
80,00a±15,99
25,68
DLF
60,02a±6,89
58,60a±7,66
56,64a±7,21
13,47
DTF
46,71a±5,13
47,94a±4,86
48,20a±5,00
10,00
DF
0,94a±0,11
0,89a±0,13
0,87a±0,19
16,73
RP
77,29a±5,71
79,24a±5,11
79,20a±5,07
6,85
1
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade. 2Coeficiente de variação (%).
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Quadro 2. Média e desvio padrão de pH, acidez (AT), sólidos solúveis totais (SST), ratio
de sólidos solúveis totais e acidez total (SST/AT) de Jambo vermelho nas regiões 1, 2 e
3 da cidade de Inhumas-GO
Região

Características físico-químicas
pH
AT1
SST2
SST/AT
3
R1
3,57a±0,06
0,76a±0,003
8,33a±0,35
114,41a±8,20
R2
3,53a±0,10
0,73a±0,008
8,23a±0,17
113,62a±13,71
R3
3,40a±0,05
0,70a±0,005
7,90a±0,06
110,61a±7,15
4
CV%
2,13
8,12
2,98
8,95
1
g ácido 100g-1 amostra; 2°Brix; 3Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem
entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 4Coeficiente de variação (%).

Quadro 3. Média e desvio padrão das coordenadas de L*, a* e b* através de imagem
digital de Jambo vermelho nas regiões 1, 2 e 3 da cidade de Inhumas-GO

Cor
Região
L*
a*
b*
R11
21,18a±3,05
20,68b±9,00
6,73b±
R2
25,66a±3,92
27,28ab±8,30
9,84ab±
R3
32,15a±9,94
39,63a±9,94
19,07a±
2
CV%
24,36
25,04
40,96
1
Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade. 2Coeficiente de variação (%).

Figura 1: Esquema do sistema para fotografia.

Figura 2: cor do jambo vermelho (Syzygium malaccense (L) Meer & Perry) no estádio de maturação colhido
na cidade de Inhumas-GO, 2018. Fonte Kauana Rodrigues da Silva.
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Resumo
A castanha-do-gurguéia (Dipteryx lacunifera Ducke) é uma leguminosa frutífera nativa
do Meio-Norte do Brasil, a qual seu fruto apresenta uma resistente cápsula lenhosa.
Acredita-se que tal tegumento é responsável pela dormência expressada na espécie. Esse
trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade de sementes de castanha-do-gurguéia
armazenadas após a coleta na região Sul do Piauí em diferentes anos. As sementes
utilizadas foram coletadas nos anos de 2014, 2015 e 2018 em plantas adultas de
ocorrência natural. O delineamento aplicado foi o inteiramente casualisado, com três
tratamentos (2014, 2015 e 2018), quatro repetições com dez sementes por tratamento. Foi
avaliado a percentagem de germinação (%G) e o índice de velocidade de germinação
(IVG). Houve diferença significativa para as variáveis testadas entre os diferentes anos
de coleta das sementes, sendo que aquelas coletadas no ano de 2018 tiveram melhor
qualidade fisiológica em relação às demais. Por meio dos resultados analisados admitiuse que a viabilidade das sementes de castanha-do-gurguéia é afetada em função do tempo
de armazenamento.
Palavras-chave: castanha-do-gurguéia;
germinação; dormência
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Abstract
Viability of seeds of Dipteryx lacunifera Ducke at different storage times
The gurguéia nut (Dipteryx lacunifera Ducke) is a fruitful legume native to the
Middle-North of Brazil, whose fruit presents a resistant woody capsule. It is believed that
such integument is responsible for the dormancy expressed in the species. This work
aimed to evaluate the viability of gurguéia nut seeds stored after collection in the southern
region of Piauí in different years. The seeds used were collected in 2014, 2015 and 2018
in naturally occurring adult plants. The design was completely randomized, with three
treatments (2014, 2015 and 2018), four replicates with ten seeds per treatment. The
percentage of germination (% G) and the germination speed index (GSI) were evaluated.
There was a significant difference for the variables tested between the different years of
seed collection, and those collected in the year 2018 had better physiological quality in
relation to the others. By means of the analyzed results it was accepted that the viability
of gurguéia nut seeds is affected as a function of storage time.
Keywords: gurguéia nut; germination; germination speed index; dormancy
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Introdução
Quando estimada toda a flora do nosso planeta, o Brasil detém a maior diversidade
de espécies, com aproximadamente 15 a 20% de toda essa flora (CORADIN et al., 2011).
Esse número inclui algumas plantas que são utilizadas no nosso dia-a-dia, seja in natura
ou produtos derivados, porém, apesar de toda essa biodiversidade, que ao mesmo tempo
apresenta um grande potencial de utilização, pouca atenção é dada as espécies nativas
(CHEROBINI, 2006).
A flora do Cerrado Brasileiro, principalmente do Nordeste, possui diversas
espécies frutíferas com grande potencial de utilização agrícola, maior parte delas sem um
estudo aprofundado acerca da sua utilização para benefício do homem ou afins. Essas
plantas, por possuírem adaptação natural às condições climáticas da região, podem
representar uma forma alternativa de recursos durante períodos onde a produção de outras
plantas ou aquisição de produtos derivados de origem vegetal seja inviável por
populações de baixa renda, principalmente. Esse é o caso da castanha-do-gurguéia
(Dipteryx lacunifera Ducke), porém o uso dessa espécie ainda é tradicionalmente limitado
pelas populações locais. O maior impasse para melhor direcionamento de estratégias que
possam favorecer a sua utilização agrícola no país é a falta de informações básicas acerca
da espécie (ABDALA et al., 2002).
A castanha-do-gurguéia, pertencente à família Leguminosae, é também conhecida
como fava-de-morcego e garampara (Ribeiro et al., 2011). Pode ser encontrada na região
Meio-Norte do Brasil, constituída pelos estados do Maranhão e Piauí, com forte
ocorrência nos Cerrados do Sudoeste Piauiense (RIBEIRO, 2010). Segundo Carvalho et
al. (2008), sua amêndoa apresenta potencial de uso no mercado consumidor, pois é uma
fonte de energia, carboidratos totais, proteína bruta e fibra bruta. Além de ser usada na
alimentação, a castanha é utilizada também na fabricação de sabão, na alimentação de
bovino e na medicina doméstica. É comumente propagada via sementes, apesar do
percentual de germinação ser muito baixo devido à dormência física que apresentam
(FALCÃO NETO, 2010), provavelmente devido ao rígido endocarpo que envolve as
sementes.
Deve-se levar em consideração que sementes são organismos responsáveis pela
perpetuação e disseminação das espécies na natureza. Entretanto, não podem manter a
sua viabilidade indefinidamente e, eventualmente, elas se deterioram e morrem. Dessa
forma, um dos motivos do armazenamento é de se procurar manter a qualidade fisiológica
da semente, pela minimização da velocidade de deterioração (CARVALHO &
NAKAGAWA, 2000).
O armazenamento de sementes nativas é necessário para sua utilização futura,
tendo a função de manter uma disponibilidade contínua de sementes viáveis, de modo
que busque também, minimizar a velocidade de deterioração destas. Entretanto, para a
maioria das espécies arbóreas nativas, principalmente do Cerrado brasileiro, o
conhecimento acerca das condições ideais para a manutenção da qualidade das sementes
ao longo do armazenamento é limitado ou inexistente, dada a grande diversidade de
espécies da flora brasileira (CARVALHO et al., 2006).
Devido à escassez de informações sobre o comportamento das sementes de
castanha-do-gurguéia durante o armazenamento, o presente trabalho teve o objetivo de
avaliar a viabilidade de sementes desta espécie, armazenadas após a coleta na região Sul
do Piauí em diferentes anos.
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Materiais e métodos
O experimento foi conduzido no Laboratório de Propagação de Plantas da
Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade
Federal do Piauí, nos meses de janeiro a fevereiro de 2019.
As sementes foram coletadas nos anos de 2014, 2015 e 2018 em plantas adultas
de ocorrência natural na zona rural do município de Bom Jesus – PI (09º04'28” latitude
Sul, 44º21'31” longitude Oeste e altitude média de 277m). Após cada ano de coleta, as
sementes permaneceram armazenadas em sala com controle de temperatura de 25°C ±
2°C e umidade relativa de 50% ± 2% até o momento da montagem do experimento no
corrente ano. O delineamento aplicado foi o inteiramente casualisado, com três
tratamentos: sementes armazenadas nos anos de 2014, 2015 e 2018. Foi realizado quatro
repetições com dez sementes por tratamento.
O tegumento lenhoso da castanha-do-gurguéia foi totalmente removido, batendose cuidadosamente o fruto na base de inserção do pedúnculo com martelo, até o
desprendimento das duas partes do tegumento e obtenção da amêndoa. Em seguida, estas
foram lavadas em água corrente e desinfestadas em água sanitária (2% de cloro ativo) por
5 minutos. Feito isso, as sementes foram submetidas ao teste de germinação, segundo
recomendações das Regras para Análises de Sementes do Brasil (2009), com adaptações.
Utilizou-se como substrato papel germitest umedecido com água deionizada (3 vezes o
seu peso seco), colocado em bandejas envoltas por sacos plásticos, com objetivo de criar
um ambiente úmido dentro dessa embalagem, e em temperatura controlada (25°C ± 2°C).
Foi avaliado a percentagem de germinação (%G) e o indice de velocidade de
germinação (IVG). As médias das variáveis para o fator ano de armazenamento foram
submetidas a análise de variância e, quando significativas, foram comparadas pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software estatístico RStudio.
Resultados e discussão
Foi observado efeito significativo no índice de velocidade de germinação (IVG)
para as sementes de castanha-do-gurguéia armazenadas nos diferentes anos (quadro 1).
As sementes coletadas no ano de 2014 e 2015 tiveram IVG 77% menores que as sementes
coletadas no ano de 2018 (quadro 2). A diferença no intervalo de 2014 a 2015, para o
IVG, foi de 10,38%. Quando comparados às sementes coletadas em 2018, esse índice foi
de 88,91% e 87,62% menores, respectivamente.
Esse comportamento pode estar relacionado à perda de umidade e a variação de
temperatura de armazenamento, onde houve aumento significativo no intervalo de
2014/15 a 2018. Os resultados tendem a indicar que a variação de temperatura à ótima
proporciona redução na velocidade do processo germinativo. Carvalho & Nakagawa
(2012) comentam que sementes ou plântulas da família Fabaceae quando ficam expostas
por maior período a fatores adversos, podem levar à redução no total de germinação.
A castanha-do-gurguéia possui período longo de viabilidade após desligada da
planta-mãe, devido ao seu tegumento ser responsável pela manutenção da umidade na
semente, podendo suportar maior período de perdas de umidade, devido à redução dessas
perdas. O IVG está diretamente relacionado à essas taxas, pois para o processo de
germinação a semente necessita de uma quantidade mínima de umidade. Para Marcos
Filho (2005), a redução da velocidade de germinação é o primeiro sintoma da queda do
desempenho das sementes, geralmente determinada pela desorganização do sistema de
membranas.
Quando observado os valores para a taxa de germinação, também houve diferença
significativa entre os anos de armazenamento (quadro 3). Os valores pouco variaram
3
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quando comparado as sementes coletadas em 2014 e 2015. No entanto, quando esse
período é associado às sementes coletadas no ano de 2018, houve aumento de 82,05% e
76,92%, respectivamente, na taxa de germinação (quadro 4).
Miranda & Ferraz (1999) observaram que, para a germinação de sementes de
Maquira sclerophylla os percentuais obtidos para produção de raiz primária e plântula
foram igualmente próximos, cerca de 92% e 90%, respectivamente, a 30ºC. Isto confirma
que valores de temperatura próximos a temperatura ambiente (25ºC) tendem a favorecer
a germinação das sementes.
O maior tempo de armazenamento e a variação de temperatura no decorrer desse
período pode diminuir a taxa de germinação da semente, podendo até inviabilizar o
processo fisiológico (Ellis et al., 1990).
O número de sementes germinadas também foi maior quando relacionado à
quantidade de dias para a germinação, para aquelas coletadas no ano de 2018, em relação
aos tempos anteriores (fig. 1). A partir do segundo dia de experimento, 20% dessas
sementes germinaram, número que só foi observado no oitavo dia após para as sementes
coletadas no ano de 2015 e menor ainda para aquelas coletadas em 2014.
Resultados semelhantes foram encontrados por Silva (2008), em sementes de
mulungu (Erytrina velutina Wild), onde houve diminuição da germinação ao longo do
período de armazenamento. De acordo com Vieira & Carvalho (1994), a deterioração da
semente evidencia-se, primeiramente, pela redução da velocidade de germinação.
Assim, os resultados evidenciaram que o período de armazenamento das sementes
de castanha-do-gurguéia coletadas no Sul do Piauí pode influenciar no índice de
velocidade de germinação e na taxa percentual de germinação, diminuindo esses valores
com o aumento do tempo. Essa redução pode estar relacionada com o consumo das
reservas energéticas com o aumento do armazenamento, bem como com a perda de
umidade da semente.
Conclusão
A viabilidade das sementes de castanha-do-gurguéia é afetada pelo tempo de
armazenamento, onde o índice de velocidade de germinação e a taxa percentual de
germinação decrescem com o aumento do período.
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Quadro 1. Resumo da análise de variância (quadrado médio) para o
índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de castanhado-gurguéia coletadas nos anos de 2014, 2015 e 2018. Bom Jesus,
PI, 2019.
FV
GL
SQ
Tratamento
2
20,1332**
Resíduo
9
0,1317
Total
11
20,2649
CV (%)
9,44

**significativo a 5% pelo teste de F, CV = coeficiente de variação, FV = fator de
variação, GL = grau de liberdade.

Quadro 2. Valores médios do índice de velocidade de germinação
(IVG) de sementes de castanha-do-gurguéia coletadas nos anos
2014, 2015 e 2018. Bom Jesus, PI, 2019.
Tratamento
IVG
2014
0,345 a
2015
0,385 a
2018
3,112 b
CV(%)
9.44
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5%
de probabilidade pelo teste de Tukey.
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Quadro 3. Resumo da análise de variância (quadrado médio) para a
porcentagem de germinação de sementes de castanha-do-gurguéia
coletadas nos anos de 2014, 2015 e 2018. Bom Jesus, PI, 2019.
FV
GL
SQ
Tratamento
2
16067**
Resíduo
9
425
Total
11
16492
CV (%)
14,99
**significativo a 5% pelo teste de F, CV = coeficiente de variação, FV = fator de
variação, GL = grau de liberdade.

Quadro 4. Valores médios para a porcentagem de germinação de
sementes de castanha-do-gurguéia coletadas nos anos 2014, 2015 e
2018. Bom Jesus, PI, 2019.
Tratamento
%G
2014
17,5 a
2015
22,5 a
2018
97,5 b
CV (%)
14,99
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5%
de probabilidade pelo teste de Tukey.
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Figura 1. Número médios de sementes de castanha-do-gurguéia
germinadas durante o período de execução do experimento para os
tratamentos anos de coleta (2014. 2015 e 2018). Bom Jesus, PI,
2019.
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Resumo
A poda em frutíferas tem influência no crescimento da planta, absorção de água
e nutrientes, o que permite maior acúmulo de reservas na planta para serem
disponibilizadas no momento da formação do fruto, alcançando assim, uma boa
qualidade pós-colheita. Nesse sentido, objetivou-se avaliar as alterações na qualidade
pós-colheita de frutos de pinha (Annona squamosa) quando as plantas foram submetidas
a dois tipos de poda. O experimento a campo foi conduzido no pomar didático da
Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, situado na cidade
de Bom Jesus, PI (09º04’’28’ latitude Sul e 44º21’’31’ longitude Oeste e 277 m de
altitude). O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, sendo os tratamentos
representados pelos dois tipos de poda (renovação e limpeza), com 18 repetições e a
unidade experimental composta por um fruto de pinha. Os dois tipos de poda foram
realizados no pomar no dia 30 de março de 2017. A colheita dos frutos foi realizada no
início do ano de 2018. Dos frutos colhidos foram avaliadas as variáveis: comprimento e
diâmetro do fruto; teor de sólidos solúveis; acidez titulável e pH da polpa do fruto de
pinha. Observou-se maior influência do tratamento poda de limpeza nos valores médios
do diâmetro, comprimento e sólidos solúveis dos frutos de pinha. Enquanto que as
variáveis acidez titulável e pH não tiveram diferença entre os valores médios para os
frutos colhidos das plantas submetidas aos dois tipos de poda. As respostas de qualidade
do fruto podem ter sido influenciadas pela alta precipitação na época da colheita.
Conclui-se, portanto, que os tipos de poda (renovação e limpeza) interferem nos
atributos físico-químicos dos frutos de pinha cultivados no Sul do Piauí.
Palavras-chave: pinha, maturação, biometria, sólidos solúveis, pH
Abstract

Postharvest quality of fruits of Annona squamosa L. submitted to two
types of pruning
Fruit pruning has an influence on plant growth, water absorption and nutrients,
which allows greater accumulation of reserves in the plant to be available at the time of
fruit formation, thus achieving a good postharvest quality. In this sense, the objective
was to evaluate the changes in postharvest quality of sugar apple (Annona squamosa)
when the plants were submitted to two types of pruning. The field experiment was
conducted in the didactic orchard of the Federal University of Piauí, Campus Professora
1
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Cinobelina Elvas, located in the city of Bom Jesus, PI (09º04''28 'South latitude and
44º21''31' West longitude and 277 m of altitude). The treatments were represented by
the two types of pruning (renovation and cleaning), with 18 replications and the
experimental unit composed of a sugar apple fruit. The two types of pruning were
carried out in the orchard on March 30, 2017. The fruits were harvested at the beginning
of 2018. From the fruits harvested, the following variables were evaluated: length and
diameter of the fruit; soluble solids content; titratable acidity; and pH of the sugar apple
pulp fruit. It was observed a greater influence of the pruning cleaning treatment on the
average values of the diameter, length and soluble solids of the sugar apple. While the
variables titratable acidity and pH had no difference between the average values for the
fruits harvested from the plants submitted to the two types of pruning. Fruit quality
responses may have been influenced by high precipitation at harvest time. It was
concluded, therefore, that the types of pruning (renovation and cleaning) interfere in the
physical-chemical attributes of the sugar apple cultivated in the South of Piauí.
Keywords: sugar apple, maturation, biometry, soluble solids, pH
Introdução
Na literatura são descritos 119 gêneros e mais de 2.000 espécies da família
Annonaceae, sendo que destas, 118 pertencem ao gênero Annona e, apesar do grande
número de espécies, apenas 13 produzem frutos comestíveis. No entanto, 9 espécies são
cultivadas e 5 apresentam potencial econômico favorável para o mercado, dentre as
quais destaca-se a Annona squamosa, também conhecida como pinha, ata ou fruta-doconde (São José et al., 2014).
Raramente os frutos de pinha são exportados, pois estes apresentam reduzida
vida de prateleira (São José et al., 2014). Segundo Bomfim et al. (2014), o maior
consumo da pinha se faz in natura, o que implica maior exigência do mercado por
frutos que mantenham o aspecto físico e suas características químicas conservadas. A
restrição da comercialização da fruta para mercados distantes pode ser justificada
devido a rápida maturação e conservação reduzida após a colheita.
A reduzida vida de prateleira dos frutos de pinha ocorre porque ela apresenta a
respiração do tipo climatérica, ou seja, seu amadurecimento é acompanhado pelo
aumento na atividade respiratória e na síntese de etileno (hormônio do amadurecimento)
e, após a colheita, a respiração pode aumentar mais, dependendo das condições do
ambiente (Bruinsma & Paull, 1984). A ação do hormônio etileno, bem ativo nas
anonáceas, está relacionado com essa rápida maturação, pois ele antecipa a senescência
e acelera o envelhecimento dos tecidos do fruto (Mosca et al., 2006). Por esse motivo, é
verificado a importância de se utilizar técnicas corretas de manejo pós-colheita, que
promovam o atraso na taxa respiratória e, consequentemente, na produção de etileno.
No entanto, o aumento nas taxas de respiração e produção de etileno promovem
modificações na composição química do fruto, sendo fundamental para propiciar sabor
e aroma agradáveis (Silva & Muniz, 2011).
Existem diversos tipos de podas, e as realizadas em frutíferas têm como
objetivos alterar a forma, controlando sua produção e mantendo seu vigor e a sanidade.
De interesse agronômico, pelo menos três tipos de encurtamento de ramos podem ser
citados: de renovação, de produção e de limpeza (Scarpare Filho, 2013). A utilização de
poda em épocas que antecedam o florescimento e a frutificação são atestadas como
promissoras no aumento das taxas de fecundação dos frutos e aumento do comprimento
e diâmetro dos ramos, como foi demonstrado por Dias et al. (2003). A diferenciação
2
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desses aspectos aumenta a produtividade em relação aos teores que melhoram os frutos,
principalmente após a colheita (Santos et al., 2014).
Para acompanhar a qualidade do fruto durante a vida pós-colheita, alguns
parâmetros físico-químicos podem ser monitorados, como por exemplo: comprimento,
diâmetro, forma, cor, firmeza, sólidos solúveis, pH, acidez titulável e outros (Fagundes
& Yamanishi, 2001). Gonçalves et al. (2014) evidenciaram aumento nos valores de
diâmetro e volume de massa fresca de frutos de pessegueiros submetidos a poda dos
ramos.
Portanto, práticas culturais que antecedam a produção e a colheita do fruto
podem influenciar positivamente nos atributos qualitativo e quantitativo que culminem
num maior tempo de prateleira. Assim, objetivou-se avaliar o efeito de dois tipos de
podas em Annona squamosa L. sobre os parâmetros físico-químicos após a colheita do
fruto.
Materiais e métodos
Os frutos de pinha foram provenientes do pomar experimental do Campus Profª
Cinobelina Elvas (CPCE) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), localizada em Bom
Jesus, PI (09º04’’28’ S e 44º21’’31’ W e 277 m de altitude). Segundo Köppen (1948), o
clima da região é classificado como tipo Cwa, que corresponde à região tropical de
altitude, com inverno seco e verão quente e chuvoso.
A área do pomar era composta por 40 árvores, propagadas por via seminífera a
partir de sementes oriundas de plantas da região, as quais foram submetidas à irrigação
suplementar pelo sistema de gotejamento e adubadas de acordo com a análise do solo.
Durante os meses de condução do experimento, foram realizadas pulverizações com
inseticidas e fungicidas para o controle de pragas e doenças, quando necessário.
O delineamento experimental foi em blocos casualizados, sendo as plantas de
pinha submetidas a dois tipos de poda para encurtamento dos ramos (de renovação e de
limpeza), realizado no dia 30 de março de 2017. O experimento a campo tinha 6
repetições (1 árvore por repetição) por tipo de poda e três ramos marcados por planta.
Um fruto de cada ramo marcado por planta e para cada tipo de poda foram coletados
para as análises de laboratório, totalizando 18 repetições.
No tratamento poda de renovação foram suprimidos os ramos secundários,
eliminando dessa forma quase toda a copa da planta, restando apenas os ramos
principais. Para o tratamento poda de limpeza foi feita a supressão de ramos mortos,
secos e com a sanidade comprometida. Posteriormente, foram selecionados três ramos
por plantas de cada tratamento, com comprimento de 90 centímetros. Em abos os tipos
de poda os ramos passaram por desfolha total, na busca de estimular novas brotações, já
que as gemas vegetativas de plantas de pinhas são subpeciolares. Desses ramos
marcados foram obtidos os frutos para análise.
A colheita dos frutos foi realizada no período chuvoso da região sul do Piauí,
obedecendo o ponto de maturação fisiológica (passagem da cor da casca de verde-clarobrilhante para verde-amarelo). Em seguida, estes foram acondicionados em caixas de
isopor, devidamente identificados, e levados para o Laboratório de Fitotecnia da
UFPI/CPCE, onde foram lavados e preparados para a realização das análises de
qualidade.
Nos frutos colhidos foram medidos o comprimento (ou diâmetro transversal) e o
diâmetro longitudinal, com auxílio do paquímetro digital; o teor de sólidos solúveis
(SS), determinado por refratômetro manual; a acidez titulável (AT), obtida por titulação
com solução de NaOH 0,1 N e fenolftaleína a 1% usada como indicador; e o pH do
3
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fruto, utilizando um pHmetro marca ION pHB 500. Todas as análises de pós-colheita
seguiram as metodologias propostas por AOAC (1992) e o Instituto Adolfo Lutz (IAL,
2008).
Os dados foram submetidos a análise de variância e, quando significativos, as
médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o
software estatístico RStudio.
Resultados e discussão
Plantas submetidas a poda de limpeza antes do período de frutificação
demonstram melhores rendimentos em termos de tamanhos, em função da melhor
distribuição dos fotoassimilados direcionados da fonte ao dreno, como é referido por
Gonçalves et al. (2014). Todavia, no presente trabalho, os testes demostraram valores
não significativos para o incremento nas médias (quadro 2). Foi obtida um diâmetro
longitudinal médio dos frutos de pinha de 80,18 mm para o tratamento poda de
renovação e de 79,76 mm para aqueles da poda de limpeza (quadro 2). Já os valores
médios para o comprimento ou diâmetro transversal dos frutos de pinha que foram
submetidas as podas de renovação e de limpeza foram de 74,29 e 72,76 mm
respectivamente. Em ambos os atributos biométricos não houve diferença significativa
entre os tipos de poda, no entanto, os valores médios foram superiores aos encontrados
por Cavalcante et al. (2011). O mesmo resultado foi verificado para o peso dos frutos,
ou seja, não houve diferença significativa entre os tipos de poda testados (quadros 1 e
2).
As plantas de pinha submetidas aos dois tipos de poda apresentaram diferença
significativa quanto aos sólidos solúveis (quadro 1). Sendo que aquelas submetidas à
poda de renovação tiveram frutos com valores superiores (18,02°Brix) em relação as da
poda de limpeza (17,09°Brix), evidenciando a influência do encurtamento dos ramos no
aumento desses teores (quadro 2).
Esse resultado demonstra a influência da poda mais severa nas plantas de pinha
sobre a doçura dos frutos à colheita. Os valores de sólidos solúveis de um fruto são
importantes na determinação da qualidade do fruto, sendo responsável pelo sabor
adocicado, com destaque principal para frutas da família Anonácea (Chitarra &
Chitarra, 2005). Isso foi demonstrado por Junior et al. (2014), que apresentaram a
influência de variáveis climáticas juntamente com a poda no aumento dos teores de
açúcar para espécies de uvas.
Os valores médios de SS tiveram aumento significativo nos frutos das plantas
submetidas a poda de renovação (fig. 1a), sendo estes semelhantes aos encontrados por
Bomfim et al. (2014) de 18,78° Brix; superiores ao trabalho de Rego et al. (1989); e
inferiores aos citados por Cavalcante et al. (2011) que foi de 27,4 a 28,7° Brix. A menor
média para SS encontrada no presente estudo em relação aos obtidos por Cavalcante et
al. (2011), mesmo sendo realizado com as mesmas plantas e mesma área, pode ser
explicada pelo fato da colheita ter coincidido com o período chuvoso, que pode reduzir
o teor de SS através da diluição do suco celular (Mosca, et al., 2006).
Já os valores médios de pH se mantiveram estatisticamente iguais para ambos os
tipos de poda (quadros 1 e 2), revelando que nas condições testadas não houve
influência da diminuição dos ramos nesses índices. Isso pode ser explicado pela
estabilização da produção de ácidos orgânicos no estádio de maturação dos frutos, que
concomitantemente aos índices de AT, tendem a se equilibrarem na relação com os
teores de açúcares, como estudado por Silva et al. (2005).
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Observou-se significância entre os tipos de poda para a variável acidez titulável
(quadro 1). Verifica-se que os frutos colhidos das plantas submetidas a poda de
renovação tiveram maiores teores (0.00066% de ácido málico) do que aqueles da poda
de limpeza (0.00058% de ácido málico) (quadro 2 e fig.1b).
A acidez titulável é produzida pela concentração de ácidos, que a medida que os
frutos vão sofrendo o processo fisiológico de maturação, esta vai reduzindo devido a
respiração dos frutos, oxidação dos ácidos tricarboxilícos (Cavalani, 2004). Desta
forma, pode-se perceber que no presente estudo, a poda de renovação manteve os
valores de AT superiores, sendo isso importante para a conservação da pinha, ou seja,
maiores teores de ácidos tricarboxilícos podem ser encontrados nesses frutos.
Os parâmetros de qualidade físico-química dos frutos de pinha cultivados na
região Sul do Piauí foram influenciados pelo tipo de poda adotado e, este manejo,
apesar de não ser significativo para os atributos biométricos, vai influenciar a póscolheita dos frutos. Ainda mais que, nos dias atuais, os consumidores demandam por
produtos vegetais frescos e de melhor qualidade.
Conclusão
Os tipos de poda (renovação e limpeza) interferem nos atributos físico-químicos
dos frutos de pinha cultivados no Sul do Piauí.
A poda de renovação aumenta os teores de sólidos solúveis e acidez titulável dos
frutos de pinha cultivados em Bom Jesus, PI.
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Quadro 1 – Resumo da análise de variância (quadrados médios) dos parâmetros
comprimento, diâmetro, peso, sólidos solúveis, pH e acidez titulável de frutos de
Annona squamosa L. submetidas as podas de renovação e limpeza.
Comp. Diâm.
Peso
SS
AT
pH
FV
GL
(mm)
(mm)
(g)
(°Brix)
(% ác. Málico)
Tipos de
1 57.583ns 1.596ns 0.0062ns 7.75* 0.0010ns 4.69 x 10 -8*
poda
Resíduo

34

Total

35

CV %

41.847

40.021

0.0016

1.173

0.1661

8.51 x 10 -9

8.86

7.91

17.51

6.17

5.9

14.9

*Diferença significativa pelo teste F a 5% de probabilidade; nsNão significativo.

Quadro 2 – Valores médios dos parâmetros comprimento, diâmetro, peso, sólidos
solúveis, pH e acidez titulável de frutos de Annona squamosa L. submetidas as podas de
renovação e limpeza.
Comprim Diâm.
Peso
SS
AT
pH
Poda
(mm)
(mm)
(Kg) (°Brix)
(% ác. Málico)
Renovação 74.29a 80.18 a 0.245a 18.02a 6.9a
0.00066a
Limpeza

72.76a

79.76a

0.219a

17.09b 6.91a

0.00058b

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Figura 1: Valores médios de sólidos solúveis (°Brix) e acidez total (% de ácido málico)
em frutos de Annona squamosa L. submetidas as podas de renovação e limpeza.
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Resumo
A pinheira é uma frutífera importante, por isso conhecer a fenologia e as práticas
de manejo adequadas é essencial. Assim, objetivou-se acompanhar o crescimento e
o desenvolvimento de plantas de pinha submetidas a dois tipos de poda e aos
fatores climáticos da região de Bom Jesus, PI. O experimento foi conduzido no pomar
didático do Campus Professora Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí em
Bom Jesus, PI (09º04’’28’ Sul e 44º21’’31’ Oeste e 277 m) no ano de 2017. O
delineamento utilizado foi em faixas, com metade das plantas submetidas a poda de
renovação (PR) e a outra metade a poda de limpeza (PL), 6 repetições e unidade
experimental composta por três ramos marcados por planta. As avaliações de
crescimento (número de gemas, de brotos, de flores e de frutos por ramo) iniciaram 90
dias após a poda (DAP) e continuaram em intervalos quinzenais até que os frutos
da Estação Meteorológica. As maiores temperaturas máximas e menores umidades
relativas do ar coincidiram com o período de frutificação da pinha, mesmo período
que teve menor número de frutos. O número de flores e de frutos tiveram interação
significativa entre tipos de poda e DAP, enquanto o número de gemas e de brotos
diferiram apenas para DAP. O número de flores e de frutos foram maiores na maioria do
tempo de desenvolvimento das plantas com PL e com pico de florescimento e
frutificação próximos aos 170 DAP. O número de gemas reduziu e o de brotos aumentou
ao longo dos DAP. Portanto, neste primeiro ano de estudo, conclui-se que o tipo de
poda adotada, os DAP e os fatores climáticos afetam o desenvolvimento da
pinheira na região do Sul do Piauí.
Palavras-chave: Annona squamosa, crescimento, desenvolvimento, clima, faixas
Abstract
Phenology of pine tree submitted to pruning types and climatic factors of southern
Piauí
The pine tree is an important fruit and knowledge of the appropriate phenology
and management practices is essential. Thus, the objective was to monitor the growth and
development of sugar apple plants subjected to two types of pruning and climatic factors
in the region of Bom Jesus, PI. The experiment was conducted in the didactic orchard
Campus Professora Cinobelina Elvas Federal University of Piauí in Bom Jesus, PI
(09º04''28 'South and 44º21''31' West and 277 m) in the year 2017. The design used was
1
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in bands with half of the plants submitted to renewal pruning (RP) and the other half to
cleaning pruning (CP), 6 replications and experimental unit consisting of three branches
marked by plant. Growth assessments (number of buds, shoots, flowers and fruits per
branch) started 90 days after pruning (DAP) and continued at biweekly intervals until the
fruits reached the commercial harvest time. During the experiment, weather data from the
Meteorological Station were collected. The highest maximum temperatures and lower
relative humidity coincided with the fruiting period of the sugar apple, the same period
that had the lowest number of fruits. The number of flowers and fruits had significant
interaction between types of pruning and DAP, while the number of buds and buds
differed only for DAP. The number of flowers and fruits were higher in most of the time
of development of plants with CP and with flowering and fruiting peak near 170 DAP.
The reduced number of buds and shoots increased over the DAP. So in this first year of
study, it is concluded that the type of pruning adopted, the DAP and climatic factors affect
the development of sugar apple plant in South of Piauí.
Keywords: Annona squamosa, growth, development, climate, bands
Introdução
São descritos na literatura 119 gêneros e mais de 2.000 espécies da família
Annonaceae, destas 118 pertencem ao gênero Annona. Apesar do grande número de
espécies, apenas 13 produzem frutos comestíveis, destas 9 são cultivadas e 5 apresentam
potencial econômico favorável para o mercado, dentre as quais destaca-se a Annona
squamosa (São José et al., 2014). A pinha (Annona squamosa) conhecida também como
ata ou fruta-do-conde, é uma frutífera que apresenta como característica a fácil adaptação
edafoclimática, viabilizando o seu cultivo em várias regiões do Brasil (Santos et al.,
2014).
O estado do Piauí possui condições climáticas e hídricas adequadas para o cultivo
de pinheira, porém os estudos direcionados a essa frutífera são muitos escassos
(Cavalcante et al., 2011). Nesta região, ainda prevalece a exploração como forma de
subsistência, sem a adoção de práticas de manejo adequadas para o bom crescimento e
desenvolvimento da cultura (Cavalcante et al., 2012). No Nordeste e Sudeste a pinha
assume importância comercial e como forma de subsistência, sua oferta é feita in natura
nas centrais de abastecimento de várias cidades. No entanto, quando o cultivo é realizado
ao nível de subsistência, a comercialização se dá em feiras livres, às margens de rodovias,
entres outras formas (Dias et al., 2004).
Uma das formas de acompanhar e entender o crescimento e desenvolvimento das
culturas agrícolas associado aos fatores climáticos é estudar a fenologia da planta. Esta
permite conhecer o comportamento de diferentes estádios fenológicos, que são diferentes
acontecimentos naturais que a planta passa durante o seu período de vida, como brotação,
florescimento e frutificação (Melo et al., 2015). No entanto, o desenvolvimento da planta
pode ser alterado pelas condições climáticas da região de cultivo e pelas práticas agrícolas
adotadas. Um dos tratos culturais muito executado nas frutíferas é a poda, que pode ser
aplicada para diferentes objetivos durante o ciclo da cultura. Lemos et al. (2003) afirmam
que a poda com desfolha dos ramos tem o potencial de controlar a época do florescimento
da pinha, pois suas flores surgem a partir das novas brotações vegetativas. A retirada das
folhas quebra a dormência das gemas vegetativas promovendo o florescimento e,
consequentemente, a frutificação.
Dessa forma, é importante descrever e conhecer os estádios fenológicos das
plantas de pinha, os quais são fortemente influenciados pelos fatores climáticos,
2
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permitindo o estabelecimento de tecnologias de produção adequadas ao desenvolvimento
da cultura. Assim, objetivou-se acompanhar o crescimento e o desenvolvimento
fenológico de plantas de pinha submetidas as podas de renovação e de limpeza.
Metodologia
O experimento foi conduzido no pomar didático do Campus Professora
Cinobelina Elvas (CPCE) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Bom Jesus, PI
(09º04’’28’ Sul e 44º21’’31’ Oeste e 277 m). O clima da região é classificado, segundo
Köppen, como tipo Cwa que corresponde a tropical chuvoso com estação seca no inverno
e temperatura média do mês mais quente superior a 22°C.
A área experimental foi composta por 40 árvores, propagadas por via seminífera
a partir de sementes oriundas de plantas da região, as quais foram submetidas à irrigação
suplementar pelo sistema de gotejamento e adubadas de acordo com a análise do solo.
O delineamento experimental utilizado foi em faixas com dois tratamentos, sendo
metade das plantas submetidas a poda de renovação (PR) e a outra metade a poda de
limpeza (PL), com 6 repetições (1 árvore por repetição) e a unidade experimental
composta por três ramos marcados por planta. As podas foram realizadas no dia 30 de
março de 2017.
As avaliações de crescimento e desenvolvimento iniciaram 90 dias após a poda
das plantas e continuaram em intervalos quinzenais até que os frutos atingissem o ponto
de colheita comercial. Os seguintes atributos foram analisados: número de gemas, de
brotos, de flores e de frutos por ramo. Para a contagem do número de brotos nos ramos
marcados foi considerada apenas as brotações com a primeira folha totalmente expandida.
Também foram coletados os dados climáticos da área (temperaturas máxima e mínima,
umidade relativa do ar e precipitação) com auxílio da estação meteorológica do Instituto
Nacional de Meteorologia que está localizada a 180 metros do pomar.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, com a significância
dos efeitos dos tratamentos determinada pelo teste F com a utilização do software
estatístico RStudio versão 3.5.1-win. As médias das variáveis nos dois tipos de poda
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, as interações significativas
entre os dois tipos de poda e os dias após poda foram analisadas por regressão no
programa estatístico SigmaPlot 12.5. Para a confecção do gráfico com dados climáticos
da área foi utilizado o programa Excel 2013.
Resultados e Discussão
Avaliando a análise de variância dos atributos de crescimento, verifica-se que o
fator dias após a poda (DAP) foi significativo para todas as variáveis analisadas, enquanto
que o fator tipos de poda (TP) e a interação TP x DAP foram significativos apenas para o
número de flores e de frutos (quadro 1). Em função desses resultados, os dados
apresentados abaixo serão referentes a interação do número de flores e de frutos e do DAP
para o número de gemas e de brotos.
O número médio de flores foi estatisticamente igual aos 90, 105 e 255 DAP,
mostrando que os tipos de poda não influenciaram o florescimento nesses dias (quadro
2). No entanto, dos 120 a 240 DAP e aos 285 DAP os valores foram estatisticamente
maiores para as plantas submetidas a poda de limpeza do que a poda de renovação,
indicando que o tipo de poda adotado no primeiro ano de execução influencia o período
de florescimento da pinheira.
Assim como para o número de flores, as médias do número de frutos foram
estatisticamente iguais aos 90, 105 e 255 DAP para os dois tipos de poda (quadro 3). E,
3
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no entanto, dos 120 aos 285 DAP o número de frutos nas plantas de pinha submetidas a
poda de limpeza foram estatisticamente maiores do que na poda de renovação,
significando que o tipo de poda influencia na frutificação da pinheira.
Observa-se comportamento quadrático para o número de flores e de frutos ao
longo do desenvolvimento das plantas de pinha que receberam poda de limpeza, sendo
que o pico de florescimento (aproximadamente com 5 flores) foi atingindo próximo aos
175 DAP (Fig. 2). Esses resultados podem ser explicados pela combinação da irrigação e
das temperaturas altas durante esse período, resultando em aumento da indução floral e
consequentemente da frutificação (Opler et al., 1976).
Apesar das plantas submetidas a poda de limpeza terem um número considerável
de flores, não foi atingido uma quantidade relativa de frutos no pico de frutificação (em
torno de 2,5 frutos) próximo aos 180 DAP (fig. 2b). Neste intervalo de tempo, em que foi
visualizado os picos de florescimento e frutificação, foi registrada a temperatura máxima
de 38°C e umidade relativa média de 27 %, o que poderia ter afetado estes resultados (fig.
1). Altas temperaturas podem afetar o desenvolvimento e a reprodução da flor, em função
de alterações na morfologia, na composição química e no metabolismo do grão de pólen,
interferindo assim na formação do fruto (Koti et al., 2004). Segundo Rodrigues et al.
(2018), a baixa umidade relativa pode afetar a receptividade do estigma em A. squamosa
durante a polinização, órgão do aparelho reprodutor feminino da flor, levando a menor
número de óvulos fertilizados e menor produtividade.
Já as plantas de pinha submetidas a poda de renovação, observa-se que o
comportamento apresentado foi linear para as duas variáveis (flores e frutos), no entanto,
em ambas o coeficiente de determinação ficou próximo a 40% (fig. 2). Verifica-se que,
as plantas com esse tipo de poda, produziram poucos frutos e flores, podendo ser
explicado pelo fato das flores desta espécie apresentarem dicogamia protogínica,
resultando em baixa eficiência na polinização natural (Kishore et al., 2012). No presente
trabalho não foi adotado nenhum método de polinização artificial, o que poderia ter
ocasionado o abortamento natural das flores e o não pegamento dos frutos.
A partir dos 180 DAP, observa-se que houve redução no número de flores e frutos
para as plantas com poda de renovação (fig.2), nesse mesmo período foi observado o
registro de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar (fig.1). De acordo com
Snider & Oosterhuis (2011), as altas temperaturas afetam o desenvolvimento do pólen,
afetando a fase reprodutiva da planta. A partir dos 240 DAP, as plantas com poda de
limpeza tiveram aumento no número de flores e frutos (se olharmos os dados médios),
provavelmente em decorrência da maior disponibilidade de água, pois na região é o início
do período chuvoso na região de Bom Jesus.
Observou-se comportamento linear negativo para a variável número de gemas e
quadrático para o número de brotos ao longo dos dias após a poda (fig. 3). O maior
número de gemas pode ser observado nos primeiros dias após a poda, resultante da
estimulação de novas brotações que foram ocasionadas pela poda. Ainda é possível
observar que, a medida que o número de gemas diminui o de brotos aumenta. O menor
número de brotos no início do desenvolvimento da pinheira, provavelmente aconteceu
porque nesse período tinha maior número de gemas em desenvolvimento (gema
entumecida) nos ramos avaliados.
A concentração de auxina interfere positivamente na brotação por ser um
hormônio de crescimento, sua síntese ocorre em tecidos meristemáticos de órgãos aéreos
como folhas jovens, regulando seu crescimento, dependendo das concentrações em que
se encontra nesses órgãos (Rodrigues et al., 2004).

4

156

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Com base nos resultados supracitados, verifica-se a importância de estudar o tipo
de poda adotada pois, mesmo sendo o primeiro ano de estudo, observa-se que ela teve
influência nos atributos relacionados com a fase reprodutiva da pinha (florescimento e
frutificação). Essa etapa da fenologia é importante para o produtor pois ela vai estar
diretamente ligada a produção total do pomar. Por isso, é interessante que aja uma
continuação destes estudos em anos posteriores na região para verificar se o
comportamento observado entre os atributos continua com a mesma tendência ou sofrerá
alterações.
Conclusão
1. Houve maior quantidade de flores e frutos nas plantas de pinha submetidas a poda de
limpeza no primeiro ano de estudo.
2. Plantas que receberam a poda de limpeza tiveram picos de florescimento e de
frutificação próximos aos 175 e 180 dias após a poda, respectivamente.
3. O número de gemas reduziu e o de brotos aumentou ao longo dos dias após a poda das
plantas de pinha.
4. Os fatores climáticos influenciaram na floração e na frutificação da cultura de pinha na
região de Bom Jesus, PI.
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Quadro 1 – Resumo da análise de variância para as variáveis número de gema, brotos,
flores e frutos de pinha submetidas a dois tipos de poda.
FV
GL Gemas
Brotos
Flores
Frutos
ns
ns
Bloco
5
0,156
6,302
0,997** 0,043**
TP
1
0,243ns
0,015
109,61** 5,832**
DAP
13 7,343** 1,8636** 6,713** 0,428**
TP x DAP 13 0,2673ns
0,410ns 10,217** 0,586**
Resíduo
5
0,686
4,143
2,986
0,160
Total
16
CV1 (%)
29,85
33,78
47,18
16,65
CV2 (%)
22,32
8,56
20,78
7,53
CV3 (%)
20,08
9,89
23,41
8,59

FV: fator de variação; TP: tipos de poda; DAP: dias após a poda; CV: coeficiente de variação; ** e ns:
significativo e não significativo, respectivamente, a 5% de probabilidade pelo teste F.

Quadro 2 – Desdobramento do número de flores em função da poda de renovação (PR) e
poda de limpeza (PL) ao longo dos dias de desenvolvimento da pinheira.

TP
PR
PL

Dias após a poda (DAP)
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
1,28a*
2,41a 1,38b 1,91b 2,41b 2,41b
2,41b
1,65b 1,66b 2,16b 2,41b 2,51a 3,20a
1,00a
2,71a 3,95a 5,31a 5,38a 5,20a
4,81a
5,00a 5,00a 5,00a 4,43a 2,50a 2,15b
TP: tipos de poda; *médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

285
1,50b
3,55a

Quadro 3 – Número de frutos em função do tipo de poda ao longo dos dias de
desenvolvimento da pinheira.
TP
PR
PL

90
1,51a
1,40a

105
1,86a
1,93a

120
1,55b
2,21a

135
1,7b
2,51a

150
1,86b
2,5a

Dias após a poda (DAP)
165
180
195
210
1,86b
1,86b
1,60b 1,65b
2,48a
2,38a
2,4a
2,46a
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225
1,76b
2,43a

240
1,86b
2,3a

255
1,86a
1,88a

270
2,05b
1,80a

285
2,11b
1,61a
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Figura 1- Variação dos fatores climáticos durante o desenvolvimento de Annona
squamosa submetidas a dois tipos de poda no ano de 2017.
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Figura 2 - Número de flores (A) e de frutos (B) em plantas de Annona squamosa
submetidas as podas de limpeza e de renovação ao longo dos dias de desenvolvimento no
ano de 2017.
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ano de 2017.
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Resumo
Os frutos de pinha possuem limitações para sua comercialização, por causa do rápido
amadurecimento, que os torna muito macios, de difícil manuseio sem a ocorrência de
danos e de conservação extremamente reduzida. O trabalho teve como objetivo avaliar a
qualidade pós-colheita de frutos de pinha em três estádios de maturação sob vida de
prateleira. O experimento foi conduzido no Laboratório de Bioquímica da Universidade
Federal do Piauí. Os frutos foram colhidos de plantas adultas do pomar didático da
Universidade em três estádios de maturação, I (de vez), II (semi maduro) e III (maduro),
três repetições por estádio, dentro de cada dia totalizando 45 frutos, sendo esses
armazenados a temperatura ambiente (21 a 25 °C) nos dias 0 (testemunha), 4, 8, 12 e 16.
Foram avaliadas as características, peso, diâmetro longitudinal, diâmetro transversal,
sólidos solúveis totais, pH, acidez total e a relação sólidos solúveis/acidez total. Foi
observado que no dia 0 teve diferença apenas na variável sólidos solúveis, para os frutos
do estádio de maturação III. Entre os dias 4, 8 e 12 os frutos apresentaram diferença na
cor, passando dos tons de verde para verde amarelado, enquanto que para as variáveis
peso, diâmetros longitudinal e transversal não apresentaram diferenças entre os dias. O
teor de acidez total diminuiu enquanto que os sólidos solúveis aumentaram conforme o
passar dos dias em que os frutos estavam em amadurecimento sob prateleira. No dia 16,
totalizando o amadurecimento dos frutos, o valor médio no teor de sólidos solúveis foi de
20%, tendo o estádio III maior. Conclui que frutos colhidos no estádio de maturação I são
ótimos para comercialização a longa distância, tem maior durabilidade em vida de
prateleira; frutos colhidos no estádio de maturação III tem maiores teores de açúcares e
tem menor tempo de conservação.
Palavras-chave: Anonna squamosa L., amadurecimento, características físico-químicas,
vida de prateleira.
Abstract
Postharvest quality and conservation of sugar apple at three maturation
stages
The sugar apple fruits have limitations for their commercialization, because of the
rapid maturation, which makes them very soft, difficult to handle without damages and
1
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extremely low conservation. The objective of this work was to evaluate the postharvest
quality of sugar apple at three stages of maturation under shelf-life. The experiment was
conducted in the Biochemistry Laboratory of the Federal University of Piauí. The fruits
were harvested from adult plants of the University didactic orchard in three stages of
maturation, I (green), II (semi mature) and III (mature), three repetitions per stage, within
each day totaling 45 fruits. The samples were stored at room temperature (21 to 25°C) on
days 0 (control), 4, 8, 12 and 16. The following characteristics such as weight,
longitudinal diameter, transverse diameter, total soluble solids, pH, total acidity and
soluble solids ratio and total acidity. It was observed that at day 0 only difference in
soluble solids variable, for the fruits of maturation stage III. Between days 4, 8 and 12 the
fruits showed a difference in color, from green to yellowish green. While for the variables
weight, longitudinal and transverse diameters did not present differences between the
days. The total acid content decreased while the soluble solids increased as the days
passed when the fruits were ripening under shelf. At day 16, total fruit ripening, the mean
value in the soluble solids content was 20% and the stage III was higher. Concludes that
fruits harvested at maturation stage I are excellent for long distance marketing, have
longer shelf life; fruits harvested at the maturation stage III have higher sugar contents
and have shorter shelf life.
Keywords: Anonna squamosa L., maturation, physical-chemical characteristics, shelf
life.
Introdução
A Anona squamosa, L. popularmente conhecida como pinha, fruta-do-conde ou
ata, é uma árvore frutífera de clima tropical e subtropical, bem adaptada às condições
edafoclimáticas do Brasil. Também é cultivada comercialmente na China, África,
América do Sul, Austrália, Índia, México, Estados Unidos, Filipinas e Tailândia (Crane
et al., 2005). O fruto de pinha é amplamente conhecido e consumido devido às
propriedades medicinais e nutricionais, bem como seu sabor agradável. Os componentes
relacionados à saúde incluem vitaminas A, B, C, E e K1, antioxidantes, ácidos graxos
poli-insaturados e a presença de minerais essenciais (Liu et al., 2015).
O fruto de pinha bem como todos os frutos pertencentes à família Anonnaceae é
caracterizado como climatérico. A maturação fisiológica do fruto passa por estádios com
características bem definidas, e fazer avaliações nesse período é importante para o
entendimento das alterações que ocorrem durante o ciclo de desenvolvimento (Álvares et
al., 2004). Tais avaliações são baseadas na evolução de atributos físicos (comprimento,
diâmetro, volume, massa fresca e seca) associados com a avaliação de alterações nas
características físico-químicas (pH, acidez, sólidos solúveis totais), medidas em
intervalos regulares durante o ciclo (Chitarra, Chitarra, 2005).
Os frutos de pinha são considerados maduros ao atingir seu ponto de colheita
quando a casca muda de cor e seus carpelos se afastam, expondo uma cor verde-amarelada
(Salunkhe, Desai, 1984). Alterações da cor da casca de verde-escuro a verde-claro ou
amarelo-esverdeado são o principal índice de maturidade em A. squamosa (Pinto et al.,
2005). A vida útil e a qualidade dos frutos dependem totalmente dos estádios de
maturação. Se os frutos forem colhidos em maturidade ideal, o seu prazo de validade é
prolongado, mas o valor nutritivo e a qualidade são reduzidos (Chitarra, Chitarra, 2005).
Por outro lado, os frutos maduros de pinha possuem alto valor nutritivo com vida de
prateleira limitado. Frutos verdes são mais propícios ao murchamento e às lesões físicas,
alterando o sabor quando maduros, enquanto os frutos colhidos precocemente ou
2
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passando do estádio, são mais suscetíveis a distúrbios fisiológicos na pós-colheita que os
colhidos no estádio adequado de maturação (Kader, 1999).
Portanto, é necessário equilibrar o estádio de maturidade e o teor de nutrientes dos
frutos. O trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade pós-colheita de frutos de pinha
em três estádios de maturação sob vida de prateleira em temperatura ambiente.
Material e métodos
Os frutos de pinha foram obtidos do pomar didático da Universidade Federal do
Piauí (UFPI), Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), em Bom Jesus, PI
(09º04’’28’ Sul, 44º21’’31’ Oeste e 277 m). Segundo Köppen (1948), o clima da região
é classificado como tipo Cwa, que corresponde a região tropical de altitude, com inverno
seco e verão quente e chuvoso. Os frutos foram colhidos em três estádios de maturação:
I - “de vez”, com coloração da casca predominando o verde escuro, II semi- maduro,
caracterizado pela transição da coloração verde escura para verde claro e III maduro, com
coloração verde amarelado.
Na colheita, os frutos foram colocados em sacos identificados e transportados ao
Laboratório de Bioquímica pertencente à Universidade. Em seguida, foram selecionados
de acordo com a aparência visual (sem doenças, deformações ou demais defeitos) e,
posteriormente, realizado as seguintes avaliações: peso do fruto, os frutos foram pesados
individualmente em balança digital de precisão; diâmetros transversal (DT) e longitudinal
(DL) do fruto, a medição dos frutos foi realizada através de um paquímetro digital, sendo
expressos em milímetro (mm); pH, triturou-se 10g da polpa do fruto com água deionizada,
completando-se o volume para 50 mL.
Em seguida, foi realizada a leitura de acordo com a metodologia do Instituto
Adolfo Lutz (IAL, 2008). Acidez titulável: triturou-se 10g da polpa do fruto com água
deionizada, completando-se o volume para 50 mL. Em seguida, foram adicionadas 3 gotas
de fenolftaleína 1% e titulado com NaOH 0,1 N, previamente padronizado, até obter a
coloração rósea claro. A acidez foi calculada considerando o equivalente-grama do ácido
cítrico (0,2216) sendo expressa em % de ácido cítrico. Sólidos Solúveis Totais: a polpa
do fruto foi triturada e o suco resultante foi analisado em refratômetro manual, utilizando
a unidade °Brix e a relação SS/AT ou ratio, os valores obtidos para a relação, foi dado
pela relação entre sólidos solúveis e acidez total titulável.
Adotou-se o delineamento experimental em parcela subdividida no tempo, sendo
as parcelas os estádios de maturação e as subparcelas os tempos de armazenamento (0, 4,
8, 12 e 16 dias), respectivamente. As variáveis foram submetidas a análise de variância
e, quando significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, utilizando o software estatístico Rstudio.
Resultados e discussão
Não houve diferença significativa entre os estádios de maturação, com exceção
dos sólidos solúveis totais. O tempo influenciou significativamente todas as
características, resultados diferentes encontrados por Medeiros et al. (2009), que
observaram diferenças entre os estádios de maturação da atemóia quanto ao pH, SS e
ATT. Ao analisar os estádios de maturação dos frutos, verifica-se que não houve diferença
estatística entre estes para diâmetros longitudinal (DL) e transversal (DT), peso, pH,
acidez total do fruto (Fig. 1A, 1B, 1C).
Nos resultados de sólidos solúveis, observa-se diferença significativa entre os
estádios de maturação dos frutos ao longo do tempo (Fig. 2A). No estádio de maturação
3 (E III), fruto totalmente maduro, o valor de sólidos solúveis chegou a quase 30 °Brix.
3
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Resultados registrados por Medeiro et al. (2009), observaram aumento no teor de sólidos
solúveis em frutos de atemoia entre os dois estádios da fruta, 18,17 °Brix. O teor de
sólidos solúveis é uma das principais características de sabor dos frutos, tornando-se um
dos parâmetros indicadores de qualidade dos frutos e de seus subprodutos (Chitarra,
Chitarra, 2005). Bolivar-Fernandez et al. (2009) concluíram que os sólidos solúveis totais
aumentam com o aumento do tempo de armazenamento e conforme o aumento de
temperatura.
Para as variáveis pH e acidez total não houve diferença significativa nos
estádios de maturação ao longo do tempo (Fig. 2B, 2C). Ocorreu um comportamento
semelhante entre estas variáveis dentro dos estádios ao longo do tempo. A diminuição do
pH durante o amadurecimento de frutos de pinha foi observada por Bolivar-Fernandez et
al. (2009). Resultados contrários foram encontrados neste trabalho, em que o pH não
diferiu estatisticamente entre os fatores estádios de maturação e tempo ao longo da vida
de prateleira. Não houve diferença estatística para a acidez total entre os estádios. Entre
os estádios de maturação inicial e final do fruto ocorrem diferentes reações químicas,
causando alterações nas estruturas celulares e degradação das reservas de energia
(Chitarra, Chitarra, 2005).
Observa-se que na relação sólidos solúveis e acidez total ou ratio, os estádios de
maturação dos frutos não diferiram estatisticamente entre si ao longo do tempo (Fig. 2D).
É observado que o fruto colhido na maturidade fisiológica tem aumento na atividade
respiratória nos dois primeiros dias após a colheita, e este processo é provocado pela
síntese do hormônio do amadurecimento denominado de etileno (Chitarra, Chitarra,
2005). Além disso, mudanças na cor, textura, sabor e aroma da maioria dos frutos durante
o amadurecimento são associados ao climatério respiratório.
A taxa de maturação da pinha foi retardada pela diminuição da temperatura de
armazenamento com mais de 90% os frutos foram amadurecidos nos dias 4, 6 e 9 de
armazenamento a 25, 20 e 15 °C, respectivamente (Vishnu Prasanna et al., 2000). A fruta
de pinha alcançou a qualidade comestível no início da fase pós-climatérica, com uma vida
pós-colheita não superior a 4 dias a 26 °C e 60 a 70% relativa umidade (BolivarFernandez et al., 2009).
Conclusão
- O tempo influencia na conservação do fruto de pinha;
- Frutos colhidos no estádio de maturação I tem maior conservação à temperatura
ambiente;
- Frutos colhidos no estádio de maturação III tem maior teor de açúcares e menor tempo
de vida útil em condições de temperatura ambiente.
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Figura 1: Diâmetros transversal (A) e longitudinal (B) e peso (C) de frutos de pinha
colhidos em três estádios de maturação e armazenados em temperatura ambiente.
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Chutney de figo: um aprovisionamento agridoce
Fig Chutney: A Sweet and Sour Provision
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Resumo
O figo (Ficus carica L.), fruto típico da região mediterrânea, apresenta um
elevado valor nutricional e é fonte de vitaminas e outros compostos com interesse para a
saúde. Contudo, dada a sua fragilidade e perecibilidade, tem um tempo de vida útil
muito curto. Na sua cadeia de colheita e distribuição ocorrem elevadas perdas devidas
essencialmente a danos físicos, provocados pelo manuseamento e acondicionamento, o
que reduz drasticamente o período pós-colheita pondo em causa a sua comercialização
em fresco. Assim, alguns processos tecnológicos como a secagem ou apertização têm
sido usados para a valorização dos frutos. Atualmente, o figo pode ser usado em
diversas aplicações gastronómicas, nomeadamente em entradas requintadas, pratos
principais, sobremesas, licores e compotas. A elaboração de novos produtos a partir de
figos, que não cumpram os requisitos de qualidade para serem comercializados em
fresco, pode ser uma alternativa para a sua valorização, minimizando perdas e
rentabilizando a cadeia e rendimento dos produtores. Neste sentido, o presente trabalho
teve como objetivo a elaboração de um “Chutney de figo”, molho agridoce típico da
culinária indiana, tendo-se preparado quatro formulações diferentes, usando como
matéria-prima frutos da variedade “Pingo de mel”. Nas formulações avaliaram-se
parâmetros de qualidade ao longo de seis meses de conservação, nomeadamente
parâmetros físico-químicos (cor L*, a*, b*, pH, sólidos solúveis totais), sensoriais
(painel de provadores) e microbiológicos (bolores e leveduras, coliformes e Escherichia
coli). Durante o período em estudo, não foram registadas alterações significativas ao
nível dos parâmetros físico-químicos. O painel de provadores avaliou como boa a
qualidade dos produtos e elegeu a formulação mais interessante sob o ponto de vista
gastronómico/consumidor. A nível microbiológico os resultados refletiram um correto
processamento e o cumprimento de Boas Práticas de Higiene e de Fabrico.
Palavras- chave: Ficus carica L.; valorização, qualidade, conservação.
Abstract
The fig (Ficus carica L.), a typical fruit of the Mediterranean region, has a high
nutritional value and is a source of vitamins and other promoting health compounds.
However, due to their fragility and perishability, high losses are caused during their
harvesting and distribution chain, mainly due to physical damage caused by handling
1
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and packaging, reducing drastically its post-harvest period. Thus, some technological
processes such as drying or canning have been used for the fruit valorization. Currently,
this fruit can be used in different gastronomic applications, such as in entrances, main
dishes, desserts, liqueurs and jams. New products using figs that do not meet the quality
requirements to be marketed in fresh, can be an alternative for their valorization,
minimizing losses and making the chain and yield of the producers profitable. In this
sense, the aim of the present work was a “Fresh Fig Chutney" elaboration, a bittersweet
sauce typical of Indian cuisine, where four different formulations were prepared, using
as raw material fruits of the "Pingo de mel" variety. In the prepared formulations,
quality parameters were evaluated over six months of storage, namely physicalchemical parameters (color L*, a*, b*, pH, total soluble solids), sensorial (panel tasters)
and microbiological (moulds and yeasts, total coliforms and Escherichia coli). During
the study period, there were no significant changes in the physicochemical parameters.
The panel tasters evaluated the quality of the products and the possible selection and
chose the most interesting formulation from a gastronomic / consumer point of view. At
the microbiological level the results reflected a correct processing and compliance with
Good Hygiene and Manufacturing Practices.
Keywords: Ficus carica L.; valorization, quality, conservation
Introdução
O figo (Ficus carica L.), fruto típico da região mediterrânea com um elevado
valor nutricional, é uma fonte de vitaminas e de outros compostos importantes para a
saúde, sendo usado em entradas requintadas, pratos principais, sobremesas, licores e
compotas. Contudo, dada a sua fragilidade e perecibilidade, durante a cadeia de colheita
e distribuição ocorrem elevadas perdas, essencialmente por danos físicos provocados
pelo manuseamento e acondicionamento, pondo em causa a sua comercialização em
fresco. Com um tempo de vida útil muito curto, em períodos de elevada produção e para
minimizar perdas, há necessidade de os conservar de algum modo, através de um
adequado processamento tecnológico, sendo a secagem e a apertização os mais
utilizados (Franzen et al., 2016; Madakadze et al., 2004).
O chutney é um molho espesso agridoce e picante de origem indiana, cuja base
de preparação são legumes e frutas, açúcar, especiarias e vinagre e que pode ser usado
como acompanhamento de vários pratos de carne (Madakadze et al., 2004).
Tecnologicamente a sua preparação envolve processos como a mistura de vários
ingredientes, a cozedura, trituração e retificação de temperos (Ribeiro et al., 2013). Este
produto, de baixo custo de produção, apresenta um potencial industrial para
aproveitamento de frutas de menor valor comercial, que não cumpram as características
para serem comercializadas em fresco. Apesar do mais conhecido ser de manga,
qualquer tipo de fruta e/ou legume pode ser utilizado na confeção deste produto de
forma a agregar valor comercial.
O processamento dos frutos e a elaboração de novos produtos constituem uma
alternativa de valorização para figos que não cumpram os requisitos de qualidade para
comercialização em fresco, minimizando as perdas e valorizando a cadeia e rendimento
dos agricultores. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo a elaboração de
um novo produto “Chutney de figo”, tendo por base figos de reduzido valor comercial
da variedade “Pingo de mel”.

2
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Material e métodos
Foram usados figos da variedade “Pingo de mel” (fig. 1), por ser uma variedade
com grande distribuição e produção a nível nacional e prepararam-se quatro
formulações diferentes (quadro 1), seguindo os procedimentos descritos no quadro 2.
Após preparação, de cada uma das formulações foram cheios 54 frascos com
40g±5g, fechados hermeticamente, etiquetados e armazenados, à temperatura ambiente
(20ºC±2ºC). Após a preparação, e ao fim de dois, quatro e seis meses (T0, T2, T4, T6) de
conservação, foram retirados três frascos para avaliação de alguns parâmetros de
qualidade, parâmetros físico-químicos (cor L*, a*, b*, pH, sólidos solúveis totais), e
oito frascos para avaliação sensorial com recurso a painel de provadores previamente
treinado para o efeito, e três frascos para avaliação de microbiológicos (bolores e
leveduras, coliformes totais e Escherichia coli), de acordo com a metodologia
referenciada no quadro 3.
Resultados e discussão
No quadro 4 apresentam-se os valores de sólidos solúveis totais (SST) e pH para
as diferentes formulações ao longo do tempo de conservação. Relativamente aos SST as
formulações F3 e F4 apresentaram valores muito semelhantes, sendo a formulação 1, a
que apresentou valores superiores e a formulação 2 os valores inferiores.
Ao longo dos seis meses o valor dos SST não sofreu alteração significativa, à
exceção da formulação 3 que apresentou um decréscimo de 5ºBrix de T0 a T6. Os
valores de pH não apresentaram grandes variações quer entre formulações, quer ao
longo do tempo para cada formulação, variando os valores entre 3,44 (F3-T6) e 4,74
(F2-T2). A formulação 2 foi a única que apresentou valores de pH superiores a 4
(quadro 4).
Os valores de Luminosidade (L), saturação e Hue, para as quatro formulações ao
longo do tempo de conservação, apresentam-se no quadro 4. A F2 foi a que se
apresentou mais clara (maiores valores de L, saturação e Hue). As restantes formulações
apresentaram-se mais escuras (menores valores de L) não evidenciando grandes
diferenças entre si, e ao longo do tempo (fig. 2).
Comparando as quatro formulações, no início e ao fim dos seis meses de
conservação, pode verificar-se, pela apreciação dos provadores, que as formulações F1,
F3 e F4 são muito idênticas e diferentes da F2. A F3 foi a que evidenciou maior
pungência quando comparada com as outras formulações e manteve esse atributo até ao
fim da conservação, embora perdendo o equilíbrio de sabores. Ao fim dos seis meses de
conservação a F4 preserva o equilíbrio de sabores, mantendo a F1 a cor apelativa,
verificando-se alguma diminuição nos outros atributos avaliados, a F2 mantem o
afastamento das restantes (fig. 3).
Relativamente à avaliação da qualidade global, numa escala de 1 (fraca) a 5
(muito boa), a F4 apresentou, em todos os tempos, uma pontuação próxima do 4 (Boa),
apresentando a mesma tendência no que respeita à intenção de compra – possivelmente
comprariam (valor 4) (fig. 4). De referir que a F2 e a F4 se destacam das restantes, a F2
menos apreciada e a F4 a eleita como a melhor, tendo sido a que apresentou menores
perdas relativamente aos atributos avaliados (fig. 5). Em qualquer parâmetro avaliado, a
F2 distinguiu-se das restantes, provavelmente por se assemelhar mais a uma compota do
que propriamente a um chutney.
Os resultados das análises microbiológicas efetuadas em cada período de
amostragem revelaram uma boa qualidade microbiológica dos produtos, uma vez que
foram inferiores ao limite de deteção do método utilizado: microrganismos a 30ºC e
3
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bolores e leveduras <50 UFC/g e coliformes totais e E. coli <10 UFC/g. Estes resultados
refletem a boa qualidade da matéria-prima inicial, um correto processamento e o
cumprimento de Boas Práticas de Higiene e de Fabrico.
Conclusões
Durante o período em estudo, não foram registadas alterações significativas ao
nível dos parâmetros físico-químicos. O painel de provadores avaliou como boa a
qualidade dos produtos e elegeu a formulação 4 como a mais interessante sob o ponto
de vista gastronómico/consumidor. A nível microbiológico os resultados refletem a boa
qualidade da matéria-prima inicial, um correto processamento e o cumprimento de Boas
Práticas de Higiene e de Fabrico, em todas as formulações.
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Quadro 1 - Composição das formulações de Chutney de figo
Figo
Maçã
Cebola roxa
Vinagre branco
Vinagre balsâmico
Açúcar mascavado
Açúcar amarelo
Gengibre
(fresco/ralado)
Grãos de mostarda
Sal
Água
Malaguetas
Cravinhos
Cominhos
Canela

Formulação 1
(F1)
500g

250g
400mL
100 mL
250g
80 g
2 colheres de chá
2 colheres de chá
1 colher de chá

Formulação 2
(F2)
500g
150g

2 colheres de sopa

1 colher de chá
100mL
2
3
1 pitada
1 pau

Formulação 3
(F3)
500 g
170g
250g
400mL
100mL
250g

Formulação 4
(F4)
1700g
150g
300g
210 mL
200 mL

2 colheres de chá

2 colheres de chá

2 colheres de chá
1 colher de chá

2 colheres de chá
1 pitada

1

1
6

Quadro 2 - Procedimento para preparação das quatro formulações do Chutney de figo
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Canela

2
3
1 pitada
1 pau

1

1
6

Quadro 2 - Procedimento para preparação das quatro formulações do Chutney de figo

Formulação 1
(F1)

Formulação 2
(F2)

Formulação 3
(F3)

Formulação 4
(F4)

1. Lavar, secar e retirar os pés aos figos e cortar em quatro
2. Misturar o vinagre com o açúcar4e o sal (15min na panela de robot de cozinha a
100ºC, velocidade 1).
3. Adicionar os figos, a cebola cortada, a mostarda e o gengibre. (45 min na panela
de robot de cozinha a 100ºC, velocidade 3).
4. Colocar em frascos esterilizados.
1. Lavar, secar e retirar os pés aos figos e cortar em quatro.
2.Triturar os figos e a cebola (panela de robot de cozinha 5min à velocidade 5).
3. Misturar os restantes ingredientes (20 min a 100ºC, velocidade 1)
4. Ferver até evaporar.
5. Colocar em frascos esterilizados.
1. Lavar, secar e retirar os pés aos figos e cortar em quatro
2. Misturar o vinagre com o açúcar e o sal (15min na panela de robot de cozinha a
100ºC velocidade 1).
3. Adicionar os restantes ingredientes. (45 min na panela de robot de cozinha a
100ºC, velocidade 3).
4. Ferver até evaporar.
5. Colocar em frascos esterilizados.
1. Lavar, secar e retirar os pés aos figos e cortar em quatro
2. Misturar os restantes ingredientes.
3. Ferver em panela elétrica até evaporar.
4. Colocar em frascos esterilizados.

Quadro 3 - Métodos físico-químicos, microbiológicos e sensoriais
Métodos

Físico-químicos

Microbiologicos

Sensoriais

Cor – colorímetro de refletância (L*, a*, b*) e valores convertidos em L, C e Ho;
Teor em sólidos solúveis totais (SST - oBrix) - refratómetro Atago;
pH – potenciómetro;
Microrganismos a 30ºC (ISO 4833-2:2013) – Meio de cultura Plate count agar
(Liofilchem, Itália); Inoculação de 0,2 ml; Incubação 46-72 h a 30ºC
Bolores e leveduras (ISO 21527:2008) - Rose Bengal Chloramphenicol Agar
(Liofilchem, Itália), Inoculação de 0,2 ml; Incubação 5 dias a 25ºC.
Coliformes totais e E. coli - Placas 3MTM PetrifilmTM , inoculação de 1 ml;
Incubação 48h a 35°C ± 1°C.
Painel de 8 provadores semi-treinados, escala hedónica de 5 pontos; atributos
avaliados: cor, equilíbrio de sabor, agridoce, pungente, equilíbrio da mistura, aroma
e apreciação global (AG) e intenção de compra (IC).

Quadro 4 – Características químicas das Formulações estudadas
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Quadro 4 – Características químicas das Formulações estudadas

F1
F2
F3
F4

T0

T2

SST (°Brix)

53,80±0,00

pH

5

T4

T6

52,65±0,065

54,50±0,08

53,45±0,05

3,63±0,01

3,89±0,00

3,58±0,01

3,51±0,00

SST (°Brix)

33,05±0,15

33,10±0,00

32,03±0,12

34,03±0,05

pH

4,59±0,00

4,74±0,02

4,47±0,00

4,40±0,00

SST (°Brix)

48,45±0,35

44,35±0,25

43,13±0,05

43,80±0,08

pH

3,59±0,00

3,81±0,00

3,51±0,01

3,44±0,01

SST (°Brix)

45,75±0,05

45,35±0,05

45,47±0,19

45,90±0,14

pH

3,95±0,00

4,13±0,00

3,82±0,00

3,79±0,00

Quadro 5 – Valores médios da cor (L*, C* e Hº)
L*
F1 Saturação (C*)
Hº
L*
F2

Saturação (C*)
Hº
L*

F3 Saturação (C*)
Hº
L*
F4 Saturação (C*)
Hº

T0

T2

T4

T6

17,09±0,82

18,90±0,70

20,51±3,34

19,01±0,81

7,65±0,26

9,72±0,61

9,11±1,23

9,28±0,18

42,15±3,14

49,48±4,20

26,42±5,96

30,88±3,58

27,53±0,57

26,99±0,87

27,47±0,98

27,50±0,64
14,00±0,56

14,79±0,62

11,62±0,97

13,51±1,08

71,51±3,53

62,21±3,93

64,42±2,84

19,82±1,14

19,88±0,66

22,25±2,49

20,44±0,48

8,10±0,74

10,32±0,61

9,36±0,51

10,21±0,62

52,12±2,83

36,55±6,18

39,80±2,87

21,53±2,17

18,99±0,64

21,89±1,85

21,33±1,40

12,44±1,15

10,02±0,54

10,92±1,38

10,99±0,77

52,17±3,74

40,97±4,95

42,05±4,81

72,50±2,61

50,34±3,46

65,48±9,36

Figura 1- Aspeto dos figos “Pingo de mel”.

Figura 2 - Aspeto das quatro formulações de Chutney.
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T0

T6

cor apelativa
5
4
3
2
1
0

aroma estranho

sabor
equilibrado

0
aromático

pungente

F2

sabor
equilibrado

3
1

agridoce

F1

4

aroma estranho

2

aromático

equilibrio
mistura

cor apelativa
5

F3

agridoce

equilibrio
mistura
F4

pungente

F1

F2

F3

F4

Figura 3 - Perfil sensorial das quatro formulações (F1, F2, F3, F4), no início (T0) e ao
fim de 6 meses de conservação (T6).

Qualidade Global

Intenção de compra

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

T0

T2

F1

T4

F2

F3

0

T6

T0

T2
F1

F4

T4
F2

F3

T6

F4

Figura 4 - Qualidade global e intenção de compra das quatro formulações ao longo da
conservação.

cor apelativa
5

F4

4

aroma estranho

sabor equilibrado

3
2

1
0
aromático

agridoce

equilibrio mistura
T0

pungente
T2

T4

T6

Figura 5 - Perfil sensorial da formulação 4 ao longo do período de conservação.
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Resumo
Aleloquímicos são as substâncias químicas que podem afetar o crescimento, o
comportamento e a biologia populacional de outros seres vivos. Estudos descreveram que
extratos metanólicos da parte aérea (folha e casca) de Annona crassiflora, A. coriacea, A.
dioica, A. sylvatica e Duguetia furfuracea (Annonaceae) apresentaram efeitos
alelopáticos sobre a germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de alface, por
apresentar em sua composição uma mistura complexa de substâncias ativas.
Considerando a importância da alelopatia para os ecossistemas, objetivou-se com o
presente trabalho investigar o potencial alelopático dos extratos etanólico e aquoso da
parte aérea (folhas) de pinha na germinação e crescimento inicial de alface. O
experimento foi conduzido no Laboratório de Propagação de Plantas da Universidade
Federal do Piauí – Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), na cidade de Bom Jesus,
PI. As sementes de alface foram adquiridas no comércio local e as folhas de pinha foram
coletadas no pomar didático. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em
esquema fatorial 2 x 5, sendo dois tipos de solventes (etanólico e água) da estrutura
vegetativa das plantas de pinha (folhas) e cinco concentrações dos extratos (0; 25; 50; 75
e 100%). O experimento foi montado em caixas Gerbox forradas com papel Germitest
onde colocou-se 50 sementes por caixa, que foram umedecidas diariamente com os
respectivos extratos. O período de duração do experimento foi de 7 dias e logo após a
germinação foi possível observar quais os efeitos causados pelos aleloquímicos liberados.
Durante esse período foram avaliadas as seguintes variáveis: Porcentagem de
germinação, Índice de velocidade de germinação, Comprimentos da raiz e da parte aérea)
das plântulas e Massa seca total das plântulas. Os dados coletados foram submetidos à
análise de variância, sendo as médias dos fatores qualitativos comparadas pelo teste
Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o R Core Team (2017), e as médias
do fator quantitativo submetidas à análise de regressão Microsoft Excel (2013). O fator
tipo de extrato apresentou diferença significativa na porcentagem de germinação, no
índice de velocidade de germinação, comprimento da raiz e comprimento da parte aérea
das plântulas; enquanto o fator dose apresentou diferença significativa no índice de
velocidade de germinação, comprimento da parte aérea e para a variável comprimento de
1
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raiz. Portanto, conclui-se que os extratos de folhas de pinha têm efeito alelopático sobre
a germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de alface, em que o extrato aquoso
teve maior ação inibitória de porcentagem de germinação, índice de velocidade de
germinação, crescimento da parte aérea e crescimento radicular da alface.
Palavras-chave: Lactuca sativa; pinha; alelopatia; metabólitos secundários
Allelopathic potential of Annona squamosa leaf extract on germination and growth
of lettuce seedlings
Abstract
Allelochemicals are chemicals that can affect the growth, behavior, and population
biology of other living organisms. Studies have described that methanolic extracts of
Annona crassiflora, A. coriacea, A. dioica, A. sylvatica and Duguetia furfuracea
(Annonaceae) showed allelopathic effects on the germination and initial development of
lettuce seedlings, in its composition a complex mixture of active substances. Considering
the importance of allelopathy to the ecosystems, the objective of this work was to
investigate the allelopathic potential of the ethanolic and aqueous extracts of sugar apple
(leaves) on germination and initial lettuce growth. The experiment was conducted at the
Laboratory of Plant Propagation of the Federal University of Piauí - Campus Professora
Cinobelina Elvas (CPCE), in the city of Bom Jesus, PI. The seeds of lettuce were acquired
in the local commerce and the leaves of sugar apple were collected in the didactic orchard.
The design was a completely randomized design, in a 2 x 5 factorial scheme, with two
types of solvents (ethanolic and water) of the vegetative structure of the sugar apple plants
(leaves) and five extracts concentrations (0, 25, 50, 75 e 100%). The experiment was
mounted in Gerbox boxes lined with Germitest paper where 50 seeds per box were placed,
which were moistened daily with the respective extracts. The duration of the experiment
was 7 days and soon after the germination it was possible to observe the effects caused
by the released allelochemicals. During this period the following variables were
evaluated: Germination percentage, Germination speed index, Root length and shoot
length of seedlings and Total dry mass of seedlings . The collected data were submitted
to analysis of variance, and the means of the qualitative factors were compared by the
Tukey test, at the 5% probability level, using the R Core Team (2017) and the means of
the quantitative factor submitted to the Microsoft Excel regression analysis (2013). The
type factor of extract showed a significant difference in the percentage of germination,
the rate of germination, root length and seedling length; while the dose factor showed a
significant difference in the rate of germination, shoot length and root length. Therefore,
it is concluded that extracts of sugar apple leaves have an allelopathic effect on the
germination and initial development of lettuce seedlings, in which the aqueous extract
had greater inhibitory allelopathic action of percentage of germination, germination speed
index, part aerial and root growth of lettuce.
Keywords: Lactuca sativa; sugar apple; allelopathy; secondary metabolites
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Introdução
A pinha (Annona squamosa L.), conhecida também como fruta-do-conde ou ata,
é uma das fruteiras mais promissoras e uma das principais anonáceas cultivadas no Brasil,
principalmente na Região Nordeste e no Estado de São Paulo, devido à sua fácil adaptação
edafoclimática e aos elevados preços que seus frutos alcançam no mercado (Cordeiro,
Pinto, Ramos, 2000).
A família Annonaceae é de apreciável importância econômica como fonte de
frutos comestíveis e espécies não nativas, como a fruta do conde ou pinha (Annona
squamosa L.), a graviola (A. muricata L.), a fruta da condessa (A. reticulata L.) e a
cherimóia (A. cherimola Mill.) (Lorenzi, Matos, 2002). São largamente empregadas na
medicina popular devido as suas diferentes propriedades farmacológicas atribuídas
principalmente aos alcalóides e, mais recentemente, a acetogeninas e flavonoides,
principais constituintes bioativos, agindo como agentes alelopáticos e encontrados em
gêneros específicos das anonáceas (Bermejo et al., 2005; Moraes, 2016; Santos, 2016;
Kotake, Ohta, 2003). Estudos relatam atividades antimicrobiana, inseticida e
antiparasitária, em particular contra Leishmania sp., Plasmodium falciparum e
Trypanosoma cruzi (Queiroz et al., 1996; Sahpaz et al., 1994; Santos, 2016).
O termo alelopatia está relacionado à capacidade de um vegetal interferir de forma
natural no desenvolvimento da vegetação adjacente, por meio de substâncias químicas
denominadas aleloquímicos, que são liberados na atmosfera ou no solo por exsudação
radicular, lixiviação, volatilização e decomposição dos resíduos da planta (Rodrigues et
al., 1999). A alelopatia é uma área de pesquisa de grande importância na agricultura, pois
permite buscar substâncias de origem vegetal para o controle de plantas invasoras,
reduzindo ou eliminando a contaminação do ambiente, preservando os recursos naturais
e garantindo o oferecimento de produtos com qualidade. Além disso, propicia uma
alternativa ecologicamente correta no cultivo de plantas para a indústria de fitoterápicos.
Teoricamente, substâncias químicas com atividades alelopáticas podem ser utilizadas
diretamente na formulação de bioherbicidas ou se modificadas, a fim de aumentar sua
atividade biológica (Souza Filho, Alves, 2002).
O estudo químico de plantas, sobretudo aquelas pertencentes à flora brasileira,
constitui-se numa estratégia economicamente importante para o futuro da indústria de
corantes, medicamentos e defensivos agrícolas, além de servir como direcionador
sustentável do país (Pinto et al., 2002). Com a descoberta de novos compostos, o
desenvolvimento de novos produtos agrícolas que tenham maior eficiência e menor efeito
poluente se torna cada vez mais viável. Considerando a importância da alelopatia para os
ecossistemas e os poucos testes realizados com as espécies de Anonáceas como
bioherbicida, objetivou-se com o presente trabalho investigar o potencial alelopático dos
extratos etanólico e aquoso da parte aérea (folhas) de Annona squamosa L. na germinação
e crescimento inicial de Lactuca sativa L.
Material e métodos
O experimento foi conduzido no Laboratório de Propagação de Plantas da
Universidade Federal do Piauí – Campus Professora Cinobelina Elvas, na cidade de Bom
Jesus, PI. Para a obtenção dos extratos vegetais, realizou-se a coleta manual de folhas das
plantas de Annona squamosa L., no período da manhã, no pomar experimental do CPCE.
Em seguida, as folhas passaram pelos processos de separação, higienização com solução
de hipoclorito de sódio a 2%, secagem em estufa com circulação forçada a 65ºC até
obtenção de peso constante e, logo após, trituração em liquidificador industrial.
3
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Para o preparo dos extratos aquosos, as folhas trituradas foram utilizadas na
proporção de 10 g de material vegetal para 200 mL de água destilada, de acordo com
metodologia proposta por Simões et al. (2003). O preparado foi mantido em repouso por
24 horas, após foi filtrado em papel filtro (faixa azul) para a retirada dos resíduos sólidos
e a solução obtida foi considerada como concentração de 100%. A partir desta, foram
realizadas as diluições em água destilada para a obtenção dos extratos nas concentrações
de 25, 50 e 75%.
Para o preparo dos extratos etanólicos, os materiais vegetais triturados foram
submetidos a extração a frio com etanol absoluto por 24 horas. Em seguida, o solvente
foi evaporado em rotoevaporador BT 350, obtendo-se o extrato etanólico puro das folhas
de Annona squamosa. A solução estoque (100%) foi obtida por diluição com água
destilada e dimetil sulfóxido (DMSO) a 1%, na proporção de 1000 mg L-1 e as demais
(25, 50 e 75%) por diluição em água destilada.
O experimento seguiu o delineamento inteiramente casualizado, em esquema
fatorial 5 x 2, sendo cinco concentrações do extrato (0; 25; 50; 75 e 100%) x dois tipos
de solvente do extrato vegetal (etanólico e água) e quatro repetições com 50 sementes por
caixa Gerbox.
Sementes comerciais de alface cv. Grand Rapids foram desinfestadas em solução
de hipoclorito de sódio 2%, por dois minutos, e enxaguadas com água destilada até a
completa remoção da solução. Estas foram submetidas ao teste de germinação em caixas
acrílicas transparentes com tampa, tipo Gerbox, esterilizadas com álcool etílico e forradas
com três folhas de papel Germitest, previamente esterilizadas em autoclave durante 2
horas a 105ºC.
Os extratos foram aplicados sobre o substrato com pipeta graduada, na proporção
de 2,5 vezes o peso do papel seco. Para os tratamentos com extrato etanólico procedeuse a diluição em água deionizada mais DMSO a 1% até a completa diluição do extrato.
As caixas foram mantidas em câmara tipo B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand), sob
umidade relativa do ar de 80%, temperatura de 25°C e fotoperíodo de 12 horas, por 7 dias
para a alface (Brasil, 2009).
Durante o experimento, foram avaliadas as seguintes variáveis: Percentagem de
germinação (%G), Índice de velocidade de germinação (IVG), Comprimentos de raiz
(CR) e de parte aérea (CPA) das plântulas e Massa seca (MS) das plântulas de alface. Os
dados coletados foram submetidos à análise de variância, sendo as médias do fator
qualitativo significativo comparadas pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade,
utilizando o programa estatístico R Core Team (2017); e as médias do fator quantitativo
significativo submetidas à análise de regressão utilizando o programa Microsoft Excel
(2013).
Resultados e Discussão
Os resultados da análise de variância (Tabela 1) apontam diferenças significativas
para o fator tipo de solvente na porcentagem de germinação, no índice de velocidade de
germinação, comprimento da raiz e comprimento da parte aérea das plântulas de alface.
Quanto ao fator de variação concentração dos extratos, observa-se diferença significativa
no índice de velocidade de germinação, comprimento da parte aérea e de raiz. Quanto à
interação tipos de solvente e concentração dos extratos não houve diferença significativa.
O extrato etanólico de folhas de pinha significativamente aumentou a percentagem
de germinação de sementes de alface (75,1%) quando comparado com o extrato aquoso
(56,2%) (Tabela 1). Como observado neste trabalho e relatado por Ferreira, Áquila
(2000), o efeito alelopático pode não ser tão expressivo sobre a percentagem de
4
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germinação final, no entanto, a velocidade de germinação ou outro parâmetro do processo
germinativo pode ser fortemente alterado, fazendo-se necessário o acompanhamento
diário da germinação. Diferente dos resultados aqui apresentados, Formagio et al. (2010),
encontraram que os extratos etanólicos das espécies de Annonaceae influenciam
negativamente na germinação das sementes de alface. Essa inibição não foi observada no
presente trabalho, possivelmente porque os extratos utilizados foram obtidos da parte
aérea da planta de pinha e não das sementes, podendo ocorrer variações nas concentrações
dos metabólitos secundários. As alterações no padrão de germinação podem ocorrer em
função de diversos efeitos causados em nível primário. Ferreira & Áquila (2000)
destacam as alterações na permeabilidade de membranas, na transcrição e tradução do
DNA, no funcionamento de mensageiros secundários, na respiração, na conformação de
enzimas e receptores, ou ainda pela combinação de todos esses fatores.
O índice de velocidade de germinação foi influenciado pelo tipo de solvente,
sendo que, o extrato aquoso promoveu redução significativa nos valores, alcançando
46,16, enquanto que o extrato etanólico obteve 77,91. Esse fato possivelmente justificase pela diferença de polaridade entre os solventes, que permitiu a extração de compostos
diferentes em cada solvente utilizado. A solubilidade de uma substância orgânica está
diretamente relacionada com a estrutura molecular, especialmente com a polaridade das
ligações e da espécie química como um todo (momento de dipolo). Geralmente, os
compostos apolares ou fracamente polares são solúveis em solventes apolares ou de baixa
polaridade, enquanto que compostos de alta polaridade são solúveis em solventes também
polares, o que está de acordo com a regra empírica de grande utilidade: “polar dissolve
polar, apolar dissolve apolar” ou “o semelhante dissolve o semelhante”. A solubilidade
depende, portanto, das forças de atração intermoleculares (Martins, Lopes, Andrade,
2013).
Quando se avaliou a concentração dos extratos de folha de pinha no IVG, verificase que houve diferença significativa, sendo que em ambos os tipos de solvente, aquoso e
etanólico, é observado um comportamento linear negativo (Fig. 1). Houve redução nos
valores com o aumento da concentração dos extratos de folha de pinha, atingindo IVG
próximos a 28,0 e 52,0, respectivamente, aquoso e etanólico.
A intensidade do efeito alelopático ocasionado pelos extratos depende do tipo de
tecido usado para a extração e da concentração de aleloquímicos, estando diretamente
relacionados à espécie (Martins, Lopes, Andrade, 2013). Pode se observar uma relação
dose dependente entre o IVG e os extratos, uma vez que, ao aumentar a concentração dos
extratos, ocorreu uma redução significativa no IVG das sementes, possivelmente
relacionadas ao aumento na quantidade de aleloquímicos da solução. Estudos têm
demonstrado que extratos aquosos de diferentes tecidos possuem efeitos alelopáticos
sobre a germinação de sementes (Borella et al., 2012).
O comprimento da parte aérea de plântulas de alface também foi influenciado
pelos tipos de solventes, o extrato aquoso promoveu maior inibição do crescimento
estando relacionado ao aumento na quantidade de aleloquímicos da solução (Tabela 1).
O comprimento da parte aérea teve 1,22 cm no extrato aquoso enquanto que no etanólico
foi igual a 2,09 cm.
As doses também interferiram significativamente no comprimento da parte aérea
de plântulas de alface, o extrato aquoso promoveu menor crescimento quando comparado
ao etanólico, podendo ser justificado pelos diferentes metabólicos secundários extraídos
pelos diferentes métodos de preparação dos extratos (Fig. 2). As médias se ajustaram ao
modelo linear que revelou comportamento negativo, menor estímulo no comprimento a
medida que aumenta a concentração dos extratos de pinha.
5
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Estes resultados coincidem com os encontrados por Formagio et al. (2010), ao
avaliarem os efeitos alelopáticos de extratos metanólicos da parte aérea (folhas e caules)
de Annona crassiflora, A. coriacea, A. dioica, A. sylvatica e Duguetia furfuracea
(Annonaceae), na concentração de 1% (m/v), sobre a germinação e crescimento inicial de
plântulas de alface. Os autores evidenciaram redução tanto no crescimento de raízes como
na parte aérea das plântulas a partir da concentração de 50% quando comparadas com o
controle.
Observa-se que as médias do comprimento da raiz, em função das concentrações
dos extratos de pinha, se ajustaram ao modelo linear, com ponto de máxima estimado em
2,6 cm na concentração de 0% do extrato etanólico (Figura 3). A concentração de 100%
do extrato de pinha parece indicar efeito fitotóxico, visto ter reduzido o comprimento da
raiz quando comparada à concentração testemunha, nos dois tipos de solventes. O
crescimento da raiz é mais sensível a ação de aleloquímicos, pois o seu alongamento
depende das divisões celulares que, se inibidas, comprometem o seu desenvolvimento
normal (Hoffmann et al., 2007).
Conti & Franco (2011), ao avaliarem o comprimento da raiz de plântulas de alface
submetidas aos extratos de diferentes partes (flor, folha, ramo, raiz e caule) de Casearia
sylvestris, verificaram inibição e, em alguns casos, necrose do sistema radicular. Estes
resultados são explicados devido ao fato dos vegetais produzirem metabólitos secundários
em todos os órgãos vegetativos e, muitas vezes, em tipos e concentrações diferentes.
Supõe-se que as substâncias presentes nas folhas da Annona squamosa são mais efetivas
para o crescimento da parte aérea quando comparado com as produzidas em outras
estruturas, da mesma forma, é possível que a água extraia mais compostos que auxiliam
no crescimento da raiz do que o etanol.
Conclusão
Os extratos de folhas de Annona squamosa tem efeito alelopático sobre a
germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de alface. O extrato aquoso teve maior
ação alelopática inibitória da porcentagem de germinação, índice de velocidade de
germinação, crescimento da parte aérea e da radicular. A concentração de 100% dos
extratos teve efeito de inibição das variáveis.
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Figura 1. Índice de velocidade de germinação de sementes de alface em função das
concentrações dos extratos aquoso e etanólico de folhas de Annona squamosa.
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Figura 2. Comprimento da parte aérea de plântulas de alface em função das
concentrações dos extratos aquoso e etanólico de folhas de Annona squamosa.
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Figura 3. Comprimento radicular de plântulas de alface em função das concentrações
dos extratos aquoso e etanólico de folhas de Annona squamosa.
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Resumo
O Instituto Agronômico (IAC) conduz um programa de melhoramento genético do
maracujá desde 1992, baseado em cruzamentos dirigidos e testes de progênie. Dele
resultaram as cultivares IAC 273, IAC 275, IAC 277, disponíveis no mercado desde
2000, e uma seleção especial, denominada IAC-1013. Para avaliar o seu valor
comercial, foram realizadas análises fisico-químicas e teste sensorial de aceitabilidade.
Foram considerados 280 frutos por cultivar, analisando-se a massa do fruto, a espessura
de casca, os diâmetros longitudinal e transversal, polpa (%), rendimento em suco e
sólidos solúveis totais. O teste sensorial de aceitação foi realizado com 32 provadores
não treinados, que avaliaram a aceitabilidade do fruto e do suco, com base numa escala
hedônica de nove pontos. O suco foi servido em copos descartáveis, em temperatura
ambiente, não adoçado. Para a agroindústria, concluiu-se que frutos da seleção
IAC-1013 e da cv. IAC 275 superaram o padrão atual de qualidade do suco,
destacando-se pela elevada porcentagem de polpa (≥ 52%), rendimento em suco (≥
44%) e teor de SST (≥ 14 º Brix), além da casca mais fina (< 4 mm). Os maracujás da
seleção IAC-1013 apresentaram polpa intensamente alaranjada, bastante atrativa,
menos ácida, cujo suco foi preferido por 92% dos provadores. Os frutos da ‘IAC 277’
apresentaram dupla finalidade (agroindústria e mercado de frutas frescas), enquanto
que os frutos da cv. IAC 273 não atenderam aos requisitos da agroindústria, devido a
casca grossa e menor rendimento em polpa. Amostras processadas (suco) e in natura
(fruto) da seleção IAC-1013 tiveram 95% e 83% de aprovação, respectivamente.
Quanto a intenção de compra, 96% comprariam o suco e 82% comprariam o fruto da
seleção IAC-1013, que atende com vantagens às exigências da agroindústria nacional,
podendo ser lançada como cultivar para esta finalidade.

Palavras-chave: suco maracujá; cultivares, IAC 275; IAC 273; IAC 277
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Yellow-Passion-fruit for food industry: cultivars, fruit quality and sensory
acceptability
Abstract
The Instituto Agronômico (IAC) conducts a program of genetic improvement of
passion fruit since 1992, based on controlled crosses and progeny tests. These crosses
resulted in the cultivars IAC 273, IAC 275 e IAC 277, available on the market since 2000,
and a special selection, called IAC-1013. To evaluate your commercial value, 280 fruits
of these variety underwent physical-chemical analysis and sensory acceptability test. We
analyzed the mass of the fruit, peel thickness, longitudinal and transverse diameters, pulp
(%), juice yield and soluble solids. The sensory acceptance test was conducted with 32
untrained panelists, who evaluated the acceptability of the fruit and the juice, with the aid
of a nine-point hedonic scale. The juice was served in disposable cups, room temperature,
not sweetened. For the food industry, it is concluded that the fruits of the IAC 1013 and
selection cv. IAC 275 exceeded the current standard of quality of the juice, most notably
by the high percentage of pulp (52%), juice yield ( ≥ 44%) ≥ and TSS content (≥ 14°
Brix), besides the thinner peel (< 4 mm). The IAC-1013 selection showed a different
pulp, intensely orange, quite attractive, whose juice was preferred by 92% of tasters. The
passion fruits of the 'IAC 277’ presented dual purpose (agribusiness and fresh fruit
market), while the fruits of cv. IAC 273 did not heed requirements of agro-industry, due
to thick peel and lower percentage of pulp. Samples processed (juice) and fresh (fruit)
IAC-1013 had 95% and 83% approval, respectively. How to purchase intent among
consumers, 96% would buy the juice and 82% would buy the fruit. The IAC 1013
selection is a top product to meet the expectations of the agribusiness consumers, with
additional advantages. It can be released as a new cultivar for this purpose.
Key-words: passion-fruit juice, cultivars; IAC 275; IAC 273; IAC 277
Introdução
O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de maracujá, tendo produzido
cerca de 50 mil toneladas de frutos, em 2015 (IBGE, 2017). Esta cultura é de
significativa importância socioeconômica para o país, especialmente para os pequenos
produtores, que a consideram uma alternativa bastante interessante para a agricultura
familiar (Cavichioli et al., 2018). Oferece uma receita distribuída pela maior parte do
ano, capaz de viabilizar economicamente as pequenas propriedades familiares, que são
responsáveis por cerca de 80% da safra anual (Meletti et al., 2019). O fruto é
comercializado como fruta fresca ou processado industrialmente, na forma de polpas,
sucos, geleias e néctares. Mais recentemente, tem reforçado a merenda escolar, devido ao
seu elevado valor nutricional e ampla aceitação.
O suco de maracujá apresenta sabor e aroma intensos, bastante apreciado no
mercado nacional e internacional. A demanda e os preços têm sido sempre crescentes.
É uma fruta brasileira, de clima tropical, cultivada em todos os estados da federação.
Mesmo com variações climáticas significativas, tem sido possível colher maracujá
quase o ano todo, alternando-se as diferentes regiões produtoras. Isso favorece sua
2
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comercialização e utilização.
O mercado brasileiro de sucos prontos foi o segmento de maior crescimento na
categoria das bebidas não-alcoólicas a partir dos anos 2000, segundo Saron et al.
(2007), acompanhando a tendência de ampliação do consumo de bebidas prontas para
consumo, nutritivas e com apelo saudável, especialmente nos grandes centros
consumidores.
Os ácidos orgânicos presentes no maracujá são importantes na definição de seu
flavor tão característico, sendo que 93 a 96% da sua acidez total é constituída por ácido
cítrico. A coloração do suco se deve a um complexo de pigmentos carotenóides, no
qual predomina o β-caroteno (Saron et al., 2007).
Como o suco do maracujá é bastante apreciado pelos brasileiros, atrás apenas
dos sucos de laranja e caju, o melhoramento genético do maracujazeiro vem sendo
realizado há 30 anos no IAC, incluindo a obtenção de híbridos intra-específicos.
Através dele, procura-se reunir plantas de alta produtividade àquelas produtoras de
frutos de qualidade superior, que resultam em cultivares capazes de atender as
diferentes exigências de mercado, nos dois segmentos predominantes, o de frutas
frescas e a indústria alimentícia (Bruckner & Picanço, 2002).
Quanto mais intensa a coloração da polpa dos frutos, maior a atratividade junto
aos consumidores do produto natural ou industrializado. Daí a tendência em
industrializar preferencialmente frutos de cultivares que apresentem polpa
alaranjada-intensa, fortemente pigmentada, com alto teor de carotenóides, mais
atrativas, aromáticas e nutritivas. Associando-se o elevado rendimento industrial para
garantir a viabilidade econômica do processamento, os cruzamentos dirigidos entre
plantas pré-selecionadas deram origem a seleção IAC-1013, que possui todas estas
características reunidas.
Enquanto o mercado in natura privilegia a apresentação dos frutos, sendo
importantes: o tamanho, a integridade da casca, sua classificação por calibre e a
sanidade, frutas para processamento precisam ter alto rendimento industrial, casca fina,
elevado teor de sólidos solúveis e suculência, além de um sabor agradável (Bruckner &
Picanço, 2002). Desta forma, torna-se essencial a realização de análises sensoriais dos
frutos e do suco da nova seleção IAC-1013, a fim de conhecer seu valor comercial,
avaliando sua aceitação por parte dos consumidores, quando comparada às cultivares
IAC pré-existentes.
Material e Métodos
Frutos maduros das cultivares IAC 273, IAC 275 e IAC 277, mais a seleção
IAC-1013 foram coletados em um pomar do município de Mogi Mirim, SP, e avaliados
durante as safras de 2014 a 2018. Os frutos foram retirados de plantas em produção, com
idade entre um e dois anos, cultivadas em espaçamento de 4,0 m x 3,0 m.
Para avaliar o valor comercial da nova seleção, foram realizadas análises
físico-químicas e teste sensorial de aceitabilidade. Foram considerados 280 frutos por
cultivar, maduros, com um mínimo de 60% da casca amarela.
Na análise física, a massa dos frutos (g) foi mensurada em balança digital,
enquanto a espessura de casca, os diâmetros longitudinal (Ø L) e transversal (Ø T),
expressos em milímetros, foi obtida com o auxílio de um paquímetro digital. O teor de
3
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sólidos solúveis totais (SST), expresso em ºBrix, foi determinado por leitura direta em
refratômetro manual marca Atago N-1.
A quantidade de polpa presente nos frutos foi calculada pela relação entre a
massa da polpa/ massa total do fruto, expresso em porcentagem. O rendimento em suco
foi determinado após esmagamento e fricção da polpa em peneira, coletando-se o suco
puro em becker, para posterior pesagem. O cálculo foi obtido através da relação massa
dos suco/massa do fruto, expresso em porcentagem.
O teste sensorial de aceitação foi realizado no IAC, com 32 provadores não
treinados. Foram oferecidas a eles duas amostras, em temperatura ambiente, uma de suco
não adoçado, em copos descartáveis, e outra de fruto cortado ao meio. Elas foram
servidas individualmente, em ordem aleatória de apresentação. Cada amostra estava
acompanhada de uma ficha de aceitabilidade, que considerou uma escala hedônica de
nove pontos para avaliação. As notas consideradas foram (1) desgostei extremamente,
(2) desgostei muito, (3) desgostei moderadamente, (4) desgostei ligeiramente, (5)
indiferente, (6) gostei ligeiramente, (7) gostei moderadamente, (8) gostei muito e (9)
gostei extremamente, conforme metodologia empregada por Pacheco et al. (2014). Ao
final, cada provador foi questionado sobre o que mais gostou ou o que reprovou na
amostra.
Resultados e Discussão
Os valores médios de massa de fruto, diâmetros longitudinal e transversal,
espessura de casca, teor de SST, rendimento em suco, coloração de polpa e principal
indicação de uso encontram-se no quadro 1.
Em comparação às demais cultivares já estabelecidas no mercado, observa-se que
os frutos da seleção IAC-1013 apresentaram características muito parecidas com os
frutos da cultivar IAC 275, amplamente recomendada e já cultivada para a agroindústria.
Assim como ela, possui frutos de menores dimensões quando comparados aquelas
direcionadas ao mercado de frutas frescas (Bruckner & Picanço, 2002; Silva et al., 2016),
que exige excelente apresentação visual. Porém, devido a casca fina, elevado teor de
SST, maior suculência e coloração diferenciada de polpa, características internas não
observadas visualmente com o fruto inteiro, certamente trariam qualidade superior aos
produtos resultantes do processamento na indústria alimentícia, concordando com Saron
et al. (2007). São qualidades que conferem maior valor agregado aos produtos
resultantes, inclusive no suco pronto para beber, um nicho de mercado em franca
expansão. Tais características são capazes também de conferir maior rendimento
industrial, reduzindo o custo de produção dos derivados da polpa do maracujá.
Em relação às avaliações de Silva et al. (2016) no Vale do São Francisco, a
caracterização física dos frutos ficou bem próxima ao obtido por eles, indicando sua
adequabilidade ao mercado. Os autores descrevem as maiores dimensões externas e de
espessura de casca nos frutos de cv. Sol-de-Cerrado, por exemplo, que é uma cultivar
para mercado de frutas frescas, assim como ora obtido para frutos da cultivar IAC 273.
A principal característica que destaca os frutos da seleção IAC-1013 é uma
coloração predominantemente alaranjado-avermelhada na polpa, altamente atrativa e
aromática, decorrente do alto teor de carotenóides. Esta coloração diferenciou a fruta e o
suco dela resultante, conferindo atrativo adiciona (fig.1). Amostras processadas (suco) e
in natura (fruto) da seleção IAC-1013 alcançaram 95% e 83% de aprovação,
4
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respectivamente (Quadro 2), tendo sido atribuída à coloração da polpa e ao flavor do
suco a ampla aceitabilidade do produto.
De acordo com Pacheco et al. (2014), a coloração é o atributo de qualidade mais
atrativo pra o consumidor, sendo um dos fatores determinantes para a aquisição de
frutos. Pode estar intimamente ligado ao sabor, e no caso do maracujá, 73% dos
provadores fizeram a associação da coloração intensa da polpa com o flavor do suco e do
fruto in natura que lhes foi apresentado.
A seleção IAC-1013 apresentou colheita entre dezembro e julho, no Estado de
São Paulo, conforme a região produtora. Com frutos de massa média de 187,9 g, foi
considerada a mais precoce, com florescimento intenso, e picos de florada nos meses de
novembro, fevereiro e abril. O elevado rendimento em suco, maior que 44%, é o maior
entre todas as cultivares existentes atualmente no mercado nacional, característica
altamente desejada pelos consumidores, mesmo em escala doméstica. Na agroindústria,
o rendimento mínimo considerado para maracujá é de 33%, conforme Coelho et al.
(2011), no que esta seleção é significativamente superior.
Quanto aos índices de aprovação das amostras, a aceitação do fruto e do suco
também foi bastante interessante (quadro 2), chegando a 95% no suco. Sabor e coloração
da polpa foram às características mais apreciadas, em mais de 70% das respostas dos
provadores.
Amostras do fruto da seleção IAC-1013 obtiveram 83% de aprovação e 18% de
rejeição, um pouco menor que a receptividade ao suco. Consumidores que apontaram a
categoria ‘desgostei moderadamente’ na escala hedônica relataram que preferem
adquirir frutos maiores, por hábito, que seria mantido mesmo sabendo que frutos muito
grandes de outras cultivares possuem elevada porcentagem de casca.
Com os elevados índices de aprovação das amostras processadas (suco) e in
natura (fruto) da seleção IAC-1013, de 95% e 83%, respectivamente, foi perguntado aos
testadores qual seria a intenção de compra, após conhecer o produto. Os resultados
indicaram que 96% comprariam o suco e 82% comprariam o fruto, dados muito
próximos à aceitação registrada pelo grupo de pessoas apresentadas ao novo produto.
Conclusão
Pela qualidade da polpa e ampla aceitação pelos provadores, os frutos da seleção
IAC-1013 de maracujá amarelo atendem às exigências do mercado nacional, podendo
ser lançada como uma nova cultivar. Suas características permitem agregação de valor a
produtos alimentícios, além de uma potencial redução de custos, devido ao elevado
rendimento industrial.
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Quadro 1. Comparação das principais características comerciais das cultivares IAC 273,
IAC 275 e IAC 277 com a seleção IAC-1013. Campinas, SP, IAC, safras 2014-2018.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seleção
Características
IAC 277
IAC 273
IAC 275
IAC-1013
cultivares
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Precocidade

Média

Tardia

Muito precoce

Muito precoce

Mês de produção
7º - 8º
8º - 9º
5 - 7º
5 - 7º
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Florescimento
abundante
abundante
intenso
abundante
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diâm
9,8 x 7,5
11,6 x 9,0
8,1 x 6,8
8,8 x 8,2
longitudinal
x
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
transversal (cm)
casca média
casca média
Casca fina
Casca fina
5-6 mm
7-8 mm
4-5 mm
4-5 mm
48% polpa
46% polpa
52% polpa
57% polpa
Ótimo
Excelente
Frutas frescas Frutas frescas
rendimento
rendimento
industrial
industrial
Frutos
agroindústria
amareloalaranjadolaranjaalaranjado
alaranjado
intenso
avermelhado
207,54 g
238,3 g
194,5 g
187,9 g
(±12,87)
(±19,09)
(±10,1)
(±9,09)
Fruto médio

Fruto grande

Fruto médio

Fruto médio

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SST (º Brix)
13 a 15
13 - 14
14-16
14-17
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rendimento suco
36-40%
34%
≥ 42 %
44-47%
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Produtividade
35 a 40 t/ha
30 a 38 t/ha
35 a 45 t/ha
30 a 45 t/ha
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quadro 2. Teste de aceitabilidade do suco e do fruto de maracujá-amarelo da Seleção
IAC-1013 pelos provadores. (Campinas, SP, 2016-17).
Produto

Média das
Notas (0 a 9)

Aprovação
(%) (*)

Rejeição
(%) (**)

Frutos
7,3
83
17
Suco
8,2
95
5
(*) Notas > 5 (9 = gostei extremamente; 8 = gostei muito; 7 = gostei moderadamente;
6 = gostei ligeiramente).
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Figura 1. Vista externa e interna de frutos de maracujá-amarelo da Seleção IAC-1013,
mais o suco resultante, com coloração predominantemente alaranjado-avermelhada na
polpa, atrativa e aromática, decorrente do alto teor de carotenóides.

8
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Resumo

Objetivou-se com este trabalho verificar o efeito da inoculação de bactérias
diazotróficas e fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) no crescimento e nutrição de
mudas micropropagadas de abacaxizeiro durante o período de aclimatização. O
delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 4x2x2,
sendo representados pelos inóculos mistos: FMAs (Rhizophagus clarus + Gigaspora
margarita), bactérias diazotróficas (Burkholderia sp. UENF 114111 + Burkholderia
silvatlantica UENF 11711 + Herbaspirillum seropedicae HRC 54), inóculo misto das
espécies de bactérias diazotróficas + FMAs e o controle (sem inoculação); duas cultivares
de abacaxizeiro (BRS Vitória e BRS Imperial) em duas épocas de avaliação (90 e 150
dias de aclimatização), com quatro repetições. Foram avaliadas após o transplantio, aos
90 e 150 dias de aclimatização as seguintes características das mudas: altura, número de
folhas, área foliar, matéria seca da parte aérea, matéria seca da raiz e teores de
macronutrientes e micronutrientes. Verificou-se que a inoculação com FMAs e bactérias
diazotróficas não promove o crescimento aéreo das mudas. Além do inóculo misto de
FMAs e do inóculo misto de bactéria + FMAs aumentar os teores de P das mudas do
abacaxizeiro `BRS Vitória` e `BRS Imperial`, estes inóculos acrescentam os teores
foliares de Ca, Mg e S das mudas. O inóculo misto de bactérias diazotróficas incrementa
a matéria seca da raiz em mudas micropropagadas de abacaxizeiro aos 150 dias de
aclimatização.
Palavras-chave: Ananas comosus; propagação vegetativa; micro-organismos.
Abstract
Response of micropropagated pineapple plantlet inoculated with
diazotrophic bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi during acclimatization
The objective of this study was to verify the effect of the inoculation of
diazotrophic bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on the growth and
nutrition of micropropagated pineapple seedlings during the acclimatization period. The
experimental design was a randomized complete block design in a 4x2x2 factorial
scheme, represented by the mixed inoculums: FMAs (Rhizophagus clarus + Gigaspora
margarita), diazotrophic bacteria (Burkholderia sp. UENF 114111 + Burkholderia
silvatlantica UENF 11711 + Herbaspirillum seropedicae HRC 54), mixed inoculum of
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diazotrophic bacteria + FMA species and control (without inoculation); two cultivars of
pineapple (BRS Vitória and BRS Imperial) in two evaluation periods (90 and 150 days
of acclimatization), with four replications. The following characteristics of the seedlings
were evaluated after transplanting at 90 and 150 days of acclimatization: height, number
of leaves, leaf area, shoot dry matter, root dry matter, and macronutrient and micronutrient
contents. It was verified that the inoculation with FMAs and diazotrophic bacteria does
not promote the aerial growth of the seedlings. In addition to the mixed inoculum of
FMAs and the mixed inoculum of bacteria + FMAs increase the P contents of the
pineapple seedlings `BRS Vitória` and` BRS Imperial`, these inocula add the foliar
contents of Ca, Mg and S of the seedlings. The mixed inoculum of diazotrophic bacteria
increases root dry matter in micropropagated pineapple seedlings at 150 days of
acclimatization.
Keywords: Ananas comosus; vegetative propagation; microorganisms.
Introdução
No Brasil, o processo de produção de mudas do abacaxizeiro (Ananas comosus
var. comosus) tem alta probabilidade de disseminar pragas e doenças (Santos et al., 2011).
Isso faz do plantio de mudas sadias e resistente às doenças uma alternativa para o controle
de doenças como a fusariose. A micropropagação é método viável para a propagação do
abacaxizeiro, principalmente na multiplicação de novas cultivares (Teixeira et al., 2001).
Porém, o tempo de aclimatização das mudas pode elevar o custo da produção destas, pois
nesta fase o crescimento das mudas é lento, sendo demandadas técnicas que melhorem a
aclimatização. Técnicas que possibilitem acelerar o crescimento de plantas, têm sido
testadas, como o uso de bactérias diazotróficas (Weber et al., 2003; Silva et al., 2016), de
fungos micorrízicos arbusculares – FMAs (Santos et al., 2011); além do aumento de
resistências de plantas à estresse bióticos e abióticos. Além disso, fungos micorrízicos
arbusculares são potenciais contribuidores para diminuição dos impactos ambientais
negativos resultantes do uso contínuo de produtos químicos fertilizantes.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi verificar o efeito da inoculação de
bactérias diazotróficas e de FMAs no crescimento e nutrição de mudas micropropagadas
de abacaxizeiro durante o período de aclimatização.
Material e métodos
O experimento foi realizado em casa de vegetação. O delineamento experimental
foi o de blocos ao acaso, num esquema fatorial 4x2x2, sendo representados pelos inóculos
mistos com: FMAs (Rhizophagus clarus + Gigaspora margarita), bactérias diazotróficas
(Burkholderia sp. UENF 114111 +Burkholderia silvatlantica UENF 117111
+Herbaspirillum seropedicae estirpe HRC 54), inóculo misto de bactérias + FMAs
(Burkholderia sp. UENF 114111 +Burkholderia silvatlantica UENF 117111
+Herbaspirillum seropedicae estirpe HRC 54 e R. clarus +G. margarita), ausência
(tratamento controle sem o inóculo de FMAs e de bactérias diazotróficas; duas cultivares
de abacaxizeiro (BRS Vitória e BRS Imperial) em duas épocas de avaliação (90 e 150
dias de aclimatização), com quatro repetições.
Os fungos foram multiplicados de acordo com metodologia de Santos et al.
(2011). A inoculação dos FMAs foi realizada durante o transplantio das mudas de
abacaxizeiro, a partir da mistura de solo contendo esporos e raízes de milho colonizadas
do inóculo misto (R. clarus + G. margarita), deixando-se o tratamento controle sem
inoculação.

191

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Para a multiplicação do inóculo bacteriano utilizou-se a metodologia de
Döbereiner et al. (1995) enquanto a inoculação das bactérias foi empregada a mesma
utilizada por Silva et al. (2016).
Aos 15 dias após o transplantio, semanalmente, foi realizada uma adubação foliar
com uma solução nutritiva completa (Ramos et al., 2011) com 2 mL por planta. Sendo
que partir da quarta semana foi realizada a omissão de fósforo da solução, por ocasião da
inoculação com FMAs.
Foram avaliadas, aos 90 e 150 dias de aclimatização, as seguintes características
biométricas: altura, número de folhas, área foliar, matéria seca da parte aérea, matéria
seca da raiz e análise nutricional dos macronutrientes e micronutrientes. Para a obtenção
da matéria seca da parte aérea e da raiz, estas foram secas, separadamente, em estufa de
circulação forçada a 70ºC por 72h e, posteriormente, foram pesadas em balança analítica.
A área foliar foi obtida no medidor de área foliar de bancada modelo LI-3100 LICOR,
Lincoln, NE, USA. Aos 150 dias de aclimatização foi realizada a contagem de bactérias
diazotróficas conforme Döbereiner et al. (1995) e adaptações de Silva et al. (2016); e a
porcentagem de FMAs no tecido radicular com metodologias descrita por Grace e
Stribley (1991) e com adaptações de Santos et al. (2011). A análise nutricional [nitrogênio
(N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), enxofre (S), boro (B), ferro
(Fe), Zinco (Zn), manganês (Mn), cobre (Cu), molibdênio (Mo) e níquel (Ni) ] das mudas
foi realizada conforme descrito por Jackson, (1965) e Peters (2005). Os dados foram
submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias foram comparadas pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade utilizando-se o programa SANEST.
Resultados e discussão
Na avaliação da colonização micorrízica, verificou-se que independente da
cultivar, os inóculos contendo os FMAs (inóculo misto de FMAs e inóculo misto de
bactérias + FMAs) associaram-se às raízes das mudas (Figura 1). As mudas inoculadas
com o inóculo misto de bactérias + fungos apresentaram maior população das bactérias
em relação aos demais tratamentos, no entanto, não diferiu do inóculo misto contendo
apenas as bactérias (Figura 2).
Observou-se que as mudas, quando inoculadas com o inóculo misto FMAs,
apresentaram menor crescimento (altura e número de folhas) comparativamente ao
controle e ao inóculo misto de bactérias (Tabela 1). No entanto, quando os FMAs foram
associados às bactérias (inóculo misto de bactérias + fungos), verificou-se o incremento
5,78% na altura quando comparado à inoculação somente com os FMAs, porém, não foi
observada diferença entre estes tratamentos. Com relação ao número de folhas, este foi
superior no tratamento controle quando comparado com o inóculo contendo FMAs, mas
não diferiu do inóculo misto de bactérias e do inóculo misto de bactérias + fungos (Tabela
1).
Os efeitos dos tratamentos microbiológicos foram mais evidenciados aos 150 dias
de aclimatização na matéria seca da parte área e na área foliar, independe da cultivar. Aos
150 dias, as mudas apresentaram maiores valores de matéria seca da parte aérea quando
inoculadas com o inóculo misto de bactérias do que aquelas que receberam o inóculo
misto de bactérias + FMAs e o inóculo misto FMAs, mas não diferiu do controle (Tabela
2).
Weber et al. (2003) constataram que a inoculação com bactérias Burkholderia
cepacia (AB213) aumentou o acúmulo de matéria seca da parte aérea das plantas da
cultivar Smooth Cayenne, com incremento de 15,2% em relação às plantas controle.
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Silva et al. (2016) verificaram em mudas micropropagadas de abacaxizeiro ‘BRS
Vitória’ o aumento da matéria seca aérea e radicular quando as mudas foram inoculadas
com o inóculo misto de bactérias diazotróficas Burkholderia sp. UENF 114111, B.
silvatlantica UENF 117111 e H. seropedicae estirpe HRC 54, no período de 150 dias de
aclimatização. O mecanismo de promoção de crescimento pelas bactérias pode ter
ocorrido devido a produção de reguladores de crescimento (Malik et al., 1997), os quais
podem contribuir para o crescimento da raiz, proporcionando a melhor adaptação de
mudas ao período de aclimatização.
Verificou-se o efeito isolado do fator cultivar, onde as mudas da ‘BRS Vitória’
apresentaram a maior altura. Quanto ao número de folhas, verificou-se a maior quantidade
em mudas da ‘BRS Imperial’, com incremento de 9,29%. No entanto, não se observou
diferenças na matéria seca da parte aérea e da raiz nas cultivares estudas (Tabela 3).
O efeito do inóculo misto de bactérias sobre os teores de N pode ter sido inibido,
devido à utilização da solução nutritiva contendo nitrogênio, que foi aplicada
semanalmente às mudas. Porém, foram observados maiores teores de N quando as mudas
receberam o inóculo misto de FMAs e o inóculo contendo bactérias e FMAs (Tabela 4).
Observou-se, também, que o inóculo misto de FMAs e o inóculo de bactérias + FMAs
incrementaram os teores foliares de Ca, Mg e S nas mudas de abacaxizeiro
comparativamente aos tratamentos com a inoculação do inóculo bactérias e o controle,
sem inoculação de micro-organismos (Tabela 4).
Para os teores de K, as mudas inoculadas com o inóculo misto de bactérias
diazotróficas apresentaram maiores teores foliares em relação aos inóculo misto de
bactérias + FMAS e o inóculo FMAs, mas não diferiram do controle, mesmo
apresentando maiores valores de média dos teores (Tabela 4).
Os tratamentos microbiológicos com os inóculos que continham os FMAs
(inóculo misto de FMAs e inóculo misto de bactérias + fungos) aumentaram os teores
foliares de fósforo em relação aos tratamentos com ao inóculo de bactérias e ao tratamento
sem inoculação, nas cultivares BRS Vitória e BRS Imperial. Independente do tratamento
microbiológico, as mudas do abacaxizeiro ‘BRS Imperial’ apresentaram maiores teores
deste nutriente do que a ‘BRS Vitória’ (Tabela 5).
Observou-se que as épocas de amostragem influenciaram os teores foliares de Ca
e Mg das cultivares estudadas, independente do tratamento microbiológico (Tabela 6).
Onde os teores de Ca e Mg foram superiores na segunda época de amostragem, sendo
observado teores maiores destes nutrientes na ‘BRS Vitória’ nas duas épocas de
avaliação.
Observou-se diferença entre as cultivares BRS Vitória e BRS Imperial em relação
aos teores de Mn, Zn, Mo e Ni independe dos inóculos e das épocas de avaliação, sendo
que as mudas da ‘BRS Imperial’ apresentaram maiores valores de média dos
micronutrientes Mn e Ni. Já a cultivar BRS Vitória apresentou maiores valores média dos
teores de Zn e Mo (Tabela 7).
Com relação aos teores foliares dos micronutrientes em função da inoculação,
observou-se que o teor de B foi maior em mudas inoculadas com o inóculo bactérias +
FMAs. Para o Cu, a inoculação da mistura bactérias + FMAs e o inóculo misto com
fungos apresentaram os maiores teores foliares deste nutriente (Tabela 8).
Para o Mn, os tratamentos contendo FMAs apresentaram os menores valores de
média (Tabela 8). Esta diminuição nos teores de Mn pode ter ocorrido devido a um
possível efeito de proteção à planta pelos FMA, que conforme Silveira (1992), essa
simbiose pode desenvolver algum papel de proteção direta da planta à toxicidade Mn e
Al e pode estar incluída em mecanismo de exclusão destes elementos.
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Os tratamentos microbiológicos não influenciaram sobre os teores foliares de Fe,
Zn e Mo (Tabela 8). Para o teor de Ni, verificou-se que o inóculo misto FMAs
incrementou os teores deste nutriente quando comparado com os tratamentos controle e
inóculo misto de bactérias diazotróficas, mas não diferiu significativamente do inóculo
misto de bactérias + fungo (Tabela 8).
Conclusões
A inoculação com FMAs e bactérias diazotróficas não promove o crescimento das
mudas micropropagadas de abacaxizeiro. O inóculo misto de FMAs e o inóculo misto de
bactéria + FMAs aumentaram os teores de P das mudas micropropagadas do abacaxizeiro.
O inóculo misto de bactérias diazotróficas incrementa a matéria seca da raiz em mudas
micropropagadas de abacaxizeiro aos 150 dias de aclimatização.
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Tabela 1. Altura e número de folhas por mudas micropropagadas de abacaxizeiro em
função da inoculação com bactérias diazotróficas e fungos micorrízicos arbusculares
(FMAs), até 150 dias de aclimatização.
Inóculo misto

Altura (cm)

Ausência
FMAs
Bactérias
Bactérias+FMAs
Média
CV (%)

Nº de folhas

8,72 a
7,99 b
8,64 a
8,48 ab
8,46
7,05

14,71 a
13,86 b
14,59 ab
14,33 ab
14,37
5,72

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade,
pelo teste de Tukey.
Tabela 2. Matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca da raiz (MSR) e área foliar
(AF) de mudas micropropagadas de abacaxizeiro em função da inoculação com bactérias
diazotróficas, fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) e das épocas de aclimatização.
Inóculo misto
Ausência
FMAs
Bactérias
Bactérias+FMAs
Média
CV (%)

MSPA (mg)
90 dias
150 dias
245,31Ba
448,38 Aa
223,75 Ba 335,88 Ac
254,68 Ba 463,68 Aa
237,19 Ba 399,56 Ab
240,23
411,88
10,02

MSR (mg)
90 dias 150 dias
51,56 Aa 36,25 Bb
41,88 Aa 38,75 Ab
41,88 Ba 60,42 Aa
38,44 Aa 45,00 Ab
43,44
45,11
24,89

AF (cm2)
90 dias
150 dias
41,56 Bab 61,51 Aa
35,83 Bb 49,69 Ab
43,17 Ba 64,70 Aa
40,29 Bab 53,71 Ab
40,21
57,40
9,84

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem
entre si, a 5% de significância pelo teste de Tukey.
Tabela 3. Altura da muda, número de folhas, matéria seca da parte aérea e matéria seca
da raiz por muda micropropagada de abacaxizeiro, em função das cultivares aos 150 dias
de aclimatização.
Cultivar

Altura
(cm)

BRS Vitória
BRS Imperial
Média
CV (%)

8,87 a
8,03 b
8,45
7,52

Nº de folhas

Matéria seca
da parte aérea
(mg)

Matéria seca
da raiz
(mg)

13,67 b
15,07 a
14,37
5,72

323,71 a
328,39 a
324,80
10,01

44,11 a
44,42 a
44,27
24,89

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, a 5% de
probabilidade, pelo testede Tukey.
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Tabela 4. Teores foliares dos nutrientes em mudas micropropagadas do abacaxizeiro em
função da inoculação com bactérias diazotróficas e fungos micorrízicos arbusculares
(FMAs).
N
K
Ca
Mg
S
Inóculo misto
........................................g kg-1.........................................
Ausência
FMAs
Bactérias
Bactérias+FMAs
Média
CV (%)

7,57 b
8,26 a
7,71 b
8,14 a
7,92
4,68

50,04 ab
48,35 bc
51,20 a
46,40 c
49,00
4,93

7,15 c
7,69 ab
7,51 bc
7,94 a
7,57
5,78

4,10 c
5,26 a
4,47 b
5,46 a
4,82
5,31

4,68 b
5,90 a
4,45 b
5,87 a
5,23
13,51

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, a 5% de
probabilidade, pelo teste de Tukey.
Tabela 5. Teores foliares de fósforo, em g kg -1, em mudas micropropagadas de
abacaxizeiros ‘BRS Vitória’ e ‘BRS Imperial’ em função da inoculação com bactérias
diazotróficas e fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), até 150 dias de aclimatização.
Cultivar

Inóculo misto

BRS Vitória
2,61 Bb
3,40 Ba
3,62 Bb
3,38 Ba
3,25

BRS Imperial
3,50 Ab
4,80 Aa
3,79 Ab
4,76 Aa
4,03

Ausência
FMAs
Bactérias
Bactérias+FMAs
Média
CV (%)
7,69%
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem
entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
Tabela 6. Teores foliares de Ca e Mg em mudas micropropagadas de abacaxizeiros ‘BRS
Vitória’ e ‘BRSImperial’ em duas épocas de avaliação (90 e 150 dias de aclimatização).
Ca
Cultivar
BRS Vitória
BRSImperial
Média
CV (%)

Mg

................................................. g kg-1............................................
90 dias
7,32 Ba
6,53 Bb
6,93

5,78

150 dias
9,01 Aa
7,43 Ab
8,22

90 dias
4,58 Ba
3,86 Bb
4,22

5,31

150 dias
6,13 Aa
4,69 Ab
5,41

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem
entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Tabela 7. Teores foliares de micronutrientes em mudas micropropagadas de abacaxizeiros
‘BRS Vitória’ e ‘BRS Imperial’, até 150 dias de aclimatização.
Mn
Zn
Mo
Ni
Cultivar
-1
...............................................mg kg ............................................
BRS Vitória
BRS Imperial
Média
CV (%)

44,24 b
50,95 a
47,6
9,45

26,47 a
22,47 b
24,47
12,46

7,52 a
5,95 b
6,74
19,22

1,00 b
1,21 a
1,11
38,75

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, a 5% de
probabilidade, pelo teste de Tukey.
Tabela 8. Teores foliares de micronutrientes em mudas micropropagadas de abacaxizeiro,
em função da inoculação com bactérias diazotróficas e fungos micorrízicos arbusculares
(FMAs), até 150 dias de aclimatização.
B
Cu
Fe
Mn
Zn
Mo
Ni
Inóculo misto
-1
.............................................mg kg ............................................
Ausência
FMAs
Bactérias
Bactérias+FMAs
Média
CV (%)

67,27 b
69,51 ab
69,51 ab
75,13 a
70,36
8,64

3,61 b
5,51 a
3,66 b
5,63 a
4,60
12, 35

131,74 a
148,44 a
142,63 a
150,63 a
143,36
22,89

50,48 a
41,73 b
53,77 a
44,39 b
47,59
9,45

23,66 a
24,90 a
24,12 a
25,19 a
24,47
12,46

6,94 a
7,13 a
6,07 a
6,79 a
6,73
19,22

0,90 b
1,41a
0,92 b
0,20 ab
0,86
38,75

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, a 5% de probabilidade,
pelo teste de Tukey.

Figura 1. Colonização dos fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) em raízes de mudas
de abacaxizeiro em função dos tratamentos microbiológicos. Médias seguidas
pela mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de
Tukey.
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Figura 2. Log do Número Mais Provável (NMP) de bactérias por grama de raiz do
abacaxizeiro em resposta à inoculação de bactérias diazotróficas. Médias seguidas pela
mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do hidroresfriamento associado a
embalagens sobre a vida útil pós-colheita de folhas de cebolinhas. Utilizaram-se maços
com 24 folhas de cebolinha, que foram submetidos ao hidroresfriamento a 4 ºC por 30
minutos, enquanto os demais foram apenas submersos em água destilada a temperatura
ambiente. Adotou-se o esquema fatorial 6x9 (condições de armazenamento x períodos)
com três repetições em delineamento inteiramente casualizado. As condições de
armazenamento: sem hidroresfriamento e sem embalagem, sem hidroresfriamento e saco
plástico, sem hidroresfriamento e PVC, hidroresfriamento sem embalagem,
hidroresfriamento com saco plástico e hidroresfriamento com PVC. O armazenamento
foi por 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 dias. Foi realizada análise visual, de vida de prateleira
e de perda de massa. Verificou-se que, as cebolinhas sem embalagem e associadas ou não
ao hidroresfriamento duraram 6 dias, já as que estavam acondicionadas em sacos plásticos
ou em PVC e que passaram ou não pelo hidroresfriamento apresentaram vida útil de 16
dias, sendo a embalagem responsável por um acréscimo de 10 dias na conservação das
folhas. Quando as folhas foram hidroresfriadas e sem embalagem ocorreu 29% de perda
de massa fresca em apenas 6 dias de armazenamento, enquanto aquelas embaladas
independente do hidroresfriamento, apresentaram no 16º dia de avaliação no máximo 6%
de perda de massa fresca e receberam nota 2 quanto ao aspecto visual, apresentando ainda
condições de armazenamento e consumo sem perda de qualidade. A combinação de
embalagens plásticas e hidroresfriamento por 30 minutos, foi uma técnica eficaz para
reduzir a perda de massa fresca das folhas de cebolinha, promovendo maior tempo de
armazenamento.
Palavras-chave: aspecto visual, atmosfera modificada, murchamento, perda de massa,
saco plástico.
Abstract
Post-harvest preservation of chives (Allium schoenoprasum) under hydrocooling
and packaging
The objective of this work was to evaluate the influence of the hydro-cooling associated
to packaging on the post-harvest life of chives leaves. Packages were used with 24 leaves
of chives, which were submitted to hydrocooling at 4 ºC for 30 minutes, while the others
were only submerged in distilled water at room temperature. The factorial scheme 6x9
(storage conditions x periods) was adopted with three replications in a completely
1
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randomized design. The storage conditions: without hydrocooling and without packaging,
without hydrocooling and plastic bag, without hydrocooling and PVC, hydrocooling
without packaging, hydrocooling with plastic bag and hydrocooling with PVC. Storage
was for 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 days. Visual analysis, shelf life and mass loss were
performed. It was found that unpeeled chives with or without hydro-cooling lasted for 6
days, while those that were packed in plastic or PVC bags and that had been or were not
hydrodriven had a shelf life of 16 days, the packaging being responsible for a addition of
10 days in the conservation of the leaves. When the leaves were hydrosphered and without
packaging, 29% of fresh mass loss occurred in only 6 days of storage, while those packed
irrespective of the hydrocooling presented on the 16th day of evaluation a maximum of
6% of fresh mass loss and received a grade of 2 to the visual aspect, also presenting
conditions of storage and consumption without loss of quality. The combination of plastic
packaging and hydro-cooling for 30 minutes was an effective technique to reduce the loss
of fresh mass of the chives leaves, promoting a longer storage time.
Keywords: visual appearance, modified atmosphere, wilting, loss of mass, plastic bag.
Introdução
A cebolinha (Allium schoenoprasum) é uma planta pertencente à família Aliaceae
que possui folhas cilíndricas e fistulosas, com 0,30 a 0,50 m de altura e coloração verdeescura, produz pequeno bulbo cônico, envolvido por película rósea, com perfilhamento e
formação de touceira (Heredia e Vieira, 2004). Essa hortaliça é considerada um
condimento muito apreciado pela população brasileira, sendo comumente comercializada
com outras folhosas como o coentro (Coriandum sativum L.) (Santana, 2015).
Conforme Chitarra e Chitarra (2005), as perdas pós-colheita são aquelas que
ocorrem após a colheita em decorrência da falta de comercialização ou do consumo do
produto em tempo hábil. Essas perdas podem ser de natureza quantitativa (perda de peso),
qualitativa (perdas no sabor, aroma e deterioração na textura e na aparência) e nutricional.
No Brasil, perdas pós-colheita de frutas e hortaliças são estimadas entre 40-50%
da produção (Gustavasson et al., 2011; Ferreira, 2017). Iniciando-se logo após a colheita
até a chegada à mesa do consumidor, as perdas ocorrem devido a injúrias mecânicas,
patológicas e fisiológicas (Parisi et al., 2012), que são favorecidas pelo manuseio,
transporte e condições de armazenamento inadequadas.
As hortaliças folhosas são altamente perecíveis, devido a intensa perda de água e
a rápida deterioração que atribui a esses produtos uma conservação de poucos dias após
serem colhidos, sendo necessário o uso de técnicas capazes de prologar a sua vida útil
pós-colheita (Finger et al., 1999; França, 2011).
A perda de massa das hortaliças ocorre principalmente devido a altas taxas
transpiratórias e ao processo de respiração desses produtos durante o armazenamento. O
enrugamento dos tecidos, amaciamento da polpa e perda de massa de matéria fresca das
hortaliças são ocasionados pela excessiva perda de água na pós-colheita. Desse modo, a
perda de água é um importante fator econômico na comercialização feita com base na
massa de matéria fresca (Vila, 2004).
O uso de atmosfera modificada durante o armazenamento, promove decréscimo
na velocidade da respiração, retardo na maturação e redução na deterioração de frutos e
hortaliças, uma vez que essa modificação na atmosfera é caracterizada pela formação de
uma barreira artificial à difusão de gases em torno da hortaliça ou fruta, resultando numa
redução do nível de O2 aumento do nível de CO2 e aumento do teor de vapor d’água
(Kader et al., 1989; Machado, et al., 2007; Christie et al., 1995; Cerqueira, 2007).
2
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A modificação da atmosfera pode ser obtida utilizando-se embalagens de
materiais plásticos, como polietileno, policloreto de vinila e similares ou através da
aplicação de produtos, como ceras, ésteres de sacarose e outros aditivos (Kluge et al.,
2002; Machado, et al., 2007). Dessa forma, o uso de embalagens adequadas além de
proteger, pode auxiliar na conservação pós-colheita de hortaliças.
O hidroresfriamento é uma entre as técnicas de pré-resfriamento que consiste na
utilização de água gelada ou fria para reduzir a temperatura do produto antes de ser
embalado e refrigerado. Trata-se de um método simples, prático e eficiente que traz como
um dos seus benefícios a prevenção da perda de umidade durante o processo de
resfriamento (Wills, 1998; França, 2011).
Contudo, para cebolinha, existem poucas informações acerca de métodos de
conservação pós-colheita, fazendo-se necessário a realização de estudos que busquem
apontar condições de armazenamento que permitam estocar essa hortaliça por um período
sem comprometer a sua qualidade. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo
avaliar a influência das condições de armazenamento, envolvendo hidroresfriamento
associado a diferentes embalagens, sobre a vida útil pós-colheita de cebolinhas.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido no laboratório multidisciplinar do Campus de Barra BA, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. As folhas de cebolinha foram produzidas
na área de produção de hortaliças do Campus de Barra – BA durante o período de 60 dias,
seguindo recomendações de Filgueira (2008). Posteriormente, foram colhidas e
conduzidas ao laboratório para a realização dos experimentos.
No laboratório, as folhas passaram pelo processo de seleção e padronização para
eliminação daquelas com danos mecânicos, fisiológicos e ataque de insetos. As folhas de
cebolinhas foram dispostas em maços com 24 folhas e em seguida medida a temperatura
dos maços com termômetro infravermelho. Posteriormente, os maços que passaram por
hidroresfriamento foram imersos em caixas de isopor contendo água com gelo na
proporção de 1:3 (v/v) a 4 ºC. A cada 5 minutos, foram retirados dois maços e medida a
temperatura. O tempo do hidroresfriamento foi determinado com a estabilização da
temperatura, conforme descrito por Travassos et al. (2017). Conhecido o tempo
necessário de imersão em água com gelo a 4 ºC, todos os maços destinados ao
hidroresfriamento foram submetidos a esse tratamento, enquanto os demais foram apenas
submersos em água destilada a temperatura ambiente. Após retirada da água, os maços
passaram pelo processo de secagem a temperatura ambiente, sendo dispostos em bandejas
plásticas forradas com papel toalha, logo depois foram embalados. Em seguida, foram
armazenados em refrigerador a temperatura de 10 ± 2 ºC.
Adotou-se um experimento em esquema fatorial 6x9 em delineamento inteiramente
casualizado com três repetições, e cada unidade experimental foi constituída por um
maço. Os fatores foram constituídos pelas condições de armazenamento (que envolverão
hidroresfriamento e embalagens) e os períodos de armazenamento. As condições de
armazenamento foram: (1) sem hidroresfriamento e sem embalagem, (2) sem
hidroresfriamento + saco plástico, (3) sem hidroresfriamento + PVC, (4)
hidroresfriamento sem embalagem, (5) hidroresfriamento + saco plástico e (6)
hidroresfriamento + PVC e armazenados a 10 ± 2 ºC. Os períodos de armazenamento
foram de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 dias consecutivos.
O experimento foi conduzido em duplicata para atender análises destrutivas e não
destrutivas ao longo do período de armazenamento. As avaliações contemplaram: análise
visual e vida de prateleira e perda de massa fresca das folhas.
3
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Para a análise visual e vida de prateleira os maços de cebolinha foram avaliados do
momento da coleta e da aplicação dos tratamentos (tempo 0) até o fim do período de
prateleira, por meio de notas subjetivas. Todos os maços submetidos ao experimento
apresentaram nota 0. O descarte ocorreu quando os maços receberam nota 3, que equivale
a condições impróprias à comercialização e fim da vida de prateleira.
As notas atribuídas constaram de 0 a 3, conforme Travassos et al. (2017) com
modificações. Nota 0: ausência total de murcha, amarelecimento, oxidação, ataque de
insetos ou outro sinal visual indicativo de perda de qualidade. Nota 1: surgimento leve de
murcha na ponta das folhas (entre 1 e 2 cm de comprimento), acompanhada ou não de
amarelecimento e/ou oxidação, ou outro sinal visual indicativo de perda de qualidade.
Nota 2: progressão da murcha ao longo das folhas, acompanhada ou não de
amarelecimento e/ou oxidação, sendo viável para consumo desde que retirada a parte
danificada. Nota 3: folhas completamente murchas, acompanhada ou não de
amarelecimento e/ou oxidação, impróprios à comercialização/consumo e determinado o
fim da vida de prateleira.
Durante o armazenamento os maços de cebolinha foram pesados a cada dois dias
até o término do período da vida de prateleira, estabelecido junto à análise visual. Os
dados foram expressos em porcentagem, considerando a diferença entre a massa inicial e
a massa obtida a cada intervalo de tempo. Os dados foram transformados em perda de
massa fresca acumulada (Moretti, 2006).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo as
diferenças de médias entre os tratamentos comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%
de probabilidade, e para tal procedimento utilizou-se o programa estatístico Sisvar versão
5.6 (Ferreira, 2011).
Resultados e Discussão
Houve efeito das condições de armazenamento sobre a vida útil pós-colheita de
cebolinhas (Figura 1). Aos 6 dias de armazenamento foi determinado o fim da vida póscolheita das folhas de cebolinhas que foram armazenadas sem embalagem, tanto daquelas
que foram hidroresfriadas ou não, sendo estas eliminadas. Já as folhas submetidas aos
demais tratamentos, embalagens e com ou sem hidroresfriamento, se mantiveram em
condições de consumo até o final do período de armazenamento, indicando que a
conservação das folhas de cebolinha ocorreu devido à modificação nas condições de
conservação desta hortaliça, promovida pelas embalagens (Figura 1).
Nossos resultados se assemelham aos encontrados por Cerqueira (2012), Arruda
et al. (2004) e Álvares (2006), estes constataram que embalagem de saco de polietileno,
filme PVC e embalagens PET, prologaram o período de conservação de pimentas-decheiro, raízes de beterraba e folhas de salsinha, respectivamente. Isso foi possível porque
o uso da atmosfera modificada contribui para a redução da atividade metabólica e da
perda de água, promove a preservação da qualidade de frutas e hortaliças, melhora o seu
aspecto comercial, bem como aumenta a vida útil do produto durante a comercialização
(Vila, 2004; Cerqueira, 2012).
Vale ressaltar que a vida útil das hortaliças também é afetada pela a temperatura,
uma vez que o ambiente refrigerado além de diminuir o processo de respiração, pode
reduzir à ação das enzimas, a perda de água e a ação dos microrganismos que provocam
deterioração e assim aumentar a vida útil de destes produtos (Cerqueira, 2012). Dessa
forma, é possível afirmar que o armazenamento a 10 °C contribuiu para o aumento da
vida útil pós-colheita das cebolinhas.

4
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Houve aumento da perda de massa ao longo do período de armazenamento a 10
°C, independente da condição de armazenamento (Tabela 1). Na maioria das hortaliças
folhosas a perda de massa fresca entre 5% e 10%, promove um rápido declínio da
qualidade pós-colheita (Travassos et al., 2017). As folhas de cebolinhas embaladas tanto
com filme PVC, quanto com saco plástico, hidroresfriadas ou não, apresentaram perdas
abaixo desta faixa ao longo do armazenamento, chagando ao final do armazenamento em
condições de serem comercializadas, visto que foram observadas perdas de massa
inferiores à 5% até o 14° dia nos tratamentos com embalagens, independente do
hidroresfriamento, sendo constatado perdas máximas de 6,1% no último dia de
armazenamento apenas nas cebolinhas sem hidroresfriamento e embaladas com PVC.
Nos tratamentos sem hidroresfriamento sem embalagem e com hidroresfriamento sem
embalagem, constataram-se perdas de massa de 17,2% e 29%, respectivamente, aos 6
dias de armazenamento, momento em que foram eliminados. A menor perda de massa foi
observada no tratamento sem hidroresfriamento com saco plástico (4,1%) no 16º dia de
armazenamento (Tabela 1).
Neste estudo não foram observadas diferenças significativas, quanto à perda de
massa, entre as folhas dos tratamentos que foram ou não hidroresfriados antes do
armazenamento, com exceção dos tratamentos que armazenadas sem embalagem.
Álvares (2006) observou resultado diferente, constatando que o hidroresfriamento por 15
minutos com água gelada após a colheita foi efetivo em reduzir a perda de massa das
folhas de salsinha nas primeiras 12 horas de armazenamento a 5 ºC com rápido
murchamento das folhas que não foram pré-resfriadas. Já França (2011) observou maior
taxa de perda de massa em cabeças de alface ‘Lucy Brown’ hidroresfriadas e armazenadas
à 5 ºC e à 22 ºC, quando comparadas com aquelas que não foram submetidas ao
hidroresfriamento.
Os primeiros sinais de murchamento expressaram-se visivelmente a partir do 2º
dia durante o período experimental para os tratamentos sem hidroresfriamento sem
embalagem e com hidroresfriamento sem embalagem, e a partir do 6° dia para os demais
tratamentos (Tabela 1). Foram atribuídas notas 2 e 1 para as cebolinhas embaladas com
plástico e PVC, respectivamente, até o final do armazenamento, evidenciando que mesmo
as folhas de cebolinhas apresentando sinais progressivos de perda de qualidade, aos 16
dias ainda estavam aptos para consumo (Tabela 1).
Perdas de água excessivas provocam o desenvolvimento de estresse hídrico das
folhas e, consequentemente, aceleram a senescência destas (Lazan et al., 1987; Álvares,
2006). Os principais sinais da demasiada perda de água são o murchamento e o
enrugamento dos tecidos, além do aceleramento do processo de deterioração, devido ao
aumento da taxa de algumas reações de origem predominantemente catabólicas (Finger e
Vieira, 1997; Álvares, 2006).
Conclusões
As embalagens saco plástico e filme PVC, independente do hidroresfriamento,
proporcionaram menor perda de massa fresca e aumento de 16 dias na vida de prateleira
das folhas de cebolinha.
A adoção de embalagens saco plástico ou filme PVC associado ao
hidroresfriamento por 30 minutos foi a alternativa mais eficiente para prolongar a vida
pós-colheita das folhas de cebolinhas.
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Figura 1. Efeito das condições de armazenamento sobre a vida útil pós-colheita de folhas
de cebolinhas (Allium schoenoprasum). SH e SE: sem hidroresfriamento e sem
embalagem; SH e SP: sem hidroresfriamento e saco plástico; SH e PVC: sem
hidroresfriamento e PVC; H e SE: hidroresfriamento sem embalagem; H e SP:
hidroresfriamento e saco plástico; H e PVC: hidroresfriamento e PVC. Médias seguidas
pela mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.
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Tabela 1. Efeito das condições (hidroresfriamento e embalagens) e do tempo de
armazenamento sobre as variações de perda de massa (%) e notas avaliativas em maços
de folhas de cebolinha (Allium schoenoprasum). SH e SE: sem hidroresfriamento e sem
embalagem; SH e SP: sem hidroresfriamento e saco plástico; SH e PVC: sem
hidroresfriamento e PVC; H e SE: hidroresfriamento sem embalagem; H e SP:
hidroresfriamento e saco plástico; H e PVC: hidroresfriamento e PVC

Períodos de Armazenamento (Dias)
6
8
10
12
14
16
Perda de massa (%)**
SH e SE
0,0 Ad
8,93 Ac
13,40 Bc
17,20 Ba
----------SH e SP
0,0 Ab
0,20 Bb
0,50 Cab
0,76 Cab
1,30 Aab
2,06 Aab
2,33 Aab
3,0 Aab
4,1 Aa
SH e PVC
0,0 Ac
0,43 Bc
1,16 Cbc
1,93 Cbc
2,83 Aabc
3,46 Aabc
4,40 Aab
4,86 Aab
6,16 Aa
H e SE
0,0 Ac
12,23 Ac
21,13 Ab
29,03 Aa
----------H e SP
0,0 Ac
0,16 Bc
0,73 Cbc
1,40 Cabc
2,06 Aabc
2,43 Aabc
2,33 Aabc
4,40 Aab
5,23 Aa
H e PVC
0,0 Ad
0,23 Bcd
0,96 Ccd
1,80 Cabc
2,76 Aabcd
3,26 Aabcd
4,00 Aabc
5,10 Aab
5,70 Aa
DMS
3,51
3,51
3,51
3,51
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
CV (%)
25,12
Nota**
SH e SE
0,0 Ac
1,0 Ab
1,0 Ab
3,0 Aa
----------SH e SP
0,0 Ab
0,0 Bb
0,0 Bb
2,0 Ba
2,0 Ba
2,0 Ba
2,0 Aa
2,0 Aa
2,0 Aa
SH e PVC
0,0 Ac
0,0 Bc
0,0 Bc
1,0 Cb
1,0 Cb
1,0 Bb
1,0 Bb
1,0 Bb
2,0 Aa
H e SE
0,0 Ac
1,0 Ab
1,0 Ab
3,0 Aa
----------H e SP
0,0 Ac
0,0 Bc
0,0 Bc
2,0 Bb
2,33 Aa
2,0 Ab
2,0 Ab
2,0 Ab
2,0 Ab
H e PVC
0,0 Ab
0,0 Bb
0,0 Bb
1,0 Ca
1,0 Ca
1,0 Ba
1,0 Ba
1,0 Ba
1,0 Ba
DMS
0,2
0,2
0,2
0,2
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
CV (%)
8,09
Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade. **: significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. DMS: diferença mínima significativa. CV (%):
coeficiente de variação.
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DMS
3,15
3,83
3,83
3,15
3,83
3,83

0,18
0,22
0,22
0,18
0,22
0,22

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Correlações fenotípicas, genotípicas e ambientais de progênies de
coentro ao Meloidogyne incognita raça 1
Denisson Lima do Nascimento2, Ana Maria Maciel dos Santos 1, Kleyton Danilo da
Silva Costa2, José Luiz Sandes de Carvalho Filho1, Dimas Menezes1, Michelangelo de
Oliveira Silva2, Jailson de Oliveira2, Dalbert de Freitas Pereira2, Luiz Thiago Soares
Almeida2 & Jivanilson Silva dos Santos2
– Universidade Federal Rural de Pernambuco. Departamento de Agronomia –
Área de Fitotecnia, Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 52171-900 Recife,
PE,
agrom1960@yahoo.com.br,
joseluiz.ufrpe@yahoo.com.br,
dimas.menezes@ufrpe.br
2IFAL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – Campus
Piranhas, Avenida Sergipe, s/n, Vila Cascavel, Bairro Xingó, 57460-000 Piranhas, AL,
denisso2011_@hotmail.com,
kd.agro@gmail.com,
angelo_ufrpe@yahoo.com.br,
jailson.2110@gmail.com,
dalbert.freitas@gmail.com,
luuizthiaago@gmail.com,
dodojiva@gmail.com
1UFRPE

Resumo
O coentro é uma hortaliça de alta capacidade de adaptação, desenvolvendo-se
em climas quentes, frescos, e moderadamente frios. É, no entanto, intolerante a baixas
temperaturas. O objetivo do trabalho foi estimar os coeficientes de correlações
fenotípicas, genéticas e ambientais de progênies de coentro a Meloidogyne incognita
raça 1. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação no departamento de
Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. Utilizou-se o
delineamento em blocos casualizados com quatro repetições, sendo a parcela constituída
por oito plantas. Foram avaliadas 49 progênies de coentro C2, sendo 44 obtidas a partir
da cultivar Verdão, por meio da avaliação de 2.000 plantas inoculadas com 1.000
ovos/célula de M. incognita raça 1. As outras 5 obtidas da cultivar HTV Dom Luiz
também por meio da avaliação de 2.000 plantas, porém com a concentração do inóculo
com 4.000 ovos/célula de M. incognita raça 1. Após 30 dias da semeadura e inoculação
foram realizadas as avaliações do número de galhas no sistema radicular (NGSR),
número de ovos (NO) e fator de reprodução (FR). De acordo com as correlações
fenotípicas e genéticas, todas as variáveis foram significativas e positivas, nos valores
de 0,81 (NGSR x NO; NGSR x FR) e 0,71 (NGSR x NO; NGSR x FR). Para as
correlações genéticas, fenotípicas e ambientais entre o NO e FR, foram significativas,
sendo todas as correlações muito fortes e positivas, fato esperado já que o fator de
reprodução é estimado a partir do número de ovos. Devido a essas correlações serem
fortes e positivas, é possível indicar a seleção baseada no número de galhas no sistema
radicular nos ciclos iniciais em programas de melhoramento genético visando a
obtenção de genótipos resistentes a M. incognita raça 1.
Palavras-chave: Coriandrum sativum L., hortaliça condimentar, nematoide das galhas,
resistência, melhoramento genético.
Abstract

Phenotypic, genotypic and environmental correlations of coriander
progenies with Meloidogyne incognita race 1
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Coriander is a vegetable of high adaptability, developing in warm, fresh, and
moderately cold climates. It is, however, intolerant to low temperatures. The objective
of this study was to estimate the coefficients of phenotypic, genetic and environmental
correlations of coriander progenies to Meloidogyne incognita race 1. The experiment
was carried out in a greenhouse in the Department of Agronomy of the Federal Rural
University of Pernambuco - UFRPE. A randomized block design with four replications
was used, and the plot consisted of eight plants. A total of 49 progenies of C2 coriander
were evaluated, being 44 obtained from the cultivar Verdão, through the evaluation of
2,000 plants inoculated with 1,000 eggs/cell of M. incognita race 1. The other 5
obtained from the cultivar HTV Dom Luiz also through the evaluation of 2,000 plants,
but with the concentration of the inoculum with 4,000 eggs/cell of M. incognita race 1.
After 30 days of sowing and inoculation, the number of galls in the root system
(NGSR), number of eggs (NO) and reproduction factor (RF) were evaluated. According
to the genetic and phenotypic correlations, all variables were significant and positive,
with values of 0.81 (NGSR x NO, NGSR x FR) and 0.71 (NGSR x NO, NGSR x FR).
For the genetic, phenotypic and environmental correlations between NO and FR, they
were significant, and all correlations were very strong and positive, a fact expected
since the reproduction factor is estimated from the number of eggs. Because these
correlations are strong and positive, it is possible to indicate the selection based on the
number of galls in the root system in the initial cycles in breeding programs to obtain
genotypes resistant to M. incognita race 1.
Keywords: Coriandrum sativum L.; seasoning vegetables; root knot nematode;
resistance, genetical enhancement.

Introdução
O coentro (Coriandrum sativum L.), olerícola folhosa pertencente à família
Apiaceae, é uma das principais hortaliças produzidas na região Nordeste do Brasil
(Rocha, 2017). No país, a produção de coentro é voltada para comercialização da erva
fresca, in natura, para ser consumida em saladas ou como condimento. Em outros
países o coentro, além de ser utilizado na alimentação, também é empregado em
tratamento medicinal, bebidas, aromatizantes, repelentes, cosméticos, fragrâncias,
dentre outros (Nadeem et al., 2013).
É uma cultura de alta capacidade de adaptação, desenvolvendo-se em climas
quentes, frescos, e moderadamente frios; sendo intolerante a baixas temperaturas (Diniz,
2012). Fatores como estes são propícios para a reprodução de fitonematoides, como as
espécies do gênero Meloidogyne, destacando a espécie M. incognita raça 1como a mais
agressiva para a cultura do coentro (Pinheiro & Pereira, 2016).
Segundo Diniz (2012), os nematoides fitopatogênicos são parasitas que
tipicamente infestam raízes, embora alguns gêneros sejam capazes de migrar para as
partes da planta acima do solo e causar galhas ou lesões nas folhas e sementes. Nestes
casos, a ação do melhoramento é fundamental para o estudo de parâmetros genéticos
com o intuito de se obter cultivares resistentes. Dentre os parâmetros genéticos, os que
apresentam maior importância são: variâncias genéticas aditivas e não aditivas, as
correlações e as herdabilidades (Cruz et al., 2014).
Para Cruz (2005a), o estudo de correlações entre os caracteres é de grande
importância para os programas de melhoramento, pois poderá fazer uso dessas
associações como ponto de apoio na seleção de indivíduos superiores. As correlações
entre os caracteres de interesse para o melhoramento são avaliadas por meio de
2
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correlações fenotípicas, genéticas e ambientais (Rocha, 2012), que auxiliam a seleção
nos programas de melhoramento genético, principalmente se o caráter desejável
apresentar baixa herdabilidade ou ainda que possua problemas de medição e
identificação (Cruz, 2005b).
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo estimar os coeficientes de
correlações fenotípicas, genéticas e ambientais de progênies de coentro ao Meloidogyne
incognita raça 1.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação, no
departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
com localização a 8°54’47’’S, 34°54’47’’W, altitude de 6 m, no período de novembro a
dezembro de 2017. As médias mensais de temperaturas registradas pela estação
meteorológica do Recife Curado (automática) variaram em média entre 22,3 – 32,2 °C,
para temperatura mínima e máxima, respectivamente (INMET, 2017). O delineamento
foi de blocos casualizados com quatro repetições, cuja parcela foi composta por oito
plantas.
Das progênies avaliadas, 44 foram obtidas a partir de cultivar Verdão, por meio
da avaliação de 2.000 plantas semeadas em bandeja de poliestireno expandido de 128
células, inoculadas com 1.000 ovos/célula de M. incognita raça 1 na semeadura e
avaliadas (contagem do número de galhas) 30 dias após a inoculação, selecionando-se
as plantas com número de galhas inferior a 10 galhas, as quais eram transplantadas para
vasos de 2 L contendo substrato composto por solo e húmus na proporção de 3:1. Os
vasos foram colocados em campo aberto no espaçamento de 30 cm entre plantas na
linha e 1 m entre linha, para que ocorresse a recombinação entre os indivíduos
selecionados. Na colheita, cada planta teve seus frutos coletados individualmente e
armazenados em sacos de papel devidamente identificados, correspondendo as
progênies de meios-irmãos C1. As progênies obtidas no primeiro ciclo foram
novamente avaliadas com inoculação de 1.000 ovos/célula na semeadura no
delineamento de blocos casualizados com três repetições e a parcela composta por 8
plantas, sendo realizada a seleção entre e dentro das progênies no mesmo ciclo, cuja
seleção e recombinação adotou o mesmo critério do primeiro ciclo seletivo.
As outras 5 progênies foram obtidas da cultivar HTV Dom Luiz pelo mesmo
procedimento adotado para a cultivar Verdão, com exceção da concentração do inóculo
- 4.000 ovos/célula – e da pressão de seleção, onde as plantas selecionadas deveriam
apresentar menos de 5 galhas no sistema radicular. A maior concentração de inóculo na
cultivar HTV Dom Luiz foi decorrente do fato desta apresentar maior tolerância ao
patógeno quando comparada a Verdão, em experimentos anteriores.
A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido de 128 células
contendo o substrato comercial, colocando-se dois frutos de coentro a uma profundidade
de aproximadamente 0,5 cm, cobrindo-se em seguida com o substrato. Após a
emergência, quando as plântulas apresentavam a primeira folha definitiva, procedeu-se
ao desbaste, deixando-se apenas uma plântula por célula. Posteriormente, realizou-se a
irrigação com água e inoculação de 1.000 ovos/célula de M. incognita raça 1. A
irrigação foi diária conforme a necessidade hídrica, sendo aplicada fertirrigação três
vezes na semana, tomando-se cuidado para que não houvesse drenagem e consequente
perda de inóculo.
Transcorridos 30 dias da semeadura/inoculação foi realizada a avaliação. Para
isso, o sistema radicular foi lavado em água parada para remoção do substrato, em
3
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seguida foi quantificado o número de galhas e extraíram-se os ovos segundo
metodologia de proposta por Hussey & Barker (1973) e modificada por Boneti & Ferraz
(1981), de cada planta individualmente. Os ovos extraídos foram armazenados em
recipientes devidamente identificados e colocados em câmara fria até a contagem que
foi realizada com auxílio de microscópio, no aumento de 40X, e lâmina de Peters.
Após a quantificação do número de ovos, foi estimado o fator de reprodução
(FR) referente a cada amostra, por meio do quociente entre a população final do
patógeno (número de ovos quantificado na amostra) e a população inicial do nematoide
(foi inoculado 1.000 ovos/célula). Para classificar a reação das cultivares e progênies de
coentro ao patógeno foi utilizada a escala de Oostenbrink (1966) sendo considerados
resistentes os genótipos com FR<1 e suscetíveis os que apresentarem FR>1.
Foram estimados os parâmetros genéticos pelo programa estatístico GENES
(Cruz, 2013).
Resultados e Discussão
As correlações fenotípicas e genéticas entre o número de galhas no sistema
radicular com o número de ovos e fator de reprodução foram todas significativas a 1%
de probabilidade, sendo positivas e fortes, nos valores de 0,81 (NGSR x NO; NGSR x
FR) e 0,71 (NGSR x NO; NGSR x FR) para as correlações genéticas e fenotípicas,
respectivamente (Quadro 1). Alta correlação genética indica que os caracteres
envolvidos são afetados pelos mesmos genes ou são genes ligados muito próximos
(Falconer & Mackay, 1996). Este fato é importante, pois indica que a seleção indireta
com base no número de galhas no sistema radicular, modo não destrutivo que possibilita
a recombinação dos indivíduos selecionados tanto entre quanto dentro das progênies,
pode ser uma opção a ser adotada nos ciclos iniciais de seleção, sendo o fator de
reprodução utilizado como critério para seleção em ciclos mais avançados.
As correlações genética, fenotípica e ambiental entre o número de ovos e fator
de reprodução foram significativas a 1% de probabilidade, sendo todas as correlações
muito fortes e positivas, fato esperado já que o fator de reprodução é estimado a partir
do número de ovos, sendo diretamente proporcional a este. Mesmo estes sendo
extremamente correlacionados, o uso do fator de reprodução é importante por fornecer
uma informação sobre o comportamento da população do patógeno, permitindo
identificar os genótipos que possibilitam o aumento populacional do nematoide no solo,
além de permitir a classificação dos genótipos em suscetíveis e resistentes pela escala de
Oostenbrink (1966), otimizando o processo seletivo efetuado pelo melhorista.
Conclusão
Com as fortes correlações genéticas entre o número de galhas no sistema
radicular e fator de reprodução é possível indicar a seleção baseada no número de galhas
nos ciclos iniciais de programas de melhoramento genético possibilitando a seleção e
recombinação entre e dentro de progênies no mesmo ciclo seletivo.
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Quadro 1. Coeficientes de correlação fenotípica (Rf), genética (Rg) e ambiental (Ra)
para os caracteres número de galhas no sistema radicular (NGSR), número de ovos
(NO) e fator de reprodução (FR).
Caracteres
Rf
NGSR
Rg
Ra
Rf
NO
Rg
Ra

NGSR
-

NO
0,71**
0,81**
0,23ns
-

**Significativo a 1% de probabilidade pelo teste t.
não significativo.

ns
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FR
0,71**
0,81**
0,23ns
1,0**
1,0**
0,99*
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Resumo
O cubiu é uma hortaliça fruto nativa da Amazônia Ocidental, distribuída em toda a
Amazônia brasileira, peruana e venezuelana. Considerada como planta alimentícia não
convencional (PANC) cujo interesse decorre da utilização como alimento, medicamento
e cosméticos. Logo, o armazenamento das sementes possibilita o cultivo nas entressafras
e a preservação dos recursos genéticos em bancos de germoplasma. Assim, o objetivo do
trabalho foi avaliar a conservação de sementes de cubiu armazenadas em recipiente
hermético (polietileno tereftalato) em dois períodos. Foram estudadas as sementes de
nove cultivares (Warker, Hironoda, Manuca, Marlene, Aphlen, Moacir, Cbueno, Luyama
e Fátima) de distintas procedências, beneficiadas e armazenadas por produtores regionais
em produto reciclável e de fácil aquisição, mantidas em ambiente com temperatura média
de 26±3ºC e umidade relativa de 60%, no período de 20 dias (safra de 2018) e 12 meses
(safra de 2017). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado,
com quatro repetições e unidades experimentais de vinte e cinco sementes. As sementes
foram avaliadas quanto ao teor de água (TA); massa de mil sementes (MMS); emergência
(E); índice de velocidade de emergência (IVE); tempo médio de emergência (TME);
massa fresca (MF) e seca (MS) da plântula. De maneira geral, o armazenamento das
sementes com elevado teor de umidade afetou negativamente a qualidade fisiológica das
sementes armazenadas por 12 meses, não sendo observado esse efeito quando
armazenadas por 20 dias. As cultivares 2 (Hironoda), 5 (Aphlen) e 9 (Fátima) quando
armazenadas por 20 dias e a cultivar 1 (Warker) quando armazenada por 12 meses
apresentaram os melhores resultados de emergência, índice de velocidade de emergência;
tempo médio de emergência; massa fresca e seca da plântula.
Palavras-chave: Solanaceae; teor de água; garrafa pet; vigor; conservação.
Abstract
Viability of cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) seeds stored in Central Amazon
Cubiu is a fruit native to the western Amazon, distributed throughout the Brazilian,
Peruvian and Venezuelan Amazonia. It is considered an unconventional food plant which
interest stems from its use as a food, medicine and for cosmetics. The storage of the seeds
allows the cultivation in the off-season and the preservation of the genetic resources in
germplasm banks. Therefore, the objective of this study was to evaluate the conservation
of cubiu seeds stored in an airtight container (polyethylene terephthalate) for two different
time periods. Seeds of nine cultivars (Warker, Hironoda, Manuca, Marlene, Aphlen,
1
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Moacir, Cbueno, Luyama e Fátima) of different provenances were studied, stored and
stored by regional producers in a recyclable and easy to acquire product, kept in an
environment with an average temperature of 26±3ºC and a relative humidity of 60%, for
a period of 20 days (harvest of 2018) and 12 months (harvest of 2017). The experimental
design was a completely randomized design, with four replicates and experimental units
of twenty-five seeds. The seeds were evaluated for water content (TA); mass of one
thousand seeds (MMS); emergence (E); emergence speed index (IVE); mean time of
emergence (TME); fresh mass (MF) and dry matter (MS) of the seedling. In general,
storage of seeds with high moisture content negatively affected the physiological quality
of seeds stored for 12 months, but this effect was not observed when stored for 20 days.
Cultivars 2 (Hironoda), 5 (Aphlen) and 9 (Fatima) when stored for 20 days and cultivar
1 (Warker) when stored for 12 months showed the best emergence results, emergence
speed index; mean time of emergence; fresh and dry mass of the seedling.
Keywords: Solanaceae; water content; pet bottle; vigor; conservation.
Introdução
O cubiu (Solanum sessiliflorum) é uma hortaliça fruto originária da Amazônia
Ocidental, presente em toda a Amazônia brasileira, peruana e venezuelana (Andrade
Júnior et al., 2017). Também é conhecida como maná, topiro, cocona e tomate-de-índio
(Silva Filho et al., 2012). Os frutos são consumidos in natura na forma de saladas, doces,
geleias e tempero para carnes (Netto et al., 2018), são também utilizados pelas populações
tradicionais como remédio e cosméticos (Silva Filho et al., 2013). Apresenta elevado
potencial mercadológico, em função da sua rusticidade, multiplicidade de uso, valor
nutricional e elevada produção de frutos (Silva Filho et al., 2012).
A planta é descrita como herbácea, de ciclo anual, predominantemente autógama.
Os frutos são do tipo baga, não-climatéricos, recobertos por tricomas e de coloração entre
verde quando imaturo, amarelo quando maduro e marrom-avermelhado no estádio mais
avançado de maturidade. Apresenta vários tamanhos e formatos, dependendo do fenótipo,
cujo peso pode variar de 20 a 490 gramas. Internamente é formado por quatro a oito
lóculos, contendo de 500 a 2.000 sementes pequenas, achatadas e de coloração amarela,
protegidas por mucilagem placentária (Silva Filho et al., 2013).
As condições de armazenamento são imprescindíveis para a preservação da
qualidade fisiológica das sementes, e, embora a sua qualidade não possa ser melhorada,
as boas práticas durante este período contribuirão para mantê-las viáveis por um maior
período e atrasar o processo de deterioração (Neto et al, 2014). De acordo com Carvalho
& Nakagawa (2012), o armazenamento é importante para a conservação dos recursos
genéticos, sendo que condições inadequadas de armazenamento afetam negativamente a
germinação e vigor.
A qualidade fisiológica das sementes é alterada no armazenamento, em
decorrência das mesmas estarem sujeitas a uma série de mudanças degenerativas de
origem bioquímica, fisiológica e física após a sua maturação (Oliveira et al., 2018). A
preservação da qualidade de sementes durante o armazenamento requer integração de
vários fatores, como temperatura, umidade relativa, tipo de embalagem e grau de umidade
das sementes (Gomes et al., 2013).
Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a conservação de sementes de
cubiu armazenadas em recipiente impermeável em períodos distintos.
Material e Métodos
2
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O trabalho foi conduzido no Laboratório de Sementes I e Casa de Vegetação da
Faculdade de Ciências Agrárias, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
Manaus, Amazonas, Brasil. As sementes de cubiu foram provenientes do banco de
germoplasma da Estação Experimental de Hortaliças Dr. Alejo Von der Pahlen, do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, Brasil.
O cultivo foi realizado na estação experimental do Ariaú em área de várzea,
pertencente ao INPA, situado no município de Iranduba (3°17’18.51”S e 60°11’36.02”O,
altitude de 27 metros), Amazonas, Brasil. As cultivares estudadas (quadro 1), que
constituíram os nove tratamentos, são as mais indicadas e cultivadas no estado do
Amazonas, sendo que o processo de beneficiamento e armazenamento foi efetuado pelos
produtores rurais da região.
Os frutos foram colhidos quando apresentavam epicarpo de coloração amarela,
indicando a maturidade fisiológica das sementes (Silva Filho et al., 2005). As sementes
foram extraídas dos frutos manualmente, colocadas em peneiras e lavadas em água
corrente durante 5 minutos para a retirada da mucilagem e acondicionadas sobre papel
toalha para a retirada do excesso de água. Em seguida, as sementes foram submetidas à
secagem natural em temperatura ambiente por 4 dias.
Posterior ao processo de secagem, as sementes das nove variedades pertencentes
da safra de 2017 foram armazenadas em recipiente impermeável (garrafa pet - polietileno
tereftalato), por 12 meses em ambiente com temperatura média de 26±3ºC e umidade
relativa de 60%. As sementes da safra de 2018 foram armazenadas por 20 dias após a
secagem sob as mesmas condições.
As características físicas e a qualidade fisiológica das sementes foram avaliadas
através das seguintes variáveis:
Teor de água: utilizando duas repetições de 100 sementes de cada lote,
acondicionados em recipientes de alumínio, previamente pesados e levados à estufa a
105±3°C por 24 horas e os resultados expressos em porcentagem (Brasil, 2009).
Massa de mil sementes: determinada conforme Brasil (2009) utilizando oito
repetições de 100 sementes, e, o resultado expresso em massa média de mil sementes
(gramas).
Emergência: foram utilizadas quatro repetições de 25 sementes por tratamento
semeadas a 2 cm de profundidade em bandejas plásticas (58 × 37,5 × 8,5 cm) contendo
substrato comercial. Em seguida, foram mantidas em casa de vegetação, com temperatura
média mínima de 26°C, máxima de 35°C e umidade relativa do ar de 80%. Foram
consideradas emergidas as sementes que apresentaram as folhas cotiledonares acima da
superfície do substrato, com contagem final aos 40 dias após a instalação do teste (Brasil
2009).
Índice de velocidade de emergência: aplicado conjuntamente com a emergência,
em que se computou diariamente o número de sementes que apresentam os cotilédones
acima da superfície do solo, dividido pelo número de dias decorridos entre a semeadura
e a emergência, e cujo índice foi calculado conforme fórmula proposto por Maguire
(1962):
𝑛𝑛
𝐺𝐺𝐺𝐺
IVG = ∑
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

na qual, o Gi é as sementes emergidas computadas durante os i dias de contagem e o Ni
é o número de dias após a implantação do teste.
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Tempo médio de emergência: obtido por meio da contagem diária das sementes
emergidas até o quadragésimo dia após a semeadura e calculado através da fórmula
proposta por Labouriau (1983), sendo os resultados expressos em dias:
∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖 . 𝑡𝑡𝑖𝑖
TMG =
∑ 𝑛𝑛
Em que, o ni é o número de sementes emergidas num intervalo de tempo, n o número total
de sementes emergidas e ti os dias de emergência.
Massa fresca e seca da plântula: de forma aleatória, dez plântulas normais de
cada tratamento foram pesadas e acondicionadas em sacos de papel e levadas para secar
em estufa com circulação de ar forçada a 70 °C por 24 horas (Balbinot & Lopes, 2006).
Após esse período, as amostras foram colocadas para resfriar em dessecadores e,
posteriormente pesadas em balança de precisão, sendo os resultados expressos em gramas
plântula-1.
Delineamento experimental: o experimento foi conduzido em delineamento
inteiramente casualizado, avaliando a qualidade fisiológica de nove cultivares de cubiu
armazenadas em garrafa pet nos períodos de 20 dias e 12 meses. Os resultados obtidos
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, em
nível de 5% de probabilidade de erro, utilizando o programa SISVAR versão 5.6
(Ferreira, 2016).
Resultados e Discussões
As sementes de cubiu armazenadas no período de 20 dias (safra/2018)
apresentavam teor de água entre 5,2% e 12% (Quadro 2). Hartmann et al. (2011)
recomendam que as sementes ortodoxas devem ser armazenadas com teor de umidade
entre 5 e 8%, porém, apenas a cultivar 3 apresenta tal condição. Garcia et al. (2004)
relatam que no processo de secagem natural das sementes a temperatura ambiente, a
umidade relativa, volume de semente e o período de exposição influencia no teor final de
umidade. Logo, as condições ambientais não permitiram a secagem das sementes até o
nível recomendado de armazenamento, atingido o equilíbrio higroscópico superior a 8%
de umidade.
Quanto à emergência (Quadro 2), as sementes das cultivares 9 (92%), 2 (91%), 7
(86%), 8 (86%) e 5 (84%) apresentaram os melhores resultados. Por outro lado, a cultivar
4 apresentou o menor valor (52%) quando armazenados por 20 dias.
O índice de velocidade de emergência (IVE) teve comportamento semelhante ao
encontrado na emergência (Quadro 2). As cultivares não diferenciaram estatisticamente
entre si, com exceção da cultivar 4 que apresentou o menor valor (0,82), inferior as
cultivares 5 (1,56) e 9 (1,55). Américo et al. (2011) relatam que sementes com
porcentagem de emergência semelhantes frequentemente mostram diferenças na
velocidade de emergência, indicando que existem dissemelhança de vigor entre elas.
Com relação ao tempo médio de emergência (TME), massa fresca (MF) e massa
seca (MS), nota-se que não houve diferença significativa entre as cultivares (Quadro 2).
Quando se avaliou o desempenho das sementes armazenadas por 12 meses,
constatou-se que o teor de água está acima do recomendado para sementes ortodoxas (8,2
a 11,7%), com exceção da cultivar 2 que apresenta grau de umidade de 5,7% (Quadro 3).
Catunda et al. (2003) verificaram que as sementes armazenadas em recipiente
impermeável não sofrem alteração no teor de umidade, permanecendo o nível de umidade
inicial de quando armazenadas, independentemente do ambiente utilizado. Não se tem o
conhecimento do teor de umidade inicial das sementes de cubiu antes do armazenamento,
mas pode-se inferir que as sementes foram armazenadas com umidade inadequada.
4
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Quanto a massa de mil semente (Quadro 3), verifica-se que houve
heterogeneidade entre as cultivares, com variação de 0,59 a 1,31 gramas. De acordo
Pahlen (1977), mil unidades de sementes de cubiu pesam 1,20 gramas. Em outro estudo,
Silva Filho et al. (2013) relatam que um grama de sementes de cubiu pode reunir 1.000
unidades de propagação.
Com relação a emergência (Quadro 3), observou-se que as cultivares 1 (91%), 9
(55%) e 4 (46%) proporcionaram resultados superiores, não diferindo estatisticamente
entre si. Por outro lado, isoladamente as demais cultivares apresentaram emergência
inferior a 46%. De acordo com Marcos Filho (2005), sementes armazenadas com teores
de umidade fora do limite permitido para o tipo de embalagem escolhida, pode acelerar o
processo de deterioração. Goldfarb & Queiroga (2013) afirmam que o elevado teor de
umidade é a maior causa de redução na qualidade fisiológica da semente armazenada.
Com relação ao índice de velocidade de emergência (IVE) e tempo médio de
emergência (TME), nota-se que houve diferença estatística entre as cultivares (Quadro
3). Dentro da variável IVE, a cultivar 1 apresentou o melhor resultado (1,61). Quanto a
variável TME, a cultivar 1 não diferiu estatisticamente das demais cultivares, com
exceção da cultivar 7, que levou maior tempo para emergir (22 dias).
Na massa fresca e seca da plântula foram observadas diferenças significativas
entre as cultivares (quadro 3). Essas variáveis tiveram comportamento semelhante, onde
as cultivares 1 e 9 proporcionaram resultados significativamente superior às cultivares 2
e 7. Conforme Nakagawa (1999) as sementes mais vigorosas promovem uma maior
mobilização dos compostos de reserva dos cotilédones para o eixo embrionário, à medida
que ocorre a redução na massa seca cotiledonar promove o aumento na produção de
biomassa, originando plântulas com maior peso, em função do maior acúmulo de matéria.
Conclusão
A qualidade fisiológica das sementes é afetada pelo armazenamento das sementes
com elevado teor de umidade, e não pelo recipiente impermeável utilizado.
As cultivares 2 (Hironoda), 5 (Aphlen) e 9 (Fátima) quando armazenadas por 20
dias e a cultivar 1 (Warker) quando armazenada por 12 meses apresentaram os melhores
resultados.
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Quadro 1 – Características das cultivares de cubiu desenvolvidas para o cultivo na
Amazônia, adaptado de Silva Filho et al. (2013).
Acesso Etnovariedades Forma dos Frutos
Município
Estado/país
1
Warker
Cilíndrico angular
Apuí
AM, Brasil
2
Hironoda
Achatado irregular
Putumayo
Colômbia
3
Manuca
Redondo pequeno
Lábrea
AM, Brasil
4
Marlene
Cordiforme
Boca do Acre
AM, Brasil
5
Apahlen
Cordiforme angular Santo Antônio do Içá AM, Brasil
6
Moacir
Ovalado
Tefé
AM, Brasil
7
Cbueno
Cilíndrico
Borba
AM, Brasil
8
Luyama
Redondo angular
Autazes
AM, Brasil
9
Fátima
Redondo médio
Jutaí
AM, Brasil
7
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Quadro 2 – Teor de água (TA), emergência (E), índice de velocidade de emergência
(IVE), tempo médio de emergência (TME), massa fresca (MF) e massa seca (MS) das
sementes de cubiu armazenadas por 20 dias (lote/2018).
Cultivar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Média
DMS
CV (%)

TA
(%)
9,2
9,4
5,2
10,4
9,4
11,1
9,7
12,0
9,8
9,58
-

E
(%)
66 ab
91 a
84 ab
52 b
84 a
81 ab
86 a
86 a
92 a
80,22
1,96
9,19

TME

IVE

(dias)

1,11 ab
1,51 ab
1,45 ab
0,82 b
1,56 a
1,28 ab
1,39 ab
1,42 ab
1,55 a
1,34
0,34
12,42

16 a
17 a
16 a
18 a
15 a
17 a
17 a
17 a
16 a
16,56
0,66
6,83

MF
(g)
46,30 a
32,52 a
43,50 a
35,35 a
63,82 a
41,20 a
41,07 a
46,07 a
51,15 a
44,55
2,55
16,18

MS
(g)
3,32 a
2,50 a
4,55 a
3,05 a
4,47 a
3,02 a
2,92 a
3,45 a
3,65 a
3,44
1,00
23,08

Médias seguidas de mesma letra, na coluna e dentro de cada fator, não diferem entre si pelo teste de
Tukey, a 5% de probabilidade.

Quadro 3 - Teor de água (TA), massa de mil de sementes (MMS), emergência (E), índice
de velocidade de emergência (IVE), tempo médio de emergência (TME), massa fresca
(MF) e massa seca (MS) das sementes de cubiu armazenadas por 12 meses (safra/2017).
Cultivar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Média
DMS
CV (%)

TA
(%)
6,6
5,7
11,0
8,2
11,7
9,0
11,1
9,0
10,4
9,19
-

MMS
(g)
0,95
0,97
1,25
0,59
1,31
1,24
1,28
1,23
0,93
1,08
-

E
(%)
91 a
17 c
28 bc
46 ab
33 bc
44 b
30 bc
45 b
55 ab
43,22
2,36
15,46

IVE
(planta/dia)
1,61 a
0,22 d
0,36 cd
0,66 bc
0,47 bcd
0,60 bcd
0,40 bcd
0,66 bc
0,86 b
0,65
0,32
17,69

TME
(dias)
15,6 a
20,8 ab
20,5 ab
19,5 ab
20,5 ab
19,9 ab
22,1 b
19,2 ab
17,0 ab
19,46
6,36
13,61

MF
(g)
44,0 a
5,7 b
11,2 ab
36,2 a
24,3 ab
21,8 ab
9,5 b
25,7 ab
40,4 a
24,31
3,41
31,27

MS
(g)
2,98 a
0,39 b
1,05 ab
2,20 ab
1,60 ab
1,70 ab
0,69 b
1,80 ab
2,35 a
1,64
1,10
39,20

Médias seguidas de mesma letra, na coluna e dentro de cada fator, não diferem entre si pelo teste de Tukey,
a 5% de probabilidade.
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Resumo: O mercado de pimentas para fins ornamentais é um setor recém explorado,
mas com grande potencial de crescimento no ramo de floricultura e paisagismo. As
pimenteiras que possuem folhagem variegada, porte baixo, frutos com coloração variada
em seus diferentes estádios de maturação, contrastando com as folhagens, já são
utilizadas como plantas ornamentais, cultivadas e comercializadas em vasos. O presente
trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade genética visando o potencial
ornamental de acessos de Capsicum spp. através de modelos biométricos. Foram
utilizados 55 acessos de Capsicum spp, e a caracterização morfoagronômica dos acessos
foi realizada avaliando diferentes partes da planta. O terceiro par de correlações
canônicas, com correlação de 0,51, associa plantas com área do dossel compacto-densa,
com comprimento e largura de dosséis menores e de pequeno porte, associado com
folhagens estreitas e de pecíolo grande. Esta associação é vantajosa para ornamentação.
Ficou evidenciada a presença de variabilidade genética na população, o que é bastante
favorável ao melhoramento na medida em que a heterogeneidade genética possibilita a
obtenção de ganhos por meio de seleção.
Palavras-chave: Pimenta, modelos biométricos, correlações canônicas, analise de
trilha.

Genetic variability focused on ornamental potential of a Capsicum spp.
Accession.

Abstract: Pepper market for ornamental purposes is recently exploited; however, it has
a great growth potential in floriculture and landscaping. Pepper with variegated foliage,
small size, and varied fruit coloration at different ripening stages contrasting with leaves
have already been used as ornamental plants cultivated and purchased as potted plants.
This study aimed to evaluate genetic variability of Capsicum spp. focusing on its
ornamental potential by means of biometric templates. Fifty-five Capsicum spp.
accessions were used and a morpho-agronomic characterization of the accessions were
performed by evaluating different plant parts. The third canonical correlations are 0.51
and it associates compact-dense, small, shorter length and width canopy plants with
narrow foliage and large petiole, which is advantageous for ornamentation. Genetic
variation was evidenced in the population being very favorable for plant breeding
programs once genetic heterogeneity enables obtaining gains through selections.
Keywords: Pepper, biometric templates, canonic correlations, trail analysis.
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Introdução
O cultivo de plantas ornamentais refere-se à produção de plantas que não são
utilizadas para alimentação, sendo seu objetivo embelezar, decorar ou realçar o
ambiente (OLIVEIRA et al., 2006). Trata-se de uma atividade econômica importante
dentro do agronegócio brasileiro, que desde 2006 o segmento se mostra vigoroso,
exibindo taxas de crescimento da ordem de 8,0 a 15% em volume e de 15,0 a 17% em
valor. Na comparação 2012/2013, o mercado cresceu 12% em faturamento e alcançou
5,2 bilhões de reais. Para 2014, estima-se crescimento na ordem de 8 a 10% (DUVAL,
2014).
O mercado de pimentas para fins ornamentais é um setor recém explorado, mas
com grande potencial de crescimento que vem fazendo diferença nas floriculturas. As
pimenteiras que possuem folhagem variegada, porte baixo, frutos com coloração variada
em seus diferentes estádios de maturação e que contrastam com a folhagem, já são
utilizadas como plantas ornamentais, cultivadas e comercializadas em vasos (PINTO et
al., 2010).
Embora haja grande potencial de mercado para as pimentas com fins
ornamentais, no Brasil são poucas as variedades comerciais destinadas a este propósito.
Entretanto os bancos de germoplasma do gênero Capsicum existentes no país possuem,
em seu acervo, acessos que podem ser utilizados no melhoramento genético com o
objetivo de desenvolver novas cultivares de Capsicum para uso ornamental (NEITZKE
et al., 2010). Sudré et al. (2005) publicaram um estudo de distância genética entre 56
acessos de pimenta e pimentão pertencentes à Coleção de Germoplasma de Capsicum
da Universidade Estadual do Norte Fluminense utilizando técnicas multivariadas, onde
sugeriram acessos para este fim. Para selecionar espécies com potencial ornamental
devem-se considerar características morfológicas ornamentais como: porte baixo, tipo
de flor (ou inflorescência), cor e formato dos frutos e folhas, indicação para o cultivo
em vaso e decoração de ambientes internos. Em várias áreas de estudo, muitas vezes se
faz necessário medir a existência e/ou a intensidade da interação entre caracteres. Por
exemplo, em produção vegetal o estudo das relações entre as variáveis envolvidas no
melhoramento genético é um dos aspectos mais importantes a se considerar, pois
possibilita a obtenção de ganhos para caracteres de interesse por meio da manipulação
de outras características correlacionadas (SOUZA et al., 2014).
No contexto apresentado, o presente trabalho teve como objetivo estimar a
variabilidade genética e a correlação de características vinculadas ao potencial
ornamental em acessos de Capsicum spp. através de modelos biométricos.
Material e Métodos
O trabalho foi realizado na Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT,
localizado na latitude 16° 07’ 78.78” S e 57° 65’ 30.31” N, no Campus Universitário de
Cáceres.
Foram utilizados 55 acessos de Capsicum spp. existentes na coleção de
germoplasma da UNEMAT (Tabela 1).
Cada um dos 55 acessos de Capsicum spp. foi semeado em bandejas de isopor
com 128 células contendo substrato comercial Plantimax® e mantidas em casa de
vegetação para germinação. Após um período de 46 dias, quando as mudas tinham de
quatro a seis folhas definitivas, por volta de 10 cm de altura, as plântulas foram
transferidas para o campo.
2
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O Delineamento experimental utilizado foi o em blocos casualizado (DBC),
sendo três blocos, com três plantas em cada parcela.
A caracterização morfoagronômica dos acessos foi realizada considerando
diferentes partes da planta, onde iniciaram-se as coletas de dados quando a parcela a ser
caracterizada possuía 50% ou mais de plantas com frutos. Os descritores utilizados para
o gênero Capsicum foram os propostos pelo IPGRI (1995) e o recomendado por Neitzke
et al., (2010) de modo a tornar mais expedita à obtenção de alguns dados. Foram
avaliadas 11 variáveis quantitativas.
Os 11 descritores quantitativos utilizados para quantificar a variabilidade
genética dos acessos foram analisados com base nas médias dos valores observados em
cada acesso: 1) Altura de Planta – ALT (cm), sendo medida da base da planta ao ponto
mais alto da copa, utilizando-se trena, quando 50% das plantas tinham frutos maduros.
2) Largura do Dossel (cm); 3) Comprimento do Dossel (cm); 4) Área do Dossel (m²),
onde multiplicou-se a Largura do Dossel pelo seu Comprimento.
Para as características dos frutos foram avaliados: 5) Comprimento do Fruto
(fruto sem o pedúnculo foi medido da base até o ápice) (cm) CPF; 6) Diâmetro do Fruto
– DIF (medidos na linha mediana dos frutos); 7) Peso do Fruto (massa fresca dos frutos
MFF (g)); 8) Comprimento do Pedúnculo do Fruto (CPeF). Para as análises de CPF,
MFF, DIF e CPeF foram utilizadas as médias de 30 frutos maduros selecionados ao
acaso. O CPF e o CPeF foram medidos utilizando uma régua milimétrica. DIF foi
medido com paquímetro digital e expresso em milímetros (mm). O MFF é igual à massa
dos frutos obtido em gramas (g) através de balança analítica.
Para as características das folhas foram avaliados: 9) Comprimento da Folha
(distância entre o ponto de inserção do pecíolo no limbo foliar e o ápice da folha) (CF);
10) Largura da Folha (maior dimensão perpendicular ao eixo do comprimento (LF); e
11) Comprimento do Pecíolo (CP). Sendo que estas características foram mensuradas
utilizando uma régua milimétrica, e expressas em centímetros.
Os dados foram analisados com base em: Análise de Trilha e Variáveis
Canônicas. Os cálculos dos efeitos diretos e indiretos das variáveis explicativas da
análise de trilha foram feitos conforme Li (1975) e Cruz et al. (2004).
As estimativas das correlações canônicas do grupo formado pelas características
avaliadas foram obtidas a partir da matriz de correlação genética conforme CRUZ et al.
(2004). Os procedimentos estatísticos foram realizados empregando o recurso
computacional GENES.
Resultados e Discussão
Na Tabela 2, apresentam-se os resultados das análises de variância, a média
geral e os coeficientes de variação relativos as 11 variáveis estudadas. Observando as
médias, verificou-se variação genética entre os acessos de pimenta (teste-F, P<0,01),
para todas as características estudadas, evidenciando a presença de variabilidade
genética na população, o que é bastante favorável ao melhoramento na medida em que a
heterogeneidade genética possibilita a obtenção de ganhos por meio de seleção. Esta
variabilidade genética possibilita ainda o aprofundamento e continuidade de estudos
biométricos, como a análise de trilha, correlações canônicas, índice de seleção, como o
proposto para o presente trabalho para que se tenha um melhor direcionamento em um
programa de melhoramento genético.
Os coeficientes de variação encontrados para as 11 variáveis analisadas
apresentaram valores de diferentes magnitudes, variando entre 5,32 a 14,45. Estes
3
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valores são considerados baixos a medianos, contudo com valores considerados
aceitáveis. Para o carácter área do dossel (AD) foi verificado o maior coeficiente de
variação, 14,45%, sendo assim, essa característica pode ser considerada como a de
maior sensibilidade à variação ambiental e, portanto, mais sujeita a erros experimentais.
A característica comprimento da folha (CF) obteve o menor coeficiente de variação,
com 5,32%, podendo-se considerar esta característica a menos influenciada pelo
ambiente. Nas demais características estudadas pode-se considerar que os coeficientes
de variação calculados foram de médios a baixos quanto à interferência ambiental.
Segundo a Tabela 3, verificou-se correlação negativa entre as variáveis diâmetro do
fruto e altura da planta, sendo uma correlação inexpressiva, com -0,18. Esta correlação
não supera o efeito residual (R²=0,7472), de modo que esta associação é determinada
pelo efeito indireto do comprimento da folha (0,0658). Então, a seleção baseada na
altura da planta para obter ganho no diâmetro do fruto sem levar em consideração o
comprimento da folha não é uma boa estratégia.
Na Tabela 4 encontram-se as cargas canônicas para a função canônica. Segundo
Hair Junior et al. (2005), as cargas canônicas (ou correlações estruturais canônicas)
medem a correlação linear simples entre uma variável original observada no conjunto
dependente ou independente e a variável estatística canônica do seu respectivo conjunto.
Quanto maior a carga, mais importante é a variável para derivar a variável estatística
canônica.
Analisando as cargas canônicas, do primeiro par canônico, para a variável
canônica relativa às características área do dossel, largura do dossel, comprimento do
dossel e altura da planta, no grupo I, observa-se que as mesmas apresentaram (em
módulo) valores elevados: 0,42; 0,28; 0,29; 0,78, respectivamente. Já para o outro grupo
de características, apenas o comprimento do fruto (0,023) e comprimento do pedúnculo
(0,0023) apresentaram baixa carga canônica, sendo que as demais cargas canônicas
também apresentaram valores elevados. Pode-se observar também que, as variáveis
largura e comprimento de folha são determinantes para a altura da planta.
A Tabela 5 apresenta os coeficientes da matriz estrutural ou matriz dos fatores
canônicos, ou seja, a matriz de correlação entre as variáveis originais e as canônicas.
Conclusões
Os resultados obtidos evidenciam que os acessos de Capsicum com caracteres
qualitativos mais adequados ao uso ornamental e mais recomendados para o
melhoramento genético são: UNEMAT 2; UNEMAT 4; UNEMAT 6; UNEMAT 7;
UNEMAT 17; UNEMAT 18; UNEMAT 23; UNEMAT 27; UNEMAT 34; UNEMAT
44; UNEMAT 45; UNEMAT 46; UNEMAT 47; UNEMAT 55.
Ficou evidenciada a presença de variabilidade genética na população, o que é
favorável ao melhoramento na medida em que a heterogeneidade genética possibilita a
obtenção de ganhos por meio de seleção.
Os resultados da Analise de Trilha evidencia que a seleção baseada na altura da
planta em relação direta á outra característica, só é uma boa estratégia se levar em
consideração os efeitos indiretos das outras características avaliadas.
Os resultados encontrados de cargas canônicas evidenciam que a seleção
baseada no terceiro e quarto par de cargas canônicas resultariam em ganhos para a
ornamentação.
As análises de correlação canônica permitem observar que os grupos
considerados não são independentes e que as associações intergrupos para fins de
ornamentação são estabelecidas, principalmente, pela influência do terceiro par de
4
correlações canônicas que associa plantas com área do dossel compacto, com
comprimento e largura de dossel menor e de porte baixo, associando folhagens estreitas
e de pecíolo grande.
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Tabela 1. Nome dos acessos de Capsicum ssp. da coleção da UNEMAT que foram
utilizados no presente trabalho, Cáceres – MT
Nomes dos Acessos
Nomes dos Acessos
Nomes dos Acessos
UNEMAT 1
UNEMAT 20
UNEMAT 39
UNEMAT 2
UNEMAT 21
UNEMAT 40
UNEMAT 3
UNEMAT 22
UNEMAT 41
UNEMAT 4
UNEMAT 23
UNEMAT 42
UNEMAT 5
UNEMAT 24
UNEMAT 43
UNEMAT 6
UNEMAT 25
UNEMAT 44
UNEMAT 7
UNEMAT 26
UNEMAT 45
UNEMAT 8
UNEMAT 27
UNEMAT 46
UNEMAT 9
UNEMAT 28
UNEMAT 47
UNEMAT 10
UNEMAT 29
UNEMAT 48
UNEMAT 11
UNEMAT 30
UNEMAT 49
UNEMAT 12
UNEMAT 31
UNEMAT 50
UNEMAT 13
UNEMAT 32
UNEMAT 51
UNEMAT 14
UNEMAT 33
UNEMAT 52
5
UNEMAT 15
UNEMAT 34
UNEMAT 53
UNEMAT 16
UNEMAT 35
UNEMAT 54
UNEMAT 17
UNEMAT 36
UNEMAT 55
UNEMAT 18
UNEMAT 37
UNEMAT 19
UNEMAT 38
Tabela 2. Resumo da análise de variância em blocos ao acaso das 11 características
avaliadas em acessos Capsicum ssp. Cáceres - MT
Quadrados Médios
FV
GL DF CFT CPD PS
PF
LF
CF ALT CD
LD
AD
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ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns
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UNEMAT 18
UNEMAT 37
UNEMAT 19
UNEMAT 38

UNEMAT 54
UNEMAT 55

Tabela 2. Resumo da análise de variância em blocos ao acaso das 11 características
avaliadas em acessos Capsicum ssp. Cáceres - MT
Quadrados Médios
FV
GL DF CFT CPD PS
PF
LF
CF ALT CD
LD
AD
Blocos

2

Acessos 54

0,46ns

0,13ns

0,03ns 0,06ns

0,004ns 0,001ns 17,49ns 98,75ns 10,10ns 20ns

96,8* 241,6* 1,25*

18,5* 1,91*

0,9*

Resíduo 108 1,31

0,06ns

3,48* 381,09* 431,31* 382,13* 0,04*

0,27

0,06

0,06 0,04

0,04 0,08

22,24 31,65 41,57 0,00

Média

13,81 4,60

2,47

2,69 1,90

3,04 5,48

44,77 59,84 62,25 0,38

CV(%)

8,31

11,48 10,48 9,20 11,31 7,25 5,32

10,54 9,40

10,36 14,45

* significativos a 1% de probabilidade pelo teste F; ns: não-significativo pelo teste F.
Diâmetro do Fruto(DF); Comprimento do Fruto (CFT); Comprimento do Pedúnculo
(CPD); Peso do Fruto (PS); Pecíolo da Folha (PF); Largura da Folha (LF);
Comprimento da Folha (CF); Altura da Planta (ALT); Comprimento do Dossel (CD);
Largura do Dossel (LD); Área do Dossel (AD).
Tabela 3. Estimativas dos efeitos diretos e indiretos entre a variável Altura da Planta
(cm, g por parcela) e as variáveis: Diâmetro do Fruto, Comprimento do Fruto,
Comprimento do Pedúnculo, Peso, Pecíolo, Largura da Folha, Comprimento da Folha,
Comprimento do Dossel, Largura do Dossel, Área do Dossel. Cáceres-MT
Efeito Direto
Efeito Indireto
Diâmetro do Fruto
R²=0,7472
Direto Sobre Altura da Planta
-0,2961
Indireto Via Comprimento do Fruto
-0,0037
Indireto Via Comp. do Pedúnculo
-0,0275
Indireto Via Peso
0,0366
Indireto Via Pecíolo
-0,0091
Indireto Via Largura da Folha
0,0149
Indireto Via Comprimento da Folha
0,0658
Indireto Via Comp. do Dossel
-0,0119
Indireto Via Largura do Dossel
0,0228
Indireto Via Área do Dossel
0,0296
TOTAL
-0,1785
Comp. do Fruto
R²=0,7472
Direto Sobre Altura da Planta
-0,0281
6
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Indireto Via Diâmetro
Indireto Via Comp. do Pedúnculo
Indireto Via Peso
Indireto Via Pecíolo
Indireto Via Largura da Folha
Indireto Via Comprimento da Folha
Indireto Via Comp. do Dossel
Indireto Via Largura do Dossel
Indireto Via Área do Dossel
TOTAL
Direto Sobre Altura da Planta
Indireto Via Diâmetro
Indireto Via Comprimento do Fruto
Indireto Via Peso
Indireto Via Pecíolo
Indireto Via Largura da Folha
Indireto Via Comprimento da Folha
Indireto Via Comp. do Dossel
Indireto Via Largura do Dossel
Indireto Via Área do Dossel
TOTAL
Direto Sobre Altura da Planta
Indireto Via Diâmetro
Indireto Via Comprimento do Fruto
Indireto Via Comp. do Pedúnculo
Indireto Via Pecíolo
Indireto Via Largura da Folha
Indireto Via Comprimento da Folha
Indireto Via Comp. do Dossel
Indireto Via Largura do Dossel
Indireto Via Área do Dossel
TOTAL
Direto Sobre Altura da Planta
Indireto Via Diâmetro
Indireto Via Comprimento do Fruto
Indireto Via Comp. do Pedúnculo
Indireto Via Peso
Indireto Via Largura da Folha
Indireto Via Comprimento da Folha
Indireto Via Comp. do Dossel
Indireto Via Largura do Dossel
Indireto Via Área do Dossel
TOTAL

Comp. do
Pedúnculo
-,1428
Peso Do Fruto
0,0738
Pecíolo
-0,0469
Larg. da Folha
7
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-0,0398
-0,0418
0,0113
0,0003
0,0079
0,0979
-0,0846
-08564
0,11638
-0,0461

-0,0570
-0,0082
0,0283
-0,0223
0,0159
0,1396
0,0335
-0,0236
-0,0207
-0,0572
-0,1470
-0,0043
-0,0548
-0,0123
0,0014
0,0561
-0,1815
0,0349
0,1220
-0,1117
-0,0577
0,0002
-0,0678
0,0194
0,0245
0,1039
0,0070
-0,0754
-0,0012
-0,0941

R²=0,7472

R²=0,7472

R²=0,7472

R²=0,7472
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Direto Sobre Altura da Planta
Indireto Via Diâmetro
Indireto Via Comprimento do Fruto
Indireto Via Comp. do Pedúnculo
Indireto Via Peso
Indireto Via Pecíolo
Indireto Via Comprimento da Folha
Indireto Via Comp. do Dossel
Indireto Via Largura do Dossel
Indireto Via Área do Dossel
TOTAL
Direto Sobre Altura da Planta
Indireto Via Diâmetro
Indireto Via Comprimento do Fruto
Indireto Via Comp. do Pedúnculo
Indireto Via Peso
Indireto Via Pecíolo
Indireto Via Largura da Folha
Indireto Via Comp. do Dossel
Indireto Via Largura do Dossel
Indireto Via Área do Dossel
TOTAL
Direto Sobre Altura da Planta
Indireto Via Diâmetro
Indireto Via Comprimento do Fruto
Indireto Via Comp. do Pedúnculo
Indireto Via Peso
Indireto Via Pecíolo
Indireto Via Largura da Folha
Indireto Via Comprimento da Folha
Indireto Via Largura do Dossel
Indireto Via Área do Dossel
TOTAL
Direto Sobre Altura da Planta
Indireto Via Diâmetro
Indireto Via Comprimento do Fruto
Indireto Via Comp. do Pedúnculo
Indireto Via Peso
Indireto Via Pecíolo
Indireto Via Largura da Folha
Indireto Via Comprimento da Folha
Indireto Via Comp. do Dossel
Indireto Via Área do Dossel
TOTAL

0,0941
Comp. da Folha
0,3945
Comp. do Dossel
0,7080
Larg. do Dossel
0,6065
Área do Dossel
8
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-0,0469
-0,0023
-0,0242
0,0011
-0,0122
0,3241
0,2271
0,1308
-0,2524
0,4391
-0,0494
-0,0069
-0,0505
0,0105
-0,0123
0,0773
0,1473
0,1332
-0,2252
0,4184
0,0050
0,0033
-0,0067
-0,0189
-0,0004
0,0302
0,0820
0,3781
-0,7703
0,4102
-0,0111
0,0039
0,0055
0,0042
0,0058
0,0203
0,0866
0,4413
-0,7286
0,4348

R²=0,7472

R²=0,7472

R²=0,7472

R²=0,7472
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Direto Sobre Altura da Planta
Indireto Via Diâmetro
Indireto Via Comprimento do Fruto
Indireto Via Comp. do Pedúnculo
Indireto Via Peso
Indireto Via Pecíolo
Indireto Via Largura da Folha
Indireto Via Comprimento da Folha
Indireto Via Comp. do Dossel
Indireto Via Largura do Dossel
TOTAL

-0,8501
-

0,0103
0,0038
-0,0034
-0,0106
-0,0001
0,0279
0,1045
0,6415
0,5198
0,4438

Tabela 4. Cargas canônicas do grupo I e grupo II de variáveis de pimenteiras, Cáceres –
MT
Cargas Canônicas
Grupo
Variáveis
1°
2°
3°
4°
Área do Dossel
0,427
-0,342
-0,337
0,765
Largura do Dossel
0,286
0,105
-0,591
0,746
I
Comprimento do Dossel
0,294
-0,700
-0,328
0,561
Altura
0,781
-0,115
-0,589 -0,167
Diâmetro do Fruto
Comp. do Fruto
Comp. do Pedúnculo
Peso do Fruto
Pecíolo da Folha
Largura da Folha
Comprimento da Folha

II

-0,480
-0,027
-0,002
-0,242
0,167
0,584
0,735

0,023
0,051
-0,153
0,656
-0,143
-0,371
-0,051

-0,209
0,165
0,195
-0,158
0,580
-0,456
-0,236

0,397
-0,631
0,208
0,099
0,218
-0,018
0,164

Tabela 5. Coeficientes de correlações canônicas e pares canônicos estimados entre
variáveis do Grupo I e variáveis do Grupo II de Pimenteira. Cáceres-MT
Par Canônico
Grupo
Variáveis
1°
2°
3°
4°
Área do Dossel
3,146
0,850
3,574
1,505
Largura do Dossel
-1,588
0,471 -2,230 0,114
I
Comprimento do Dossel
-1,921
-1,777 -2,022 -0,614
Altura
0,863
0,031 -0,376 -0,633

II

Correlação

Diâmetro do Fruto
Comprimento do Fruto
Comprimento do Pedúnculo
Peso do Fruto
Pecíolo da Folha
Largura da Folha
Comprimento da Folha

-0,581
-0,111
-0,287
-0,027
0,191
-0,205
1,084
0,606
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-0,320
-0,012
-0,571
0,943
-0,039
-0,909
0,830
0,544

-0,123
0,270
-0,121
-0,372
0,918
-0,986
0,380
0,512

0,580
-0,903
0,279
-0,278
0,015
-0,827
0,908
0,189
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Resumo
O trabalho teve como objetivo determinar os efeitos de diferentes fontes de matéria
orgânica na ausência e presença de nitrogênio na abobrinha. O experimento foi
desenvolvido no setor de olericultura do IFCE-campus Tianguá-CE. O solo da área
experimental é Neossolo Quartzarênico e o delineamento experimental utilizado foi em
blocos casualizados, com 10 tratamentos distribuídos em esquema fatorial 5 x 2, relativo
a cinco fontes de matéria orgânica (Sem matéria orgânica, esterco bovino, esterco de ave,
húmus de minhoca e biofertilizante bovino), na ausência e presença de nitrogênio (fonte
ureia), em três repetições. A adubação de fundação foi de acordo com análise do solo,
com o fósforo sendo distribuído na sua totalidade nas covas uma semana antes da
semeadura, juntamente com 30 e 40% do nitrogênio e potássio, respectivamente. O
restante do nitrogênio e potássio foi fornecido em partes iguais por ocasião do desbaste e
no período do florescimento, aos 45 DAS. A adubação com as fontes de matéria orgânica
foi realizada na fundação, seguindo recomendação da cultura nas doses: 1 litro por planta
de esterco bovino; 1 litro por planta de biofertilizante bovino na concentração de 1:1
(Água e biofertilizante); 0,5 litros de esterco de ave e 0,5 litro de húmus de minhoca por
cova. As colheitas, foram efetuadas 2 vezes por semana, de forma manual, os frutos eram
colhidos, pesados e medidos para determinação de número de frutos por planta; diâmetro,
comprimento, peso médio de frutos e produtividade. Os resultados foram submetidos à
análise de variância pelo teste F, a comparação de médias pelo teste Tukey. Mesmo não
apresentado diferenças estatísticas entre as fontes de matéria orgânica estudadas, todas as
variáveis estudadas foram superiores quando aplicado nitrogênio independente da fonte
de matéria orgânica utilizada, com destaque para o húmus de minhoca, esterco de aves e
esterco bovino, respectivamente.
Palavras-chave: Cucurbita pepo L.; adubação nitrogenada; adubo orgânico; produção,
matéria orgânica.
Abstract
Different sources of organic and mineral fertilization for squash cultivation.
The aim in this study was to determine the effects of different sources of organic
matter in the absence and presence of nitrogen in squash plants. The experiment was
carried out in the horticulture sector of the IFCE-Campus in Tianguá-CE. The
experimental soil is Typic Quartzipsamment and the experimental design used was
randomized blocks, with 10 treatments distributed in a factorial scheme 5 x 2, which were
1
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five sources of organic matter (no organic matter, bovine manure, poultry manure,
earthworm humus and biofertilizer), in the absence and presence of nitrogen (urea as
source), in three replications. Foundation fertilization was performed according to the soil
analysis, with the phosphorus being entirely distributed in the furrows one week before
sowing, along with 30 and 40% of the nitrogen and potassium, respectively. The remained
nitrogen and potassium were applied in equal parts at the time of thinning and during
flowering at 45 DAS. The fertilization with the sources of organic matter was performed
in the foundation, following recommendation for the crop with the doses: 1 liter of bovine
manure per plant; 1 liter of bovine biofertilizer per plant at concentration of 1:1 (Water
and biofertilizer); 0.5 liters of poultry manure and 0.5 liters of earthworm humus per
furrow. The harvests were performed manually twice a week, and the fruits were weighed
and measured to determine the number of fruits per plant, diameter, length, average fruit
weight and productivity. The results were submitted to analysis of variance by the F test,
and mean comparison by the Tukey’s test. Although there were no statistically significant
differences among the sources of organic matter studied, all the variables studied were
superior when nitrogen was applied regardless of the source of organic matter used,
especially the earthworm humus, poultry manure and bovine manure, respectively.
Keywords: Cucurbita pepo L nitrogen fertilization; organic fertilizer; production,
organic matter
Introdução
A abobrinha (Cucurbita pepo L.) é uma Cucurbitaceae que se adapta às condições
tropicais e subtropicais, situa-se entre as dez hortaliças de maior valor econômico, com
importância econômica elevada, cultivada por pequenos agricultores familiares no Brasil.
A produtividade média no Brasil oscila em torno de 8 a 10 t ha -1 (Filgueira, 2008), varia
em função do nível de tecnologias aplicadas, da cultivar, fonte de nutrientes e condições
climáticas.
O produto comercial da abobrinha é um fruto imaturo, rico em nutrientes,
vitaminas A, B2, C e E, aminoácidos, carboidratos e fibras, é consumido cozido, frito ou
recheado (Cardoso & Pavan, 2013). Apesar da relativa importância econômica, social e
nutricional da abobrinha, poucos estudos têm sido realizados em relação à fertilização da
cultura, sobretudo a nitrogenada e adubação orgânica (Pôrto et al., 2012; Ng’etich et al.,
2013).
Quando aplicada no solo, a matéria orgânica aumenta a velocidade de infiltração
da água, contribuindo para otimizar as condições edáficas, proporcionar melhorias nas
características físicas, químicas e biológicas resultando em maior produtividade das
culturas (Dias et al., 2011). Pinheiro & Barreto (2000), obtiveram elevação na produção
comercial em função do uso de biofertilizante bovino, tanto em estufa como em condições
de campo aberto em algumas hortaliças frutos como pepino, berinjela, tomate e pimentão.
Em abobrinha até o momento a literatura não disponibiliza informações sobre seu uso.
A adubação mineral é uma prática importante na exploração agrícola das culturas,
sendo fundamental na obtenção de rendimentos economicamente viáveis (Pôrto et al.,
2012). A adubação nitrogenada nas espécies vegetais caracteriza-se como uma opção para
o aumento do crescimento e produtividade das plantas, por promover elevação do índice
de área foliar, da produção de gemas vegetativas, flores e frutos (Mohamed et al., 2012),
isso porque os compostos nitrogenados participam de vários processos, tais como
fotossíntese, respiração, síntese protéica, multiplicação e diferenciação celular que estão
envolvidos no crescimento e desenvolvimento das plantas (Taiz & Zeiger, 2013).
2
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O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes para as plantas, e o segundo
mais exigido pelas hortaliças, sendo as fontes mais utilizadas o sulfato de amônio e a ureia
(Filgueira, 2008). Nas cucurbitáceas, conforme verificado por Queiroga et al. (2007) no
melão (Cucumis melo), Oliveira et al. (2008) no maxixe (Cucumis anguria) e Pôrto et al.
(2012) na abobrinha (Curcubita pepo), o uso do nitrogênio em adubação de cobertura,
nas fontes sulfato de amônio e ureia incrementou a área foliar, a produção de
fotoassimilados e as características produtivas.
A falta de informações sobre o uso de diferentes fontes de matéria orgânica
correlacionado com ausência e presença de nitrogênio, em uma cultura em franca
expansão como a abobrinha, principalmente na principal região produtora de hortaliças
do Estado do Ceará, justifica a realização desse trabalho. Neste sentido o trabalho teve o
objetivo de avaliar o rendimento da abobrinha adubada com diferentes fontes de matéria
orgânica na ausência e na presença de adubação nitrogenada.
Material e métodos
O trabalho foi desenvolvido no campo experimental do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceara -Campus Tianguá. O clima da região é do tipo
Aw’, segundo Koppen (Brasil, 1972), tropical com estação seca de inverno e chuvas de
verão. O município está localizado na Microrregião da Ibiapaba, mesorregião Noroeste
do Ceará. Tem sua posição geográfica demarcada pelas coordenadas 03° 43’ 93’’ latitude
sul e 41° 00 e 74’’ de longitude oeste, possuindo altitude de 778 m. O solo da área
experimental foi classificado como Neossolo Quartzarênico de textura franco-arenosa.
Antes da instalação do experimento foi realizada a amostragem do solo na camada de 020 cm para avaliação da fertilidade e dos parâmetros físicos. Observou-se após a análise
os seguintes teores: pH= 4,9; P= 0,72 mg.dm -3; K+= 13,1 mg.dm-3; H+ + Al+3= 3,21
cmolc.dm-3; Al+3= 0,05 cmolc.dm-3; Ca+2= 1,21 cmolc.dm-3; Mg+2= 0,50 cmolc.dm-3;
matéria orgânica= 1,74 g.kg -1; areia grossa= 419 g.kg-1; areia fina= 334 g.kg -1; silte= 90
g.kg-1; argila= 157 g.kg-1.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três
repetições. Os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 5 x 2, relativo a cinco
fontes de matéria orgânica (sem matéria orgânica, esterco bovino, esterco de ave, húmus
de minhoca e biofertilizante bovino, combinado com a presença e ausência do fertilizante
nitrogenado, cuja fonte foi a ureia. Cada parcela foi constituída de 20 plantas distribuídas
em quatro fileiras, espaçadas de 1,0 m x 0,5 m. As plantas, da fileira central, foram
escolhidas para serem amostradas e analisadas.
O plantio foi realizado por meio de semeadura direta colocando-se três sementes
por cova da cultivar de abobrinha Anita. Após 15 dias da semeadura (DAS) foi realizado
o desbaste deixando-se 1 planta. A adubação de fundação foi de acordo com a análise do
solo, sendo aplicado 30 g de Superfosfato simples sendo distribuído na sua totalidade nas
covas uma semana antes da semeadura, juntamente com 30 e 40% do nitrogênio e
potássio, respectivamente. O restante do nitrogênio e potássio foram fornecidos em partes
iguais por ocasião do desbaste e no período do florescimento, aos 45 DAS (Filgueira,
2008).
Os estercos foram fornecidos na fundação, seguindo recomendação da cultura nas
doses de 1 litro por planta de esterco bovino e biofertilizante por planta e 0,5 litros de
esterco na concentração de 50% de húmus de minhoca na fundação.

3
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Durante a condução do experimento foram executadas capinas manuais com
enxadas, visando manter a área livre de plantas invasoras. As plantas foram irrigadas pelo
método de irrigação localizada utilizando a fita gotejadora.
As colheitas, foram efetuadas 2 vezes por semana, de forma manual, colhendo-se
apenas os frutos em estádio imaturo (ainda verdes, tenros, sem fibras e sementes poucas
desenvolvidas), com comprimento médio de 15 a 20 cm, diâmetro entre 4 e 6 cm e massa
média entre 200 e 500 g. Foram avaliados número de frutos por planta e produtividade.
Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, a comparação de
médias pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade e as relativas às fontes de
matéria orgânica e ausência e presença de nitrogênio.
Resultados e discussão
Mesmo não apresentado diferença estatística (Figura 1), a produção por planta da
abobrinha foi superior quando aplicado nitrogênio na forma mineral, independente da
fonte de matéria orgânica utilizada, com destaque para o uso de o húmus de minhoca mais
ureia, que promoveu uma produção média de 1,8 kg por planta. Esse resultado é devido
provavelmente a uma maior liberação de nutrientes essências às plantas promovida pela
por essa fonte orgânica, que tem mineralização mais acelerada, o que promove uma maior
absorção pelas plantas (Silva et al., 2006)
Quando se analisa as mesmas produções por planta de abobrinha, porém na
ausência de aplicação de nitrogênio na forma mineral, observa-se que as fontes de matéria
orgânica apresentaram efeitos diferentes entre elas, com destaque para as plantas
adubadas com esterco de aves, obtendo o valor de 1,1 kg por planta. Esses resultados
possivelmente estão relacionados com a maior disponibilidade de nitrogênio por essa
fonte juntamente com a exigência da cultura, que tem crescimento rápido e ciclo biológico
curto, por esse nutriente.
A produtividade da abobrinha (figura 2) seguiu a tendência da produção por
planta, em que independente da fonte de matéria orgânica aplicado, seus valores são
superiores quando aplicado nitrogênio na fonte de ureia. Esses resultados demostram que
a cinética de liberação de N pelos materiais orgânicos não está acompanhando as
necessidades nutricionais da espécie avaliada, que tem maior produtividade quando usado
o nitrogênio de forma mineral. Porém, em consorcio com as fontes de matéria orgânica,
mais uma vez se sobressaiu o húmus de minhoca. Armond et al. (2016) destaca que
quando se trata de espécies de ciclo curto, como a abobrinha, o uso de húmus de minhoca
apresenta-se como alternativa para proporcionar maior desenvolvimento de tais culturas,
já que este adubo realiza a disponibilização mais rápida de nutrientes para a planta.
Quando comparado os valores de produtividade (figura 2) na ausência de
nitrogênio na forma mineral, destaca-se a produtividade obtida com o uso do esterco de
ave, que tem em sua composição mineral maior ter nitrogênio em relação as demais fontes
de matéria orgânica estudadas. Os valores estão de acordo com Porto et. al. (2012), que
trabalhando com doses de N, obtendo valor médio de 30 t/ha.
De forma geral os resultados demostram que a cultura da abobrinha é bastante
exigente em nutrientes, devido ao seu grande potencial produtivo, rápido crescimento e
ciclo biológico curto, responde de forma positiva a aplicação de nitrogênio na forma de
ureia. Obtendo-se os melhores resultados em consórcio com húmus de minhoca, porém
quando fertilizada apenas com fortes orgânicas, o esterco de ave se destaca pelo
superioridade em fornecer nitrogênio a cultura.
4
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Conclusões
A cultura da abobrinha responde de forma positiva a aplicação de fontes de
nitrogênio, principalmente de forma mineral.
As fontes de matéria orgânica esterco de aves e húmus de minhoca promoveram
os melhores resultados. 5
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Figura 1. Produção por planta de abobrinha em reposta a diferentes fontes de matéria
orgânica na ausência e presença de nitrogênio.
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Figura 2. Produtividade de abobrinha em reposta a diferentes fontes de matéria orgânica
na ausência e presença de nitrogênio.
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Resumo
Para a produção do coentro diversos cuidados devem ser tomados, uma vez que
é uma cultura que possui ciclo curto e apresenta-se muito sensível a diversos fatores,
principalmente o ataque de patógenos, como os nematoides. Dentre os nematoides mais
agressivos estão os do gênero Meloidogyne, sendo a espécie M. incógnita raça 1 a mais
danosa à cultura. O objetivo da pesquisa foi avaliar a resistência de progênies de coentro
ao Meloidogyne incognita raça 1. O presente trabalho foi conduzido na área
experimental da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O desenho
experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições, cuja parcela foi
composta por oito plantas. Foram avaliadas 49 progênies, sendo 44 obtidas a partir de
cultivar Verdão, por meio da avaliação de 2.000 plantas, inoculadas com 1.000 ovos/
célula de M. incognita raça 1, sendo que, as outras cinco progênies, foram obtidas da
cultivar HTV Dom Luiz pelo mesmo procedimento adotado para a cultivar
Verdão, com exceção da concentração do inóculo, que foi com 4.000 ovos/célula.
Os caracteres avaliados após 30 dias de semeadura e inoculação foram: Número de
Galhas no Sistema Radicular (NGSR), Número de Ovos (NO) e Fator de Reprodução
(FR). De acordo com a análise de variância foi constatado que para todas as
variáveis mensuradas nos genótipos avaliados houve diferenças significavas. Para o
NGSR as médias se dividiram em três grupos, sendo que no primeiro grupo as médias
variaram entre 3,75 – 6,75; no segundo de 8,00 – 11,25 e no terceiro grupo de 11,75
– 24,00. Para o NO as médias foram de 114,75 - 2596,25. Quanto ao FR, dentro
dos cinco grupos, o primeiro grupo foi o selecionado, formado por fatores de 0,12 –
0,58; sendo todos os genótipos classificados como resistentes (12 progênies) e
apresentando as menores médias, sendo por isso, os indicados para seleção.
Palavras-chave: Coriandrum sativum L., genética, melhoramento vegetal, nematoide,
hortaliça.
Abstract
Resistance of progenies of coriander to Meloidogyne incognita race 1
For the production of coriander, several measures need be taken, since it is a crop that
has short cycle and is very sensitive to several factors, especially the attack of pathogens
2
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such as nematodes. Among the most aggressive nematodes are those of the
genus Meloidogyne, with the M. incognita race 1 being the most damaging to the
crop. The aim of the research was to evaluate the resistance of coriander
progenies to Meloidogyne incognita race 1. This work was conducted in the
experimental area of the Universidade Federal Rural de Pernambuco. The
experimental design was in a randomized block with four replicates, whose plot was
composed of eight plants. A total of 49 progenies were evaluated, of which 44 were
obtained from the Verdão cultivar, through the evaluation of 2,000 plants inoculated
with 1,000 eggs/cell of M. incognita race 1, and the other five progenies were obtained
from the cultivar HTV Dom Luiz by the same procedure adopted for the cultivar
Verdão, except for the inoculum concentration, which was 4,000 eggs/cell. The
traits evaluated after 30 days of sowing and inoculation were: Number of Root-knots
in the Root System (NRRS), Number of Eggs (NE) and Reproduction Factor (RF).
According to the analysis of variance it was verified that for all the variables
measured in the evaluated genotypes there were significant differences. For the
NRRS, the averages were divided into three groups, in the first one the averages
varied between 3.75 - 6.75; in the second between 8.00 - 11.25 and in the third group
11.75 - 24.00. For the NE trait, the averages were 114.75 - 2596.25. Regarding RF,
within the five groups, the first group was selected, formed by factors of 0.12 - 0.58;
with all genotypes classified as resistant (12 progenies) and presenting the lowest
averages, and therefore, those selected for selection.
Keywords: Coriandrum sativum L., genetics, vegetable breeding, nematode, vegetable.
Introdução
O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma hortaliça de ciclo anual, bastante
produzida e consumida principalmente nos Estados da região Nordeste do Brasil. Além
do uso culinário, a cultura do coentro tem sido também utilizada para a obtenção de
óleos essenciais, aromatização de bebidas alcoólicas e na fabricação de perfumes
(SANTOS, 2018).
Para produção de hortaliças, diversos cuidados devem ser tomados, uma vez que
estas são muito sensíveis a diversos fatores, principalmente ao ataque de
patógenos (Rosa et al., 2013). Os fitonematoides são um dos principais patógenos da
agricultura e
o seu controle efetivo é fundamental para produção rentável de muitas culturas
(Halbrendt & Lamondia, 2004). Segundo Vaz (2017), eles são parasitas obrigatórios
cujos danos impactam a economia em nível mundial, causando perdas na quantidade e
qualidade da produção de diversas plantas hortícolas. Em regiões produtoras de coentro
no Nordeste, infestações desses agentes são frequentes e levam a prejuízos
significativos para os produtores (Pinheiro & Pereira, 2016).
Dentre os nematoides mais agressivos, estão os do gênero Meloidogyne, sendo a
espécie M. incógnita Raça 1 a mais danosa à cultura do coentro, uma vez que
ao penetrarem nas raízes, movimentam-se para as proximidades dos vasos condutores e
se tornam sedentários (Pinheiro & Pereira, 2016).
O controle dos nematoides das galhas geralmente é feito através da aplicação de
nematicidas. Porém, estes serão progressivamente excluídos devido a seus efeitos
à saúde humana e ao ambiente (Wesemael et al, 2011). De acordo com Freitas (2003),
as perdas causadas por estes parasitas na produção agrícola variam muito em função
do hospedeiro, a espécie de nematoide, do sistema de cultivo e das
condições edafoclimáticas, podendo ir de pequenas injúrias à morte de mudas ou
plantas adultas,
3
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em decorrência do ataque direto do nematoide ou de associações com outros
fitopatógenos.
Embora se tenha um grande destaque de produção, têm sido poucas as pesquisas
encontradas que visam aperfeiçoar as técnicas de melhoramento do coentro, sobretudo
quando está relacionado com resistência aos nematoides. Desse modo, o presente
trabalho teve como objetivo avaliar a resistência de progênies de coentro ao
Meloidogyne incognita raça 1.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação, no
Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
com localização a 8°54’47’’S, 34°54’47’’W, altitude de 6 m, no período de novembro a
dezembro de 2017. As médias mensais de temperaturas registradas pela estação
meteorológica do Recife Curado (automática) variaram entre 26,96 – 27,48°C,
respectivamente (INMET, 2017). O delineamento foi de blocos casualizados com quatro
repetições, cuja parcela foi composta por oito plantas.
Das progênies avaliadas, 44 foram selecionadas a partir de cultivar Verdão
(cultivar de polinização aberta), por meio da avaliação de 2.000 plantas semeadas em
bandeja de poliestireno expandido de 128 células, inoculadas com 1.000 ovos/célula de
M. incógnita raça 1 na semeadura e avaliadas (contagem do número de galhas) 30 dias
após a inoculação, selecionando-se as plantas com número de galhas inferior a 10
galhas, as quais foram transplantadas para vasos de 2 L contendo substrato composto
por solo e húmus na proporção de 3:1. Os vasos foram colocados em campo aberto no
espaçamento de 30 cm entre plantas na linha e 1 m entre linha, para que ocorresse a
recombinação entre os indivíduos selecionados, pois o coentro é uma espécie alógama
tendo entre os agentes polinizadores abelhas, as quais foram verificadas na área durante
a florada. Na colheita, cada planta teve seus frutos coletados individualmente e
armazenados em sacos de papel devidamente identificados, correspondendo as
progênies de meios-irmãos C1. As progênies obtidas no primeiro ciclo foram
novamente avaliadas com inoculação de 1.000 ovos/célula na semeadura no
delineamento de blocos casualizados com três repetições e parcela composta por 8
plantas, sendo realizada a seleção entre e dentro das progênies no mesmo ciclo, cuja
seleção e recombinação adotou o mesmo critério do primeiro ciclo seletivo.
As outras cinco progênies, foram obtidas da cultivar HTV Dom Luiz pelo
mesmo procedimento adotado para a cultivar Verdão, com exceção da concentração do
inóculo - 4.000 ovos/célula – e da pressão de seleção, onde as plantas selecionadas
deveriam apresentar menos de cinco galhas no sistema radicular. A maior concentração
de inóculo na cultivar HTV Dom Luiz foi decorrente do fato desta apresentar maior
tolerância ao patógeno quando comparada a Verdão, em experimentos anteriores.
A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido de 128 células
contendo o substrato comercial Basaplant®, colocando-se dois frutos (esquizocarpo
globular estriado, compostos por duas sementes) de coentro a uma profundidade de
aproximadamente 0,5 cm, cobrindo-se em seguida com o substrato. Posteriormente,
realizou-se a irrigação com água e inoculação de 1.000 ovos/célula de M. incognita raça
1. A irrigação foi diária conforme a necessidade hídrica, sendo aplicada fertirrigação
(200 g/1.000 L de MAP, 400 g/1.000 L de sulfato de magnésio, 25 g/1.000 L de
Quelatec, 25 g/1.000 L de Ultraferro, 750 g/1.000 L de nitrato de cálcio e 450 g/1.000 L
4
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de nitrato de potássio) três vezes na semana, tomando-se cuidado para que não
houvesse drenagem e consequente perda de inóculo.
Transcorridos 30 dias da semeadura/inoculação foi realizada a avaliação.
Para isso, o sistema radicular foi lavado em água parada para remoção do
substrato, em seguida foi quantificado o número de galhas e extraíram-se os
ovos segundo metodologia de proposta por Hussey & Barker (1973) e modificada por
Boneti & Ferraz (1981), de cada planta individualmente. Os ovos extraídos foram
armazenados em recipientes devidamente identificados e colocados em câmara fria
até a contagem que foi realizada com auxílio de microscópio, no aumento de 40X, e
lâmina de Peters.
Após a quantificação do número de ovos, foi estimado o fator de
reprodução (FR) referente a cada amostra, por meio do quociente entre a
população final do patógeno (número de ovos quantificado na amostra) e a população
inicial do nematoide (foi inoculado 1.000 ovos/célula). Para classificar a reação das
cultivares e progênies de coentro ao patógeno foi utilizada a escala de Oostenbrink
(1966) sendo considerados resistentes os genótipos com FR<1 e suscetíveis os que
apresentarem FR>1.
Os dados obtidos foram transformados por
para atender as suposições
da análise de variância, com posterior teste de agrupamento de Scott-Knott a 5%
de probabilidade de erro, por meio de programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2011).
Resultados e Discussão
Na Tabela 1, estão expostos os resumos das análises de variâncias das duas
cultivares e 49 progênies de coentro inoculadas com Meloidogyne incognita raça 1. Foi
constatado que para todas as variáveis mensuradas nos genótipos avaliados
houve diferenças significativas a 1% de probabilidade de erro, sendo estes o número de
galhas no sistema radicular (NGSR), número de ovos (NO) e fator de reprodução (FR).
Em relação aos coeficientes de variação obtidos, as variáveis NO (11,65) e o FR
(11,68) apresentaram boa precisão experimental; enquanto que a variável NGSR (16,86)
apresentou media precisão experimental (Ferreira, 2018), que segundo Cargnelutti Filho
& Storck (2007) não são preocupantes.
Para o número de galhas no sistema radicular as médias se dividiram em três
grupos. No primeiro grupo as médias variaram entre 3,75 – 6,75; no segundo de 8,00 –
11,25 e no terceiro grupo de 11,75 – 24,00 (Tabela 2). As médias obtidas nos três
grupos são inferiores as obtidas por Santos et al (2018) avaliando as cultivares Verdão,
Tabocas, Tapacurá, Palmeira e HTV Dom Luiz no tratamento que tinha como níveis dos
fatores recipiente e substrato, bandeja e Basaplant ®, respectivamente. Tais resultados
evidenciam que há possibilidade de obter progênies promissoras dentre as avaliadas no
presente estudo, com base nesta característica.
Para o número de ovos, as médias foram de 114,75 – 2.596,25 formando cinco
grupos dentro deste intervalo. O fator de reprodução teve comportamento semelhante ao
número de ovos, já que é diretamente proporcional a esta variável. O primeiro grupo foi
formado por fatores de reprodução de 0,12 – 0,58, sendo todos os genótipos
classificados como resistentes e apresentando as menores médias, sendo por isso, os
indicados para seleção. No segundo grupo, composto por fatores de reprodução entre de
0,63 a 1,16 ocorre à presença de indivíduos com FR<1 e FR>1. Entretanto, por serem
distintos estatisticamente do primeiro grupo, o qual apresenta as menores médias, não
serão selecionados os genótipos com FR<1. Nos outros três grupos os fatores de
reprodução são todos superiores a um, não sendo indicada a seleção de tais progênies.
5
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Os valores do FR das progênies do grupo a (0,12 ≤ FR ≤ 0,58) são inferiores aos
obtidos para as cultivares Verdão (FR = 1,33) e HTV Dom Luiz (FR = 1,71). Tais
progênies também apresentaram FR menores que os encontrados por Santos (2018) que
oscilaram de 1,54; 1,59; 1,69; 2,01 e 2,42 para as cultivares HTV Dom Luiz, Tapacurá,
Verdão, Palmeira e Tabocas, respectivamente. Diniz et al (2018) também obteve
resultado superior aos encontrados no presente estudo, onde a cultivar Verdão
apresentou FR = 2,4 ao ser inoculada com 1200 ovos de M. incognita raça 1 aos 15 dias
após a semeadura e avaliada aos 45 dias após a inoculação. Desta forma, as progênies
pertencentes ao grupo a, apresentam comportamento superior quanto a resistência ao M.
incognita raça 1, sendo promissoras a darem continuidade ao programa de
melhoramento genético da cultura.
Conclusão
A inoculação na semeadura com 1.000 ovos/célula de M. incognita raça 1 e
a avaliação aos 30 dias após a inoculação foi eficiente em diferenciar os
genótipos avaliados, promovendo redução de tempo e otimização de recursos, além de
possibilitar a seleção de genótipos superiores, como as 12 progênies (67, DP10, 58, 5,
69, 18, DP11, 29, 31, 64, DP6, 28) indicadas para seleção.
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Tabela 1. Resumo da análise de variância do número de galhas no sistema radicular
(NGSR), número de ovos (NO) e fator de reprodução (FR) de duas cultivares e 49
progênies de coentro inoculadas com Meloidogyne incognita raça 1.
FV

GL

Quadrados Médios
NGSR+

NO+

FR+

Blocos

3

1,31

81,43

0,08

Genótipos

50

1,33**

443,63**

0,44**

Erro

150

0,32

14,57

0,02

CV%

16,86

11,65

11,68

Média

3,36

32,75

1,04

+

Dados transformados por
Significativo a 1% de probabilidade.

**

Tabela 2. Teste de agrupamento de Scott-Knott reação de duas cultivares e 49 progênies
de coentro ao M. incognita raça 1, para as variáveis número de galhas no sistema
radicular (NGSR), número de ovos (NO) e fator de reprodução (FR).
Genótipos

NGSR

NO

FR

Reação*

67

3,75 a

265,25 a

0,27 a

Resistente

DP10

4,00 a

114,75 a

0,12 a

Resistente

58

4,75 a

311,75 a

0,32 a

Resistente

5

5,00 a

418,25 a

0,42 a

Resistente

69

5,50 a

160,75 a

0,16 a

Resistente

18

6,75 a

526,00 a

0,53 a

Resistente

DP11

8,00 b

225,75 a

0,23 a

Resistente

7
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45

8,75 b

1107,50 b

1,11 b

Suscetível

51

9,00 b

857,75 b

0,86 b

Resistente

DP2

9,00 b

732,75 b

0,73 b

Resistente

8

9,50 b

746,00 b

0,75 b

Resistente

Verdão

9,75 b

1328,50 c

1,33 c

Suscetível

29

10,00 b

266,00 a

0,27 a

Resistente

4

10,25 b

2539,25 e

2,54 e

Suscetível

21

10,25 b

629,25 b

0,63 b

Resistente

31

10,25 b

576,00 a

0,58 a

Resistente

1

10,50 b

1159,50 b

1,16 b

Suscetível

40

10,83 b

750,25 b

0,75 b

Resistente

47

11,00 b

1037,50 b

1,04 b

Suscetível

64

11,19 b

487,00 a

0,49 a

Resistente

60

11,25 b

1445,00 c

1,45 c

Suscetível

54

11,25 b

1467,25 c

1,47 c

Suscetível

38

11,75 c

1556,25 c

1,56 c

Suscetível

19

11,75 c

879,75 b

0,88 b

Resistente

16

12,00 c

1902,75 d

1,90 d

Suscetível

15

12,44 c

1601,75 c

1,60 c

Suscetível

14

12,50 c

1564,00 c

1,57 c

Suscetível

49

12,50 c

1817,50 d

1,82 d

Suscetível

DP6

12,75 c

267,25 a

0,27 a

Resistente

Dom 12,75 c

1711,50 d

1,71 d

Suscetível

33

13,00 c

1705,00 d

1,71 d

Suscetível

57

13,00 c

1542,25 c

1,54 c

Suscetível

3

13,50 c

1328,25 c

1,33 c

Suscetível

23

13,50 c

953,50 b

0,95 b

Resistente

42

13,50 c

1393,25 c

1,40 c

Suscetível

24

13,75 c

1503,00 c

1,50 c

Suscetível

44

13,75 c

1091,00 b

1,09 b

Suscetível

56

14,00 c

2596,25 e

2,60 e

Suscetível

HTV
Luiz

8

241

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

48

14,00 c

2358,50 e

2,36 e

Suscetível

22

14,25 c

676,00 b

0,68 b

Resistente

DP1

14,25 c

1273,25 c

1,28 c

Suscetível

20

14,50 c

820,50 b

0,82 b

Resistente

28

14,75 c

474,50 a

0,48 a

Resistente

46

14,75 c

1394,50 c

1,40 c

Suscetível

32

15,06 c

1348,63 c

1,35 c

Suscetível

12

15,25 c

1838,25 d

1,84 d

Suscetível

34

16,25 c

2337,50 e

2,34 e

Suscetível

53

16,75 c

1783,25 d

1,79 d

Suscetível

50

17,00 c

1945,50 d

1,95 d

Suscetível

52

17,00 c

2169,00 e

2,17 e

Suscetível

30

24,00 c

1876,75 d

1,88 d

Suscetível

* Escala de Oostenbrink (1966), genótipos resistentes FR<1 e suscetível FR>1.
Agrupamento pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro.
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Resumo
O coentro é uma das hortaliças folhosas mais consumidas do mundo, sendo
utilizada como condimento. O estudo dos parâmetros genéticos é fundamental para
direcionar o melhorista quanto ao método de melhoramento e estratégias a serem
adotados. Neste contexto, foi realizado o presente trabalho, buscando estimar
parâmetros genéticos dos cultivares de coentro Verdão e HTV Dom Luiz quanto ao
pendoamento precoce. O experimento foi conduzido no Departamento de Agronomia da
UFRPE de 01/04/2017 a 30/04/2017, no delineamento em blocos casualizados, com
cinco repetições, em arranjo fatorial composto pela interação dos dois genótipos e dois
ambientes de cultivo (telado e campo), com parcela experimental composta por seis
plantas. Aos 15 dias da semeadura as plantas foram transplantadas para vasos de 2 L,
devidamente identificados, contendo um substrato composto por solo e húmus (3:1). A
temperatura média máxima dentro do telado foi de 37,8 °C e em campo de 29,4 °C, nos
horários mais quentes do dia, durante o período de experimentação. A herdabilidade
para a variável em questão foi alta (h2 = 91,61) indicando que grande parte da variação
fenotípica é decorrente da variância genética e não ambiental, possibilitando ganho com
a seleção. Além disso, o coeficiente de variação genética foi de 18,36 e o coeficiente
CVg/CVa foi de 2,48, evidenciando que é possível obter resultados promissores com a
seleção dos indivíduos mais tolerantes ao pendoamento precoce em altas temperaturas,
pois quando o CVg/CVa é maior que 1 há maior confiabilidade no processo seletivo.
Desta forma, a seleção de genótipos mais tolerantes ao pendoamento precoce dentro do
cultivar HTV Dom Luiz e Verdão poderá aumentar a frequência de alelos favoráveis
nas populações melhoradas.
Palavras-chave: Coriandrum sativum L., hortaliça condimentar, herdabilidade,
pendoamento precoce, melhoramento genético.
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Coriander is one of the most consumed hardwood vegetables in the world, being
used as a spice. The study of genetic parameters is fundamental to guide the geneticist
to the improvement method to be used and strategies to be adopted. In this context, the
present work was carried out, aiming to estimate genetic parameters of the Verdão and
HTV Dom Luiz cultivars in relation to early tillage. The experiment was conducted in
the Department of Agronomy of UFRPE from 01/04/2017 to 04/30/2017 in a
randomized block design with five replications, in a factorial arrangement composed of
the interaction of the two genotypes and two environments (screen and field) , with
experimental plot composed by six plants. At 15 days after sowing the plants were
transplanted to 2 L pots, duly identified containing a substrate composed of soil and
humus (3:1). The maximum average temperature inside the screen was 37.8 °C and in
the field of 29.4 °C during the hottest times of the day during the experiment period.
The heritability for the variable in question was high (h2 = 91.61) indicating that a large
part of the phenotypic variation is due to the genetic and non-environmental variance,
making possible selection gain. In addition, the coefficient of genetic variation was
18.36 and the CV g/CVa coefficient = 2.48, showing that it is possible to obtain
promising results with the selection of the most tolerant individuals to early tossing at
high temperatures, since when the CVg/CVa is greater than 1 there is greater reliability
in the selection process. Thus, the selection of genotypes more tolerant to early tillage
within the Dom Luiz and Verdão HTV cultivar may increase the frequency of favorable
alleles in the improved populations.
Keywords: Coriandrum sativum L., seasoning vegetables, heritability,early parching,
genetical enhancement.
Introdução
O coentro (Coriandrum sativum L.) é utilizado na composição e decoração de
diversos pratos regionais, apresentando maior importância econômica e social nas
regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde seu uso é mais comum (Grangeiro, 2011). É
uma olerícola de grande valor e importância comercial, sendo uma planta largamente
comercializada, com grande volume de importação e produção nacional de sementes
(Nascimento; Pereira, 2003).
O cultivar Verdão possui grande importância econômica sendo um dos
cultivares mais plantados por ter ciclo curto e apresentar resistência a doenças foliares.
É rústica, bastante vigorosa, possui folhas com coloração verde escura e é colhida com
30 a 40 dias após o plantio (HORTIVALE, 2012). O cultivar HTV Dom Luiz também é
muito utilizado para o cultivo, porém, assim como o cultivar Verdão, pode não
apresentar tolerância ao calor e, por sua vez, permitir o pendoamento precoce. Uma
alternativa para contornar esse problema consiste em selecionar plantas precoces e que
são tolerantes ao calor.
A seleção de genótipos de coentro tolerantes ao calor, ou seja, mais adaptados às
condições edafoclimáticas, pode contribuir para o aumento da produtividade e da
qualidade do produto, onde proporciona a diminuição do pendoamento, aumentando a
renda e melhorando a qualidade de vida dos agricultores (Oliveira, 2013)
Em programas de melhoramento, a estimativa de parâmetros genéticos permite
identificar a natureza da ação dos genes envolvidos no controle dos caracteres
quantitativos e avaliar a eficiência de diferentes estratégias de melhoramento para a
obtenção de ganhos genéticos e manutenção da base genética adequada nas populações
2
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(Faluba et al., 2010). Em alguns parâmetros genéticos, a herdabilidade permite estimar o
sucesso ou não com a seleção, pois cogita a proporção herdável da variação fenotípica,
ou seja, possibilita a confiabilidade do valor fenotípico estudado (Rodrigues et al.,
2011).
Neste contexto, foi realizado o presente trabalho, buscando estimar parâmetros
genéticos das cultivares de coentro Verdão e HTV Dom Luiz quanto ao pendoamento
precoce.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido no Departamento de Agronomia da Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) com localização a 8°54’47’’S, 34°54’47’’W,
altitude de 6 m, no período de período de 01/04/2017 à 30/04/2017. As médias mensais
de temperaturas registradas pela estação meteorológica do Recife Curado (automática)
variaram em média entre 22,5 – 30,6°C, para temperatura mínima e máxima,
respectivamente (INMET, 2017).
Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com cinco repetições, em
arranjo fatorial composto pela interação de dois genótipos (cultivar Verdão e HTV Dom
Luiz) e dois ambientes (telado e campo aberto), sendo a parcela experimental composta
por seis plantas.
Realizou-se a semeadura de duas sementes por célula no dia 4 de abril de 2017,
de acordo com o tratamento, em bandejas de poliestireno expandido de 128 células,
contendo substrato comercial para hortaliças. A irrigação foi realizada diariamente
conforme a necessidade hídrica da cultura, e após a germinação foi realizada a
fertirrigação em uma frequência de 3 vezes por semana.
Após a germinação, realizou-se o desbaste deixando apenas uma planta por
célula. Aos 15 dias após a semeadura (DAS), as plantas foram transplantadas para vasos
de 2 L, devidamente identificados (cultivar x ambiente) contendo um substrato baseado
na mistura de solo e húmus na proporção de 3:1, por volta das 16:30 horas da tarde,
visando beneficiar a adaptação das mudas, sendo realizada a irrigação logo após o
transplante.
As plantas sob telado e no campo foram monitoradas para a determinação do
número de dias para início do pendoamento. Foram estimados os parâmetros genéticos
pelo programa estatístico GENES (Cruz, 2013).
Resultados e Discussão
O coeficiente de variação genética (CV g) foi obtido para o início do
pendoamento 52,44 (Tabela 1). Essa variante permite a indicação da seleção de
melhores populações. Para Ferrão et al, (2008), o coeficiente de variação genética
possibilita realizar deduções sobre a variabilidade genética entre os caracteres e na
seleção de genótipos, permitindo colacionar os níveis de variabilidade genética presente
em diferentes genótipos. Sendo então essencial para um programa de melhoramento tais
características expressas pelo material genético avaliado.
Com relação à herdabilidade, o valor encontrado (91,61) foi considerado alto
(Tabela 1) para as características dos genótipos. Se um caráter é transmitido dos
genitores à sua progênie é possível quantificar seu valor de herdabilidade (Griffiths et
al., 2002). Sendo que altas estimativas de herdabilidade possibilitam a efetividade de
seleção para uma determinada característica nas primeiras gerações dos programas de
melhoramento (Abdel-haleem et al., 2018).
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A relação CVg/CVe foi superior à um (2,48), indicando facilidade de seleção
para esse caráter (Tabela 1). Esta relação CV g/CVe e a herdabilidade são indicadores de
sucesso na seleção de genótipos superiores (Faluba et al., 2010).
Conclusão
Os resultados obtidos nesse trabalho são úteis na seleção de genótipos de coentro
superiores bem como na indicação de quais características são mais favoráveis à seleção
de progênies tolerantes ao calor. A seleção de genótipos baseada em número de dias
para início do pendoamento possibilita ganhos genéticos diretos na produção de
biomassa de coentro.
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Vg
Va
Vf
h2
CVg
CVa
CVg/CVa

4

Caracteres
NDP
52,44
8,53
67,84
91,61
18,36
7,40
2,48

Variância fenotípica (Vf), variância ambiental (Va), variância genética (V g), herdabilidade (h2),
coeficiente de variação genética (CVg), coeficiente de variação ambiental (CVa) e razão entre coeficiente
de variação genética e ambiental (CV g/CVa).
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Resumo
A identificação de genótipos resistentes aos nematoides das galhas tem sido foco
de diversos programas de melhoramento genético no país, para diferentes espécies
cultivadas, dentre as quais o coentro. Assim, o objetivo do trabalho, foi verificar a
reação de cinco cultivares de coentro inoculadas na semeadura com diferentes
concentrações de inóculo de Meloidogyne incognita raça 1. O experimento foi
conduzido em casa de vegetação do departamento de Agronomia da Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O delineamento utilizado foi o inteiramente
casualizado em esquema fatorial 5x6, sendo cinco cultivares de coentro (Verdão,
Tabocas, Tapacurá, Palmeira e HTV Dom Luiz) e seis concentrações de inóculo de
Meloidogyne incognita raça 1 (0, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 e 16.000 ovos/planta) com
três repetições e parcela experimental constituída por quatro plantas, totalizando 360
indivíduos. Foram utilizados tubetes de 116 mL preenchidos com substrato comercial.
Aos 30 dias após a inoculação, avaliou-se o comprimento do sistema radicular (CSR)
em cm. A presença do patógeno promoveu variação no CSR entre as cultivares, onde a
cultivar HTV Dom Luiz diferiu significativamente das demais, apresentando maior
comprimento na maioria das concentrações do inóculo, exceto nas concentrações de
2.000 e 8.000 ovos/planta, nas quais as cultivares Palmeira e Tapacurá apresentaram
maiores desenvolvimentos radiculares, respectivamente. Para todas as cultivares a
ausência do patógeno (0 ovo/planta) resultou em maior desenvolvimento do sistema
radicular, sendo as concentrações até 4.000 ovos/planta as que promoveram maior CSR,
possibilitando uma avaliação mais precisa quanto à reação dos genótipos à infecção
causada pelo nematoide. Dessa forma, concentrações de inóculo acima desse valor
comprometem o desenvolvimento do sistema radicular e, consequentemente, o
desenvolvimento das galhas e massas de ovos do patógeno.
Palavras-chave: Coriandrum sativum L., hortaliças condimentares, nematoide das
galhas, raiz, melhoramento genético.
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Effect of different concentrations of Meloidogyne Incognita race 1 on
coriander root system growth
The identification of genotypes resistant to root-knot nematodes has been the
focus of several breeding programs in the country for different cultivated species,
among them coriander. Thus, the objective of the work was to verify the reaction of five
cultivars of coriander inoculated at sowing with different concentrations of inoculum of
Meloidogyne incognita race 1. The trial was conducted in a greenhouse of the
Department of Agronomy of the Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE).
The trial was carried out in a completely randomized 5x6 factorial design, with five
cultivars of coriander (Verdão, Tabocas, Tapacurá, Palmeira and HTV Dom Luiz) and,
six inoculum concentrations of Meloidogyne incognita race 1 (0, 1,000, 2,000, 4,000,
8,000 and 16,000 eggs/plant) with three replicates and experimental plot consisting of
four plants, totaling 360 individuals. Tubes of 116 mL filled with commercial substrate
were used. At 30 days after inoculation, the root system length (RSL) was evaluated in
cm. The presence of the pathogen promoted a variation in (RSL) among the cultivars,
where the cultivar HTV Dom Luiz differed significantly from the others, presenting a
longer length in the majority of the concentrations of the inoculum, except in the
concentrations of 2,000 and 8,000 eggs/plant, in which the cultivars Palmeira and
Tapacurá presented greater root development, respectively. For all cultivars, the absence
of the pathogen (0 egg/plant) resulted in a greater development of the root system, with
concentrations up to 4,000 eggs/plant being the ones that promoted higher (RSL)
allowing a more accurate evaluation as to the reaction of the genotypes to the infection
caused by nematode. Thus, concentrations of inoculum above this value compromise
the development of the root system and, consequently, the development of the galls and
egg masses of the pathogen.
Keywords: Coriandrum sativum L.; seasoning vegetables; root-knot nematodes; root;
vegetable breeding.

Introdução
O coentro (CoriandrumsativumL.) é uma olerácea condimentar pertencente à
família das Apiaceae de grande valor e importância comercial, sendo bastante cultivado
no Nordeste e Norte do Brasil. Nessas regiões, sua utilização é como planta medicinal e
condimento para diversos tipos de pratos típicos (Almeida et al., 2019).
A cultura do coentro é feita o ano todo, tendo como um dos fatores limitantes, o
ataque de nematoides das galhas (Meloidogyne spp.). Os danos mais significativos à
cultura do coentro são resultantes do ataque da espécie M. incognita raça 1 (Santos et
al., 2018).
A ocorrência de nematoides das galhas, comum em áreas destinadas ao cultivo
de hortaliças é responsável por significativas perdas econômicas pela queda de
produtividade e qualidade em razão dos danos no sistema radicular (Rosa et al., 2013;
Pinheiro et al., 2014), especificamente em regiões quentes, que são propícias para a sua
reprodução.
Ao promover a destruição do sistema radicular da cultura a partir da liberação de
substâncias que contribuem para a formação de nódulos ou lesões necróticas nas raízes
(Moreira & Ferreira, 2015), o nematoide afeta o desenvolvimento da cultura e,
consequentemente, traz prejuízos aos produtores. Segundo Pinheiro & Pereira (2016),
os estádios de desenvolvimento vermiforme ou juvenil de segundo estádio são as
formas de vida dos nematoides que infectam as raízes do coentro.
2
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A identificação de genótipos resistentes aos nematoides das galhas tem sido foco
de diversos programas de melhoramento genético no país, para diferentes espécies
cultivadas, dentre as quais o coentro. Para a sua produção, os cultivares presentes no
mercado possuem excelente aceitação, porém ainda não foram avaliadas para resistência
a nematoides (Diniz et al., 2018), sendo fundamental a utilização de metodologia
adequada na avaliação das cultivares e acessos disponíveis aos programas de
melhoramento.
Deste modo, objetivou-se neste trabalho verificar a reação de cinco cultivares de
coentro inoculadas na semeadura com diferentes concentrações de inóculo de
Meloidogyne incognita raça 1.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em casa de vegetação da área de Fitotecnia do
Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
com localização a 8°54’47’’S, 34°54’47’’W, altitude de 6 msnm, no período de abril a
maio de 2016. As médias mensais de temperaturas registradas pela estação
meteorológica do Recife Curado (automática) variaram em média entre 22,5 °C – 30,6
°C, para temperatura mínima e máxima, respectivamente (INMET, 2016).
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com três repetições em
arranjo fatorial composto pela interação entre cinco cultivares de coentro (Verdão,
Tabocas, Tapacurá, Palmeira e HTV Dom Luiz) e seis concentrações de inóculo de M.
incognita raça 1 (0, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 e 16.000 ovos/planta), sendo a parcela
experimental composta por quatro plantas, totalizando 360 indivíduos.
Foram utilizados tubetes de 116 mL preenchido com substrato comercial, onde
foi realizada a semeadura de 2 sementes por tubete a aproximadamente 1 cm de
profundidade, seguindo-se da irrigação manual e diária que foi realizada em quantidade
suficiente para atender a demanda hídrica da cultura, tomando as devidas precauções
para evitar a drenagem, evitando a lixiviação do inoculo e por três dias da semana,
realizou-se fertirrigação com solução nutritiva (200 g/1.000 L de MAP, 400 g/1.000 L
de sulfato de magnésio, 25 g/1.000 L de Quelatec, 25 g/1.000 L de Ultraferro, 750
g/1.000 L de nitrato de cálcio e 450 g/1.000 L de nitrato de potássio.). A inoculação do
patógeno foi realizada com auxílio de uma seringa veterinária, diretamente no substrato.
Obteve-se o inóculo de fontes mantidas em tomateiros, cultivar Santa Clara, sendo
utilizada a metodologia proposta por Hussey & Barker (1973) e modificada por Boneti
& Ferraz (1981) para extração dos ovos do M. incognita raça 1.
Quando as plântulas apresentavam a primeira folha definitiva, procedeu-se o
desbaste, deixando uma plântula por tubete.
Aos 30 dias após a inoculação do patógeno, avaliou-se o comprimento do
sistema radicular (CSR), em cm, das plantas de cada tratamento. O valor obtido para
cada variável na parcela foi resultante da média aritmética das plantas presentes em
cada parcela experimental. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de
variância, sendo as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de agrupamento de
Scott-Knott a 5% de probabilidade. As análises foram feitas usando o aplicativo
estatístico SISVAR (Ferreira, 2011).
Resultados e Discussão
Na Tabela 1, está exposto o resumo da análise de variância das cultivares de
coentro, inoculadas com diferentes concentrações de Meloidogyne incognita raça 1. Foi

3

250

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

constatado que para a variável CSR a interação cultivares x inóculos foi significativa a
1% de probabilidade, com coeficientes de variação de 3,60%.
A presença do patógeno promoveu variação no comprimento do sistema
radicular entre as cultivares. Verifica-se que, a cultivar HTV Dom Luiz diferiu
significativamente das demais, apresentando maior comprimento na maioria das
concentrações do inóculo, exceto nas concentrações de 2.000 e 8.000 ovos/planta, nas
quais as cultivares Palmeira e Tapacurá apresentaram maiores desenvolvimentos
radiculares, respectivamente. Para todas as cultivares, a ausência do patógeno (0
ovo/planta) resultou em maior desenvolvimento do sistema radicular, sendo as
concentrações até 4.000 ovos/planta as que promoveram maior crescimento do sistema
radicular, possibilitando uma avaliação mais precisa quanto à reação dos genótipos à
infecção causada pelo nematoide (Figura 1).
Na cultivar de algodão ‘Acala’ foi observado resultado divergente ao obtido para
coentro, em que o aumento do inóculo possibilitou maior crescimento de raiz, o que
provavelmente aconteceu devido à emissão de raízes secundárias nos pontos de
penetração do nematoide e pela formação de galhas (Abrão & Mazzafera, 2001).
Contudo, a ocorrência de elevado número de galhas, geralmente está associada à
escassez de radicelas secundárias e terciárias, importantes na absorção de água e
nutrientes (Ferraz & Brown, 2016). A redução do sistema radicular é resultante de uma
desorganização fisiológica causada pelo parasitismo de Meloidogyne spp. (Campos,
2000). Segundo Belan et al. (2011), o subdesenvolvimento do sistema radicular
implicou em redução de características de crescimento tais como matéria seca das
folhas, matéria seca do caule e matéria seca total da maioria dos acessos de tomate
cereja avaliados. Fato semelhante foi observado no presente estudo, onde o aumento do
nível do inóculo promoveu uma redução do sistema radicular e, paralelamente, da parte
aérea das cultivares analisadas (Figura 1). Kinloch (1982), reportou que o crescimento
de uma planta leguminosa é inversamente proporcional a densidade populacional inicial
de espécies do gênero Meloidogyne.
Conclusão
A concentração de 1.000 ovos/planta de M. incognita raça 1 é a mais indicada a
ser utilizada em avaliações de genótipos de coentro quanto a reação de resistência ao
patógeno.
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Tabela 1. Resumo da análise de variância do comprimento do sistema radicular (CSR)
em cultivares de coentro, inoculadas com diferentes concentrações de Meloidogyne
incognita raça 1.
Quadrados médios
CSR
Cultivares
4
108,24**
Inóculos
5
173,83**
Cultivares*Inóculos
20
22,69**
Erro
60
0,17
CV (%)
3,60
Média
11,60
**
Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. * Significativo a 5% de
probabilidade pelo teste F.ns Não significativo pelo teste F.
FV

GL
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Tabela 2. Teste de agrupamento de Scott-Knott para a variável comprimento do sistema
radicular (CSR) em cultivares de coentro inoculadas com diferentes concentrações de
M. incognita raça 1.
Variáveis

CSR (cm)

Concentração
ovos/planta

Cultivares
Verdão Tabocas Tapacurá

Palmeira

HTV Dom
Luiz

0

14,73 a

16,70 c

15,60 b

17,13 c

20,54 d

1.000
2.000
4.000
8.000
16.000

8,47 a
4,83 a
10,77 b
0,00 a
8,87 b

15,13 c
11,48 b
13,30 d
4,87 b
3,77 a

13,30 b
12,80 c
7,90 a
11,77 e
9,20 b

12,13 b
14,43 d
11,80 c
11,03 d
10,73 c

18,97 d
13,00 c
13,77 d
8,73 c
12,10 d

Figura 1. Desenvolvimento do sistema radicular de cinco cultivares de coentro
inoculadas com diferentes concentrações de inóculo (NO). A) 0 ovos/planta; B) 1.000
ovos/planta; C) 2.000 ovos/planta; D) 4.000 ovos/planta; E) 8.000 ovos/planta; F)
16.000 ovos/planta.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi determinar pigmentos foliares de coentro (Coriandum sativum
L.) e salsinha (Petroselinum crispum Mill.) cultivados em Inhumas, GO, Brasil Para a
caracterização físico-química as hastes foram trituradas para determinado pH, acidez total
e sólidos solúveis totais. Os pigmentos foram determinados utilizando-se um
espectrofotômetro, sendo os resultados expressos em mg g-1, através do Teste Tukey para
comparação das médias. Não houve diferenças significativas a nível de 5% de
probabilidade entre coentro e salsinha em relação aos sólidos solúveis, acidez titulável,
relação SS/AT. A acidez titulável apresentou 0,103 g e 0,101 g de ácido pirúvico em 100g
de, para coentro e salsinha respectivamente, podendo serem considerados hortaliças de
baixa acidez. Foram determinadas a massa em miligramas de clorofila a e b por grama de
planta. Observou-se que o coentro e a salsinha não diferiram em função do teor de
clorofila a, clorofila b, e clorofila total. Os valores médios de teores de clorofila a foram
de 27,3 mg g-1para coentro e 23,3 mg g-1 para salsinha. Em relação ao conteúdo de
carotenoides totais houve diferença significativa, sendo os valores encontrados de 8,2 mg
g-1 para coentro e 5,4 mg g-1 para salsinha. O coentro e a salsinha apresentaram
similaridade nas características avaliadas, mostrando ambos teores consideráveis de
sólidos solúveis e baixa acidez. Tanto o coentro quanto a salsinha apresentaram elevado
teor de clorofila e teor razoável de carotenoides totais, compostos associados a benefícios
à saúde humana.
Palavras-chave: Cheiro
Petroselinum crispum

verde,

qualidade

pós-colheita,

Coriandum

sativum,

Abstract
The objective of this study was to determine foliar pigments coriander (Coriandum
sativum L.) and parsley (Petroselinum crispum Mill.) cultivated in Inhumas, GO, Brazil.
For the physico-chemical characterization the stems were ground for a determined pH,
total acidity and soluble solids total. The pigments were determined using a
spectrophotometer, and the results were expressed in mg g -1 by means of the Tukey test
for comparison of the means. There were no significant differences at the 5% probability
level between coriander and parsley in relation to soluble solids, titratable acidity, SS/AT
ratio. The titratable acidity presented 0.103 g and 0.101 g of pyruvic acid in 100 g of
coriander and parsley, respectively, and could be considered as low acidity vegetables.
The mass in milligrams of chlorophyll a and b per gram of plant was determined. It was
observed that the coriander and the parsley did not differ according to the content of
chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll. The mean values of chlorophyll a
contents were 27.3 mg g-1 for coriander and 23.3 mg g-1 for parsley. In relation to the total
carotenoid content there was a significant difference, being the values found of 8.2 mg g1
for coriander and 5.4 mg g-1 for parsley. Coriander and parsley showed similarity in the
characteristics evaluated, showing both considerable soluble solids contents and low
1
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acidity. Both coriander and parsley presented high content of chlorophyll and reasonable
content of total carotenoids, compounds associated with benefits to human health.
Keywords: Smell green, post-harvest quality, Coriandum sativum, Petroselinum crispum
Introdução
As plantas condimentares são aquelas usadas como tempero, realçando o sabor,
aroma e ativando a ação das glândulas salivares, que iniciam o processo digestório. Além
disso, cada tipo de espécie condimentar tem em sua composição substâncias diferentes
que também apresentam propriedades de conservação alimentícias, aromáticas e
simultaneamente medicinais, como no tratamento de resfriados, dores de cabeça,
problemas respiratórios e cardiovasculares (Cardoso et al., 2005; Lenz, 2005).
O coentro (Coriandrum sativum L.) e a salsa ou salsinha Petroselinum crispum),
pertencentes à família das Apiaceae, são hortaliças condimentos muito apreciado pela
população brasileira (Wanderley e Nascimento, 2008; Escobar et al., 2010). O coentro
apresenta sementes com conhecido valor medicinal e óleo utilizado em tratamentos
reumáticos e na indústria de cosméticos (Oliveira et al., 2010). O óleo essencial obtido
tanto das folhas quanto das sementes da salsinha é utilizado como flavour em muitas
fragrâncias na perfumaria (Lorenzi e Matos, 2002; Leal, 2009).
A cor, um dos primeiros atributos avaliados pelo consumidor, é determinante para
a aquisição do produto, exercendo forte influência na qualidade, sendo indicativa do
estádio de maturação. Além de servir de estímulo aos consumidores, também se
correlaciona com a função nutricional, estando associada aos teores de clorofila (Cui et
al., 2004; Kasim et al., 2008).
A clorofila é o pigmento natural mais abundante na natureza e ocorre em quase
todas as plantas. O seu conteúdo nas folhas é influenciado por diversos fatores bióticos e
abióticos, sendo relacionado com a atividade fotossintética (Amarante et al., 2008; Taiz;
Zeiger, 2013). A clorofila a e a b são as principais formas desse pigmento, tipicamente
encontradas em plantas superiores comumente utilizadas para a alimentação, ocorrendo
em proporções aproximadas de 2,5 a 3,5:1 (Streit et al., 2005).
O consumo de uma dieta rica em hortaliças contribui com a defesa antioxidante
do organismo, inibindo danos oxidativos em macromoléculas (Pieniz et al., 2009). O teor
de carotenoides nos órgãos vegetais varia bastante: por ocorrerem associados à clorofila,
esses pigmentos geralmente encontram-se em quantidades apreciáveis em vegetais verdes
(Rodriguez-Amaya e Kimura, 2004). Os carotenoides podem desempenhar função
antioxidante e têm demonstrado ação protetora contra a carcinogênese, tanto em estudos
in vitro como in vivo, com animais e humanos (Gomes, 2007).
Os parâmetros que são avaliados na pós-colheita de produtos hortículas, como o
coentro e a salsinha são os sólidos solúveis, a acidez titulável e pH, sendo estes parâmetros
diretamente relacionados com as características intrínsecas do produto e indicativos da
conservação e vida útil.
Diante do exposto o objetivo deste estudo foi determinar os teores foliares
associados à qualidade em coentro (Coriandum sativum L.) e salsinha (Petroselinum
crispum Mill.) cultivadas em Inhumas, GO, Brasil.
Material e métodos
Coentro (Coriandum sativum) e salsinha (Petroselium crispum) cultivados no
município de Inhumas, foram colhidos manualmente três maços de 100 g de cada,
respectivamente, no período da manhã (8:00h às 8:30h). A colheita foi realizada quando
2
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atingiram completa maturação, próprio para o consumo, sendo em seguida
cuidadosamente transportados em caixa de isopor ao laboratório de vegetais do IFG
Campus Inhumas e executado a seleção quanto à ausência de defeitos, visando obter lotes
uniformes.
Análises Físico-químicas
Para a caracterização físico-química folhas completas foram trituradas para
determinado pH, acidez total e sólidos solúveis totais, de acordo com os métodos
analíticos do Instituto Adolfo Lutz (2008).
Determinação dos pigmentos
Os pigmentos foram determinados de acordo com a metodologia descrita por
Lichtenthaler (1987), o teor de clorofila a (λ = 663 nm); clorofila b (λ = 646 nm); clorofila
total; e carotenoides totais (λ = 470 nm), utilizando-se um espectrofotômetro, sendo os
resultados expressos em mg g-1. As concentrações foram calculadas com as seguintes
equações:
Clorofila a (mg g-1) = [(12,21xA663) – (2,81xA646)]
Clorofila b (mg g-1) = [(20,13xA646) – (5,03xA663)]
Clorofila Total (mg g-1) = [(17,3xA646) + (7,18xA663)]
Carotenoides totais (mg g-1) = (1000xA470 – 1,82 x Ca – 85,02 x Cb)/198
Análise estatística
As médias dos resultados das análises físico-químicas e pigmentos foram tratadas
estatisticamente pela análise de variância (ANOVA) em delineamento inteiramente
casualizado, seguido de teste de média (Tukey), ao nível de 5 % de significância por meio
do software de análise estatística Assistat 7.7 beta (Silva e Azevedo, 2016).
Resultados e Discussão
Na Tabela 1, estão apresentados os valores médios das análises físico-químicas
do coentro e salsinha in natura. Não houve diferenças significativas a nível de 5% de
probabilidade entre coentro e salsinha em relação aos sólidos solúveis, acidez titulável,
relação SS/AT. Os valores da concentração de sólidos solúveis totais (SST) representam
os ácidos, os sais, as vitaminas, os aminoácidos, algumas pectinas e os açúcares presentes
nos vegetais, é o total de todos os sólidos dissolvidos na água dentro da célula. A leitura
do valor medido é a soma total desses. São usados como um índice dos açúcares totais,
indicando o grau de maturidade (Bleinroth, 1991). Em geral, esses compostos são
responsáveis pelo sabor e pela consequente aceitação por parte dos consumidores, sendo
a determinação comumente realizada para indicar o grau de maturação desses produtos
(Lima et al., 2001).
A acidez titulável apresentou 0,103 g e 0,101 g de ácido pirúvico em 100g de, para
coentro e salsinha respectivamente, podendo ser considerados hortaliças de baixa acidez.
Teores semelhantes (0,13 g 100g–1) foram demonstrados por Miguel e Durigan (2007)
em bulbos de cebola (Allium cepa L.). Já Brueckner e Perner (2006) encontraram teores
baixos de ácido pirúvico (0,0529 g 100g–1) em cebolinhas. Segundo Borges et al. (2015),
quanto menor o teor de acidez titulável melhor seu estado de conservação do produto, o
que reflete diretamente na qualidade de um produto final para o consumo. Apesar do
maior valor médio da relação SS/AT encontrado para o coentro, a diferença não foi
significativa. De acordo com Chitarra e Chitarra (2005) a relação SST/AT nos vegetais
3
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pode ser considerada como um critério de avaliação do “flavor” e um aumento pode
significar incremento de sabor, além de ser indicativo do nível de amadurecimento. A
evolução nos teores de açúcares solúveis e compostos ácidos podem provocar diferenças
nas propriedades sensoriais do produto, especialmente na sensação de doçura e acidez
(Barrett et al., 2010).
Para o pH houve diferença significativa à 5% de probabilidade entre coentro e
salsinha. A determinação do pH, faz-se necessária uma vez que é um parâmetro
indicativo da susceptibilidade ao desenvolvimento de microrganismos e também
associado a palatabilidade, já que se correlaciona inversamente com a acidez. Alguns
trabalhos têm descrito a importância da quantificação dessas variáveis físico-químicas em
hortaliças folhosas (Brueckner e Perner, 2006; Miguel e Durigan, 2007; Reis et al., 2014;
Santos et al., 2014; Viña e Cerimele, 2009).
O espectro de absorção obtido para o extrato bruto do coentro e da salsinha (Figura
1) utilizados para a quantificação das clorofilas a e b e foram determinadas a massa em
miligramas de clorofila a e b por grama de planta. Observou-se que o coentro e a salsinha
não diferiram em função do teor de clorofila a, clorofila b, e clorofila total (Tabela 2). Os
valores médios teores de clorofila a foram de 27,3 mg g-1, e 23,3 mg g-1 para coentro e
salsinha. Silva et al. (2015) trabalhando com cebolinha comum e europeia encontraram
para essas hortaliças valores de 27,6 mg g-1 e 23,80 mg g-1 para clorofila a,
respectivamente, valores semelhantes aos encontrados no presente trabalho com coentro
e salsinha.
A perda de clorofila causa mudança de cor nos vegetais, o que muitas vezes está
associado com a perda de qualidade destes quando utilizados como alimentos. Dentre os
motivos podem ser citadas as transformações no pH, causadas principalmente pelo
acúmulo de ácidos orgânicos e outros compostos nos vacúolos das células; ativação da
enzima clorofilase e presença de sistemas oxidantes (Chitarra e Chitarra, 1990). Sorby
(1983) definiu a partir de seus estudos, a clorofila a ou “clorofila azul” como sendo o
pigmento responsável pela coloração azul-verde, e a clorofila b ou “clorofila amarela”
como responsável pela coloração verde-capim de algas. (Lajolo et al., 1971; Schwartz e
Lorenzo, 1990; Bohn e Walczyk, 2004).
A variação no teor e na proporção dos pigmentos é utilizada como indicativo do
grau de maturação dos produtos hortícolas. O teor de clorofila tem sido utilizado como
indicativo da vida de prateleira de hortaliças verdes, bem como do grau de frescor desses
produtos. Em espinafre, por exemplo, a degradação da clorofila parece ser regulada pela
ação da peroxidase – H2O2, que promove a abertura do anel porfirínico da molécula,
produzindo um composto incolor. A concentração de clorofila e de seus metabólitos
decresce rapidamente com a elevação da temperatura (Chitarra e Chitarra 1994).
Em relação ao conteúdo de carotenoides totais houve diferença significativa entre
coentro e salsinha, sendo os valores encontrados 8,2 mg g -1 para coentro e 5,4 mg g-1 para
salsinha (Tabela 2). No coentro foi superior ao encontrado por Silva et al. (2015), em
cebolinhas comum e europeia e na salsinha foi inferior ao encontrados por esses autores.
A síntese de carotenoides relaciona-se inversamente com a de clorofila, o maior
teor de clorofila encontrado pode justificar o menor teor de carotenoides nessa hortaliça
(Silva et al. 2015). Os pigmentos carotenoides localizam-se nos cromoplastos e também
nos cloroplastos associados com a clorofila. Tem como funções a proteção da clorofila e
do aparelho fotossintético contra a fotodegradação, bem como a absorção de luz em
comprimento de onda diferente do da clorofila, aumentando o potencial energético do
sistema (Giori, 2010). A retenção de clorofila e carotenoides é muito importante para
determinar a qualidade final das hortaliças verdes. As duas formas de clorofila a e b são
4
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sensíveis a calor, oxigênio, luz, enzimas e ação de metais. A oxidação, principal causa de
degradação dos carotenoides, depende da disponibilidade de oxigênio, do tipo de
carotenoide e de seu estado físico. A degradação é estimulada por luz, calor, metais,
enzimas oxidativas e peróxidos, e é inibida por antioxidantes (Meschede et al., 2011).
Muito esforço tem-se empreendido para compreender a natureza das alterações de cor dos
vegetais (Cui et al., 2004).
Conclusões
O coentro e a salsinha apresentaram similaridade nas características avaliadas,
mostrando ambos teores consideráveis de sólidos solúveis e baixa acidez. Tanto o coentro
quanto a salsinha apresentaram elevado teor de clorofila e teor razoável de carotenoides
totais, compostos associados a benefícios à saúde humana.
Agradecimentos: Ao Instituto Federal de Goiás/IFG
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Tabela 1 - Características físico-químicas (sólidos solúveis, acidez tituláveis, relação
SS/AT e pH) de coentro e salsinha oriundos da cidade de Inhumas, GO, 2018.
Cheiro Verde
Coentro
Salsa
**CV%

Sólidos Solúveis
(ºBrix)
*4,68a±0,185
4,96a±0,095
3,05

Acidez Titulável
(g 100 g-1)
0,103a±0,0026
0,101a±0,0078
5,63

Relação
SS/AT
49,14a±1,129
45,04a±3,132
5,00

pH
5,34b±0,010
6,07a±0,143
1,79

Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade. **Coeficiente de variação (%).
*

Tabela 2 - Teores de clorofila a, clorofila b, clorofila total e carotenoides de coentro e
salsa oriundos da cidade de Inhumas, GO, 2018.
Cheiro Verde

Clorofila a
(mg g-1)

Clorofila b
(mg g-1)

Coentro
Salsa
**CV%

*27,3a±0,319
23,3a±0,206
11,25

7,2a±0,026
6,6a±0,098
10,52

Clorofila
total
(mg g1)
34,5a±0,344
29,6a±0,301
10,10

Carotenoides totais
(mg g-1)
8,2a±0,079
5,4b±0,029
8,82

Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de
probabilidade. **Coeficiente de variação (%).
*
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Figura 1- Espectro de absorção normalizado do extrato bruto das hortaliças coentro e
salsinha.
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Resumo
O revestimento e o tratamento com fungicidas nas sementes de hortaliças têm sido
muito utilizados, no entanto, tem muitas pesquisas sobre o efeito destes na qualidade das
sementes. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do fungicida sistêmico Comet ®
(250 g L-1 de piraclostrobina) e do revestimento com um polímero no tratamento de
sementes de abobrinha híbrido Aline. Foram avaliados seis tratamentos, resultantes do
fatorial 2x3, no delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições. O
primeiro fator foi composto de sementes com e sem revestimento (polímero Disco TM
L076, da Incotec) e o segundo fator de três doses do fungicida (0, 1 e 2 mL kg -1 de
sementes). Foram realizados teste de germinação (TG), emergência e mensuração do
comprimento da raiz e parte aérea de plântulas no TG. Os resultados obtidos, assim como
os relatados na literatura, mostram que o revestimento das sementes, apesar de todas as
vantagens em relação à fixação dos fungicidas e facilidade de semeadura, pode prejudicar
a qualidade das sementes, necessitando de estudos com vários revestimentos diferentes e
aditivos para encontrar aquele que não prejudique a qualidade fisiológica das sementes.
Já o tratamento com fungicida, dentro das doses avaliadas, melhorou o desempenho das
sementes em alguns testes, mostrando a sua importância.
Palavras-chave: Cucurbita pepo L., estrobirulinas, peliculização, qualidade fisiológica
Abstract
Germination and vigor of squash seeds treated with pyraclostrobin, coated
and uncoated
The coating and treatment with fungicides in vegetable seeds have long been used,
however, having many studies on the effect of these on seed quality. The objective of this
study was to evaluate the effect of systemic fungicide Comet® (250 g L-1 pyraclostrobin)
and coating with a polymer in the treatment of hybrid zucchini seeds Aline. We evaluate
six treatments resulting from 2x3 factorial, the experimental design of randomized blocks
with four repetition. The first factor was composed of seeds coated and uncoated (DiscoTM
polymer L076, the Incotec) and the second factor three doses of fungicidal (0, 1, and 2
mL kg-1 seed). Germination test were performed (TG), emergency and measurement of
the length of the roots and shoots of seedlings in TG. The results obtained, as reported in
1
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the literature show that the coating of seeds, despite all the advantages in fixing fungicides
and ease of seeding can affect the quality of the seeds requiring studies with many
different coatings and additives to find one that does not harm the physiological seed
quality. Already the fungicide treatment within the evaluated doses, improves the
performance of seeds in some tests, showing the importance of it.
Keywords: Cucurbita pepo L., strobilurins, film coating, physiological quality
Introdução
As hortaliças, dentre as quais a abobrinha-de-moita, ocupam uma parcela
significativa do agronegócio brasileiro, apresentando em 2015 um volume
comercializado pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
(CEAGESP) de 36 mil toneladas (Ceagesp, 2014).
As abobrinhas são propagadas por meio de sementes sendo a qualidade das
mesmas fundamental para o estabelecimento da cultura, com populações de plantas
uniformes e sem falhas, e maior garantia de elevado potencial produtivo.
Entre as tecnologias que têm possibilitado preservar ou agregar qualidade às
sementes está o revestimento (Funguetto, 2007), um tratamento que permite a
incorporação de produtos fitossanitários, hormônios, micronutrientes, agentes biológicos
e polímeros (Bays et al., 2007). Os ingredientes ativos dos produtos incorporados são
distribuídos de maneira precisa sobre a superfície da semente, sem alterar de forma
significativa seu formato e peso (Kunkur et al., 2007).
O tratamento de sementes com fungicidas visa à erradicação de patógenos
associados às mesmas e/ou a proteção contra patógenos no solo principalmente por
ocasião da germinação (Mancini & Romanazzi, 2014) e dessa forma, um melhor
estabelecimento da população de plantas. No entanto, o tratamento não pode prejudicar a
qualidade fisiológica das sementes (Cardoso et al., 2015a, b).
Além da proteção contra patógenos, alguns grupos de fungicidas, como o das
estrobirulinas, têm melhorado o desempenho das plantas, aumentando a atividade da
enzima nitrato redutase, os níveis de clorofila, a capacidade fotossintética, redução da
respiração e maior resistência a estresses hídrico e nutricional, por meio de pulverizações
durante o ciclo das plantas (Sirtoli et al., 2011). No entanto, não foram encontradas
pesquisas sobre o efeito destes fungicidas quando utilizados no tratamento de sementes.
Em vista do exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do fungicida
sistêmico Comet® (250 g L-1 de Piraclostrobina) e do revestimento com um polímero no
tratamento de sementes de abobrinha, híbrido Aline.
Material e Métodos
A pesquisa foi conduzida no laboratório de sementes de hortaliças e no telado do
departamento de Horticultura, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA)
da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Botucatu.
Sementes de abobrinha de moita (Cucurbita pepo), híbrido Aline, sem quaisquer
tratamentos, provenientes da empresa Sakata Seed Sudamerica foram avaliadas quanto à
qualidade fisiológica após o tratamento com o fungicida sistêmico Comet® (250 g L-1 de
piraclostrobina) e revestimento com um polímero. O Comet® pertence ao grupo químico
das estrobirulinas e anilida e atua como inibidor do transporte de elétrons nas
mitocôndrias das células dos fungos, inibindo a formação de ATP essencial nos processos
metabólicos dos fungos. Também apresenta excelente ação protetiva, devido a sua
atuação na inibição da germinação dos esporos, desenvolvimento e penetração dos tubos
2

263

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

germinativos e proporciona maior atividade metabólica da planta, aumento da atividade
da enzima nitrato redutase, resultando em melhor sanidade da planta (Agrofit, 2015). No
revestimento das sementes foram utilizados o polímero DiscoTM L076, sendo este
procedimento realizados na empresa Incotec.
Foram avaliados seis tratamentos, resultantes do fatorial 2 (com e sem
revestimento com polímero) x 3 (doses do fungicida Comet®: 0, 1 e 2 mL kg-1 de
sementes), no delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições.
Após os tratamentos, foram avaliadas as seguintes características: germinação,
primeira contagem no teste de germinação (PCG), índice de velocidade de germinação
(IVG), comprimento da parte aérea (CPA) e da radícula (CR) das plântulas no teste de
germinação, emergência aos 8 dias após a semeadura (DAS) em substrato e índice de
velocidade de emergência (IVE).
No teste de germinação, as sementes foram colocadas para germinar sobre duas
folhas de papel germitest umedecidas com água destilada (duas e meia vezes a massa do
papel) e cobertas com uma camada adicional de papel também umedecida. Em seguida,
as folhas foram enroladas e transferidas para câmara de germinação (BOD) com
temperatura de 25ºC. Foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes por parcela. A
germinação total foi avaliada aos oito dias após a instalação do teste e aos quatro dias foi
feita uma contagem, considerada como PCG.
O IVG foi calculado pelo somatório do número de plantas normais germinadas
computadas da primeira até a última contagem (G 1, G2, G3... Gn), dividido pelo número
de dias da instalação do teste até cada contagem a partir da primeira (N1, N2, N3... Nn),
conforme a fórmula descrita por Maguire (1962):

Também foram feitas medidas do comprimento de parte aérea e da radícula de
todas as plântulas normais no teste de germinação utilizando uma régua.
Para o teste de emergência foram utilizadas 25 sementes por parcela com quatro
repetições. A semeadura foi realizada em bandejas de polipropileno de 162 células
contendo substrato comercial para hortaliças. As bandejas foram mantidas em telado. As
avaliações de emergência foram realizadas até o 8º DAS. Nas leituras, foi estabelecida a
abertura total das folhas cotiledonares como critério para plântulas emergidas. O IVE foi
calculado pelo somatório do número de plantas normais emergidas computadas na
primeira, na segunda, até a última contagem (E1, E2, E3... En), dividido pelo número de
dias da instalação à primeira, segunda até a última contagem (N1, N2, N3... N n), conforme
a fórmula descrita por Maguire (1962):

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade pelo programa estatístico Sisvar.
Resultados e Discussão
A interação entre os revestimentos e doses de fungicida foi significativa nas
análises de variância para as características germinação, primeira contagem do teste
padrão de germinação, índice de velocidade de germinação, comprimento de parte aérea
de plântula e índice de velocidade de emergência (quadro 1).
3
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O tratamento com o revestimento das sementes na ausência do fungicida
prejudicou a germinação, com redução de 23,36% comparado ao tratamento sem
revestimento. Resultado semelhante foi observado também para a primeira contagem no
teste de germinação e índice de velocidade de germinação, com redução de 45,64% e
40,51%, respectivamente. O tratamento com revestimento na dose 0 do fungicida
interferiu no comprimento de parte aérea de plântula, com variação entre 9,78 cm (sem
revestimento) e 6,69 cm (com revestimento). Para essas variáveis, o tratamento sem
revestimento das sementes associado as doses de fungicida apresentaram os melhores
resultados, enquanto o resultado para as sementes com revestimento foi efetivo quando
utilizado a maior dose do fungicida (2 mL kg -1) (quadro 1).
No teste de emergência, a dose 1 mL kg-1 de fungicida resultou em maior IVE
com e sem revestimento das sementes, com comportamento similar a maior dose (2 mL
kg-1), e quando revestida a semente na ausência do fungicida. O desdobrando da interação,
mostrou-se para essa variável que as doses não interferiram na expressão do IVE quando
submetidas ao processo de revestimento, no entanto, sem revestimento a dose
intermediária foi mais efetiva (quadro 1).
Para a característica comprimento de radícula não foram obtidas diferenças
estatísticas em função das doses dos fungicidas e das sementes com e sem revestimento
(quadro 2).
Pesquisas com revestimentos e outros aditivos e culturas mostram efeitos tanto
positivos, como negativos na qualidade, germinação e vigor, das sementes. Para Diniz
et al. (2006a), o revestimento juntamente com regulador de crescimento Stimulate ®
promoveram aumento na emergência e no IVE de plântulas de alface. Também em alface,
o revestimento das sementes com micronutrientes aminoácidos e reguladores não
interferem na sua germinação, além de aumentar o índice de velocidade de emergência
das plântulas (Albuquerque et al., 2010). Em pimentão, sementes revestidas com
polímeros e microrganismos antagônicos aumentaram a porcentagem e o índice de
velocidade de emergência das plântulas e o revestimento dessas sementes com regulador
vegetal proporcionou aumento na massa seca das raízes das plantas (Diniz et al., 2009b).
No trabalho de Melo et al. (2014) o revestimento de sementes de tomate mais regulador
de crescimento paclobrutazol, prejudicou a germinação e vigor, contudo, apenas o
revestimento não alterou a germinação e emergência de plântulas. Dados obtidos por
Pereira et al. (2005) com pimentão, mostraram que apenas o revestimento resultou em
germinação mais lenta quando comparadas com as sementes não revestidas. Oliveira et
al. (2003) também observaram que revestimento reduziu a velocidade de germinação de
sementes de pimentão, não afetando, porém, a germinação. Medeiros et al. (2006)
observaram que, independentemente do revestimento e/ou tratamento com fungicida
(thiram+ carbendazin), sementes de cenoura não mostraram diferenças para germinação,
vigor e IVG, contudo, apresentaram atraso de dois a três dias para emergirem
completamente. Trabalhos utilizando o fungicida thiabendazole no tratamento de
sementes de abobrinha (Cardoso et al., 2016), melancia (Lanna et al., 2016) e melão
(Cardoso et al., 2015a) mostraram que o fungicida não prejudica a germinação e vigor
destas sementes, além de promover a redução de fungos sobre elas. Em sementes de
brócolis Cardoso et al. (2015b) verificaram que o fungicida carboxin+thiran também não
prejudica a qualidade fisiológica das sementes e reduz a incidência de fungos.
Conclusão
Os resultados obtidos, assim como os relatados na literatura, mostram que o
revestimento das sementes, apesar de todas as vantagens em relação à fixação dos
4
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fungicidas e facilitar a semeadura, pode prejudicar a qualidade das sementes,
necessitando de estudos com outros revestimentos e aditivos para encontrar aquele que
não prejudique as sementes. Entretanto, apenas o tratamento com fungicida dentro das
doses avaliadas, melhorou o desempenho das sementes em alguns testes, mostrando a sua
importância.
Referências
fitossanitários.
2015.
Agrofit.
Sistema
de
agrotóxicos
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons/.
Albuquerque, K.A.D., Alvin, P.O., Silva, P.A., Veiga, A.D. 2010. Qualidade fisiológica
e bioquímica de sementes de alface revestidas com micronutrientes, aminoácidos e
reguladores de crescimento. Bioscience Journal 26:843-848.
Bays, R., Baudet, L., Henning, A.A., Lucca Filho, O. 2007. Recobrimento de sementes
de soja com micronutrientes, fungicida e polímero. Revista Brasileira de Sementes
29:60-67.
Cardoso, A.I.I., Kronka, A.Z., Lanna, N.B.L., Silva, P.N.L., Colombari, L.F., Santos,
P.L., Pierozzi, C.G. 2016. Treatment with Thiabendazole can enhance germination,
vigor and reduce incidence of fungi in zucchini seeds. Australian Journal of crop
Science 11:1589-1593.
Cardoso, A.I.I.; Kronka, A.Z.; Lanna, N.B.L., Silva, P.N.L., Colombari, L.F., Santos,
P.L., Pierozzi, C.G. 2015a. Germination, vigor, and fungi incidence in melon seeds
treated with Thiabendazole. African Journal of Agricultural Research 10:3472-3476.
Cardoso, A.I.I., Lanna, N.B.L., Silva, P.N.L., Nakada Freitas, P.G., Santos, P.L., Pierozzi,
C.G., Kronka, A.Z. 2015b. Germination, vigor and pathogen incidence in brocoli seed
treated with Carboxin+Thiran. African Journal of Agricultural Research, 10:1-5.
Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). 2016. Sistemas
de informação de mercado da companhia de entrepostos e armazéns gerais de São
Paulo. http://www.ceagesp.gov.br/comunicacao/noticias/dica-da-semana-a-versatilabobrinha-italiana.
Diniz K.A., Oliveira, J.A., Guimarães, R.M., Carvalho, M.L.M., Machado, J.C.2006a.
Incorporação de microrganismos, aminoácidos, micronutrientes e reguladores de
crescimento em sementes de alface pela técnica de peliculização. Revista Brasileira de
Sementes 28:37-43.
Diniz, K.A., Silva, P.A., Oliveira, J.A., Evangelista, J.R.E. 2009b. Sweet pepper seed
responses to inoculation with microorganisms and coating with micronutrients,
aminoacids and plant growth regulators. Scientia Agricola 66:293-297.
Funguetto, C.I. 2007.Tratamento de sementes de grandes culturas com micronutriente
zinco, fungicida e polímero. Norte Científico 2:64-72.
Kunkur, V., Hunje, R., Patil, N.K.B., Vyakarnhal, B.S. 2007. Effect of seed coating with
polymer, fungicide and insecticide on seed quality in cotton during storage. Karnataka
Journal of Agricultural Sciences 20:137-139.
Lanna, N.B.L., Cardoso, A.I.I., Silva, P.N.L., Colombari, L.F., Pierozzi, C.G., Santos,
P.L., Kronka, A.Z. 2016. Germinação, vigor e incidência de fungos em sementes de
melancia tratadas com Tiabendazol. Nucleus 13:121-129.
Maguire, J.D. 1962. Speed of germination-aid selection and evaluation for seedling
emergence and vigor. Crop Science 2:176-177.
Mancini, V., Romanazzi, G. 2014. Seed treatments to control seedborne fungal pathogens
of vegetable crops. Pest Management Science 70:860-868.

5

266

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Medeiros, E.M., Baudet, L., Peres, W.B., Peske, F.B. 2006. Recobrimento de sementes
de cenoura com aglomerante em diversas proporções e fungicida. Revista Brasileira
de Sementes 28:194-100.
Melo, A.P.C., SeleguinI, A., Veloso, V.R.S. 2014. Peliculização de sementes de tomate
associada ao paclobutrazol. Bragantia 73:123-129.
Oliveira, J.A., Pereira, C.E., Guimarães, R.M., Vieira, A.R., Silva, J.B.C. 2003.
Desempenho de sementes de pimentão revestidas com diferentes materiais. Revista
Brasileira de Sementes 25:36-47.
Pereira, C.E., Oliveira, J.A., Guimarães, R.M., Vieira, A.R., Silva, J.B.C. 2005.
Condicionamento fisiológico e revestimento de sementes de pimentão. Revista
Ciência Agronômica 36:74-81.
Sirtoli, L.F., Rodrigues, J.D., Goto, R. 2011. Efeito fisiológico do fungicida boscalida na
atividade da nitrato redutase e nas características fitotécnicas de pepineiro japonês
enxertado e não enxertado. Scientia Agraria Paranaensis 10:58-69.
Teofilo, E.M., Dutra, A. S., Dias, F.T.C. 2007. Potencial fisiológico de sementes de soja
produzidas no Estado do Ceará. Revista Ciência Agronômica 38:401-406.

6

267

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Quadro 1 - Germinação, primeira contagem no teste de germinação (PCG), índice de
velocidade de germinação (IVG), comprimento de parte aérea de plântula (CPA) e índice
de velocidade de emergência (IVE) de sementes de abobrinha em função do revestimento,
ou não, e das doses de fungicida. Letras diferentes minúsculas nas colunas e maiúsculas
nas linhas diferem entre (p < 0,005).
Doses do fungicida
Revestimento
0
1
2
------------mL kg-1 de sementes------------Germinação
-------------------%-----------------Sem
96,56 aA
94,56aA
95,18aA
Com
74,00 bB
88,81bA
94,81aA
C.V (%)
3,68
PCG
------------------%-----------------Sem
93,12 aA
89,37 aA
90,37 aA
Com
50,62 bC
77,75 bB
89,62 aA
C.V (%)
7,13
IVG
Sem
195,5 aA
188,3 aA
190,0 aA
Com
116,3 bC
165,2 bB
188,5 aA
C.V (%)
5,9
CPA
---------------cm--------------Sem
9,78 aA
9,73 aA
9,10 bA
Com
6,69 bC
9,31 aB
10,78 aA
C.V (%)
8,3
IVE
Sem
72,47 bB
92,72 aA
83,89 aAB
Com
86,99 aA
82,47 aA
83,39 aA
C.V (%)
10,77
Quadro 2 - Comprimento da radícula em função do revestimento, ou não, das sementes e
das doses do fungicida. Letras iguais na coluna não diferem entre si (p < 0,005).
Comprimento da radícula
Revestimento das sementes
---------cm-------Sem
9,16 a
Com
8,96 a
C.V (%)
11,5
Dose do fungicida (mL kg-1 de sementes)
0
9,21 a
1
8,76 a
2
9,21 a
CV (%)
11,5
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Resumo
O objetivo desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de rúcula submetida a
diferentes doses de esterco caprino em sistema à pleno sol, produzidas em Bom Jesus, PI,
no período de estação quente. O experimento foi conduzido em área experimental da
Universidade Federal do Piauí, no município de Bom Jesus (09º 04’ 59’’ S, 44º 19’ 35’’
W e altitude média de 296m), no período de novembro de 2018. O delineamento
experimental utilizado foi em blocos casualizados completos, sendo quatro blocos com
cinco tratamentos e cinco saquinhos por parcela, utilizando-se diferentes proporções de
esterco caprino (EC), terra de barranco (TB) e substrato comercial orgânico (SC) como
tratamento adicional, assim descritos: T1: 20% EC com 80% TB, T2 2: 40% EC com
60% TB, T3: 60% EC com 40% TB, T4: 80% EC com 20% TB e T5: 100% SC, ao qual
avaliaram-se: altura (ALT), massa fresca aérea (MFA), massa fresca da raiz (MFR),
radiação fotossinteticamente ativa e índice de área foliar. As análises estatísticas foram
realizadas com o auxílio do software R, submetidas à análise de variância e quando
significativo realizou-se o teste de Tukey a 5% de significância. Entre os tratamentos, o
T1 apresentou maior média em sua MFA (1,98 g), menor média em sua MFR (0,06 g) e
maior média na ALT (1,43 cm). Em comparação com o tratamento adicional (T5), ele
apresentou-se com menor ALT (0,95 cm), maior MFR (0,10 g), enquanto sua MFA
apresentou-se intermediária (1,62 g). Os resultados demonstraram que as proporções de
esterco caprino não interferiram no desenvolvimento inicial das plântulas de rúcula
cultivada na região de Bom Jesus, PI. Contudo, as médias podem ser justificadas pelas
elevadas temperaturas do ar e solo ao longo da condução do experimento, sendo as
mesmas desfavoráveis ao crescimento e desenvolvimento de uma cultura sensível a altas
temperaturas.
Palavras-chave: Eruca sativa, pleno sol, temperatura, substrato animal
Abstract
The objective of this work was to evaluate the initial development of arugula submitted
to different doses of goat manure in full sun, produced in Bom Jesus, PI during the hot
season. The experiment was carried out in an experimental area of the Federal University
of Piaui, in the municipality of Bom Jesus (09º 04 '59' 'S, 44º 19' 35 '' W and average
altitude of 296m), in the period of November 2018. The design was used in a complete
randomized complete block, four blocks with five treatments and five sachets per plot,
using different ratios of goat manure (EC), gully land (TB) and organic commercial
1
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substrate (SC) as additional treatment. described: T1: 20% EC with 80% TB, T2 2: 40%
EC with 60% TB, T3: 60% EC with 40% TB, T4: 80% EC with 20% TB and T5: 100%
SC, (ALT), aerial fresh mass (MFA), fresh root mass (MFR), photosynthetically active
radiation and leaf area index were evaluated. Statistical analyzes were carried out with
the aid of software R, submitted to analysis of variance and when significant the Tukey
test was performed at 5% of significance. Among the treatments, T1 presented the highest
mean in its MFA (1.98 g), lower mean in its MFR (0.06 g) and higher average in ALT
(1.43 cm). Compared with the additional treatment (T5), it presented with lower ALT
(0.95 cm), higher MFR (0.10 g), while its MFA was intermediate (1.62 g). The results
showed that the proportions of goat manure did not interfere in the initial development of
arugula seedlings grown in the region of Bom Jesus, PI. However, the averages can be
justified by the high air and soil temperatures along the conduction of the experiment,
being they unfavorable to the growth and development of a culture sensitive to high
temperatures.
Keywords: Eruca sativa, full sun, temperature, animal substrate
Introdução
A rúcula (Eruca sativa) é uma hortaliça folhosa pertencente à família
Brassicaceae, nativa da região do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, tornando-se
mundialmente popular como vegetal de salada (D'antuono et al., 2009). A rúcula possuí
grande importância econômica devido ao seu amplo uso na gastronomia, além de ser
usada também na medicina, pois apresenta efeitos anti-inflamatórios, desintoxicantes e
também por ser fonte de compostos bioativos, polifenóis e glucosinalatos (Silva, 2017).
Nos últimos anos, a produção e consumo da rúcula vêm aumentando em razão da sua
facilidade de cultivo e aceitação pelos consumidores, apresentando grande potencial no
mercado brasileiro (Pinto, 2014).
A adaptação nas condições climáticas é um dos principais fatores que limitam a
produção no campo, dificultando o planejamento das atividades agrícolas tradicionais.
Por isso, cada vez mais se torna necessário o desenvolvimento de pesquisas que
contribuam para atenuar esse efeito e consequentemente, melhorar o rendimento da
produção agrícola (Schmitt, 2009). Dentre os principais fatores climáticos, temperatura e
umidade são as mais importantes por influenciarem a produtividade das plantas em
qualquer lugar do mundo (Konopacki et al., 2018).
As plantas aclimatam-se às condições ambientais variáveis através de alterações
morfológicas (Itagaki et al., 2014). Para a cultura da rúcula, segundo Gusmão (2003), a
temperatura do ar recomendada está entre 15 e 18° C, tornando assim a produção da
mesma limitada. Em regiões, como no sudoeste piauiense, onde ocorrem altas
temperaturas, as folhas de rúcula tornam-se menores e mais rígidas, podendo apresentar
maior pungência e favorecer a emissão prematura do pendão floral, comprometendo sua
produção (Costa et al., 2011). Entretanto, como a umidade do ar depende da temperatura,
a umidade ideal para o cultivo é diferente durante dias quentes de verão e na madrugada,
quando a temperatura é mais baixa e o teor máximo de água no ar é muito menor
(Konopacki et al., 2018).
Outro fator externo importante para o desenvolvimento e crescimento de
hortaliças é a utilização de substrato. O uso de substrato vem sendo empregado em vários
países e tem proporcionado um aumento considerável na qualidade do plantio (Ensinas et
al, 2011). Um substrato eficaz deve apresentar boa aeração, estrutura, capacidade de reter
água e baixo grau de infestação de patógenos. Sua importância está diretamente
2
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relacionada com a germinação de sementes, iniciação radicular e o enraizamento
(Popigins, 1985).
A produção no Estado do Piauí, mesmo sob condições inóspitas para o cultivo,
em razão das médias anuais de temperatura, ao qual chegam a 26,2 °C tem sido
intensificada entre os olericultores devido ao sistema de plantio, ciclo curto e crescimento
rápido. A partir disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de
rúcula submetidas a diferentes doses de esterco caprino em sistema à pleno, produzidas
em Bom Jesus, PI no período de estação quente.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em uma área experimental da Universidade Federal
do Piauí (UFPI), Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), no município de Bom
Jesus (09º04’59’’ S, 44º19’35’’W e altitude média de 296m), no período de novembro de
2018. Segundo Köppen (1948), o clima da região é classificado como Awa, ou seja,
tropical chuvoso com estação seca no inverno e temperatura média diária mais quente
superior a 37° C, apresentando médias anuais de temperatura de 26,2° C e precipitação
entre 900 a 1200 mm (Inmet, 2018).
O clima do município de Bom Jesus é regulado pela variabilidade espacial e
temporal da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e pelos vestígios das frentes
frias (VFF), contribuição dos vórtices ciclônicos de altos níveis (VCAN), deste que seu
centro esteja no oceano, às formações e intensificações das linhas de instabilidade (LI) e
dos aglomerados convectivos (AC), auxiliado pelos ventos alísios de sudeste (Medeiros
et al, 2016).
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados completos,
sendo quatro blocos com cinco tratamentos e cinco saquinhos por parcela, utilizando
diferentes proporções de esterco caprino (EC) e terra de barranco (TB) (classificado como
Latossolo Amarelo), e um tratamento com substrato comercial orgânico (SC), afim de
comparar o desenvolvimento da cultura. Para o preparo das proporções, o solo e o esterco
caprino foram peneirados em peneira de 5 mm de malha, e separados nas proporções:
tratamento 1: 20% EC com 80% TB, tratamento 2: 40% EC com 60% TB, tratamento 3:
60% EC com 40% TB, tratamento 4: 80% EC com 20% TB e tratamento 5: 100% SC.
O esterco caprino utilizado foi oriundo do CPCE, ao qual foi submetido a análise
química, assim como também o solo utilizado (Quadro 1 e 2, respectivamente).
A sementes de rúcula cv. Cultivada foram diretamente semeadas em saquinhos de
polietileno, utilizando-se três sementes em cada saquinho, com dois centímetros de
profundidade. Enquanto a umidade foi mantida por meio de a irrigação manual, duas
vezes por dia (07:30h e 18:00h). Não foi necessário realizar capina após a emergência,
pois a incidência de ervas daninha foi baixa.
Durante a condução do experimento, foram coletados os dados de temperatura do solo
(TS), umidade (U) e temperatura máxima e mínima do ar (TAR), quatro vezes ao dia, nos
horários de 07:30h, 09:00h, 12:00h e 18:00h. Enquanto ao final do experimento que
ocorreu 17 dias após a semeadura, avaliou-se a Radiação Fotossinteticamente Ativa
(RFA) e Índice de Área Foliar (IAF) com auxílio de um ceptômetro (Modelo AccuPAR
LP-80). A altura das plântulas (ALT) e massa fresca da parte aérea (MFA) e raiz (MFR)
foram calculadas no Laboratório de Bioquímica da UFPI/CPCE, com auxílio de régua
plástica, tesoura e balança analítica de semi-precisão (Modelo AUY220).
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa estatístico
software R (R Core Team, 2018), submetidas à análise de variância, e quando
significativo, foi realizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade.
3
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Resultados e Discussão
O crescimento das plantas foi avaliado pela variação de aspectos morfológicos.
No quadro 3 estão apresentados o resumo da análise de variância para as variáveis: massa
fresca da parte aérea (MFA), massa fresca da raiz (MFR) e altura das plântulas (ALT).
Os resultados apresentados mostram que não houve efeito significativo nas variáveis
avaliadas.
Os resultados do quadro 4 demonstraram que a variável altura de plantas não
apresentou diferença estatística entre os tratamentos. Contudo, o tratamento 1 (20% de
esterco caprino + 80% de terra de barranco), apresentou maior média observada.
A rúcula é uma cultura que se desenvolve melhor na faixa de temperatura do ar
de 15 a 18 °C, no qual a radiação solar afeta o desenvolvimento das plantas submetidas a
pleno sol, devido à alta evaporação de água no solo (Gusmão, 2003). Tendo em vista que
a temperatura é um fator limitante na germinação, os resultados não apresentaram
diferença entre os tratamentos, justificados pela temperatura durante o experimento, ao
qual nenhum dia a temperatura média foi inferior a 26 °C (Figura 1).
Em hortaliças folhosas, as variações no fotoperíodo e temperatura do ar podem
modificar a duração do tempo até a colheita comercial da parte aérea, pois fatores
meteorológicos atuam diretamente no metabolismo da planta, estimulando a produção de
hormônios vegetais como as giberelinas, que estão diretamente relacionadas ao início do
florescimento e crescimento do caule (Taiz & Zeiger, 2017), principalmente em
condições de temperatura do ar elevada, associadas a dias longos.
Os resultados de massa fresca também não apresentaram diferença entre os
tratamentos, justificando por ser característico da espécie o crescimento inicial lento até
os 15 DAS, ao qual permanece até este momento em estádio vegetativo, com órgãos
vegetais ainda em desenvolvimento, principalmente as folhas. A área foliar (AF) é um
parâmetro importantíssimo a ser avaliado em espécies folhosas, uma vez que um ambiente
de cultivo que proporcione pequena AF não é indicado para cultivo da cultura (Abade,
2016).
Em estudos com a cultura da alface, avaliando três tipos de esterco animal: aviário,
bovino e caprino, Peixoto Filho et al. (2013) verificaram que no primeiro ciclo de cultivo
o esterco caprino e bovino não diferiram, porém, a matéria fresca no esterco caprino com
menores proporções apresentaram maiores médias, concordando com este estudo.
A efetividade da absorção de radiação fotossinteticamente ativa (RFA) está
diretamente ligada à organização espacial das folhas, sendo representada pela densidade
de cobertura vegetal (Grecco et al., 2011). Tendo em vista o baixo índice de massa fresca,
a Figura 2A demonstra os índices de RFA em blocos.
Os resultados apresentados corroboraram com outros trabalhos encontrados na
literatura, sob condições semelhantes, confirmando que o fator limitante para o
crescimento, desenvolvimento e produtividade da rúcula é a temperatura alta (Lima et al.,
2012; Oliveira, 2014; Salles et al., 2017). O uso de esterco caprino não influenciou no
desenvolvimento, podendo ser justificado não só pela sua composição, mas
principalmente pelas elevadas temperaturas no solo, que influenciaram na emergência das
plantas. Para o cultivo da rúcula em locais com características semelhantes será necessário
a adoção de alternativas que possibilitem a atenuação da temperatura, fazendo com que a
influência sobre a semente seja menos prejudicial ao seu desenvolvimento.
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Conclusão
As proporções de esterco caprino não influenciaram no desenvolvimento inicial
das plântulas de rúcula cv. Cultivada na região de Bom Jesus, PI. As elevadas
temperaturas do ar e solo ao longo da condução do experimento foram desfavoráveis ao
crescimento e desenvolvimento da rúcula.
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Quadro 1 – Valores do resultado da análise de solo camada 0-20 cm.
pH

H+Al Al

H2O

Ca

Mg

K

SB

T

Cmol/cdm-3

6,40

3,96

0

V

M.O Argila Silte Areia

%

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

3,00 0,54 0,38 3,92 7,88 49,70 12,5 266,00 31,0 703,0

Quadro 2 – Valores do resultado da análise do esterco caprino.
N

Ca

Mg

P

K

%m/m

mg/L

mg/L

mg/L

ppm

2.975

40675

17938

720,3

210,9

Quadro 3 – Resumo da análise de variância para as variáveis: massa fresca da parte aérea
(MFA), massa fresca da raiz (MFR) e altura de planta de plântulas (ALT) de Eruca sativa.
NS indica que não houve diferenças significativas entre os tratamentos (p<0,05).
Quadrado médio
GL
MFA
MFR
ALT
ns
ns
Tratamento
4
0,31441
0,00097
0,16735ns
Bloco
3
0,10171ns
0,00013ns
0,00613ns
Resíduo
12
0,25103ns
0,00051ns
0,11918ns
Total
19
CV (%)
30,88
30,58
31,43
6
ns = não significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. MFA = massa fresca
da parte aérea; MFR = massa fresca da raiz; ALT = altura.
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CV (%)

30,88

30,58
31,43
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da parte aérea; MFR = massa fresca da raiz; ALT = altura.
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teste
de Tukey a 5%

Quadro 4 – Massa fresca da parte aérea (MFA), massa fresca da raiz (MFR) e altura de
planta de plântulas (ALT) de Eruca sativa submetidas aos tratamentos com esterco
caprino (EC), terra de barranco (TB) e substrato comercial (SC). Letras diferentes
indicam diferenças significativas entre os tratamentos pelo teste de Tukey (p<0,05).
Tratamento

MFA (g)

MFR (g)

ALT (cm)

20% EC com 80% TB

1,9895 a

0,0645 a

1,4300 a

40% EC com 60% TB

1,4045 a

0,0685 a

0,9250 a

60% EC com 40% TB

1,7975 a

0,0700 a

1,1450 a

80% EC com 20% TB

1,3038 a

0,0657 a

1,0425 a

100% SC

1,6160 a

0,1017 a

0,9500 a

45
40

Temperatura (°C)

35

30
25
20
15
10

0

07:30
09:00
12:00
18:00
07:30
09:00
12:00
18:00
07:30
09:00
12:00
18:00
07:30
09:00
12:00
18:00
07:30
09:00
12:00
18:00
07:30
09:00
12:00
18:00
07:30
09:00
12:00
18:00
07:30
09:00
12:00
18:00

5

14/nov

16/nov

18/nov

20/nov

22/nov

24/nov

26/nov

28/nov

Figura 1 - Temperatura média do solo nos horários de avaliação, durante a condução do
experimento com Eruca sativa.
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A

1600
1400
1200

IAF (nm)

RFA (nm)

1000
800
600
400
200
0
MIN.
MAX.

0.05

0.06
0.04

T2

T3

T4

0.032

0.02
0

T1

B

0.06 0.06 0.06

T1

T2

T3

T4

T5

T5

Figura 2A e 2B – Radiação fotossinteticamente ativa (RFA) e Índice de área foliar (IAF)
de plântulas de Eruca sativa. T1: 20% EC com 80% TB, T2: 40% EC com 60% TB, T3:
60% EC com 40% TB, T4: 80% EC com 20% TB e T5: 100% SC. EC: esterco caprino;
TB: terra de barranco; SC: substrato comercial.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização química dos
frutos de pimenta cabaça roxa em diferentes estádios de maturação. O trabalho foi
realizado no Laboratório de Química da Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira em Luís
Eduardo Magalhães, durante os meses de fevereiro a maio de 2017. As marcações das
flores foram realizadas no dia da antese. Os frutos foram coletados a partir dos 25 dias
após a antese (DAA) até os 60 DAA, sendo realizada a cada 5 dias. O delineamento
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 8 tratamentos (estádios de
maturação) e 4 repetições de 3 frutos cada. Os teores de sólidos solúveis totais (SST)
foram determinados através de leitura direta em refratômetro, resultados expressos em
°Brix. A acidez titulável foi determinada através da metodologia proposta por Oliveira,
(2010). Ao final, a relação SST/ATT foi calculada. Os dados coletados foram
submetidos a análise de variância e ajuste de regressão, utilizando o programa
estatístico AgroEstat. Os teores de sólidos solúveis totais tiveram um aumento linear ao
longo da maturação, apresentando ao final dos 60 DAA um teor de 8,53 °Brix aumento
de 1,95 vezes comparado aos valores observados aos 25 DAA. Comportamento similar
foi observado para a ATT, que variou de 0,16 g de ácido cítrico/100 g de amostra aos
25 DAA até 0,30 aos 60 DAA. Para a relação SST/ATT não foram obtidos ajustes de
regressão significativos, apresentando média geral de 29,14. Conclui-se que os estádios
de maturação interferem nos teores de SST e a ATT dos frutos de pimenta cabaça roxa,
sendo estes teores maiores aos 60 DAA.
Palavras-chave: DAA; SST; ATT; °Brix; horticultura.
Abstract
Characterization of the purple pepper (Capsicum spp.) chemistry at
different maturation stages
The present work had the objective to perform the chemical characterization of
the fruits of purple gourd pepper in different stages of maturation. The work was carried
the Laboratory of Chemistry of the Faculty Arnaldo Horácio Ferreira in Luís Eduardo
Magalhães, during the months of February to May of 2017. The flower marking was
made on day of the anthesis. The fruits were collected from 25 days after anthesis
(DAA) to 60 DAA, being performed every 5 days. The experimental design was
completely randomized with 8 treatments (stages of maturation) and 4 replicates of 3
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fruits each. The total soluble solids (SST) contents were determined by direct reading in
refractometer, results expressed in ° Brix. The titratable acidity was determined by the
method proposed by Oliveira, (2010). At the end, the SST / ATT ratio was calculated.
The collected data were submitted to analysis of variance and regression adjustment,
using the statistical program AgroEstat. The total soluble solids contents showed a
linear increase along the maturation, presenting at the end of the 60 DAA at the content
of 8.53 ° Brix, increase of 1.95 times compared to the values observed at 25 DAA.
Similar behavior was observed for ATT, ranging from 0.16 g citric acid / 100 g sample
at 25 DAA to 0.30 at 60 DAA. For the SST / ATT ratio, no significant regression
adjustments were obtained, with a general average of 29,14. It is concluded that the
maturation stages interfere in the SST and ATT contents of the purple gourd pepper
fruits, being these higher values at 60 days.
Keywords: DAA; SST; ATT; ° Brix; horticulture.
Introdução
A pimenta Capsicum spp. possui grande importância econômica para o
agronegócio mundial e compõem uma importante parte do mercado de hortaliças
frescas do Brasil e também do segmento de condimentos, temperos e conservas (Dutra
et al., 2010). As pimentas constituem matéria-prima para extração de corantes,
aromatizantes e oleorresinas, substâncias utilizadas em produtos alimentícios por
conferir sabor e aumentar a estabilidade oxidativa dos lipídios, e com fins medicinais
(Pinto et al., 2013). O seu cultivo é de grande importância, seja por suas características
de rentabilidade, ou por sua importância social, já que o cultivo de pimenta na sua
maioria é realizado por agricultores familiares que geram empregos, pois a cultura
exige grande quantidade de mão de obra, em especial durante a colheita (Moreira et al.,
2006).
As características físico-químicas dos frutos sofrem influência das condições
edafoclimáticas, dos tratos culturais, época de colheita, constituição genética, estádio de
maturação e do tratamento pós-colheita, entre outros (Fagundes & Yamanishi, 2001). A
composição físico-química dos frutos durante a maturação está diretamente relacionada
com o ponto de colheita. A colheita dos frutos em estádios adequados de maturação é
determinante na manutenção da qualidade pós-colheita e sua determinação permite
máximo aproveitamento do produto vegetal por apresentar melhor qualidade e mínimo
de perdas (Rodrigues et al., 2012). Os frutos quando colhidos precocemente podem não
apresentam habilidade de desenvolver o completo amadurecimento, prejudicando sua
qualidade final (Chitarra & Chitarra, 1990).
Durante a maturação acontecem diversas mudanças bioquímicas e fisiológicas
que modificam o aroma, cor, textura e sabor dos frutos. Essas mudanças podem ser
avaliadas através de algumas análises, como: quantificação de sólidos solúveis, acidez,
teor de açúcares entre outros (Ferreira et al., 2010). As características físico-químicas
relacionadas ao sabor, odor, ardência, textura e valor nutritivo dos frutos, constituem
atributos de qualidade à comercialização in natura e na utilização da polpa para
elaboração de produtos industrializados (Oliveira et al., 1999). Visando isso o presente
trabalho teve como objetivo realizar a caracterização química dos frutos de pimenta
cabaça roxa colhidas em diferentes estádios de maturação.
Material e métodos
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O trabalho foi realizado no Laboratório de Química da Faculdade Arnaldo Horácio
Ferreira em Luis Eduardo Magalhães, durante os meses de fevereiro a maio de 2017. As
plantas de pimenta cabaça roxa foram cultivadas na área experimental da instituição,
sob espaçamento e adubação recomendada para a cultura e irrigação diária. As flores
foram marcadas no dia da antese, sendo as marcações realizadas 3 vezes na semana.
Os frutos foram coletados a partir dos 25 dias após a antese (DAA) até os 60 DAA,
sendo realizada a cada 5 dias, totalizando 8 períodos de coleta. O delineamento
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 8 tratamentos (dias após a
antese) e 4 repetições de 3 frutos cada. Os frutos coletados foram levados para o
laboratório onde foram realizadas as análises químicas das amostras compostas.
Os teores de sólidos solúveis totais (SST) foram determinados através de leitura
direta em refratômetro, e os resultados foram expressos em °Brix. A acidez titulável
(ATT) foi determinada através da maceração de 2 g de frutos com água destilada, sendo
o volume completado para 50 mL com água destilada. O extrato aquoso obtido foi
titulado com solução de NaOH 0,1 M usando fenolftaleína como indicador até
coloração levemente rosa, sendo os resultados expressos em gramas de ácido cítrico
para 100 g de amostra (Oliveira, 2010). Ao final, a relação SST/ATT foi calculada.
Os dados coletados foram submetidos a análise de variância e ajuste de regressão,
utilizando o programa estatístico AgroEstat.
Resultados e discussão
Os teores de sólidos solúveis totais tiveram um aumento linear ao longo da
maturação, apresentando ao final dos 60 DAA um teor de 8,53 °brix, aumento de 1,95
vezes se comparado aos valores observados aos 25 DAA (fig. 1). Da Cruz Souza (2012)
também verificou aumento no °brix durante a maturação de pimenta biquinho
(Capsicum spp.), que quando verdes apresentaram °brix de 5,25 e maduros de 10,25,
aumento 1,95 vezes, o mesmo observado este trabalho.
Aumento no teor de sólidos solúveis conforme o amadurecimento, também foi
observado por Freitas, (2016) em frutos de tomate, outra olerícola da família das
Solanácea. Segundo este mesmo autor, o aumento no teor de °Brix durante a maturação,
resultou em frutos mais adocicado, sendo observado aumentos no SST de 3,50 para
4,21 em tomates caqui e de 3,58 para 4,30 em tomates italianos.
Segundo a Embrapa (2012), à medida que os frutos amadurecem, os teores de
sólidos solúveis tendem a aumentar devido à biossíntese ou à degradação de
polissacarídeos que se transformam em açúcares Essas transformações de amido em
açúcares, é considerado como índice de qualidade do fruto, sendo sua concentração e
composição componente indispensável ao sabor e flavor (Braga et al., 2013).
Os teores de acidez total titulável (ATT) dos frutos de cabaça roxa foram
crescentes ao longo dos dias após a antese, variando de 0,16 g de ácido cítrico/100 g de
amostra aos 25 DAA até 0,30 aos 60 DAA (fig. 1). Assim como observado neste
trabalho Da Cruz Souza (2012) verificou que a acidez da pimenta tende a aumentar no
decorrer da maturação, apresentando no estádio verde dos frutos menor acidez titulável
(0,316 mg ácido cítrico/100 mL de suco), quando comparados aos frutos alaranjados e
vermelhos, (0,438 e 0,472 mg ácido cítrico/100 mL de suco respectivamente).
A acidez titulável, para a maioria dos frutos, aumenta com o seu
amadurecimento esse aumento pode estar relacionado à conversão dos açúcares em
ácido pirúvico provocada pela respiração dos frutos (Chitarra & Chitarra, 2005).
Parâmetros como pH e acidez titulável da polpa da fruta também são utilizados para
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indicar a qualidade e refletem o estádio de maturação dos mesmos (Santana et al.,
2004).
Para a relação SST/ATT não foram obtidos ajustes de regressão significativos,
apresentando média geral de 29,14 (quadro 1). Crisóstomo et al. (2008), encontraram
valores médios de 47,93 em frutos da pimenteira cultivar Tabasco cultivadas em
municípios do Estado do Ceará, resultados estes superiores aos encontrados neste
trabalho. Braga et al. (2013) relata uma variação na relação SST/ATT de acordo com
progênie de pimentas (Capsicum frutescens L.), apresentando relações entre 21,34 até
41,62. Borges et al. (2015) verificou dentre os acessos de pimenta avaliados em seu
trabalho, uma relação SST/ATT variando de 19,35 (Acesso ME- C. annuum) a 51,28
(Acesso CA- Capsicum spp.). A quantificação da relação entre o teor de sólidos
solúveis totais e a acidez titulável está relacionada com o balanço entre açúcares e
ácidos presentes na fruta, sendo importante indicativo do sabor (Braga et al., 2013).
Conclusão
I. Os estádios de maturação interferem nos teores de SST e de ATT dos frutos de
pimenta cabaça roxa, sendo estes elevados ao longo da maturação.
II. Os teores de SST e a ATT são maiores ao final dos 60 DAA, sendo o período
mais indicado para a colheita de frutos de pimenta cabaça roxa.
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Quadro 1: Relação SST/ATT de frutos de pimenta cabaça roxa colhidos com diferentes
dias após a antese (DAA)
DAA
SST/ATT ns
25
30,01
30
24,26
35
28,87
40
34,74
45
26,64
50
31,25
55
28,87
60
28,49
Media
29,14
ns – não significativo

Figura1- Teor de sólidos soluveis totais (oBrix) de frutos de pimenta cabaça roxa
colhidos com diferentes dias após a antese (DAA). **significativo a 1%.
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Figura 2- Acidez total de frutos de pimenta cabaça roxa colhidos com diferentes
dias após a antese (DAA). **significativo a 1%.
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Resumo
Objetivou-se nesta pesquisa, de avaliar a produtividade da batata-doce (Ipomoea
batatas L.) biofortificada em função das doses de potássio, nas condições
edafoclimáticas de Codó–Ma. O experimento foi conduzido no campo Experimental do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó. O
delineamento utilizado foi de blocos casualisados constituído por cinco doses de K 2O,
sendo 0, 40, 80, 120 e 160 kg ha -1, com quatro repetições, totalizando 20 parcelas
experimentais, tendo cada 2 m de comprimento e 2,4 m de largura. Os caracteres
avaliados foram: massa fresca da parte aérea. Nas raízes avaliou-se o número, diâmetro,
comprimento, massa média e produtividade. Os resultados foram analisados por meio
de análise de variância e regressão múltipla, utilizando-se o teste t a 5% de
probabilidade. As características avaliadas não apresentaram diferenças significativas,
entretanto com o aumento da dose de K2O houve aumento nos resultados, com exceção
do número de raízes, que diminuiu à medida que a dose aumentou . Para as condições
de Codó–Ma a dose de 80 kg ha-1 apresentou a melhor relação custo/benefício.
Palavras-chave: Ipomoea batatas; nutrição vegetal; bioFort; adubação potássica;
Abstract
Productivity of biofortified sweet potatoes as a function of potassium doses
The objective of this research was to evaluate a biofortified sweet potato
(Ipomoea batatas L.) production as a function of K 2O potassium doses, under CodóMa's edaphoclimatic conditions. The experiment was conducted in the Experimental
field of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Maranhão, Codó
Campus. The design was randomized blocks consisting of five doses of K 2O, being 0,
40, 80, 120 and 160 kg ha-1, with four replications, totaling twenty plots. Each plot had
the following dimensions: 2 m in length and 2.4 m in width. The characters are: fresh
shoot mass, root number, root diameter, root length, root mean mass, and yield. The
results were analyzed by means of analysis of variance and multiple regression, using
the Test T at 5% of probability. The evaluated characteristics did not show significant
signs, with increasing dose, an increase in results, except for the number of roots, which
1
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decreased the value as a dose increased. For the Codó - Ma conditions a dose of 80 kg
ha-1 presented the best cost - benefit ratio.
Keywords: Ipomoea batatas; plant nutrition; bioFort; potassium fertilization.
Introdução
A batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.), planta dicotiledônea que pertence à
família Convolvulácea, é uma hortaliça tuberosa cultivada em todo território nacional.
A batata-doce tem sido de grande relevância socioeconômica e cultural, com destaque
para as regiões sudeste, centro-oeste e nordeste, e apresenta significativa admissão junto
a agricultores familiares (IBGE, 2011).
Devido ao fato de apresentar desempenho relativamente alto em condições
edafoclimáticas tropicais, a cultura da batata-doce, tida como “rústica”, é comum os
produtores rurais cultivá-la em solos pobres em nutrientes, o que não implica afirmar
que seja pouco responsiva à adubação (FILGUEIRA, 2003).
Sabendo-se que o produtor maranhense dispõe de solos de baixa fertilidade para
a agricultura, a fertilização está entre os fatores com maior contribuição tanto para o
incremento de produtividade quanto da qualidade das raízes produzidas. Também, o
melhor manejo da fertilização da cultura tem implicações sobre a sustentabilidade da
atividade, não só relacionada às questões do ambiente, mas, também, da viabilidade
econômica do cultivo (NASCIMENTO, 2013).
O potássio é o elemento que a planta da batata-doce mais extrai do solo e tem
ampla atuação na formação das raízes reservas além de, aumentar a resistências às
doenças e aumentar o teor de vitamina A. Estudos constataram que o efeito mais
importante do potássio é o engrossamento das raízes, o que torna o produto final com
melhor classificação para indústria (MOTA et al., 2016).
Desta maneira, saber as doses corretas dos fertilizantes é imprescindível para o
bom desempenho da cultura, haja vista que o desbalanço nutricional pode causar perdas
de produtividade e, consequentemente, perdas econômicas.
Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho foi identificar a dose de K 2O que
proporcione a maior produtividade de raízes da batata-doce biofortificada com melhor
custo benefício
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em área experimental no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, situado no município de CodóMA, com as coordenadas geográficas 4°26’51’’ S e 43°52’57’’ W e altitude de 48
metros (CASTRO JÚNIOR, 2012). Apresenta classificação de clima do tipo tropical
com inverno seco, segundo Köppen. O solo da área é caracterizado como Neossolo
Quartzarênico.
O experimento foi composto de cinco doses de potássio: T1:0 kg ha-¹; T2: 40 kg
ha-¹; T3: 80 kg ha-¹; T4: 120 kg ha-¹ e T5: 160 kg ha-¹. Foi utilizado o cloreto de
potássio (KCl) como fonte K2O. Os tratamentos foram aplicados de forma parcelada:
40% no plantio e 60% aos 35 dias após o plantio (DAP).
O delineamento foi em blocos casualisados, com 4 repetições, totalizando 20
parcelas experimentais.
Cada parcela experimental foi constituída por 2 m de comprimento e 2,4 m de
largura (4,8 m²), totalizando uma área experimental de 96 m². A parcela foi composta
por três leiras com sete plantas cada, sendo as duas leiras laterais consideradas como
2
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bordadura, assim como a primeira e a última planta da leira central de cada parcela
experimental. Foram consideradas úteis cinco plantas para coleta dos dados. O
espaçamento entre plantas foi de 0,30 m e entre leiras, 0,80 m.
O experimento foi realizado no período de março a julho de 2017, totalizando
120 dias, com a cultivar Beauregard. As ramas, material propagativo da batata, foram
obtidas do produtor Sr. Onias Vieira que reproduz material genético disponibilizado
pela Embrapa. O material de plantio coletado foi deixado à sombra por 24 horas, com o
intuito de que perdesse umidade de forma a facilitar o enterrio das ramas.
O preparo do solo foi feito por aração e logo após fez-se o enleiramento. As
leiras foram feitas com sulcador de 3 linhas sendo, posteriormente, realizado os reparos
finais utilizando enxada. As ramas selecionadas para o plantio foram padronizadas
(comprimento entre 25 a 30 cm e contendo entre 5 a 6 gemas).
O plantio foi realizado no dia 2 de março de 2017. As ramas foram enterradas
em forma de nó até metade do seu comprimento, ao lado do fertilizante. Durante o ciclo
da cultura, os tratos culturais realizados foram restritos à capinas sempre que necessário.
Utilizou-se um sistema de irrigação por aspersão convencional.
A colheita foi realizada no dia 02 de julho de 2017, aos 122 DAP. Utilizou-se
uma alavanca de aço para tombar a leira e facilitar o arranquio das batatas, sendo
colhidas apenas as da área útil, eliminando as da bordadura. Após serem colhidas, foram
levadas para o Laboratório de Solos do IFMA Campus Codó para realização das
análises.
De acordo com o resultado da análise química do solo, foi aplicado 20 kg ha-1 de
N e 100 kg ha-1 de P, sendo utilizado como fonte de nitrogênio o sulfato de amônio e
como fonte de fósforo o superfosfato simples.
Foram avaliadas a massa fresca da parte aérea (foi obtida por meio de pesagem
das ramas em balança analítica); número de raízes (em cada planta analisada, foi
contado o número de raízes tuberosas); diâmetro das raízes (utilizou-se um paquímetro
na parte central da raiz, onde se determinou o diâmetro de cada raiz da planta e efetuouse a média aritmética do diâmetro das raízes); comprimento das raízes (foram tomadas,
individualmente, com o auxílio de uma régua e, posteriormente realizado a média
aritmética); peso médio da raízes (foi obtido por meio do peso total da produção de
raízes tuberosas da planta dividido pelo número de raízes); produtividade total (obtevese a produtividade média por planta e se fez a extrapolação da produção para a área de
um hectare).
Ao final do cultivo foi analisada a dose de K 2O que resultaria nos melhores
resultados em termos de produtividade de raízes das plantas. Para se chegar nesses
valores, foram analisadas as plantas da linha central de cada parcela experimental (área
útil). Os dados foram analisados no Excel (Microsoft, 2010) por meio de análise de
variância e regressão múltipla em que os modelos foram escolhidos com base na
significância dos coeficientes de regressão, coeficiente de determinação (R²) e no
fenômeno biológico. Utilizou-se o teste t a 5% de probabilidade.
Resultados e Discussão
Massa fresca da parte aérea (MFPA)
Os resultados quanto da MFPA não foram significativos com relação às doses de
K2O (fig. 1) entretanto, a maior produção de massa fresca da parte aérea foi obtida na
dose 160 kg ha-1 de K2O para produção de 88,3 g de ramas.
Os valores obtidos foram inferiores aos relatados por Silva (2013), que ao
avaliar a concentração de amido e estimativa de rendimento de álcool em batata-doce
3
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cultivada com diferentes fontes e doses de potássio, observou que a maior produção de
MFF foi obtida com a dose de 130,98 kg ha -1 de K2O para produção de 156,86 g para o
clone UGA 118 e dose de 118 kg ha -1 para produção de 198,66 g de massa fresca de
folha para o clone UGA119.
Essa diferença talvez seja porque as cultivares avaliadas apresentem maior
desenvolvimento da parte aérea comparada à cultivar Beauregard (fator genético).
Outros fatores limitantes que podem influenciar são as condições climáticas e o manejo
da cultura.
A importância de realizar pesquisas com a massa fresca da parte aérea é que a
mesma é considerada fonte alternativa na alimentação dos animais, tanto in natura
quanto na forma de silagem, por apresentar boa digestibilidade e nutrientes importantes
para os animais (FREIRE, 2014)
Apresenta-se, na Figura 2, a curva de regressão que descreve o comportamento
de número de raízes tuberosas da batata-doce submetidas a diferentes doses de K 2O (0,
40, 60, 80, 120 e 160 kg ha-1). Com o aumento nas doses de K 2O, notou-se em geral,
uma redução no número de raízes tuberosas de batata-doce. Essa redução no número de
raízes tuberosas também foi constatada por Corrêa (2016) que, ao avaliar produção e
qualidade de batata-doce em função das doses e parcelamento da adubação potássica,
encontrou médias estimadas de 3,5; 4,7 e 4,4 raízes tuberosas por planta nas doses de
36,5; 58,5 e 53,6 kg há-1 de K2O, respectivamente.
Ainda de acordo com a Figura 2, verificou-se um maior valor médio de número de raiz de
batata-doce na dose de 40 kg ha-1. Os resultados encontrados neste estudo sugerem que até a
dose de 40 kg ha-1.de K2O ocorreu incremento positivo no número de raízes tuberosas,
entretanto, doses maiores promoveram decréscimos nas quantidades de raízes tuberosas.

Podemos afirmar que, para as diferentes dosagens de K 2O, a característica
diâmetro das raiz não apresentou diferenças significativas (fig. 3), entretanto o maior
diâmetro foi observado na dose 0. Valores superiores foram encontrados por Côrrea
(2016) ao avaliar doses e parcelamento do potássio na batata-doce, encontrando médias
de 5,81; 6,1 e 5,67 cm com as doses de 60, 90 e 120 kg ha -1 de K2O, respectivamente.
Tanto o diâmetro quanto o comprimento são características importantes na
produtividade da batata-doce, bem como para classificação das raízes quanto ao
mercado consumidor. Em casos de deficiência de potássio é comum observar a redução do
diâmetro de raízes de batata-doce.

Para a variável comprimento de raiz (fig. 4), a média encontrada foi de 9,3 cm.
Côrrea (2016), ao avaliar doses e parcelamento da adubação potássica na
produção e qualidade da batata-doce, também observou que o comprimento das raízes
não foi influenciado pelas doses de K2O ao obter médias de 17,4 cm, 16,2 cm, 17,5 cm
e 17,9 cm com as doses de 0, 60, 90 e 120 kg ha -1, respectivamente.
Zanfirov et al. (2012), ao avaliar dose de potássio em cenouras afirmou que o
efeito do potássio no comprimento de raízes pouco é observado.
Não houve interação entre as doses de K2O e a variável massa média das raízes.
Para as doses 0, 40, 80, 120, 160 kg ha -1 foram encontradas médias de 62, 52.6, 72.9,
62.8 e 80.2, respectivamente. A relação entre a MMR (Massa média das Raízes) e as
doses de potássio foram de natureza quadrática (fig. 5).
A maior média encontrada foi 80,2 g para a dose de 160 kg ha-1 de K2O embora
sem diferenças significativas das demais doses. A não significância dos valores de
massa média das raízes é um fator positivo para o pequeno produtor, em que não haverá
a necessidade de gastos com maiores doses de potássio.
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Cardoso et al. (2007) ao avaliar produtividade e qualidade de tubérculos de
batata em função de doses e parcelamentos de nitrogênio e potássio encontraram médias
de 94,53 g, 101,15 g e 108,2 g de massa média de raízes tuberosas.
As massas obtidas no presente trabalho são inferiores às obtidas por Silva
(2013), Corrêa (2016) e Resende (1999) que verificaram valores entre 161,5 a 279,1 g.
O menor valor encontrado neste trabalho pode ser pelo fato de que, a cultivar
Beauregard foi desenvolvida com o intuito de aumentar o teor de betacaroteno, sem
aumentar as outras características com relação às demais cultivares.
Apesar de não apresentar diferença significativa entre as doses de K 2O, as
maiores produtividade foram obtidas nas doses de 40 e 160 kg ha -1 com produtividades
médias de 14196,4 e 15710,9 kg ha-1 (figura 6)
Nascimento (2013) ao avaliar nutrição mineral e produtividade da batata-doce
biofortificada em função de doses de fósforo e potássio encontrou máxima
produtividade de 3,80 kg m-2, obtida com a dose estimada de 87 kg ha-1 K2O.
Côrrea (2016) encontrou produtividade de raízes comerciais por hectare foi
observado ajuste quadrático com médias máximas estimadas em 32,3 t ha-1 e 32, 9 t ha1 para as doses de 74,1 e 58,3 kg ha-1 de K2O.
Produtividades menores nas demais doses, mesmo não diferenciando
significativamente das demais, pode ter ocorrido devido a perca do K 2O por lixiviação,
um vez que o solo da área é arenoso. Nas espécies acumuladoras de reservas em raízes
tuberosas, o potássio favorece a formação e translocação de carboidratos e melhora a
produção de raízes comerciais (FILGUEIRA, 2008).
É importante salientar que esse estudo pode contribuir para o pequeno agricultor
da região de Codó, nortear novas pesquisas com essa cultura, e assim, melhorar a
relação custo/benefício da aplicação de K 2O com uma maior produtividade.
Conclusões
De forma geral, as características massa fresca da parte aérea, diâmetro da raiz,
comprimento da raiz, massa média da raiz e produtividade, proporcionaram valores
crescentes com o aumento das doses de K 2O. Em contrapartida, a característica número
de raiz decresceu com o aumento das doses de K2O.
Conforme os resultados obtidos, as doses de 80 e 160 kg ha -1 apresentaram os
melhores resultados, entretanto com o objetivo de melhorar a relação custo/benefício, a
melhor dose é a de 80 kg ha-1 de K2O.
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FIGURA 1. Massa fresca da parte aérea de batata-doce submetida a diferentes doses de
K2O (0, 40, 80, 120 e 160 kg/ha).
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FIGURA 2. Número de raiz de batata-doce submetida a diferentes doses de K2O (0, 40,
80, 120 e 160 kg/ha).

FIGURA 3. Diâmetro de raiz de batata-doce submetida a diferentes doses de K2O (0,
40, 80, 120 e 160 kg/ha).

FIGURA 4. Comprimento de raiz de batata-doce submetida a diferentes doses de K2O
(0, 40, 80, 120 e 160 kg/ha).
7
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FIGURA 5. Massa média de raiz de batata-doce submetida a diferentes doses de K2O
(0, 40, 80, 120 e 160 kg/ha).

FIGURA 6. Produtividade da batata-doce submetida a diferentes doses de K2O (0, 40,
80, 120 e 160 kg/ha).
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Resumo - Os conceitos de plantio direto apesar de muito difundidos em grãos, traz
algumas perguntas em hortaliças. Os benefícios de plantas de cobertura se mantem em
aspectos físicos, químicos e biológicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
compactação do solo em função de palhada. O experimento foi conduzido no setor de
hortifruti da faculdade de agronomia, Universidade de Rio Verde (UniRV – Goiás). Para
a análise da resistência do solo foi coletado cinco amostras com o aparelho Penetrolog da
empresa Falker por parcelas de cada planta de cobertura. O aparelho, Penetrolog, foi
introduzido no solo até trinta centímetros de profundidade e, através de pressão exercida
o próprio equipamento, analisa o índice de compactação. Em seguida os dados foram
transferidos para o programa de software do próprio aparelho utilizado em que é
responsável pela análise feita no campo. As plantas de cobertura do solo para produção
de palhadas utilizadas foram Milheto (Pennisetum glaucum), Crotalaria (Crotalaria
Juncea), girassol (Heliantusannuus) and Braquiária (Brachiaria decumbens). Os
resultados coletados foram analisados com o teste de Tukey a 5%. Apesar do sistema
radicular diferente de cada planta de cobertura, os valores de todas se mantiverem abaixo
de 2 MPa.
Palavras chave – compactação, ervas invasoras, palhada, olerícolas e cobertura vegetal.
Abstract - Soil resistance transept with no-till in vegetables
The concepts of no-tillage, although widespread in grains, bring some questions at
vegetables crops. The benefits of top dressing crops remain in physical, chemical and
biological aspects. This work aims to evaluate soil compaction at crop straw. The
experiment was conducted in the hortifruti sector of agronomy college, at University of
Rio Verde (UniRV - Goiás). For soil resistance analysis, five samples were collected with
the penetrolog apparatus by plots of each cover plant. The penetrolog was introduced into
the soil up to thirty centimeters deep and, through pressure exerted the equipment itself
to analyze the compaction index. The data were transferred to software program of device
used. Top dressing crops for straw production were milheto (Pennisetum glaucum),
crotalaria (Crotalaria juncea), sunflower (Heliantusannuus) and brachiaria (Brachiaria
1
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decumbens). The results were analyzed with Tukey test at 5%, and despite the different
root system of each crop, the values remain below 2 MPa.
Keywords – compaction, invasive herbs, straw, oil plants, top dressing crops.
Introdução - A busca por maiores produtividades acompanha a melhora da qualidade
dos solos em que as culturas são implantadas, e a necessidade de minimizar as áreas
cultivadas fez que fosse necessário maximizar a utilização dos solos já cultivados. O
plantio direto é um sistema utilizado atualmente por grande parte dos produtores, porem
um dos fatores que limitam a obtenção do potencial máximo do solo e da produção das
culturas é a compactação dos solos, principalmente os argilosos. A compactação é uma
alteração do atributo físico que prejudica a sustentabilidade do sistema de plantio direto
(SPD) (SILVA; IMHOFF; KAY, 2004).
A alteração física da compactação ocorre principalmente nas camadas superficiais do
solo, de zero à quarenta centímetros de profundidade, justificada pelo tráfico de máquinas
pesadas e implementos. O teor de água no solo também é um fator que contribui na
compactação e pode mobilizá-lo somente na linha de semeadura (ARAÚJO et al., 2004).
De acordo com Carvalho Filho et al. (2007) é necessário formas menos agressivas para
se descompactar o solo, que tenha como objetivo o menor revolvimento da palhada para
que não diminua a camada de proteção do solo. Alguns fatores são utilizados, como a
escarificação do solo, e apesar de ser benéfico para o desenvolvimento das plantas por
diminuir a resistência do solo à ramificação, há a desvantagem de durar apenas alguns
meses. Na busca por métodos alternativos que atingem este objetivo, o uso de plantas
descompactadoras pode ser uma solução.
No manejo do plantio direto, é necessário a utilização de sistemas que aumentem a
quantidade de palhada na superfície e que permitam que o solo fique coberto durante o
ano todo para se ter maior eficiência do sistema e garantir a qualidade do solo. Neste
sentido, Piffer (2008) afirma que no processo de rotação de culturas usando leguminas, a
inserção de plantas de cobertura e/ou descompactadoras se destacam por apresentar
profundo sistema radicular, o que representa benefícios para este sistema e recupera a
qualidade do solo.
De acordo com Amaral et al. (2004) para se ter uma rotação de culturas de forma
adequada e que possa garantir a manutenção do SPD, as espécies utilizadas neste processo
devem apresentar raízes compridas e fortes, capazes de romper a camada compactada que
é resistente à penetração, forçando a descompactação biológica e aumentando a
porosidade do solo, entre outros diversos benefícios (ROSA, 2013).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a compactação do solo em função de palhada em
forma de transepto.
Material e Métodos - O experimento foi conduzido no segundo bimestre de 2018,
no sistema de plantio direto em horta na área experimental da Universidade de Rio Verde
– UniRV, com coordenada geográfica de 17º47’02.0”S e 0°57’77.3”W com 768 metros
de altitude e solo classificado como Latossolo Vermelho Distrófico com textura média
(EMBRAPA, 1999). A área experimental é destinada ao setor de horticultura da
Universidade de Rio Verde.
Para a análise de solo antes do plantio, se observou os seguintes valores conforme
a quadro 1.
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O trabalho foi realizado no delineamento de blocos casualizados com 5 repetições.
Foram avaliadas 4 plantas de coberturas na descompactação de solo, dentre eles são:
milheto, braquiária, girassol e foi considerado as testemunhas que apresentaram plantas
daninhas em sua superfície. O ensaio apresentou 20 parcelas no total e foram feitas cinco
coletas por parcela no mesmo dia, o que resultou em um total de 100 dados que foram
analisados.
As variedades foram semeadas ao lanço nas parcelas, em relação ao milheto a
variedade utilizada foi a ADR7010, do girassol a cultivar foi a BRS387 da Embrapa e a
braquiária utilizada foi a Brachiaria decumbens. As variedades foram consideradas por
apresentaram sistema radicular profundo e boa quantidade de palhada, o que será benéfico
para o sistema de plantio direto.
O plantio das cultivares foi realizado em datas diferentes, a brachiaria e o girassol
foi feito no dia 24 de maio de 2018 já o milheto foi semeado na data de 07 de julho de
2018 e a coleta foi realizada no dia 18 de agosto. As coletas foram realizadas quando as
plantas atingiram o auge de desenvolvimento e antes da fase de semente.
Para a análise da resistência do solo foram coletadas cinco amostras por parcela
com o aparelho Penetrolog da empresa Falker.
O aparelho, Penetrolog, foi introduzido no solo até vinte centímetros de
profundidade e, através de pressão exercida, o próprio equipamento analisa o índice de
compactação. Em seguida os dados foram transferidos para o programa de software do
próprio aparelho utilizado em que é responsável pela análise feita no campo.
A análise estatística foi realizada primeiramente com a análise do teor de água e
as médias da variável analisada foram submetidas ao teste de Médias, ao nível de 5% de
probabilidade, utilizando o programa SISVAR (FERREIRA, 2011).
Resultado e Discussão – Avaliando a resistência do solo nas camadas de 0 a 10
cm de profundidade constatou-se que o uso de milheto foi o qual apresentou menor
descompactação do solo, quando comparado com os outros tratamentos (Figura 1).
O tratamento que teve menor resistência foi a braquiária com um teor médio de
0,30 Mpa, enquanto o milheto foi o qual apresentou maior resistência, no valor médio de
0,57 Mpa.
O sistema radicular das braquiárias é bastante eficiente em promover uma
estruturação adequada do solo, com formação de agregados estáveis, macro porosidade e
canais, proporcionando ambiente favorável para o crescimento do sistema radicular da
cultura subsequente (SALTON e TOMAZI, 2014).
Já para o milheto, este resultado pode ser devido, principalmente, ao pequeno
período de condução do experimento. ABREU et al., (2004) e SILVEIRA JÚNIOR et al.,
(2012) verificaram que a eficácia da ruptura da camada compactada do solo
depende da propriedade hídrica ou mecânica do solo usada como indicadora. Segundo os
autores, se o indicador for a resistência a penetração e o interesse for a redução da
resistência às raízes, a “escarificação biológica” é menos eficaz na ruptura da camada
compactada e estabelecimento de poros condutores de água do que a escarificação
mecânica do solo.
Analisando a resistência do solo em camadas mais profundas, de 10 a 20 cm de
profundidade os tratamentos de plantas daninhas e girassol foram os quais apresentaram
os maiores valores de resistência, em uma média de 1,85 e 1,96 MPa respectivamente
(Figura 1).
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De acordo com um trabalho realizado por Canarache (1990) foi desenvolvido uma
densidade de referência e comparação de resultados (quadro 2). Sabe-se que apesar da
resistência estar diretamente relacionada à textura do solo, existem fatores que afetam a
compactação como a densidade do solo e a umidade.
Na camada de 0 a 10 cm de profundidade verificou-se que todas as culturas se
encontram na classificação muito baixa, estando abaixo de 1,1 Mpa, não havendo,
portanto, limitações para o crescimento das raízes (Quadro 3).
A média geral de compactação do solo foi de 0,45Mpa, a braquiária e a as plantas
daninhas foram os únicos tratamentos que tiveram sua resistência abaixo da média e as
quais apresentaram os melhores resultados.
Para a resistência a penetração do solo (MPa) para a camada de 10-20 cm para
braquiária, plantas daninhas, milheto e girassol não houve diferença significativa pelo
teste de tukey a 5% de probabilidade (Quadro 4).
Canarache (1990) sugere que valores acima de 2,5 MPa começam a restringir o
pleno crescimento das raízes das plantas. Todas as culturas estudadas na camada de 10 a
20 cm profundidade, ficaram na classificação como baixa, estando de 1,1 a 2,5 MPa,
apresentando apenas pouca limitação para o desenvolvimento radicular. Apesar do
milheto ter apresentado os maiores teores de resistência, no valor médio de 1,96 MPa não
há restrição para o crescimento do sistema radicular das plantas.
Conclusões - A planta de cobertura mais eficiente na descompactação foi Braquiária
(0,30 MPa) comparado ao milheto;
Nenhum tratamento apresentou limitação para o desenvolvimento das plantas na
camada de 0-10. Enquanto na camada de 10-20 todos apresentaram um pouco de
limitação.
Apesar do sistema radicular diferente de cada planta de cobertura, os valores de
todas se mantiverem abaixo de 2 MPa.
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Quadro 1 - Análise química do solo.
Id.
Cmolc dm-3
Mg dm-3
pH
g dm-3
amostra Ca Mg Ca+Mg Al
H+Al K
S
P
CaCl2 M.O
00-20
2,4 0,6 3,0
0,25 6,6
0,38
10,4
7,4 4,43
31,4
20-40
1,3 0,3 1,6
0,15 4,6
0,18
5,4
2,5 4,6
27,4
*Ca: cálcio; Mg: magnésio; Ca+Mg: cálcio+magnésio; Al: alumínio; H+Al:
hidrogênio+alumínio; K: potássio; S: enxofre; P: fósforo; CaCl2: cloreto de cálcio; M.O:
matéria orgânica.
Quadro 1 - Resistência a penetração do solo (MPa) por Canarache (1990).
Classes
Muito baixa
Baixa
média
Alta
Muito alta
Extremamente alta

Limites
< 1,1
1,1 a 2,5
2,6 a 5,0
5,1 a 10,0
10,1 a 15,0
> 15,0

Limitações ao crescimento das raízes
Sem limitação
Pouca limitação
Algumas limitações
Sérias limitações
Raízes praticamente não crescem
Raízes não crescem

Quadro 2. - Resistência a penetração do solo (MPa) para a camada de 0-10 cm para
braquiária, plantas daninhas, girassol e milheto.
Tratamentos

Médias
5
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Extremamente alta
> 15,0

Sérias limitações
Raízes praticamente não crescem
Raízes não crescem

Quadro 2. - Resistência a penetração do solo (MPa) para a camada de 0-10 cm para
braquiária, plantas daninhas, girassol e milheto.
Tratamentos
Braquiária
Plantas daninhas

Médias
5

0,30 a
0,44 ab

Girassol

0,47 ab

Milheto

0,57 b

Média Geral

0,45

CV (%) =
70,63
*Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre sí, pelo teste de tukey a 5% de
probabilidade.
Quadro 4 - Resistência a penetração do solo (MPa) para a camada de 10-20 cm para
braquiária, plantas daninhas, girassol e milheto.
Tratamentos

Médias

Braquiária

1,39 a

Plantas daninhas

1,85 a

Girassol

1,96 a

Milheto

1,70 a

Média Geral

1,72

CV (%) =
54,76
*Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre sí, pelo teste de tukey a 5% de
probabilidade.

Figura 1- Resistência do solo para braquiária, girassol, milheto e plantas daninhas nas
camadas de 0 a 10 e 10 a 20 cm de profundidade no solo.
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Resumo
O trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do biofertilizante e fontes de nitrôgenio
no crescimento da abobrinha. O experimento foi desenvolvido no setor de olericultura do
IFCE-Campus Tianguá-CE no período de agosto a dezembro de 2018. O delineamento
experimental foi de blocos casualizados, com os tratamentos distribuídos em esquema
fatorial 5 x 4, relativo a cinco concentrações de biofertilizante bovino (0, 10, 20, 30 e
40%) combinadas fatorialmente com as fontes de nitrogênio: nitrato de cálcio, sulfato de
amônio, ureia e sem nitrogênio, em três repetições. O biofertilizante foi fornecido no solo
aos 15, 30, 45 e 60 DAS, em volume de 500 mL por planta de cada. O diâmetro do caule
foi alterado isoladamente pelas concentrações de biofertilizante e fontes de nitrogênio.
As concentrações de 14, 15, 20 e 35% proporcionaram 20, 19, 18 e 15 folhas por planta,
com sulfato de amônio, ureia, nitrato de cálcio e sem nitrogênio, respectivamente. Os
maiores valores para massa fresca por planta de 349, 310, 258 e 191g, foram alcançados
com as concentrações de 20, 23, 18 e 23% e com sulfato de amônio, nitrato de cálcio,
ureia e sem o uso de nitrogênio, respectivamente. As concentrações de biofertilizante de
23, 24, 19 e 23% e o sulfato de amônio, nitrato de cálcio, ureia e sem nitrogênio
proporcionaram produções de massas secas por planta de 29, 26, 22 e 19 g,
respectivamente, neste sentidos podemos concluir que a combinação do sulfato de amônio
e biofertilizante proporcionou os máximos valores para número de folhas por planta, área
foliar, produção de massa fresca e seca por planta e o biofertilizante sem nitrogênio não
foi capaz de incrementar o crescimento da abobrinha.
Palavras-chaves: Cucurbita pepo L.; adubação nitrogenada; adubação orgânica;
biofertilizante
Abstract
Growth of squash fertilized with bovine biofertilizer and nitrogen sources
The aim in this study was to evaluate the effects of biofertilizer and nitrogen
sources on squash growth. The experiment was carried out in the horticulture sector of
the IFCE-campus in Tianguá-CE from August to December 2018. The experimental
design was randomized blocks, with the treatments distributed in a 5 x 4 factorial scheme,
which were five concentrations of bovine biofertilizer (0, 10, 20, 30 and 40%) factorially
combined with the nitrogen sources: calcium nitrate, ammonium sulfate, urea and no
1
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nitrogen, in three replications. The biofertilizer was applied to the soil at 15, 30, 45 and
60 DAS, in a volume of 500 mL per plant, each. The stem diameter was altered by the
concentrations of biofertilizer and nitrogen sources separately. The concentrations 14, 15,
20 and 35% provided 20, 19, 18 and 15 leaves per plant, with ammonium sulfate, urea,
calcium nitrate and no nitrogen, respectively. The highest values of fresh mass per plant
of 349, 310, 258 and 191g were reached at the concentrations 20, 23, 18 and 23% with
ammonium sulfate, calcium nitrate, urea and no nitrogen, respectively. The biofertilizer
concentrations of 23, 24, 19 and 23% and ammonium sulphate, calcium nitrate, urea and
no nitrogen provided dry mass yields per plant of 29, 26, 22 and 19 g respectively. Thus,
it can be concluded that the combination of ammonium sulphate and biofertilizer provided
the maximum values of number of leaves per plant, leaf area, fresh and dry mass yields
per plant, whereas the biofertilizer without nitrogen was not able to increase the squash
growth.
Keywords: Cucurbita pepo L.; nitrogen fertilization; organic fertilization;
Introdução
A abobrinha (Cucurbita pepo L.) é uma planta da família das cucurbitáceas que
tem a região central do México e oeste dos Estados Unidos da América como centro de
diversidade. No Brasil, também é conhecida como abobrinha de tronco, abóbora de moita
ou abobrinha italiana (Filgueira, 2008). Seu produto comercial é um fruto imaturo, com
a polpa muito tenra, sementes pouco desenvolvidas e macias (Cardoso & Pavan, 2013).
Nos últimos anos, a utilização de adubos orgânicos sólidos ou líquidos na
produção agrícola teve um crescimento acelerado no Brasil. Dentre estes fertilizantes,
destaca-se o biofertilizante na forma líquida, insumo orgânico de baixo custo, resultante
da fermentação anaeróbica ou aeróbica de uma mistura de partes iguais de esterco bovino
fresco e água durante um período de 30 dias (Penteado, 2007). Quando aplicado ao solo,
aumenta a velocidade de infiltração da água, proporciona melhorias nas propriedades
físicas (estrutura e porosidade), químicas e biológicas, devido à presença de matéria
orgânica e contribui para um suprimento equilibrado de macro e micronutrientes,
resultando em maior crescimento das espécies (Santos, 1992; Alves et al., 2009b).
O nitrogênio é um dos nutrientes absorvidos em maior quantidade pelas culturas
e seu fornecimento via adubação funciona como complementação à capacidade de seu
suprimento nos solos, a partir da mineralização de seus estoques de matéria orgânica,
geralmente baixos em relação às necessidades das plantas (Filgueira, 2008). O seu
fornecimento às hortaliças frutos, deve-se levar em consideração as exigências da cultura,
condições de clima e idade da planta (Mohamed et al., 2012).
O crescimento das plantas pode ser definido como a produção e a partição da
biomassa (massa seca e fresca) entre os diferentes órgãos da planta (Marcelis, 1993),
sendo diretamente influenciado pela quantidade e pela proporção dos nutrientes
fornecidos pela solução nutritiva (Strassburger et al., 2011). Portanto, de acordo com
relatos de Maller et al. (2013), o nitrogênio desempenha papel importante no crescimento
e desenvolvimento das plantas, mas tanto o déficit como o excesso no período de maior
exigência das plantas deve ser evitado. Em abobrinha ele promove o crescimento das
plantas desde a fase de plântula, aumenta a área foliar e a oferta de fotoassimilados para
os frutos (Higuti et al., 2010; Ng’etich et al., 2013).
Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do biofertilizante bovino e
fontes de nitrogênio no crescimento da abobrinha.
2
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Material e métodos
O trabalho foi desenvolvido no IFCE-campus Tianguá, localizado na Serra da
Ibiapaba, região norte do estado do Ceará. O clima da região é do tipo Aw’, segundo
Koppen (Brasil, 1972), tropical com estação seca de inverno e chuvas de verão. O
município está localizado na Microrregião da Ibiapaba, mesorregião Noroeste do Ceará.
Tem sua posição geográfica demarcada pelas coordenadas 03° 43’ 93’’ latitude sul e 41°
00 e 74’’ de longitude oeste, possuindo altitude de 778 m. O solo da área experimental é
de textura franca arenosa, antes da instalação do experimento, foram coletadas amostras
simples do solo na camada de 0-20 cm e transformadas em uma amostra composta para
avaliação da fertilidade e dos parâmetros físicos com os valores de pH= 4,9; P= 0,72
mg.dm-3; K+= 13,1 mg.dm-3; H+ + Al+3= 3,21 cmolc.dm-3; Al+3= 0,05 cmolc.dm-3; Ca+2=
1,21 cmolc.dm-3; Mg+2= 0,50 cmolc.dm-3; matéria orgânica= 1,74 g.kg-1; areia grossa=
419 g.kg-1; areia fina= 334 g.kg-1; silte= 90 g.kg-1; argila= 157 g.kg-1.
O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com os tratamentos
distribuídos em esquema fatorial 5 x 4, relativo a cinco concentrações de biofertilizante
bovino (0, 10, 20, 30 e 40%) combinadas fatorialmente com as fontes de nitrogênio:
nitrato de cálcio, sulfato de amônio, ureia e com um tratamento sem nitrogênio, em três
repetições. Cada parcela foi constituída de 20 plantas distribuídas em quatro fileiras com
cinco plantas, espaçadas de 1,2 m x 0,6 m. As plantas analisadas corresponderam a seis
plantas das duas fileiras centrais (Pôrto et al., 2012).
O biofertilizante foi fornecido no solo aos 15, 30, 45 e 60 DAS, em volume de
500 mL por planta de cada concentração e nos tratamentos sem biofertilizante foi aplicado
água em volume equivalente ao do insumo orgânico. Foi preparado conforme Santos
(1992), constando da fermentação anaeróbica por 30 dias em recipiente plástico, em
mistura contendo esterco bovino fresco e água na proporção de 50% (volume/volume),
correspondendo a mistura de 100% e para obter as concentrações definidas no
delineamento experimental foi realizado regra de três simples a partir do volume total
obtido. Para se obter o sistema anaeróbico, a mistura foi colocada em uma bombona
plástica de 240 litros deixando-se um espaço vazio de 15 a 20 cm no seu interior, fechada
hermeticamente, e adaptada uma mangueira à tampa, mergulhando a outra extremidade,
num recipiente com água com altura de 20 cm, para a saída dos gases.
Em cada aplicação de biofertilizane, foram coletadas amostra dele sem diluição e
enviadas ao laboratório de química para determinação dos teores de nutrientes,
empregando a metodologias sugeridas pela EMBRAPA (2009). Os teores médios dos
nutrientes foram: N= 0,45 g.L-1; P= 0,22 g.L-1; K+= 0,27 g.L-1; Ca+2= 0,21 g.L-1; Mg+2=
0,13 g.L-1; matéria orgânica= 19,02 g.L-1.
A instalação da cultura foi por meio de semeadura direta colocando-se três
sementes por cova da cultivar de abobrinha Caserta, com desbaste para uma planta, aos
15 dias após a semeadura (DAS), quando as plantas apresentavam duas folhas definitivas.
A adubação constou da aplicação de 120 kg.ha-1 (Filgueira, 2008) de nitrogênio (fontes
descritas no delineamento experimental), 40 kg.ha-1 de P2O5 (superfosfato triplo), 180
kg.ha-1 de K2O (cloreto de potássio) e 15 t.ha-1 de esterco bovino. O fósforo e o esterco
bovino na sua totalidade foram distribuídos nas covas uma semana antes da semeadura,
juntamente com 30 e 40% do nitrogênio e potássio, respectivamente. O restante do
nitrogênio e potássio foram fornecido em partes iguais por ocasião do desbaste e no
período do florescimento, aos 45 DAS (Filgueira, 2008).

3

300

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

As plantas foram irrigadas diariamente, pelo método de irrigação localizada por
gotejamento, usando fita gotejadora de 250 micra, com gotejadores espaçados a cada 20
cm, vazão de 1,44 L h-1, funcionando na pressão de serviço de 10 mca. As lâminas foram
fornecidas com base na evaporação tanque classe “A”. Inicialmente, obteve-se a
evapotranspiração potencial (ETo) multiplicando-se a evaporação do tanque pelo fator
0,75 e em seguida a ETo foi multiplicada pelo coeficiente de cultivo (Kc) referente a
cada fase da cultura (Sousa et al., 2011).
Durante a condução do experimento foram executadas capinas manuais com
enxadas, visando manter a área livre de plantas invasoras. Nos períodos de ausência de
precipitação foi fornecido água por gotejamento (fita gotejadora), com turno de rega de
dois dias, . Não foi necessário realizar controle fitossanitário em função da ausência de
pragas e doenças que ocasionasse danos de nível econômico.
Foram avaliados aos 60 dias após a semeadura o diâmetro do caule a 1 cm do nível
do solo com paquímetro digital e o número de folhas por planta. No mesmo período foi
colhida uma planta de cada parcela, acondiciona em saco plástico e pesada para
determinação da produção de massa fresca por planta; em seguida as plantas foram
acondicionadas em sacos de papel e postas para secar em estufa com circulação forçada
de ar a 65°C até peso constante, para determinação da produção de massa seca por planta.
Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e as médias
comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os resultados referentes
às concentrações do biofertilizante bovino foram submetidos a análise de regressão, sendo
selecionado o modelo significativo e o que apresentar coeficiente de determinação (R 2)
superior a 0,60, utilizando o programa software SAS (2011).
Resultados e discussão
Houve efeito isolado das concentrações de biofertilizante e das fontes de nitrogênio
sobre o diâmetro do caule. O número de folhas por planta, a produção de massa fresca e
seca por planta foram alteradas pela interação concentrações de biofertilizante bovino e
fontes de nitrogênio.
A concentração de 30% de biofertilizante proporcionou o maior diâmetro do caule
(11,8 cm) na abobrinha, porém não diferiu estatisticamente das concentrações de 0 (10,8
cm), 10 (11,3 cm) e 20% (11,1 cm), e na concentração de 40% foi observado o menor
diâmetro do caule, 10,32 cm (Figura 1A.). Com relação às fontes de nitrogênio, o sulfato
de amônio e a ureia foram responsáveis pelos diâmetros do caule de 11,5 e 11,4 cm,
respectivamente, semelhantes ao obtido com o uso de nitrato de cálcio (11,1 cm) e
superior ao diâmetro de 10,2 cm alcançado sem nitrogênio (Figura 1B.).
A ação do biofertilizante em aumentar o diâmetro do caule na abobrinha pode ser
atribuído ao fato de que esse insumo ser considerado uma fonte orgânica de fácil
assimilação pelas plantas e atua na melhoria das condições químicas e físicas do solo e
no fornecimento de macro e micronutrientes às plantas (Silva et al., 2012).
Com relação ao nitrogênio, a superioridade do sulfato de amônio pode ser atribuída à
menor perda por volatilização, favorecendo o seu aproveitamento pelas plantas, e por
possuir na sua composição 20 % de N, e 23 % de enxofre, importantes para a produção
de proteínas e clorofila e por ser componentes de alguns hormônios de crescimento das
plantas (Novais et al., 2007; Alves et al., 2009a). A eficiência da ureia pode estar
relacionado com a alta concentração de nitrogênio (45%) na sua composição, no entanto,
em plantio direto, Cardoso et al. (2012) não verificaram seu efeito sobre o diâmetro do
caule na abobrinha, mas em condições de cultivo convencional, Ng’etich et al. (2013)
4
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avaliando doses de 0, 40, 80, 120 e 160 kg ha-1 de N, nessa fonte, obtiveram caule com
diâmetro médio de 25,5 cm na maior dose.
Os maiores números de folhas por planta, estimados por derivada foram de 20, 19 e 18
folhas nas concentrações máximas de 14, 15 e 20% de biofertilizante combinadas com as
fontes de nitrogênio sulfato de amônio, ureia e nitrato de cálcio, respectivamente. O
biofertilizante na concentração de 35% sem nitrogênio propiciou a menor formação (15)
de folhas por planta (Figura 2A; Figura 2B.). Aspectos relacionados com a ação do
nitrogênio, independente da fonte empregada, em aumentar o crescimento vegetativo das
plantas pode justificar o aumento no números de folhas na abobrinha (Araújo et al., 2011).
Nesse sentido, alguns autores relataram efeito desse nutriente sobre essa característica nas
cucurbitáceas: melão (Queiroga et al., 2007) e melancia (Araújo et al., 2011). Em
abobrinha a quantidade de 160 kg.ha-1 de N, fonte ureia, incrementou em 39,6% o número
de folhas por planta, em relação a sua ausência (Ng’etichet al.at., 2013).
O sulfato de amônio com o biofertilizante na concentração de 20% foi responsável
pela massa fresca por planta de 349g e a ureia no ponto minímo proporcionou massa
fresca por planta na abobrinha de 258g combinada com 18% de biofertilizante (Figura
3A.) O biofertilizante na concentração de 23% foi responsável pela produção de massa
fresca por planta de 310 e 191g, respectivamente, combinada com o nitrato de cálcio e
sem nitrogênio (Figura 3B).
A concentração de 23% de biofertilizante combinadas com o sulfato de amônio foi
responsável pela produção de massa seca por planta de 29g e a 19% de biofertilizante no
ponto minímo a ureia proporcionou massa seca por planta de 22g (Figura 4A.). As massas
secas por planta de 26 e 19g foram obtidas com a associação de 24 e 23% de
biofertilziante e nitrato de cálcio e sem nitrogênio, respectivamente (Figura 4B.). Além
dos benefícios do biofertilizante em aumentar a massa seca na abobrinha, o nitrogênio
pode expandir à área foliar e aumentar a atividade fotossintética na especíe, promovendo
maior quantidade de fotoassimilados e assegurando o crescimento vegetativo das plantas,
independemente da fonte a ser empregada (Filgueira, 2008; Pôrto et al., 2014).
A maior parte dos fertilizantes nitrogenados comumente utilizados na agricultura é
solúvel em água e tem o nitrogênio prontamente disponível aos vegetais. Assim, a
eficiência desses compostos como fonte de nitrogênio tende a ser semelhante. No entanto,
diferenças de comportamento podem ocorrer por causa de mecanismos de perdas,
presença ou interação com outros nutrientes, ou acidificação do solo (Cantarella, 2007).
Conclusões
O biofertilizante na concentração de 30% proporcionou o maior diâmetro do caule
das plantas.
A combinação do sulfato de amônio e biofertilizante proporcionou os máximos
valores para número de folhas por planta, produção de massa fresca e seca por planta.
O biofertilizante sem nitrogênio não foi capaz de incrementar o crescimento da
abobrinha.
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de diferentes fontes de amido, em temperatura ambiente
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Ingergleice Machado de Oliveira Abreu¹, Evandro Reina¹ & Joselaine Viganó¹
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Resumo
O morango apresenta elevada perecibilidade pós-colheita, assim, trabalhos
visando identificar metodologias que retardem o processo de amadurecimento do fruto,
aumentando assim sua vida de prateleira, são fundamentais para a área de fruticultura.
Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a conservação pós-colheita de
morangos revestidos com coberturas comestíveis à base de amidos. Os frutos utilizados no
experimento foram obtidos do comércio popular na área urbana no município de
Palmas, TO. Inicialmente, os frutos selecionados foram lavados, sanitizados com
hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos e deixados para secar a temperatura ambiente.
Posteriormente, procedeu-se a preparação do experimento, o qual foi conduzido em um
delineamento inteiramente casualizado, composto por cinco tratamentos (T1 a T5) com
dez repetições por tratamento. No tratamento controle (T1), os frutos foram mantidos
sem revestimentos. Nos demais tratamentos, os frutos foram revestidos em soluções de
amidos, a saber: fécula de mandioca (T2), fécula de milho (T3), fécula de arroz (T4) e
fécula de batata (T5). Os frutos foram mantidos a temperatura ambiente, com média de
32,5 °C, durante quatro dias. Conclui-se que os tratamentos que apresentaram melhores
resultados para a variável perda de massa foram frutos tratados com fécula de arroz e de
batata, pois estes apresentaram as menores perdas. Não foram observadas diferenças
significativas entre os frutos tratados com féculas de mandioca, milho e arroz, para a
característica Brix. Conclui-se que o melhor tratamento, tanto para as menores perdas de
massa e menores valores de Brix, foi a fécula de arroz.
Palavras-chave: Fragaria x ananassa Duch., perecibilidade, maturação, conservação
pós-colheita, vida de prateleira
Abstract
Quality of strawberries involved with edible coating based on different
sources of starch at room temperature
The strawberry presents high postharvest perishability, thus, works aiming to
identify methodologies that delay the maturation process of the fruit, thus increasing its
shelf life, are fundamental for the area of Fruticulture. Therefore, the objective of this
study was to evaluate the postharvest conservation of strawberries coated with edible
coatings based on starches. The fruits used in the experiment were obtained from
popular trade in the urban area in the county of Palmas, TO. Initially, the selected fruits
were washed, sanitized with 1% sodium hypochlorite for 10 minutes and left to dry at
room temperature. Subsequently, the experiment was prepared, which was conducted in
acompletely randomized design, consisting of five treatments (T1 to T5) with ten
replications per treatment. In the control treatment (T1), the fruits were kept without
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coatings. In the other treatments, the fruits were coated in starches solutions, namely:
cassava starch (T2), corn starch (T3), rice starch (T4) and potato starch (T5). The
formulations were prepared with 3 g of starch, dissolved in 100 mL of distilled water
and subjected to boiling until reaching 70 °C and cooled at room temperature. Then, the
strawberries were immersed in the solutions for one minute and placed on ametallic
surface, kept at room temperature, with an average of 32.5 °C for four days. It was
concluded that the treatments that presented the best results for the mass loss variable
were fruits treated with rice starch and potato starch, as these showed the lowest losses.
No significant differences were observed between the fruits treated with cassava starch,
maize and rice for the Brix trait. It is concluded that the best treatment, for both the
lower mass losses and lower Brix values, was the rice starch.
Keywords: Fragaria x ananassa Duch., perishability, ripening, post-harvest
conservation, shelf life
Introdução
O morangueiro é uma angiosperma dicotiledônea pertencente à família
Rosaceae. Essa grande e diversificada família inclui muitas espécies produtoras de
frutos, de estimado valor para o consumo humano, como maçãs, pêssegos, framboesas e
amoras (Njugana, 2010). O morango foi cultivado na Europa desde a década de 1750,
porém, sua aceitação na América ocorreu após colonização pelos europeus no ano de
1970, adaptando-se ao clima frio; a população foi atraída por sua aparência e sabor. O
fruto é uma hortaliça da família Rosaceae, dentre várias espécies cultivadas, destaca-se
atualmente a Fragaria ananassa, cultivada em regiões de clima mais frio. Essa espécie
é proveniente do cruzamento de duas outras espécies, a Fragaria virginiana, encontrada
na América do Norte e a Fragaria chiloensis, obtida do Chile (Schenato, 2010; Campo,
2012).
A produção brasileira de morangos é praticamente toda destinada a frutos de
mesa e o consumidor tem preferência por frutas maiores de sabor doce e com pouca
acidez (Cunha, 2012). A grande popularidade do morango se deve à coloração, ao
aroma e ao sabor, peculiares desta fruta, assim como suas propriedades funcionais, que
fazem do morango um produto muito apreciado pelos consumidores, tanto na sua forma
in natura, como processado (Hancock et al., 1990).
As frutas, de uma forma geral, além de serem fontes de vitaminas, fibras e sais
minerais, contêm compostos com propriedades funcionais, como os carotenoides,
compostos fenólicos e antocianinas. Esses compostos apresentam propriedades
antioxidantes as quais estão relacionadas à desaceleração do envelhecimento precoce e a
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (De Lima et al., 2002), como as
doenças cardiovasculares, cancerígenas e neurológicas (Harborne & Williams, 2000;
Sánchez-Moreno, 2002).
Segundo Campos (2012), o morango deve possuir 7 °Brix de sólidos solúveis
para sensorialmente ser aceito, essa quantidade de sólidos solúveis pode variar
conforme o cultivar, a espécie e variação das condições climáticas que a fruta vai sofrer
no processo de cultivo. Contudo, o valor nutricional é devido à presença de açúcares
solúveis, ácidos orgânicos, aminoácidos e alguns metabólicos secundários (Junior,
2014).
Como os frutos de morango são consumidos preferencialmente in natura, tornase promissora a utilização de material biodegradável e comestível para aumentar seu
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período de aprovisionamento e comercialização, sem que sejam alterados o sabor, a cor
e o aroma dos frutos (Prates & Ascheri, 2011). Este fruto apresenta alta fragilidade póscolheita, essencialmente devido a sua forte atividade metabólica e ampla suscetibilidade
a agentes patogênicos responsáveis por podridões (Junior, 2014). A utilização de baixas
temperaturas é essencial para o pré-resfriamento, armazenamento, transporte a longas
distâncias e comercialização de morangos. Entretanto, para o armazenamento
prolongado, somente a redução da temperatura não é suficiente para manter a qualidade
das frutas, sendo necessário usar também outras técnicas visando a prolongar a vida útil
dos frutos (Campos, 2012). Os fundamentais mecanismos de danificações que atinge
frutas novas, inteiras ou processadas (descascadas, fatiadas, picadas cortadas, etc.), são
o progresso microbiológico, o ofuscamento enzimático e a diminuição de umidade
(Celso Junior, 2010).
Para conservação pós-colheita de produtos com vida útil curta, como frutas e
hortaliças, faz-se necessária aplicação de tratamentos para reduzir sua deterioração,
sendo uma das alternativas a utilização de revestimentos comestíveis (Morais &
Sarantópoulos, 2009). Para isso, um adequado revestimento deve conferir ao fruto
brilho, aparência atrativa, conter a perda de peso, além de controlar a respiração, pela
formação de atmosfera modificada no interior do fruto devido à barreira ao O2 e CO2
que conferem (Mannhein & Soffer, 1996; CIA et al., 1995).
A rápida deterioração pós-colheita de morangos em temperatura ambiente tem
sido atribuída à elevada taxa respiratória e ao aumento da produção de etileno. Outros
fatores, como a suscetibilidade à lesão mecânica, a perda de água e a deterioração
causada por fungos, especialmente Botrytis cinerea, contribuem para diminuir o período
de conservação. Além desses fatores, alterações na cor e na firmeza da polpa e a perda
do brilho natural também são observadas após a colheita. Por ser um produto de alto
valor comercial, principalmente no mercado in natura, o morango requer a utilização de
tecnologia adequada para melhorar sua conservação (Neves, 2016).
Os biopolímeros (ou biofilme) mais empregados na composição de filmes e
garantias comestíveis são os lipídios, polissacarídeos e as proteínas (Cuq et al., 1995),
ocorrendo que os filmes à base de amido manifestam boas características mecânicas e
perfeitos atributos de barreira ao O2 (Rindlav-Westling et al., 1998). A fécula de
mandioca, por exemplo, tem acontecido constantemente testada como matéria-prima
para este fim, em colocação da sua translucidez e pequeno custo (Henrique & Cereda,
1999).
Os filmes e coberturas detêm a obrigação de impedir ou diminuir a dispersão de
oxigênio, umidade, lipídios, dióxido de carbono, aromas, dentre outros, pois
proporcionam obstáculos semipermeáveis. Além disso, podem conduzir ingredientes
alimentícios como: antimicrobianos, antioxidantes e flavorizantes, e/ou melhorar a
plenitude mecânica ou as qualidades de manuseamento do alimento (Krochta, 1997).
Esse trabalho teve como objetivo avaliar a conservação pós-colheita de
morangos, revestidos com coberturas comestíveis a base de amidos.
Material e métodos
O experimento foi conduzido no laboratório de Análise e Processamento de
Alimentos da Faculdade Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e
Ambientais, localizado no município de Palmas, TO.
Os frutos utilizados no experimento foram obtidos do comércio popular na área
urbana no município de Palmas, TO, de um mesmo produtor. Inicialmente, os frutos
foram selecionados de forma padronizada, em seguida, foram lavados, sanitizados com
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hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos, lavados em água corrente e deixados para
secar a temperatura ambiente. Posteriormente, procedeu-se a preparação do
experimento, o qual foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado,
composto por cinco tratamentos (T1 a T5) com dez repetições por tratamento. No
tratamento controle (T1), os frutos foram mantidos sem revestimentos. Nos demais
tratamentos, os frutos foram revestidos em soluções de amidos, a saber: fécula de
mandioca (T2), fécula de milho (T3), fécula de arroz (T4) e fécula de batata (T5). As
formulações foram preparadas com 3 g de fécula, dissolvida em 100 mL de água
destilada e submetidas à fervura até atingirem 70°C e resfriadas à temperatura ambiente.
Em seguida, os morangos foram imersos nas soluções por um minuto e acondicionados
em uma bancada (mesa retangular) de alumínio, mantidos a temperatura ambiente, em
torno de 32,5°C, durante quatro dias.
As análises foram realizadas ao final de quatro dias visto que após esse período
os frutos já apresentavam excessiva perda de massa. Para a determinação da perda de
massa os morangos foram pesados em balança analítica, considerando o peso inicial
(kg) no dia da implantação do experimento e o peso final após aplicação do
revestimento no dia da coleta dos dados, com os resultados expressos em kg. O teor de
sólidos solúveis totais (°Brix) foi determinado pelo método refratométrico, sendo os
frutos cortados, retendo-se uma pequena quantidade do sumo, amostra essa colocada
sobre o prisma do refratômetro portátil, procedendo-se a leitura direta do índice
refratométrico. O pH foi determinado utilizando-se um pHmetro. A senescência foi
determinada mediante o aparecimento de sintomas de infestação fúngica, podridões e
exsudação, segundo uma escala subjetiva, em que: 1= sem infestação, 0%; 2= 1 a 5% de
ocorrência; 3= 6 a 15%; 4= 16 a 30%; 5= 31 a 45%; 6= 46 a 60%; 7= 61 a 75%; 8=
75% de lesões devidas a podridões e exsudação (Dantas Júnior et al., 2009).
Os dados foram submetidos à análise de variância, comparando-se as médias por
meio do teste Scott-Knott (1974), a 5% de probabilidade, utilizando-se o software
estatístico Sisvar 5.6 (Ferreira, 2014).
Resultados e discussão
Os resultados referentes à análise de variância (Anova) referente às variáveis
perda de massa, senescência, pH, ºBrix de frutos do morango, sob diferentes
tratamentos de amido pós-colheita encontram-se no Quadro 1. Houve diferença
significativa ao nível de 5% de probabilidade, para todas as características testadas,
entre os diferentes tratamentos de biofilme comestíveis de amido (Quadro 1).
Ao analisar os resultados de perda de massa (g) (Quadro 2), nota-se que os
tratamentos que apresentaram as menores perdas de massa foram os frutos tratados com
fécula de arroz (T4) e de batata (T5) (p<0,05), os quais não diferiram entre si. O
tratamento sem revestimento manteve o maior índice de perda de massa (T1). Conforme
discutido, os tratamentos que envolveram algum tipo de revestimento comestível
promoveram uma menor deterioração das frutas em relação àqueles sem biofilme. Em
estudos com ceras, Ojeda (2001) mostrou que o revestimento de frutas é eficaz na
redução de perda de massa, proporcionando menor índice de murchamento e podridões,
mantendo a qualidade dos produtos. A perda de massa se relaciona com a perda de
água, causa principal da deterioração, resultando não somente em perdas quantitativas,
mas também na aparência, nas qualidades texturais e na qualidade nutricional (Kader,
2002). Como morango é um fruto não climatérico possui poucas reservas energéticas
(amido), a produção de açúcares após a colheita é pequena. Por este motivo, é provável
que, o aumento significativo dos açúcares redutores em morangos, ao longo do
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armazenamento, observado por Tanada-Palmu & Grosso (2005), por exemplo, seja
resultante da concentração desses compostos, em função da desidratação dos frutos.
De acordo com Lima, Assis e Gonzaga (2001), os sólidos solúveis totais são a
representação da percentagem em gramas dos sólidos que se encontram dissolvida no
suco da polpa. Nas frutas, esses sólidos são constituídos por açúcares e ácidos
orgânicos. Isso pode ser explicado por Chitarra & Chitarra (2005), ao mencionarem que
os principais açúcares presentes nas frutas são a glicose, a sacarose e a frutos e que à
medida que a maturação do fruto avança, aumentam os teores de açúcares em virtude da
transformação do amido em açúcares simples (glicose e frutose) (Giardi et al., 2002).
No presente trabalho, os valores de SST (Quadro 2) menores foram encontrados
nos frutos tratados à base de fécula de mandioca (T2), milho (T3) e arroz (T4). Menores
teores de °Brix indicam uma maturação mais retardada dos frutos (Quadro 2). Os
valores encontrados para os frutos tratados com fécula de mandioca foram
aproximadamente 6,44, para fécula de milho e de arroz, 7,80. Os maiores valores de
Brix foram encontrados para os frutos não tratados com féculas de amido (T1), o que
indica superioridade dos tratamentos T2, T3 e T4 na conservação dos frutos, pois estes
apresentaram valores menores.
Para °Brix, os melhores tratamentos foram os frutos tratados com fécula de
mandioca (numericamente), indicando que os morangos nesse tratamento encontra-se
em processo amadurecimento, mais retardado em relação aos demais frutos tratados
com os diferentes tratamentos de amido.
Os valores encontrados no presente trabalho para o Brix estão próximos aos
encontrados por Malgarim et al. (2006) que para morango da cv. Camarosa obtiveram
6,40 a 7,48 °Brix e Scalon et al. (1996) que, estudando a cultivar Sequóia encontraram
valores entre 7,66 e 9,57 °Brix.
É sabido que o morango apresenta alta perecibilidade, por isso, quando
destinado ao consumo in natura, deve ser colhido com sua epiderme apresentando 75%
de coloração vermelho-brilhante (Ronque, 1998). Resende et al. (2008) observaram
correlação positiva entre aroma, flavor e teor de sólidos solúveis em morangos. Tais
autores identificaram ainda que morangos com maior relação SST (sólidos solúveis
totais)/ATT (acidez total titulável) são preferidos pelo consumidor. Assim, estudos
referentes à identificação e utilização de produtos naturais na conservação de frutos póscolheita são fundamentais para atender a demanda do mercado nacional. Nesse aspecto,
pode-se afirmar que o melhor tratamento, tanto para as menores perdas de massa e
menores valores de Brix, foi a fécula de arroz.
Os resultados referentes à utilização de féculas de amido no presente trabalho
mostraram-se efetivos em morangos. Isso também foi observado por Silva et al. (2016),
ao avaliarem morangos, maracujás e pimentas doces revestidos com amido de mandioca
tiveram sua vida pós-colheita prolongada devido ao efeito da película no retardamento
do amadurecimento e no atraso do desenvolvimento da coloração. O tratamento com
3% de amido proporcionou melhores resultados quanto à estabilidade da cor e aumento
do tempo de amadurecimento. A utilização de películas de amido reduziu a perda de
massa em morangos armazenados à temperatura ambiente ou sob refrigeração, mas não
teve influência na perda de massa de maracujá e pimenta doce. Recobrimentos
comestíveis de amido podem contribuir para aumentar o período de conservação de
morangos, maracujás e pimentas doces, porém, se devem buscar formulações que
minimizem a perda de massa, sem restringir excessivamente as trocas gasosas.
Henrique e Cereda (1999), encontraram resultados promissores ao utilizarem
biofilmes de fécula de mandioca, na conservação pós-colheita de morango,
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armazenados em condição ambiente (21ºC; 64,5% UR). Foram avaliados 540 frutos
durante 10 dias, determinado perda de peso, análise sensorial, aspecto visual (cor e
textura). Verificou que houve diminuição da perda de peso nos tratamentos com 1, 2 e
3% de biofilme e aumento de textura, prolongando em até 5 vezes a vida pós-colheita
dos frutos.
Conclusão
Conclui-se que os tratamentos que apresentaram melhores resultados para a
variável perda de massa foram frutos tratados com fécula de arroz e de batata, pois estes
apresentaram as menores perdas.
Não foram observadas diferenças significativas entre os frutos tratados com
féculas de mandioca, milho e arroz, para a característica Brix.
Conclui-se que o melhor tratamento, tanto para as menores perdas de massa e
menores valores de Brix, foi a fécula de arroz.
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Quadro 1 - Resumo da análise de variância para as variáveis de Peso final, Senescência,
pH e ºBrix de frutos de morango, sob diferentes tratamentos de amido pós-colheita. *
significativo ao nível de 5% de probabilidade (p <0,05) pelo teste F.
FV
Tratamentos
C.V. (%)

GL
4

QM
Senescência
1,800*
43,03

Peso final
54,135*
11,47

pH
1,175*
19,18

ºBrix
3,099*
28,49

Quadro 2 - Resultados médios referentes ao peso final e °Brix, dos frutos de morango,
submetidos a tratamentos de amido pós-colheita. *As médias seguidas pela mesma letra
(na coluna) não diferem estatisticamente entre si, a 5% de probabilidade.
Tratamentos com amido
T1 - Sem tratamento

Perda de massa (Kg)
0,015700 D*

°Brix (ºBx)
9,222222 B

T2 - Fécula de mandioca

0,013100 C

6,444444 A

T3 - Fécula de milho

0,010800 B

7,800000 A

T4 - Fécula de arroz

0,008800 A

7,800000 A

T5 – Fécula de batata

0,008500 A

9,500000 B
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Resumo
A deficiência de nitrogênio (N) na cultura do rabanete ocasiona redução no
tamanho das raízes e na massa da matéria seca da parte aérea, evidenciando a importância
deste nutriente para a cultura. Portanto, objetivou-se avaliar os atributos físicos das raízes
durante o armazenamento refrigerado de rabanete adubado com doses de N. A cultura foi
cultivada na área experimental da Universidade Federal do Piauí, no município de Bom
Jesus-PI, em Latossolo Amarelo. O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado em esquema de parcela subdividida, sendo as parcelas as seis
doses de N (0, 50, 100, 150, 200 e 250 kg ha -1) e as subparcelas os cinco tempos de
armazenamento (0, 3, 9, 15 e 21 dias), com três repetições. As bandejas com os rabanete
foram armazenadas em câmara fria (9°C e UR 75%) por 21 dias e, a intervalos de tempo,
foram avaliados a percentagem da perda de massa fresca relativa (PMFR), comprimento
e diâmetro das raízes. Nas condições experimentais, observou-se que a variável PMFR
teve interação significativa entre as doses de N e o tempo de armazenamento. O fator dose
isolado foi significativo para o diâmetro, enquanto que o fator tempo isolado diferiu
apenas para o comprimento do rabanete. Portanto, conclui-se que a adubação nitrogenada
promove alterações nos atributos físicos das raízes de rabanete cultivar Coral durante o
armazenamento refrigerado.
Palavras-chave: Raphanus sativus L.; biometria, perda de massa fresca, armazenamento
refrigerado
Postharvest quality of radish fertilized with nitrogen
Abstract

Nitrogen deficiency (N) in the radish crop causes a reduction in root size and
dry matter mass of the shoot, evidencing the importance of this nutrient for the crop.
Therefore, the objective was to evaluate the physical attributes of the roots during the cold
storage of radish fertilized with N doses. The culture was grown in the experimental area
of the Federal University of Piauí, in Bom Jesus, PI, in Yellow Latosol soil. The
experimental design was completely randomized in a split plot scheme, with the plots
being the six N doses (0, 50, 100, 150, 200 and 250 kg ha -1) and the subplots the five
storage time (0, 3, 9, 15 and 21 days) with three replicates. The radish trays were stored
in a cold room (9°C and 75% RH) for 21 days and, at time intervals, the percentage of
1
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fresh relative mass loss (FRML), length and diameter of the roots. Under the experimental
conditions, FRML showed significant interaction between doses and storage time. The
isolated dose factor was significant for the diameter, while the isolated time factor
differed only for the radish length. Therefore, it is concluded that nitrogen fertilization
promotes changes in the physical attributes of Coral radish roots during refrigerated
storage.
Keywords: Raphanus sativus L.; biometry, fresh mass loss, refrigerated storage.
Introdução
O crescente aumento da população aliada à mudança de hábito alimentar fez com
que aumentasse o consumo de hortaliças, tornando-se assim inevitável a necessidade da
elevação da produção (Morais, 2007). Em um panorama mundial, o Brasil destaca-se na
produção de tomate, melão e cebola, ocupando a nona posição, enquanto na décima
ficam: beterraba, rabanete, agrião, dentre outras. Tanto o volume produzido quanto a área
cultivada cresceram em cinco anos, respectivamente 14,7% e 7,8%. No Brasil, com 1,2%
do total, o acréscimo produtivo foi de 3,8%, enquanto a área diminuiu (2,1%), mostrando
maior avanço da produtividade (Anuário Brasileiro de Hortaliças, 2016).
O rabanete (Raphanus sativus L.) é uma Brassicaceae originária da região
mediterrânea (Rodrigues et al., 2013), de porte reduzido e que produz raízes globulares,
de coloração externa escarlate-brilhante e polpa branca (Linhares et al., 2011). Suas raízes
tuberosas apresentam alto valor nutritivo e são muito apreciadas em saladas (in natura).
Atualmente, a cultura ganhou maior destaque entre os pequenos e médios olericultores,
principalmente, por apresentar rusticidade e um curto ciclo de cultivo, colhendo-se de 25
a 35 dias após a semeadura (Filgueira, 2008).
O produto comercial que é uma raiz globular e comestível possui propriedades
medicinais como estimulante do sistema digestivo e expectorante natural. Além de conter
vitaminas A, C, B1, B2, B6, potássio, ácido fólico e cálcio, possui atividade antioxidante,
baixa quantidade de calorias e elevada quantidade de fibras alimentares (Camargo et al.,
2007). Essas características bem como a qualidade pós-colheita das raízes são afetadas
pelo manejo da adubação no período de produção, assim conhecer a resposta da planta no
armazenamento às doses de nitrogênio utilizadas é essencial para os produtores de
rabanete.
O nitrogênio é absorvido de preferência na sua forma de nitrato ou amônio, sendo
considerado um elemento essencial para as plantas, por ser absorvido em grandes
quantidades e fazer parte do grupo de aminoácidos, proteínas e enzimas (Andriolo, 2000).
Sendo assim, exerce influência no crescimento e desenvolvimento de espécies vegetais,
na produção de substâncias de reserva e maturação de órgãos (Marenco & Lopes, 2009).
A carência de nitrogênio disponível no solo reflete na deficiência da planta,
afetando negativamente o crescimento. Em contrapartida, a aplicação desse mineral em
doses elevadas proporciona o crescimento acima do normal da parte aérea em detrimento
da translocação e alocação de assimilados nas raízes, ocasionando redução na
produtividade comercial (Aquino et al., 2006; Grangeiro et al., 2007). Segundo Cecílio
Filho et al. (1998), a deficiência de N na cultura do rabanete ocasionou redução de 23%
no tamanho das raízes e 28% na matéria seca da parte aérea, evidenciando a importância
deste nutriente para a cultura.
Atualmente existe carência de trabalhos de pesquisa com a cultura do rabanete em
campo aberto, uma vez que a grande maioria dos trabalhos é desenvolvido em ambiente
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protegido e em vasos. Portanto, objetivou-se avaliar os atributos físicos durante o
armazenamento refrigerado de rabanete adubado com doses de N.
Material e Métodos
O experimento foi realizado em campo na área experimental da Universidade
Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, localizada no município de Bom
Jesus-PI (09º04’28’’ S, 44º21’31’’ W e altitude média de 277 m), sob Latossolo Amarelo.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em
esquema de parcelas subdivididas, sendo as parcelas as seis doses de N (0, 50, 100, 150,
200 e 250 kg ha-1) e as subparcelas os cinco tempos de armazenamento (0, 3, 9, 15 e 21
dias), com três repetições.
A área de cada parcela experimental era de 2,125 m2 representada por quatro filas
espaçadas a 0,25 m de distância e 2,5 m de comprimento. A área útil da parcela foi de 0,5
m2 em duas linhas centrais (80 plantas), desprezando 0,25 m no início e no final das
linhas. A área total do experimento tinha 105 m2 (6,0 m de largura x 17,5 m de
comprimento). As sementes de rabanete da cultivar Coral foram semeadas diretamente
no campo, seguindo o espaçamento recomendado de 0,15 m entre fileiras e 0,06 m entre
plantas (Horticeres, 2019).
Após a colheita, as raízes de rabanete foram levadas para o Laboratório de
Propagação de Plantas da universidade, onde foram lavadas, selecionadas, separadas por
doses de N e acondicionadas em bandejas de poliestireno expandido envolta por filme de
policloreto de vinila. As bandejas foram armazenadas em câmara fria (9°C e UR 75%)
por 21 dias e, no momento da montagem do experimento e a intervalos de tempo (3, 9,
15 e 21 dias) foram retiradas para avaliação. As análises realizadas foram: comprimento
e largura, realizada com um paquímetro digital; e perda de massa da matéria fresca das
raízes utilizando balança digital.
A análise de variância foi realizada e, quando significativa, análises de regressão
foram aplicadas, a nível de 5% pelo teste F. O programa estatístico utilizado foi o RStudio
versão 1.1.463 e os gráficos plotados no programa Excel versão 2016.
Resultados e Discussão
De acordo com o quadro 1 é possível visualizar que houve interação significativa
dos fatores doses de nitrogênio X tempo de armazenamento apenas para a variável perda
de massa fresca relativa (PMFR). O fator isolado doses de nitrogênio teve efeito
significativo para o comprimento e a PMFR, enquanto que o fator tempo de
armazenamento foi significativo comprimento e PMFR das raízes de rabanete.
Analisando o efeito do tempo de armazenamento sobre o comprimento da raiz de
rabanete, observa-se que teve um comportamento linear decrescente, à medida que
aumentava os dias de armazenamento reduzia os valores desta variável (fig. 1).
Provavelmente essa redução no comprimento (ou diâmetro longitudinal) do rabanete pode
ter sido ocasionada pela perda de água e amadurecimento do mesmo, tinha 37 mm no
início do período e chegou a quase 27 mm no 21° dia.
Na variável diâmetro das raízes de rabanete as tendências lineares e quadráticas
não foram significativas, como as demais tendências não conseguem explicar o
comportamento biológico dos vegetais os dados médios são apresentados (fig. 2). Foi
observado aumento do diâmetro até a dosagem de 50 Kg ha-1 (41 mm), logo após houve
decréscimo até 100 kg ha-1 (35 mm), com acréscimo gradual nos valores até 250 Kg ha-1
de nitrogênio (41 mm). Assim, as doses de nitrogênio de 50 e 100 kg ha-1 apresentaram
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os maiores valores, sendo que a primeira dose poderia ser utilizada no campo pois é
menor, reduz custos e a contaminação dos solos.
O diâmetro pode ter diminuído na dose 100 kg ha-1 de nitrogênio pelo fato de ter
ocorrido temperaturas elevadas e o fotoperíodo prolongado ter contribuído para a redução
no acúmulo de biomassa pelas raízes do rabanete, uma vez que essa condição diminuiu o
ciclo vegetativo da cultura, com posterior mudança do dreno das raízes para as
inflorescências (Taiz & Zeiger, 2013). Segundo Polley (2002), altas temperaturas também
podem diminuir o acúmulo de massa seca em espécies C3, devido à crescente
fotorrespiração.
Em relação a porcentagem de PMFR, como foi observado interação significativa
entre os fatores estudados, foi plotado o gráfico em função desses fatores (fig. 3). Todas
as doses de nitrogênio tiveram comportamento linear crescente, à medida que aumentava
os dias de armazenamento houve aumento na perda de massa da matéria fresca das raízes
de rabanete. As raízes de rabanete terminaram o período de armazenamento com valor
médio de 23% de PMFR. No entanto, pode ser visualizado que as doses 50 e 200 Kg ha 1
tiveram menores de PMFR, em relação as demais doses de nitrogênio ao longo dos dias,
alcançando próximo a 15% de perda aos 21 dias.
Esse comportamento de PMFR é esperado nos vegetais armazenados e ele está
diretamente ligado a perda de água devido a transpiração das raízes (Finger & Vieira,
1997), porque mesmo que o ambiente esteja refrigerado e tenha sido utilizado embalagem
(atmosfera modificada), o rabanete está vivo com reduzido metabolismo fisiológico. A
transpiração é responsável pela liberação de água na forma de vapor no espaço interno da
embalagem, onde esta será trocada com a atmosfera externa por meio da permeabilidade
dos filmes adotados, neste trabalho o PVC. Assim, reduzir a PMFR é um dos principais
objetivos da tecnologia pós-colheita, e neste trabalho a utilização das doses 50 e 200 Kg
ha-1 de nitrogênio promoveram esse comportamento.
Conhecer o comportamento pós-colheita de raízes de rabanete ‘Coral’ adubadas
com doses de nitrogênio e cultivadas na região do Sul do Piauí é um passo inicial na área
de estudo. Aqui são apresentados os resultados e podemos verificar que a quantidade de
nitrogênio no campo não vai afetar apenas o desenvolvimento das raízes tuberosas, mas
consequentemente, a qualidade e o tempo de conservação deste produto.
Conclusão
As doses 50 e 250 Kg ha-1 de nitrogênio promovem maior diâmetro de raízes de
rabanete. As doses 50 e 200 Kg ha-1 promovem menor PMFR nas raízes de rabanete
cultivadas em Bom Jesus.
Os dias de armazenamento reduziram o comprimento e aumentaram a PMFR do
rabanete cultivar Coral.
A adubação nitrogenada com 50 Kg ha-1 em rabanetes cultivar Coral é
recomendada para os atributos biométricos e físicos das raízes.
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Quadro 1: Resumo da análise de variância (quadrado médio) do comprimento, diâmetro,
perda de massa fresca relativa, cor da polpa e da casca de raízes de rabanete adubados
com doses de nitrogênio e armazenados a temperatura refrigerada.
FV

GL

Quadrado médio
Comprimento
Diâmetro
63,84ns
121.15*
23,46
33.39
341,54**
48.64ns
25,34ns
34.40ns
23,10
26.40

PMFR
Dose (D)
5
1.08*
Erro a
12
0.26
Tempo (T)
4
49.22**
DxT
20
1.17**
Erro b
48
0.23
Total
89
CV1 (%)
14,76
15.34
17.17
CV2 (%)
14,65
13.64
15.97
FV: fator de variação; GL: grau de liberdade; CV: coeficiente de variação; *, ** e ns: respectivamente
significativo a 5%, 1% e não significativo pelo teste F.
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Figura 1. Comprimento das raízes de rabanete em função dos dias de armazenamento
refrigerado.
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Figura 2. Diâmetro das raízes de rabanete em função das doses de nitrogênio.
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Figura 3 Perda de massa fresca relativa (PMFR) das raízes de rabanete adubadas com
doses de nitrogênio em função dos dias de armazenamento refrigerado.
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Resumo
A enxertia em tomateiro (Solanum lycopersicum) é utilizada com a principal finalidade
de possibilitar a produção em locais onde hajam doenças de solo que inviabilizem a sua
produção, fato este recorrente sob sistemas intensivos de produção sob cultivo protegido,
outro importante papel atribuído ao seu uso está em conferir maior vigor à planta
enxertada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade do tomateiro de mesa
cultivar Montebelo® enxertado sobre 5 (cinco) porta enxertos comerciais: Emperador®,
Woodstock®, Empower®, Protetor® e Maxfort®, mais o pé-franco, conduzidos sob
sistema convencional de produção sob cultivo protegido. As características analisadas
foram: produtividade, produção de frutos grandes, produção de frutos médios, produção
de frutos pequenos, massa médio (MM) dos frutos, massa média (MM) dos frutos
grandes, massa média (MM) dos frutos médios e massa média (MM) dos frutos
pequenos. Utilizou - se o delineamento em blocos casualizados, com 3 (três) repetições
(blocos), 6 (seis) tratamentos e 20 (vinte) plantas por parcela. A cultura foi manejada de
forma convencional para todos os tratamentos. Os dados obtidos foram submetidos à
análise estatística e a comparação de médias pelo teste de Tukey. Os diferentes
tratamentos não apresentaram diferenças significativas na avaliação de produção total de
frutos. A cultivar de porta-enxerto Emperador® apresentou a maior porcentagem de
frutos grandes e a menor de frutos pequenos. Não houve diferença entre os diferentes
porta-enxertos e a testemunha na avaliação da massa média dos frutos (grandes, médios e
pequenos). O uso de diferentes porta-enxertos na cultivar Montebelo® não propiciou
aumento da produtividade em relação a testemunha.
Palavras-chave: Solanum lycopersicum; enxertia; produtividade.
Abstract
Evaluation of grafted tomato agronomic performance in conventional growing
under greenhouse conditions.
The grafting in tomato (Solanum lycopersicum) production is used for the possibility of
production in places where exists soil diseases that make production unfeasible, a
recurring event in greenhouses, another characteristic related to the use of grafting is to
increase the vigor of plants. The objective was to evaluate the agronomic aspects of
Montebelo® tomato cultivated under five (5) grafted rootstocks: Emperador®,
Woodstock®, Empower®, Protetor® and Maxfort®, and the own rooted seedlings,
conducted under a conventional system of production. The characteristics analyzed were:
total production, production of large fruits, production of medium fruits, production of
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small fruits, average weight (AW) of fruits, AW of large fruits, AW of medium fruits and
AW of small fruits. A randomized block design was used, with 3 replicates (blocks), 6
treatments and 20 plants per plot. The culture was managed as standard for all treatments.
The data were submitted to statistical analysis under Tukey test. The different treatments
did not present significant differences in the total fruit production. The Emperador®
rootstock cultivar presented the highest percentage of large fruits and the lowest of small
fruits in comparison to the others. There was no statistical difference for the average
weight of fruits in all classes. The use of different rootstocks in the Montebelo® cultivar
did not increase productivity in relation to the control.
Keywords: Solanum lycopersicum; grafting; productivity.
Introdução
A tomaticultura é uma atividade complexa e desafiadora, exige planejamento e
atenção total ao cultivo em todas as suas fases para que se obtenha resultados econômicos
satisfatórios, haja visto a grande quantidade de doenças e pragas que o atacam e se não
devidamente controlados diminuem drasticamente a produtividade dos cultivos. Para
Ferreira et al. (2003) O verão é considerado uma época limitante para a produção
justamente devido às altas taxas de precipitação, umidade relativa e temperaturas, que
favorecem o desenvolvimento de doenças.
Produtores e técnicos estão sempre em busca de técnicas e manejos que diminuam
a incidência de doenças e pragas aumentando a produtividade dos cultivos, A produção
em cultivo protegido é uma alternativa empregada com a finalidade de evitar o
molhamento foliar diminuindo a severidade das doenças bem com dificultar a entrada de
insetos pragas. Segundo Andriolo et al. (1997) a produção do tomateiro em ambiente
protegido é uma das técnicas empregadas para obter elevadas produtividades nos períodos
de entressafra, superiores a 100 t/ha em ciclo de aproximadamente 150 dias.
A cultura do tomateiro é normalmente implantada em áreas novas ou em locais
onde se cultivava outra espécie de planta não pertencente à família das Solanáceas.
Entretanto, quando o plantio é feito em ambiente protegido, sob estrutura fixa, tanto a
rotação quanto a mudança da área de cultivo são dificultadas (FONTES et al., 2004).
O uso da enxertia é uma técnica agronômica amplamente utilizada em cultivos
olerícolas e frutícolas, dentre os principais objetivos desta ferramenta está em prover um
sistema radicular mais vigoroso, que explore maior volume de solo aproveitando melhor
a água e nutrientes, e/ou conferir a planta enxertada tolerância ou resistência há pragas ou
doenças de solo, caracterizando o princípio da proteção no controle de plantas cultivadas.
Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade total, produção
de frutos grandes, médios e pequenos, bem como a massa média dos frutos nestas
classes, do tomateiro de mesa tipo italiano enxertado sob diferentes porta enxertos
comerciais em sistema de produção convencional sob cultivo protegido, em uma área
sem problemas de doenças de solo, e, desta forma, avaliar se o uso de porta enxertos
confere maior vigor à planta enxertada refletindo em maior produtividade e qualidade
dos frutos.
Material e Métodos
O experimento foi em uma propriedade agrícola no Distrito Federal, as
coordenadas UTM de localização são as seguintes: Latitude 23, E: 220.000 m e S:
8240000 m.
O tipo de solo predominante é o latossolo vermelho amarelo, a precipitação anual
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média gira em torno dos 1350 mm ao ano. De acordo com a classificação de Köppen o
clima da região é do tipo AW, caracterizado por chuvas concentradas no verão, de outubro
a abril e invernos secos. Em torno de 95% da precipitação ocorre de meados de outubro
a meados de maio (estação chuvosa) e o restante do ano praticamente não ocorrem chuvas.
As mudas foram produzidas em viveiro especializado na produção de mudas de
hortaliças enxertadas, localizado na cidade de Monte Alto – SP, onde foi realizada a
enxertia do tipo bisel, as sementes dos porta-enxertos (cavalo) e dos enxertos (cavaleiro)
foram semeadas em bandejas de poliestireno de 128 células (40 mL por célula), utilizando
o substrato comercial “Bioplant Prata”.
O cavaleiro utilizado foi a cutivar Montebelo® da empresa Rijk Zwann e os
porta-enxertos utilizados para compor os tratamentos foram: T1 – Emperador® RZ F1
(Rijk Zwaan), T2 – Protetor® (Takii), T3 – Woodstock® (Sakata), T4 – Empower®
(Nunhems), T5 – Maxfort® (Seminis) e o T6 - Pé Franco.
O tomateiro cultivar Montebelo® é do tipo italiano, e segundo informações da
empresa, este possui bom enfolhamento e frutos muito firmes, sendo ideal para o
embandejamento, além de possuir boa resistência a doenças foliares em geral.
A estufa agrícola onde foi conduzido o experimento possui as seguintes
dimensões: 50,0 m de comprimento; 7,0 m de largura; pé direito de 2,5 m, plástico de
cobertura do tipo PEBD (polietileno de baixa densidade), tela antiafídeo branca nas
laterais, a mesma foi plantada com Crotalária juncea no início do mês de setembro após
a colheita e retirada do último ciclo do tomateiro comercial, e foi cortada no momento de
seu florescimento em 15 de dezembro de 2015, deixando seus restos culturais sobre o
canteiro para posterior incorporação juntamente com a adubação de base.
Foi adotado o delineamento em blocos casualizados (DBC), em arranjo simples,
composto por 06 (seis) tratamentos (cinco diferentes porta-enxertos mais o pé franco),
com três repetições (blocos), com parcela útil de 20 plantas, totalizando 360 plantas (6
trat x 20 pls x 3 rep = 360 pls).
As mudas foram plantadas em fileiras duplas nos canteiros, as plantas foram
conduzidas em duas guias, utilizando-se 120 plantas por canteiro, resultando num
comprimento útil do canteiro de 42 m, colocou-se uma dupla de plantas entre cada
tratamento como bordadura sobrando em torno de 4 metros de canteiro final que também
foi plantado com plantas de tomateiro como bordadura, resultando num comprimento
final do canteiro de em torno de 46 metros, a disposição das plantas no interior da estufa
pode ser observada na figura 1.
As plantas foram conduzidas com fitilho durante seu crescimento até a chegada
ao fio de arame de sustentação. O arame estava à altura de 1,80 m do nível do canteiro,
após a chegada ao fio de arame as plantas continuaram crescendo até em torno de 50 cm
acima do mesmo e então foram “capadas”, ou seja, foi eliminado seu ponto de
crescimento (meristema apical), a altua e o momento em que as plantas estavam no porte
para este manejo está demonstrada na figura 2.
Não foi utilizado mulching plástico ou restos vegetais na cobertura dos canteiros,
as plantas invasoras foram retiradas manualmente. Conforme o crescimento do tomateiro
foram retiradas as folhas mais velhas (folhas baixeiras) do mesmo, observando-se alguns
critérios para isso: a situação fitossanitária das mesmas, incidência de luz solar, grau de
desenvolvimento dos frutos e arejamento.
As adubações seguiram as instruções definidas por Filgueira et al. (1999) na 5º
Aproximação de Recomendações para uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais,
indicada para produção do tomateiro tutorado com produtividade de 100 toneladas por
hectare, e de acordo com a análise de solo. As fontes utilizadas na adubação de base
foram: Termofosfato Yoorin Master, Super Simples e composto orgânico tipo Bokashi.
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Para a caracterização do solo onde o experimento foi conduzido foram coletadas
amostras nas profundidades de 0 a 20 cm e 20 a 40 cm. Nas profundidades de 0 a 20 cm e
20 a 40 cm, respectivamente, foram obtidos os seguintes resultados: pH(CaCl2)= 6,6 e
6,5; Pmeh= 208,82 e 184,5 mg/dm3; matéria orgânica = 34 e 26 g/dm3; V= 76,3 e
70,6%; e os valores de Al; H + Al; K; Ca; Mg; SB e CTC, expressos em cmolc/dm3,
foram respectivamente 0,01 e 0,01; 3,30 e 3,20; 0,25 e 0,14; 7,13 e 5,24; 3,15 e 2,25;
10,5 e 7,63; 13,8 e 10,8.
Quanto às adubações de cobertura, todas foram realizadas através de adubos
solúveis em água via fertirrigação, as fontes utilizadas foram: nitrato de cálcio, cloreto de
potássio, sulfato de amônia, MAP (fosfato monoamônico), sulfato de magnésio, sulfato
de amônia, ácido bórico, sulfato de zinco e sulfato de manganês, e foram distribuídas
pelas fitas gotejadoras de forma uniforme em todas as parcelas, sendo complementares a
adubação de base e considerando o estágio fenológico da cultura bem como as
características visuais e morfológicas da planta para tomada de decisão do momento,
dose e produtos aplicados.
A colheita dos frutos iniciou-se em 11 de abril e terminou em 19 de maio, sendo
realizada duas vezes por semana, o ponto de colheita fora definido como sendo aquele
em que se já se percebe uma leve mudança de tonalidade do epicarpo do fruto como um
todo ou alguma região do mesmo (geralmente a região apical), quando os primeiros
frutos com sinais de amadurecimento apareceram, sendo colhidos classificados, contados
e pesados em cada parcela. Foram realizadas no total 11 (onze) colheitas sendo a última
realizada no dia 19 de maio de 2016.
O controle de pragas e doenças foi realizado com defensivos agrícolas
recomendados para a cultura do tomateiro, a utilização dos produtos e momento de
aplicação foram definidos avaliando-se as variáveis climáticas e estágio fenológico da
planta e conforme o aparecimento das moléstias nas plantas.
Os frutos foram classificados em 3 tamanhos: grande (comprimento acima de 8,5
cm), médio (comprimento entre 6,0 cm e 8,5 cm) e pequenos (comprimento abaixo de
6cm). Os frutos chochos, mal-formados e brocados não foram contabilizados, sendo
descartados e não fizeram parte das análises estatísticas. Esta classificação seguiu um
padrão próprio que é o usualmente utilizado pelos agricultores para fins de
comercialização na CEASA-DF, a classificação e pesagem dos frutos está exemplificada
na figura 3.
Resultados e Discussão
As plantas sobre os diferentes porta-enxertos e o pé-franco não apresentaram
desempenho agronômico satisfatório, haja visto que a adubação tenha sido recomendada
para produções de 100 toneladas por hectare de tomateiro cultivado a campo. Relacionase a este resultado inferior de produtividade o fato das altas temperaturas ocorridas
durante a fase de floração até o final do ciclo, o que ocasionou o alto índice de
abortamento de flores, crescimento vegetativo acelerado (a altura do primeiro cacho
ficou em torno dos 60 cm) e encurtou o ciclo da planta por consequência da alta
atividade respiratória. A precipitação de apenas 280 mm no período em que a cultura
estava em campo, em torno de 4 meses, é bem inferior às médias históricas que
compreendem uma precipitação total por volta 1350 mm em 6 meses, fato este que
contribuiu para a elevação das temperaturas, no quadro 1 estão relatados os dados
meteorológicos do período. A altura da estufa agrícola com pé direito de 2,5 metros não
possibilitou explorar toda longevidade da cultura, pois verificou-se a possibilidade de
produzir mais cachos por planta, caso tivesse altura um pouco superior, além deste baixo
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pé-direito contribuir para aumento da temperatura interna da mesma em até 5º celsius.
Vale salientar que a estufa utilizada na condução do experimento é um modelo
artesanal de construção simples bastante disseminado entre os produtores rurais na
regiãos Distrito Federal (Brasil) havendo na ordem de centenas de estufas agrícolas com
mesmo padrão de dimensões (largura, comprimento e pé-direito) e materiais utilizados,
onde sua principal finalidade é o efeito “guarda-chuva” e dificultar a entrada de insetos,
já o controle de temperatura interna é uma grande desvantagem da estrutura. Em relação
à época de instalação do experimento, a mesma foi escolhida por ser um período de
intensa pluviosidade na região, onde normalmente o preço do tomate praticado no
comércio atinge elevados valores devido à queda da oferta ocasionada por problemas
fitossanitários mais recorrentes nos cultivos a campo aberto por conta da alta umidade
que favorece o ataque de fungos e bactérias, bem como, o aumento populacional de
insetos-pragas, desta forma, torna-se altamente vantajosa a sua produção em cultivo
protegido, apesar de não serem as melhores condições para tal devido às altas
temperaturas.
A longevidade produtiva das plantas em geral ficou abaixo do esperado, haja visto
ter havido apenas 11 colheitas e o período compreendido entre a primeira e a última ter
sido ao redor de 45 dias, enquanto que em condições normais espera-se entre 60 a 75 dias
de colheita para o tomateiro de mesa, acredita-se que isto deveu-se a uma aceleração do
metabolismo das plantas devido ao grande calor ocorrido por todo o período, o que
encurtou o ciclo desta e concentrou a colheita nesta menor faixa de tempo. Segundo Rick
(1978) o aborto das flores em tomateiro pode ser provocado por temperaturas acima de
32 ºC por mais de três horas, durante o dia. E isto influenciou negativamente a produção.
Apesar dos sucessivos cultivos anteriores do tomateiro na estufa agrícola, a mesma não
apresenta problemas relacionados a doenças e pragas de solo, desta forma o uso da
enxertia nas plantas possui a finalidade maior de observar se haverá incremento na
produtividade do tomateiro com o uso desta técnica. É importante salientar que em
condições onde há presença de doenças severas de solo, como a Ralstonia solanacearum
e Fusarium solani, além de nematóides em geral, o uso de cultivares resistentes ou
tolerantes é uma prática indispensável, não havendo cultivares com resistência o uso dos
porta-enxertos se torna uma prática alternativa imprescindível, pois as plantas “normais”
(sem enxertia) e não resistentes ou tolerantes provavelmente teriam sua produção
drasticamente reduzida em solos infestados.
Os tratamentos apresentaram diferenças significativas nas seguintes variáveis
analisadas: massa total de frutos médios e massa total de frutos pequenos e não diferiram
estatisticamente nas seguintes características: massa total de frutos e massa total de
frutos grandes, relacionadas no quadro 2.
Zeist (2015), testando o tomateiro do tipo Santa Cruz “Kada” sobre 7 portaenxertos e a testemunha em enxertia do tipo fenda cheia, em vasos de 10 dm3 em casa de
vegetação, obteve produção variando de 1,29 a 4,91 Kg.planta -1, com a testemunha
produzindo 2,51 Kg.planta-1 e a média dos tratamentos sendo igual a 3,04 Kg.planta-1,
demosntrando variação semelhante entre os tratamentos em seu trabalho quando
comparado aos números encontrados neste experimento.
Goto et al. (2010), trabalhando com o tomateiro “Momotaro T-93” pé franco e
sobre dois porta-enxertos (Kaguemusha e Anchor T) variando em três fases diferentes
das plantas no momento do transplantio em ambiente protegido, obteve 59,31 t.ha -1 para
o pé-franco, 67,36 t.ha -1 para as plantas enxertadas com” Kaguemusha” e 70,27 t.ha -1
para o “Anchor-T”. Resultados bem parecidos com estes encontrados aqui, apesar de os
tomateiros produzirem tomates de tipos diferentes.
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Podemos destacar a cultivar Montebelo® em porta-enxerto Emperador®, que
obteve o melhor desempenho na produção total de frutos grandes, apesar de ter possuído
um desempenho mediano na produção total de frutos, enquanto a cultivar em portaenxerto Woodstock® que havia apresentado um resultado de destaque na produção total,
caiu para uma posição intermediária na produção de frutos grandes, a este comportamento
pode ser atribuído as condições de manejo, combinação enxerto/porta-enxerto e
possivelmente menor taxa de abortamento para o porta-enxerto Woodstock®. O
tratamento pé franco obteve o pior resultado neste quesito (produção de frutos grandes),
apesar de ter ficado perto da média em produção total.
Loos et al. (2009), utilizando outra classificação em relação ao tamanho do fruto
(haja visto que eram de tipo/formato diferente), para frutos classificados como graúdos
(maior que 60 mm), não encontraram diferenças de produção entre o pé-franco Santa
Clara e este enxertado sobre ‘BGH 3472’, como também não encontrou diferença entre o
pé franco Débora e este sobre o porta-enxerto ‘BGH 3472’, enquanto que as duas
cultivares sobre o porta-enxerto ‘Anchor T’ foram ambas inferiores aos pé-francos e à
estes combinados com ‘BGH 3472’, evidenciando que os porta-enxertos não foram
eficientes em aumentar a produção de frutos grandes pela sua utilização.
Observou-se diferença estatística entre os tratamentos em frutos classificados
como médios, com comprimento variando entre 6,0 cm e 8,5 cm, estando a cultivar em
porta-enxerto Woodstock® bem acima da média, o pé-franco ligeiramente acima e os
demais abaixo dela. A cultivar em porta-enxerto Emperador® que representou os
melhores resultados em frutos grandes ficou em posição bem inferior, quanto aos frutos
médios, haja visto que boa parte de sua produção foi classificada em frutos grandes. Na
análise de frutos pequenos, o porta-enxerto Maxfort® ficou com a produção mais baixa,
o que pode ser interpretado como o melhor resultado haja visto o baixo valor comercial
destes frutos, desta forma o que se deseja é que haja a menor quantidade com esta
classificação, o pé-franco e o porta-enxerto Woodstock® que apresentaram a maior
produção destes frutos podem ser interpretados como os tratamentos com piores
resultados.
A produção de frutos de tamanho pequeno se intensificou na parte final do ciclo
da cultura, onde a planta mais velha, presumivelmente, perdeu gradativamente seu
potencial para suprir a demanda nutricional dos frutos, desta forma, quanto mais tempo
se mantem a planta em produção maior o aumento da quantidade frutos pequenos, a
decisão do período ideal de produção do tomateiro de mesa varia em cada cultivo, sendo
analisadas algumas variáveis como: a cultivar, condições climáticas, aspecto
fitossanitário da planta e, talvez o principal, o preço praticado no mercado na época, pois
quando o preço praticado está baixo fica muito difícil a comercialização dos tomates de
tamanho inferior, mas quando o preço está alto consegue-se vender o produto com certa
facilidade e preço que compense a permanência da planta por mais tempo em produção.
Neste estudo, os diferentes porta-enxertos foram mantidos pelo mesmo período
em produção, mas poder-se-ia haver diferenças nisto de acordo com a avaliação da planta
e seu vigor.
Também foi analisada a massa médio (MM) de frutos totais (massa média de
todos os frutos colhidos no tratamento, sem distinção de classificação por tamanho), massa
média dos frutos classificados como grandes, massa média dos frutos classificados como
médios e massa média dos frutos classificados como pequenos, nos resultados, que estão
apresentados no quadro 3, não houveram diferença estatística significativa para nenhum
dos parâmetros analisados, isto evidencia que o uso dos porta-enxertos pouco afeta na
massa dos frutos colhidos em plantas enxertadas.
Cardoso et al. (2006), estudando três cultivares de tomateiro (Santa Clara, Santa
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Cruz Kada e Débora Plus) em pé franco e sobre o porta-enxerto híbrido Hawaii 7996
obteve massa média dos frutos variando de 84,00 a 101, 27 gramas, não apresentando
diferença estatística entre os tratamentos. Apesar destas cultivares serem de um fruto de
tomate de tipo diferente ao estudado, e que apresentam massa média dos frutos bem
superior, os resultados foram semelhantes aos aqui encontrados.
Conclusões
- O uso de diferentes porta-enxertos na cultivar Montebelo® não propiciou aumento da
produtividade em relação a testemunha.
-. A cultivar Montebelo® em porta-enxerto Woodstock® foi superior ao Maxfort® em
produção total de frutos médios e pequenos, sendo superior também ao porta-enxerto
Emperador® em relação a produção de frutos médios, a produção total de frutos pequenos
do pé-franco foi superior ao Emperador®.
- Não houve diferença entre os diferentes porta-enxertos e a testemunha na avaliação de
massa médio dos frutos (grandes, médios e pequenos).
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Quadro 1 - Dados meteorológicos do período.
Precipitação
T em °C Máxima
Mês
total (mm)
(média)
Janeiro (27 a 31)
34
28,2
Fevereiro
98
30,4
Março
133
29,4
Abril
3
30,1
Maio
12
29,3
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(média)
54,5
44,2
49,6
36,7
37,7

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Quadro 2 - Massa total de frutos, massa total de frutos grandes (comprimento acima de
8,5 cm), massa total de frutos médios (comprimento entre 6,0 e 8,5 cm) e massa total de
frutos pequenos (comprimento abaixo de 6,0 cm)
Massa total de Massa total de frutos Massa total de frutos Massa total de frutos
Tratamento
frutos (t.ha-1)
grandes (t.ha-1)
médios (t.ha-1)
pequenos (t.ha-1)
Maxfort®
Protetor®
Pé franco
Emperador®
Empower®
Woodstock®
Média
Coeficiente de
variação (CV)
DMS:

57,53 a
59,64 a
61,46 a
64,17 a
64,17 a
72,63 a

21,91 a
18,53 a
16,88 aqua
26,15 a
23,98 a
21,71 a

22,03 a
23,28 ab
25,13 ab
23,13 a
24,48 ab
31,29 b

13,65 a
17,83 ab
19,49 b
14,93 ab
15,79 ab
19,69 b

63,27

22,21

24,88

16,9

12,22%

24,03%

11,51%

11,09%

22,01

14,72

8,14

5,33

Classificação com a mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância.

Quadro 3 – Massa média (MM) dos frutos por classes
MM dos frutos MM dos frutos
MM dos frutos MM dos frutos
Tratamento
totais (g)
grandes (g)
médios (g)
pequenos (g)
Pé-franco

77,077 a

103,55 a

75,71 a

53,11 a

Protetor®

78,145 a

106,04 a

76,17 a

52,72 a

Woodstock®
Maxfort®

78,302 a
79,867 a

104,12 a
106,27 a

77,08 a
78,52 a

52,82 a
54,11 a

Emperador®
Empower®
CV (%)
DMS

80,542 a
82,25 a
6,3
10,82

106,13 a
108,04 a
2.95
13,14

75,94 a
78,13 a
2,87
8,41

53,21 a
53,89 a
3,12
7,57

Classificação com a mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância

Figura 1:Tomate em desenvolvimento na estufa agrícola

Figura 2: Tomate atingindo sua altura máxima

327

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Figura 3: Classificação e pesagem dos frutos
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Resumo
O pimentão é uma hortaliça de grande importância socioeconômica no Brasil. A
campo, a cultura é muito exigente em nutrição, portanto a escolha do fertilizante e a
aplicação de soluções equilibradas são fundamentais para a produção e qualidade do
produto final. Portanto, objetivou-se avaliar o desenvolvimento das plantas e a produção
de frutos de pimentão submetidos a doses de potássio. O experimento foi conduzido em
área comercial localizada no município de Currais- PI (9º0’24 S e 44º24’39 W e 277 m).
O clima da região é do tipo Aw e o solo classificado como Latossolo Amarelo
distroférrico. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em
esquema de parcelas subdividas, sendo as parcelas os níveis de potássio (0,0; 2,7; 5,3;
8,0; e 10,5 g planta-1 de K2O, com o cloreto de potássio) e as subparcelas as avaliações
ao longo do tempo (37, 47, 57, 67, 77 e 87 dias após o transplante - DAT), com quatro
repetições. As avaliações de crescimento das plantas foram realizadas em intervalos de
10 dias, iniciando-se aos 37 DAT. As análises foram: altura de planta, diâmetro do caule,
índice de clorofila a e b, número de ramos por planta, número de botões florais, número
de flores por planta e número de frutos por planta. Na produção foram avaliados: o
número médio de frutos por planta, produção de frutos por planta e produtividade de
pimentão. Os atributos avaliados não tiveram efeito significativo (p>0,05) para as doses
de potássio aplicadas em cobertura na cultura do pimentão. Com base nos resultados e
nas condições em que foi realizado o trabalho, conclui-se que as doses de potássio
aplicadas em cobertura não influenciaram sobre os parâmetros de crescimento das
plantas, dos frutos e no rendimento da cultura, em condições de solo de baixa fertilidade
em K.
Palavras-chave: Capsicum annuum; adubação; desenvolvimento vegetal; produtividade
Growth and production of sweet pepper at different doses of potassium
Abstract
The green pepper is a vegetable of great socioeconomic importance in Brazil. In
the field, the crop is very demanding in nutrition, so the choice of fertilizer and the
application of a balanced solution are fundamental for the production and quality of the
final product. Therefore, the objective was to evaluate the development of the plants and
the production of green pepper fruits submitted to doses of potassium. The experiment
was conducted in a commercial area located in the municipality of Currais-PI (9º0'24 S
and 44º24'39 W and 277 m). The climate of the region is Aw type and soil classified as
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yellow latosol distroferric. The experimental design was a randomized complete block
design, with a plot of potassium (0.0, 2.7, 5.3, 8.0 and 10.5 g plant-1 K2O, with potassium
chloride) and the subplots the evaluations over time (37, 47, 57, 67, 77, 87 days after
transplantation - DAT) with four replicates. Plant growth assessments were performed at
10-day intervals, starting at 37 DAT. The analyzes were: plant height, stem diameter,
chlorophyll a and b index, number of branches per plant, number of flower buds, number
of flowers per plant and number of fruits per plant. In the production were evaluated the
average number of fruits per plant, production of fruits per plant and yield of green
pepper. The data did not detect a significant effect (p> 0.05) of the potassium doses
applied as cover for the studied variables. Based on the results presented and the
conditions under which the work was carried out, it was concluded that the potassium
doses applied in the cover did not influence the morphological parameters of plant
growth, fruit yield and crop yield, under low soil conditions fertility in K.
Keywords: Capsicum annuum; fertilizing; plant development; productivity
Introdução
O pimentão (Capsicum annuum L.) é uma planta perene, porém cultivada como
cultura anual em diferentes regiões do mundo. Pertencente à família das Solanáceas,
gênero Capsicum, é tipicamente de origem americana, ocorrendo formas silvestres desde
o sul dos Estados Unidos até o norte do Chile. Representa uma das dez hortaliças mais
importante do mercado brasileiro, sendo os frutos consumidos verdes ou maduros, sendo
cultivada praticamente em todos os estados, tanto em condições de campo como em
ambiente protegido (Oliveira, 2012).
O ciclo do pimentão pode ser dividido em quatro fases distintas: da semeadura
das sementes ao transplante fase que ocorre de 35 a 60 dias, dependendo da qualidade
das sementes, substrato, irrigação e manejo fitossanitário. A segunda fase inicia no
transplante das mudas e vai até o início do florescimento, caracterizado pelo crescimento
e desenvolvimento em altura, diâmetro do caule, das ramificações e das emissões dos
primeiros botões florais. Para ter um bom desenvolvimento vegetativo, a cultura vai
depender da temperatura, umidade relativa e manejo da adubação, período que dura de
60 a 90 dias após o transplante (DAT). A terceira fase inicia no florescimento até o início
da colheita, é caracterizada pela emissão dos botões florais, flores, desenvolvimento e
elongação dos frutos. Nesta fase as plantas irão translocar os nutrientes para os frutos e
principalmente o potássio, com duração de 90 a 110 DAT. A última fase inicia no final
da colheita e prolonga-se de 110 a 180 DAT, dependendo do cultivo, estado fitossanitário
e nutricional das plantas. Portanto, a duração do ciclo da cultura, da semeadura até a
colheita, varia de 110 a180 dias, incluindo de um a dois meses de colheita (Filgueira et
al., 2008).
O pimentão é bastante exigente nas características químicas e físicas do meio de
cultivo, respondendo muito bem a adubação orgânica e excelentes produtividades podem
ser obtidas por meio da associação de adubos orgânicos e minerais (Ribeiro et al., 2000).
Dessa forma, resultados de pesquisa têm mostrado que é importante a utilização de doses
relativamente altas de adubos minerais para atender a demanda de nutrientes (Olsen et
al., 1993; Johnson; Vilas Boas et al., 2000).
Alguns nutrientes são requeridos em maiores quantidades e em fases diferentes
da planta, como o nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K) e o cálcio (Ca). Como eles
estão diretamente envolvidos nos estádios fenológicos da cultura, suas exigências são
crescente ao longo do ciclo. Por exemplo, o potássio favorece o ganho de peso, a cor e a
qualidade do fruto, tornando mais resistente à conservação e ao transporte. Porém,
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quando se utiliza doses altas pode causar queda na produção e qualidade dos frutos,
devido a competição com o Ca e o Mg pelo sítio de absorção, promovendo desbalanço
nutricional e dificuldade de absorção de água pela planta (Marschner, 1995). Dessa
forma, a escolha da fonte potássica e a aplicação da dose ideal no cultivo de pimentão em
campo pode ser uma alternativa para evitar a ocorrência da salinidade.
Cada nutriente tem uma função específica dentro da planta, sendo que o potássio
é um nutriente relevante para o pimentão por influenciar no metabolismo, além de
melhorar as características químicas e físicas dos frutos em razão da otimização no
processo de transpiração e formação de carboidratos (Silva et al., 2001).
Nesse contexto, objetivou-se avaliar o crescimento e desenvolvimento das plantas
e a produção de frutos de pimentão submetidos a doses de potássio.
Material e métodos
O experimento foi conduzido em área comercial localizada no município de CurraisPI (9º0’24 S e 44º24’39 W, com altitude de 277 m). O clima da região é tipo Aw segundo a
classificação climática de Köppen, com duas estações bem definidas, sendo uma seca que
vai de maio a setembro e outra chuvosa que vai de outubro a abril. O solo foi classificado
como Latossolo Amarelo Distroférrico (Embrapa, 2006) com as seguintes características
químicas na camada de 0-20 cm (Tabela 1).
De acordo com a análise de solo (tabela 1), foi aplicado 3 t ha-1 de calcário do tipo
filler (PRNT = 96%), incorporado ao solo para elevar a saturação por bases a 80%, valor
recomendado para a cultura do pimentão (Raij et al., 1997). O tempo de incubação do
calcário no solo foi de 30 dias antes do transplantio, mantendo-o úmido para favorecer a
reação do corretivo aplicado.
Antes do transplantio, foi adicionado nas covas dois litros de esterco bovino,
equivalente a 50 t ha-1, nove dias antes do transplantio. Também foi aplicado adubo NPK,
com base nos resultados da análise de solo e a Comissão Estadual de Fertilidade do Solo
(2008). Foi aplicado na área 30 kg ha-1 de nitrogênio (N), 80 kg ha-1 de potássio (K2O), 160
kg ha-1 de fósforo (P2O5), parcelado em três vezes durante o ciclo da cultura (Alvarenga,
2004). As fontes utilizadas foram sulfato de amônio, superfosfato simples e cloreto de
potássio.
O delineamento experimental para as variáveis de crescimento foi em blocos
casualizados, com parcelas subdividas, sendo as parcelas os níveis de potássio (0,0; 2,7; 5,3;
8,0; e 10,5 g planta-1 de K2O, com o cloreto de potássio) e as subparcelas as avaliações ao
longo do tempo (37, 47, 57, 67, 77, 87 dias após o transplante), com quatro repetições. A
área experimental de cada parcela no campo foi constituída por oito plantas em duas fileiras,
com a área útil formada por três plantas.
As sementes de pimentão cultivar Cascadura Ikeda, adquiridas no comércio local,
foram semeadas em bandejas de poliestireno expandido de 128 células com a mistura de
substrato comercial (Tropstrato HA) mais esterco bovino curtido (1:1, v/v), em telado de
sombrite 50%. Os tratos culturais foram realizados conforme as necessidades da cultura.
Aos 62 dias após semeadura as plantas foram transplantadas a campo, no espaçamento de
0,80 m entre linhas por 0,50 m entre plantas.
As doses de K utilizadas seguiram a recomendação técnica baseada na análise do
solo (Tabela 1), as quais foram aplicadas na semeadura e em cobertura, sendo parceladas em
3 aplicações a cada 20 dias. A adubação potássica foi realizada simultaneamente com a
nitrogenada em cobertura em todos os tratamentos, menos na testemunha. As seguintes
quantidades colocadas: 35 g de superfosfato simples por cova na fundação, 6 g de sulfato de
amônio por cova e cloreto de potássio (conforme tratamentos) em cobertura aos 20, 40 e 60
dias após o transplante.
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O sistema de irrigação utilizado foi mangueiras microfuradas tipo Santeno, com
irrigações diárias ao final do dia para manter a capacidade de campo do solo. Os tratos
culturais, como capinas manual e o controle de pragas e doenças, foram realizados quando
necessário.
Foram marcadas três plantas em cada parcela para a realização das avaliações de
crescimento. Estas foram realizadas em intervalos de 10 dias, iniciando-se aos 37 DAT
(Santos et al. 2010): Índice de clorofila Falker (IC), Altura de planta (AP), Diâmetro do
caule (DC), Número de ramos por planta (NRP), Número de botão floral por planta (BF),
Número de flores por planta (NFLP), Número de frutos por planta (NFRP).
O ponto de colheita foi determinado quando os frutos estavam com superfície verde
e brilhante, na maioria das plantas da área (50% ou mais). As colheitas foram realizadas aos
63, 75 e 83 DAT, cortando o pedúnculo do fruto com auxílio de uma tesoura de poda (Finger
& Silva, 2005). Em seguida, os frutos foram encaminhados para o Laboratório de Fitotecnia
para as avaliações de produção, na qual foram utilizadas três plantas útil de cada parcela e
avaliado o Número de frutos por planta (NFP), Produção de frutos por planta (PROD) e a
Produtividade (PRODT).
Os resultados foram submetidos à análise a variância e, quando significativos, as
médias foram comparadas pelo teste de Tukey e análise de regressão, sendo ambos com 5%
de probabilidade, utilizando o programa estatístico SISVAR 5.4 (Ferreira, 2008).
Resultados e Discussão
A análise de variância não detectou efeito significativo (p>0,05) do fator doses de
potássio e nem interação significativa para doses x tempo para todas as variáveis de
crescimento (tabela 2). Entretanto, todas as variáveis de crescimento foram afetadas
significativamente pelo tempo de desenvolvimento.
A aplicação das doses de potássio (K) na cultura do pimentão não teve efeito
significativo, provavelmente, porque a eficiência dos fertilizantes potássicos depende
sistematicamente da maneira como são aplicados e das condições do solo. De acordo com
Marcussi (2005), existe forte associação entre a absorção de nutrientes e o
desenvolvimento da planta, sendo a produtividade extremamente dependente desta
associação e do movimento de nutrientes dentro da planta.
Já no desenvolvimento da planta de pimentão ao longo dos dias após o transplante,
observa-se que as variáveis altura de planta, diâmetro do caule e número de ramos
apresentaram crescimento linear enquanto que o número de botões florais teve
comportamento quadrático (Figura 1).
Houve aumento na altura de planta com o tempo, provavelmente essas plantas
estavam sob condições hídricas adequadas, sabendo que a água influencia no crescimento
da cultura (Figura 1a). Avaliando a média geral, verificou-se que o uso das doses de
potássio promoveu um valor máximo de 65,8 cm que ocorreu aos 87 dias após o
transplante. Os valores médios de altura de plantas encontrados ao final do ciclo diferem
daqueles obtidos por Tivelli (1999) e Villas Bôas (2001), que trabalharam com Casca
Dura Ikeda e encontraram valores médios de 1,08 e 1,09 cm, respectivamente.
As plantas de pimentão alcançaram o valor de 15,65 mm de diâmetro do caule aos
87 dias após o transplante (Figura 1b). Isso explica que as plantas de pimentão pouco
foram modificadas em função das doses de potássio no solo, ou seja, por não ter função
de busca por reservas de nutrientes no solo. Medeiros (1998) em estudo com diferentes
lâminas de água salina e solo adubado com cálcio, constatou aumento do diâmetro
caulinar do pimentão em função da idade após 30 dias do transplantio, prolongando-se
até o final do ciclo da cultura. Da mesma forma, Araújo et al. (2009b) encontraram ajustes
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lineares significativos para diâmetro do caule de pimentão (var. All Big) cultivado em
ambiente protegido em função das doses crescentes de nitrogênio.
Houve acréscimo no número de ramos até aos 87 dias após o transplante,
indicando eficiência no recobrimento foliar das plantas, e oferecendo maior
sombreamento aos frutos, impedindo a incidência solar direta e diminuindo a ocorrência
de desordens fisiológicas (Figura 1c). A determinação do número de ramos é de grande
importância, visto que esses ramos são os principais responsáveis pela produção de frutos
por planta. Assim, a cultura do pimentão tem crescimento indeterminado, tem suas
ramificações crescentes com o tempo de cultivo, porém, em termos absolutos, os valores
podem variar consideravelmente, dependendo do sistema de condução das plantas
(HARTZ, 1996).
Durante o desenvolvimento da cultura foi observado acréscimo na quantidade de
botões florais emergidos por planta até os 57 DAT, apresentando valor médio de 17
botões planta-1 (Figura 1d). Esse valor foi encontrado bem próximo a primeira colheita,
indicando que nessa fase houve um efeito nas doses de potássio sobre as plantas. Portanto,
a partir dos 57 DAT, foram observados que a planta não respondia mais ao rendimento
de número de botões florais ao longo do experimento, decrescendo para 3 botões planta1 aos 87 DAT. Essa redução pode ser atribuída ao hábito natural de desenvolvimento da
espécie, pois na cultura do pimentão, botões surgem em dias diferentes de uma planta
para outra e, consequentemente com as colheitas, o número de botões foram reduzindo e
posteriormente, o número de flores e frutos também.
As médias do número de flores e de frutos por planta se ajustaram ao modelo de
regressão polinomial quadrática em função dos dias após transplante (Figura 2). Durante
o desenvolvimento do pimentão houve variações na quantidade de flores produzidas, os
valores foram crescentes até os 67 DAT, com 10 flores planta -1, em seguida houve uma
redução até o final do ciclo (Figura 2a). A indução floral é governada pelo metabolismo
hormonal que é bastante sensível as oscilações do meio.
O número de frutos teve maior valor aos 77 DAT, quando as plantas apresentavam
13 frutos planta-1 (Figura 2b). Este resultado indica que a suplementação de K na cultura
do pimentão desempenha importante papel na elevação da produção de frutos em solos
com baixo teor destes elementos. Esses resultados foram semelhantes aos encontrados
por Marcussi, Godoy & Villas Boas (2004), avaliando a eficiência de aproveitamento de
N e K pelo pimentão sob fertirrigação, obtiveram a média de 13 frutos.
Avaliando o comportamento do índice de clorofila a (IC) ao longo do
desenvolvimento da cultura do pimentão, observou-se uma tendência linear em função
dos DAT, enquanto que o índice de clorofila b tendeu ao modelo quadrático, com pico
máximo aos 70 DAT (Figuras 2c e 2d). Esse fato pode estar relacionado com o acúmulo
da clorofila a cada dia de crescimento da planta que parece ser suficiente para a
manutenção dos tecidos verdes, garantindo a eficiência fotossintética para o acúmulo de
carbono. Assim, as clorofilas estão relacionadas com a eficiência fotossintética das
plantas e, consequentemente, com seu crescimento e adaptabilidade aos diferentes
ambientes (Jesus & Marenco, 2008). Segundo Fernandes et al. (2011) a intensidade da
cor verde determinada pelo equipamento tem apresentado correlação significativa com o
teor de clorofila e a concentração de nitrogênio na folha.
Verificou-se que em todos os períodos, o índice de clorofila b tendeu ao modelo
quadrático com pico máximo aos 70 DAT (Figuras 2d), após os 63 DAT, momento ao
quais as plantas provavelmente iniciaram o ciclo de produção de frutos, é possível
constatar variação no IC. A partir dos 77 DAT, o índice de clorofila apresentou menores
IC, consequentemente pelos os menores níveis de nitrogênio contidos no solo.
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Para as variáveis número médio de frutos por planta, produção e produtividade é
observado que não houve efeito significativo para o fator de variação doses de potássio
(tabela 3). A média geral para o número médio dos frutos (NF) foi igual a 4,47, para a
produção foi 720,38 g planta-1 e a produtividade igual a 18.009,52 kg ha-1. Essa pode ser
atribuída ao hábito natural de desenvolvimento da espécie, pois, na cultura do pimentão,
os frutos surgem em dias diferentes de uma planta para outra, de acordo com a formação
das novas brotações que despontam no decorrer do desenvolvimento das plantas,
provocando um crescimento desuniforme entre os frutos (Lorentz et al., 2005).
Apesar de não haver diferença entre os tratamentos, a dose recomendada de 80 kg
-1 proporcionou valor médio de 4,82 frutos planta-1 (tabela 4). O número de frutos não
ha
aumentou com a elevação das doses de potássio, provavelmente devido as intempéries
ocorridas em campo aberto. Dessa forma, o baixo número de frutos por planta pode estar
relacionado com a forma e a eficiência da aplicação do potássio em cobertura, onde esse
nutriente é fornecido em dose e tempo apropriado para o desenvolvimento das plantas
durante o seu estádio (Filgueira, 2000).
Para a produção de frutos ao longo do ciclo da cultura verificar-se que, houve
grande desuniformidade entre as colheitas, sendo observado alguns picos de produção
em algumas colheitas, seguidos na maioria dos casos, de redução na colheita seguinte.
Observa-se também aumento de produção até a dose 80 kg ha-1 de K, com produção total
de frutos por planta de 797,39 kg planta -1. Vieites (1998) obteve elevação na produção
de frutos em função do emprego de potássio. O presente resultado pode ser explicado,
provavelemente o aumento das doses de potássio proporcionou desequilíbrio nutricional
ao desenvolvimento dos frutos, porque doses elevadas podem causar desbalanço
nutricional e redução da produtividade.
Apesar de não haver diferença entre os tratamentos para a produtividade, a dose
recomendada de 80 kg ha-1 obteve produtividade máxima de 19934,88 kg ha -1,
verificando incremento superior em relação as demais doses. Valor este bem próximo ao
obtido por Albuquerque et al. (2011), quando avaliaram os efeitos de níveis de irrigação
e doses de potássio na cultura do pimentão e encontraram produtividade média de 18,58
t ha-1. Os resultados podem estar relacionados com a forma de aplicação do nutriente e
com a quantidade que o solo continha que não foram suficientes para melhorar a
fertilidade.
Conclusão
As doses de potássio não influenciaram os parâmetros morfológicos de
crescimento das plantas de pimentão e nem no rendimento da cultura.
O tempo de desenvolvimento das plantas afetou as variáveis de crescimento da
cultura de pimentão.
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Tabela 1. Características químicas do solo antes do transplante de pimentão a campo.
Profund

pH

P

(cm)

H2O

(mg dm-3)

0-20

3,8 2,0

K+
32

H+Al3+ Al+3 Ca+2 Mg+2 SB CTC V
(cmolc dm-3)
3,8

0,4

0,2

0,1

M

M.O.

(%) (%) (g kg-1)
0,83 4,48 15,21 30,55

0,0

MO: Matéria orgânica, CTC: Capacidade de troca catiônica [Ca + Mg + K + (H + Al )], SB: Soma de
bases, V: Saturação por bases (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+/CTC) x 100, M: Saturação por alumínio.
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Tabela 2. Resumo da análise de variância (quadrado médio) para altura de planta (AP),
diâmetro do caule (DC), índice de clorofila a, b (ICa e ICb), número de ramos por planta
(NRP), número de botões florais por planta (BF), número de flores por planta (NFLP) e
número de frutos por planta (NFRP) de pimentão produzidas sobre diferentes doses de
potássio.

Quadrado Médio
FV
GL
AP
DC
NRP
BF
NFLP
NFRP
CLO_A CLO_B
Dose (D)
4
41,87ns
4,22ns
2,71ns
15,16ns
2,09ns
6,05ns
2,83ns
28,24ns
ns
ns
ns
ns
8,71
13,81
26,91
15,73
Bloco
3 233,04*
34,82**
16,45**
69,34*
Erro D
12 3347,36
5,14
16,73
9,23
3,89
5,19
2,73
20,52
Tempo
5 10,01** 255,2** 94,05** 631,5**
208,6** 451,6** 165,7** 46,61**
0,94ns
0,47ns
5,79ns
1,18ns
2,58ns
2,59ns
12,66ns
DxT
75 10,01ns
Erro
20
10,59
0,75
0,84
5,90
5,14
3,02
4,80
11,55
Média
14,29
18,86
45,15
28,45
34,85
40,41
3,67
18,02
CV (%)
7,01
7,23
10,15
22,74
40,04
30,82
4,87
13,52
CV (%)
46,42
12,02
9,06
10,68
5,66
5,64
45,00
25,14
FV: Fontes de variação, GL: graus de liberdade, CV: coeficiente de variação, * e **: significativo a 5 e a 1%
de probabilidade, respectivamente; ns: não significativo pelo teste F, média geral dos tratamentos analisados.

Tabela 3. Resumo da análise de variância (quadrado médio) para número médio de frutos
por planta (NP), produção de frutos por planta (PROD) e produtividade (PRODT) de
pimentão em função da aplicação de doses de potássio.
FV
GL
NP
PROD
PRODT
(g planta-1)
(kg ha-1)
--ns
Blocos
3
0,78
64412,76**
40258662,5**
ns
ns
0,25
18964,85
11852871,3ns
Doses
4
Resíduo
12
0,23
7906,12
4941220,97
Média
4,47
720,38
18.009,52
CV%
19
10,93
12,34
12,35

CV%: coeficiente de variação, GL: graus de liberdade, ** e*: significativos ao nível de 1% e 5% de
probabilidade, respectivamente; ns: não significativo pelo teste F. Média geral dos tratamentos analisados.

Tabela 4. Valores médios para o número médio de frutos por planta (NF), produção de frutos
por planta (PROD) e produtividade (PRODT) de pimentão em função das doses de potássio.
Doses de K
NF
PROD
PRODT
-1
-1
(kg ha )
(g planta )
(Kg ha-1)
--0
4.17 a
631.62 a
15790.64 a
40
4.47 a
753.86 a
18846.58 a
80
4.82 a
797.39 a
19934.88 a
120
4.30 a
665.92 a
16648.23 a
160
4.60 a
753.09 a
18827.25 a
As médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo o teste de Tukey a nível 5%
de significância.
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Figura 1. Altura de planta, diâmetro do caule, número de ramos e número de botões florais
de pimentão Cascadura Ikeda ao longo do ciclo da cultura.

Figura 2. Número de flores, número de frutos por planta, índice de clorofila a e b em plantas
de pimentão ao longo do ciclo da cultura.
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Utilização de biofilme na conservação pós-colheita do tomate cereja
variedade Carolina
Maria Cleres Pereira da Silva¹, Amanda Bertagia Franco Martins¹, Isabelle Leal
Varnier¹, Jeremias José Ferreira Leite¹, Joyne Kuhn¹, Ingergleice Machado de Oliveira
Abreu¹ & Joselaine Viganó¹
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Resumo
A cadeia produtiva do tomate é uma das mais importantes da indústria
alimentícia, sendo a produção um dos seus elos iniciais. Por ser um fruto climatério, sua
vida útil é bastante reduzida após a colheita. Nesse contexto, o presente trabalho teve
como objetivo avaliar o uso de biofilmes comestíveis, o ambiente de conservação e dias
de prateleira no retardamento da maturação pós-colheita do tomate cereja, cv. Carolina.
O experimento foi conduzido durante 13 dias. O delineamento experimental utilizado
foi o inteiramente casualizado, no esquema fatorial 4 x 4 (quatro dias de armazenamento
- 3, 6, 9, 13 dias x quatro condições de armazenamento de tomate), distribuídos nos
seguintes tratamentos: sem amido e acondicionado no refrigerador; sem amido e
acondicionado em condições normais de ambiente e temperatura; com amido no
refrigerador; com amido e em condições normais de ambiente e temperatura, totalizando
16 tratamentos, com cinco repetições. Pode-se perceber interação significativa entre dias
e condições de armazenamento para textura interna e externa dos frutos de tomate, a 5%
de probabilidade. Os revestimentos à base de biofilmes comestíveis não apresentaram
resultados estatisticamente significativos em relação à perda de massa. Para o Brix, no
3º dia de armazenamento obteve melhor resultado com amido fora do refrigerador. No
pH os tratamentos destaque indicados seriam o SAR no 6º dia de avaliação e CAR no 6º
e 13º dias de armazenamento. Para CAFR houve superioridade para o 6º dia de
armazenamento.
Palavras-chave: Solanum lycopersicum L., revestimentos comestíveis, vida de
prateleira, perecibilidade, fruto climatério
Abstract
Use of biofilm in the post-harvest conservation of cherry tomato variety
Carolina
Tomato production chain is one of the most important food industry being the
production one of its links. For being a climacteric fruit, your life is very low after
harvest. In this context, the present study aimed to evaluate the use of biofilms, edible
the conservation environment and days of shelf in the postharvest ripening retardation
of cherry tomato, C.V. Carolina. The experiment was conducted for 13 days. The
1
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experimental design used was the completely randomized design, in factorial scheme 4
x 4 (four days of storage-3, 6, 9, 13 days x 4 storage conditions of tomato, distributed in
the following treatments: no starch and stored in the refrigerator; no starch and stored
under normal conditions of temperature and environment; with starch in the refrigerator;
with starch and in normal environment and temperature, totaling 16 treatments, with
five repetitions. It is possible to observe a significant interaction between days and
storage conditions for internal and external texture of tomato fruits, at 5% probability.
Coatings based on edible biofilms did not present statistically significant results in
relation to weight loss. For the Brix on the 3rd day of storage it obtained better results
with starch outside the refrigerator. In the IP the highlighted treatments indicated would
be the SAR on the 6th day of evaluation and CAR on the 6th and 13th days of storage.
For CAFR, there was superiority for the 6th day of storage.
Keywords: Solanum lycopersicum L., edible coatings, shelf life, perishability,
climacteric fruit
Introdução
A cadeia produtiva do tomate é uma das mais importantes da indústria
alimentícia sendo a produção um dos seus elos iniciais. Segundo estudo sobre
“Desenvolvimento do Sistema Agroindustrial do Tomate” devido às características
intrínsecas na produção, beneficiamento, processamento e comercialização, os cultivos
de tomate são destinados ao consumo in natura e ao abastecimento industrial
constituindo-se em duas cadeias produtivas distintas desde as variedades utilizadas,
formas de cultivo até o consumo final (Camargo et al., 2006). O tomate é um fruto
climatério de importância econômica que está presente nas refeições de muitos
brasileiros. No entanto tem uma vida de prateleira curta, pois a partir do momento em
que é colhido começa o processo de senescência. Logo após o início da maturação,
apresenta rápido aumento na intensidade respiratória, ou seja, as reações relacionadas
com o amadurecimento e envelhecimento ocorrem rapidamente e com grande demanda
de energia. A fim de retardar a maturação, o envelhecimento e aumentar o período de
conservação, frutas e hortaliças climatéricas costumam ser colhidas ainda verdes, a
partir do momento em que atingem o ponto de maturação. A pós-colheita é uma das
principais etapas da cadeia produtiva de tomates (Carraro & Cunha, 1994).
O crescente aumento do interesse de produtores e consumidores por alimentos
saudáveis, assim como da conscientização da necessidade de preservação ambiental,
tem contribuído para a busca de revestimentos naturais comestíveis e biodegradáveis.
Pesquisas vêm sendo feitas com diferentes tipos de amidos, dentre os quais o amido de
milho e arroz, com o objetivo de aumentar a vida útil de prateleira do tomate (Tarazaga,
2007). O biofilme vem sendo amplamente utilizado na preservação e na qualidade de
frutas e hortaliças, formando uma película envolvente sobre a casca desses produtos e
contribuindo de forma significativa para o decréscimo de perdas pós-colheita. Os
compostos mais utilizados nesta técnica são os polissacarídeos, lipídios e proteínas,
garantindo com a combinação destes, excelentes resultados em função das distintas
características funcionais dos frutos (Assis et al., 2008). As indústrias de alimentos e de
embalagens têm buscado diminuir o impacto ambiental causado pela deposição de
materiais de embalagem no meio ambiente. Existe a necessidade de se reduzir o
acúmulo de resíduos sólidos não biodegradáveis, devido aos distúrbios ecológicos e às
questões sociais geradas (Colla, 2004). Os materiais biodegradáveis são considerados
não tóxicos e têm sido utilizados para preparar filmes biodegradáveis e revestimentos
2
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destinados à conservação e proteção de alimentos (Kim et al., 2008). Nesse contexto, o
presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso de biofilmes comestíveis, o ambiente
de conservação e dias de prateleira no retardamento da maturação pós-colheita do
tomate cv. Carolina.
Material e métodos
O experimento foi conduzido no Laboratório de Processamento de Produtos
Agroindustriais do Centro Universitário Católica do Tocantins, Campus de Ciências
Agrárias e Ambientais, localizado no município de Palmas, TO, durante os meses de
fevereiro e março de 2018. Para a realização do experimento, os tomates cereja,
variedade Carolina, foram colhidos, no projeto de irrigação São João no município de
Porto Nacional, TO. Os frutos foram colhidos no mesmo dia da realização do trabalho,
apresentando característica de maturação de vez, ou seja, com a coloração verde clara,
acondicionados em caixa de isopor com gelo, por um período de 30 minutos.No
laboratório, os tomates foram submetidos a uma lavagem com 5 mL de cloro e 1 litro de
água destilada, em seguida foram secos. Em seguida foram padronizados quanto ao
tamanho e forma. O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente
casualizado, no esquema fatorial 4 x 4 (quatro dias de armazenamento - 3, 6, 9, 13 dias
x quatro condições de armazenamento de tomate (tratamentos): SAR: sem amido e
acondicionado na geladeira; SAFR: sem amido e acondicionado em condições normais
de ambiente e temperatura; CAR: com amido na geladeira; CAFR: com amido e em
condições normais de ambiente e temperatura, totalizando 16 tratamentos, com cinco
repetições. A temperatura do ambiente durante a condução do experimento foi de 29ºC
de máxima e de 13ºC mínima. A unidade experimental consistiu de tomates colocados
em bandejas de polietileno branca totalizando cinco tomates por bandeja.
O preparo do biofilme de amido de milho foi feito em uma panela de alumínio,
com a ajuda de uma colher seguindo a técnica a discutir: 40g de amido de milho,
dissolvida em 1 litro de água destilada e submetida ao fogo temperatura superior a 70ºC,
por 10 minutos, mexendo em movimentos circulares durante todo o tempo até formar
uma gelatina fina e transparente. Posteriormente, o biofilme foi retirado do fogo,
ficando em repouso a temperatura ambiente até esfriar, para então ser aplicada aos
frutos. Foram analisadas as seguintes características: massa inicial (MI), massa final
(MF), Brix (°Bx), potencial hidrogeniônico (pH), textura interna do fruto (TIF) e textura
externa do fruto (TEF). Os dados foram submetidos à análise de variância (Anova), a
5% de probabilidade. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo método de
agrupamento de Scott-Knott (1974), também a 5% de probabilidade, sendo este
aplicado devido aos desvios da regressão terem sido significativos para parte das
características analisadas. As análises estatísticas foram realizadas pelo programa
estatístico Sisvar (Ferreira, 2014). Quando observado na análise de variância, interação
significativa entre dias de armazenamento e condições de armazenamento dos tomates
(p<0,05) foram realizados os desdobramentos necessários para as características
avaliadas.
Resultados e discussão
O resumo das análises de variâncias referentes às características, massa inicial
(MI), massa final (MF), Brix (°Bx), potencial hidrogeniônico (pH), textura interna do
fruto (TIF) e textura externa do fruto (TEF), encontram-se no Quadro 1. Pode-se
perceber interação significativa entre dias e condições de armazenamento para textura
interna e externa dos frutos de tomate, a 5% de probabilidade. Ao analisar isoladamente
3
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o fator “Condições de armazenamento”, notou-se que houve diferença significativa para
pH e para ambas as texturas avaliadas (p<0,05). Diferenças estatísticas também foram
verificadas para os dias de armazenamento (fator isolado), para massa final (MF), pH e
para as texturas iniciais e finais (Quadro 1) (p<0,05). Interação significativa entre dias e
condições de armazenamento somente foi encontrada para as texturas internas e
externas do fruto de tomate. No Quadro 2, encontram-se os resultados médios de massa
inicial (MI), massa final (MF), Brix (°Bx), potencial hidrogeniônico (pH), textura
interna do fruto (TIF) e textura externa do fruto (TEF) para os desdobramentos das
interações entre dias de armazenamento e condições de armazenamento, do experimento
conduzido com frutos de tomate cereja, variedade Carolina, durante 13 dias. Quanto à
característica massa inicial (MI), verificou-se diferenças significativas (p<0,05) entre os
dias de armazenamento, sendo observado MI maior no 3º dia de armazenamento em
relação aos demais dias em que os frutos foram avaliados. À medida que os tomates
ficaram armazenados sem amido no refrigerador (SAR) percebeu-se decréscimo em
suas massas iniciais. Para os tomates não tratados com amido e deixados fora do
refrigerador (SAFR), com amido no refrigerador (CAR) e com amido fora do
refrigerador (CAFR), não foram observadas diferenças significativas entre os dias de
armazenamento, a 5% de probabilidade. Quanto à massa final (MF), observou-se que
apenas para a condição de armazenamento “sem amido refrigerado - SAR”, diferenças
estatísticas (p<0,05) entre os dias de armazenamento, sendo que o 3º dia foi superior aos
demais dias. Para SAFR, CAR e CAFR não foram encontradas diferenças significativas
entre os dias em que os tomates permaneceram armazenados (6º, 9º e 13º dias) (p>0,05).
Analisando os resultados de massa inicial (MI) e final (MF), dispostos no
Quadro 2, o tratamento que apresentou a maior média foi o SAR (10,83), seguido do
tratamento CAR (10,29), que não apresentaram diferença significativa entre si (p>0,05),
para o 3º dia de avaliação. Ao observar os dias de armazenamento, assim como para
massa inicial, verificou-se superioridade para massa final (10,50) no 3º dia de avaliação
dos frutos, para o tratamento SAR. Para os demais dias de avaliação (6º, 9º e 13º), não
foram observadas diferenças significativas entre as quatro condições de armazenamento
testadas para MI e MF dos frutos (Quadro 2). Os resultados encontrados no presente
trabalho discordam de Vieites (1998), ao avaliar o percentual de perda de massa de
tomate cv. Débora, medido para investigar o efeito da embalagem de polietileno e
diferentes tipos de ceras na conservação pós-colheita do tomate. O autor verificou uma
perda de massa de 8,36% no período de 21 dias de armazenagem, em temperatura
ambiente.
Nas condições da pesquisa, a maturação dos frutos de tomate ocorreu conforme
os padrões já observados por diversos autores. Os revestimentos à base de biofilmes
comestíveis foram pouco representativos em relação à perda de massa dos frutos (massa
inicial subtraída da massa final) (Quadro 2). Esse comportamento ocorre em decorrência
de processos metabólicos de degradação que ocorrem durante o período de senescência
(Chitarra & Chitarra, 2005). Os resultados corroboram com Vicentini, Castro e Cereda
(1999), em que frutos de pimentão (Capsicum annuum L.) receberam tratamento com
películas de amido, com a finalidade de avaliar a sua eficiência como barreira à perda de
água, bem como sua influência nas propriedades físicas e químicas dos mesmos. Os
frutos foram mergulhados por um minuto em suspensões a 1, 3 e 5% de fécula, secos
naturalmente ao ar e armazenados em condições ambientais, onde a temperatura e
umidade relativa médias do período variaram de 26,0-29,0° C e 59,5-71,5%,
respectivamente. Os tratamentos não influenciaram significativamente na perda de peso.
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Por meio do Quadro 2, observa-se que o período de armazenamento pode não ter
sido suficiente para a perda significativa da massa dos frutos. O que também pode ter
contribuído para a conservação da massa dos frutos, foi a refrigeração em que estes
foram submetidos, pois para a massa final o tratamento superior foi o “sem amido
refrigerado”. Nesse caso, há um indicativo de que a temperatura ideal de
armazenamento possa ter influenciado positivamente para tal resultado. Contrapondo-se
aos resultados obtidos no presente trabalho, Oliveira (1996), verificou que os frutos de
goiaba tratados com películas de fécula de mandioca a 2%, armazenados à temperatura
ambiente (19,5-27°C), obtiveram perda de peso de 18,93% em comparação a 27,6%
para a testemunha, no 11° dia de armazenamento.
Para o Brix (°Bx), não foram observadas diferenças significativas entre os dias
de armazenamento em que este parâmetro foi avaliado, para as diferentes condições de
armazenamento testadas; porém, para a condição em que se utilizou amido nos tomates
e os deixou fora do refrigerador (CAFR) observou-se diferença significativa a 5% de
probabilidade. Para os dias de armazenamento (6º, 9º e 13º), foram obtidos valores de
Brix superiores aos encontrados no 3º dia de armazenamento (p<0,05). Para a melhor
conservação dos frutos é desejável menor valor de Brix. Assim, no 3º dia de
armazenamento, obteve-se o melhor resultado para essa característica, ao utilizar o
tratamento, “com amido fora do refrigerador” (Quadro 2). O presente resultado discorda
do encontrado por Vicentini, Costa e Cereda (1999), os quais não observaram influência
significativa do amido no teor de sólidos solúveis no período de 12 dias de avaliação
dos frutos de pimentão. Resultados semelhantes foram obtidos por Hojo et al. (2007)
avaliaram o uso de películas de fécula de mandioca e PVC na manutenção da qualidade
pós-colheita de pimentões (Capsicum annuum L.) armazenados em condições ambiente.
Pimentões cv. Ikeda foram submetidos a 4 tratamentos: PVC, biofilmes nas
concentrações de 3,5%, 4% e 4,5% de fécula de mandioca. Como testemunha foram
utilizados frutos sem recobrimento de filme. As análises químicas foram realizadas a
cada 2 dias, durante 8 dias de armazenamento. Os teores de sólidos solúveis
incrementaram de 4,07 (0 dia) para 5,13 ºBrix no oitavo dia de armazenamento, não
sendo influenciado pelos tratamentos. Normalmente, o teor de sólidos solúveis totais
aumenta durante o processo de amadurecimento, seja por biossíntese ou degradação de
polissacarídeos (Taiz & Zeiger, 2004).
Fontes et al. (2008) avaliaram películas em maçãs Royal Gala MP armazenadas
em câmara fria (2% °C e 40% UR) e também constataram que os produtos revestidos
(amido e dextrina) apresentaram menores teores de sólidos solúveis que o controle e que
as diferenças entre tratamentos se acentuaram no 13º dia. O teor de açúcares usualmente
aumenta com o amadurecimento dos frutos através dos processos bioquímicos de
degradação de polissacarídeos. As variações entre espécies são da ordem de 10% para
frutos e 2% a 5% para olerícolas (Ferreira, 2004). De acordo com Zambrano et al.
(1996), foram encontrados de 3,14% a 2,72% de açúcares redutores em tomate da
cultivar Rio Grande e 3,07% a 2,63% na cultivar Walter quando os frutos foram
colhidos no estádio verde maduro e maturados em salas, e frutos colhidos nos diferentes
estádios de maturação da planta. A diferença pode ser explicada, pois cultivares podem
conter níveis diferentes de açúcares e ácidos que determinam à intensidade da acidez e
da doçura na percepção sensorial dos julgadores, de maneira que a percepção destes
afeta também na avaliação da qualidade global do fruto.
Para o pH, percebeu-se valores superiores para a condição de armazenamento
“sem amido no refrigerador” (SAR) no 3º, 9º e 13º dias de armazenamento, sendo que
estes não diferiram entre si. Observou-se ainda que para a condição “com amido no
5
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refrigerador” (CAR), as avaliações realizadas no 3º e 9º dias foram superiores as
realizadas no 6º e 13º dias (p<0,05) (Quadro 2). Nesses casos, o pH superior indica
menor conservação do fruto em prateleira. Conforme Giordano et al. (2000) o pH
desejável para tomate tipo cereja é inferior a 4,5 e superior a 3,7. Pinho et al. (2011),
trabalhando com tomates cereja cultivados no sistema convencional e orgânico
obtiveram pH ligeiramente superior para convencional (4,6 e 4,5, respectivamente),
diferente dos resultados para tomate de mesa em sistema convencional de (4,3 e 4,4),
encontrados por Borguini (2002). Nas condições do presente experimento, pH mais
ácido indica melhor conservação do fruto. Assim, os tratamentos destaque indicados
seriam o SAR no 6º dia de avaliação e CAR no 6º e 13º dias de armazenamento. Os
resultados encontrados sugerem influência da presença do amido no 13º de
armazenagem, e com os frutos em condições de refrigeração. Isto discorda de Vicentini,
Castro e Cereda (1999), que ao avaliarem a influência de películas de fécula de
mandioca em frutos de pimentão, durante o período de 12 dias, não encontraram
diferenças significativas no pH. Para as condições “sem e com amido não refrigerados”,
não foram encontradas diferenças estatísticas entre os dias de armazenamento dos
tomates (p>0,05) para o pH.
Para as características, textura interna e externa dos frutos dos tomates,
verificou-se que, para a condição de armazenamento “sem amido refrigerado” (SAR),
no 6º e 9º dias de armazenamento, foram encontrados valores superiores em relação ao
3º e 13º dias de avaliação, a 5% de probabilidade. Para SAFR e CAR não foram
encontradas diferenças significativas (p>0,05) entre os dias de avaliação realizados,
também para os dois parâmetros. Para CAFR houve superioridade para o 6º dia de
armazenamento, o que sugere que a aplicação do biofilme de amido foi importante pois
conservou melhor os frutos mesmo fora do refrigerador (Quadro 2). Vicentini, Castro e
Cereda (1999), ao avaliarem a influência de películas de fécula de mandioca em frutos
de pimentão, durante o período de 12 dias, perceberam que os frutos tratados com
películas de 3 e 5% mantiveram os frutos firmes. Nascimento (2012) verificaram que os
tratamentos cobertos com biofilmes de fécula de batata propiciam maior firmeza dos
frutos de tomate italiano, cv. “Vênus”, retardando a taxa de respiração, baixa perda de
água e retardando a ação enzimática à parede celular, conservando os frutos por mais
tempo. A textura é uma das características mais importantes na avaliação da qualidade
de um produto, pois é determinante na aceitabilidade do consumidor (Extralab, 2013).
Para o tratamento “com amido fora do refrigerador” (CAFR) houve superioridade para o
6º dia de armazenamento, o que sugere que a aplicação do biofilme de amido foi
importante, pois conservou melhor os frutos mesmo fora do refrigerador. Resultados
semelhantes foram encontrados por outros pesquisadores trabalhando com manga e
outras frutas e hortaliças, mas, quando comparada com outros revestimentos, como
ceras ou PVC, a fécula de mandioca é inferior (Olivera & Cereda, 1999; Pereira et al.,
2004 e Reis et al., 2006). Moreira et al. (2017) ao avaliar a qualidade sensorial, as
características físico-químicas e a vida útil pós-colheita de pimentão, cv. ‘Magali’
recoberto com biofilmes de fécula de mandioca e amido de milho. Os frutos foram
avaliados aos 0, 3, 6, 9 e 12 dias de armazenamento, em temperatura ambiente (23 ºC).
Os resultados indicam que o uso de biofilme nas concentrações 2% e 4% de fécula de
mandioca e amido de milho a 2% foram as que proporcionaram melhores resultados
quanto à manutenção físico-química e aceitação sensorial dos frutos de pimentão
durante o período de armazenamento.
Castro (1992) afirmou que, na colheita, os valores da força de ruptura da polpa
das mangas são maiores que 98 N e que estes valores decrescem com o tempo,
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especialmente após o terceiro dia, para cerca de 5 N na fruta madura. Considerou ainda
que mangas maduras devem apresentar valores entre 5 e 10 N quando maduras e que
valores próximos a 2,5 N indicam mangas excessivamente maduras ou passadas.
Durante o amadurecimento do fruto, ocorre a solubilização das protopectinas em
pectinas ou ácido péctico, que são polímeros de baixo peso molecular e,
consequentemente, não conseguem manter a firmeza do fruto ou da polpa (Sigrist,
1992).
Conclusão
Os revestimentos à base de biofilmes comestíveis não apresentaram resultados
estatisticamente significativos em relação à perda de massa em decorrência de processos
metabólicos de degradação que ocorrem durante o período de senescência. Para a
melhor conservação dos frutos é desejável menor valor de Brix. Assim, no 3º dia de
armazenamento, obteve-se o melhor resultado para essa característica, ao utilizar o
tratamento, “com amido fora do refrigerador”. O pH mais ácido indica melhor
conservação do fruto. Assim, os tratamentos destaque indicados seriam o SAR no 6º dia
de avaliação e CAR no 6º e 13º dias de armazenamento. Os resultados encontrados
sugerem influência da presença do amido no 13º de armazenagem, e com os frutos em
condições de refrigeração. Para CAFR houve superioridade para o 6º dia de
armazenamento, o que sugere que a aplicação do biofilme de amido foi importante, pois
conservou melhor a textura dos frutos mesmo fora do refrigerador.
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Quadro 1 - Resumo da análise de variância (Anova) de um experimento realizado no laboratório de Processamento de
alimentos da Faculdade Católica do Tocantins, em Palmas, no ano de 2018, para massa inicial (MI), massa final (MF), Brix
(°Bx), potencial hidrogeniônico (pH), textura interna dos frutos (TIF) e textura externa dos frutos (TEF) de tomate cereja, da
variedade Carolina, submetidos os tratamentos pós-colheita. *significativo a 5% de probabilidade; nsnão-significativo a 5%
de probabilidade pelo teste F. Massa inicial (MI), Massa final (MF), Textura interna (TI) e Textura externa (TE). Condições
de armazenamento (CA)
F.V.

GL

QM

3

MI
(g)
2.631,195ns

MF
(g)
7.514,593*

Brix
(°Bx)
0,494005ns

3

0,962788ns

2.493,453ns

0,531938ns

D x CA
Resíduo

9
64

1.446,171ns

1.135,029ns

0,669294ns

1.413,437

1.277,955

0,396118

C.V. (%)

---

12,75

13,31

Média geral

---

9,324

8,491

Dias (D)
CA (CA)

9.488,138*

TI
(kgf)
46.189,277*

TE
(kfg)
12.319,472*

6.434,938*

86.366,943*

23.048,738*

2.442,094 ns
1.630,930

19.613,069*
7.213,644

4.756,627*
1.898,805

13,21

19,41

32,29

32,44

4,765

6,580

8,318

4,247

pH

Quadro 2 - Resultados médios para massa inicial (MI), massa final (MF), Brix (°Bx), potencial hidrogeniônico (pH),
textura interna dos frutos (TIF) e textura externa dos frutos (TEF) de tomate cereja, da variedade Carolina, submetidos os
tratamentos pós-colheita. *Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra, minúscula na linha, e maiúscula na coluna,
pertencem ao mesmo agrupamento de acordo com Scott-Knott (1974), em nível de 5% de significância
Condições de
armazenamento (C)
SAR
SAFR
CAR
CAFR

3º
10,83 aA*
8,95 aB
10,29 aA
9,29 aB

Dias de armazenamento (D)
6º
9º
Massa inicial (g)
9,64 bA
8,69 aA
8,86 aA
9,04 aA

13º

9,00 bA
9,56 aA
8,69 aA
9,36 aA

9,05 bA
9,24 aA
8,69 aA
9,36 aA

Massa final (g)
SAR

10,50 aA

9,02 bA

8,30 bA

7,89 bA

SAFR
CAR

8,60 aB
9,27 aB

8,15 aA
8,45 aA

8,46 aA
8,68 aA

8,34 aA
7,89 aA

CAFR

8,82 aB

8,33 aA

8,03 aA

7,14 aA

Brix (ºBx)
SAR

4,50 aA

4,56 aA

4,68 aA

5,22 aA

SAFR

4,80 aA

4,60 aA

5,08 aA

5,02 aA

CAR

5,10 aA

4,70 aA

4,96 aA

4,84 aA

CAFR

3,80 bB

5,12 aA

4,78 aA

4,48 aA

SAR

6,82 aA

4,96 bB

7,70 aA

6,32 aA

SAFR
CAR

5,68 aA
7,12 aA

6,70 aA
6,50 bA

6,28 aA
7,98 aA

4,86 aA
5,42 bA

CAFR

7,26 aA

7,30 aA

7,80 aA

6,58 aA

pH (pH)

Textura interna (kgf)
SAR

7,58 bA

11,84 aA

12,30 aA

7,52 bA

SAFR
CAR

7,02 aA
9,60 aA

5,64 aB
10,76 aA

4,68 aB
11,44 aA

4,80 aA
8,20 aA

CAFR

8,02 bA

12,58 aA

5,58 bB

5,53 bA

SAR

4,18 bA

6,10 aA

6,20 aA

3,92 bA

SAFR
CAR
CAFR

3,66 aA
4,80 aA
4,00 bA

2,80 aB
5,48 aA
6,48 aA

2,34 aB
5,76 aA
2,96 bB

2,42 aA
4,08 aA
2,78 bA

Textura externa (kgf)

9

346

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Tratamento de sementes de feijão mungo com óleos essenciais: efeito no
desempenho de plântulas
Adriene Vieira Faria1, Adriana Rodolfo da Costa1, Kássia de Paula Barbosa1, Terezinha
Sousa de Medeiros1, Patrícia Costa Silva1, Dienifer de Araújo Lima1 & Janaína Borges
de Azevedo França1
1 Universidade

Estadual de Goiás (UEG), Câmpus Santa Helena de Goiás, Via Protestado
Joaquim Bueno n. 945, Perímetro Urbano, CEP: 75.920-000, Santa Helena de Goiás,
Goiás,
Brasil.
Email:
driicaaxd@gmail.com;
adriana.costa@ueg.br;
kassiadepaulabarbosa@hotmail.com;
tetemedeiros123@gmail.com;
patrícia.costa@ueg.br;
dieniferaraujo@gmail.com;
janainaborgesdeazevedofranca@gmail.com
Resumo
No Brasil, a produção do feijão mungo é incipiente, mas tem crescido devido ao
consumo do broto. Os estudos com essa espécie são escassos e novas pesquisas poderão
influenciar em seu estabelecimento no país. O Brasil possui grande acervo de espécies
vegetais aptas à extração de óleos essenciais, que têm sido usados para o tratamento
fitossanitário de sementes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de óleos essenciais
no tratamento de sementes de feijão mungo quanto a desempenho de plântulas e
respiração basal do solo. O ensaio foi conduzido em casa de vegetação da UEG, Câmpus
Santa Helena de Goiás. A semeadura foi realizada em bandejas com células
individualizadas e preenchidas com solo, de modo a não haver contaminação entre os
óleos essenciais, os quais foram aplicados nas sementes 24 horas antes da semeadura. O
delineamento experimental foi em blocos casualizados com cinco tratamentos (T1=
testemunha, T2= eucalipto, T3= copaíba, T4= alecrim e T5= arruda) e quatro repetições
de 50 sementes. As características avaliadas foram: emergência de plântulas (%E), índice
de velocidade de emergência (IVE), altura de plântula (AT), massa fresca de plântulas
(MFP) e massa seca de plântulas (MSP). Após a avaliação das plântulas, amostras
compostas de solo foram retiradas para análise da atividade microbiana, mediante a
respiração basal. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Scott-Knott
para comparação entre as médias. Foram obtidas as seguintes médias: IVE = 28,79, %E
= 67,70%, AT = 5,48 cm, MFP = 0,76 g, MSP = 0,17 g. Não houve diferença entre os
tratamentos das sementes com óleos essenciais em relação ao desempenho das plântulas
de feijão mungo. A respiração basal do solo apresentou diferenças estatísticas para os
óleos essenciais utilizados no tratamento de sementes de feijão mungo.
Palavras-chave: Vigna radiata (L.) Wilczek, óleo de eucalipto, óleo de copaíba, óleo
de alecrim, óleo de arruda.
Abstract
Treatment of mung bean seeds with essential oils: effect on seedling
performance
In Brazil the production of mung bean is incipient and has grown due to
consumption of the bud. The studies involving this specie are scarce and surveys can
influence your establishment in the country. Brazil presents a large collection of plant
species suitable for the extraction of essential oils, which have been used for the
1
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phytosanitary treatment of seeds. The objective of this work was to evaluate the use of
essential oils in the treatment of mung bean seeds under seedling performance and in soil
basal respiration. The experiment was conducted in a greenhouse of UEG, Campus Santa
Helena de Goiás. The sowing was done in trays with individualized cells filled with soil
so that there was no contamination between the essential oils, which were applied to the
seeds 24 hours before sowing. The experimental design was a completely randomized
design with five seed treatments (T1=witness, T2=eucalyptus, T3=copaiba, T4=rosemary
and T5=rue) and four replications of 50 seeds. The evaluated characteristics were:
seedling emergence (% E), emergency velocity index (IVE), seedling height (HP),
seedling fresh matter (MF) and seedling dry matter (DP). After the evaluation of the
seedlings, soil samples were collected for evaluation of microbial activity, using basal
respiration. Data were submitted to analysis of variance and a Scott-Knott test was used
to compare the means. The following averages were observed: IVE = 28,79, %E =
67,70%, AT = 5,48 cm, MFP = 0,76 g, MSP =0,17 g. There were not differences among
seeds treatments with essencial oils regarding the performance of the mung bean
seedlings. The basal respiration of the soil presented statistical differences for the various
essential oils used in the treatment of mung bean seeds.
Keywords: Vigna radiata (L.) Wilczek, eucalyptus oil, copaiba oil, rosemary oil, rue oil.
Introdução
A produção de feijão nas três safras está estimada em 3,1 milhões de toneladas,
sendo 1,3 milhões toneladas de feijão comum cores, 328 mil toneladas de feijão comum
preto e 1.516,0 mil toneladas de feijão caupi. (CONAB, 2019). Os diversos tipos de feijão
são fontes de proteínas, carboidratos e fibras, além de apresentar baixo teor de gordura.
Na dieta humana, os feijões são incluídos visando benefícios nutricionais, especialmente
como fonte de micronutrientes (Yu-Wei & Wang, 2015)
O feijão mungo, Vigna radiata (L.) Wilczek, é uma leguminosa cultivada em
grandes extensões no continente Asiático. No Brasil, a produção vem crescendo devido
ao consumo do broto de feijão, conhecido como moyashi, por sua qualidade nutricional
(Vieira et al., 2011). O broto é produzido através da germinação das sementes ficando
pronto para o consumo em torno de três a sete dias, o que possibilita produzir até mesmo
em casa (Silva et al., 2013). O desenvolvimento do broto depende da germinação e do
vigor das sementes, por isso a qualidade deve ser fundamental para garantir a
produtividade do moyashi (Vieira & Nishihara, 1992).
O tratamento de sementes é uma das formas adotadas que visa a proteção contra
a ação de patógenos e microrganismos capazes de afetar a germinação, lembrando que,
os agrotóxicos, além da necessidade de ser eficazes, não devem prejudicar o meio
ambiente (Ramos et al., 2008). Desse modo, há estudos que buscam tratamentos
alternativos, como o uso de óleos essenciais, que possuem princípios ativos habilitados
ao controle de pragas e doenças associada à qualidade da semente (Gonçalves et al.,
2009).
Considerando o aumento da procura por alimentos seguros, vem crescendo a
busca por opções que sejam eficientes e sem implicações adversas visando ao controle
desses fitopatógenos (Zottich et al., 2013). O fato do Brasil apresentar grande acervo de
espécies vegetais, tem aumentado a pesquisa em torno do emprego de óleos essenciais
para o tratamento de sementes em relação ao efeito no controle fitossanitário, pois o
ataque de pragas torna inviável a comercialização e uso das sementes (Xavier et al., 2012).
2
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Dentre os defensivos naturais mais utilizados estão os óleos de nim , eucalipto, citronela,
capim-limão, copaíba, alecrim, arruda, dentre outros.
O uso de óleos essenciais no tratamento de sementes pode alterar o
comportamento dos microrganismos do solo, podendo estimular ou inibir a sua atividade.
A respiração basal do solo (RBS), conforme Dionísio et al. (2016), é um dos parâmetros
mais antigos para se quantificar a atividade microbiana, representada pela oxidação da
matéria orgânica por organismos aeróbios do solo, que utilizam o gás oxigênio (O 2) como
aceptor final de elétrons, até a obtenção de gás carbônico (CO 2). Pode esse ser
determinado por titulação, condutividade elétrica e medida pela taxa de liberação de CO 2
ou consumo de O2 (Kaschuk et al., 2010).
Para o cultivo do feijão mungo por agricultores familiares, os quais, muitas vezes,
adotam tecnologias alternativas e acessíveis do ponto de vista financeiro, a indicação de
óleos essenciais para tratamento de sementes torna-se uma possibilidade de uso acessível.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do uso de óleos essenciais no
tratamento de sementes de feijão mungo sobre a emergência de plântulas e a respiração
basal do solo.
Material e Métodos
O estudo foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Estadual de Goiás,
Câmpus Santa Helena de Goiás, no Sudoeste Goiano. A área está localizada sob as
coordenadas 17°48’49” S e 50°35’49” W, com 595 metros de altitude. Conforme Alvares
et al. (2013), a região tem clima classificado como Aw, a precipitação anual influenciada
por duas estações bem definidas: estação seca ou inverno (maio-outubro) e chuvosa ou
verão (novembro-abril) com precipitação anual total de 1500 mm e temperatura média de
25 C°.
O delineamento experimental foi em blocos casualizados com cinco tratamentos
de sementes com óleos essenciais e com quatro repetições de 50 sementes. Os tratamentos
foram: T1 = testemunha, T2 = eucalipto, T3 = copaíba, T4 = alecrim e T5 = arruda.
As sementes foram previamente classificadas, sendo utilizadas no ensaio aquelas
com diâmetro maior o igual a 4 mm. As sementes foram tratadas conforme metodologia
descrita por Morais et al. (2008), sendo submersas por um minuto em solução de água
destilada contendo 5% do volume para cada óleo essencial testado. Foi utilizado 1g de
leite em pó desnatado para facilitar a solubilização das soluções. Após o tratamento, as
sementes foram colocadas para secar a sombra em temperatura ambiente por um período
de seis horas.
No dia seguinte ao tratamento de sementes, realizou-se a semeadura a 2 cm de
profundidade em bandejas com células individualizadas utilizando solo como substrato
(Latossolo Vermelho Distrófico). Após estabilização da emergência das plântulas de
feijão mungo, as seguintes características foram avaliadas:
Porcentagem de emergência de plântulas (%E): a contagem de plântulas
emergidas foi realizada um dia após a semeadura, no mesmo horário até estabilização da
emergência, conforme Koch et al. (2015). De acordo com RAS (Brasil, 2009), foram
contadas as plântulas normais e anormais, cujo resultado foi convertido em porcentagem
de plântulas emergidas.
Índice de velocidade de emergência (IVE): a avaliação da emergência das
plântulas foi realizada diariamente em horário definido até sua estabilização, que ocorreu
no 11° dia, contando-se o número de plântulas emergidas por dia, dividindo esse número
pelo número de dias transcorridos da data da semeadura. O IVE foi calculado de acordo
com Maguire (1962), conforme equação 1:
3
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IVE = (G1/N1) + (G2/N2) + ... + (Gn/Nn) (Equação 01)
Em que:
G1, G2, ..., Gn = número de plântulas normais computadas, respectivamente, na primeira,
segunda e última contagens;
N1, N2, ..., Nn = número de dias da semeadura até, respectivamente, a primeira a segunda
e a última contagem.
Foi avaliada a porcentagem final de emergência, considerando-se apenas o
número de plântulas normais.
Altura de plântula (AP): medida 11 dias após a semeadura, quando houve
estabilização da emergência, sendo avaliadas 25 plântulas por parcela. Com o auxílio de
uma régua milimetrada, foi mensurado o comprimento médio da parte aérea e da raiz de
plântulas consideradas normais, sendo os resultados expressos em centímetros
(Nakagawa, 1999).
Conteúdos de massa fresca (MFP) e de massa seca de plântulas (MSP): após
estabilização da emergência, as plântulas foram pesadas para a obtenção da massa fresca.
Em seguida, as plântulas de cada repetição foram colocadas em sacos de papel e levadas
para secar em estufa, a 65 ºC constante, durante 72 h. Após este período, as amostras
foram pesadas em balança de precisão e os resultados foram expressos em g plântula-1,
conforme Nakagawa (1999).
No mesmo dia da colheita das plântulas, foi coletada uma amostra composta de
solo de cada parcela (conjunto de 50 células da bandeja), totalizando 20 amostras, que
foram armazenadas em sacos plásticos e conservadas em refrigerador a cerca de 4 ºC,
para posterior determinação da respiração basal. As amostras de solo (20 g) foram
incubadas em duplicata em frascos de vidro semi herméticos juntamente com outro frasco
contendo 10 ml de solução de hidróxido de sódio (NaOH a 1 mol L -1). Frascos sem solo
foram utilizados como padrão (branco). As leituras foram feitas oito dias após o início da
incubação, de acordo com a metodologia utilizada por Silva et al. (2007). Foram
adicionados 2 mL de cloreto de bário (BaCl2) em cada amostra, para a completa
precipitação do dióxido de carbono (CO2) produzido pelos micro-organismos durante a
degradação da matéria orgânica e absorvido pelo NaOH. As análises foram realizadas
pelo método de titulação, utilizando-se solução padronizada de ácido clorídrico (HCl 0,5
mol L-1) para titular o NaOH. A fenolftaleína foi usada como indicador do ponto de
viragem e o volume gasto nesse ponto foi registrado. O mesmo procedimento foi
realizado para as amostras em branco. Para se determinar os resultados da respiração basal
do solo (RBS) (mg de C-CO2 kg-1 solo seco hora-1), utilizou-se a equação 1:
RBS (mg C − CO2 . kg −1solo. hora−1 ) =

(Vb−Va)×M×6×1000
MS

T

(Equação 1)

Em que:
RBS: respiração basal do solo, igual ao carbono oriundo da respiração basal do solo;
Vb: volume do ácido clorídrico (mL) gasto na titulação da solução padrão (branco);
Va: (mL) volume gasto na titulação de cada amostra;
M: molaridade do ácido clorídrico;
MS: massa do solo seco,
T: tempo (horas) de incubação das amostras.
4
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Os dados foram submetidos à análise de variância e, se significativos a 5% de
probabilidade, foi aplicado teste de Scott-Knott para comparação entre as médias, com o
uso do SISVAR (Ferreira, 2011).
Resultados e Discussão
O Quadro 1 apresenta o resultado da análise de variância para os parâmetros IVE,
%E, AP, MFP, MSP e RBS mostrando o efeito dos tratamentos de sementes com os óleos
essenciais. Foram observadas as seguintes médias para as variáveis estudadas: IVE =
28,79, %E = 67,70%, AP = 5,48 cm, MFP = 0,76 g e MSP = 0,17 g. De acordo com os
resultados, não houve diferença estatística entre os tratamentos, inferindo-se que a
aplicação dos óleos essenciais às sementes não teve ação sobre o desempenho de plântulas
de feijão mungo quando em comparação com a testemunha.
Com base na porcentagem média de germinação entre os tratamentos (67,70%),
observaram-se valores baixos para essa variável, o mesmo sendo verificado por Sorato et
al. (2016) e Morais et al. (2008). De acordo com Morais et al. (2008), o baixo desempenho
germinativo das sementes pode estar associado à presença significativa de grande número
de patógenos durante o armazenamento. Isso era esperado por se tratar de sementes
produzidas por agricultores familiares, que não possuem técnica adequada de produção e
armazenamento das sementes.
Alguns trabalhos mostraram resultados que corroboram os encontrados neste
estudo. Xavier et al. (2012) verificaram que sementes de feijão tratadas com óleo de
citronela em diferentes dosagens não afetou significativamente a porcentagem de
emergência. Estudo realizado por Sorato et al. (2016) com sementes de Leucaena tratadas
com óleos de capim-limão e arruda não detectaram efeito significativo quanto aos fatores
porcentagem de germinação e índice de velocidade de emergência.
Na Figura 1, observa-se que o uso de óleos essenciais apresentou efeito
significativo sobre a atividade dos microrganismos do solo tendo-se como referência a
RBS. Segundo Dantas (2016), o estado da atividade microbiana pode ser indicado pela
respiração basal, como reflexo da decomposição dos resíduos orgânicos, de modo que
quanto maior a quantidade de carbono respirado maior a elevação da atividade
microbiana. Islan & Weil (2000) indicaram, ainda, que elevada respiração basal do solo
pode indicar tanto uma situação adversa como aceitável da atividade microbiana no solo.
Segundo Steffen et al. (2012), o uso de óleos essenciais de plantas de eucalipto
pode causar tanto efeito antagônico quanto sinérgico em algumas espécies de organismos,
podendo induzir o crescimento tanto de plantas quanto de microrganismos.
Conclusões
O desempenho das plântulas de feijão mungo foi o mesmo quando se adotou o
tratamento de sementes com diferentes óleos essenciais. A respiração basal do solo
apresentou diferenças entre os óleos essenciais utilizados no tratamento de sementes de
feijão mungo.
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Quadro 1 - Resumo dos valores de F da análise de variância para as variáveis Índice de
velocidade de emergência (IVE), porcentagem de emergência (%E), altura de plântula
(AP), massa fresca da plântula (MFP), massa seca da plântula (MSP) e respiração basal
do solo (RBS) de plântulas de feijão mungo provenientes de sementes tratadas com óleos
essenciais de eucalipto, copaíba, alecrim e arruda.
FV

IVE

%E

AP

MFP

MSP

RBS

Trat.

1,95ns

1,28ns

0,54 ns

0,38 ns

1,84 ns

2,68*

Bloc

0,62ns

0,17ns

3,49 ns

1,36 ns

2,79 ns

0,24ns

CV%

10,4

11,05

5,2

4,32

9,73

5,59

RBS (mg de C-CO2 kg solo seco1hora-1)

FV: Fonte de Variação, Bloc: Bloco, CV: Coeficiente de Variação. * e ns – Significativo a 5% e não
significativo, respectivamente, pelo teste de F, associado a análise de variância.

9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
7.4

a
a

a

Arruda

Alecrim

a

b

Test.

Eucalipto

Copaíba

Figura 1. Respiração basal do solo (RBS) após tratamento de sementes de
feijão mungo com óleos essenciais. Letras diferentes acima das barras
7
indicam diferenças significativas ao nível de 5% pelo Teste de Scott-Knott.
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1

Resumo
O rabanete (Raphanus sativus) é uma Brassicaceae de porte reduzido que tem
despertado interesse crescente na horticultura, devido a sua alta resistência e ciclo curto,
podendo ser colhida entre 25 e 35 dias após a semeadura. A qualidade fisiológica das
sementes pode ser avaliada, principalmente, pela germinação e vigor. Pesquisadores e
empresas fabricantes tem recomendado a utilização de produtores reguladores vegetais
ou bioestimulantes no tratamento de sementes, para que estas expressem seu máximo
potencial fisiológico. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de
reguladores vegetais sobre a qualidade fisiológica de sementes rabanete. O trabalho foi
conduzido no Laboratório de Propagação de plantas do Campus Professora Cinobelina
Elvas (CPCE), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em Bom Jesus – PI. Os
tratamentos foram constituídos por quatro produtos reguladores vegetais (Stimulate,
expertgrow, fertileader, biozyme) e 4 doses (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 vezes as doses mais
utilizadas). Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial
4 x 4 (reguladores vegetais x doses), com 4 repetições. Os resultados da análise de
variância não apontaram efeito significativo no fator produto apenas a variável massa
seca total, no fator dose apenas porcentagem de germinação, porcentagem de anormais,
comprimento do hipocótilo e massa seca total teve diferença significativa, já na
interação entre os fatores, a porcentagem de sementes duras, comprimento da radícula e
comprimento total não teve diferença significativa entre as medias. Desta forma, podese concluir que a utilização dos produtos comerciais a base de reguladores vegetais
auxilia na germinação e vigor de sementes de rabanete, dependendo da dose utilizada.
Palavras-chave: Raphanus sativus, germinação, vigor, hormônios vegetais,
doses.
Abstract
Physiological quality of radish seeds treated with plant regulators
The radish (Raphanus sativus) is a small Brassicaceae that has aroused growing interest
in horticulture due to its high resistance and short cycle, which can be harvested
between 25 and 35 days after sowing. The physiological quality of the seeds can be
evaluated, mainly, by the germination and vigor. Researchers and manufacturing
companies have recommended the use of plant regulators or biostimulants in the
treatment of seeds, so that they express their maximum physiological potential. The
present work had as objective to evaluate the effect of plant regulators on the
1
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physiological quality of radish seeds. The work was carried out at the Laboratory of
Plant Propagation of Campus Professor Cinobelina Elvas (CPCE), Federal University of
Piauí (UFPI), Bom Jesus - PI. The treatments consisted of four plant regulators
(Stimulate, Expertgrow, Fertileader, Biozyme) and 4 doses (0.0, 0.5, 1.0, 1.5 times the
most used doses). The design was completely randomized, with a factorial scheme 4 x 4
(plant regulators x doses), with 4 replicates. The results of the analysis of variance did
not show significant effect on the product factor only the variable total dry mass, in the
dose factor only percentage of germination, percentage of abnormal, hypocotyl length
and total dry mass had a significant difference, already in the interaction between the
factors, the percentage of hard seeds, root length and total length had no significant
difference between the means. Thus, it can be concluded that the use of commercial
products based on plant regulators assists in the germination and vigor of radish seeds,
depending on the dose used.
Keywords: Raphanus sativus, germination, vigor, plant hormones, doses.
INTRODUÇÃO
O rabanete (Raphanus sativus) é uma Brassicaceae de porte reduzido, que nas
cultivares de maior aceitação, produz raízes globulares, de coloração avermelhada
brilhante e polpa branca (Filgueira, 2000). Tem despertado interesse crescente na
horticultura, devido a sua alta resistência e ciclo curto, podendo ser colhida entre 25 e
35 dias após a semeadura. (Filgueira, 2008). Poucos trabalhos têm sido desenvolvidos
com a cultura do rabanete, havendo carência de informações sobre seu cultivo,
principalmente no Brasil. Apesar de ser uma cultura de pequena importância, em termos
da área plantada é cultivado em grande número por pequenas propriedades dos cinturões
verdes das regiões metropolitanas (CARDOSO & HIRAKI, 2001).
Um fator que interfere diretamente na produtividade é a qualidade fisiológica
das sementes caracterizada pelos aspectos genéticos, físicos, sanitários e fisiológicos, é
de fundamental importância no processo produtivo de qualquer espécie vegetal, por
influenciar o desenvolvimento da cultura. A qualidade fisiológica das sementes pode ser
avaliada, principalmente, pela germinação e vigor. Considera-se, para a maioria das
espécies vegetais, que ela é máxima na maturidade fisiológica e a partir disso ela é
gradual e irreversivelmente reduzida até a sua morte (MARCOS-FILHO, 2015).
Pesquisadores e empresas fabricantes tem recomendado a utilização de
produtores reguladores vegetais ou bioestimulantes no tratamento de sementes, para que
estas expressem seu máximo potencial fisiológico. Neste contexto, a utilização destes
produtos com capacidade de favorecer o desenvolvimento ou evitar as limitações
durante a germinação e desenvolvimento inicial das plântulas tem surgido como uma
alternativa para diversas culturas economicamente importantes, como milho, soja,
algodão e feijão (ALLELONI et al., 2000; CAMPOS et al., 2008; FERREIRA et al.,
2007). Novas tecnologias têm sido empregadas visando ao incremento na produção
incluindo o uso crescente de sementes melhoradas associado à aplicação via semente de
fungicidas, herbicidas e reguladores de crescimento (SILVA et al., 2008).
Os bioestimulantes são conceituados, por muitos autores, como substâncias
naturais ou sintéticas, oriundos da mistura de dois ou mais biorreguladores vegetais ou
destes com outras substâncias (aminoácidos, nutrientes e vitaminas), que podem ser
aplicados diretamente nas plantas ou em tratamento de sementes (KLAHOLD et al.,
2006). Esses biorreguladores favorecem a expressão do potencial genético das plantas
2
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mediante alterações nos processos vitais e estruturais, promovem o equilíbrio hormonal
e estimulam o desenvolvimento do sistema radicular (CASTRO & VIEIRA, 2001;).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar, o efeito de reguladores vegetais
sobre a qualidade fisiológica de sementes rabanete.
Material e métodos
O trabalho foi conduzido no Laboratório de Propagação de plantas do Campus
Professora Cinobelina Elvas (CPCE), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em
Bom Jesus – PI. Foi utilizado uma cultivar de rabanete usadas pelos produtores da
região, as sementes foram adquiridas de empresa produtora de sementes.
Os tratamentos foram constituídos por quatro produtos reguladores vegetais
(Stimulate, Expertgrow, Fertileader, Biozyme) e 4 doses (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 vezes as
doses mais utilizadas). Os produtos comerciais e as diferentes doses foram aplicados nas
sementes de rabanete por meio da embebição durante 18 horas Após este período, estas
foram colocadas em caixas gerbox, sobre três camadas de papel Germitest umedecidas
com água deionizada (3 vezes o seu peso seco), armazenadas em BOD a 25°C e 12
horas de fotoperíodo durante 10 dias. Após, estas foram submetidas aos testes para
avaliação da qualidade fisiológica (germinação e vigor) e do desenvolvimento inicial de
plântulas: Percentagem de germinação (%G): As sementes tratadas foram submetidas ao
teste padrão de germinação, segundo recomendações das Regras para Análise de
Sementes – RAS (BRASIL, 2009). Oito réplicas de 50 sementes tratadas formam
submetidas à germinação em substrato de papel umedecido do tipo Germitest, em
germinador de câmara úmida com ajuste de temperatura e fotoperíodo indicado para
cada espécie até a data de avaliação. A %G foi obtida por cálculo utilizando-se o
número de plântulas normais obtidas ao final do teste de germinação (10 dias para o
rabanete). Primeira contagem da germinação (PCG): a análise foi realizada
conjuntamente com o teste de germinação, através da contagem do número de plântulas
normais no 5ª dia (BRASIL, 2009). Índice de velocidade de germinação (IVG):
contabilizou-se, diariamente, o número de sementes germinadas, considerando-se a
protrusão de radícula (≥2 mm) (LABOURIAU, 1983). Após, o IVG foi calculado
segundo Maguire (1962), onde IVG = G1/N1 + G2/N2 +...+ GN/NN. Em que: G1, G2 e
GN representam o número de sementes germinadas no enésimo dia. E N1, N2 e NN
representam o número de dias em que se avaliaram as germinações G1, G2 e GN.
Comprimento de plântulas (CP), do sistema radicial (CR) e da parte aérea (CPA): o
comprimento das partes vegetativas das plântulas foram medidos, separadamente para
cada parte (BARNES e SOEIRO, 1981). Massa seca de plântulas (MSP): após as
medições, as plântulas foram colocadas para secar em estufa de circulação de ar na
temperatura de 65°C e em seguida pesadas em balança analítica de precisão.
Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial 4 x
4 (reguladores vegetais x doses), com 4 repetições para cada espécie testada. Os dados
foram submetidos à análise de variância pelo teste F, utilizando-se o programa
estatístico Rstudio. As médias das variáveis significativas para os fatores serão
submetidas e comparadas em análise de regressão utilizando-se o software estatístico
Rstudio.
Resultados e Discussão
Os resultados da análise de variância não apontaram efeito significativo no fator
produto apenas na variável massa seca total, no fator dose apenas porcentagem de
germinação, porcentagem de anormais, comprimento do hipocótilo e massa seca total
3
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teve diferença significativa, já na interação entre os fatores, a porcentagem de sementes
duras, comprimento da radícula e comprimento total não teve diferença significativa
entre as médias (Quadro 1).
Referente ao quadro 2 a Primeira Contagem de Germinação (PCG), observa-se
os produtos dentro de cada dose, apenas o fertileader na maior dose (1,5) diferiu-se dos
demais com média de 3.5 sendo a menor média. Nas outras doses não houve diferença
significativa entre os produtos.
No quadro 3 mostra a porcentagem de germinação que teve diferença
significativa apenas nas doses 1,0 e 1,5, onde o Biozyme apresentou maiores medias 50
e 59% respectivamente, na dose 1 expertgrow apresentou menor média com 25,25% já
na dose 1,5 o fertileader teve menor média com apenas 8%. Nas doses 0 e 0,5 não teve
diferença significativa entre os produtos.
Com relação ao IVG no quadro 4, teve diferença significativa apenas nas doses 1
e 1,5 onde o biozyme teve maior media em ambas as doses, e o fertileader teve as
menores medias nas doses referidas acima.
Na tabela 5 com relação ao comprimento do hipocótilo teve-se diferença
significativa apenas nas doses 1 e 1,5, na dose 1 o biozyme teve maior média com
4,4425cm de média e na dose 1,5 o Stimulate e o biozyme teve maiores médias com
3,197 e 3,685 respectivamente.
No quadro 6 temos as medias da porcentagem de sementes duras onde não
diferença significativa na interação apenas na variável produtos onde apenas o Stimulate
apresentou diferença significativa com média de 36% de sementes duras.
No quadro 7 mostra o desdobramento das doses dentro de cada produto, onde foi
mostrado apenas os produtos que teve diferença significativa para cada variável, apenas
o fertileader apresentou diferença significativa entre as doses para a variável PCG, e
ainda apresentou a diminuição do número de plantas que germinaram nos primeiros 5
dias, de acordo com que foi aumentando a dose do produto.Com relação a porcentagem
de anormais o biozyme teve menor média 21% na dose 1,5 e o expertgrow teve maior
média nas doses 1,5 e 1,0 com 50 e 42,5 respectivamente já o Stimulate teve a menor
média na dose 1 com 21%.Para a variável porcentagem de germinação apenas o
expertgrow e o fertileader teve diferença significativa, onde o fertileader uma
apresentou uma diminuição na germinação de acordo com que foi aumentando a dose
do produto já o expertgrow houve um pequeno aumento na germinação ao aplicar as
doses mais altas. apenas fertileader e biozyme que apresentou diferença significativa
entre as doses, ambos se comportaram de forma linear porem de forma contrárias,
enquanto que o biozyme apresentou um aumento do índice de velocidade de germinação
quando se aumentou a dose o fertileader apresentou diminuição. No desdobramento
para o comprimento do hipocótilo o expertgrow e o fertileader apresentou diferença
significativa entre as doses onde ambos diminuem seu comprimento médio quando
aumentamos as doses dos respectivos produtos
No quadro 8 referentes ao comprimento total de plantulas onde teve
significância apenas para o fator produto, observamos mais uma vez que o biozyme se
sobressai em relação aos outros produtos onde apresentou maior media com 8.97cm de
média, e que que os fertileader teve menor média. No variável comprimento da radícula
onde obteve-se diferença significativa apenas para os produtos, o produto biozyme teve
maior média com 5.09 cm de media, o fertileader e o Stimulate apresentaram as
menores médias entre os produtos.
Conclusão
4
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Desta forma, pode-se concluir que a utilização dos produtos comerciais a base de
reguladores vegetais auxilia na germinação e vigor de sementes de rabanete,
dependendo da dose utilizada.
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Quadro 1. Resumo da análise de variância das variáveis primeira contagem de
germinação (PCG), percentagem de germinação (%G), de plântulas anormais (%A),
sementes duras (%D), índice de velocidade de germinação (IVG), comprimentos do
hipocótilo (CH), da raiz (CR) e total (CT), massa seca total (MST) de sementes de
rabanete em função de doses e produtos reguladores vegetais.
Fontes de
Variação
Produtos (P)

GL
3

PCG
37.125*

%G
582.56**

Quadrado médio
%A
560.56**

5
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%D
456.25*

IVG
29.080*
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Quadro 1. Resumo da análise de variância das variáveis primeira contagem de
germinação (PCG), percentagem de germinação (%G), de plântulas anormais (%A),
sementes duras (%D), índice de velocidade de germinação (IVG), comprimentos do
hipocótilo (CH), da raiz (CR) e total (CT), massa seca total (MST) de sementes de
rabanete em função de doses e produtos reguladores vegetais.

Fontes de
Variação
Produtos (P)

GL
3

Doses (D)
PxD
CV (%)
Fontes de
Variação
Produtos (P)
Doses (D)
PxD
CV (%)

3
9
GL
3
3
9

Quadrado médio
%A
560.56**

PCG
37.125*

%G
582.56**

4.708 NS
41.750**
21.72

658.06**
473.56**
645.39** 5
327.12**
27.88
33.55
Quadrado médio
CR
CT
14.315*
34.195**
3.290 NS
12.161 NS
NS
5.390
12.830 NS
46.97
40.54

CH
4.669**
4.130**
3.052**
32.28

%D
456.25*

IVG
29.080*

37.58 NS
174.47 NS
35.41

2.018 NS
13.930**
16.44

MST
1.725 NS
3.995*
2.284 NS
28.74

*significativo a 5% de probabilidade pelo teste F, **significativo a 1% de probabilidade
pelo teste F, NS não significativo. GL: graus de liberdade.CV: coeficiente de variação.
Quadro 2. Desdobramento dos diferentes produtos dentro de cada dose de
bioestimulantes para a variável primeira contagem de germinação de sementes de
rabanete
Produtos
Stimulate
Expert Grow®
Fertileader®
Biozyme®
®

0
13.25 a
12.25 a
14.25 a
11.50 a

2
10.50a
14.75a
13.25a
14.75a

Doses

4
12.25a
12a
12a
14.25a

6
13a
15.25a
3.50b
16.25a

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
Quadro 3. Desdobramento dos diferentes produtos dentro de cada dose de
bioestimulantes para a variável porcentagem de germinação (%) de sementes de
rabanete
Produtos
Stimulate®
Expert Grow®
Fertileader®
Biozyme®

0
47a
56a
49a
41a

2
36a
45a
49a
46a

Doses

4
39ab
25.25b
32ab
50a

6
40ab
31b
8c
59a

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
Quadro 4. Desdobramento dos diferentes produtos dentro de cada dose de
bioestimulantes para a variável porcentagem de anormais (%) de sementes de rabanete
Produtos
®

Stimulate
Expert Grow®
Fertileader®
Biozyme®

0
20ab
14b
35a
27ab

2
27a
28a
27a
32a

Doses

4
21b
42.5a
39ab
27ab

6
29bc
50a
47ab
21c

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
Quadro 5. Desdobramento dos diferentes
359 produtos dentro de cada dose de
bioestimulantes para a variável índice de velocidade de germinação-(IVG)
de

Expert Grow
14b
28a
®
Fertileader
35a
27a
®
2˚ CONGRESSO
LUSO-BRASILEIRO
DE
HORTICULTURA32a
Biozyme
27ab

42.5a
39ab
27ab

50a
47ab
21c

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Quadro 5. Desdobramento dos diferentes produtos dentro de cada dose de
bioestimulantes para a variável índice de velocidade de germinação-(IVG)
de
sementes de rabanete
Produtos
Stimulate®
Expert Grow®
Fertileader®
Biozyme®

0
10.25a
10.11a
10.25a
8.59a

2
8.74a
10.10a
8.45a
10.61a

6

Doses

4
8.90ab
9.01ab
7.69b
11.21a

6
9.43b
9.94ab
3.83c
12.70a

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
Quadro 6. Desdobramento dos diferentes produtos dentro de cada dose de
bioestimulantes para a variável comprimento do hipocótilo de sementes de rabanete
Produtos
Stimulate
Expert Grow®
Fertileader®
Biozyme®
®

0
3.2a
4.015a
4.12a
3.56a

2
2.28a
3.68a
3.09a
3.84a

Doses

4
3.59ab
2.15b
2.32b
4.44a

6
3.19a
2.26ab
0.81b
3.68a

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
Quadro 7. Desdobramento das diferentes doses dentro de cada produto para as variáveis
Primeira contagem de germinação (PCG), porcentagem de germinação(%G)
porcentagem de anormais(%A), índice de velocidade de germinação (IVG) e
Comprimento do Hipocótilo (CH). OBS: foram colocados nesta tabela apenas os
produtos que apresentaram diferença significativa em suas respectivas variáveis.02
Variável
PCG
%G
%G
%A
IVG
IVG
CH
CH

Produtos
Fertileader
Expertgrow
Fertileader
Expertgrow
Fertileader
Expertgrow
Fertileader
Expertgrow

Equação
y = -0,4687x2 + 1,1375x + 13,9
y = -14x + 69,5
y = 5,75x2 - 38,85x + 91,75
y = 5,6x + 14,2
y = -2,0007x + 12,561
y = 1,2933x + 7,5481
y = -1,1305x + 5,3638
y = -0,733x + 4,7263

R²
0.966
0.868
0.820
0.950
0.912
0.9612
0.9712
0.6871

Quadro 8. Valores médios de diferentes produtos para a variável porcentagem de
sementes duras, comprimento da radícula e comprimento total.
Produtos

Stimulate®
Expert Grow®
Fertileader®
Biozyme®

% sementes
duras
36.00a
26.25b
24.50b
25.50b

Comp. radícula
(cm)
3.32b
3.48ab
2.95b
5.09a

Comp. total
(cm)
6.38ab
7.09ab
5.54b
8.97ª

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
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Caraterização das sementes de pimento como fonte de compostos com
atividade antioxidante: efeito da cor do fruto e do modo de produção
Mikaela Abranches1; Nuno Rodrigues2; Luis F. Pereira2; Rosa Guilherme3; Laércio
Boratto de Paula1; José Alberto Pereira2
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Resumo
O pimento (Capsicum annuum L.) é uma hortaliça da família das solanáceas
cujos frutos são amplamente consumidos pela população. Podem ser encontradas
diferentes variedades, podendo o cultivo ser realizado de forma convencional (AC) ou
biológica (AB). Durante o processamento dos frutos, as sementes são geralmente
desperdiçadas constituindo uma matéria prima sem utilização. Neste sentido, o presente
trabalho teve por objetivo avaliar a capacidade antioxidante de extratos de sementes de
to para a sua possível valorização. Estudou-se também se o efeito da cor (verde - vd,
vermelho - vm) e do modo de produção ao nível dessas propriedades. Para tal,
adquiriram-se pimentos da mesma variedade, mas com diferentes colorações (vd e vm)
de produtores da região de Coimbra – Portugal (AC e AB). As sementes foram
liofilizadas e posteriormente preparados extratos metanólicos para extração de
compostos antioxidantes. Nos extratos obtidos foi avaliado o teor em fenóis totais, a
capacidade de inibição de radicais livres de DPPH e a composição das diferentes
frações fenólicas. Os resultados indicam que as sementes de pimento são uma fonte
considerável de fenóis totais, não havendo diferença entre os modos de produção.
Contudo, observou-se grande influência da cor, com as sementes de pimentos verdes a
apresentarem valores muito superiores às dos pimentos vermelhos, nomeadamente
216,9±26,5 mg/kg (AC-vd), 217,8±32,8 mg/kg (AB-vd), 152,1±13,0 mg/kg (AB-vm),
151,7±11,5 mg/kg (AB-vm) em equivalente de ácido gálico. A avaliação dos extratos
(concentração de 1 mg kg-1) na capacidade de inibição de radicais livres de DPPH
mostrou também melhores resultados nas sementes de pimentos verdes. A composição
em ácidos fenólicos, derivados do ácido hidroxicinamico e flavonóis apresentou a
mesma tendência. Os resultados indicam que as sementes de pimento são fontes de
compostos com atividade antioxidante, que o modo de produção não interferiu ao nível
da composição, mas a cor do fruto teve um efeito determinante.
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; antioxidantes; teor em fenóis totais;
aproveitamento de subprodutos; horticultura circular.
Abstract
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Characterization of sweet pepper seeds as source of compounds with antioxidant
activity: effect of fruit color and production mode
The bell pepper (Capsicum annuum L.) is a vegetable of the Solanaceae
family whose fruits are widely consumed by the population. Different varieties can be
found, and the cultivation can be done following the roles of conventional (AC) and
organic (AB) agriculture. During fruit processing, seeds are generally wasted
constituting a matter without use. In this sense, the objective of the present work was to
evaluate the antioxidant capacity of extracts of bell peper seeds for their possible
recovery. The effect of fruit color (green-vd, red-vm) and production mode on
antioxidant properties was also studied. For this purpose, bell peppers of the same
variety in green and red colors produced in AC and Ab in the region of Coimbra Portugal were obtained. The seeds were removed, lyophilized and methanolic extracts
were prepared for the extraction of antioxidant compounds. The total phenol content,
the DPPH free radical inhibition capacity and the composition of the different phenolic
fractions were evaluated in the obtained extracts. The results indicate that bell pepper
seeds are a considerable source of total phenols content, although there is no difference
between production modes. Nevertheless a great influence of fruit color was observed
with green bell pepper seeds presenting values much higher than red bell peppers,
namely 216.9±26.5mg/kg (AC-vd), 217.8 ± 32.8mg/kg (AB-vd), 152.1 ± 13.0mg/kg
(AB-vm), 151.7±11.5mg/kg (AB-vm) in gallic acid equivalent. The evaluation of
extracts (concentration of 1 mg/kg) in DPPH free radical inhibition capacity also
showed better results in green bell pepper seeds. The composition in phenolic acids
derived from hydroxycinnamic acid and flavonols showed the same tendency. The
results indicate that the bell pepper seeds are sources of compounds with antioxidant
activity, that the production method did not interfere with the composition level, but the
color has a determining effect.
Keywords: Capsicum annuum L.; antioxidants; total phenols content; by-products use;
circular horticulture.
Introdução
O pimento, é o fruto do pimenteiro (Capsicum annuum L.), e é uma das
hortaliças mais produzidas e consumidos no mundo. Em alguns países, esta cultura
encontra-se entre as dez hortaliças mais cultivadas e comercializadas sendo por isso
uma grande fonte de rendimento (Nick & Borém, 2016). A espécie pertence à família
Solanaceae e tem como origem o continente americano, e a sua difusão pelo mundo
estará associada aos imigrantes espanhóis, portugueses e italianos que ajudaram a
expandir e disseminar esta cultura (Nick & Borém, 2016).
O alto consumo de hortícolas deve-se à sua composição nutricional e química,
uma vez que são fontes de amido, fibras, proteínas, lipídos e minerais (Silva et al.,
2012). Por outro lado alguns vegetais têm na sua constituição teores considráveis de
moléculas com elevado interesse biológico com propriedades benéficas como os
antioxidantes. No caso do pimento, alguns trabalhos reportam os seus teores em
vitaminas, particularmente a vitamina C, e antioxidantes (Perla et al., 2016).
No processamento industrial do pimento, algumas partes como o pedúnculo,
partes da película, e sobretudo as sementes, são desperdiçados uma vez que não
constituem parte edível, constituindo um desperdício. Contudo, nos últimos anos, vários
estudos concentraram-se no desenvolvimento de novos usos com valor agregado para os
2
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subprodutos agrícolas e da indústria de alimentos (Bandara & Chalamaiah, 2019), e no
caso dos subprodutos de pimento constituem uma matéria prima sem utilização.
Neste sentido, e numa ótica de horticultura circular, em que se procura reduzir o
desperdício e aumentar a utilização de recursos endógenos, o presente trabalho teve por
objetivo avaliar a atividade antioxidante e os principais grupos de compostos fenólicos
de extratos preparados com sementes de pimento, um subproduto do processamento,
avaliando também se a cor dos pimentos (verde e vermelho) e o modo de produção
(convencional e biológico) influem nos parâmetros avaliados.
Material e Métodos
Os pimentos, da variedade Entinas, usados para a elaboração deste trabalho
foram obtidos de diferentes produtores da região de Coimbra – Portugal, tendo-se
adquirido pimentos vermelhos e verdes provenientes de dois modos de produção:
biológico e convencional.
Foram constituídos cinco lotes de cada grupo modo de produção/cor do fruto,
isto é, AB-vd; AB-vm; AC-vd e AC-vm. Posteriormente, os pimentos foram lavados em
água corrente, e a parte edível foi separada das sementes e dos pedúnculos. As sementes
separadas foram limpas, congeladas e liofilizadas para preparação de diferentes extratos.
Para a preparação dos extratos metanólicos foram pesadas 1,5 g do material
liofilizado devidamente triturado que foi extraído três vezes com a adição de 50 mL de
metanol (MeOH) e, após filtração e evaporação, o extrato obtido foi redissolvido para
obtenção de uma solução onde foi determinado a sua atividade antioxidante
nomeadamente: a capacidade de inibição de radicais livres de DPPH, o teor em fenóis
totais e a composição das diferentes frações fenólicas.
Para a determinação da capacidade de inibição de radicais livres de DPPH,
pipetaram-se 0,3mL de amostra para um tubo e adicionaram-se 2,7mL de solução
DPPH previamente preparada em MeOH. Após agitação, a solução foi colocada uma
hora no escuro efetuando-se, em seguida, a leitura no espectrofotômetro, ao
comprimento de onda de 517 nm. A solução DPPH foi preparada usando a proporção de
2,4 mg de 2,2-difenil-1-picril-hidrazil para 100 mL de metanol. O resultados obtidos
foram expressos em percentagem de inibição.
Na determinação do teor em fenóis totais, foi utilizada 1 mL de amostra, ao qual
foi adicionado 1 mL de reagente de folin. O conteúdo foi agitado no vortex e a mistura
permaneceu em repouso por 3 minutos. Posteriormente, adicionou-se 1 mL de Na2CO3
saturado e completou-se com água destilada até um volume final de 10mL. O preparado
permaneceu em repouso durante hora e meia, no escuro, e a leitura foi feita no
espectofotômetro a 725 nm. Paralelamente, foi preparada uma reta padrão com ácido
gálico para expressão dos resultados.
Para a determinação da composição das diferentes frações fenólicas, juntou-se 1
mL de EtOH 95%/0,1% HCl + 1 mL do extrato acrescido do volume necessário de HCl
2% para completar 10 mL de solução. A leitura foi feita em espectofotômetro nos
comprimentos de onda de 280 nm (ácidos fenólicos), 320 nm (ácidos hidroxicinâmicos)
e 360 nm (flavonóis).
Resultados e Discussão
De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar que as sementes de
pimentos produzidos pelos diferentes modos de produção apresentam teores
consideráveis de compostos bioativos que podem ser usados e aproveitados pela
indústria alimentar em substituição aos compostos sintéticos.
3
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Tais valores são mostrados pela determinação do teor em fenóis totais (Figura
1), onde foram registados valores de 217,79 a 216,91 mg de equivalente de ác. gálico/g
de extrato nos pimentos verdes e 152,13 a 151,69 mg de equivalente de ác. gálico/g de
extrato nos pimentos vermelhos. Verificou-se ainda que o modo de produção não
interferiu no teor em fenóis totais.
A avaliação dos extratos (concentração de 1mg kg-1) na capacidade de inibição
de radicais livres de DPPH mostrou também melhores resultados nas sementes de
pimentos verdes. Assim, os extratos das sementes provenientes de pimentos verdes
apresentaram percentagens de inibição de 88,10 a 61,85% enquanto para o caso das
sementes provenientes de pimentos vermelhos os valores variaram entre 49,49 a 37,8%
(Figura 2). Nesse caso, o modo de produção também não interferiu ao nível das
propriedades avaliadas.
A composição em ácidos fenólicos, derivados do ácido hidroxicinâmico e
flavonóis apresentou uma tendência semelhante aos restantes parâmetros avaliados
(Figura 3). Assim, para os extratos provenientes das sementes de pimentos verdes, os
valores obtidos para os ácidos fenólicos, medidos no comprimento de onda de 280nm,
variou de 46,58 a 56,45 mg de equivalentes de ácido gálico/g de extrato, enquanto para
as sementes provenientes de pimentos vermelhos os teores em ácidos fenólicos
alcançaram valores na ordem das 36,17 a 39,42 mg de equivalentes de ácido gálico/g de
extrato (Figura 3). Os derivados do ácido hidroxicinâmico, avaliados a 320 nm,
variaram entre 15,77 a 23,19 mg de equivalentes de ácido cafeico/g de extrato, nas
sementes de pimentos verdes, e 11,35 a 13,49 mg de equivalentes de ácido cafeico/g de
extrato, nas sementes de pimentos vermelhos. Por sua vez, os teores em flavonóis foram
avaliados a 360 nm, foram entre 41,36 a 60,93 mg de equivalentes de quercetina/g de
extrato, para as sementes de pimentos verdes, e 29,56 a 36,57 mg de equivalentes de
quercetina/g de extrato, para as sementes de pimentos vermelhos (Figura 3).
No presente trabalho, o modo de produção não interferiu ao nível das propriedes
das sementes, nos diferentes parâmetros avaliados. Contudo, estudos conduzidos por
outros autores (Yasuora et al., 2015.) observaram que o stress químico ocorrido durante
a produção de pimento interfere negativamente ao nível da capacidade antioxidante dos
frutos. Assim, seria expectável que se interfere na composição do fruto esse fato
também tenha influência ao nível da composição e atividade da semente. No presente
trabalho, tal não se verificou provavelmente pelo modo de produção não ter sido um
fator de stress.
Conclusões
Os resultados indicam que as sementes de pimento, independentemente do modo
de produção e da cor do fruto, são fontes de compostos com atividade antioxidante. Por
outro lado, as sementes provenientes de pimentos verdes são mais ricas nestas classes
de compostos. Numa perspectiva de horticultura circular, a valorização de um
subproduto é uma mais-valia para a produção e transformação de pimento, podendo
estes extratos vir ser usados na indústria, alimentar ou cosmética, em substituição de
antioxidantes sintéticos contribuindo desta forma para a sua valorização.
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Figura 1. Teor de fenóis totais, expresso em mg de equivalentes de ácido gálico/g de
extrato, de sementes de pimentos de verdes e vermelhos (vd e vm), produzidos em
agricultura biológica (AB) e convencional (AC).
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Figura 2. Capacidade de inibição de radicais livres de DPPH, expressa em percentagem
de inibição, de extratos de sementes de pimentos de verdes e vermelhos (vd e vm),
produzidos em agricultura biológica (AB) e convencional (AC).
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Resumo
A adubação potássica (K) é uma prática importante na cultura do
pimentão, principalmente na fase de pós-colheita, favorecendo o ganho de peso, a cor e
a qualidade do fruto, tornando mais resistente à conservação e ao transporte.
Objetivou-se avaliar a qualidade pós-colheita de frutos de pimentão submetidos a
adubação de campo com diferentes doses de potássio. A cultura de pimentão cultivar
Cascadura Ikeda foi cultivada em área comercial no município de Currais- PI (9º0’24
S e 44º24’39 W e 277 m), em clima Aw e em Latossolo Amarelo distroférrico. A
aplicação das doses de K foi realizada na semeadura e em cobertura, parceladas em 3
aplicações, a cada 20 dias. Na maturação comercial, frutos com superfície verde e
brilhante foram colhidos, levados para o Laboratório de Bioquímica da
Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, lavados e
selecionados para a montagem do experimento. O delineamento experimental
adotado foi em blocos casualizado no tempo, sendo os frutos colhidos aos 63, 75 e 83
dias após o transplante. Os tratamentos foram constituídos pelas cinco doses de
potássio (0,0; 2,7; 5,3; 8,0; e 10,5 g planta-1 de K2O, com cloreto de potássio), 3
repetições e unidade experimental composta por 3 frutos de pimentão. As análises
realizadas foram: comprimento médio do fruto, diâmetro do fruto, espessura da polpa,
massa média dos frutos, coloração da casca (L, a*, b*), sólidos solúveis, acidez
titulável e pH dos frutos. Os resultados obtidos para as variáveis físico-químicas
dos frutos de pimentão demonstraram que não houve influência da adubação com as
doses de potássio quando relacionadas aos estádios de maturação. Portanto,
concluímos que os parâmetros de qualidade pós-colheita dos frutos de pimentão
cultivar Casca Dura Ikeda, cultivados nas condições ambientais da região e em campo
aberto, não são variáveis em função da adubação potássica utilizada.
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; biometria; atributos físico-químicos
Abstract
Postharvest quality of sweet pepper fruits fertilized with potassium
Potassium fertilization (K) is an important practice in sweet pepper crop,
especially in the postharvest phase, favoring weight gain, color and fruit quality,
making it more resistant to conservation and transportation. Based on this information,
the aim of this study was to evaluate the post-harvest quality of sweet pepper fruits
submitted to field fertilization with different doses of potassium. The cultivar of the
Cascadura Ikeda cultivar was cultivated in
1 a commercial area in the municipality of
Currais-PI (9º0'24 S

367

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

and 44º24'39 W and 277 m), in Aw type climate and in a Distroferric Yellow Latosol.
The application of the doses of K was performed at sowing and cover, divided in 3
applications, every 20 days. In the commercial maturation, fruits with green and shiny
surface, were collected, washed and selected, to the Laboratory of Biochemistry of the
Federal University of Piauí, Campus Professor Cinobelina Elvas. The experimental
design was randomized blocks in time, with the fruits harvested at 63, 75 and 83 days
after transplantation. The treatments consisted of the five doses of potassium (0.0, 2.7,
5.3, 8.0, and 10.5 g plant-1 K2O, with potassium chloride), 3 replicates and experimental
unit composed of 3 sweet peppers. The analyzes were: mean fruit length, fruit diameter,
pulp thickness, mean fruit mass, shell color, soluble solids, titratable acidity and pH of
sweet pepper fruits. The results obtained for the physico-chemical variables of the pepper
fruits showed that there was no influence of the fertilization with the potassium doses
when related to the stages of maturation. Therefore, we conclude that the postharvest
quality parameters of the sweet pepper fruits cultivar Cascadura Ikeda, cultivated under
the environmental conditions of the region and in the open field, are not variable as a
function of the potassic fertilization used.
Keywords: Capsicum annuum L.; biometry; physicochemical attributes
Introdução
A resposta à adubação é dependente da interação genótipo e ambiente, onde cada
cultivar apresenta desempenho qualitativo e produtivo de acordo com as características
específicas de cada material (Pedó et al., 2013). Nota-se ainda que a qualidade dos frutos
não esteja relacionada somente com a qualidade das sementes e o sistema de produção,
mas, também com a adubação.
Quando o potássio é aplicado excessivamente pode afetar a qualidade do fruto de
pimentão no momento da colheita, ocasionando distúrbios fisiológicos com a queda na
produção e qualidade dos frutos (Marschner, 1995). A carência de potássio afeta a
qualidade e resistência dos frutos e o acúmulo de carboidratos solúveis e açúcares
redutores. Além disso, reflete-se na diminuição da colheita, sem que as plantas
apresentem anomalias externas (Malavolta, 1989). Tavares (2005) trabalhando com
pimentão em casa de vegetação utilizando substrato de fibra de coco, não obteve resposta
para as doses de N e K quanto as variáveis de qualidade pH, SS e AT. Enquanto que
Macêdo & Alvarenga (2005) observaram aumento no SS, AT e pH em função do aumento
nas doses potássio.
A qualidade do fruto do pimentão é altamente sensível às altas temperaturas, a
baixa umidade relativa e a falta de água. Ela não é facilmente definida ou medida como
se faz para a produção. Segundo Pantástico et al. (1979), a qualidade final do produto está
relacionada, direta e indiretamente com numerosos fatores intrínsecos e extrínsecos que
atuam sobre todas as fases de crescimento e desenvolvimento do vegetal. Esses fatores
podem comprometer outros parâmetros qualitativos como a caracterização do pH, acidez
titulável, sólidos solúveis totais e parâmetros relacionados a coloração de frutos cujas as
práticas de cultivo são conhecidas (Canuto et al., 2010).
Desta forma, objetivou-se avaliar a qualidade pós-colheita de frutos de pimentão
submetidos a adubação de campo com diferentes doses de potássio.
Material e métodos
A cultura de pimentão cultivar Cascadura Ikeda foi cultivada em área comercial
no município de Currais- PI (9º0’24 S e 44º24’39 W e 277 m), que apresenta o clima Aw
2
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e Latossolo Amarelo distroférrico. A aplicação das doses de K foi realizada na semeadura
e em cobertura, parceladas em 3 aplicações, a cada 20 dias.
Os frutos foram colhidos quando estavam com a superfície verde e brilhante, na
maioria das plantas da área (50% ou mais). As colheitas foram realizadas aos 63, 75 e 83
dias após o transplanta (DAT), cortando o pedúnculo do fruto com auxílio de uma tesoura
de poda (Finger & Silva, 2005). Em seguida, estes foram transportados para o Laboratório
de Fitotecnia da Universidade Federal do Piauí, Campus de Bom Jesus-PI, onde foram
selecionados quanto à presença de injúrias e defeitos.
O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, sendo os
tratamentos as cinco doses de adubação potássica (0,0; 2,7; 5,3; 8,0; e 10,5 g planta -1 de
K2O, com a fonte sendo o cloreto de potássio), com 3 repetições e unidade experimental
composta por 3 frutos.
Foram realizadas as seguintes análises biométricas nos frutos de pimentão:
Comprimento médio dos frutos (CMF): utilizando o paquímetro digital e expresso em
mm; Diâmetro basal (D): com o auxílio do paquímetro digital e expresso em mm;
Espessura da polpa dos frutos (EP): realizado com o auxílio do paquímetro digital, em
milímetros, sendo os frutos cortados na altura do terço médio superior; Massa média dos
frutos (M): soma da massa da matéria fresca de todos os frutos colhidos semanalmente e
dividido pelo número total de frutos analisados, expresso em gramas (g).
Também foram realizadas as análises físico-químicas, segundo metodologias
descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008): Sólidos solúveis (SS), com auxílio de um
refratômetro digital e expressa em °Brix; o pH da polpa foi determinado com auxílio de
peagâmetro (Marconi®), aferido com tampão pH 4 e 7; a acidez titulável: foi realizada
pelo método titulométrico, utilizando NaOH 0,1N e fenolftaleína como indicador; a
coloração da casca: foi realizada por meio de colorímetro portátil Konica Minolta®,
modelo CR400. Realizaram-se três medições na casca do pimentão para determinar à
medida de L e as coordenadas a* e b*, que significam, respectivamente, luminosidade,
intensidade de verde/vermelho e intensidade de azul/amarelo (Minolta 1998).
Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando significativa, foi
realizado análise de regressão, ambas com 5% de probabilidade, por meio do programa
estatístico SISVAR 5.4 (Ferreira, 2008).
Resultados e discussão
A análise de variância não detectou efeito significativo (p>0,05) nas doses de
potássio para as todas as variáveis biométricas e físico-químicas (quadro 1). A aplicação
parcelada das doses de potássio (k) em cobertura, juntamente com a adubação de
fundação, não foi suficiente para ter diferença entre os frutos de pimentão nas condições
do experimento.
Apesar das doses de K não terem influenciado as variáveis, pode-se observar que
o comprimento médio dos frutos (CF) ficou entre 55,97 a 67,92 mm (quadro 2). Apesar
de não haver diferença entre os tratamentos, os frutos das plantas submetidas à dose 80
kg ha-1 teve maior comprimento do fruto (67, 92 mm) em relação as demais. Os valores
do diâmetro do fruto (DF) variaram entre 39,87 a 46,35mm; da espessura da polpa (EP)
oscilaram entre 3,03 a 3,39 mm; e para a massa média dos frutos verificou-se valores
entre 73,59 a 81,00 gramas.
Cabe ressaltar que vários fatores interferem na biometria do fruto do pimentão,
como estádio de maturação, nutrição, condição climática e, principalmente, a cultivar.
Nesse contexto, cabe frisar que os frutos cultivar Cascadura Ikeda apresentam menor
qualidade quando associados às altas temperaturas e baixa umidade relativa. Todavia,
3
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esses fatores podem ter comprometido outros parâmetros avaliados neste trabalho. Outra
provável causa para a redução no tamanho dos frutos está relacionada ao menor tempo
ocorrido entre a fecundação e a maturação dos frutos, sendo este fato considerado como
um mecanismo de adaptação ao estresse térmico (Adams et al., 2001; Pagamas & Nawata,
2008).
O teor de sólidos solúveis (SS) é uma das principais características dos frutos no
que diz respeito ao sabor, visto que é nesta fração que se encontram os açúcares e os
ácidos. Deste teor, cerca da metade é composta de açúcares, predominantemente glicose
e frutose, e 1/8 de ácidos, principalmente, o ácido cítrico (Jones Júnior, 1998). No
presente trabalho, os frutos de pimentão apresentaram o valor de 4,72 °Brix na dose 120
kg ha-1 de potássio (quadro 2). Isso explica o aumento da concentração de nutrientes na
solução do solo, ocorrendo redução do potencial osmótico da solução e dificultando a
absorção de água pelas plantas. Quanto menor o teor de água, maior a concentração de
sólidos solúveis, fato que ocorreu na maturação dos frutos.
O pH dos frutos do pimentão oscilou entre 6,05 e 6,11 (quadro 2), situado dentro
da faixa de frutos não ácidos, conforme estabelecido por Gould (1974), que afirma que o
pH do pimentão atinge 6,52 no fruto verde imaturo e depois tende a diminuir com o
amadurecimento, chegando a 5,02 no fruto maduro. Rubio et al. (2010) também
obtiveram pequena variação no pH na polpa do pimentão fertilizado com doses de K.
Portanto, esses resultados estão bem próximos aos observados no presente trabalho.
Os frutos de pimentão obtiveram valores de acidez titulável variando de 0,15 até
0,17% (quadro 2). A medida que aumenta o fornecimento de K aumenta, também, seu
conteúdo nos frutos, melhorando sua distribuição. Essa elevação da acidez titulável pode
estar relacionada ao aumento na quantidade de potássio liberado pela adubação e
absorvido pela planta (Chitarra & Chitarra, 2005).
A coloração é tida como o atributo de qualidade do fruto, sendo mais atrativo para
o consumidor, podendo variar entre cultivares. Entretanto, as modificações na cor dos
frutos com a maturação ocorrem tanto em razão dos processos degradativos, como dos
processos sintéticos. Elas correspondem a um dos principais critérios de julgamento para
identificação do amadurecimento de frutas e algumas hortaliças (Chitarra & Chitarra,
2005).
A coloração da casca dos frutos de pimentão (L*, a* e b*) provocou pequenas
variações nos valores médios (quadro 2). Os valores encontrados neste trabalho, estão
próximos daqueles citados por Lancaster et al. (1997), no qual os pimentões verdes
apresentaram valores de 33,2, - 11,4, 28,1 para L*, a*, b*, respectivamente. De acordo
Bartz & Brecht (2003) a coloração do pimentão é determinada pelo cultivar e pelo estádio
de amadurecimento dos frutos. Neste trabalho, como os frutos foram colhidos no mesmo
estádio de desenvolvimento fisiológico, provavelmente foi a cultivar que determinou a
coloração, apresentando a predominância do verde, cor que atende a preferência da
maioria dos consumidores dessa hortaliça.
Conclusão
As doses de potássio não influenciaram o comprimento, diâmetro, espessura,
massa, sólidos solúveis, acidez titulável, pH e coloração da casca dos frutos de pimentão
cultivar Cascadura Ikeda cultivado a campo em Bom Jesus, PI.
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Quadro 1. Resumo da análise de variância (quadrado médio) para comprimento (CF) e
diâmetro do fruto (DF), espessura da polpa (EP), massa dos frutos (M), sólidos solúveis
(SS), pH, acidez titulável (AT) e coloração da casca (L, a*, b*) de frutos de pimentão
produzidos sob doses de adubação potássica em Bom Jesus-PI.
Quadrado médio (QM)
FV
GL
CF
DF
EP
M
SS
ns
ns
ns
ns
Blocos
3
59,48
14,39
0,07
19,32
0,097ns
Doses
4
93,49ns
25,81ns
0,07ns
35,95ns
0,016ns
Resíduo
12
47,67
12,75
0,05
14,70
0,042
CV %
19
10,78
8,14
17,70
4,87
4,43
pH
Acidez
L*
a*
b*
Blocos
3
0,0172ns 0,00035ns
5,40**
0,378**
1,71ns
Doses
4
0,0031ns 0,00017ns
0,90ns
0,114ns
15,37ns
Resíduo
12
0,0077
0,00019
1,08
0,148
1,18
CV %
19
1,44
8,53
2,60
4,09
4,50

FV: fator de variação; GL: grau de liberdade; CV: coeficiente de variação; **, * e ns: respectivamente
significativo ao nível de 1%, 5% e não significativo pelo teste F.

Quadro 2. Os valores médios de comprimento (CF) e diâmetro do fruto (DF), espessura
da polpa (EP), massa dos frutos (M), sólidos solúveis (SS), acidez titulável (%), pH e
coloração da casca (L, a*, b*) de frutos de pimentão produzidos sob doses de adubação
potássica em Bom Jesus-PI.
Doses
(kg ha-1)
0
40
80
120
160

CMF
(mm)
55.97 a
63.95 a
67.92 a
64.92 a
67.57 a

DF
(mm)
39.87 a
44.00 a
46.35 a
43.34 a
45.71 a

EP
(mm)
3.03 a
3.32 a
3.21 a
3.39 a
3.31 a

M
(g)
73.59 a
78.73 a
79.69 a
80.58 a
81.00 a

SS
(°Brix)
4.62a
4.69a
4.56a
4.72a
4.59a

pH
6.11a
6.11a
6.07a
6.10a
6.05a

Acidez
(%)
0.16a
0.15a
0.15a
0.16a
0.17a

Coloração casca
L*
a*
b*
40.12a -9.45a 24.08a
40.61a -9.61a 24.67a
39.30a -9.30a 23.10a
40.16a -9.44a 24.22a
40.16a -9.17a 24.63a

As médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo o teste de Tukey a nível
5% de significância.
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Qualidade pós colheita de batata, cvs. Agata e Atlantic adubadas com
sulfato de potássio
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Resumo
A batata (Solanum tuberosum L.) é a hortaliça mais importante no Brasil. A adubação é
um dos principais fatores que influenciam na produtividade, sendo essa prática, essencial
na determinação da qualidade e quantidade de tubérculos produzidos. O potássio (K) é o
nutriente absorvido em maior quantidade pela batateira sendo importante para o
desenvolvimento da planta, produtividade, qualidade dos tubérculos e para aumentar a
conservação pós-colheita. Neste sentido, objetivou-se avaliar a influência da aplicação
foliar de sulfato de K, fertilizante K-leaf (52% K2O, 56% sulfato e 0,3% cloreto) em
épocas e combinações de épocas de aplicação, na qualidade dos tubérculos das cultivares
Ágata e Atlantic. Os experimentos foram conduzidos de março a junho de 2017 (safra da
seca), utilizando as cultivares Ágata e Atlantic e de junho a outubro de 2017 (safra de
inverno), com a cultivar Atlantic, em Cristalina-GO. O delineamento experimental foi o
de blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições. Foram avaliadas aplicações
do fertilizante foliar (K-leaf) na dose de 8 kg ha -1. Os tratamentos consistiram em: 1testemunha (ausência de aplicação); 2- aplicação aos 42 dias após plantio (DAP); 3aplicação aos 56 DAP; 4- aplicação aos 42 e 56 DAP; 5- aplicação aos 56 e 70 DAP e 6aplicação aos 42, 56 e 70 DAP. Ao final do ciclo de cultivo foram coletadas amostras de
cada parcela para mensurar a qualidade pós-colheita dos tubérculos, sendo avaliado:
percentagem de matéria seca, açúcares totais, pH da polpa e sólidos solúveis. Estas
medições foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do curso de Nutrição da UFU
com metodologias próprias para cada variável. A resposta favorável a aplicação foliar de
K-leaf varia entre as cultivares e épocas de cultivo. Ágata responde a maior número de
aplicações que Atlantic. Em geral, a aplicação aos 56 DAP para Agata em cultivo da seca
e Atlantic em cultivo de inverno e, aos 56 e 70 DAP, para Atlantic em cultivo da seca
promovem incremento no teor de sólidos solúveis, em relação a ausência de aplicação
foliar. Os teores de açúcares totais, matéria seca e pH da polpa, também foram
influenciados pelos tratamentos com K-leaf, principalmente nos tratamentos com duas ou
três aplicações (56 e 70 DAP) e (42, 56 e 70 DAP), respectivamente.
Palavras-chave: Solanum tuberosum L.; nutrição de plantas; K-leaf.
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Post-harvest quality of potatoes, cvs. Agata and Atlantic fertilized with potassium
sulphate
Potato (Solanum tuberosum L.) is the most important vegetable in Brazil. Fertilization is
one of the main factors influencing productivity, being this practice, essential in
determining the quality and quantity of tubers produced. Potassium (K) is the nutrient
absorbed in greater quantity by potato being important for the development of the plant,
productivity, quality of the tubers and to increase the postharvest conservation. The
objective of this study was to evaluate the influence of foliar application of K-sulphate,
K-leaf fertilizer (52% K2O, 56% sulphate and 0,3% chloride) on the seasons and
combinations of application times, cultivars Agata and Atlantic. The experiments were
conducted from March to June 2017 (dry season), using the cultivars Agata and Atlantic
and from June to October 2017 (winter crop), with Atlantic cultivar, in Cristalina-GO,
Brazil. The experimental design was a randomized block, with six treatments and four
replications. Applications of leaf fertilizer (K-leaf) at a dose of 8 kg ha-1 were evaluated.
The treatments consisted of: 1 - control (absence of application); 2- application at 42 days
after planting (DAP); 3- application at 56 DAP; 4- application at 42 and 56 DAP; 5application at 56 and 70 DAP and 6 application at 42, 56 and 70 DAP. At the end of the
growing cycle, samples were collected from each plot to measure the post-harvest quality
of the tubers, being evaluated: percentage of dry matter, total sugars, pulp pH and soluble
solids. These measurements were carried out in the Laboratory of Bromatology of the
Nutrition course of UFU with own methodologies for each variable. The favorable
response to leaf application of K-leaf varies between cultivars and growing seasons.
Agate responds to more applications than Atlantic. In general, the application to 56 DAP
for Agata in dry season and Atlantic cultivation in winter cultivation and, at 56 and 70
DAP, for Atlantic in dry season cultivation promoted an increase in the soluble solids
content, in relation to the absence of foliar application. The total sugars, dry matter and
pH of the pulp were also influenced by K-leaf treatments, mainly in the treatments with
two or three applications (56 and 70 DAP) and (42, 56 and 70 DAP), respectively.
Keywords: Solanum tuberosum L.; plant nutrition; K-leaf.
Introdução
A batata (Solanum tuberosum L.) é, entre as olerícolas, a cultura mais importante
no Brasil e no mundo, devido ao seu cultivo complexo, ciclo curto e produtividade
elevada (Filgueira, 2008). Ocupa o terceiro lugar entre os alimentos mais consumidos no
mundo, ficando atrás somente do arroz e do trigo. No Brasil, a batata é a hortaliça mais
importante, com uma produção anual de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas em
uma área de cerca de 130 mil hectares. De acordo com Associação Brasileira da Batata
(ABBA), o agronegócio da batata envolve em torno de 5 mil produtores em 30 regiões de
sete estados brasileiros (MG, SP, PR, RS, SC, GO e BA) (EMBRAPA, 2018).
A produção de batata no Brasil tem dois segmentos, sendo a batata para consumo
fresco, onde a cultivar mais plantada é Agata e o segmento para a indústria com dois tipos,
o de batata para chips e a batata pré-frita congelada em forma de palito. Para a indústria
de chips a mais plantada é a ‘Atlantic’.
A adubação é um dos principais fatores que influenciam na produtividade e, dentre
as hortaliças, a batata é considerada uma das espécies mais exigentes em adubação, sendo
essa prática essencial na determinação da qualidade e quantidade de tubérculos
produzidos (Filgueira, 2008). Portanto, é imprescindível a presença de nutrientes na
forma prontamente disponível na solução do solo (Fernandes, 2010).
2
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O manejo da adubação junto com a cultivar utilizada, são os fatores que mais
influenciam na qualidade interna do tubérculo (Quadros et al., 2009) que segundo Moreno
(2000) está diretamente ligada à sua composição química. Neste contexto, a composição
química e bioquímica dos tubérculos é importante não somente para determinar a
qualidade da batata, mas também a qualidade do produto final (Fernandes et al., 2010).
Dentre as características que estão ligadas à qualidade dos tubérculos destacamse a percentagem de matéria seca e os teores de sólidos solúveis e de açúcares totais que
influenciam na coloração e textura do produto final e no processo de fritura, pois quanto
mais matéria seca, menor a absorção de óleo durante a fritura, enquanto o pH da polpa,
pode influenciar de forma indireta na qualidade (Pereira, 2003; Feltran et al., 2004).
O potássio (K) é o nutriente absorvido em maior quantidade pela batateira sendo
importante para o desenvolvimento da planta, produtividade, qualidade dos tubérculos e
para aumentar a conservação pós-colheita (Filgueira, 2008). Portanto, o desenvolvimento
das plantas e a produção é altamente dependente do fornecimento dos nutrientes. O K
aumenta a altura da planta e o vigor da cultura, cumprindo papel importante no
desempenho da translocação de carboidratos das folhas para os tubérculos (Jasim et al.,
2013). O nutriente também se relaciona com a síntese de compostos secundários que
atuam como inibidores da ação e desenvolvimento dos fatores bióticos.
A aplicação de K via foliar é uma opção interessante, especialmente na forma de
sulfato, uma vez que cultivares destinada a indústria são sensíveis ao cloreto, principal
fonte fornecida no plantio, devido a interação do cloreto no metabolismo das plantas, com
o aumento dos açúcares redutores, fator indesejado para a comercialização.
Neste sentido, objetivou-se avaliar nas condições de Cristalina-MG, Brasil, a
influência da aplicação foliar de sulfato de K em doses e épocas, na qualidade pós-colheita
de tubérculos de batata, cultivares Ágata e Atlantic.
Material e Métodos
Os experimentos foram conduzidos de março a junho de 2017 (safra da seca),
utilizando as cultivares Agata e Atlantic e de junho a outubro de 2017 (safra de inverno),
com a cultivar Atlantic. Os experimentos foram conduzidos em áreas da empresa Agrícola
Wehrmann em Cristalina-GO (16° 46’ 07” S e 47° 36’ 49” W), a região apresenta clima
do tipo Aw de acordo com a classificação de Köppen, ou seja, verão quente úmido com
inverno frio e seco.
O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com seis tratamentos e
quatro repetições, totalizando 24 parcelas. Cada parcela foi constituída por quatro linhas,
espaçadas de 0,80 m entre linhas e 0,30 m entre plantas, com 6 m de comprimento, sendo
a área útil, os 4 m centrais das duas linhas centrais.
Foram avaliadas aplicações do fertilizante foliar (K-leaf), 8 kg ha-1, em diferentes
épocas (Quadro 1). O produto foliar (K-leaf) é composto por óxido de potássio (K2O)
solúvel em água (52%), sulfato de potássio (56%) e cloreto de potássio (0.3%).
O preparo do solo foi o padrão usado pelo produtor. O tipo de batata-semente das
cultivars foi o tipo III. A adubação de plantio e de cobertura dos experimentos foram
determinadas de acordo com a análise de solo (Quadro 2) e com base na experiência
prática do suporte técnico da empresa Wehrmann. Foram aplicados 2300kg ha-1 03-3506 no plantio das cultivares Agata e da Atlantic. Aos 25 dias após o plantio,
imediatamente antes da amontoa, foram aplicados em cobertura, 350kg ha-1 de K-MAG
na cultivar Atlantic e 350kg ha-1 de 20-00-20 na Ágata.
Os tratamentos fitossanitários realizados nos experimentos, durante todo o
desenvolvimento da cultura, foram de acordo com o monitoramento de pragas e doenças
3
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realizado pelo suporte técnico da empresa, com o uso de produtos registrados para a
cultura da batata.
Aos 90 dias após o plantio a cultivar Agata foi dessecada com herbicida, sendo
esta prática não utilizada para a cultivar Atlantic. Aos 100 dias após o plantio (DAP)
ocorreu a colheita na cultivar Agata. No experimento safra da seca com Atlantic a colheita
ocorreu aos 96 DAP e no experimento safra inverno aos 119 DAP. Foram colhidos e
classificados os tubérculos das plantas das duas linhas centrais, desprezando 1,0 m de
cada extremidade das parcelas experimentais. A classificação dos tubérculos foi feita de
acordo com o diâmetro transversal. Do material colhido foi retirada amostras de 3,63 kg
de tubérculos do tipo Especial (42-70mm) de cada parcela, nos dois experimentos com
Atlantic, a qual foi utilizada para a determinação dos teores de sólidos solúveis. Esse
parâmetro foi determinado em laboratório da empresa Wehrmann, por meio da técnica do
densímetro, a qual consiste em imergir uma amostra de 3.630g em um tanque com
capacidade de 100 litros de água, no qual aferiu-se o peso submerso de tubérculos e com
base no valor obtido, faz-se a correspondência desse valor ao teor de sólidos solúveis
expressos em porcentagem em uma tabela pré estabelecida pela indústria de batata frita.
Para os três experimentos também foram feitas outra medidas pós-colheita em
amostras de quatro tubérculos tipo Especial, sendo estas determinações: a percentagem
de matéria seca, de açúcares totais e do pH da polpa. Estas medições foram feitas no
Laboratório de Bromatologia do curso de Nutrição da Universidade Federal de
Uberlândia.
A percentagem de matéria seca foi obtida pelo método de secagem em estufa com
circulação de ar à 105ºC, até atingir peso constante. Quatro tubérculos por parcela foram
fatiados e colocados na estufa e após esse período foram retiradas e colocados em
dessecador e posteriormente pesadas, obedecendo ao método AOAC (2007).
Outra amostra de quatro tubérculos de cada parcela foi utilizada para análise das
outras características. Os tubérculos foram higienizados com água clorada (150 ppm de
cloro ativo), descascadas manualmente e, em seguida, enxaguadas em água destilada.
Para a determinação de açúcares totais pelo Método fenol-sulfúrico, que se resume à
desidratação dos açúcares em meio ácido concentrado e posterior formação de complexo
dos mesmos com fenol (Dubois et al., 1956). A determinação do potencial hidrogeniônico
foi realizado por leitura direta da amostra à temperatura de 24°C. Consistiu na pesagem
50 g de polpa da batata trituradas e diluídas (AOAC, 2007).
As médias foram submetidas à análise de variância e as características que forem
significativas pelo teste F a 5% de probabilidade, foram comparadas pelo teste de Tukey
também ao nível de 5% de probabilidade.
Resultados e Discussão
No cultivo de Atlantic, nas duas épocas, observou-se influência dos tratamentos
no teor de sólidos solúveis principalmente com aplicações do Sulfato de K aos 42 e 56
DAP (Quadro 3). Os sólidos solúveis são constituídos principalmente por açúcares
(sacarose) (Chitarra & Chitarra, 2005) e implica diretamente na eficiência da fritura, pois
essa é um processo de secagem e quanto mais sólidos nos tubérculos, menor o teor de
água e consequente menores gastos de energia e de óleo já que esse será menos absorvido
ao final do processo. Em média o teor de sólidos foi maior na safra de inverno o que pode
ser explicado por uma condição climática mais favorável para a cultura o que refletiu
naturalmente no maior acúmulo de matéria seca.
Para as demais características também ocorreram algumas diferenças entre os
tratamentos (Quadro 4). Em geral a percentagem de matéria seca foi menor na testemunha
4
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nas duas cultivars e épocas, apesar de alguns tratamentos não diferirem estatisticamente
da testemunha. A cultivar Atlantic apresentou maior percentagem de matéria seca que
Agata, o que era de se esperar pois trata-se de uma cultivar destinada para indústria de
fritas, especificamente de chips. Segundo Pereira et al. (2005), tubérculos com maiores
teores de carboidratos e com menores teores de água são mais adequados à fritura e ao
preparo de purês e conforme Melo (1999), favorece o rendimento da fritura e a produção
de chips, proporcionando menor retenção de óleo e garantindo a crocância do produto
final. A cultivar Agata tem menor teor de matéria seca em seus tubérculos, portanto, são
mais firmes no cozimento, sendo indicadas para a preparação de pratos assados onde é
essencial a manutenção de sua forma (Pereira, 1987). Melo (1999) afirma que para a
obtenção de tubérculos com alto teor de matéria seca, o fator genético é o mais importante,
ou seja, deve-se plantar cultivares que tenham essa característica, mas fatores ambientais
e de manejo podem alterar o teor de matéria seca nos tubérculos.
A aplicação do fertilizante foliar (K-leaf) promoveu maiores percentagens de
açúcares totais em relação a testemunha nos três experimentos, com destaque para os
tratamentos 5 e 6 (aplicações tardias e parceladas) (Quadro 4). A adição de K via foliar
pode ter incrementado indiretamente o acúmulo de carboidratos nos tubérculos já que
enzima catalisadora amido-sintetase é ativada pelo K, tornando sua presença fundamental
para os processos vitais de desenvolvimento e produção (Salisbury & Ross, 1992) dos
tubérculos. O K aumenta a altura da planta e o vigor da cultura, cumprindo papel
importante no desempenho da translocação de carboidratos das folhas para os tubérculos
(Jasim et al., 2013). O destaque dos tratamentos que tiveram aplicações aos 56 e 70 DAP,
reforça a afirmação anterior, pois no trabalho de Fernandes (2010) os tubérculos
acumularam K do início da tuberização até próximo aos 83 e 90 DAP, alcançando os
acúmulos máximos estimados de 101 e 95 kg ha-1, respectivamente, pelas cultivares
Agata e Atlantic sendo que do total de K extraído, as cultivares Atlantic e Agata
acumularam entre 50% e 61% do K em seus tubérculos, respectivamente. O autor
observou o pico de maior acúmulo diário de K nos tubérculos, quando as cultivares Agata
e Atlantic acumularam em torno de 3,83 e 3,69 kg ha -1.
Considerando que praticamente em todos os tratamentos, os valores de pH da
polpa dos tubérculos das cultivares nos três experimentos estavam acima de 6,0, fato que
indicativo de que os tubérculos se encontravam em bom estado de maturação e
conservação, pois os valores de pH ótimos para a ação de enzimas que degradam o amido
são menores (Nardin, 2009). No entanto, percebe-se influência dos tratamentos nos
valores do pH nos experimentos com Atlantic e novamente com destaque para os
tratamentos 5 e 6. Neste contexto, assim como no trabalho de Fernandes et al. (2010)
observa-se uma certa correlação positiva entre o pH da polpa e teor de matéria seca, ou
seja, quanto maior o teor de matéria seca, menor a acidez da polpa.
Conclusões
A resposta favorável à aplicação foliar de K-leaf varia entre as cultivares e épocas
de cultivo. Ágata responde a maior número de aplicações que Atlantic. Em geral, a
aplicação aos 56 DAP para Agata em cultivo da seca e Atlantic em cultivo de inverno e,
aos 56 e 70 DAP, para Atlantic em cultivo da seca promovem incremento no teor de
sólidos solúveis, em relação a ausência de aplicação foliar.
Açúcares totais, matéria seca e pH da polpa, também foram influenciados pelos
tratamentos com K-leaf, principalmente com aplicações parceladas aos 56 e 70 DAP.
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Quadro 1 - Épocas de aplicação do fertilizante a base de Sulfato de K. Cristalina-GO,
2017.
Tratamentos

N de aplicações

Época da aplicação- DAP (dias após plantio)

1
2
3
4
5
6

0
1
1
2
2
3

Testemunha
42
56
42 e 56
56 e 70
42; 56 e 70

Quadro 2 - Análises física e química dos solos dos experimentos. Cristalina-GO, 2017.
Parâmetros
Unidades
Experimento
Experimento
Experimento
Agata
Atlantic
Atlantic
(safra da seca)
(safra inverno)
Silte
%
26
31
27
Argila
%
69
60
52
Areia
%
5
9
21
pH em água
-6,3
6,3
6
pH em
-6
5,9
6
CaCl2
P
mg/dm³
53,5
87,6
23
K
mg/dm³
221,4
253,4
215,3
S
mg/dm³
39,7
23,2
33,3
Ca
cmolc/dm³
4,2
4,32
4
Mg
cmolc/dm³
2,1
1
1
Al
cmolc/dm³
<0,1
<0,1
<0,1
H+Al
cmolc/dm³
3,8
4,2
3,3
CTCtotal
cmolc/dm³
10,8
10,2
9
V
%
64,2
59
64
m
%
1,1
1,8
10
Relações
Ca / Mg
-2,2
4,2
4
Ca / K
-7,9
6,8
8,2
Mg / K
-3,7
1,6
2,3
Saturação do Complexo de Troca
K/CTC
%
5,3
6,4
5,2
Ca/CTC
%
39,7
42,4
47
Mg/CTC
%
19,1
10,3
11,6
Na/CTC
%
0
0
0
H+Al/T
%
35,9
40,9
36,1
Micronutrientes
B
mg/dm³
0,5
2,1
1,4
Zn
mg/dm³
15,6
21,4
14
Fe
mg/dm³
24
22,3
23
Mn
mg/dm³
22,2
30,4
19,5
Cu
mg/dm³
2,2
4,1
2
7
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Quadro 3 – Sólidos solúveis na cultivar Atlantic (duas épocas) sob aplicações de Sulfato
de K. Cristalina-GO, 2017.
Tratamentos

1-Testemunha
2- 42DAP*
3- 56DAP
4- 42 e 56DAP
5- 56 e 70DAP
6- 42,56e70DAP
DMS

Sólidos solúveis (%)
Safra de inverno

Safra da seca

18.30 b
18.75 a
18.73 a
18.69 ab
18.48 ab
18.40 ab
0.40

16.25 b
17.15 a
16.73 ab
17.43 a
16.37 b
16.91 ab
0.69

*DAP-dias após plantio
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si nas colunas pelo teste de Tukeyt (p<0,05) .

Quadro 4 - Teores de matéria seca, açúcares totais e pH da polpa nas cultivars Agata e
Atlantic (duas épocas) sob aplicações de Sulfato de K. Cristalina-GO, 2017.
Tratamentos

Matéria seca (%)

Açúcares Totais
(% na matéria seca)

AG2

pH da polpa

AT3
AT
AG
AT
AT
AG
AT
safra
safra
safra
safra
safra
da seca
inverno
da seca
inverno
da seca
1-Testemunha
15,38 b
19,79 d
20,78 c
14,23 c
15,95 c
16,32 b
6,04 a 6,03 d
2- 42DAP*
15,97 a
20,56 b
21,20 a
14,26 c
16,36 bc 16,71 ab 6,05 a 6,23 bc
3- 56DAP
15,49 ab 20,04 cd 21,11 ab
13,71 d
16,55 b
16,76 ab 5,90 b 6,27 abc
4- 42 e 56DAP
15,99 a
19,88 d
20,94 abc 14,62 bc 16,23 bc 16,84 ab 6,11 a 6,18 cd
5- 56 e 70DAP
15,23 b
21,01 a
21,01 abc 14,70 ab 17,17 a
17,53 a
6,10 a 6,37 ab
6- 42,56e70DAP 15,59 ab 20,30 bc 20,87 bc
15,05 a
17,32 a
17,54 a
6,13 a 6,40 a
DMS
1,54
0,76
0,62
1,26
1,29
2,51
0,77
1,06
2
3
*DAP-dias após plantio; Agata, Atlantic
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si nas colunas pelo teste de Tukey (p<0,05).
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6,25 c
6,35 abc
6,36 abc
6,33 bc
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O modo de produção (convencional e biológico) altera as caraterísticas
do pimento?
Does the method of production (conventional and organic)
change the peppers’ characteristics?
Rosa Guilherme1; Armando Ferreira2; Beatriz Sousa2; Nuno Rodrigues3; José Alberto
Pereira3; Ana Cristina Ramos2
1Instituto
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Resumo
O pimento (Capsicum annuum L.) é um vegetal, com diversas colorações, que
pode ser consumido em diferentes formas. Muitos consumidores mostram preferência
pelas colorações verde e vermelha preferencialmente produzidos no modo de produção
biológico (AB) em detrimento dos de agricultura convencional (AC) por considerarem
que apresentam melhores características sensoriais. Assim, no presente trabalho
procedeu-se à comparação de pimentos verdes e vermelhos produzidos em AB e em AC
ao nível de parâmetros físico-químicos (firmeza, cor, pH, sólidos solúveis totais e
acidez) e sensoriais (aspeto, intensidade e homogeneidade de cor, brilho, aroma, doce,
amargo, picante, sabor, acidez, dureza, fibrosidade, crocância, suculência e qualidade
global). Constituíram-se cinco lotes de cerca de dois kg por modalidade: AB-verdes,
AB-vermelhos, AC-verdes e AC-vermelhos, onde se procedeu à avaliação dos
parâmetros físico-químicos, e sensoriais (numa escada de 1 a 11) por um painel de
provadores. Os resultados mostraram que os pimentos AC foram menos duros que os
AB e que, nestes, os verdes apresentavam uma dureza superior aos vermelhos. Ao nível
dos parâmetros da cor praticamente não se registaram diferenças em relação ao modo de
produção, tendência que foi mantida para o pH e a acidez, enquanto que o teor em
sólidos solúveis foi superior nos de AC, em ambas as colorações. Nas características
sensoriais, o painel avaliou mais positivamente a intensidade e a homogeneidade de cor,
o brilho e o sabor nos pimentos AC em comparação com os AB, tendência observada
em ambas as colorações. As maiores diferenças observaram-se entre as colorações sem
influência do modo de produção. Na qualidade global não foram registadas diferenças
nos pimentos verdes enquanto os pimentos vermelhos AC (7,9±1,3) apresentaram maior
qualidade que os AB (6,6±1,4). Conclui-se que, nas amostras avaliadas e relativamente
aos parâmetros em análise, as convicções dos consumidores não têm fundamentação.
Palavras-Chave: Capsicum annuum L.; composição físico-química; caracterização
sensorial; qualidade global.
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Abstract
Bell pepper (Capsicum annuum L.) is a vegetable, with several coloration, that
can be consumed in different ways. Consumers show preference for green (vd) and red
(vm) coloration, and many prefer peppers produced in organic farming (AB) rather than
conventional agriculture (CA) because their better sensorial characteristics. It was
intended to compare vd and vm peppers produced in AB and AC referring to physicalchemical parameters (firmness, colour; pH, total soluble solids, acidity) and sensorial
(aspect, colour intensity and homogeneity, brightness, aroma, sweet, bitter, pungency,
taste, acidity, hardness, fibrousness, crispiness, juiciness and global quality). Peppers
from AB and AC were obtained and five batches of about 2 kg were made per modality:
AB-vd, AB-vm, AC-vd and AC-vm. In each batch, physical-chemical parameters were
evaluated in duplicate and a trained panel of eight tasters evaluated sensorial parameters
on a continuous scale from 1 to 11. Results showed that the AC peppers were less hard
than AB and that, in these; the green ones presented a higher hardness to the red ones.
Concerning colour parameters, there were almost no differences regarding production, a
tendency that was maintained for pH and acidity, while the soluble solids content was
higher in the AC, in both coloration. In the sensorial characteristics, the panel evaluated
more positively the intensity and homogeneity of colour, brightness and flavour in the
AC peppers in comparison to the AB, tendency observed in both tinges. The greatest
differences were observed between coloration without influence of production. In the
total quality, no differences were verified in green peppers while red peppers AC (7.9 ±
1.3) presented higher quality than AB (6.6 ± 1.4). It is concluded that, in the samples
evaluated and in relation to the parameters under analysis, the convictions of the
consumers have no fundament.
Keywords: Capsicum
characterization; quality.

annuum

L.;

physicochemical

composition;

sensorial

Introdução
A agricultura biológica foi definida pelo Codex Alimentarius (1999) como sendo
“um sistema de produção holístico, que promove e melhora a saúde do ecossistema
agrícola, ao fomentar a biodiversidade, os ciclos biológicos e a atividade biológica do
solo. Privilegia o uso de boas práticas de gestão da exploração agrícola, em lugar do
recurso a fatores de produção externos, tendo em conta que os sistemas de produção
devem ser adaptados às condições regionais”. Nas últimas décadas, o consumo de
alimentos produzidos por este modo de produção, tem vindo a aumentar em grande
escala, quer no Mundo quer em Portugal.
Têm sido várias as razões apontadas para o aumento da procura dos produtos de
agricultura biológica, nomeadamente as questões ligadas à saúde humana uma vez que
se entende que os produtos de agricultura biológica são isentos de resíduos de
agroquímicos, e também as questões referentes à sustentabilidade dos ecossistemas
agrícolas. Yiridoe et al. (2005) referem que a preocupação com a saúde e segurança
humanas, são fatores chave que influenciam a preferência dos consumidores por
alimentos biológicos. Acresce ainda, a convicção generalizada entre os consumidores de
produtos originários de agricultura biológica, que se trata de alimentos de maior
qualidade nutricional (Williams, 2002), ainda que a bibliografia em muitos casos seja
contraditória. As questões ligadas ao sabor e a aspetos sensoriais dos alimentos são
também uma razão vulgarmente apontada pelos defensores deste tipo de produtos. No
2
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entanto, para obter conclusões claras a esse respeito é necessário recorrer a painéis de
provadores treinados para o efeito (Legin et al, 2003).
O pimenteiro (Capsicum annuum L.) pertence ao género Capsicum, é uma planta
herbácea anual da família Solanaceae. Os seus frutos, os pimentos, podem apresentar
diversas colorações, e são muito apreciados e consumidos em todo o mundo em
diferentes formas e aplicações culinárias.
Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo comparar pimentos
produzidos em dois modos de produção, ou seja em agricultura biológica (AB) e
agricultura convencional (AC) ao nível das características físico-químicas e sensoriais.
Considerando que os frutos verdes e os vermelhos são os mais apreciados pelos
consumidores, o trabalho incidiu em frutos de ambas as colorações.
Material e Métodos
Para o presente trabalho foram adquiridos frutos de pimento (Capsicum annuum
L.) variedade Entinas, a produtores da região centro de Portugal (Coimbra),
provenientes do modo de produção biológico (AB) e de agricultura convencional (AC) e
de duas colorações, a verde (vd) e a vermelha (vm). De cada modo de produção (AB e
AC) e coloração (vd e vm), foram constituídos cinco lotes de cerca de dois kg.
Assim, em cada lote procedeu-se à avaliação da:
Firmeza, recorrendo a um texturómetro (HDplus Texture analyser, Stable Micro
System), com uma sonda de 2 mm, célula de carga de 5Kg (50N), velocidade de 1mm.s 1 e distância 10 mm, determinando-se a força máxima, expressa em N, a partir da curva
de força- deformação.
Cor da epiderme, medida em quatro pontos da epiderme de cada um de três
frutos, com um colorímetro de refletância Minolta Chroma Meter CR-200b, três
estímulos, CIE, com uma abertura de leitura de 8 mm, iluminação difusa e ângulo de
observação de 0º iluminante D65, em que se registaram os valores de coloração
CIELAB L, *a, *b*.
Teor em sólidos solúveis totais (SST), determinado num refratómetro ATAGO, a
20ºC.
Valores de pH, utilizando um potenciómetro Crison-Micro pH 2002.
Acidez titulável (ATT), avaliada por titulação e expressa em % ácido cítrico.
Avaliação sensorial, em que se recorreu a um painel treinado em análise
sensorial de oito provadores. De cada lote, três pedaços de dois cm2 de pimento foram
avaliados quanto ao aspeto, intensidade e homogeneidade de cor, brilho, aroma, doçura,
amargor, picante, acidez, sabor, dureza, fibrosidade, crocância, suculência e qualidade
global, numa escala contínua de um a 11.
Em cada lote todas as determinações foram efetuadas em triplicado. Os dados
obtidos são apresentados no seu valor médio, e respetivo desvio padrão, nos quadros, ou
erro padrão, nas figuras. Para avaliação da existência de diferenças com significado
estatístico quanto ao modo de produção (AB e AC) e coloração do fruto (vd e vm) nos
diferentes parâmetros recorreu-se ao teste t-Student e ANOVA a um fator, seguida do
teste de Tukey para comparação de médias, considerando a existência de diferenças
com significado estatístico com probabilidade inferior a 0,05%.
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Resultados e Discussão
Os resultados respeitantes à análise dos parâmetros físicos e químicos
encontram-se no quadro 1. Nos parâmetros avaliados, e considerando apenas o modo de
produção, nos pimentos verdes, observou-se a existência de diferenças com significado
estatístico para a firmeza, a* e teor em sólidos solúveis, sendo que os pimentos de
agricultura biológica foram mais firmes, apresentaram valor superior de a* e menores
teores de sólidos solúveis (quadro 1). Por sua vez nos pimentos vermelhos, verificaramse diferenças com significado estatístico em todos os parâmetros avaliados com a
exceção da acidez. Os pimentos vermelhos provenientes de agricultura biológica foram
significativamente mais firmes, com valores superiores de L*, a* e b*, com menores
teores de sólidos solúveis totais e menor pH (quadro 1). A comparação entre pimentos
de ambas as colorações, verde e vermelho, mostrou que a cor influi significativamente
nos parâmetros avaliados.
Na avaliação sensorial dos pimentos com diferentes colorações e obtidos a
partir de diferentes modos de produção foram avaliados parâmetros relativos ao aspeto,
intensidade e homogeneidade de cor, brilho, aroma, doce, amargo, picante, acidez,
sabor, dureza, fibrosidade, crocância, suculência e qualidade global. Na fig. 1
apresentam-se os resultados respeitantes ao aspeto visual, ao aroma, sabor e qualidade
global por se considerarem que são os que mais influem na escolha dos consumidores.
No que diz respeito aos parâmetros sensoriais relacionados com a coloração
dos pimentos (cor, homogeneidade da cor e brilho) em ambas as colorações, os
pimentos provenientes de agricultura convencional apresentaram valores
significativamente superiores, sendo que o painel avaliou mais positivamente a cor,
homogeneidade de cor e o brilho dos pimentos de agricultura convencional. Ao nível
gustativo, nomeadamente, doce, amargo, picante e ácido, não se registaram diferenças
assinaláveis entre os diferentes modos de produção, ocorrendo diferenças significativas
entre colorações de pimento. Quanto aos aspetos sensoriais relacionados com os aspetos
sinestésicos do pimento, nomeadamente, dureza, fibrosidade, crocância e suculência não
foram observadas diferenças entre modos de produção.
As maiores diferenças foram registadas no aspeto (fig. 1-A), aroma (fig. 1-B),
sabor (fig. 1-C) e qualidade global (fig. 1-D) em que, independentemente da coloração,
os pimentos provenientes de agricultura convencional apresentaram maior aceitação por
parte do painel de provadores.
Conclusões
Os resultados do presente trabalho indicaram diferenças do ponto de vista físico
e físico-químico entre os pimentos produzidos em modo biológico e em agricultura
convencional. Observou-se também que, de uma maneira geral, os valores obtidos para
os parâmetros de qualidade dos pimentos produzidos em agricultura convencional
foram mais favoráveis do que os de agricultura biológica, sendo a coloração dos frutos o
parâmetro de maior influência nos resultados obtidos.
Do ponto de vista sensorial, no geral, os pimentos de agricultura convencional
foram melhor avaliados pelo painel de provadores principalmente ao nível do aspeto
geral, aroma sabor e apreciação global, o que vem contrariar as convicções indicadas
pelos consumidores para adquirir pimentos provenientes de agricultura biológica,
considerando que são mais aromáticos e com melhor sabor.
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Quadro 1 - Parâmetros fisicos e químicos (média ± desvio padrão, n=5) avaliados em
pimentos de duas colorações, verdes e vermelhos, produzidos em agricultura biológica e
agricultura convencional.
Parâmetro
Modo de produção
Coloração do fruto
Verde
vermelho
Firmeza (N)

Cor CIELAB

L*
a*
b*

SST (ºBrix)
pH
Acidez (%)

Agricultura biológica
Agricultura convencional
Agricultura biológica
Agricultura convencional
Agricultura biológica
Agricultura convencional
Agricultura biológica
Agricultura convencional
Agricultura biológica
Agricultura convencional
Agricultura biológica
Agricultura convencional
Agricultura biológica
Agricultura convencional

12,1±2,3a,A
7,9±0,9B
37,4±1,6a
36,0±2,7a
-11,1±1,2b,A
-12,4±2,1b,B
14.7±2.9
17,0±4,2a
3,8±0,3b,B
4,4±0,5b,A
6,2±0,1a
6,0±0,5a
0,063±0,004b
0,067±0,009b

9,2±1,4b,A
7,9±1,2B
34,7±2,2b,A
31,0±1,6b,B
22,3±3,8a,A
19,4±4,0a,B
15,4±2,7A
11,6±2,3b,B
5,8±0,7a,B
7,6±0,5a,A
5,0±0,1b,B
5,2±0,1b,A
0,162±0,016a
0,171±0,018a

Em cada linha, letras minúsculas diferentes significam diferenças com significado estatístico para o parâmetro (cor
do pimento) em avaliação, a um nível de significância de 5% (valor de P <0,05). Em cada coluna, letras maiúsculas
diferentes significam diferenças com significado estatístico para o parâmetro (modo de produção) em avaliação, a
um nível de significância de 5% (valor de P <0,05).
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7
6
5
4
3
2
1
11
10
9
8
7
6
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4
3
2
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A
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**

**
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*
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***
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*
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*
***
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
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9
8
7
6
5
4
3
2
1

B
n.s.

D

AB

AC

AB

AC

n.s.

***
***

Verdes

Vermelhos
n.s.

n.s.

Verdes

***
***

Vermelhos

Figura 1 - Resultados (média ± erro padrão) da avaliação sensorial de pimentos de
coloração verde e vermelha provenientes de agricultura biológica (AB) e agricultura
convencional (AC), relativamente ao (A) aspeto, (B) aroma, (C) sabor e (D) qualidade
global. Indica-se também a existencia de diferenças com significado estatístico,
nomeadamente, n.s. não significativas; * diferenças significativas a 5%; ** diferenças
com grau de significancia de 1%; e *** diferenças com grau de significancia a 0,1%.
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Resumo
A produção de alface por meio do cultivo hidropônico possui vantagens em relação ao
cultivo tradicional como crescimento mais rápido, maior produtividade e menor
incidência de doenças e pragas nas plantas. As desvantagens do sistema hidropônico em
relação ao cultivo tradicional são o alto investimento inicial e a mão de obra treinada
para o manejo do sistema. Contudo, como todo empreendimento possui riscos inerentes,
sua viabilidade precisa ser avaliada pelo agricultor e pelo mercado consumidor. Nesse
sentido, objetivou-se verificar a demanda pelo produto e a viabilidade econômica de um
projeto destinado à produção de alface hidropônica no município de Campos dos
Goytacazes, RJ. A realização da pesquisa de mercado constou da aplicação de um
questionário nos principais pontos de comercialização a fim de se obter, o perfil do
consumidor, determinar o volume de alface hidropônica ofertado, o preço médio de
venda e o desejo do consumidor de adquirir alface hidropônica. Em seguida, analisou-se
a viabilidade econômica de um investimento para a produção de folhosas hidropônicas
utilizando-se os indicadores econômicos valor presente líquido, taxa interna de retorno e
payback descontado. Dos seis estabelecimentos avaliados, quatro compram alface
hidropônica e apenas um revelou a demanda mensal de 5.216 pés de alface. O preço de
venda da alface hidropônica foi determinado como sendo de R$ 1,00 a unidade, que é o
preço pago por um dos estabelecimentos avaliados. E com base nos valores obtidos para
esse projeto, constatou-se que o investimento em produção de alface hidropônica em
Campos dos Goytacazes é economicamente viável, levando-se em consideração que há
demanda desse produto e retorno econômico positivo ao produtor investidor.
Palavras-chave: projeto de implantação, alface hidropônica, comercialização.
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Abstract

Demand and economic viability of hydroponic vegetable production in
Campos dos Goytacazes, RJ

Lettuce production through hydroponic cultivation has advantages over traditional
growing such as faster growth, higher yield, and less incidence of diseases and pests
compared to traditional agriculture. The disadvantages of the hydroponic system in
relation to the traditional crop are high initial investment and trained labour for the
management of the system. However, since every enterprise has inherent risks, its
viability needs to be evaluated by the farmer, taking into account the consumer market.
In this sense, the objective was to verify consumer demand and economic feasibility of
a project for the production of hydroponic lettuce in the municipality of Campos dos
Goytacazes, RJ. The market research carried out consisted of the application of a
questionnaire in the main marketing points, as well as the profile of the consumer, with
the objective of determining the volume of hydroponic lettuce that is offered in the
market and the average selling price beyond the consumer's desire to purchase
hydroponic lettuce. The economic viability of an investment in the production of
hydroponic hardwoods was analyzed using the economic indicators: net present value,
internal rate of return and discounted payback. Of the six establishments evaluated, four
purchase hydroponic lettuce, but only one revealed the monthly demand of 5,216 lettuce
plants. The sale price of the hydroponic lettuce for the project was based on the average
purchase price at R$ 1.00 per unit of an establishment that already purchased the
product. And based on the values obtained for this project, it was verified that the
investment in hydroponic lettuce production in Campos dos Goytacazes is economically
viable, taking into account that there is demand for this product and positive economic
return to the investor producer.
Keywords: implantation project, hydroponic lettuce, commercialization.
Introdução
O consumo de hortaliças folhosas pela população é crescente em função da
maior preocupação com a saúde e exigência de hortaliças com melhor qualidade. A
alface é a hortaliça folhosa mais comercializada no Brasil, sendo boa fonte de vitaminas
e sais minerais, destacando-se o elevado teor de vitamina A (Fernandes et al., 2002)
No Brasil, pode-se produzir pelo método convencional, que varia ao longo do
ano de acordo com o clima regional, ou pelo cultivo hidropônico, que contribuiu para
elevar a produção e o consumo. Esse método promove o crescimento das plantas sem o
uso do solo e as protege das intempéries. O cultivo é realizado em solução contendo os
nutrientes necessários para o desenvolvimento de plantas com bom estado fitossanitário.
Segundo Boaretto (2005), o cultivo no solo varia entre 40 e 50 dias, enquanto que, no
sistema hidropônico, essa média é de 30 dias.
A produção de alface por meio do cultivo hidropônico possui vantagens em
relação ao cultivo tradicional como: crescimento mais rápido, maior produtividade,
aumento da proteção contra doenças e pragas nas plantas, economia de água de até 70%
em comparação à agricultura tradicional, possibilidade de plantio fora de época e rápido
retorno econômico. A desvantagem do sistema em relação ao cultivo tradicional é o alto
investimento inicial e a necessidade de mão de obra treinada para o manejo (Leite et al.,
2016). Além disso, como todo empreendimento, apresenta riscos inerentes e sua
viabilidade precisa ser avaliada pelo agricultor.
2
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De acordo com Rover et al. (2016), para iniciar uma atividade de produção de
alface hidropônica deve proceder-se aos seguintes passos: realizar uma pesquisa de
mercado nos municípios próximos; verificar a área disponível; adquirir conhecimento
sobre o sistema de produção; analisar o capital disponível; obter informações
relacionadas à burocracia para a abertura da empresa (consultas a órgãos como
prefeitura, corpo de bombeiros, vigilância sanitária); desenvolver o projeto das
estruturas envolvidas; levantar os custos de investimento e do sistema de produção;
realizar um estudo de viabilidade econômica do projeto; implantação do projeto;
implantar o projeto.
É notório que o cultivo hidropônico é uma prática que vem crescendo
principalmente com a cultura da alface, por se tratar de cultura de fácil manejo e ciclo
curto, permitindo rápido retorno do investimento (Menegaes et al., 2015). Além disso, a
preocupação do consumidor com a saúde e com a qualidade dos alimentos que consome
também pode ter influenciado na crescente demanda (Sala & Costa, 2012). Para Potrich
et al. (2012), esse comportamento do consumidor pode estar associado também com as
mudanças do ambiente, de modo que as técnicas de produção do sistema hidropônico
contribuem para minimizar a degradação ambiental. Diante disso, objetivou-se analisar
a demanda de consumo de alface hidropônica e a viabilidade econômica da implantação
da produção dessa folhosa em sistema hidropônico em Campos dos Goytacazes, RJ.
Material e métodos
A realização da pesquisa de mercado na cidade de Campos dos Goytacazes, RJ
constou da aplicação de um questionário nos principais pontos de comercialização a fim
de se obter o perfil do consumidor, determinar o volume de alface hidropônica ofertada
o preço médio de venda e o desejo do consumidor de adquirir alface hidropônica.
O projeto teórico proposto será implantado no sétimo distrito de Campos dos
Goytacazes, na localidade conhecida como Travessão. Por meio de pesquisa
bibliográfica e documental, identificaram-se os materiais para a construção da casa de
vegetação e a estrutura interna para o cultivo de alface hidropônica.
O projeto apresenta descrição e orçamento para o modelo de duas casas de
vegetação com travamentos feitos com tirantes de aço reforçado (três barras de aço
oblongo no arco) para regiões com ventos fortes e com pé-direito de 3 m. Cada casa de
vegetação terá uma área interna de 168 m².
O sistema hidropônico proposto para produção de alface será NFT, em escala
comercial, dimensionado com perfis de polipropileno da marca Hidrogood® para uma
casa de vegetação de 7,0 m x 24,0 m ocupando área de 168 m2.
Os sistemas hidropônicos serão divididos em três fases. Fase 1: germinação – a
germinação das sementes é feita em placas de espuma fenólica com 345 células,
(aproximadamente 0,4 m²). Após a semeadura, as placas serão mantidas sombreadas (ou
no escuro) por dois dias e irrigadas somente com água. Após o início da germinação, as
placas serão transferidas para local sob sol pleno e irrigadas com água por uma semana.
Fase 2: berçário – corresponde a três semanas; quando as mudas atingirem altura
suficiente para se sobrepor à do perfil, serão transferidas diretamente para o perfil de
crescimento final. Fase 3: crescimento final – consiste na permanência das plantas até
completar todo o ciclo ou até colheita. Esse período é de cerca de três semanas.
Para a análise de viabilidade econômica, utilizaram-se os indicadores: valor
presente líquido (VLP); taxa interna de retorno (TIR) e payback descontado (PBE), que
é o período de tempo necessário para se recuperar o investimento. Considerando que o
tempo de duração da casa de vegetação é de 15 anos, foi realizada análise econômica do
3
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projeto. A taxa mínima de atratividade considerada foi de 6,5% ao ano, com base no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) referente ao mês de dezembro
de 2018. Foi realizada a análise de risco do projeto, visando proporcionar uma margem
de segurança do investidor quanto à viabilidade econômica do projeto. Para a análise de
risco, utilizou-se a técnica de análise de sensibilidade univariada selecionando-se as
cinco variáveis mais expressivas em termos de custo. Os percentuais de reajuste anual
de cada item foram calculados tendo como base os valores de 2018. Para cada ano
incrementou-se o reajuste verificado e foram calculados PBE, TIR e VPL. As fórmulas
desses indicadores são apresentadas a seguir:
𝑛𝑛

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = −𝐼𝐼 + ∑
𝑡𝑡=1

Onde,
I= valor do investimento,
n= total de período do projeto,
FC= fluxo de caixa líquido;
t= número de períodos;
j= taxa mínima de atratividade (TMA).

𝑛𝑛

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑗𝑗, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 ∑
𝑖𝑖=0

Onde,
J= taxa de desconto,
n= total de períodos do projeto,
i= número de períodos,
Bi= fluxo de benefícios,
Ci= fluxo de custos.

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
(1 + 𝑗𝑗)𝑡𝑡

( 𝐵𝐵𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑖𝑖 )
=0
(1 + 𝐽𝐽)𝑖𝑖

𝑘𝑘

𝑘𝑘−1

𝑖𝑖=𝑜𝑜

𝑖𝑖=0

𝐹𝐹𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑖𝑖
≥ 0 𝑒𝑒 ∑
<0
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑘𝑘, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 ∑
𝑖𝑖
(1 + 𝑗𝑗)
(1 + 𝑗𝑗)𝑖𝑖

Onde,
k= total de períodos do projeto;
Fi= fluxo de caixa do ano i.
j= taxa de juros considerada,
i= número de períodos.

Resultados e discussão
Dos seis estabelecimentos avaliados, quatro compram alface hidropônica e
apenas um revelou a demanda mensal de 5.216 pés de alface. Para o projeto, o preço de
venda da alface hidropônica foi determinado como sendo de R$ 1,00 a unidade, que é o
preço pago por um dos estabelecimentos avaliados.
Com relação aos consumidores, verificou-se que 40 deles não conhecem o
produto hidropônico. No entanto, receberam informação sobre o produto, 47
consumidores manifestaram interesse em comprar alface hidropônica, mesmo pagando
4
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um pouco mais em relação ao preço da alface convencional. Finalmente, 13
consumidores não se mostraram dispostos em adquirir alface hidropônica.
O investimento inicial para a implantação do projeto de produção de alface
hidropônica em Campos dos Goytacazes foi estimado em R$ 53.338,00 e os custos
anuais do sistema foram estimados em R$ 34.372,00. O fluxo líquido de caixa está
exposto na Tabela 1.
Utilizando taxa mínima de atratividade de 6,5% ao ano obteve-se VPL igual a
R$ 189.428,46 (Tabela 2). Esse valor indica que, dentro do horizonte do projeto, o
investimento será totalmente recuperado e que será acrescido ao patrimônio do
empreendedor.
A análise de sensibilidade deve ser realizada para as variáveis que apresentam
maior impacto nos custos, prazos ou outros resultados do projeto. Com relação ao
projeto analisado, as variáveis que apresentam maiores participações no percentual dos
custos são: mão de obra, arrendamento, energia elétrica, contabilidade e combustível.
Os indicadores econômicos foram obtidos a partir da análise de sensibilidade (Tabela 3)
(Oda et al., 2001).
Com base nos indicadores obtidos a partir da análise de sensibilidade observa-se
que o pior desempenho projetado se deu para o componente mão de obra, seguido dos
itens combustível, energia elétrica, arrendamento e contabilidade. A análise de risco é
relevante, pois representa uma margem de segurança para o empreendedor, ou seja,
mesmo que ocorra uma variação nos custos mais importantes, ainda assim o projeto
continua sendo viável (Rover et al., 2016).
Conclusões
Há demanda de alface hidropônica na cidade de Campos dos Goytacazes.
Verifica-se que os consumidores têm pouco conhecimento sobre a alface
hidropônica, mas com interesse em comprar após receberem informações sobre o
produto.
A análise de risco demonstra que o projeto é robusto e comporta possíveis
alterações que venham a ocorrer nos itens de custo mais significativos.
O projeto é economicamente viável, constituindo-se em uma alternativa atraente
para os interessados em investir.
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Tabela 1. Fluxo de caixa para o sistema de produção de alface hidropônica em Campos
dos Goytacazes, RJ.
Ano

Receita

Despesa

Fluxo líquido de caixa

62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00
62.592,00

34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00
34.372,00

28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00
28.220,00

(R$)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(R$)

(R$)

Tabela 2. Indicadores econômicos obtidos para o projeto de produção de alface
hidropônica proposto para ser implantado na comunidade do Travessão, em Campos
dos Goytacazes, RJ.
Indicador1
TIR
44%

VPL
R$ 189.428,46
1

PBE
3 anos e 9 meses

VPL = valor presente líquido; TIR = taxa interna de retorno; PBE = payback descontado

Tabela 3. Análise de sensibilidade para cinco variáveis com maior percentual de
participação no sistema de produção de alface hidropônica e indicadores econômicos
para projeto proposto para ser implantado na comunidade do Travessão, em Campos
dos Goytacazes, RJ.
Reajuste anual

VPL

TIR

Mão de obra

1,62

113.772,97

43

5 anos e 5 meses

Arrendamento

4,36

116.627,80

43

5 anos e 3 meses

Energia elétrica

5,61

116.443,76

43

5 anos e 4 meses

Contabilidade
Combustível

1,62
16,49

124.984,26
93.090,96

44
41

5 anos e 1 mês
6 anos e 1 mês

Indicador1

Variável

VPL: R$ 189.428,46
TIR = 44%
PBE: 3 anos e 9
meses
1
2

(%)2

(R$)

PBE

(%)

VPL = valor presente líquido; TIR = taxa interna de retorno; PBE = payback descontado
IPC acumulado dos últimos 12 meses (dezembro 2017- novembro 2018), fonte IBGE, 2018
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Resumo
Dentre as pragas chaves do grão-de-bico (Cicer arietinum L.) no mundo destacase a Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). Apesar da importância dessa praga
no Brasil, existem poucas informações sobre o potencial de emprego do parasitoide de
ovos Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) no controle da H.
armigera na cultura de grão-de-bico. Assim, este trabalho teve como objetivos: i)
determinar a influência da cultivar de grão-de-grão de bico na atividade de parasitismo
de T. pretiosum em ovos de H. armigera e ii) associar o nível de parasitismo com a
densidade de tricomas foliares. O estudo foi realizado em casa de vegetação, em BrasíliaDF, com plantas em vaso da cultivar de soja (Glycine max L. Merril) BRS Silvânia RR
(OGM – resistente ao glifosato; Embrapa) como testemunha, e seis cultivares de grão-debico, do grupo Kabuli. A eficiência de parasitismo de T. pretiosum sobre ovos de H.
armigera foi influenciada pela cultivar de grão-de-bico adotada. As cultivares Toro e
Cícero foram compatíveis ao parasitoide, permitindo níveis de parasitismo de 59,562,5%. Também se verificou que a predominância, ou maior proporção, de tricomas não
glandulares nos folíolos podem ser mais favoráveis à atividade de T. pretiosum em grãode-bico. O presente trabalho evidencia o potencial de emprego de T. pretiosum para
controle biológico aplicado de H. armigera na cultura do grão-de-bico.
Palavras-Chave: Cicer arietinum, controle biológico, interação tritrófica, tricomas,
parasitismo.
Abstract
Trichogramma pretiosum on control of Helicoverpa armigera eggs in
different chickpea cultivars
Among the key pests of the chickpea (Cicer arietinum L.) in the world, the one
that stands out is Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae). Despite the importance
of this pest in Brazil, there isn’t much information on the employment potential of the
Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae), egg’s parasitoid on the
control of H. armigera in the chickpea crop. The objective of this work was to: i)
determine the influence of the chickpea cultivar on T. pretiosum parasitism on H.
armigera eggs and ii) associate the level of parasitism with the density of trichomes foliar.
The study was carried out in a greenhouse in Brasília-DF, Brazil, with potted plants of the
soybean cultivar BRS Silvânia RR (GMO - resistant to glyphosate, Embrapa) as a control,
and six cultivars of grain- of the Kabuli group. The parasitism efficiency of T. pretiosum
on H. armigera eggs was influenced by the chickpea cultivar adopted. The cultivars Toro
and Cícero were compatible to the parasitoid, allowing levels of parasitism in 59.5-62.5%.
1
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It was also verified that the predominance, or greater proportion, of non-glandular
trichomes in leaflets may be more favorable to the activity of T. pretiosum in chickpeas.
The present work evidences the potential of T. pretiosum for applied biological control of
H. armigera in the chickpea crop.
Keywords: Cicer arietinum, biological control, tritrophic interaction, trichomes,
parasitism.
Introdução
O grão-de-bico tem o seu centro de origem localizado na região sudeste da
Turquia, de onde foi levado para a índia e países da Europa. No Brasil, foi introduzido
por imigrantes espanhóis e do Oriente Médio. O tamanho da semente definiu a cultura
em dois grupos: macrocarpa ou “kabuli”, e microcarpa ou “desi” (Artiaga, 2012). No
Centro-oeste do Brasil, a cultura se desenvolve bem no período seco de inverno, em locais
de maiores altitudes, necessitando de irrigação suplementar. Temperaturas mais altas ou
ocorrência de déficit hídrico reduzem o período de crescimento vegetativo, provocando
maturação precoce, com prejuízos na produção. (Nascimento et al., 1998).
Dentre as pragas chaves do grão-de-bico no mundo, destaca-se Helicoverpa
armigera (Lepidoptera: Noctuidae: Heliothinae) (Nascimento, 2016). Esta espécie é
altamente polífaga, podendo infestar mais de 180 espécies de plantas. Possui grande
capacidade de dispersão e alto potencial reprodutivo (Laurentis, 2017). Na cultura do
grão-de-bico essa praga pode ocasionar perdas significativas (20,8-50%) na produção, em
razão do ataque de imaturos às flores e vagens, em diferentes fases de desenvolvimento
(Dinesh et al., 2017).
O controle de H. armigera em várias culturas, incluindo o grão-de-bico tem sido
feito, na maioria das vezes, com o uso exclusivo de inseticidas químicos sintéticos.
Entretanto, nem sempre os inseticidas utilizados propiciam controle satisfatório dessa
praga. O uso abusivo, com pulverizações preventivas e calendarizadas, pode ocasionar
diversos problemas, como o aumento do custo de controle, eliminação de inimigos
naturais, surtos de pragas secundárias e a seleção de populações com resistência aos
ingredientes ativos (Pessoa et al., 2016). No Brasil, esse problema é agravado em razão
do grão-de-bico ser uma Cultura de Suporte Fitossanitário Insuficiente (CSFI) ou “Minor
Crop”, ou seja, existem poucos inseticidas registrados para essa praga em grão-de-bico
(BRASIL, 2018).
Neste contexto, o controle biológico surge como importante ferramenta para o
manejo de H. armigera em grão-de-bico. É compatível com outras práticas de Manejo
Integrado de Pragas (MIP) e, quando bem planejado, agrega valor ao produto agrícola em
mercados consumidores mais exigentes (Cruz, 2002). Segundo Parra et al. (2002) o
Controle Biológico (CB) é uma ferramenta aplicada no sentido de se utilizar os inimigos
naturais (predadores, parasitoides, fungos, bactérias, vírus e nematoides) para a supressão
de insetos-praga em uma lavoura. Os inimigos naturais contribuem consideravelmente
para o controle natural de H. armigera, sendo mundialmente listados 36 parasitoides, 23
predadores e nove patógenos associados às fases imaturas dessa praga, os quais podem
ocasionar entre 5% a 76% de mortalidade (Fathipour & Sedaratian, 2013).
Dentre os inimigos naturais mais utilizados para lepidópteros da subfamília
Heliothinae destaca-se o parasitoide de ovos Trichogramma pretiosum Riley
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) (Querino & Zucchi, 2012; Favetti, 2017; Zuim et al.,
2017). A espécie T. pretiosum possui ampla distribuição na América do Sul, com relatos
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de ocorrência natural no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no
Equador, no Paraguai, no Peru, no Uruguai e na Venezuela (Querino & Zucchi, 2012).
Vários fatores podem influenciar, de forma isolada ou simultânea, a eficiência dos
inimigos naturais liberados. Nesse contexto, é de suma importância o entendimento das
inter-relações entre a planta, a praga e seus inimigos naturais (Karowe & Schoonhoven,
1992). As interações tritróficas são, para Vendramim (2002), associações que por
sinergismo podem incrementar o controle biológico através de efeitos aditivos,
melhorando sua eficiência. No entanto, interações negativas também ocorrem entre
inimigos naturais e as defesas das plantas contra herbívoros e fitopatógenos, dependendo
do genótipo (ou cultivar) envolvido no sistema (Karowe & Schoonhoven, 1992; Thuler
et al., 2008).
Estudos realizados em Punjab (Paquistão), por Wakil et al. (2009), revelaram que
a variedade de grão-de-bico "CM-2000" afetou negativamente o parasitismo da espécie
nativa T. chilonis Ishii sobre ovos de H. armigera em condições de campo. Romies (1999)
relatou que, em condições de laboratório, existe interferência da cultivar de grão-de-bico
sobre a atividade de T. chilonis, estando associada aos tricomas e ácidos orgânicos
(oxálico, málico e acético) secretados por essas estruturas na superfície da planta. O
tempo de atividade (residência) das fêmeas do parasitoide em busca do hospedeiro foi
significativamente menor em plantas contendo tricomas foliares presentes ou intactos, em
relação a folhas previamente lavadas (com remoção dos exsudatos) ou oriundas de
mutante sem tricomas (glabro).
Apesar da importância de H. armigera para a cultura do grão-de-bico no Brasil,
ainda existem poucas informações sobre o potencial de emprego do parasitoide T.
pretiosum para o manejo dessa praga. Além disso, nos testes realizados naqueles países
foi utilizada a espécie nativa T. chilonis.
Assim, o presente trabalho teve como objetivos: determinar a influência da
cultivar de grão-de-grão de bico na atividade de parasitismo de T. pretiosum em ovos de
H. armigera e associar o nível de parasitismo com a densidade de tricomas foliares.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em condições de telado na Embrapa Hortaliças,
Brasília-DF, entre abril e maio de 2018. O telado tinha 14 m de comprimento x 8 m de
largura, revestido por teto de telha de fibra de vidro transparente e laterais com tela
antiafídeo. O interior do telado apresentou subdivisões representadas por 10
compartimentos (3,5 m x 2,5 m) telados e independentes entre si. Cada bloco
correspondeu a um compartimento telado. Em cada bloco foram dispostos uma repetição
de cada um dos tratamentos, que consistiram em plantas cultivadas em vaso sobre
bancadas com distância de 20cm entre plantas. O delineamento experimental foi em
blocos casualizados, com sete tratamentos (cultivar) e cinco repetições (planta).
Foram testadas seis cultivares de grão-de-bico (cv. Cristalino, cv. Allepo, cv. Toro,
cv. Cícero, cv. Jamu e cv. Kalifa), ambas do grupo Kabuli, e a cultivar de soja (Glycine
max L. Merril) BRS Silvânia RR (OGM – resistente ao glifosato; Embrapa), como
testemunha, por permitir alta atividade de T. pretiosum em estudos anteriores (Pereira,
2016; Favetti, 2017). Todas as cultivares de grão-de-bico foram desenvolvidas pela
Embrapa Hortaliças. As plantas foram cultivadas em vasos plásticos (5 L de capacidade),
com solo preparado com cinza de casca de arroz na proporção de 3:1, sem adubação
química de plantio. Os ovos de H. armigera utilizados no estudo foram oriundos de
criação massal do Laboratório de Entomologia da Embrapa Hortaliças, seguindo os
procedimentos descritos por Michereff et al. (2018). Os ovos depositados em tiras de
3
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papel kraft foram coletados após 12 horas da oviposição das mariposas. Os parasitoides
foram provenientes de cartelas produzidas na biofábrica da Promip – Manejo Integrado
de Pragas (Limeira - SP), contendo ovos de Anagasta kueniella parasitados, sendo 5.000
parasitoides por célula de 4,5 cm x 4,0 cm (razão sexual de 1:1), seguindo-se as
recomendações de uso do referido fabricante.
Quando todas as plantas apresentaram, pelo menos, quatro vagens e floração
intensa (60 dias da emergência), foi realizada a infestação artificial de H. armigera,
mediante fixação de pequenas tiras de papel com ovos da praga, no terço superior da
planta, totalizando 20 ovos de H. armigera por planta. Após 12 horas da infestação
artificial, realizou-se uma única liberação dos parasitoides adultos (24 horas da eclosão),
utilizando-se cinco células de 5.000 parasitoides por compartimento, na razão de 2.850
parasitoides por m2 (178 parasitoides/ovo). Após quatro dias da liberação dos parasitoides
foram retirados todos os ovos das plantas, sendo depositados em placas de Petri plásticas
(5 cm de diâmetro) com papel toalha. A avaliação do parasitismo foi realizada após três
dias da retirada dos ovos, considerando como parasitados os ovos com coloração preta
e/ou com orifício de saída do parasitoide adulto. Os dados foram expressos como
porcentagem de parasitismo de ovos, mediante aplicação da seguinte fórmula:
Parasitismo (%) = (n. ovos parasitados/ n. total de ovos) x 100.
Como característica morfológica das plantas, determinou-se a densidade de
tricomas glandulares e não glandulares, conforme proposto por Oghiakhe et al. (1992).
Para tanto, coletou-se aleatoriamente dois folíolos por planta de cada tratamento, sendo
oriundos da terceira folha completamente expandida a partir do ápice do dossel. Foram
obtidas 10 repetições por tratamento (2 folíolos x 5 plantas/tratamento), cada repetição
correspondendo a um folíolo. Em cada folíolo foram avaliados dois pontos de 4 mm x
4mm na face abaxial, sendo um ponto em cada lado da nervura central, na porção mediana
do folíolo. As duas leituras foram agrupadas e gerou-se uma estimativa média por folíolo.
Os dados foram expressões em número de tricomas por 16 mm2. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado, com sete tratamentos e 10 repetições.
Os dados de porcentagem de parasitismo de ovos e de densidade de tricomas em
folíolos foram previamente transformados, respectivamente, em (x+1) e log10 (x+1),
para contemplar os pressupostos de distribuição normal e homogeneidade de variância.
Posteriormente, os dados de porcentagem de parasitismo foram submetidos a análise de
variância (ANOVA) considerando o delineamento em blocos casualizados, enquanto os
dados de densidade de tricomas foram submetidas à ANOVA, com delineamento
inteiramente casualizado. As médias de tratamentos foram comparadas pelo teste de
Tukey, a 5% de significância. Adicionalmente, os dados relativos à porcentagem de ovos
parasitados foram correlacionados (correlação de Pearson) com as densidades de tricomas
glandulares, de tricomas não glandulares e de tricomas totais, além da proporção entre
tricomas glandulares e não glandulares. Todas as análises estatísticas foram efetuadas no
programa SAS versão 8.1 (SAS Institute, 2001).
Resultados e discussão
A porcentagem de parasitismo de ovos de H. armigera por T. pretiosum diferiu
entre os tratamentos (F6, 24 = 4,194; P = 0,005). O maior nível de parasitismo de ovos
(78,5%) foi constatado em folíolos de soja, não diferindo do parasitismo em folíolos das
cultivares de grão-de-bico Toro (62,5%) e Cícero (59,5%) (fig.1). O menor nível de
parasitismo ocorreu em ovos de H. armigera dispostos em folhas da cultivar Cristalino
(22,4%), o qual não diferiu da cultivar Kalifa (34,9%). O parasitismo de ovos nas
cultivares Jamu e Aleppo variou entre 49,2% e 50,7%, mostrando posição intermediária
4
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entre os valores observados em Toro e Kalifa, respetivamente. Estes resultados mostraram
que as cultivares de grão-de-bico podem interferir na atividade do parasitoide T.
pretiosum,.
Em condições de laboratório e campo, T. pretiosum tem mostrado alta eficiência
no controle de lepidópteros-praga da soja, incluindo H. armigera (Conte et al., 2014;
Favetti, 2017). No laboratório, o parasitismo de ovos de H. armigera por linhagens de T.
pretiosum pode variar entre 63,9% e 87,8% a 25ºC (Pereira, 2016; Favetti, 2017). Por
outro lado, em temperaturas mais elevadas, como entre 30ºC e 35ºC (condição climática
registrada no telado do presente estudo), Favetti (2017) verificou decréscimo no
parasitismo de ovos de H. armigera pelo parasitoide, variando entre 65,5% e 59,7%. Os
níveis de parasitismo de ovos de H. armigera observados em folíolos de grão-de-bico das
cultivares Toro e Cícero sob condições de telado, no presente trabalho, encontram-se
dentro da faixa de parasitismo previamente constata para T. pretiosum em soja, indicando
que tais cultivares foram as mais favoráveis ao inimigo natural. Entretanto, esses
resultados diferem dos relatos de Romeis et. al. (1999) e de Wakil et al. (2009) na cultura
do grão-de-bico, nos quais a presença de indivíduos de T. chilonis nas folhas, assim como
a taxa de parasitismo de ovos foram muito baixas.
Vários estudos com plantas resistentes e sua influência sobre inimigos naturais
vem sendo realizados, assim como o estudo do comportamento do inimigo natural na
localização da presa devido aos compostos voláteis e não voláteis emitidos quer seja pelas
plantas, excrementos ou pelo herbívoro (Vilela & Pallini, 2002). Alguns fatores de
resistência (defesas morfológicas e/ou químicas) em grão-de-bico podem estar
envolvidos na interferência observada sobre T. pretiosum. Há relatos de efeitos negativos
de tricomas glandulares e seus exsudatos sobre T. chilonis, podendo ocorrer efeito de
repelência dos exsudatos ao parasitoide, dificuldade de deslocamento do inimigo natural
até seu hospedeiro na face adaxial da folha ou mesmo seu aprisionamento pelos tricomas
e ação letal direta dos exsudatos sobre o parasitoide (Romeis et. al., 1999).
Diferenças significativas entre cultivares de grão-de-bico foram constatadas para
as densidades de tricomas glandulares (F5, 54 = 8,09; P = 0,0001), de tricomas não
glandulares (F5, 54 = 19,68; P < 0,0001), de tricomas totais (F5, 54 = 5,21; P = 0,0006) e
para a proporção entre tricomas glandulares e não glandulares (F5, 54 = 9,93; P = 0,0001).
As densidades dos tricomas glandulares como as dos tricomas não glandulares, variaram
amplamente entre os cultivares. A maior densidade de tricomas glandulares foi encontrada
na cultivar Kalifa (25,30 tricomas/mm2), seguida por Aleppo (20,80 tricomas/mm2) e
Toro (17,90 tricomas/mm2), os quais não diferiram entre si. A cultivar Cícero apresentou
a menor densidade de tricomas glandulares (8,90 tricomas/mm2), enquanto as cultivares
Jamu e Cristalino apresentaram posição intermediária (quadro 1). As maiores densidades
de tricomas não glandulares foram registradas em Toro (23,50 tricomas/mm 2) e Cícero
(20,80 tricomas/mm2), enquanto a cultivar Jamu apresentou a menor densidade de
tricomas não glandulares (5,90 tricomas/mm2). Com relação aos tricomas totais, as
cultivares Toro (41,40 tricomas/mm2) e Kalifa (38,20 tricomas/mm2) foram as mais
pilosas, respectivamente. Já a cultivar Jamu foi a menos pilosa (20,10 tricomas/mm2),
diferindo das demais cultivares (quadro 1). Na proporção entre tricomas glandulares e
não glandulares nos folíolos, verificou-se que tricomas glandulares predominaram na
cultivar Jamu (proporção 3:1), Aleppo (2,2) e Kalifa (2,0), respectivamente,
correspondendo a 70,6%, 66,7% e 60,9% do total de tricomas no folíolo. Por outro lado,
tricomas glandulares ocorreram em menor proporção nas cultivares Cícero (0,2) e Toro
(0,8), correspondendo respectivamente a 30% e 43,2% dos tricomas do folíolo ou uma
relação glandular/não glandular menor que 1. Considerando todas as cultivares de grão5
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de-bico avaliadas, constatou-se fraca correlação negativa (r = 0,29; n = 60; P = 0,0490)
entre a proporção de tricomas glandulares e a porcentagem de parasitismo de ovos por T.
pretiosum, ou seja, houve maior parasitismo de ovos em folíolos com predominância de
tricomas não glandulares sobre os tricomas glandulares. Por outro lado, não foi detectada
associação significativa (P> 0,05) entre o parasitismo de ovos e a densidade de tricomas
glandulares e a pilosidade nos folíolos de grão-de-bico. Esses resultados indicaram que,
pelo menos em parte, a densidade de tricomas não glandulares contribui positivamente
para o parasitismo de ovos de H. armigera.
A pilosidade (soma de todos os tricomas no folíolo) e a densidade de tricomas
glandulares, por si mesmos, podem não ser os fatores determinantes para o desempenho
do parasitoide T. pretiosum. Entretanto, a produção e o acúmulo de compostos ácidos nos
tricomas glandulares podem ser mais relevantes para a interferência negativa observada
em algumas cultivares.
Conclusão
Neste estudo constatou-se que, a compatibilidade do grão-de-bico com T.
pretiosum depende da cultivar adotada. A atividade desse parasitoide sobre ovos de H.
armigera nas cultivares Toro e Cícero propiciou níveis de parasitismo similares ao
alcançado em soja, cuja eficiência de controle de parasitoide sobre lepidópteros-praga é
altamente satisfatória em campo. Portanto, o presente trabalho mostrou que há potencial
de emprego de T. pretiosum para controle biológico aplicado de H. armigera na cultura
do grão-de-bico. Novos estudos serão necessários para elucidar os fatores relacionados
às defesas químicas do grão-de-bico que afetam negativamente o parasitoide T. pretiosum,
principalmente a quantificação de ácidos orgânicos depositados na superfície das folhas
de diferentes cultivares e sua relação com a densidade de tricomas glandulares
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Quadro 1. Densidade média (número/16mm2) de tricomas glandulares e tricomas não
glandulares na face adaxial de folíolos de seis cultivares de grão-de-bico.
Densidade de tricomas
Proporções
Cultivar
GL
NGL
Total
GL/NGL
Kalifa

25,30 ± 4,65 a

12,90 ± 1,06 b

38,20 ± 4,72 a

2,07 ± 0,39 ab

Aleppo

20,80 ± 2,60 ab

10,10 ± 1,23 b

30,90 ± 3,49 b

2,25 ± 0,32 ab

Toro

17,90 ±1,25 ab

23,50 ± 2,58 a

41,40 ± 2,73 a

0,87 ± 0,13 c

Cristalino

16,20 ± 2,02 b

13,60 ± 1,76 b

29,80 ± 3,60 b

1,26 ± 0,13 bc

Jamu

14,20 ± 2,96 b

5,90 ± 1,26 c

20,10 ± 3,01 c

3,11 ± 0,77 a

Cícero

8,90 ± 0,78 c

20,80 ± 1,00 a

29,70 ± 1,01 b

0,26 ± 0,04 d

Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre si pelo teste
de Tukey, a 5 % de probabilidade. GL – tricomas glandulares; NGL – tricomas não
glandulares; Gl/NGl = proporção entre a densidade de tricomas glandulares e não
glandulares na face adaxial do folíolo de grão-de-bico.

1

Figura 1. Valores médios (± EP) parasitismo de ovos (%) de Helicoverpa armigera pelo
parasitoide Trichogramma pretiosum, em folíolos de soja (cv. BRS Silvânia RR) e de
diferentes cultivares de grão-de-bico, em condições de telado. Brasília-DF. (27,3 ± 1oC e
50,0 ± 1% UR). Barras seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre
si, pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.
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Resumo
A utilização do extrato pirolenhoso (EP) na agricultura surge como alternativa de
uso de um produto de origem de fontes renováveis. O extrato pirolenhoso é obtido após
o processo de condensação da fumaça formada pela queima da madeira para produção de
carvão vegetal de diferentes espécies vegetais, o que também influencia sua composição
química. O objetivo desse trabalho foi avaliar a aplicação EP via foliar no crescimento
vegetativo e reprodutivo de plantas de tomateiro. O experimento foi conduzido em casa
de vegetação, na fazenda experimental da RIMA - Divisão Florestal, localizada no
município de Buritizeiro, MG, entre os meses de novembro de 2018 a fevereiro de 2019.
O mesmo foi implantado em um delineamento em blocos casualizados disposto em um
esquema fatorial: quatro concentrações de pulverização de EP: 0%; 0,5%, 1,0% e 1,5%
(v/v) e duas cultivares de tomate: San Marzano e Marmande. Cada tratamento foi formado
por cinco repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância e quando
significativos submetidos ao teste de médias utilizando o programa estatístico SISVAR.
Os resultados do diâmetro de caule para ambas as cultivares de tomateiro, não
evidenciaram efeito da aplicação do EP, e igual comportamento foi observado para a
altura de plantas. Para o número de folhas não houve diferenças estatísticas entre as
concentrações para as duas cultivares estudadas. Na análise do número de frutos para a
cultivar San Marzano, a pulverização com EP a 1% e apresentou maior quantidade. Para
a cultivar Marmande, independente das concentrações, plantas que receberam
pulverização com EP apresentaram quantidade superior de frutos. Na avaliação das
características reprodutivas quantidade e massa de frutos, houve diferença estatística
entre as concentrações de pulverização dentro de cada cultivar. Para a maturação dos
frutos de tomate coletados na primeira colheita, nota-se o efeito da aplicação de EP em
função da concentração utilizada e da cultivar estudada. A utilização de EP pulverizado
via foliar em tomateiro pode promover ganhos de produção e antecipar a maturação em
função da concentração empregada.
Palavras chaves: vinagre de madeira, concentrações, pulverização foliar, produção,
maturação
Abstract
Effect of application of pyroligneous extract on the vegetative and
reproductive development of tomato (Solanum lycopersicum L)
The use of the pyrolignous extract (PE) in agriculture appears as an alternative to
the use of a source product from renewable sources. The pyrolignous extract is obtained
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after the process of condensation of the smoke formed by the burning of the wood to
produce charcoal of different plant species, which also influences its chemical
composition. The objective of this work was to evaluate foliar PE application on the
vegetative and reproductive growth of tomato plants. The experiment was conducted in a
greenhouse at the experimental farm of RIMA - F Division, located in Buritizeiro, MG.
It was implanted in a randomized block design arranged in a factorial scheme: four spray
concentrations of PE: 0%; 0.5%, 1.0% and 1.5% (v / v) and two tomato cultivars:
SanMarzano and Marmande. Each treatment consisted of five replicates. The results of
stem diameter for both tomato cultivars did not show effect of PE application, and the
same behavior was observed for plant height. For the number of leaves there were no
statistical differences between the concentrations for the two cultivars studied. In the
analysis of the number of fruits for the cultivar San Marzano, the spraying with 1% PE
presented higher amount. For the cultivar Marmande, independent of the concentrations,
plants that received PE spraying showed higher fruit numbers. In the evaluation of the
reproductive characteristics fruit quantity and weight, there was statistical difference
between the spraying concentrations within each cultivar. For the maturation of the
tomato fruits collected in the first harvest, it was noted that the effect of the application
of PE as a function of the concentration used and the cultivar studied. The use of PE
sprayed via foliar on tomato can promote production gains and anticipate maturation as a
function of the concentration employed.
Keywords: Wood vinegar, concentration, leaf spray, production, maturation
Introdução
O tomateiro (Solanum lycopersicum L) é uma das culturas dentro das hortaliças de
maior importância mundial. O Brasil se destaca entre os dez maiores produtores mundiais
de tomate e o Estado Minas Gerais ocupa a terceira posição, com uma área colhida de
8.000 hectares e uma produção de aproximadamente 544.000 toneladas de tomate de
mesa (SEAPA, MG 2017).
Essa hortaliça é cultivada em diversas regiões do estado, como exemplo os
municípios de Araguari, Turvolândia, Carmópolis de Minas, Lagoa Formosa, Pimenta e
Coração de Jesus. O crescente consumo de tomate está relacionado, entre outros fatores,
ao aumento da demanda por alimentos industrializados ou semiprontos e a busca de
alimentos mais saudáveis o que favorece o crescimento da venda do produto fresco, uma
vez que se trata também de um alimento funcional (Carvalho e Pagliuca, 2007).
O tomateiro é uma das culturas mais atacadas por insetos-praga e doenças que são
responsáveis por perdas significativas sendo a arquitetura da copa e a grande área foliar,
propicia desenvolvimento de pragas e doenças que se instalam na cultura, além de ser
uma hortaliça exigente em nutrientes (Silva & Giordano, 2000).
O extrato pirolenhoso (EP) é obtido após o processo de condensação da fumaça
formada pela queima da madeira para produção de carvão vegetal. Trata-se de um líquido
de coloração amarela a marrom avermelhada que e obtido de diferentes espécies vegetais,
como bambu, eucaliptos e pinus (Campos, 2007; Souza-Silva et al., 2006), variando sua
constituição química em função de determinada espécie. Sua composição é formada por
água, compostos orgânicos solúveis e insolúveis em água. Esses compostos são aldeídos,
cetonas, dicetonas, ésteres, alcoóis, ácidos, furanos e derivados pirano. Além disso,
também contem com componentes resultantes da degradação térmica da lignina tais como
fenol, guaicol, siringol, pirocatecol e seus derivados. (Loo et al., 2008).
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A utilização de EP na agricultura surge como alternativa de uso de um produto
oriundo de fontes renováveis. Em estudos de germinação Van Staden et al. (2006)
observaram efeitos positivos nessa característica em sementes de tomate, quiabo, feijão e
milho, onde foi destacado efeito positivo no vigor das plântulas e acelerando o
crescimento das mesmas. Para todas as espécies testadas, tanto o EP quanto o butenolídeo
(3-methyl-2H-furo[2,3-c]pyran-2-one) apresentaram diferença significativa em relação a
testemunha e promoveram a germinação e o vigor, sendo que para o tomate e feijão, o
composto, apresentou valores médios superiores aos obtidos pelo EP, onde os autores
demonstraram que tanto o EP quanto o butenolídeo podem estimular o alongamento ou a
divisão celular, devido as diferenças no crescimento das plântulas.
Dentro desse contexto, objetivou avaliar a aplicação EP via foliar no crescimento
vegetativo e reprodutivo de plantas de tomate.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na fazenda experimental da
RIMA - Divisão Florestal, localizada no município de Buritizeiro, MG, entre os meses de
novembro de 2018 e fevereiro de 2019.
O mesmo foi implantado em um delineamento em blocos casualizados (DBC)
disposto em um esquema fatorial: quatro concentrações de pulverização de EP, via foliar,
por ocasião do florescimento: 0%; 0,5%, 1,0% e 1,5% (v/v) e duas cultivares de tomate:
San Marzano e Marmande (Isla Sementes®, 2019). Cada tratamento foi formado por cinco
repetições.
As mudas de tomateiro foram formadas e em bandeja de polietileno com 128
células, utilizando substrato Carolina® misturado com Basifós® na proporção de 8:2
respectivamente. O transplante das mudas foi realizado 25 dias após a semeadura, para
vasos de polietileno com 10 litros de capacidade, preenchidos com substrato composto
por solo peneirado, casca de eucalipto triturada, casca de arroz carbonizada e fibra de
coco, em proporções iguais + Basifós® na proporção de 8:2, respectivamente.
Os vasos foram irrigados diariamente através de microaspersão e as fertirrigações
realizadas manualmente com auxílio de uma proveta graduada e conforme manejo
nutricional e estágio fenológico das plantas: fertirrigação de crescimento e fertirrigação
de manutenção e produção (Trani, 2011).
Os tratamentos fitossanitários foram realizados de acordo com o calendário
agrícola da cultura utilizando o controle químico.
As avaliações realizadas foram de crescimento vegetativo: diâmetro de caule com
auxílio de um paquímetro, altura de plantas com uma régua de campo graduada, número
de folhas completamente expandidas e características reprodutivas: quantidade frutos por
contagem absoluta, peso fresco dos frutos colhidos utilizando uma balança semi-analítica
e maturação através da contagem de frutos: maduro, verde-maduro e verde. As avaliações
de crescimento vegetativo foram realizadas antes e após a aplicação do EP, enquanto as
avaliações de crescimento reprodutivo foram avaliadas por ocasião da colheita.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias analisadas
pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro, utilizando o programa SISVAR®
versão 5.6 (Ferreira, 2014). Os dados de maturação, após análise de variância no
programa SISVAR®, foram analisados através do erro padrão da média, com cinco
repetições por tratamento, utilizando o MICROSOFT EXCEL®.
Resultados e discussão
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O diâmetro de caule para ambas as cultivares de tomateiro, não evidenciaram
efeito da aplicação do EP, em função das concentrações utilizadas. O mesmo
comportamento foi observado para a altura de plantas, onde não foi observado diferenças
entre o tamanho das plantas em função dos tratamentos (Figura 1: a, b, c e d). Togoro
(2012), trabalhando com tomate observou que a aplicação de EP no solo e pulverização
na parte aérea não influenciaram o acúmulo de matéria seca da parte aérea, área foliar e
diâmetro da haste em tomateiro cereja, mas influenciou os teores foliares e acúmulo dos
nutrientes. Entretanto, Silveira (2010), observou que o tratamento das sementes de milho
com solução de EP a 25 %, seguido de pulverização no solo com solução 0,5% (v/v) e
com quatro pulverizações foliares com solução 0,15 - 0,2% (v/v) proporcionaram maior
massa seca de raízes e de planta e maior volume radicular durante o desenvolvimento
inicial de plantas de milho, em casa de vegetação.
O número de folhas e número de frutos avaliados antes da colheita, apresentou
diferenças entre tratamentos (Figura 2: a e b). Nesse caso no número de folhas não houve
diferenças estatísticas entre as concentrações para as duas cultivares estudadas. Na análise
do número de frutos, para a cultivar San Marzano a pulverização com EP a 1% e
apresentou maior quantidade em relação as demais concentrações (p<0,05). Para a
cultivar Marmande, independente das concentrações, plantas que receberam pulverização
com EP apresentaram quantidade superior de frutos, diferindo estatisticamente da não
aplicação do extrato.
Pangnakorn, et al. (2009), trabalhando com soja, mostraram que as respostas do
rendimento e seus componentes não foram influenciadas pela à aplicação do EP associado
a um fertilizante orgânico líquido fermentado. Contudo, o tratamento somente com EP
mostrou uma tendência a maior eficiência dos componentes de rendimento, como altura
média, comprimento dos nós, número de sementes e peso de 100 sementes. Nesse mesmo
trabalho a aplicação do EP apresentou a maior eficácia no controle de pragas em
comparação aos demais tratamentos. No presente experimento não foi observado
diferenças visuais quanto ao ataque de insetos pragas e doenças. Cabe salientar que em
todos os tratamentos foi realizado o controle fitossanitário.
Na avaliação das características reprodutivas quantidade e massa de frutos houve
diferença estatística entre as concentrações de pulverização dentro de cada cultivar
(Figura 3: a, b, c e d). Na cultivar San Marzano, o número de frutos coletados na primeira
colheita, foi maior para a concentração de EP aplicado a 1,0%. Para a característica peso
fresco dos frutos, as pulverizações a 0,5% e 1,0% evidenciaram o efeito da aplicação do
extrato na primeira colheita. Na segunda colheita a pulverização a 0,5% e a não aplicação
de EP apresentaram frutos mais pesados em comparação com as demais pulverizações
foliares.
Para a cultivar Marmande, o número de frutos foi influenciado pela aplicação de
extrato pirolenhoso, onde independente da concentração a quantidade foi maior em
relação a ausência de pulverização com EP. O resultado do peso fresco dos frutos
apresentou maior valor para a concentração de pulverização a 0,5% seguida da
concentração a 1,0%, para primeira colheita. De forma geral, independente da cultivar, a
aplicação de EP promoveu maior quantidade de frutos e mais pesados para algumas
concentrações de pulverização, características reprodutivas essas que foram se tornando
menos evidentes ao longo da segunda e terceira colheita. Nota-se também que
pulverização a 1,5% promoveu menor número e menor peso dos frutos.
Togoro (2012) trabalhando com tomateiro observou que pulverizações com EP a
0,1% promoveu acréscimo no número de frutos pequenos de tomate. Fato contrário
observado nesse trabalho. Daws et al., (2007) sugere que a presença de um composto
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semelhante a hormônios vegetais como auxinas ou giberelinas, o butenolídeo, poderia
atuar como um regulador de crescimento exógeno. Outro autor trabalhando com o
composto butenolídeo demonstrou seu efeito na germinação e crescimento de plantas de
tomate sob influência da temperatura variadas (Jain, 2006).
Na avaliação da maturação dos frutos de tomate coletados na primeira colheita,
observa-se que houve efeito da aplicação de EP em função da concentração utilizada e da
cultivar estudada (Figura 4: a e b). Para cultivar San Marzano observa-se que
pulverizações a 1,0 e 1,5% aceleram o processo de maturação para a maioria dos frutos
analisados. Entretanto para a cultivar Marmande a aplicação de EP começou a afetar a
maturação a partir da concentração a 0,5%. Para as demais colheitas não foram
observados efeitos na maturação dos frutos independente da cultivar e concentração de
EP aplicado.
Jun et al. (2006) trabalhando com o mesmo extrato observaram aumento médio
de 20% na produção de hortaliças quando tratadas com EP. Outros resultados utilizando
o mesmo subproduto indicaram aumento do acúmulo de peso seco em amendoim,
entretanto não foi observado diferenças significativas no aumento do rendimento, mas o
percentual de descascamento foi ligeiramente aumentado (Jothityangkoon et al. 2007).
Conclusões
A aplicação do extrato pirolenhoso não influenciou o crescimento de caule e altura
de plantas de tomateiro. As alterações nas quantidades de frutos de tomate evidenciaram
o efeito da aplicação do EP, dependente da concentração de extrato utilizada. O peso de
frutos de tomate apresentou variações positivas em função da cultivar e concentração de
pulverização, sendo as concentrações 0,5% e 1,0% com melhores resultados. A
maturação dos frutos foi influenciada pela concentração de EP aplicada e variou também
entre as cultivares de tomate.
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Figura 2: Número de folhas e frutos de tomate San Marzano (a) e Marmande (b), após a aplicação
foliar do extrato pirolenhoso nas concentrações 0%, 0,5%, 1,0% e 1,5%. Teste de média ScottKnott (p<0,05), entre concentrações. Buritizeiro, MG. 2019.
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Figura 3: Número e peso de frutos de tomate San Marzano (a e b) e Marmande (c e d), após a
aplicação foliar do extrato pirolenhoso nas concentrações 0%, 0,5%, 1,0% e 1,5%. Teste de
média Scott-Knott (p<0,05), para a mesma época de colheita entre as concentrações. Buritizeiro,
MG. 2019.
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Figura 4: Maturação de frutos de tomate San Marzano (a) e Marmande (b), após a aplicação
foliar do extrato pirolenhoso nas concentrações 0%, (eixo x de 1 a 5) 0,5% (eixo “x” de 6 a
10), 1,0% (eixo “x” de 11 a 15) e 1,5% (eixo “x” de 16 a 20). Resultados da avaliação na
primeira colheita. Barras indicam o erro padrão da média para cinco repetições. Buritizeiro,
MG. 2019.
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Resumo
O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito da inoculação de quinze
isolados bacterianos, sobre a germinação de sementes e, a emergência de plântulas de
alface, tendo em vista a seleção de estirpes para identificação e novos estudos sobre a sua
atuação em hortaliças. O trabalho foi realizado nos laboratórios de análise de sementes e
de microbiologia do solo da UENP/CLM. Foram utilizados quatro lotes de sementes nuas
de alface cv. crespa Grand Rapids, sem tratamento sanitário, sendo três lotes adquiridos
de empresa registrada e o quarto lote, produzido na fazenda escola. A determinação do
teor de água serviu para caracterização inicial dos lotes. Previamente a instalação dos
testes, as sementes passaram pela assepsia em solução de hipoclorito de sódio a 1%, por
5 minutos. Os tratamentos foram quinze isolados bacterianos, na dose de 1mL, na
concentração de aproximadamente 1010 UFC/mL. As avaliações ocorreram aos sete e 14
dias após a semeadura, computando-se o número de plântulas normais de comprimento
igual ou superior a 1,0 cm. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, os
dados obtidos submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo teste de ScottKnott a 5%. Houve interação entre os isolados bacterianos e os lotes analisados. Os lotes
1 e 3 apresentaram maior número de redução no percentual de germinação em função do
tratamento. Os isolados números 1 e 5 mantiveram comportamento semelhante, no
sentido de manterem as médias de germinação, próximas as obtidas nas testemunhas. No
teste de emergência de plântulas as bactérias 1 e 1B se destacaram ao elevar
significativamente, inclusive diferindo da testemunha, as médias do lote 4, que
demonstrou menor vigor. Os isolados bacterianos 01, 05 e 1B foram selecionados para
identificação e realização de novos estudos, relativos a sua capacidade de promover
crescimento em plantas de alface, a fim de investigar o modo de atuação, que propiciou
o aumento do desempenho de sementes de menor vigor e, a qualidade visual das mudas
produzidas sob a inoculação destes isolados.
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; bioindicadores; qualidade fisiológica; hortaliças;
inoculação
Abstract
Bioprospecting of bacterial isolates on seed germination and emergence of
lettuce seedlings.
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The present study had as objective to verify the effect of the inoculation of fifteen
bacterial isolates, on the germination of seeds and the emergence of lettuce seedlings, in
view of the selection of strains for identification and new studies with vegetables. Four
lots of lettuce seeds used. Grand Rapids. Before the tests installed, the seeds submitted to
asepsis in 1% sodium hypochlorite solution. The treatments were fifteen bacterial isolates
at a concentration of approximately 1010 UFC/mL. After the seeds evaluated by the
determination of the water content and germination tests, first count of germination and
emergence of seedlings in trays. The germination test was performed with 4 replicates of
50 seeds / lot, previously immersed in 1 ml of each isolate, for 8 minutes. Seedling
emergence was performed with 4 replicates of 18 seeds / lot, seeded in trays previously
filled with MecPlant® substrate, and 1mL of the suspension was added in each cell after
sowing. There was interaction between the bacterial isolates and the lots analyzed. Lots
1 and 3 showed a greater number of reduction in the percentage of germination as a
function of the treatment. Isolates numbers 1 and 5 maintained a similar behavior in the
sense of maintaining the germination averages, close to those obtained in the controls. In
addition, isolates 1 and 5 provided greater elongation of the radicle, being a qualitative
effect that will reflect in the best quality of the seedling produced. In seedling emergence
test, bacteria 1 and 1B stood out by significantly increasing, even differing from the
control, the means of lot 4, which showed less vigor. Thus, concluded that bacterial
isolates 1, 5 and 1B can selected for identification and new studies on their ability to
promote growth in lettuce plants.
Keywords: Lactuca sativa L.; bioindicators; physiological quality; vegetables;
inoculation
Introdução
A alface (Lactuca sativa L.) é considerada a hortaliça folhosa de maior consumo
no Brasil, tendo destaque como uma das olerícolas de maior importância econômica e
social no mercado nacional. Sua adaptação às diversas condições climáticas, a
possibilidade de cultivos sucessivas, baixo custo de produção e segurança na
comercialização, fazem com que esta hortaliça seja a preferida pelos pequenos produtores
(Silva Júnior et al., 2011). Contudo, a produção de hortaliças requer gestão intensiva do
solo e grande consumo de insumos e recursos naturais (Rezende et al., 2006).
A busca por maiores produtividades com maior rentabilidade passa pela melhoria
do solo e da nutrição vegetal e o aumento na capacidade da planta de explorar o solo
através do crescimento de raízes, aumentando a absorção de água e nutrientes (Lima et
al., 2017). Como alternativa, a inoculação de sementes com rizobactérias oferece
resultados promissores, podendo aumentar a produtividade das lavouras devido a
mecanismos de estimulo do crescimento vegetal pela produção de fitohormonios,
aumento da absorção de nutrientes, biocontrole de patógenos, aumento da resistência a
estresses abióticos e fixação de nitrogênio (Martínez et al., 2013).
O efeito que algumas bactérias exercem sobre o crescimento dos vegetais é
conhecido, tanto que, elas foram denominadas bactérias promotoras do crescimento de
plantas (BPCP). Esta denominação representa amplo número de espécies e gêneros
bacterianos, o que provavelmente, favorece com que ainda não tenha sido possível
estabelecer, pleno conhecimento sobre sua forma de atuação, principalmente no tocante
as primeiras etapas do cultivo dos vegetais, como a germinação de sementes e o
estabelecimento de plântulas (Freitas, 2007).
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Aumento nos percentuais de germinação de sementes e emergência de plântulas
também foram relacionados com as BPCP, indicando que estas bactérias podem ser
empregados no tratamento de sementes. Deste modo, novas tecnologias para a agricultura
utilizando as BPCP incluem a identificação de cepas bacterianas, pesquisas sobre
inoculação de sementes em laboratório, experimentos de cultivo a campo (Souza et al.,
2015). No contexto da importância do cultivo da alface, no cenário nacional e, a
necessidade de técnicas alternativas visando reduzir a dependência de insumos, o presente
estudo teve como objetivo verificar o efeito de quinze isolados bacterianos, sobre a
germinação de sementes e, a emergência de plântulas de alface, tendo em vista a seleção
de estirpes para identificação e novos estudos com hortaliças.
Material e Métodos
O trabalho foi realizado nos laboratórios de análise de sementes e de
microbiologia do solo da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Luiz
Meneghel (UENP-CLM), Bandeirantes/PR. Foram utilizados quatro lotes de sementes de
alface cv. crespa Grand Rapids, sendo 3 lotes adquiridos de empresa registrada, categoria
S2, isentos de tratamento sanitário, em embalagens hermeticamente fechadas. O quarto
lote foi produzido na fazenda escola do CLM e, também utilizado sem tratamento
sanitário. Inicialmente foi feita a Determinação do teor de água (TA) das sementes realizada pelo método da estufa a 130 ± 3 ºC por 1 hora (Brasil, 2009), com duas sub
amostras de 2,0 g de sementes de cada lote. Antes de cada tratamento, as sementes foram
submetidas a assepsia por imersão em solução de hipoclorito de sódio a 1%, pelo período
de 5 minutos e, secas à sombra sobre toalhas de papel filtro, dispostas nas bancadas dentro
do laboratório. Para a inoculação da sementes foram utilizados quinze isolados
bacterianos distintos, cultivados em meio TSA (Ágar Triptona de Soja) e ressuspendidos
em 200 mL de solução salina de cloreto de sódio a 0,85% (Figura 1), sendo a concentração
da suspensão ajustada pela escala 2 de McFarland, aproximadamente 1010 UFC/mL. Na
testemunha, as sementes foram submetidas aos testes, assim que foram retiradas da
embalagem.
Após cada tratamento, as sementes foram analisadas pelo teste de germinação
(TG) - realizado com quatro repetições de 50 sementes por lote, imersas em 1 mL de cada
suspensão, durante 8 minutos (Figura 1), distribuídas de modo equidistante sobre uma
folha de papel filtro, previamente umedecida com água destilada, dentro de recipientes
plásticos transparentes tipo gerbox, com a deposição do restante da suspenção em pontos
aleatórios das folhas de papel filtro. Os recipientes foram mantidos em câmara de
germinação sob temperatura de 20ºC, até o momento das avaliações, que ocorreram no
quarto e sétimo dia após a instalação (Brasil, 2009), registrando-se o número de plântulas
normais com folhas cotiledonares expandidas. Primeira leitura do teste de germinação
(PLG) - conduzido juntamente com o teste de germinação, contabilizando-se o número
de plântulas normais no quarto dia após instalação. Emergência de plântulas (EP) efetuado com quatro repetições de 18 sementes/lote, semeadas em bandejas de
polipropileno de 72 células previamente preenchidas com substrato comercial MecPlant®,
sendo adicionado 1mL da suspensão, em cada célula, após a semeadura (Figura 1). As
bandejas foram irrigadas diariamente pela manhã e à tarde. As avaliações ocorreram aos
7 e 14 dias após a semeadura, computando-se o número de plântulas normais de
comprimento igual ou superior a 1,0 cm.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, os dados obtidos
submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5%
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através do software estatístico Sisvar®. Os dados referentes ao teor de umidade não foram
analisados estatisticamente, servindo apenas para caracterização inicial dos lotes.
Resultados e Discussão
O teor de umidade dos lotes ficou entre 6,1 a 6,4 portanto, dentro do intervalo de
5 a 7%, estabelecido para sementes ortodoxas, como é o caso do alface, possibilitando
armazenamento por longos períodos, mantendo a viabilidade (Costa, 2009). Segundo
Nascimento et al. (2011), o teor de água está ligado com a intensidade do metabolismo
respiratório, neste sentido, empresas que comercializam sementes de hortaliças em
embalagens herméticas, geralmente, secam seus produtos a um grau de umidade de 5-6%
antes de serem embalados, visando garantir maior longevidade no armazenamento.
Com relação ao teste de germinação, foi possível observar diferenças quanto à
viabilidade dos lotes, separando-os em dois grupos, sendo os lotes 1 e 2 superiores ao 3 e
4 (Tabela 1). Contudo, as médias destes lotes demostraram percentual germinativo
satisfatório, acima de 80%, valor este, exigido pelo MAPA para a comercialização de
sementes de alface (Brasil, 2012). Resultado semelhante foi obtido na avaliação da
primeira leitura do teste de germinação, sinalizando maior velocidade de germinação dos
lotes 1 e 2 quando comparados aos demais (Tabela 1). Para Marcos Filho (2015), uma
germinação rápida e uniforme, além de reduzir o tempo de exposição das sementes e, das
plântulas a fatores adversos, pode auxiliar no planejamento da sucessão de culturas. O
lote 3 surpreendeu no teste de emergência de plântulas, pois, ainda que diferindo dos lotes
1 e 2 quanto a viabilidade (GL) e velocidade de germinação (PLG), apresentou a melhor
média, chegando a 100% de emergência das sementes (Tabela 2). Muitas vezes, por ser
realizada em ambientes com condições controladas e tidas como ótimas para a cultura, a
porcentagem de germinação realizada em laboratório, pode não corresponder à
emergência das plântulas em campo (Nascimento et al., 2011). Segundo Marcos Filho
(2015), mesmo sementes de baixo vigor, quando encontram condições favoráveis,
conseguem se desenvolver adequadamente.
Os isolados bacterianos influenciaram de modo significativo a germinação de
sementes e a emergência de plântulas dos lotes avaliados. Os lotes 1 e 3 apresentaram
maior número de redução no percentual de germinação em função do tratamento,
demonstrando maior sensibilidade aos isolados. De modo contrário, as médias obtidas
nos lotes 2 e 4 não diferiram, sinalizando que a inoculação não influenciou na capacidade
germinativa daquelas sementes. Os isolados 01 e 05, mesmo não diferindo da testemunha,
tanto na PLG como na GL, proporcionaram maior alongamento da radícula, sendo um
efeito qualitativo que irá refletir em um melhor estabelecimento da plântula no substrato,
possibilitando, melhora da qualidade da muda produzida (Figura 2). Este resultado pode
estar relacionado a capacidade de algumas bactérias promotoras do crescimento vegetal
de sintetizarem ácido indol acético (AIA), conhecido por participar da elongação, divisão
e diferenciação celular, atuando nas células recém formadas dos tecidos meristemáticos.
Seu efeito de maior importância se refere ao desenvolvimento de raízes, aumentando o
comprimento e o número de pêlos, a superfície de contato, absorção de água e nutrientes
do solo (Glick, 2012). Estirpes produtoras de AIA, de acordo com Florentino et al. (2017),
favoreceram o desenvolvimento radicular das plântulas, contudo, a mesma interação não
foi observada em relação a taxa de germinação, sugerindo que diversos mecanismos pelos
quais as bactérias podem atuar sobre o processo germinativo.
No teste de emergência de plântulas, os tratamentos não apresentaram
interferência significativa sobre os lotes 1 e 2, com destaque para o lote 2, que apresentou
as maiores médias numéricas observadas, com exceção da testemunha (Tabela 2). Em
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contrapartida, o lote 4 apresentou resultados inferiores, sinalizando que as condições
ambientais ocorridas durante este teste, não foram favoráveis a um desenvolvimento
satisfatório. Chama a atenção o desempenho inesperado dos isolados 01 e 1B no lote 4,
de menor vigor, ao favorecer médias significativamente, superiores aos demais
tratamentos, diferindo inclusive da testemunha, com mudas de qualidade visivelmente
superior (Figura 3). Isolados bacterianos aumentaram a massa da matéria seca da raiz e o
número de folhas em alface (Sottero et al., 2006). Segundo Gomes et al. (2003), isolados
bacterianos podem influenciar positivamente no desenvolvimento de mudas de alface,
sinalizando a potencialidade da inoculação de bactérias sobre a produção olerícola,
porém, é necessário a realização de novas pesquisas antes de sua aplicação comercial.
Conclusões
Os isolados bacterianos 01, 05 e 1B foram selecionados para identificação e
realização de novos estudos, relativos a sua capacidade de promover crescimento em
plantas de alface, a fim de investigar o modo de atuação, que propiciou o aumento do
desempenho de sementes de menor vigor e, a qualidade visual das mudas produzidas sob
a inoculação destes isolados.
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Figura 1 - Multiplicação dos isolados preparo da suspensão bacteriana e tratamentos nos
testes de germinação e emergência de plântulas em bandeja de 4 lotes de sementes de
alface cv. Grand Rapids. UENP/CLM. Bandeirantes-PR. 2019.
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Tabela 1 - Percentual médio dos testes de primeira leitura da germinação e de germinação em
laboratório, de quatro lotes de semente de alface cv. Grand Rapids, após inoculação com 15
isolados bacterianos. UENP/CLM. Bandeirantes-PR. 2019.
Isolados
Testemunha
Bac 01
Bac 02
Bac 03
Bac 04
Bac 05
Bac 06
Bac 07
Bac 08
Bac 09
Bac 10
Bac 11
Bac 1B
Bac 2B
Bac 3B
Bac 4B
CV(%)

Primeira leitura do teste de germinação
Lotes
1
2
3
4
99,5 Aa 98,0 Aa 72,5 Ab 83,0 Ab
98,0 Aa 95,5 Aa 70,0 Ac 81,5 Ab
90,0 Aa 83,5 Ba 68,5 Ab 78,5 Ab
82,5 Ba 93,0 Aa 72,0 Ab 85,0 Aa
85,5 Bb 95,5 Aa 75,0 Ab 82,5 Ab
89,5 Aa 92,5 Aa 77,5 Ab 80,0 Ab
86,0 Ba 79,5 Ba 72,5 Aa 81,0 Aa
78,5 Bb 92,5 Aa 70,5 Ab 80,0 Ab
79,5 Ba 84,0 Ba 64,0 Ab 83,0 Aa
80,5 Ba 86,5 Ba 66,0 Ab 84,5 Aa
92,5 Aa 91,5 Aa 66,0 Ab 85,0 Aa
83,0 Ba 93,5 Aa 68,5 Ab 78,0 Ab
87,0 Ba 87,0 Ba 69,5 Ab 87,5 Aa
87,0 Ba 82,0 Ba 64,0 Ab 76,5 Aa
75,5 Bb 92,5 Aa 78,0 Ab 85,5 Aa
83,0 Ba 88,5 Ba 70,5 Ab 85,0 Aa
9,3

1
99,5 Aa
99,5 Aa
95,0 Aa
85,0 Ba
86,5 Bb
95,0 Aa
92,5 Aa
85,0 Bb
83,0 Ba
88,0 Ba
95,0 Aa
89,0 Ba
91,0 Ba
92,0 Aa
85,0 Ba
84,5 Ba

Germinação laboratório
Lotes
2
3
99,0 Aa 81,5 Ab
97,0 Aa 81,0 Ab
90,0 Aa 72,5 Bb
93,5 Aa 74,5 Bb
96,0 Aa 79,0 Ab
99,5 Aa 86,0 Ab
87,0 Aa 82,5 Aa
97,0 Aa 77,0 Bb
91,5 Aa 72,5 Bb
92,0 Aa 78,5 Ab
95,0 Aa 76,0 Bb
95,0 Aa 76,5 Bb
91,0 Aa 75,5 Bb
87,0 Aa 66,5 Bc
95,0 Aa 86,0 Aa
90,0 Aa 72,5 Bb
7,7

4
85,0 Ab
83,0 Ab
79,5 Ab
85,0 Aa
83,0 Ab
82,0 Ab
83,0 Aa
81,0 Ab
86,0 Aa
88,0 Aa
87,0 Aa
78,5 Ab
89,5 Aa
78,5 Ab
85,5 Aa
85,5 Aa

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a
5%. CV = Coeficiente de variação.

Tabela 2 - Percentuais médios da emergência de plântulas de quatro lotes de sementes de
alface cv. Grand Rapids, após inoculação com quinze isolados bacterianos. UENP/CLM.
Bandeirantes-PR. 2019.
Isolados
Testemunha
Bac 01
Bac 02
Bac 03
Bac 04
Bac 05
Bac 06
Bac 07
Bac 08
Bac 09
Bac 10
Bac 11
Bac 1B
Bac 2B
Bac 3B
Bac 4B
CV (%)

1
77,8 Ab
75,3 Ab
73,6 Ab
69,4 Ab
79,2 Aa
69,4 Ab
70,8 Ab
65,3 Ab
68,0 Ab
77,8 Aa
75,0 Aa
57,0 Ab
78,0 Ab
76,4 Ab
70,8 Aa
62,5 Ab

Emergência de Plântulas
Lotes
2
3
86,1 Ab
100,0 Aa
91,6 Aa
84,7 Aa
91,7 Aa
75,0 Ab
97,2 Aa
77,8 Ab
88,9 Aa
62,5 Bb
94,4 Aa
79,2 Ab
90,2 Aa
84,7 Aa
93,0 Aa
61,1 Bb
86,1 Aa
70,8 Bb
91,6 Aa
87,5 Aa
90,2 Aa
80,6 Aa
93,0 Aa
80,6 Aa
97,2 Aa
76,4 Ab
93,0 Aa
80,6 Ab
79,2 Aa
65,3 Ba
93,0 Aa
79,2 Aa
15,6

4
52,8 Bc
68,0 Ab
27,8 Cc
20,8 Cc
27,8 Cc
19,4 Cc
18,0 Cc
15,3 Cc
16,6 Cc
16,7 Cb
18,0 Cb
19,4 Cc
70,8 Ab
33,3 Cc
26,4 Cb
25,0 Cc

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si pelo
teste de Scott-Knott a 5%. CV= Coeficiente de variação.
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Figura 2 - Desenvolvimento de mudas de alface cv. Grand Rapids, após inoculação das
sementes com isolados bacterianos: testemunha (A) isolados Bactéria 1 (B) e Bactéria
1.B (C). UENP/CLM. Bandeirantes-PR. 2019.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi verificar o desempenho de dois tipos de substratos e
dois fertilizantes organominerais na emergência de plântulas e produção de mudas de
salsa. O trabalho foi realizado no laboratório de análise de sementes da UENP-CLM.
Foram utilizados três lotes de sementes nuas de salsa cv. Lisa. Foi realizada a
caracterização inicial dos lotes através da determinação do teor de água, testes de
germinação, primeira leitura da germinação e emergência de plântulas em bandejas. Os
fertilizantes AloeFértil® e Orobor N1® foram diluídos em água para se obter as
concentrações 0, ½, 1 e 2 vezes a dose indicada, pelo fabricante na embalagem de cada
produto. Após o tratamento as sementes foram semeadas em bandejas preenchidas com
substrato comercial MecPlant® e outro substrato preparados com matérias primas
facilmente encontradas. A influência dos produtos sobre a emergência de plântulas e
desenvolvimento das mudas variou conforme o tipo de substrato e o lote analisado. No
substrato comercial, o fertilizante AloeFértil® na dose recomendada pelo fabricante e, até
mesmo quando se aplicou a metade da concentração informada no rótulo do produto,
manteve um bom desempenho, nos 3 lotes, porém, no substrato proporcionado os
resultados ficaram abaixo do esperado, independente da dose avaliada. O fertilizante
Orobor N1® superou as expectativas ao proporcionar emergência de plântulas com
uniformidade, originando mudas com qualidade satisfatória, mesmo no substrato
proporcionado na menor dose, o que propicia menor investimento e maior retorno
financeiro para o olericultor.
Palavras-chave: Petroselinum Crispum (Mill.) Fuss; emergência de plântulas;
hortaliças; qualidade fisiológica
Abstract
Organomineral fertilizers and substrates in production of parsley seedlings.
The objective of this work was to verify the performance of two types of substrates
and two organomineral fertilizers in the emergence of seedlings and production of
seedlings. The work carried out in the seed analysis laboratory of UENP-CLM. Three lots
of seeds of cv. Lisa. Initial characterization of the lots carried out by determining the
water content, germination tests, germination first reading and emergence of seedlings in
trays. AloeFértil® and Orobor N1® fertilizers diluted in water to achieve the
concentrations 0, ½, 1 and 2 times the indicated dose, by the manufacturer on the
packaging of each product. After treatment, the seeds seeded in trays filled with
1
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commercial MecPlant® substrate and another substrate provided with easily found raw
materials. The influence of the products on the emergence of seedlings and development
of the seedlings varied according to the type of substrate and the lot analyzed. On the
commercial substrate, AloeFértil® fertilizer at the dose recommended by the
manufacturer, and even when applied at half the concentration reported on the product
label, maintained a good performance in the 3 batches, however, on the substrate provided
the results were lower than expected, regardless of the dose assessed. Orobor® fertilizer
exceeded expectations by providing emergence of seedlings with uniformity, giving
seedlings with satisfactory quality, even in the substrate provided at the lowest dose,
which leads to less investment and greater financial return for the farmer.
Keywords: Petroselinum Crispum (Mill.) Fuss; emergence of seedlings; vegetables;
physiological quality
Introdução
A salsa é uma hortaliça fonte de vitaminas, sais minerais e propriedades
medicinais com ação anticoagulante, antidiabética, analgésica, antibacteriana e
antioxidante, o que justifica seu uso na medicina alternativa como alimento funcional. No
mercado, pode ser encontrada in natura, desidratada, processada integrando outros
temperos ou em conjunto com outras hortaliças denominadas “cheiro-verde” (Hoepers,
2017). O sucesso de um cultivo dependente do estabelecimento adequado das mudas no
campo, fator diretamente relacionado com a germinação e vigor das sementes (Amorim
et al., 2013), sendo que o desenvolvimento da salsa e, a qualidade do produto final, se
deve às propriedades genéticas da planta, e as condições do ambiente de cultivo. A
produção de mudas é fundamental para a cadeia produtiva de hortaliças, sendo que
uniformidade e vigor do material utilizado, para a implementação da cultura determinam
a qualidade final do produto e, o sucesso do investimento.
A qualidade do substrato é importante para o desenvolvimento adequado, tanto da
parte aérea como do sistema radicular, o substrato deve prover nutrientes, reter umidade,
permitir trocas gasosas e fixar adequadamente as plantas, caso contrário, pode acarretar
prejuízos à germinação e ao desenvolvimento das mudas (Nascimento et al., 2011). Neste
contexto, Araújo Neto et al. (2009) relataram que os substratos comerciais apresentam
melhor desempenho, contudo, os produtores podem elaborar seu próprio substrato, pela
mistura de materiais de fácil acesso e baixo custo, visando um maior retorno econômico.
Apesar das vantagens do sistema de produção de mudas, ainda há dificuldades em relação
as características dos substratos, como manutenção da umidade, arejamento e
disponibilidade de nutrientes, o que pode afetar a percentagem de germinação e a
qualidade das mudas produzidas.
São inúmeros os tipos de substratos disponíveis para produção de mudas de
hortaliças, com diferentes origens e diferentes características químicas e físicas, que,
dependendo de sua formulação, podem não apresentar teores nutricionais adequados para
promover o desenvolvimento satisfatório das mudas, fazendo com que seja essencial um
bom manejo da adubação para suprir essa carência (Higuti et al., 2010; Rodrigues et al.,
2010). Com o aumento da conscientização ambiental e a escassez de matérias-primas para
produção de fertilizantes minerais, os fertilizantes organominerias surgem como
alternativa de grande interesse aos produtores, pois, além de serem produzidos a partir do
reaproveitamento de resíduos urbanos, industriais e agrícolas, a presença de compostos
orgânicos em sua formulação permite o aumento da retenção de nutrientes no solo,
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promovendo redução nas perdas de nutrientes e melhor aproveitamento dos mesmos pelas
plantas (Cardoso et al., 2015).
A utilização destes produtos em formulação líquida, é recente sendo necessário
investigar como eles atuam sobre a produtividade e qualidade das mudas de hortaliças.
Deste modo, o presente trabalho teve por objetivo verificar o desempenho de dois tipos
de substratos e, dois fertilizantes organominerais na emergência de plântulas e, produção
de mudas de salsa.
Material e Métodos
O trabalho foi realizado no laboratório de análise de sementes da Universidade
Estadual do Norte do Paraná, Campus Luiz Meneghel (UENP-CLM), Bandeirantes/PR.
Foram utilizados três lotes de sementes de salsa cv. Lisa adquiridos de uma mesma
empresa registrada, categoria S2, isento de tratamento sanitário, em embalagem
hermeticamente fechada. Os fertilizantes organominerais AloeFértil® e Orobor N1®
foram aplicados diretamente no substrato, por ocasião da semeadura nas bandejas. A
dosagem recomendada pelos fabricantes dos dois fertilizantes (5 mL de produto para 1 L
de água) foi utilizada como parâmetro para as outras duas doses, estabelecidas como
sendo a metade e o dobro da dose recomendada, dessa maneira, as soluções foram
preparadas nas doses de 2,5; 5,0 e 10,0 mL do produto para 1 L de água. Foram utilizados
como substratos o produto comercial MecPlant® e, um substrato preparado na proporção
4:2:2 com materiais disponíveis na região, composto por: 4 partes de solo de barranco, 2
partes de areia comercializada como de textura média e duas partes de vermicomposto
Bela Vista®. As características químicas e físicas do substrato preparado estão na (Tabela
1). A análise física do substrato preparado foi realizada pelo Laboratório de Análise de
Substratos para Plantas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, a análise
química pelo Laboratório LanaSolo (PR).
Na primeira etapa as sementes foram avaliadas em condições de laboratório, sendo
submetidas a determinação do teor de água (TA) - realizada pelo método da estufa a 130
± 3 ºC por 1 hora (Brasil, 2009), com duas sub amostras de 2,0 g de sementes para cada
lote. Teste de germinação (TG) - realizado com quatro repetições de 50 sementes
distribuídas de modo equidistante sobre uma folha de papel filtro mata-borrão,
previamente umedecida com água destilada equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco,
dentro de recipientes plásticos transparentes, mantidos em câmara de germinação sob
temperatura de 20°C e iluminação constante. No décimo e vigésimo oitavo dia após a
instalação (Brasil, 2009), registrou-se o número de plântulas normais com folhas
cotiledonares expandidas. Primeira leitura da germinação (PLG) - conduzido juntamente
com o teste de germinação, contabilizando-se o número de plântulas normais no decimo
dia após instalação.
Na segunda etapa as sementes foram semeadas em bandejas e permaneceram em
estufa agrícola até a produção das mudas: Emergência de plântulas (EP) - efetuada com
quatro repetições de 36 sementes de cada lote por tratamento, dispostas em bandeja de
polipropileno de 288 células, com capacidade de 14 mL/célula, subdividida em duas
partes, de modo a conter os dois substratos na mesma bandeja (Figura 1). Após a
semeadura, as bandejas foram mantidas em estufa agrícola, modelo arco simples com a
lateral feita utilizando-se sombrite 70%. A irrigação foi realizada com os fertilizantes
organominerais, de acordo com as doses utilizadas, até que ocorresse a saída da solução
pelo orifício de drenagem das células. Durante a condução do experimento as irrigações
foram realizadas diariamente pela manhã e ao fim da tarde. As mudas foram avaliadas 30
dias após a semeadura, computando-se o número de plântulas normais de comprimento
3
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igual ou superior a 1,0 cm. O delineamento foi inteiramente casualizado em esquema
fatorial 2x2x4 (substratos x fertilizantes x dose), com quatro repetições para cada
tratamento. Os dados originais foram submetidos à análise de variância e as médias
agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5%. Para evidenciar o efeito das doses sobre a
emergência das plântulas nos diferentes substratos foi realizada a análise de regressão. As
análises foram realizadas com o software estatístico Sisvar ® (Ferreira, 2014).
Resultados e Discussão
As sementes dos lotes analisados apresentaram teor de umidade variando de 6,0 a
8,5% (Tabela 2), considerado ideal para armazenamento e colheita de sementes
ortodoxas. Segundo Marcos Filho (2015), o teor de água da semente está diretamente
relacionado a sua atividade fisiológica, sendo que teores inferiores a 8,0% possibilitam
redução da atividade respiratória das sementes e condição favorável para seu
armazenamento em embalagens herméticas.
Com relação ao teste de germinação, os lotes foram separados em dois grupos
quanto a viabilidade das sementes (GL), sendo os lotes 1 e 2 superiores ao 3, contudo, o
lote 3 obteve média de emergência de plântulas que se equiparou estatisticamente aos
outros dois lotes (Tabela 2). Este resultado indica que as condições ambientais
(temperatura e umidade) ocorridas durante o teste de emergência de plântulas atenderam,
as necessidades climáticas destas sementes para a germinação de sementes e emergência
de plântulas. Carvalho & Nakagawa (2012), relataram que as sementes de grande número
de espécies apresentam reação germinativa favorável a uma alternância de temperatura,
semelhante ao que ocorre na natureza, sendo que, quando o teste de emergência de
plântulas é conduzido sob as condições de ambiente adequadas a espécie em estudo,
favorece com que a real capacidade do lote em germinar, emergir e estabelecer plantas a
campo, seja demonstrada.
O fertilizante AloeFértil® no substrato comercial proporcionou mudas com
desenvolvimento adequado e, satisfatório nas três doses analisadas independente do lote,
podendo-se, recomendar a menor dose, ou seja 2,5 mL/L, quando se utilizar o substrato
comercial. No substrato proporcionado com solo, areia e vermicomposto houve efeito da
dose sendo o melhor resultado verificado com a dose recomendada pelo fabricante 5
mL/L (Tabela 3 e Figura 2D).
O fertilizante Orobor N1® quando aplicado no substrato comercial, na dose de 5,0
mL/L reduziu significativamente a emergência de plântulas do Lote 1, como esse efeito
foi somente no Lote 1, pode-se inferir que a qualidade das sementes deste lote interferiu
no resultado (Tabela 2 e Figura 2C). No substrato proporcionado, o fertilizante Orobor
N1® apresentou médias superiores às do AloeFértil®, desde a menor dose, com mudas
uniformes e qualidade satisfatória. Os resultados obtidos no presente estudo
demonstraram que o fertilizante Orobor N1® pode incrementar a emergência de plântulas
e a qualidade das mudas de salsinha independente do substrato. O Fertilizante AloeFértil®
deve ser utilizado levando-se em consideração as características físicas do substrato.
O substrato preparado pela mistura de 4 partes de solo de barranco, 2 partes de
areia com textura média e 2 partes de vermicomposto (Tabela 1), não favoreceu uma
formulação satisfatória para substratos hortícolas, o qual deve apresentar bom espaço de
aeração e disponibilidade hídrica. Segundo Oliveira (2011), o aumento do espaço de
aeração promove maior oxigenação do sistema radicular, facilitando as trocas gasosos
com o meio e auxiliando na absorção adequada de água e nutrientes pelas raízes.
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Conclusão
O fertilizante Orobor N1® superou as expectativas ao proporcionar emergência de
plântulas com uniformidade, originando mudas com qualidade satisfatória, tanto no
substrato comercial, quanto no substrato proporcionado desde a menor dose, o que
propicia menor investimento e maior retorno financeiro para o olericultor.
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Tabela 1 - Análises químicas e físicas do substrato preparado utilizado para condução do
teste de emergência de plântulas de três lotes de sementes de salsinha cv. Lisa.
UENP/CLM. Bandeirantes-PR. 2019.
DU

DS

---kg m --1230,65
1088,91
AT
8,39

K
0,35
pH
CaCl2
5,8

-3

Características físicas
UA
PT
EA
--------------------%-------------------11,52
62,91
9,52

AR
AD
CRA (10)
CRA(50)
-------------------------------------%-----------------------------25,94
27,45
53,39
34,33
Características químicas
Ca
Mg
H+Al
SB
----------------------------cmol dm-3---------------------------6,1
2,2
2,73
8,65
CE
mS cm-1
1,19

MO
g kg-1
6,7

P
mg dm-3
51,3

AFD
19,06
CRA(100)
25,94

CTC
11,38

V
%
76,0

CE = condutividade elétrica; MO= Matéria orgânica; DU = densidade úmida; DS = densidade seca; UA =
Umidade Atual; PT = porosidade total; EA = espaço de aeração; AFD = água facilmente disponível; AT =
água tamponante; AR = água remanescente; CRA (10), (50) e (100) = capacidade de retenção de água sob
sucção de 10, 50 e 100 cm de coluna de água determinado em base volumétrica; AD = água disponível que
pode ser obtida pela soma de AFD + AT.

Tabela 2 - Percentuais médios de germinação indicado nos rótulos das (GR), teor de
água (TA), primeira leitura da germinação (PLG), germinação em laboratório (GL) e
emergência de plântulas (EP) de três lotes de sementes de salsinha cultivar Lisa.
UENP/CLM. Bandeirantes-PR. 2019.
Lote

GR

TA

PLG

GL

EP

1

83

8,5

0,0 a

70,0 a

76,4 a

2

82

6,0

0,0 a

78,0 a

93,0 a

3

88

6,6

0,0 a

40,5 b

93,9 a

CV(%)

---

---

15,1

16,9

13,0

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5%. CV = coeficiente
de variação.
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Tabela 3 - Percentuais médios de emergência de três lotes de sementes de salsinha cv.
Lisa, irrigados na instalação com fertilizantes organominerais AloeFértil® e Orobor N1®,
nas doses de 2,5 mL/L, 5,0 mL/L e 10,0 mL/L. UENP/CLM. Bandeirantes-PR. 2019.
Lote
1
2
3
1
2
3
CV (%)

2,5 mL/L
AloeFértil
Orobor
100,0 Aa(a) 86,7 Aa(a)
93,1 Aa(a) 93,1 Aa(a)
93,9 Aa(a) 96,7 Aa(a)
76,4 Ba(b)
64,4 Bb(b)
93,9 Aa(a)

88,3 Aa(a)
88,9 Aa(a)
95,8 Aa(a)

Substrato Comercial
5,0 mL/L*
AloeFértil
Orobor
86,1 Aa(a)
77,2 Ba(b)
85,6 Aa(a)
92,2 Aa(a)
88,3 Aa(a)
92,2 Aa(a)
Substrato Proporcionado
89,4 Aa(a)
91,7 Aa(a)
83,9 Aa(a)
91,7 Aa(a)
77,8 Ab(a)
97,2 Aa(a)
11,7

10,0 mL/L
AloeFértil
Orobor
75,6 Aa(a)
80,0 Ba(a)
90,3 Aa(a)
97,2 Aa(a)
88,3 Aa(a)
96,7 Aa(a)
70,8 Ab(a)
61,7 Ab(b)
53,3 Ab(b)

86,7 Aa(a)
85,6 Aa(a)
95,0 Aa(a)

*= dose recomendada pelos fabricantes dos dois produtos; Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna,
minúscula na linha e entre parênteses, comparando substratos, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5%. CV
= coeficiente de variação.

A

B

Figura 1 - Aspecto visual da bandeja após distribuição dos substratos: comercial (A) e o
preparado com materiais de fácil acesso (B), para a semeadura das sementes de salsinha
cv. Lisa. UENP/CLM. Bandeirantes-PR. 2019.
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Orobor N1

Orobor N1

100

AloeFértil

AloeFértil

100
90
90
80

80

70

70
60

A

0

2.5

5

60

10

Comercial

B

5

10
Manipulado

100

90

90

80

80

70

70

C

2.5
Comercial

Manipulado

100

60

0

0

2.5

5

60

10

D

0

2.5

5

10

Figura 2 - Percentuais médios da emergência de plântulas de sementes de salsinha cv.
Lisa, comparando-se os substratos: comercial (A) e manipulado (B), as diferentes doses
dos fertilizantes organominerais e, influência dos substratos sobre a atuação dos
fertilizantes Orobor N1 (C) e AloeFértil (D). UENP/CLM, Bandeirantes-PR. 2019.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi quantificar a macrofauna edáfica e avaliar o efeito das
coberturas com filmes de bioplástico, polietileno e diferentes tipos de vegetais na densidade
da macrofauna do solo cultivado com alface (Lactuca sativa). O delineamento experimental
para o plantio da alface nos diferentes tipos de cobertura de solo foi o de blocos
casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Foram utilizados os seguintes
tratamentos: sem cobertura (SC); cobertura de polietileno (CP); cobertura com filmes
biodegradáveis (FB); cobertura morta de nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) (CN) e
milheto (Pennisetum americanum sp.) (CM); e cobertura morta de aveia preta (Avena sativa
L.) (CA) e crotalária (Crotalaria juncea.) (CC). Amostras de solo na forma de monólitos
(25x25 cm) foram retiradas aleatoriamente em cada parcela, para contagem da macrofauna,
na profundidade de 0–20 cm, aos 60, 120, 180, 240, 300 e 330 dias após iniciar o
experimento. Os resultados da densidade da macrofauna edáfica com os diferentes tipos de
coberturas foram superiores ao verificado no solo sem cobertura. A maior densidade de
macrofauna (723 indivíduos m-2) foi observada na parcela com CA/CC, seguida por
CN/CM (384 indivíduos m-2), FB (358 indivíduos m-2), CP (335 indivíduos m-2) e SC (61
indivíduos m-2). As coberturas do solo com bioplástico, polietileno, aveia/crotálaria e nabo
forrageiro/milheto propiciaram um microclima favorável à colonização do solo pela
macrofauna. Nas coberturas com filmes de bioplástico e polietileno observou-se a
predominância de macrofauna de grupos higrofílicos, como Oligochaeta e Isopoda.
Palavra-chave: biologia do solo, invertebrados do solo, mulching, qualidade do solo,
rotação de culturas.
Abstract
Macrofauna of the soil in the cultivation of lettuce (Lactuca sativa) with
coverings of films of bioplastic, polyethylene and different types of crops residues. The
aim of this study was to quantify the edaphic macrofauna and to assess the effect of the
coverages with films of bioplastic, polyethylene and different types of vegetables on the
1
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macrofauna density of the soil cultivated with lettuce (Lactuca sativa). The experimental
design for lettuce planting with the different types of soil cover was randomized blocks,
with five treatments and four replications. The following treatments were used: without
coverage (SC); polyethylene coating (CP); film biodegradable (FB) coverage; mulch forage
(Raphanus sativus L) (CN) and millet (Pennisetum americanum sp.) (CM); and black oat
mulch (Aveia sativa L.) (CA) and crotalaria (Crotalaria juncea) (CC). Soil monoliths
(25x25 cm) were randomly collected in each plot for macrofauna counting at 0-20 cm depth
after 60, 120, 180, 240, 300 and 330 days after planting black oat and forage. The results of
the macrofauna soil density four the different types of cover were higher than that observed
in the uncovered soil. The highest macrofauna density (723 individuals m -2) was observed
in the CA/CC mulch, followed by CN/CM (384 individuals m-2), FB (358 individuals m-2),
CP (335 individuals m-2) and without coverage (61 individuals m-2). The soil cover with
bioplastic, polyethylene, oats / crotalaria and forage turnip / millet provided a favorable
microclimate for soil colonization by macrofauna. In the coverings with films of bioplastic
and polyethylene it was observed the macrofauna predominance of hydrophilic groups,
such as Oligochaeta and Isopoda.
Keywords: soil biology, soil invertebrates, mulching, soil quality, crop rotation.
Introdução
A utilização da cobertura do solo com bioplástico e restos culturais poderá ser uma
alternativa para solucionar o problema de destinação final do plástico de polietileno
utilizado para cobertura do solo (mulching) no cultivo de flores, frutas e hortaliças. Estudos
realizados pelo Projeto Europeu FP7 “Development of enhanced biodegradable films for
agricultural activities” – Agrobiofilm e no Brasil pelo Projeto Agrisus 1351-14
“Avaliação de bioplástico como cobertura de solo para o cultivo agrícola” constataram
que o bioplástico apresentou a mesma eficiência da cobertura com polietileno no controle
das plantas invasoras, na manutenção da umidade do solo e na produtividade das culturas e
ainda teve como vantagem a possibilidade de ser incorporado e degradado pelos
microrganismos do solo. Nesses estudos a comunidade edáficas do solo não foi avaliada,
porém sabe-se que o tipo de material utilizado como cobertura do solo pode alterar os
processos como decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e a agregação
das partículas e, com isso, influenciar na ocorrência da macrofauna do solo (Correia &
Andrade, 2008). Tais mudanças podem se manifestar no solo, com alterações na dinâmica
da comunidade da macrofauna e reflexos negativos na qualidade do solo (Velasquez et al.,
2007). A qualidade do solo está relacionada com seus componentes físicos, químicos e
biológicos. Entre os biológicos, a fauna apresenta múltiplas ações ao estimular a atividade
de microrganismos responsáveis pela mineralização da matéria orgânica do solo, que pode
interferir na disponibilidade de nutrientes, além de formar estruturas biogênicas, que
melhoram a estrutura, estabilidade de agregados, condutividade hidráulica e porosidade
total (Silva et al., 2007; Lima et al., 2007). Assim, por executarem essas funções nos
ecossistemas, a macrofauna pode ser utilizada como indicadora de qualidade do solo
(Barros et al., 2003). A comunidade da macrofauna do solo é composta por animais
invertebrados com diâmetro do corpo maior que 2,0 mm, como formigas, coleópteros,
aranhas, minhocas, centopéias, termitas e diaplópodes, e que utilizam a interface
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solo-serrapilheira da vegetação como habitat, atuando na fragmentação da matéria orgânica
e na estruturação do solo (Correia & Andrade 2008; Aquino et al., 2008).
O tipo de manejo e cobertura do solo exerce efeito importante sobre a macrofauna
do solo, influenciando até mesmo os grupos taxonômicos que são capazes de colonizar o
solo, pois a presença de cobertura vegetal do solo contribui para o aumento da
disponibilidade de energia e promove a criação de novos habitats favoráveis à colonização
por organismos invertebrados, o que pode beneficiar a sustentabilidade ecológica dos
sistemas de produção (Barros et al., 2003, Silva et al., 2007). Assim a predominância de
térmitas (Isoptera) em áreas de pastagens degradadas está associada ao acúmulo de celulose
na superfície do solo; isso implica em maior disponibilidade de alimentos para os térmitas e
consequentemente, contribui para sua proliferação (Benito et al., 2004). Em sistema de
integração lavoura-pecuária Silva et al. (2006) constataram o favorecimento para a
colonização de grupos de Coleoptera e Oligochaeta. Santos et al. (2008) comparando a
relação entre diferentes espécies de leguminosas e gramíneas em relação as espécies de
macrofauna, constataram que a maior densidade (58%) foi observada nas áreas sob cultivo
com leguminosas, das quais se destaca a crotalária, que apresentou 16,3% da densidade
total. A maior densidade de macrofauna nas áreas sob plantio com leguminosas indica
preferência alimentar desses organismos pelas plantas de cobertura pertencentes a esta
família, o que pode estar relacionado à sua baixa relação C/N (Silva et al., 2007). Em
estudo similar Dias et al. (2007) observaram que a introdução de leguminosas perenes
(Mimosa artemisiana e Mimosa tenuiflora) em pastagem de Brachiaria brizantha
favoreceu a presença de Oligochaeta. Em condições de sistemas agroflorestais Lima et al.
(2007) observaram que esses sistemas propiciaram melhores características químicas do
solo e aumentos na abundância e riqueza de espécies da macrofauna invertebrada do solo.
Silva et al. (2006) verificaram que a estrutura da comunidade da macrofauna edáfica
apresenta-se estável no sistema sob vegetação nativa e é menos afetada pelas práticas de
manejo dos solos mais conservacionistas, como o sistema integrado lavoura pecuária e o
sistema de plantio direto. Nesta linha de comparação com a mata nativa Pasqualin et al.
(2012) constataram a predominância de grupos taxonômicos de Formidae, Hemiptera,
Aranae, Coleoptera e Oligochaeta nas áreas cultivadas com cana-de-açúcar e presença de
Oligochaeta, Coleoptera, outros invertebrados e principalmente Isoptera em áreas de mata
nativa.
A densidade e composição da comunidade de macrofauna do solo também é
influenciada pelos fatores climáticos, a esse respeito Santos et al. (2008) observaram que a
maior densidade dos grupos Formicidae, Oligochaeta, Coleoptera adulto, Hemiptera e
Dermaptera ocorreu em setembro devido as melhores condições de umidade do solo e
temperatura e a menor em abril, porém o número de grupos taxonômicos presentes foi o
mesmo para as duas épocas. Em diversos trabalhos (Lavelle et al., 2006; Baretta et al., 2007)
foi relatado que a variação nas condições edafoclimaticas é determinante para a macrofauna
do solo e influência em sua dinâmica populacional. No sistema agroflorestal Lima et al.
(2007) constataram no período chuvoso uma maior concentração de indivíduos das famílias
Formicidae e Isoptera e Pasqualin et al. (2012) em uma área cultivada com cana-de-açúcar
quantificaram o menor número de indivíduos na comunidade edáfica do solo nos meses
com as menores médias pluviométricas da região.
De acordo com Lavelle (1988), em regiões tropicais, a macrofauna do solo deve ser
amostrada durante e até o final da estação chuvosa, quando os fatores climáticos de
3
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temperatura e umidade ainda não são limitantes. Os estudos de macrofauna do solo em
sistemas de plantio direto, sistemas integrados lavoura/pecuária, sistemas agroflorestais,
plantio convencional e pastagens, se encontram bastante difundidos para as culturas anuais
e perenes, porém quando se trata de levantamento da macrofauna edáfica em sistemas com
cobertura de solo com filmes de bioplástico e polietileno no cultivo de hortaliças são raros
ou inexistentes os trabalhos.
Sendo assim o presente estudo tem como objetivo relacionar a cobertura do solo
com filmes biodegradáveis, polietileno e diferentes tipos de resíduos culturais na densidade
da macrofauna do solo cultivado com alface.
Material e métodos
O experimento foi conduzido durante doze meses em uma área de 800 m2 situada na
Fazenda Piloto do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté
(UNITAU) localizada em Taubaté-SP (23º02’34”S e 45º31’02”W) e com altitude média de
577 m. O clima local, de acordo com a classificação de Köpen (1948) é do tipo Cwa, com
inverno seco e chuvas no verão e precipitação média anual de 1.300 mm. O solo é
classificado como um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico de textura média. O
delineamento experimental para o plantio da alface com os diferentes tipos de cobertura de
solo foi o de blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Foram
utilizados os seguintes tratamentos: sem cobertura (SC); cobertura de polietileno (CP);
cobertura com filmes de biodegradáveis (FB); cobertura morta de nabo forrageiro
(Raphanus sativus L) (CN) e milheto (Pennisetum americanum sp.) (CM); e cobertura
morta de aveia preta (Aveva sativa L.) (CA) e crotalária (Crotalaria juncea.) (CC). A
cobertura plástica foi realizada com polietileno de 30 µm de espessura e a cobertura com
bioplástico foi com filmes biodegradáveis derivado de amido de milho e com espessura de
15 µm. As parcelas foram preparadas com 1,2 m de largura, 0,3 m de altura e 5 m de
comprimento, depois as espécies vegetais utilizadas no plantio direto foram semeadas. O
preparo do plantio das coberturas vegetais de inverno foi realizado no dia 1/06/2017 com a
semeadura da aveia preta em um espaçamento de 20 cm entre linhas e com 50 sementes por
metro linear e o nabo forrageiro foi semeado em um espaçamento 30 cm entre linhas e 25
sementes por metro linear. O plantio das culturas de verão foi realizado no dia 20/11/2017
com a semeadura da crotalária e do milheto em um espaçamento de 40 cm entre linhas e
com 25 sementes de crotalária e 50 sementes de milheto por metro linear. Depois de 60 dias
do plantio das culturas de inverno e verão efetuou-se o preparo da cobertura morta com o
material vegetal sendo roçado com roçadeiras costal rente ao solo para ocasionar o
acamamento da vegetação sobre a superfície do solo. Após 7 dias foi realizada a coleta do
material vegetal que ficou depositada sob a superficie do solo em uma área de 1 m 2 por
parcela. O material depois de pesado foi submetido a secagem (65 oC por 72 horas) e
pesado novamente para determinar a biomassa seca da cobertura morta (Torres et al., 2015).
Os filmes de polietileno e bioplástico foram esticados sobre as parcelas e as sobras laterais
fixadas com uma camada de 20 cm de terra. As coletas de amostras de solo para quantificar
a macrofauna do solo foram coletados na camada de 0-20 cm de profundidade antes e aos
60, 120, 180, 240, 300 e 330 dias após o plantio da aveia preta e nabo forrageiro A coleta
da macrofauna do solo foi rea lizada pelo método Tropical Soil Biology and Fertility
(TSBF) (Anderson & Ingram, 1993).
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Os dados de densidade da macrofauna em função das cobertura do solo e épocas de
amostragem, foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov. Em razão da ausência de
normalidade, as médias foram transformadas em (x + 1) 0,5. Para comparação das médias
transformadas em função das coberturas em cada época, utilizou-se o teste de Tukey, a 5%
de probabilidade. Os dados das quantidades de matéria seca e umidade foram submetidos à
análise de variância (ANOVA) e a diferença entre as médias foram avaliadas pelo teste de
Tukey a 5%.
Resultados e discussão
Os resultados da quantidade de massa seca determinada nas parcelas com as
coberturas vegetais de inverno (aveia preta e nabo forrageiro) e verão (milheto e crotalária)
podem ser visualizados na fig. 1. De uma maneira geral foi possível observar que a
crotalária proporcionou o maior valor de massa seca (3,9 kg/m2) seguido depois pelo
milheto (1,8 kg/m2), aveia preta (1,2 kg/m2) e nabo forrageiro (0,15 kg/m2).
A densidade total da macrofauna invertebrada do solo diferiu estatisticamente entre
os sistemas de cobertura do solo (quadro 1). E entre todos os sistemas, a densidade relativa
máxima foi observada no tratamento com cobertura de CA/CC (723 indivíduos m -2),
enquanto a densidade relativa mínima foi observada no plantio sem cobertura (61
indivíduos m-2). As coberturas do solo com polietileno e bioplástico durante os 330 dias
apresentaram valores de densidade total semelhantes, mas significativamente superiores ao
verificado no plantio SC (quadro 1). Esses resultados provavelmente estão associados aos
maiores teores de umidade verificados nos sistemas com coberturas FB, CP, CA/CC e
CN/CM, pois os menores teores foram determinados no SC (quadro 2).
O tratamento com cobertura de CA/CC apresentou, em média, 553 indivíduos m-2,
enquanto o tratamento com CN/CM apresentou em média 346 indivíduos m -2, com FB a
média ficou em 297 indivíduos m-2 e com CP a média foi de 280 indivíduos m -2 estes
resultados evidenciam que a macrofauna foi estimulada pela quantidade de massa seca
fornecida pelas coberturas vegetais.
As maiores densidades de macrofauna do solo observadas na área com CA/CC,
pode estar associado ao plantio da crotalária, a este respeito Santos et al. (2008) observaram
aumento de 16,3% na densidade da macrofauna do solo cultivado com crotálaria, o que
corrobora os resultados do presente estudo.
Segundo Silva et al. (2007) a preferência alimentar destes organismos pelas plantas
de cobertura pertencentes a família das leguminosas pode estar relacionado à sua baixa
relação C/N. A análise química do material foliar das leguminosas e das gramíneas não
deixa dúvida quanto à melhor qualidade nutricional da serrapilheira das leguminosas a qual
apresenta um maior teor de nitrogênio e menor relação C/N do que as gramineas (Dias et al.,
2007). Conseqüentemente, é esperado um aumento do número de grupos e do número de
indivíduos da macrofauna do solo pela disponibilidade de fonte de energia e nitrogênio,
favorecendo, assim, a reprodução dos invertebrados do solo.
Ao comparar os resultados da macrofauna do solo determinados no plantio SC com
os valores verificados no solo com cobertura de BF e CP, percebe-se que não foi apenas a
oferta de fonte de carbono e nitrogênio que estimularam os organismos do solo. Nota-se
com base nos resultados verificados no solo com cobertura de CP e FB que a umidade, por
sua vez, exerce influência na composição da comunidade da macrofauna do solo, já que
grupos higrófilos, como Oligochaeta e Isopoda, foram mais abundantes com estas
5
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coberturas. Segundo Dauber et al (2005) Oligochaeta e Isopoda tendem a predominar em
microhabitats mais sombreados e úmidos.
O aumento na variação da densidade em todos os tratamentos, em função da época,
foi observada a partir dos 180 dias (setembro) que corresponde ao início da estação chuvosa
e elevação da temperatura. A esse respeito estudos realizados por Lavelle et al. (2006);
Baretta et al. (2007) relatam que a temperatura e a umidade são fatores determinantes para a
macrofauna do solo e influenciam em sua dinâmica populacional. Esse resultado está
relacionado à grande sensibilidade da maior parte das espécies da macrofauna do solo a
variações das condições climáticas (Nunes et al., 2008). Por isso Lavelle (1988), recomenda
que em regiões tropicais, a macrofauna do solo deve ser amostrada durante e até o final da
estação chuvosa, quando os fatores climáticos temperatura e umidade ainda não são
limitantes. Assim podemos afirmar que as melhores condições de umidade do solo,
temperatura e estágio de decomposição do BF e das coberturas vegetais mortas, nas
avaliações realizadas aos 180, 240, 300 e 330 dias podem ter favorecido a macrofauna do
solo.
Conclusões
Nas condições em que o experimento foi conduzido, conclui-se que:
-As coberturas de restos culturais e filmes biodegradáveis e de polietileno
proporcionaram microclima que estimularam o desenvolvimento da macrofauna de
invertebrados no solo;
-A cobertura com os restos culturais de aveia/crotalária favoreceu a maior densidade
relativa da macrofauna de invertebrados no solo seguida da cobertura com nabo
forrageiro/milheto;
-A densidade total da macrofauna foi favorecida pela quantidade de massa seca
proporcionada pelas coberturas de aveia/crotalária e nabo forrageiro/milheto.
Agradecimentos
A Fundação Agrisus, pelo financiamento da pesquisa (Processo Nº 2053/2017) e a
empresa portuguesa SILVEX Indústria de Plástico e Papeis SA pelo fornecimento do filme
biodegradável (Agrobiofim),
Referências
Anderson, J.M.; Ingram, J.S.I. (Ed.). 1993. Tropical soil biology and fertility: a handbook
of methods. 2nd ed. Wallingford: CAB International, 221p.
Aquino, A.M. de; Silva, R.F. da; Mercante, F.M.; Correia, M.E.F.; Guimarães, M. de F.;
Lavelle, P. 2008. Invertebrate soil macrofauna under different ground cover plants in
the no-till system in the Cerrado. European Journal of Soil Biology 44:191-197.
Baretta, D.; Bronw, G.G.; James, S.W.; Cardoso, E.J.B.N. 2007. Earthworm populations
sampled using collection methods in Atlantic forests with Araucaria angustifolia.
Scientia Agricola 64:384-392.
Barros, E.; Neves, A.; Blanchart, E.; Fernandes, E.C.; Wandelli, E.; Lavelle, P. 2003.
Development of the soil macrofauna community under silvopastoral and
agrosilvicultural systems in Amazonia. Pedobiologia 47:273-280.

6

432

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Benito, N.P.; Brossard, M.; Pasini, A.; Guimarães, M. de F.; Bobillier, B. 2004.
Transformations of soil macroinvertebrate populations after native vegetation
conversion to pasture cultivation (Brazilian Cerrado). European Journal of Soil
Biology 40:147154.
Correia, M.E.F.; Andrade, A.G. 2008. Formação da serapilheira e ciclagem de nutrientes.
p.137-158. In: Santos, G. de A.; Silva, L.S. da; Canellas, L.P.; Camargo, F.A.O. (Ed.).
Fundamentos da matéria orgânica do solo: ecossistemas tropicais e subtropicais. 2nd
ed. Porto Alegre.
Dauber, J.; Purtauf, T.; Allpasch, A.; Frisch, J.; Voigtänder, K.; Wolters, V. 2005. Local vs.
Landscape controls on diversity: a test using surface-dwelling soil macroinvertebrates
of differing mobility. Global Ecology and Biogeography 14: 213-221.
Dias, P.F.; Souto, S.M.; Correia, M.E.F.J.; Rodrigues, K.M.; Franco, A.A. 2007. Efeito de
liguminosas arbóreas sobre a maccrofauna do solom pastagem de Brachiaria
brizantha cv. MARANDU. Pesquisa Agropecuária Tropical 37:38-44.
Lavelle, P. 1988. Earthworm activities and the soil system. Biology and Fertility of Soils
6:237-251.
Lavelle, P.; Decaëns, T.; Aubert, M.; Barot, S.; Blouin, M.; Bureau, F.; Margerie, P.;
Mora, P.; Rossi, J.P. 2006. Soil invertebrates and ecosystem services. European
Journal of Soil Biology 42:3-15.
Lima, S. S de; Aquino, A. M de; Leite, L. F. C.; Silva, P. H. S. da; Castro, A. A. J. F.;
Oliveira, F das C. 2007. Diversidade da macrofauna edáfica em agroflorestas de
diferentes estádios sucessionais. Revista Brasileira de Agroecologia 2:1029-1033.
Köppen, W. Climatologia: con un estudio de los climas de latierra. Cidade do México: Fondo
de Cultura Econômica, 1948. 479 p.
Nunes, L.A.P.L.; Araújo Filho, J.A. de; Menezes, R.I. de Q. 2008. Recolonização da fauna
edáfica em áreas de Caatinga submetidas a queimadas. Caatinga 21:214-220.
Pasqualin, L.A.; Dionísio, J.A.; Zawadneak, M.A.C.; Marçal, C.T. 2012. Macrofauna
edáfica em lavouras de cana-de-açúcar e mata no noroeste do Paraná – Brasil. Ciências
Agrárias 33:7-18.
Silva, R.F.; Aquino, A.M.; Mercante, F.M.; Guimarães, M.F. 2006. Macrofauna
invertebrada do solo sob diferentes sistemas de produção em Latossolo da região do
Cerrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira 41:697-704.
Silva, R.F.; Tomazi, M.; Pezarico, C.R.; Aquino, A.M.; Mercante, F.M. 2007. Macrofauna
invertebrada edáfica em cultivo de mandioca sob sistemas de cobertura do solo.
Pesquisa Agropecuária Brasileira 42:865-871.
Santos, G.G.; Silveira, P.M.; Marchão, R.L.; Becquer, T.; Balbino, L.C. 2008. Macrofauna
edáfica associada a plantas de cobertura em plantio direto em um Latossolo
Vermelho do Cerrado Pesquisa Agropecuária Brasileira 43:115-122.
Torres, J.L.R.; Araújo, A.S.; Barreto, A.C.; Neto ,O.F.S; Silva, V.R.; Vieira, D.M.S. 2015.
Desenvolvimento e produtividade de couve-flor e repolho influenciados por tipos de
cobertura do solo. Horticultura Brasileira 33:510-514.
Velasquez, E.; Lavelle, P.; Andrade, M. 2007. GISQ, a multifunctional indicator of soil
quality. Soil Biology and Biochemistry 39:3066-3080.

7

433

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA
Quantidade
de massadeseca
(kg/m2)
Quantidade
massa
seca (kg/m2)

3,5

3
3,5
2,5
3
2
2,5
1,5
2
1
1,5
0,5
1
0
0,5

A
A
B

C

B

C

D

Aveia preta

Nabo forrageiro
D

Crotalária

Milheto

Figura0 1. Biomassa
seca das coberturas
mortas de aveiaMilheto
preta, nabo forrageiro,
milheto e
Aveia preta
Nabo forrageiro
Crotalária
crotalária 7 dias após o corte. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5%
de probabilidade
Figura
1. Biomassa seca das coberturas mortas de aveia preta, nabo forrageiro, milheto e
crotalária 7 dias após o corte. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5%
de probabilidade

Quadro 1 - Densidade de indivíduos da macrofauna determinado no solo a 0-20 cm
profundidade nas parcelas sem cobertura (SC), com coberturas de polietileno (CP) e filmes
biodegradáveis
(FB), coberturas
mortas de
forrageiro
e milheto (CN/CM)
Quadro
1 - Densidade
de indivíduos
da nabo
macrofauna
determinado
no solo eacoberturas
0-20 cm
Médias seguidas
pelaemesma
letra
mortas de aveia
e crotálaria
(CA/CC)
(média
3 repetições).
profundidade
naspreta
parcelas
sem cobertura
(SC),
com de
coberturas
de polietileno
(CP)
filmes
nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade os valores incluídos entre parênteses referem-se ao
biodegradáveis
(FB), coberturas mortas de nabo forrageiro e milheto (CN/CM) e coberturas
erro-padrão
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
mortas
de
aveia
preta e crotálariaPeríodos
(CA/CC)
(média
de do
3 repetições).
Tratamentos
após
o início
experimentoMédias
(dias)seguidas pela mesma letra

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade os valores incluídos entre parênteses referem-se ao
erro-padrão
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
60
120
180
240
300
330
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tratamentos
Períodos após o início do experimento (dias)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-2

-------------------------------------(Indivíduos m )-------------------------------------

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
60
120
180
240
300
330
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SC

78 ± 0,9c

77 ± 5,1d

95 ± 1,2d

92 ± 4,5d

77 ± 5,6d

61 ± 1,2d

292 ± 6,2a

446 ± 6,1a

523 ± 3,8a

656 ± 6,1a

677 ± 6,1a

723 ± 1,2a

-------------------------------------(Indivíduos m )------------------------------------___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
224 ± 5,6b
246 ± 6,1c
307 ± 3,2c
335 ± 2,2c
292 ± 5,7c
276 ± 4,2c
CP
78 ± 0,9c
77 ± 5,1d
95 ± 1,2d
92 ± 4,5d
77 ± 5,6d
61 ± 1,2d
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SC
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
228 ± 4,3b
261 ± 2,5c
320 ± 5,2b
358 ± 3,5bc
323 ± 4,2bc
294 ± 5,1c
FB
224 ± 5,6b
246 ± 6,1c
307 ± 3,2c
335 ± 2,2c
292 ± 5,7c
276 ± 4,2c
CP
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
230 ± 2,1b
307 ± 5,6b
323 ± 4,5b
384 ± 1,2b
390 ± 5,6b
446 ± 2,6b
CN/CM
228 ± 4,3b
261 ± 2,5c
320 ± 5,2b
358 ± 3,5bc
323 ± 4,2bc
294 ± 5,1c
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FB
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
292 ± 6,2a
446 ± 6,1a
523 ± 3,8a
656 ± 6,1a
677 ± 6,1a
723 ± 1,2a
CA/CC
230 ± 2,1b
307 ± 5,6b
323 ± 4,5b
384 ± 1,2b
390 ± 5,6b
446 ± 2,6b
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CN/CM
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CA/CC

-2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quadro 2 - Umidade média do solo a 0-20 cm profundidade nas parcelas com plantio sem

cobertura (SC), coberturas de polietileno (CP) filmes biodegradáveis (FB), coberturas
mortas de nabo forrageiro/milheto (CN/CM) e coberturas mortas de aveia preta/crotalária
(CA/CC) (média de 3 repetições).Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey,

a 5% de probabilidade
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tratamentos

Período após o início do experimento (dias)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

120

180

240

300

330

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-----------------------------Umidade do solo (%)-----------------------------

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SC

11,4b

12,3c

CP

25,6a

FB

16,5c

15,4b

12,6b

23,1b

24,3b

25,7a

23,4a

24,8a

24,1a

24,4b

25,3a

23,7a

CN/CM

24,3a

23,4b

24,6b

24,9a

24,1a

CA/CC

26,3a

25,6a

26,8a

25,8a

24,5a

8

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade

434

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Desenvolvimento e caracterização de linhagens de tomate cereja roxo
Fernando Angelo Piotto¹, Victória Annicchini², Gabriel Cypriano de Oliveira³ & Sueme
Ueno4
¹ESALQ/USP/Departamento de Produção Vegetal, Laboratório de Melhoramento de
Hortaliças, CEP 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil, e-mail: fpiotto@usp.br,
²ESALQ/USP,
CEP
13418-900,
Piracicaba,
SP,
Brasil,
e-mail:
vicannicchini@hotmail.com,
³ESALQ/USP, CEP 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil, e-mail: gcyprianoc@gmail.com.
4ESALQ/USP, CEP 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil, e-mail: sueme.u@gmail.com.
Resumo
O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar linhagens de tomate
cereja, cujos frutos possuem coloração externa roxa escura, visando a seleção de
genótipos com elevada concentração de antocianinas nos frutos. Dez linhagens de
tomate cereja roxo foram obtidas do cruzamento entre as linhagens Indigo Rose e GLA3-2, pelo programa do Laboratório de Melhoramento de Hortaliças (LMH) da
ESALQ/USP, sendo as mesmas avaliadas em experimento em casa de vegetação, com 4
blocos contendo 4 plantas por parcela, juntamente com os genitores. Foram avaliadas: a
Produção por Planta até o quarto racemo (PROD), Número de Frutos por Planta até o
quarto racemo (NFP), Massa Fresca dos Frutos (MFF), o Número de Flores por racemo
(NFR), o Tipo de Racemo predominante (TR), o teor de Sólidos Solúveis Totais
(°Brix), o teor de Antocianinas nos Frutos (Anto), o teor de Licopeno (Lico) e o teor de
Betacaroteno (Beta). Neste trabalho, foram selecionadas linhagens com concentração de
antocianinas nos frutos muito maiores que o genitor Indigo Rose. Esse resultado
positivo pode ser atribuído ao fato dos frutos das linhagens serem pequenos, o que
permitiu o aumento da relação entre casca/polpa, sendo que os maiores acúmulos de
antocianinas são encontrados na casca dos frutos. Além disso, praticamente todas as
linhagens possuem °Brix elevado, variando de 5,7 até 7,0, o que confere para as
mesmas um sabor suave e adocicado. Já os teores de Licopeno e Betacaroteno ficaram
intermediários entre os genitores, não apresentando incrementos ou decréscimos
relevantes. Por fim, as linhagens de tomate cereja roxo, obtidas pelo programa de
melhoramento do Laboratório de Melhoramento de Hortaliças da ESALQ/USP,
possuem potencial nutracêutico, devido ao elevado acúmulo de antocianinas nos frutos.
Adicionalmente, o aspecto visual e o sabor agradável podem ser fatores positivos para
que as cultivares derivadas destas linhagens sejam aceitas pelos consumidores.
Palavras-chave: Solanum lycopersicum, valor nutracêutico, antocianinas, sólidos
solúveis, carotenoides.
Abstract
Development and characterization of purple cherry tomato inbred lines
The objective of this work was to develop and characterize cherry tomato inbred
lines, whose fruits have dark purple external coloration, aiming the selection of
genotypes with high concentration of anthocyanins in fruits. Ten lines of purple cherry
tomato were obtained from the cross between the Indigo Rose and GLA-3-2 line, by the
ESALQ/USP Laboratory of Vegetable Breeding (LMH), and were evaluated in a
1
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greenhouse experiment with 4 blocks containing 4 plants per plot, including the
genitors. The number of fruits per plant up to the fourth cluster (NFP), Fresh Fruit Mass
(MFF), Number of Flowers per cluster (NFR), Type of cluster (RT), Total Soluble
Solids (°Brix), Anthocyanins in Fruits (Anto), Lycopene (Lico) content and
Betacarotene (Beta) content. In this work, inbred lines with anthocyanin concentration
were selected in fruits much larger than the Indigo Rose genitor. This positive result can
be attributed to the fact that the fruits of the inbred lines are small, which allowed the
increase of the bark/pulp ratio, and the largest accumulations of anthocyanins are found
in the fruits bark. In addition, practically all inbred lines have °Brix high, varying from
5,7 to 7,0, which gives them a sweet and sweet taste. On the other hand, the levels of
Lycopene and Betacarotene were intermediate between the genitors and did not present
significant increases or decreases. Finally, the purple cherry tomato inbred lines
obtained by the vegetable breeding program of the ESALQ/USP, have nutraceutical
potential, due to the high accumulation of anthocyanins in the fruits. In addition, the
visual aspect and the pleasant taste may be positive factors for the cultivars derived
from these inbred lines to be accepted by the consumers.
Keywords: Solanum lycopersicum, nutraceutical value, anthocyanins, soluble solids,
carotenoids.
Introdução
O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é uma das culturas hortícolas de maior
importância econômica no Brasil e no mundo, cuja produção atende tanto à demanda
industrial para produção de molhos, extratos, ketchups etc., quanto ao mercado para
consumo in natura (Piotto & Peres, 2012). De forma similar ao que acontece para
outras espécies, há uma demanda crescente por tomates de maior qualidade, no que se
refere, em especial, ao sabor e à aparência, mas que também possuam algum valor
nutricional agregado. Nos últimos anos, o consumo de tomates do tipo cereja alongado
(um exemplo clássico são os tomates do tipo “grape”), os quais possuem sabor
pronunciado e aspecto atrativo, tem aumentado principalmente entre os consumidores
da região Sudeste.
Para atender essa demanda, programas de melhoramento têm priorizado
desenvolver cultivares com maior apelo qualitativo, focando em caracteres como:
tamanho e formato de frutos, ºBrix e teor de sólidos solúveis (TSS), características
organolépticas como textura e sabor, dentre outras. Apesar disso, outras características
tais como a produtividade, o “tempo de vida pós-colheita” dos frutos, o porte da planta,
resistência a insetos-praga e doenças, também devem ser levadas em consideração para
condução desses programas (Clemente & Boiteux, 2012).
Uma abordagem mais recente ainda tem sido adotada no desenvolvimento de
novas cultivares, quando se tem como objetivo atender a um determinado nicho de
mercado. Esta abordagem seria ligada à busca pelo consumo de alimentos mais
nutritivos, os quais possuem maior acúmulo de compostos que favorecem a manutenção
da saúde humana. Essa demanda fez surgir, em 1989, o termo “nutracêuticos”, que são
definidos como “substâncias de ocorrência natural que propiciam um evidente efeito
benéfico à saúde humana, incluindo a prevenção e o tratamento de doenças” (Andlauer
& Fürst, 2002). Assim, tomates com maior acúmulo de licopeno, betacaroteno,
isoflavonas e antocianinas podem contribuir no sentido de prover tais substâncias
benéficas, por meio do consumo de frutos que naturalmente possuem maiores teores
destes.
2
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Dentre as diferentes substâncias presentes no fruto do tomateiro de importância
nutricional, destacam-se os carotenoides, que atuam no organismo humano como
antioxidantes, diminuindo os efeitos de compostos oxidantes capazes de afetar o
funcionamento e degradar lipídeos de membranas celulares e o próprio DNA, os quais
poderiam levar ao surgimento de doenças em longo prazo. O licopeno é um carotenoide
cujo acúmulo está associado a frutos de polpa de coloração vermelha, como o tomate
(Carvalho et al., 2006). O betacaroteno (vitamina A) do tomate é a principal fonte dessa
vitamina para seres humanos, uma vez que o consumo per capita desse fruto é elevado,
apesar de outras hortaliças apresentarem teores maiores dessa vitamina (Carvalho et al.,
2006). A quantidade e a expressão desses carotenoides nas diferentes cultivares de
tomate são influenciadas por diversos genes, se tratando, portanto, de um caractere
quantitativo.
Os polifenóis também estão presentes em grande quantidade no tomate e seus
efeitos são múltiplos: atuam contra processos inflamatórios e radicais livres, alergias, e
são anti-carcinogênicos. Os polifenóis de maior acúmulo no tomate são os
bioflavonóides, e o ácido fenólico (Carvalho et al., 2006). As antocianinas representam
a classe mais comum de pigmentos roxos, vermelhos e azuis encontrados na natureza e
são originadas a partir de rotas metabólicas de flavonoides e, portanto, se relacionam
com a expressão e regulação desses compostos (Mes et al., 2008). Os frutos das
cultivares comerciais de tomateiro não apresentam quantidades significativas dessa
substância em sua composição, mas algumas espécies selvagens relacionadas ao
tomateiro apresentam frutos com altos teores de antocianinas, tendo sido utilizados em
cruzamentos visando o desenvolvimento de cultivares com altos maiores de
antocianinas (Jones et al., 2003).
A espécie Solanum chilense foi a fonte original do alelo dominante Aft (de
Anthocyanin fruit), utilizada em cruzamentos com tomateiro comercial para obtenção de
cultivares cujo fruto apresentava pigmentação roxa, a partir da expressão do alelo, que
ocorre no tecido subepidermal da casca do fruto (Mes et al., 2008). A expressão desse
gene depende da incidência de luz solar sobre a casca, e estudos recentes sugerem que o
alelo se encontra no locus AN2, localizado no cromossomo 10 (Boches & Myers, 2007,
DeJong et al., 2004). Um segundo gene denominado Aubergine (Abg), originalmente
identificado em Solanum lycopersicoides, apresenta efeito e expressão semelhantes e até
mais pronunciada que o gene Aft, e se localiza no mesmo braço do mesmo cromossomo,
porém a inversão paracêntrica que ocorre nesse braço durante a meiose do acesso
selvagem dificulta a obtenção de cruzamentos, e assim o estudo e a introdução do gene
na espécie (Jones et al., 2003).
Um segundo gene relevante para a expressão de antocianinas em tomateiro é o
gene atv (atroviolaceum), identificado originalmente em Solanum cheesmaniae,
localizado no cromossomo 7, portanto está sujeito a segregação independente dos outros
genes relacionados com a expressão de antocianinas, e cuja expressão é bem diferente
desses, já que é de caráter recessivo, menos pronunciada, e ocorrendo em todos os
tecidos da planta, mais evidente nas folhas e nos frutos (Mes et al., 2008). Apesar de
não se conhecer detalhadamente a atuação de cada gene na rota metabólica da produção
de antocianinas e flavonoides, acredita-se que eles atuam em conjunto (Jones et al.,
2003), e a segregação independente desses genes permitiu a reunião desses caracteres
genéticos em uma mesma cultivar de tomate, resultando em cultivares, tal como a
Indigo Rose.
Com base nesta ideia, em 2014 foi iniciado um trabalho de cruzamentos e
seleção entre genótipos de tomate, o qual culminou com o desenvolvimento e seleção de
3
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algumas linhagens de tomate cereja, com formatos e sabores diversos, possuindo todas
elas coloração roxa escura na parte externa dos frutos e vermelha na polpa interna. Essa
coloração roxa (quase preta) deve-se principalmente ao alto teor de antocianinas,
proporcionado pela ação conjunta dos genes Anthocyanin fruit (Aft) e atroviolacium
(atv), cuja fonte de ambos foi a cultivar Indigo Rose (Myers et al, 2011). Assim, o
objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico e nutricional de linhagens
de tomateiro do grupo “Cereja”, que possuem frutos com coloração externa roxa escura,
visando a seleção de genótipos produtivos e de boa conformação, com características
qualitativas que atendam as demandas de mercado (como sabor elevado e altos teores de
sólidos solúveis e ºBrix) e principalmente com grande quantidade de compostos
nutracêuticos, antocianinas e licopeno, nos frutos.
Material e Métodos
Material vegetal
Foram avaliadas 10 linhagens (geração F5:6) de tomateiro com frutos do tipo
“Cereja”, obtidas por meio do cruzamento entre os genitores G1 linhagem GLA3-2
(frutos vermelhos, alongados, com mais de 100 frutos por racemo), e G2 Indigo Rose
(frutos roxo/preto, redondos, com 10-12 frutos por racemo). Os dois genitores, bem
como as linhagens obtidas a partir do cruzamento entre ambos os genitores foram
incluídas no experimento, totalizando 12 genótipos. Tais linhagens foram obtidas por
meio do método genealógico, com a seleção entre e dentro de famílias, com intensidade
de seleção de aproximadamente 10%, entre os anos de 2014 e 2016.
Semeadura e preparo das mudas
As sementes foram semeadas e identificadas em bandejas de isopor contendo
128 células, em substrato comercial a base de fibra de coco. A irrigação das mudas foi
realizada três vezes ao dia por 5 minutos, em um sistema de irrigação por aspersão. A
nutrição das mudas foi feita por meio de fertirrigação com produto comercial Peters®
(NPK 20:20:20 + micronutrientes) utilizando a concentração de 1,5 g/L a cada 2 dias,
até uma semana antes do transplantio, passando a ser aplicado diariamente.
Instalação do experimento e delineamento experimental
O experimento foi conduzido em estufa localizada no Departamento de
Genética, ESALQ/USP, sendo as mudas transplantadas cerca de 30 dias após a
semeadura em vasos de plástico de 5 L, contendo solo previamente enriquecido com
fertilizante. O espaçamento entre linhas foi de 1,2 m e de 0,30 m entre plantas linha. O
Delineamento Experimental adotado foi em blocos casualizados, com 4 repetições
correspondentes às linhas de cultivo dentro da estufa, e 4 plantas por parcela. As
parcelas (linhagens) foram distribuídas ao longo dos blocos de maneira aleatorizada por
meio de sorteio, para aumentar a acurácia experimental e diminuir o erro associado a
variações ambientais. Após a coleta dos dados, foi realizada a Análise de Variância (pvalor < 0,05) para cada variável, sendo posteriormente obtido o valor da Diferença
Mínima Significativa (DMS), considerando 5% de probabilidade de erro. Todas as
análises foram realizadas no software R, versão 3.2.3.
Condução das plantas e tratos culturais
As plantas foram conduzidas com haste única em sistema vertical, sendo
tutoradas com o auxílio de fitilhos de poliestireno. As desbrotas e tutoramento foram
4
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realizados semanalmente até as plantas atingirem a emissão do quarto racemo, momento
em que foi realizada a poda apical. A fertirrigação foi realizada com um sistema de
gotejamento, de acordo protocolo descrito por Miranda et al. (2011), por meio de
conectores acoplados diretamente nos vasos (tipo espaguete), para garantir fornecimento
mais uniforme de água. O manejo da irrigação foi ajustado conforme o desenvolvimento
da cultura e condições ambientais. O controle fitossanitário foi realizado sempre que
necessário, aplicando-se os fungicidas e inseticidas quanto necessário.
Características avaliadas
Para realizar a caracterização das linhagens, foram avaliadas as características de
PROD: Produção de Frutos até o 4° Racemo (g.planta-1), NFP: Número de Frutos por
Planta até o 4° Racemo (frutos.planta -1), MFF: Massa Fresca Média de 10 Frutos por
parcela (g.fruto-1), FF: Fator de Forma (razão entre Comprimento/Diâmetro de 10 frutos
por parcela), NFR: Número de Flores por Racemo, avaliando-se a média da parcela até
o 4° racemo, TR: Tipo de Racemo predominante: 1.Simples, 2.Bifurcado, 3.Ramificado,
Brix: Teor de Sólidos Solúveis Totais expressos em Graus °Brix, avaliados em 10 frutos
de cada parcela, Antocianinas: Concentração de Petunidin 3-(p-coumaryl-rutinoside)-5glucoside (mg.100g fruto-1), a partir do suco de 10 frutos por parcela, de acordo com
método descrito por Lee & Francis (1972), Licopeno: Concentração de licopeno nos
frutos, a partir do suco de 10 frutos por parcela (mg.100g fruto-1), Betacaroteno:
Concentração de betacaroteno nos frutos, a partir do suco de 10 frutos por parcela
(mg.100g fruto-1). As concentrações de Licopeno e Betacaroteno foram determinadas
pelo método descrito por Nagata & Yamashita (1992).
Resultados e discussão
A caracterização geral das linhagens e dos genitores é apresentada na tabela 1 e
o aspecto geral da morfologia externa dos frutos é demonstrado na figura 1.
Considerando que o objetivo deste trabalho foi a caracterização das novas linhagens de
tomateiro roxo, a produção foi avaliada somente até o quarto racemo. De forma geral, o
genitor Indigo Rose mostrou ser o mais produtivo, sendo aquele também que apresentou
frutos de maior massa entre os demais, o que ajuda a explicar, em parte, o desempenho
produtivo deste genótipo. Na sequência, as linhagens 1, 4, 6, 7, 8, 9 e a linhagem
genitora GLA3-2 apresentaram produtividade semelhante, não diferindo
estatisticamente entre si.
A massa fresca dos frutos variou de forma razoável, não havendo valores muito
extremos, a não ser os valores contrastantes dos próprios genitores. Isso se deve ao fato
de que ao longo do processo de desenvolvimento destas linhagens foi priorizada a
seleção de frutos com tamanho mais intermediário entre os genitores. Mesmo assim, a
amplitude de variação foi considerável, sendo que a linhagem 1 apresentou os maiores
frutos (34,8 g) e a linhagem 8 os menores (13,9 g). O mercado para frutos de tomateiro
com tamanhos diferentes é bem diversificado, sendo que neste ponto, todas as linhagens
apresentam potencial para uso comercial.
A seleção foi direcionada para selecionar os frutos com formato mais alongado.
Para quantificar o formato, foi utilizado o Fator de Forma que dá uma ideia se os frutos
são mais alongados ou mais arredondados. Valores de FF = 1,0 indicam frutos
redondos, FF < 1,0 frutos mais achatados e FF > 1,0 frutos alongados. Quanto maior o
desvio em relação à FF = 1,0, mais acentuado será o formato achatado ou alongado. A
linhagem G1, que foi um dos genitores possui frutos bem alongados, tendo o maior FF
de todos (FF = 1,5), ao passo que a linhagem genitora G2, tendeu a ter frutos mais
5
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redondos/achatados com FF = 0,9. Todas as linhagens ficaram com formatos
intermediários aos genitores, a não ser a linhagem 4 que ficou com frutos de formato
similar ao genitor Indigo Rose.
De forma geral, os consumidores têm aceitado bem frutos com diferentes
formatos. Porém, há certa tendência de preferência de frutos com formato mais
alongado, quando se trata de tomates cereja ou do tipo “grape”. Por esse motivo é que a
seleção foi direcionada para esse formato e a maior parte das linhagens mostrou FF >
1,0.
O número de flores por racemo (NFR) é umas das características que mais
variou entre as linhagens. A linhagem G1, genitora de frutos vermelhos, possui número
elevado de flores elevado, cuja média foi estimada em 277,3 flores por racemo. Isso se
deve principalmente à presença da mutação recessiva compound inflorescence (s) em
homozigose, a qual faz a inflorescência ficar excessivamente composta. Embora tal
mutação seja tomada como recessiva, observamos há certo efeito parcial, pois quando
fazemos os híbridos o número de flores das plantas F1 também aumenta (dados não
apresentados).
Um dos fatores que também condicionaram o número elevado de flores por
racemo nestes genótipos é relativo ao tipo de inflorescência. A maior parte das
linhagens possuem inflorescências dos tipos ramificado e bifurcado (TR > 1,0),
raramente apresentando inflorescências simples. A única linhagem que tende a ter mais
inflorescências simples é a própria linhagem G2 que é um dos genitores. Contudo, é
desejável utilizar linhagens com predomínio de inflorescências simples e bifurcadas,
que foi o caso das linhagens 3, 5 e 10. Esse seria um ponto forte destas linhagens no
momento da seleção de possíveis candidatas a linhagens para híbridos.
A expectativa inicial era de selecionar plantas contendo entre 20 a 30 flores por
racemo. Contudo, nesta avaliação final verificou-se que a maior parte das linhagens tem
apresentado número muito elevado de flores, o que deve refletir em números elevados
de frutos e boa produtividade. Números muito excessivos de frutos por racemo não são
tão adequados, pois pode ocorrer aumento no abortamento dos frutos e desuniformidade
dos mesmos. No entanto, tem sido observado que racemos com até 80 frutos de
tamanho pequeno, não chegam a representar prejuízo na uniformidade, embora número
de frutos por planta (NFP) tenha sido relativamente menor em todos os genótipos,
mostrando o que elevado NFR leva a grandes taxas de abortamento. Em relação à
adequação aos padrões comerciais, espera-se que ao obter híbridos entre as linhagens, o
número de flores seja relativamente menor, chegando próximo aos valores inicialmente
almejados no início deste programa de melhoramento.
Como já era esperado, as linhagens mais contrastantes quanto ao Brix foram os
próprios genitores (Linhagem G1 = 7,7 e Linhagem G2 = 5,1). Os valores elevados de
Brix da Linhagem G1 foram um dos fatores que levaram à escolha da mesma como um
dos genitores deste cruzamento. O Brix elevado está associado ao sabor dos frutos,
juntamente com a acidez equilibrada. Praticamente todas as linhagens apresentaram
Brix satisfatório com valores intermediários entre os genitores. Ou seja, todas as 10
linhagens possuem potencial para sabor elevado. Contudo, o acúmulo de sólidos
solúveis totais é função de vários fatores ambientais, além do próprio potencial
genético, que podem influenciar nessa característica.
O acúmulo de antocianinas nos frutos foi o objetivo principal deste trabalho, na
tentativa de aumentar o valor nutricional, por meio do aumento dos teores de
antocianinas nos frutos. Fica evidente que foi a Linhagem G2 que contribuiu com os
genes para acúmulo de antocianinas nos frutos, pois a Linhagem G1 praticamente não
6
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acumula tal composto. No trabalho original de lançamento da cultivar Indigo Rose foi
constatado que a principal forma de antocianina presente nos frutos desta cultivar é a
Petunidin 3-( p-coumaryl-rutinoside)-5-glucoside. Por esse motivo, a quantificação
seguiu o mesmo padrão do trabalho original (Myers et al., 2011), o qual mostrou que os
teores de antocianina nos frutos da cultivar Indigo Rose era de 9,7 mg.100g-1 de fruto.
Considerando somente a casca dos frutos, esse valor seria 10 vezes maior, mostrando
que a principal contribuição para o aumento das antocianinas realmente está na casca.
Neste trabalho foi encontrada uma média de 11,9 mg.100g-1 nos frutos da
cultivar Indigo Rose, sendo este valor bastante próximo ao valor apresentado por Myers
et al. (2011). Já no genitor de frutos vermelhos, a concentração de antocianinas foi
praticamente desprezível, ficando em 0,8 mg.100g-1 de fruto. Com relação às linhagens,
os valores de acúmulo de antocianinas foram notórios, pois 7 das 10 linhagens
avaliadas, apresentaram valores de antocianinas superiores ao próprio genitor Indigo
Rose, sendo que 3 delas (Linhagens 1, 3 e 5) acumularam quase o dobro de antocianinas
nos frutos, quando comparados com tal genitor.
Um dos fatos que mais ajuda a explicar estes resultados altamente positivos é
que os frutos das linhagens são menores e, uma vez que o maior acúmulo de
antocianinas está na casca, temos que a proporção total entre casca/fruto aumenta nos
frutos pequenos, aumentando assim o teor total de antocianinas. Nesse ponto, a
estratégia de desenvolver frutos roxos do tipo cereja foi bastante eficiente para aumentar
o valor nutricional dos mesmos. Com relação ao potencial de mercado, todas as
linhagens possuem coloração externa similar, mas provavelmente aqueles de menor
tamanho devem possuir maior potencial para lançamento como novas cultivares ou
como genitoras para confecção de híbridos.
Por outro lado, os teores de licopeno e betacaroteno nas linhagens variaram
praticamente dentro do intervalo de amplitude dos genitores. De forma geral, as
linhagens 6, 7 e 10 foram aquelas que apresentaram os maiores valores de licopeno e as
linhagens 1, 2, 6, 7 e 9 tiveram os maiores valores de betacaroteno. Ademais, foi
possível observar que aparentemente as linhagens que possuem maiores teores de
licopeno e betacaroteno, são aqueles que apresentam menores concentrações de
antocianinas. Embora tal hipótese não tenha sido testada, cabe aqui relatar essa
observação para nortear estudos futuros.
Conclusões
A partir dos dados obtidos neste trabalho, foi possível constatar que as linhagens
de tomate cereja roxo, selecionadas a partir do cruzamento entre um genótipo de frutos
roxos com um genótipo de frutos vermelhos, possuem potencial nutracêutico, uma vez
que os valores de antocianinas encontrados nos frutos de todas elas foram relativamente
elevados. Os teores de antocianinas em algumas linhagens foram superiores àqueles
encontrados no próprio genitor de frutos roxos. Este fato provavelmente está associado
à redução no tamanho dos frutos, o que teria aumentado a relação casca/polpa, sendo
que a maior concentração de antocianinas encontra-se na casca. As linhagens variaram
em formato, tamanho e número de flores por racemo, permitindo que fossem
selecionadas aquelas mais adequadas para o mercado. Existe também variabilidade nos
teores de Sólidos Solúveis Totais, Licopeno e Betacaroteno entre as linhagens, podendo
essa informação ser relevante para a seleção daqueles com maior potencial nutricional.
Por fim, foi possível desenvolver novas linhagens de tomate cereja roxo, com Brix
elevado e com alta concentração de antocianinas nos frutos.
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Tabela 1 - Caracterização morfológica e nutricional de linhagens de tomate cereja roxo. G1: Linhagem GLA3-2 (Genitor 1 – frutos vermelhos),
G2: Cultivar Indigo Rose (Genitor 2 – frutos roxos), 1-10: Linhagens F5:6 derivadas do cruzamento entre os genitores G1 e G2. PROD: Produção
de Frutos até o 4° Racemo (g.planta -1), NFP: Numero de Frutos por Planta até o 4° Racemo (frutos.planta -1), MFF: Massa Fresca dos Frutos
(g.fruto-1), FF: Fator de Forma (razão entre Comprimento/Diâmetro), NFR: Número de Flores por Racemo, TR: Tipo de Racemo predominante:
1.Simples, 2.Bifurcado, 3.Ramificado, Brix: Teor de Sólidos Solúveis Totais expressos em Graus °Brix, Antocianinas: Concentração de
Petunidin 3-(p-coumaryl-rutinoside)-5-glucoside (mg.100g fruto-1), Licopeno: Concentração de licopeno nos frutos (mg.100g fruto-1),
Betacaroteno: Concentração de betacaroteno nos frutos (mg.100g fruto-1), CV (%): Coeficiente de variação do erro experimental, DMS:
Diferença Mínima Significativa para que as médias de dois genótipos sejam consideradas diferentes uma da outra.
Linhagem
G1
G2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
CV (%)
DMS

PROD
1174
1456
1178
893
996
1217
898
1085
1172
1075
1160
808
1083
14,47
228,29

NFP

415
55
56
44
54
63
71
139
114
96
101
89
109
17,14
27,25

MFF
8,3
48,7
34,8
16,0
29,9
28,8
20,0
15,9
16,1
13,9
17,0
14,9
23,1
19,29
6,38

FF
1,5
0,9
1,1
1,1
1,0
0,9
1,2
1,1
1,2
1,0
1,2
1,3
1,1
5,52
0,09

NFR
277,3
18,2
66,4
59,2
23,3
55,2
48,3
134,5
46,6
26,7
80,3
44,8
74,4
31,27
33,26
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TR
2,9
1,2
2,5
2,6
1,7
2,6
2,0
2,8
2,3
2,3
2,7
1,9
2,3
13,58
0,44

°Brix
7,7
5,1
7,0
6,6
6,7
6,6
6,6
6,6
6,9
7,0
6,5
5,7
6,5
7,57
0,70

Antocianinas
0,8
11,9
20,9
12,7
18,2
8,7
19,6
10,6
14,8
16,0
14,4
11,1
12,6
32,20
5,82

Licopeno
2,46
0,52
0,48
1,02
0,70
0,92
1,19
1,82
2,60
0,89
1,44
1,95
1,35
33,58
0,65

Betacaroteno
2,13
2,31
2,47
2,80
1,87
2,02
2,00
4,56
2,69
1,59
2,39
1,96
2,40
36,10
1,24
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Genitor 1

Genitor 2

Linhagem 1

Linhagem 6

Linhagem 2

Linhagem 7

Linhagem 3

Linhagem 8

Linhagem 4

Linhagem 9

Linhagem 5

Linhagem 10

Figura 1 - Morfologia dos frutos de tomateiro das 10 linhagens oriundas do cruzamento entre
os genitores G1 (GLA-3-2) e G2 (Indigo Rose).
10

444

2˚ CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA

Caracterização morfo-agronômica de genótipos de pimenta-de-cheiro
do programa de melhoramento da Embrapa
Sabrina Isabel Costa de Carvalho1, Cláudia Silva da Costa Ribeiro1, Luciano de Bem
Bianchetti2, Mirtes Freitas Lima1, Francisco José Becker Reifschneider3, Ana Karla de
Pinho Costa1, Túlio Gonçalves dos Prazeres1, Matheus Bernardes Abadia1
1Embrapa

Hortaliças, Caixa Postal 218, CEP 70275-970, Brasília, DF, Brasil,
sabrina.carvalho@embrapa.br
2
Embrapa Cenargen, Caixa Postal 02372, CEP 70770-917, Brasília, DF, Brasil,
luciano.bianchetti@embrapa.br
3 Embrapa Sede, Parque Estação Biológica – PqEB s/no, CEP 70770-901, Brasília, DF,
Brasil, francisco.reifschneider@embrapa.br
Resumo
Nos últimos anos, a produção e comercialização de pimenta-de-cheiro
(Capsicum chinense Jacq.) teve grande incremento, principalmente na região CentroOeste brasileira. O fruto, com aroma acentuado e sabor suave bem característico, é
muito apreciado pelos consumidores. Entre os fatores limitantes da produção, ressaltase a dificuldade do produtor em encontrar sementes de cultivares comerciais de
pimenta-de-cheiro no comércio para utilizar a cada novo plantio. Essa situação é
agravada porque a maioria dos agricultores produz suas próprias sementes,
procedimento que pode carrear patógenos. Este trabalho objetivou realizar a
caracterização morfo-agronômica de genótipos de pimenta-de-cheiro e identificação
daqueles com potencial para o desenvolvimento de cultivares com caraterísticas
agronômicas superiores e baixa incidência de doenças, visando a uma produção agrícola
sustentável e maior competividade no mercado. Um total de 66 genótipos do Banco de
Germoplasma de Capsicum foi caracterizado e selecionado em área experimental da
Embrapa Hortaliças, em Brasília, DF. Os critérios para caracterização e seleção de
plantas/genótipos com potencial agronômico foram precocidade, porte da planta,
uniformidade de planta e fruto, rendimento por planta, formato do fruto, intensidade da
coloração do fruto imaturo, comprimento do fruto, largura do fruto, massa do fruto
fresco, aroma do fruto, pungência fruto e incidência de doenças. Amostras de plantas
com sintomas de viroses foram analisadas para Tomato spotted wilt virus (TSWV),
Groundnut ringspot virus (GRSV), Potato virus Y (PVY), Pepper yellow mosaic virus
(PepYMV), Cucumber mosaic virus (CMV) e Pepper mild mottle virus (PMMoV). Os
resultados da caracterização morfo-agronômica permitiram identificar genótipos com
elevada produtividade e uniformidade, frutos com sabor desejável, aroma acentuado e
pouco picante e baixa infecção das plantas por vírus. Os seis genótipos promissores
identificados para o uso no melhoramento foram CNPH 4174, CNPH 4175, CNPH
4201, CNPH 4592, CNPH 4594 e CNPH 4595.
Palavras-chave:
agronômico

Capsicum

chinense

Jacq.,

variabilidade

genética,

potencial

Abstract
Morpho-agronomic characterization of chilli pepper genotypes of Embrapa
breeding program.
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In the last years, the production and commercialization of chilli peppers
(Capsicum chinense Jacq.) had a great increase, mainly in the Center-West region of
Brazil. Fruits with strong aroma and mild taste are highly appreciated by the market.
Among limiting factors of pepper production, stands out the difficulty of growers to
finding available commercial seeds of this varietal type of pepper in the market to be
used in each new planting. This situation becomes worse because most growers produce
their own seeds that may carry pathogens. This work aimed to perform the
morphoagronomic characterization of chilli pepper genotypes and identify those with
potential to be used in the development of pepper cultivars with superior agronomic
characteristics and low incidence of diseases. A total of 66 genotypes of Capsicum
Germplasm Bank were characterized and selected in the experimental area of Embrapa
Hortaliças, in Brasília, DF. The traits for characterization and selection of
plants/genotypes with agronomic potential were earliness, plant size, plant and fruit
uniformity, yield per plant, fruit shape, immature fruit color intensity, fruit length, fruit
width, fruit fresh mass, fruit flavor, fruit pungency and incidence of diseases. Leaf
samples were collected from pepper plants with viral symptoms and analyzed for
Tomato spotted wilt virus (TSWV), Groundnut ringspot virus (GRSV), Potato virus Y
(PVY), Pepper yellow mosaic virus (PepYMV), Cucumber mosaic virus (CMV), and
Pepper mild mottle virus (PMMoV). The results of the morpho-agronomic
characterization allowed to identify genotypes with high yield and uniformity, fruits
with desired flavor and aroma, little pungency, and low plant virus infection. The most
promising genotypes identified in this study as having potential for use in breeding
programs were CNPH 4174, CNPH 4175, CNPH 4201, CNPH 4592, CNPH 4594 and
CNPH 4595.
Keywords: Capsicum chinense Jacq., genetic variability, desired agronomic traits
Introdução
Dentre os tipos varietais de pimentas doces ou pouco picantes cultivados no
Brasil, a pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.) é uma das mais apreciadas pelos
brasileiros devido ao aroma acentuado e sabor suave bem característico do fruto. Vale
ressaltar que, no mercado brasileiro, existe uma grande variabilidade quanto a formato,
pungência e coloração dos frutos de pimenta-de-cheiro (Domenico et al., 2012). No
Distrito Federal (DF) e em Goiás (GO), em geral, o nome pimenta-de-cheiro aplica-se a
exemplares comercializados como frutos frescos imaturos de coloração verde, aroma
forte, formato campanulado, com peso médio de oito gramas e pungência ausente a
suave. O cultivo é realizado por pequenos produtores, principalmente nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
Nos últimos nove anos, a produção e comercialização da pimenta-de-cheiro
triplicou na região Centro-Oeste, principalmente no estado de Goiás. Na Central de
Abastecimento de Goiás S/A (Ceasa-GO), o volume de frutos frescos de pimenta-decheiro comercializado aumentou de 193 toneladas, em 2008, para 603 toneladas, em
2017. Os pequenos produtores dos municípios de Goiás foram responsáveis pela oferta
de cerca de 94% de pimenta-de-cheiro na Ceasa-GO, em 2017, sendo Petrolina de Goiás
(18,3%), Goiânia (12,8%), Itaguaru (8,5%), Goianápolis (6,9%), Itapuranga (6,7%),
Leopoldo de Bulhões (6,1%) e demais municípios (34,7%) (Ceasa-GO, 2008, 2017).
Apesar de existirem algumas sementes comerciais de pimenta-de-cheiro no
mercado brasileiro, dificilmente o produtor encontra essas sementes no comércio de GO
e DF para utilizar a cada novo plantio. Vários grupos varietais de pimentas picantes e
2
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doces tipicamente brasileiras, como no caso da pimenta-de-cheiro, não tem sido foco de
programas de melhoramento genético das principais empresas de sementes que atuam
no Brasil (Nass et al., 2012). Grande parte dos produtores de pimenta-de-cheiro utiliza
sementes extraídas de frutos da própria lavoura e, normalmente, essas sementes são de
menor qualidade, apresentam baixa germinação e uniformidade de emergência de
plântulas e podem carrear patógenos, fatores que podem resultar em menor
produtividade e qualidade de frutos no ciclo de cultivo subsequente.
As pimenteiras têm sido afetadas por muitas doenças causadas por bactérias,
fungos, vírus e nematoides e também por falta de adaptação às diferentes condições
abióticas, que limitam o cultivo no Brasil. No Brasil, as viroses estão entre as doenças
mais importantes e complexas para as espécies do gênero Capsicum, podendo causar
perdas significativas na produção. Diversos vírus infectam plantas do gênero Capsicum,
sendo mais importantes os tospovírus (Tomato spotted wilt virus - TSWV, Groundnut
ringspot virus – GRSV transmitidos por algumas espécies de tripes), os potyvírus
(Potato virus Y - PVY, Pepper yellow mosaic virus - PepYMV transmitidos por
pulgões), um tobamovírus (Pepper mild mottle virus - PMMoV) e um cucumovírus
(Cucumber mosaic virus – CMV) (Lima et al., 2011).
A grande diversidade de pimentas Capsicum que ocorre no Brasil e mantida no
Banco de Germoplasma (BG) Capsicum da Embrapa Hortaliças tem servido como fonte
de variabilidade genética para os programas de melhoramento da Embrapa e de outras
instituições brasileiras, bem como tem contribuído de maneira direta ao
desenvolvimento e disponibilização de novas cultivares de diferentes tipos de pimentas
para os diferentes segmentos do mercado nacional (Reifschneider et al., 2015).
Os objetivos principais deste trabalho foram caracterizar morfoagronomicamente genótipos de pimenta-de-cheiro e identificar aqueles com potencial
para o desenvolvimento de cultivares com caraterísticas agronômicas superiores e baixa
incidência de viroses, visando a uma produção agrícola sustentável e maior
competividade no mercado.
Material e métodos
O experimento foi conduzido no período de janeiro a agosto de 2018 na área
experimental da Embrapa Hortaliças, localizada em Brasília, DF.
Foram avaliados 66 genótipos de pimenta-de-cheiro do BG Capsicum com
potencial para uso no melhoramento, sendo 32 da região Norte, 8 da região Nordeste e
26 da região Centro-Oeste. As sementes dos genótipos foram semeadas em bandejas de
poliestireno expandido. Após 55 dias da semeadura, quando as mudas apresentavam de
seis a oito folhas definitivas, cinco mudas de cada genótipo foram transplantadas para o
campo, no espaçamento de 0,60 m entre plantas e 1,0 m entre fileiras. A espécie a que
pertencem os genótipos foi confirmada por meio de uma chave de identificação (Ribeiro
et al., 2008).
Foram avaliadas as seguintes características morfo-agronômicas: precocidade do
florescimento e da frutificação, porte da planta, uniformidade de planta e fruto, formato
do fruto, intensidade da coloração do fruto imaturo, comprimento do fruto (cm), largura
do fruto (cm), massa individual de fruto (g), massa de frutos planta-1 (g planta-1),
produtividade (t ha-1), número de frutos planta-1 e teste sensorial do aroma do fruto e da
pungência (ardume). Para todas as características de frutos foram avaliados 10 frutos
por genótipo. A precocidade no florescimento foi determinada quando 50% das plantas
apresentavam pelo menos uma flor aberta e, na frutificação, quando 50% das plantas
apresentavam pelo menos um fruto verde, valores expressos em dias após o transplantio
3
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até o florescimento ou frutificação.
Os dados da caracterização morfo-agronômica, que compreendem características
qualitativas e quantitativas categóricas, foram utilizados para estimar a distância
genética entre os genótipos utilizando o coeficiente de Jaccard. A matriz de distâncias
genéticas entre os genótipos de pimenta-de-cheiro foi utilizada para realizar as análises
de agrupamento por meio de dendograma, utilizando, como critério, o método UPGMA
(Unweighted pair-group method arithmetic average).
A avaliação das plantas que apresentavam sintomas de infecção por vírus foi
feita por meio do teste sorológico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) (Clark
& Adams, 1977). Plantas exibindo sintomas típicos de viroses foram individualmente
amostradas e submetidas à análise para tospovírus (Tomato spotted wilt virus –
TSWV; Groundnut ringspot virus – GRSV), potyvírus (Potato virus Y –PVY; Pepper
yellow mosaic virus – PepYMV), tobamovírus (Pepper mild mottle virus – PMMoV) e
cucumovírus (Cucumber mosaic virus – CMV). Amostras de pimenteiras, constituídas
por folhas jovens de pelo menos três diferentes ramos da planta, foram coletadas e
utilizadas nas análises sorológicas. A partir do número de plantas infectadas para cada
genótipo, calculou-se a porcentagem de plantas infectadas para cada uma das espécies
virais.
Resultados e discussão
Após o emprego da chave para identificação de espécie, os 66 genótipos foram
classificados como C. chinense. Desse total, 64 genótipos foram classificados como
pertencentes ao grupo pimenta-de-cheiro e dois foram identificados como cumari-dopará e pitanga.
As plantas dos 64 genótipos de pimenta-de-cheiro apresentaram porte
intermediário (100%) e boa uniformidade de planta e fruto (84%). A desuniformidade
foi verificada principalmente em relação a cor, comprimento, formato e textura da
superfície do fruto de 10 genótipos (CNPH 3234, CNPH 3432, CNPH 3801, CNPH
4016, CNPH 4124, CNPH 4185, CNPH 4199, CNPH 4200, CNPH 4229 e CNPH
4235).
Os frutos dos 64 genótipos apresentaram variações para as características de
formato: alongado (21,9%), campanulado (73,4%), retangular (1,6%) e triangular
(3,1%); intensidade da coloração verde do fruto imaturo: clara (82,8%) e escura
(17,2%); comprimento (4 cm a 10,3 cm); largura (0,8 cm a 3 cm); massa individual de
fruto fresco (2 g a 20 g); aroma: leve (79,7%) e médio (20,3%); e pungência: baixa ou
ausente (84,4%), média (10,9%) e alta (4,7%).
A colheita dos frutos teve início em junho de 2018, cerca de três meses após o
transplantio das mudas. Para 44 dos 64 genótipos avaliados, foi realizada apenas uma
colheita devido à baixa produção de frutos e alta incidência de viroses, além de
apresentarem outras características indesejáveis para a seleção de plantas como:
desuniformidade de planta e fruto, massa individual de fruto fresco menor que 8 g,
aroma leve e pungência de média a alta.
Os 20 genótipos restantes mostraram potencial agronômico para a seleção de
plantas com base nas características avaliadas. Os dados de precocidade no
florescimento e na frutificação, produtividade, massa de fruto fresco planta-1, massa
individual de fruto fresco, número de frutos planta-1, comprimento de fruto e diâmetro
de fruto são mostrados no Quadro 1. As médias de massa de fruto fresco planta-1 foram
obtidas do somatório de três colheitas feitas de junho a agosto de 2018.
O genótipo mais produtivo foi CNPH 4174 com produção média de massa de
4
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fruto fresco de 558 g planta-1 e produtividade média estimada de 9 t ha-1 (Quadro 1).
Deve-se salientar que esses dados foram obtidos em apenas três meses de colheita,
podendo ser considerados altos. O genótipo CNPH 4229, um dos menos produtivos e
não relacionado no Quadro 1, apresentou frutos de tamanho e peso menores (4 cm de
comprimento, 0,8 cm de largura e 1,3 g fruto-1) e produção de 50 g planta-1. Por sua vez,
CNPH 4174, foi um dos mais produtivos, cujos frutos atingiram 5,5 cm de
comprimento, 2,6 cm de largura e 10,4 g fruto-1. Domenico et al. (2012) avaliaram
características de plantas, frutos e a produtividade de nove genótipos de C. chinense do
BG do Instituto de Campinas (IAC). O genótipo comercial de pimenta-de-cheiro da
Hortivale (IAC 1592) apresentou produtividade média de 282,6 g planta -1 e frutos
maduros com 3,4 g de massa fresca, 2,5 cm de comprimento e 1,8 cm de largura.
O rendimento também está associado à sanidade das plantas. A ocorrência de
doenças durante o cultivo foi devida, principalmente, a viroses. As plantas de diversos
genótipos exibiram sintomas típicos de viroses como mosaico, mosqueado, deformação
foliar, anéis cloróticos e necróticos e reduzido desenvolvimento da planta, entre outros.
Dos 20 genótipos relacionados no Quadro 1,55% foram infectados com mais de uma
espécie de vírus, 6% com apenas com uma espécie (CNPH 3407, CNPH 3933, CNPH
4201, CNPH 4174, CNPH 4175, CNPH 4588) e, em 15%, (CNPH 4592, CNPH 4594,
CNPH 4595) não foi detectada a presença de infecção por nenhum dos vírus avaliados.
A reação dos genótipos à infecção natural por tospovírus em campo (TSWV, GRSV),
potyvirus (PVY, PepYMV), tobamovírus (PMMoV) e cucomovírus (CMV) foi bastante
variável, mostrando a presença de níveis diferenciados de resistência desses materiais
em campo. A porcentagem de genótipos infectados variou de 55% para GRSV, PVY e
CMV a 5% para PMMoV e PepYMV, Não foi detectado TSWV em nenhuma amostra.
A análise de agrupamento realizada de acordo com a matriz de distâncias
genéticas calculadas a partir das características morfo-agronômicas permitiu subdividir
os 20 genótipos de pimenta-de-cheiro em dois grupos de similaridade genética a uma
distância relativa de 0,32 (Figura 1). O número de genótipos por grupo variou de 5 a 15.
O grupo constituído por cinco genótipos (CNPH 4174, CNPH 4175, CNPH 4592,
CNPH 4594, CNPH 4595) apresentou maior potencial agronômico devido às suas
características similares como: produtividade ≥ 6,7 t ha-1, frutos com massa individual ≥
8 g, aroma forte e pungência baixa, além de baixa infecção das plantas por vírus. Plantas
de CNPH 4174 e CNPH 4175 foram infectadas por PVY e CMV, respectivamente, e nos
genótipos CNPH 4592, CNPH 4594 e CNPH 4595 não foi detectada a presença dos
vírus considerados no trabalho.
Conclusões
Os resultados permitem identificar seis genótipos promissores, CNPH 4174,
CNPH 4175, CNPH 4201, CNPH 4592, CNPH 4594 e 4595, que mostraram elevada
produtividade e uniformidade, frutos com sabor e aroma pronunciados e pouco picantes,
além de baixa infecção por vírus. Tais genótipos devem ser reavaliados em
experimentos adicionais com maior número de plantas e em diferentes locais visando
verificar o desempenho agronômico e a incidência de viroses.
Apoio Financeiro: CNPq. Bolsista CNPq.
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Quadro 1 - Avaliação de genótipos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense) quanto à
precocidade no florescimento (DIASFL, dias após o transplantio) e na frutificação
(DIASFR, dias após o transplantio), produtividade (PROD, t ha-1), massa de frutos
planta-1 (MFP, g), massa individual de fruto (MIF, g), número de frutos planta-1 (NFP),
comprimento de fruto (CF, cm) e diâmetro de fruto (DF, cm).
CNPH

DIASFL

DIASFR

PROD

MFP

MIF

NFP

CF

LF

972

25

32

5,7

340,3

12,6

56,6

6,8

3,8

3287

39

53

2,8

170,6

6,9

38,8

6,0

2,5

3346
3375
3407
3477
3577
3933
4098
4120
4163
4174
4175
4196
4201

25
25
25
18
25
25
25
25
25
12
18
25
25

39
32
53
32
32
39
32
46
32
22
39
39
32

3,4
2,5
4,1
7,4
5,5
2,9
4,5
6,4
3,2
9,3
6,7
6,8
7,2

207,2
151,5
248,5
446
332,3
174,6
271,0
386,6
191,1
558,5
403,9
411,7
432,1

7,9
10,5
8,7
14,4
9,9
6,9
10,0
8,6
10,5
10,4
8,0
10,6
16,0

40,6
33,9
53,1
35,1
53,2
44,7
45,3
78,5
31,3
98,3
72,7
67,0
57,0

6,0
6,3
5,8
5,9
5,5
6,0
6,2
5,6
6,2
5,5
4,6
6,1
8,9

2,5
2,8
2,8
3,4
2,6
2,5
3,0
2,6
2,9
2,6
2,5
2,7
3,0

4570

25

39

3,1

186,7

9,0

35,5

6,3

2,6

4588
4592
4594
4595

25
18
12
18

39
32
12
35

8,5
7,3
8,8
7,1

511,0
436,7
529,7
427,4

11,6
11,2
14,3
9,7

68,9
77,5
74,0
91,2

6,3
6,3
6,6
5,6

3,0
3,0
3,4
2,9
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Figura 1 - Dendograma com genótipos de pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense)
construído com base em dados de características morfo-agronômicas.
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