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Apresentação 
 

O IV Fórum Brasileiro do Semiárido é um evento realizado desde o ano de 1999, estando em sua 

4ª edição, promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA é organizado por um grupo 

de pesquisadores vinculados às instituições de ensino superior que investigam e desenvolvem 

trabalhos na área de pesquisa e extensão no semiárido. O Grupo de Pesquisa e Extensão do 

Semiárido (CNPq) lidera a iniciativa, contando com a participação colegiada do curso do Programa 

de Pós-Graduação em Geografia da UVA. 

O IV Fórum Brasileiro do Semiárido reservou como tema principal “Educação, Tecnologias e 

Técnicas de Convivência no Semiárido” e reuniu profissionais de todo o país que se dedicam à 

pesquisa no ambiente semiárido e atuam nas áreas do ensino, pesquisa e extensão em instituições 

públicas, privadas e organizações governamentais e não governamentais.  

A discussão do tema proposto possibilitou a difusão do conhecimento do semiárido em uma 

perspectiva de integração natureza e sociedade, estimulando a articulação e a troca de ideias, 

informações, experiências e conhecimentos entre os participantes do Fórum, formado por 

geógrafos, agrônomos, biólogos, engenheiros, geólogos e pedagogos, professores, pesquisadores, 

acadêmicos e profissionais das demais áreas voltadas para a temática do semiárido a nível nacional 

e internacional. 

A realização do Fórum, em área encravada no ambiente semiárido, e em meio as instituições que 

desenvolvem tecnologias voltadas ao semiárido é, também, uma oportunidade para divulgação das 

pesquisas e ações relacionadas as técnicas e a conservação da natureza desse ambiente, com foco 

em suas potencialidades, limitações e fragilidades, sem perder o foco do contexto cultural que 

emerge na dinâmica da realidade da região Nordeste. 

Neste contexto resultou a presente obra, Agricultura e desenvolvimento tecnológico no semiárido, 

reunindo pesquisas e ações extensionistas no semiárido nos diversos olhares. Contudo a primazia 

recai no desenvolvimento natural e fortalecimento dos aspectos culturais que circundam no 

ambiente semiárido. 

O livro propicia a promoção da discussão de temas concernentes ao desenvolvimento de 

tecnologias de convívio com o ambiente semiárido por meio dos agentes de divulgação/promoção 

do conhecimento e das aplicações de práticas educativas e inovadoras na condução de pesquisas e 

a extensão de ações sobre a realidade do ambiente.  

 

Prof. Dr. José Falcão Sobrinho 

Coordenador do IVFBSA 

 

 

 

 

 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

PAGE    

\* 

MER

GEFO

RMAT

2 

8 

 

Prefácio 

 

O livro “Agricultura e desenvolvimento”, contempla aos leitores, pesquisas voltadas à reflexão de 

questões relacionadas ao pensar teórico-metodológico no aprimoramento de espécies vegetais 

cultivadas no semiárido nordestino brasileiro, bem como no desenvolvimento de técnicas 

inovadoras no uso e manejo inteligente dos demais insumos presentes em tais culturas agrícolas. 

Com perdão do trocadilho, os artigos são “frutos” de várias análises, de curto, médio a longo prazo, 

elaboradas por estudantes e professores dedicados em entregar à sociedade, melhorias 

significativas para uma melhor convivência com o ambiente semiárido.  

Desta maneira, os artigos conseguem abordar, tanto demandas científicas direcionadas à avaliação 

genética de vegetais, quanto ao manejo das mesmas espécies no campo, mediante aperfeiçoamento 

de técnicas de irrigação e adubação, principalmente de forma orgânica, assim, se promove o 

entendimento sistêmico de toda a cadeia que abrange a agricultura.  

Além disso, neste livro, há outras pesquisas que buscam incrementar na dieta humana, produtos 

cultivados no semiárido nordestino através de novas preparações, desenvolvendo técnicas de 

processamento de alimentos, assim como também ocorre a elaboração de pesquisas para 

alimentação de animais. 

Temos a convicção de que, ao folhear este volume, o leitor irá se deparar com uma gama 

diversificada de pesquisas as quais procuram lapidar a forma com a qual o/a homem/mulher do 

semiárido nordestino cuidam “terra”.  

 

Os organizadores 
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PRODUÇÃO E SOLOS DE TABULEIROS COSTEIROS 

 

José Renato Oliveira Mascarenhas  

Simone Alves Silva  

Monikuelly Mourato Pereira  

Helio Gondim Filho  
 

INTRODUÇÃO  

O pinhão manso (Jatropha curcas L.), pertencente à família Euforbiácea, a mesma da mamona, 

mandioca e seringueira, é uma das plantas oleaginosas, ainda em fase de domesticação, porém 

bastante promissora na produção de óleo para atender ao Programa Nacional de Produção e Uso 

de Biodiesel e Bioquerosene (DIAS et al., 2007). 

O melhoramento do pinhão manso, por ser uma espécie perene, requer maior tempo de avaliação 

e condução para seleções de materiais promissores. Entretanto, uma vez identificada uma 

constituição genética favorável, espera-se que a sua propagação vegetativa permite a reprodução 

de planta idêntica à planta mãe, também promissora. Portanto, avaliar os clones é importante para 

confirmar a superioridade destes quando colocados em cultivo. 

As informações sobre a genética, bioquímica e a fisiologia desta planta ainda é incipiente, não 

existem cultivares definidas, o que requer investigações. Em solos de Tabuleiro Costeiro, no que 

tange às condições físicas do solo, a aeração e a resistência à penetração, são as principais causas 

de inibição do crescimento radicular. As raízes de pinhão manso não se desenvolvem quando 

submetidas a elevada resistência à penetração desses solos resultando em ocorrência de 

compacidade natural (adensamento) que ocorre na sub superfície, reduzindo a quantidade e o 

tamanho dos poros dos horizontes densos (REZENDE et al., 2002). 

A caracterização morfoagronômica é útil para auxiliar os programas de melhoramento genético 

vegetal, principalmente quando envolve caracteres qualitativos e quantitativos. Para tanto, os 

caracteres como diâmetro de copa, hábito de ramificação, número de ramos primários, 

inflorescência, razão entre flores masculinas e femininas, abundância de inflorescências, 

florescimento, frutos por racemo, peso e teor de óleo de sementes, têm sido recomendados como 

descritores para a caracterização e avaliação de genótipos de pinhão manso (SUNIL et al., 2013). 

Além desses caracteres, a estatura de planta, diâmetro do caule, número de ramos primários e 

secundários, número de frutos, número de cacho de fruto, número de inflorescência, peso dos 

frutos e número de sementes são caracteres relevantes para o programa de melhoramento da 

espécie de pinhão manso. (DIAS et al., 2007).  

Sendo assim, a necessidade do conhecimento da caracterização e desempenho de diferentes 

constituições genéticas do pinhão manso é de fundamental importância para obtenção de 

indivíduos superiores quanto aos componentes produtivos da cultura. Diante do exposto, o objetivo 

desse trabalho foi avaliar caracteres adaptativos e de produção em clones de pinhão manso em 

quatro épocas de produção, quando cultivados em solos de Tabuleiros Costeiros. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Taxonomia, origem e descrição botânica do pinhão manso 

O gênero Jatropha contém aproximadamente 170 espécies conhecidas. J. curcas ou pinhão manso 

é uma pequena árvore ou arbusto, de crescimento rápido (ARRUDA et al., 2004), que pode atingir 

de três a cinco metros de altura, e em condições favoráveis, de oito a dez metros de altura 

(DIVAKARA et al., 2009). A espécie Jatropha curcas L. é um arbusto perene pertencente à 
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família Euphorbiaceae (SOUZA; LORENZI, 2012). O nome Jatropha, deriva do grego iatrós 

(doutor) e trophé (comida), devido suas propriedades medicinais (KUMAR; SHARMA, 2008). 

Existem dois genótipos de J. curcas L., tóxicos e não tóxicos. O genótipo não tóxico é encontrado 

apenas no México. A produção global de J.curcas L. não tóxica é insignificante. No entanto, 

acredita-se que de 25 a 30 milhões de hectare estão atualmente sendo estabelecidos, em grande 

parte com genótipo tóxico (BECKER; MAKKAR, 2008). 

Essa espécie recebeu o nome pinhão manso pelo fato das suas sementes ficarem armazenadas 

dentro do fruto, mesmo após sua maturação, ao contrário do pinhão roxo cujas sementes são 

expelidas com força pela deiscência dos seus frutos (CAB INTERNACIONAL, 2013).  

No Brasil, essa espécie é conhecida por vários nomes populares, como: pião, purgueira, pinhão do 

Paraguai, pinha-de-purga, pinhão-do-inferno, figo-do-inferno, pinhão-de-cerca, grão-de-maluco, 

pinhão-das-barbadas, pinhão-bravo, purgante-de-cavalo, manduigaçu, mandubiguaçú, sassi, turba, 

tartago, medicineira, tapete, siclité, pinhão-croá (ROCHA, 2008). 

De acordo com Sato et al. (2009) o pinhão manso tem centro de origem indeterminado, porém, a 

maioria dos relatos e estudos, cita as Américas do Sul e Central como centros de origem prováveis, 

sendo encontrada de forma espontânea em quase todas as regiões intertropicais, ocorrendo em 

maior escala nas regiões tropicais e em número bastante reduzido nas regiões temperadas. 

Arruda, et al. (2004), citam o Brasil como centro de origem do pinhão manso. Esta planta teria 

sido introduzida por navegadores portugueses nas ilhas do Arquipélago de Cabo Verde e Guiné-

Bissau e daí disseminada pelo continente Africano e Asiático. No Brasil, sua distribuição 

geográfica é bastante vasta devido à sua rusticidade, resistência a longas estiagens, sendo adaptável 

a condições edafoclimáticas muito variáveis, desde a região Nordeste, Sudeste até o Estado do 

Paraná. No Compêndio sobre Espécies Invasoras do Centro de Agricultura e Biociências 

Internacional - CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International), anteriormente 

chamada Commonwealth Agricultural Bureaux, é possível encontrar uma ampla lista dos locais 

de ocorrência do pinhão manso (CAB INTERNACIONAL, 2013). 

É um arbusto de crescimento rápido, de hábito caducifólio, podendo atingir mais de 5 m de altura, 

com diâmetro do tronco de aproximadamente 20 cm. O caule é liso, de lenho mole e exsuda um 

látex cáustico quando recebe qualquer injúria. Os frutos são do tipo cápsula ovóide, com 1,5 a 3,0 

cm de diâmetro trilocular, contendo três sementes, sendo uma semente por lóculo. As sementes 

medem de 1,5 a 2,0 cm de comprimento e de 1,0 a 1,3 cm de largura, representam entre 53 a 79% 

do peso do fruto e apresentam teor de óleo variando entre 33 e 38%. As plantas desenvolvem um 

sistema radicular típico, com uma raiz pivotante e quatro raízes laterais. As folhas são verdes, 

esparsas e brilhantes, largas e alternas, em forma de palma com três a cinco lóbulos e pecioladas, 

com nervuras esbranquiçadas e salientes na face inferior (LAVIOLA et al., 2011). 

Importância econômica do pinhão manso 

A importância econômica que o pinhão manso tem desde os tempos antigos, devido as suas mais 

variadas propriedades e diversos usos, entre eles a fabricação de sabão e uso medicinal 

(SATURNINO et al., 2005). 

Em vista da necessidade brasileira em obter óleos de qualidade, o país busca nas matérias-primas 

convencionais e potenciais oportunidades para ofertar quantidades consistentes destes produtos e 

atender às crescentes demandas nacionais e globais. O pinhão manso tem sido considerado como 

uma das alternativas de interesse, juntamente com esforço e investimentos públicos e privados. 

Está em processo de expansão de cultivo caracterizado pela iniciativa privada de plantio comercial 
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e por ações técnico-científicas de domesticação objetivando transformá-la em espécie cultivada, 

com bases científicas (DURÃES; LAVIOLA, 2010). 

A substituição do óleo diesel, e outros derivados de petróleo, pelo biodiesel, além de ser estratégica 

pelo fato de ser uma fonte de energia renovável também contribui para a redução da emissão de 

gases poluidores na atmosfera. Por essas razões, a utilização do biodiesel como combustível vem 

ganhando cada vez mais importância no cenário mundial (COSTA et al., 2000). 

O óleo extraído das sementes de pinhão manso tem provocado interesse por causa da sua qualidade 

(incolor, inodoro, muito fluído e queima sem emitir fumaça) e boa perspectiva para produção de 

biodiesel (ARRUDA et al., 2004).  

Em muitos países, o seu valor econômico é inestimável, como no arquipélago de Cabo Verde, 

onde equipara-se a outras culturas importantes e que já foram um dos maiores exportadores de 

sementes mundiais. No Brasil, a cultura se apresenta em todas as localidades, adaptando as 

diversas condições edafoclimáticas do país, alcançando produtores da região sudeste, que já 

atingiram produção anual de 1.100 a 1.700 litros de óleo por hectare (RESENDE et al., 2013). 

Melhoramento genético de pinhão manso 

Não existem variedades melhoradas nem cultivares registradas de pinhão-manso, vários países 

estão realizando estudos prospectando a diversidade genética dessa espécie, coletando 

germoplasma, dentro de seu próprio território e ao redor do mundo (SATURNINO et al., 2005). 

 O pinhão manso é uma espécie perene não tradicional, pois nunca foi cultivado e utilizado em 

larga escala e o seu programa de melhoramento deve seguir os passos de outras culturas perenes, 

com adequada introdução e avaliação de materiais genéticos, criteriosa experimentação de campo, 

criação de genótipos superiores com cruzamentos e recombinações e a precisa predição de valores 

genéticos para identificação dos mesmos (JUHÁSZ et al., 2013). 

As características superiores desejáveis para o programa de melhoramento genético com pinhão 

manso são: cultivares comerciais com alta produtividade de grãos/óleo; ausência de toxidez; 

resistentes a estresses bióticos e abióticos e adaptados às principais regiões produtoras do Brasil 

(LAVIOLA et al., 2011). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no campo experimental da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia/UFRB, no campus de Cruz das Almas (12º40’19” de Latitude Sul, 39º06’23” de Longitude 

Oeste e altitude média de 220 m). Conforme classificação de Alvares et al. (2013), o clima local é 

tropical quente úmido, tipo Af com médias anuais de precipitação pluvial, temperatura e umidade 

relativa de 1.224 mm, 24,5 °C e 80%, respectivamente. 

Obtenção das mudas clonais e transplante dos clones 

Os clones foram desenvolvidos a partir da seleção em uma população de progênies de meio-irmãos 

de Jatropha curcas L. por meio de reprodução assexuada pelo método da estaquia. A seleção 

parental baseou-se em trabalhos e ensaios realizados desde maio de 2008 no campo experimental 

do Núcleo de Melhoramento Genético e Biotecnologia (NBIO) do Centro de Ciências Agrárias, 

Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CCAAB/UFRB), 

(12º39'657''S, 39º05'062''W). O desempenho foi avaliado por dados fenotípicos (agronômicos) e 

moleculares (marcadores RAPD e AFLP), com seleção de oito genótipos superiores UFRB CPM 

03, UFRB CPM 05, UFRB CPM 08, UFRB CPM 09, UFRB CPM 11, UFRB CPM 13, UFRB 

CPM 14 e UFRB CPM 15, que foram os mais divergentes e promissores considerando os 

caracteres número de cachos por planta, número de frutas por planta, número de sementes por 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

PAGE    

\* 

MER

GEFO

RMAT

2 

12 

planta, peso do fruto por planta, peso das sementes por planta e que serviram de matrizes para a 

produção dos clones. 

Em janeiro de 2014 foi realizado o preparo dos clones, onde os ramos jovens, saudáveis e 

vigorosos de Jatropha curcas L. (média de diâmetro de 0,02 m e comprimento de 0,20-0,30 m) 

foram retirados de matrizes oito genótipos e posteriormente foram limpos, tratados com fungicida 

(Thiophanate Methyl 4 g L-1) por cinco minutos e plantadas em sacos plásticos pretos, contendo 

um substrato (Veracel®) constituído de fibra de coco, vermiculita, composto orgânico, 

superfosfato simples purificado e outros macronutrientes e micronutrientes (informações 

quantitativas não fornecidas pela empresa). As mudas foram colocadas em uma estufa (50% de 

sombreamento), e irrigadas diariamente, ou conforme necessário, e, a cada semana adicionado à 

irrigação uma solução nutritiva (HOAGLAND; ARNON, 1950) para prevenir a deficiência 

nutricional em plantas (LANA et al., 2009) 40 dias após o plantio das estacas (DAP). O volume 

necessário para cada planta foi calculado pesando os sacos e aplicando a quantidade necessária 

para atingir 100% da capacidade de campo quando estavam com 80%. A capacidade máxima de 

retenção encontrada foi de 200 mL por recipientes. 

As mudas foram transplantadas para uma área de campo do NBIO/UFRB aos 150 DAP (Dias Após 

Plantio). O solo da área era um Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico Típico e o clima da região 

caracterizava-se por uma zona de transição entre as áreas Am (quente e úmido com seco curto 

estação) e Aw (quente e úmido com chuvas de verão), de acordo com a classificação de Köppen. 

Covas de 0,40 x 0,40 x 0,50 m, espaçados 3 x 2 m foram abertas em uma área preparada com uma 

aração e duas gradagens. A cobertura da vegetação na área foi mantida para evitar o aquecimento 

excessivo do solo e perda de água, prejudicando portanto, o estabelecimento das mudas 

transplantadas. A fertilização de plantio foi realizada com 40 g de P2O5 (superfosfato único 18% 

P2O5). Uma fertilização adicional e uma aplicação de 40 g de cloreto de potássio (60% de K2O) e 

40 g de uréia (45% N) por planta foram realizadas aos 60 DAT. Uma fertilização orgânica foi 

realizada com 120 DAT (Dias Após Transplantio), utilizando 2 kg de esterco bovino por planta. 

A distribuição do fertilizante foi realizada no solo sob a copa dos clones (DIAS et al., 2007). 

Os tratos culturais foram realizados a cada três meses com capinas manuais entre as linhas e adição 

de cobertura morta nas projeções das copas das plantas durante as épocas de avaliações. As 

adubações químicas foram realizadas de acordo Laviola et al. (2015) para os dois anos de 

avaliações (2015 e 2016) com as seguintes dosagens: 150 g planta-1 de N parceladas em três vezes, 

60 g planta-1 de P em única aplicação e 120 g planta-1 de K parceladas em duas aplicações. As 

adubações orgânicas foram realizadas duas vezes ao ano com 2 kg de esterco bovino por planta. 

Caracterização morfoagronômica 

A caracterização morfoagronômica foi realizada no primeiro e segundo ano de produção da cultura 

em solos de tabuleiros costeiros, no município de Cruz das Almas-BA. Foram consideradas as 

épocas de avaliação em DAT (dias após o transplante), sendo 210 DAT (JANEIRO DE 2015); 360 

DAT (JUNHO DE 2015), 570 DAT (JANEIRO DE 2016) e 720 DAT (JUNHO DE 2016). As 

características morfoagronômicas avaliadas nos oito clones (UFRB CPM 03, UFRB CPM 05, 

UFRB CPM 08, UFRB CPM 09, UFRB CPM 11, UFRB CPM 13, UFRB CPM 14 e UFRB CPM 

15) foram: estatura da planta (EST), em metro, medida com uma fita milimétrica em cm; o 

diâmetro do caule (DC) em centímetros, medido com um paquímetro digital a 5 cm do solo; o 

número de ramos primários (NRP); número de ramos secundários (NRS), número de cachos por 

planta (NCP); número de frutos por planta (NFP), número de sementes por frutos (NSF) que foram 

realizadas por contagens numéricas; o peso das sementes em gramas (Psem) e produtividade de 

frutos em Kg ha-1 (PROD).  
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O experimento foi conduzido em delineamento de blocos inteiramente casualizados em quatro 

repetições, com parcelas experimentais constituídas por três plantas, no esquema fatorial 4x8 

(quatro épocas e oito genótipos). 

Análise estatística  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, desdobrando-se os tratamentos com 

suas respectivas interações para avaliação da existência de variabilidade genética entre os clones 

e comparada as médias entre os tratamentos e entre as épocas pelo teste de agrupamento de Scott-

Knott (1974) (p<0,05). Essas análises foram processadas mediante o programa computacional 

GENES (CRUZ, 2008). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A existência de variabilidade genética dos clones foi constatada para os caracteres EST, NRS, 

NCP, PSP e PROD e não diferindo para os caracteres DC, NFP, NSP (p<0,01 e p<0,05). Os efeitos 

de épocas contribuíram de modo mais acentuado para a variação de todos os caracteres avaliados, 

indicando que os dois anos em duas épocas apresentam condições edafoclimáticas diferenciadas. 

As interações entre os clones e as épocas tiveram respostas significativas para NRS, NCP, PSP e 

PROD (Tabelas 1 e 2). Resultados similares foram obtidos em outros trabalhos com a cultura do 

pinhão manso (LAVIOLA; DIAS, 2008; ALMEIDA et al., 2016). Albuquerque et al. (2009) 

observaram resultados uniformes para o caráter DC quando avaliaram o crescimento inicial de 

pinhão manso, Drumond et al. (2009) avaliando plantas aos três meses de idade não observaram 

diferenças em diâmetro, no entanto, após nove meses foi detectada diferença significativa. Souza 

et al. (2013) também não encontraram diferença significativa no diâmetro do caule quando 

avaliaram plantas jovens de pinhão manso consorciado. 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância dos caracteres adaptativos de oito clones de pinhão manso em 

quatro épocas de produção no primeiro e segundo ano após o transplante (2015 e 2016). Cruz das Almas - 

BA 

  Quadrado Médio 

FV GL 
EST 

(m) 

DC 

(cm) 

NRS 

(Un) 

NCP 

(Un) 
 

Bloco 3 0,011 51,271 6,157 73,193  

Clone (C) 7 0,060** 107,110ns 27,665** 106,917 ns  

Época (E) 3 1,282** 2262,213** 241,474** 2474,009**  

CxE 21 0,004ns 98,80ns 14,156** 114,043*  

Resíduo 84 0,013 82,21 3,655 38,931  

Média  1,37 58,53 7,63 12,82  

CV (%)  7,12 15,53 25,05 48,65  

CVg (%)  3,25 0,137 16,04 63,58  

CDG (%)  77,60 23,24 86,78 16,07  

FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; EST = Estatura de planta (m); DC = Diâmetro do caule (cm), NRS 

= Número de ramos secundários e NCP: número de cachos por planta; * = Significância (p<0,05); ** = Significância 

(p<0,01); ns = não significativo pelo teste F. 
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Valores de coeficientes de variação (CV%) variaram de 7,12% para EST a 50,38% para NSP. O 

coeficiente de variação residual depende do tipo de característica, delineamento experimental e 

espécie avaliada. Segundo Resende (2007), características provenientes de contagem como o 

número de frutos, de sementes e de cachos apresentam maiores valores do coeficiente de variação. 

Os caracteres EST e DC exibiram menores CV% indicando pouca influência do ambiente e boa 

precisão na obtenção dos dados (Tabelas 1 e 2). 

 

 

Tabela 2 - Resumo da análise de variância dos caracteres produtivos de oito clones de pinhão manso em 
quatro épocas de produção. Cruz das Almas - BA 

  Quadrado Médio 

FV GL 
NFP 

(Un) 

NSP 

(Un) 

PSP 

(Un) 

PROD 

(Kg ha-1) 
 

Bloco 3 552,909 3489,574 318,787 9826,687  

Clone (C) 7 211,251 ns 2463,630 ns 504,823* 15580,844*  

Época (E) 3 16685,033** 141624,938** 34578,407** 1067226,24**  

CxE 21 456,208 ns 4098,238 ns 494,215** 15253,437**  

Resíduo 84 240,417 2320,869 147,892 4564,54715  

Média  33,18 95,62 48,01 266,70  

CV (%)  47,29 50,38 25,33 25,33  

FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; NFP = Número de frutos por planta; NSP = Número de sementes 

por planta; PSP = Peso de sementes por planta (g) e PROD = Produtividade de grãos (kg ha-1); * = Significância 

(p<0,05); ** = Significância (p<0,01); ns = não significativo. 

 

O desempenho médio dos clones nas épocas de produção para os caracteres que apresentaram 

diferenças significativas (EST, NRS, NCP, PSP e PROD) está demonstrado na Tabela 3.  Para o 

caráter EST o clone UFRB CPM 15 (1,78 m) apresentou maior média em relação aos demais. O 

caráter EST tem sido reportado como direcionamento para seleção de indivíduos com baixa 

estatura, podendo favorecer a um manejo mais otimizado de recursos, menor acamamento e é 

importante na escolha dos espaçamentos mais apropriados para plantio solteiro ou consorciados 

(DIAS et al., 2007). Entretanto, os clones avaliados até o segundo ano de cultivo (720 DAT - Dias 

após o transplante) não atingiu estaturas elevadas, estando todos na escala de média a baixa 

estatura (1,58 a 1,78 m).  

Os clones UFRB CPM 15, UFRB CPM 3, UFRB CPM 11, UFRB CPM 14 e UFRB CPM 13 

apresentaram a maior média para o caráter NRS considerando valor médio das épocas. De acordo 

com Spinelli et al. (2010) o NRS merece atenção na cultura do pinhão manso em razão de sua 

relação direta com a floração, produção de frutos e, por conseguinte, maior produtividade de grãos 

(Tabela 3). O caráter PSP desempenhou melhor resultado nos clones UFRB CPM 3, 9, 11, 15, 5 e 

8, ambos com pesos maiores de sementes. A PROD média dos clones, no geral, variou de 222,17 

(UFRB CPM 13) a 313,53 kg ha-1 (UFRB CPM 3), sendo considerada uma produtividade abaixo 

das obtidas em literatura. 

 

Tabela 3 - Média dos caracteres produtivos de oito clones de pinhão manso em quatro épocas de produção 
no primeiro e segundo ano após o transplante (2015 e 2016). Cruz das Almas - BA 
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CLONE 

EST 

(cm) 

 

 

 

 

NRS 

(un) 

PSP 

(g) 

PROD 

(Kg ha-1) 

UFRB CPM 3 1,64b 8,81a 56,43a 313,53ª 

UFRB CPM 5 1,64b 8,25a 47,27a 262,63ª 

UFRB CPM 8 1,65b 5,84b 46,83a 260,20ª 

UFRB CPM 9 1,58b 5,50b 55,25a 306,95ª 

UFRB CPM 11 1,69b 8,04a 48,18a 267,70ª 

UFRB CPM 13 1,67b 7,46a 39,99b 222,17b 

UFRB CPM 14 1,61b 8,04a 42,44b 235,77ª 

UFRB CPM 15 1,78ª 9,12a 47,64a 264,69ª 

EST = Estatura de planta (m); NRS = Número de ramos secundários; PSP = Peso de sementes por planta (g); PROD 

= Produtividade de grãos (kg ha-1); * Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 

Scott-Knott (p<0,05). 

 

 

Houve diferença significativa da época de produção sobre todos os caracteres avaliados (Tabelas 

1 e 2), foi necessário o desdobramento deste sobre cada caráter (Tabela 4). Foi constatado que na 

primeira época de produção (A1C1 - Ano 1 e Ciclo 1 em janeiro de 2015) houve melhor 

desempenho médio dos clones para os caracteres produtivos como NRS, NCP, NFP, NSP, PSP e 

PROD, seguido do primeiro ciclo produtivo do Ano 2 (A2C1). Isso permite inferir que a colheita 

da produção de pinhão manso no primeiro ciclo do ano (mês de janeiro do Ano 1 e Ano 2) é mais 

produtiva quando comparado com o segundo ciclo de colheita (mês de Junho do Ano 1 e Ano 2). 

Além disso, é possível identificar uma interferência no desempenho das plantas avaliadas no 

decorrer do segundo ano de cultivo (redução nos dados de produção para a 2ª, 3ª e 4ª época de 

avaliação), provavelmente, devido a uma camada coesa que naturalmente ocorre em solos de 

tabuleiros costeiros de Cruz das Almas - BA. 
 

Tabela 4 - Média das épocas de produção sobre o desempenho dos oito clones de pinhão manso quanto aos 
caracteres adaptativos e de produção. Cruz das Almas, BA  

ÉPOCA EST DC NRS NCP NFP NSP PSP PROD 

A1C1 (JAN/15) 1,36a 510b 10,1a 23,16a 63,79a 186,00a 93,56a 519,81a 

A1C2 (JUN/15) 1,72b 525b 5,32b 8,44c 22,71c 68,14b 34,32b 190,65b 

A2C1 (JAN/16) 1,74b 594b 9,04a 16,48b 35,69b 98,66b 47,42b 263,42b 

A2C2 (JUN/16) 1,81b 697a 5,35b 3,21c 10,57c 29,70c 16,73c 92,94c 

EST = Estatura de planta (m); DC = Diâmetro do caule (cm); NRS = Número de ramos secundários; NCP = Número 

de cachos por planta; NFP = Número de frutos por planta; NSP = Número de sementes por planta; PSP = Peso de 

sementes por planta (g); PROD = Produtividade de grãos (kg ha-1); * Médias seguidas da mesma letra não diferem 

entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 

 

Como as interações entre C x E (Clone x época) apresentaram respostas significativas para NRS, 

NCP, PSP e PROD, foi necessário seu desdobramento para a eficaz avaliação do desempenho de 
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cada genótipo dentro de cada época nos caracteres que se mostraram significativamente diferentes 

(Tabela 5). Para o caracter NRS o clone UFRB CPM 15 com a produção média de 15,1 ramos 

secundários destacou-se na primeira época de produção (A1C1), quando as plantas estavam com 

210 DAT (dias após o transplante) diferindo dos demais clones. Situação semelhante foi 

encontrado na etapa A2C1 (570 DAT), entretanto, nesta etapa tiveram destaque os clones UFRB 

CPM 15, UFRB CPM 13 e UFRB CPM 3, ambos com colheita da produção no mês de janeiro de 

cada ano. Nas etapas que envolvem colheitas de produções nos meses de junho apresentaram-se 

desempenhos mais uniformes, sendo a etapa A1C2 (360 DAT) não houve diferenças entre clones 

e na etapa A2C2 (720 DAT) destacou-se a UFRB CPM 3. Para o caracter NCP nos primeiros 

ciclos de produção (A1C1 e A2C1) os clones que apresentaram superiores em magnitude dos 

valores, também merecendo o destaque do clone UFRB CPM 15 na A1C1. Na etapa A2C1 

destacaram os clones UFRB CPM 15, UFRB CPM 13 e UFRB CPM 3. Já nas etapas do segundo 

ciclo de produção (A1C2 e A2C2) os clones não apresentaram valores significativos (P<0,05). 

 

Os caracteres PSP e PROD apresentaram desempenhos similares para destaque dos clones 

produtivos, sendo que os maiores valores foram obtidos para o clone UFRB CPM 5 na etapa A1C1. 

Na etapa A2C1 houve maior uniformidade entre os clones, sendo sua maioria com valores médios 

para todos os clones, diferindo somente do menor valor apresentado no clone UFRB CPM 14. Nas 

etapas do segundo ciclo (A1C2 e A2C2) os clones não diferiram (p<0,05). 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

17 

Tabela 5 - Média do desempenho dos clones nas épocas de produção para os caracteres: Número de ramificações secundárias (NRS); Número de cachos por planta 

(NCP); Peso de sementes por planta (PSP) e Produtividade de grãos (PROD). Cruz das Almas - BA  

ÉPOCA/CARACTER 

  

  

             

UFBCPM 11 UFRBCPM 13 UFRBCPM 14 UFRBCPM 15 UFRBCPM 3 UFRBCPM 5 UFRBCPM 8 UFRBCPM 9 

NRS (Un) 

A1C1 12,16 Ab 11,33 Ab 12,17 Ab 15,09 Aa 9,25 Ac 8,83 Ac 9,67 Ac 8,50 Ac 

A1C2 5,42 Ca 5,25 Ba 7,33 Ba 5,33 Ca 5,83 Ba 4,75 Ba 4,67 Ba 4,00 Ba 

A2C1 8,50 Bb 9,25 Aa 8,08 Bb 12,08 Ba 10,08 Aa 7,08 Ab 6,42 Bb 7,75 Ab 

A2C2 6,08 Cb 4,00 Bc 4,58 Cc 4,00 Cc 9,08 Aa 2,50 Bc 2,63 Cc 2,50 Bc 

NCP (Un) 

A1C1 24,17 Aa 15,83 Ab 20,00 Ab 25,50 Aa 21,00 Ab 27,92 Aa 25,00 Aa 20,16Ab 

A1C2 8,16 Ca 8,83 Ba 7,58 Ba 9,41 Ba 7,16 Ba 6,92 Ca 9,25 Ba 7,00 Ba 

A2C1 16,92 Ba 8,75 Bb 5,63 Bb 19,08 Aa 16,25 Aa 14,46 Ba 10,91 Bb 23,75 Aa 

A2C2 3,50 Ca 3,04 Ba 1,75Ba 2,58 Ba 3,79 Ba 1,00 Ca 4,37 Ba 3,58 Ba 

PSP (g) 

A1C1 105,88 Ab 63,58 Ac 62,82 Ac 93,43 Ab 100,94 Ab 122,73 Aa 98,97 Ab 97,77 Ab 

A1C2 26,08 Ca 40,35 Ba 25,63 Ba 26,80 Ca 23,03 Ca 22,90 Ca 35,70 Ba 30,86 Ca 

A2C1 49,02 Ba 36,98 Ba 9,95 Bb 45,96 Ba 39,33 Ba 45,88 Ba 33,99 Ba 63,91 Ba 

A2C2 11,76 Ca 19,05 Ca 9,43 Ba 8,39 Ca 16,95 Ca 4,05 Ca 18,69 Ba 21,36 Ca 

PROD (kg ha-1) 

A1C1 588,23Ab 353,23Ac 349,02Ac 519,03Ab 560,75Ab 681,82Aa 549,84Ab 543,16Ab 

A1C2 144,88Ca 224,18Ba 142,38Ba 148,86Ca 127,96Ca 127,21Ca 198,32Ba 171,4Ca 

A2C1 272,35Ba 205,43Ba 55,25Bb 255,32Ba 218,49Ba 254,90Ba 188,83Ba 355,06Ba 

A2C2 65,35Ca 105,83 Ca 52,36Ba 46,61Ca 94,18Ca 22,48Ca 103,82Ba 118,64Ca 

Letras iguais não diferem estatisticamente pelo Teste de Scott e Knott (P<0,05). Letras maiúsculas comparam na coluna as épocas; Letras minúsculas comparam na linha os 

clones.
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Para o caráter PROD, verifica-se que na época de produção A1C1, destacou-se o clone UFRB 

CPM 5 com 549,9 kg ha-1, diferindo estatisticamente dos demais. Na época A2C1, os clones não 

diferiram estatisticamente entre si, com exceção do UFRB CPM 13. Não houve diferença 

estatística entre os clones no segundo período de produção. A produtividade é uma das 

características mais importantes para a seleção de acessos superiores de pinhão manso (LAVIOLA 

et al., 2015), entretanto, pela natureza genética do caracter, envolvendo muitos genes responsáveis 

pela expressão e efeitos do ambiente, se faz necessário avaliar outros caracteres agronômicos para 

estimar ganhos indiretos com a seleção que favoreça ou dificulte o desenvolvimento de novas 

cultivares. Assim, estimar a correlação entre caracteres que compõem a produtividade é importante 

para a seleção de plantas superiores. Assim como o coeficiente de determinação dos caracteres, 

como indicativo de uma maior herdabilidade e, por conseguinte, obter menor efeito do ambiente e 

maior ganho por seleção. 

As estimativas do coeficiente de herdabilidade são importantes para a escolha de uma estratégia 

eficaz de seleção e quando os tratamentos são considerados fixos, a herdabilidade é denominada 

coeficiente de determinação genotípica. O coeficiente de determinação genotípica do caracter NRS 

foi de (86,78%), seguido do EST (77,60), PSP e PROD (ambos 70,70) e NCP (63,59). Os demais 

caracteres apresentaram coeficiente foram inferiores a 23% sendo DC, NFP e NSP (Tabela 6). 

Segundo Saturnino et al. (2005) e Almeida et al. (2016), a característica número de ramos 

secundários tem sido destaque dentre os demais e é um dos componentes de produção mais 

importante para o programa de melhoramento genético do pinhão manso, corroborando com o 

resultado deste trabalho. Visto que o pinhão manso é uma cultura que produz inflorescências em 

gemas terminais de ramos crescidos a cada ano, sendo a produção de frutos dependente do maior 

número de ramos secundários. 

Na Tabela 6 estão apresentadas correlações positivas e significativas para NSP x PROD, NFP x 

PSP, NCP x NSP, NRS x NFP, DC x NCP e EST x NRS. Esses resultados discordam com os 

apresentados por Teodoro et al. (2016) observaram correlação negativa entre os caracteres 

enquanto neste trabalho indicam que estaturas de plantas elevadas aumentam também o número 

de ramificações por planta e consequentemente a produtividade. Entretanto, corroboram aos 

encontrados por Spinelli et al. (2010) e Reis et al. (2015) que observaram efeito direto da altura 

das plantas sobre os componentes de produtividade.  

 

Tabela 6 - Estimativas de correlações fenotípicas e Coeficiente de determinação genotípica (R2) de 

caracteres avaliados nas diferentes épocas de produção dos clones de pinhão manso. Cruz das Almas, BA 

Caracter DC NRS NCP NFP NSP PSP PROD R2 

EST 0,0899 0,20** -0,07ns -0,13 -0,05 -0,03 -0,13 77,60 

DC  0,06  0,15* -0,08 -0,13 -0,04 -0,05 23,24 

NRS   0,05 ns 0,15* -0,06 -0,14 -0,05 86,78 

NCP    0,06 0,19* 0,08 0,13 63,59 

NFP     0,07 0,20** -0,08 16,64 

NSP      0,03 0,14* 5,79 

PSP       0,05 70,70 

PROD 70,70 

EST = Estatura de planta (m); DC = Diâmetro do caule (cm); NRS = Número de ramos secundários; NCP = Número 

de cachos por planta; NFP = Número de frutos por planta; NSP = Número de sementes por planta; PSP = Peso de 

sementes por planta (g); PROD = Produtividade de grãos (kg ha-1); R2 = Coeficiente de determinação genotípico; * = 

Significância (p<0,05); ** = Significância (p<0,01); ns = não significativo. 
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O caráter NSP torna-se importante por sua relação direta com a produtividade, entretanto, 

apresenta um R2 baixo (5,79%) podendo não representar ganhos genéticos efetivos. Entretanto, o 

caráter NRS, por apresentar maior coeficiente de determinação genotípica (86,7%) e associação 

com componentes de produção como NSP, NCP, DC e NSP, poderá provocar também o aumento 

de produtividade de grãos, justificando sua escolha para a seleção para o maior ganho genético 

esperado na população de clones de pinhão manso. Assim, o caráter NRS deve ser considerado na 

seleção para genótipos promissores em programa de melhoramento do pinhão manso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira época de produção, nos dois anos de cultivo, apresentou maior desempenho dos clones 

de pinhão manso para os caracteres produtivos; 

O caráter número de ramificações secundárias deve ser considerado na seleção para genótipos 

promissores em programa de melhoramento do pinhão manso por apresentar maior coeficiente de 

determinação genotípica, associação com componentes de produção, poderá provocar aumento de 

produtividade de grãos, refletindo no maior ganho genético esperado na população melhorada. Os 

clones mais produtivos nos ambientes de cultivo foram UFRB CPM 15 e UFRB CPM 03. 

Agradecimentos: Ao Programa de Pós Graduação em Ciências Agrárias-UFRB e ao Instituto 

Federal Baiano 
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ANÁLISE BIOMÉTRICA DO MAMOEIRO FORMOSA ORGÂNICO EM 

DIFERENTES NÍVEIS DE IRRIGAÇÃO E ADUBAÇÃO ORGÂNICA. 

Caio Sampaio Pinto 

José Wilson de Oliveira Magalhães 
Raimundo Nonato Távora Costa 

Antônio Vanklane Rodrigues de Almeida 

INTRODUÇÃO 

A irrigação, principalmente na região nordeste do Brasil, é um método importante para atender os 

requerimentos necessários para o bom desenvolvimento de uma cultura agrícola. Neste contexto, 

o agricultor irrigante busca um incremento na produtividade da água, e assim busca alocar diversos 

fatores, tais como qualidade do material genético, práticas eficientes de manejo de água, práticas 

agronômicas e políticas de incentivo à produção. Entendido dessa forma, o aumento da 

produtividade da água pode ser uma resposta ao problema da escassez hídrica, principalmente 

considerando a água para produção dos alimentos (BRITO et al., 2012). 

A fruticultura orgânica é uma solução economicamente viável e ecologicamente correta para esse 

consumidor consciente da necessidade de preservação do meio ambiente, dentre as frutas mais 

produzidas organicamente no país, destacam-se a banana, a goiaba, o citros e o mamão, o quais 

são os principais produtos da exportação brasileira de orgânicos (EMBRAPA, 2010). 

REVISÃO DE LITERATURA.  

O mamoeiro é uma árvore tipicamente tropical, em que seus frutos apresentam boa adaptabilidade 

a região. A sua melhor produtividade se dá em regiões de grande insolação, com temperaturas 

variando de 22 ºC a 26 °C, pluviosidade de 1.800 mm a 2.000 mm anuais, e altitudes de até 200 m 

acima do nível do mar. O vigor da planta e a qualidade dos frutos encontram-se em mamoeiros 

produzidos nas regiões mais quentes. O mamoeiro cresce em diversas classes de solo, desde que 

apresentem uma capacidade de drenagem que não deixe a planta encharcar, mas que também não 

sequem rapidamente. O solo mais adequado para o desenvolvimento do mamoeiro é o de textura 

areno-argilosa, com pH de 5,5 a 6,7. (EMBRAPA, 2009).  

De acordo com o boletim da FAO (ALEXANDRATOS; BRUINSMA, 2012), a irrigação nos 

próximos anos tende a assumir um papel mais significativo nas áreas de produção, visto que há 

previsão das áreas irrigadas passarem por uma expansão, com expectativa de produzir mais em 

uma mesma quantidade de terra cultivada, a fim de suprir a demanda mundial de alimentos que 

aumenta progressivamente, e também de atender áreas de poucos recursos e com difícil acesso. 

Dessa forma, o objetivo que se pretende com a irrigação é satisfazer as necessidades hídricas das 

culturas, aplicando a água uniformemente e de forma eficiente, ou seja, que a maior quantidade de 

água seja armazenada na zona radicular da planta (SILVEIRA, 2013). 

Para Jensen (1983) o manejo de irrigação é definido como a atividade de planejamento e o 

momento de tomada de decisão que o agricultor irrigante deve assumir durante o desenvolvimento 

da cultura. 

Aular e Natale (2013), mostram que a cultura do mamão apresenta o N (nitrogênio) como um dos 

principais requerimentos para o aumento de sua produtividade, porém o seu efeito no fruto não 

significa necessariamente garantida a qualidade do fruto. O K (potássio) e o Ca (cálcio), são outros 

dois macronutrientes fundamentais para o a constituição do fruto e do mamoeiro em si.  

O potássio (K) é um dos nutrientes mais exigido pelo mamoeiro, devido à alta atividade enzimática 

das plantas e por proporcionar frutos de melhor qualidade, com teores elevados de açucares e 

sólidos solúveis totais, frutos dentro dos padrões exigidos pelo mercado internacional 
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(MALAVOLTA, 2006). Com relação aos micronutrientes o Bo (Boro) é o mais importante para a 

cultura do mamoeiro, afetando diretamente a qualidade e produção de frutos. 

A adubação nitrogenada via adubos orgânicos apresenta-se como uma alternativa para a 

agricultura, além de aumentar a ação de microrganismos do solo que por sua vez disponibilizam 

os nutrientes à medida que a demanda por nutrientes na superfície de troca aumenta, melhorando 

sobremaneira as condições químicas, físicas e biológicas do solo (Costa et al, 2016) 

O uso de adubos orgânicos melhora a agregação do solo, especialmente porque influencia na 

infiltração do solo e na capacidade de retenção de água, bem como na drenagem, aeração, 

temperatura e penetração de raízes (OLIVEIRA et al., 2009). 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e ocupa segundo lugar na produção do 

mamoeiro (Carica papaya L.), com uma colheita em torno de 1,5 milhões de toneladas por ano, 

representando cerca de 12,5% da produção mundial (FAO, 2016). A fruticultura tem grande 

importância para a região semiárida do Nordeste brasileiro, visto que a adoção da tecnologia da 

irrigação na cultura do mamoeiro tem apresentado elevadas produções (FEITOSA et al., 2018). 

A cultura do mamoeiro se mostra como uma alternativa ao semiárido pela sua adaptabilidade as 

condições climáticas e características do solo da região. Por isso se faz necessário um melhor 

conhecimento a respeito do desenvolvimento da planta em seu período de crescimento. 

O objetivo do trabalho foi analisar biometricamente o crescimento do mamoeiro do tipo Formosa 

Tainung nº 1 a partir de diferentes níveis de irrigação e de adubação orgânica. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização da área do experimento 

O experimento foi conduzido no período de agosto de 2019 a julho de 2020 em área pertencente 

ao Prece (Programa de Educação em Células Cooperativas), no município de Pentecoste, estado 

do Ceará, com coordenadas geográficas de 39°12’46” de longitude e 03°55’20’’ de latitude, e 56 

m de altitude. Na Figura 1 se visualiza a área do experimento após o preparo do solo e formação 

dos camalhões. 
Figura 1 – Área do experimento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019). 

Caracterização da área do experimento 

A região apresenta um clima de acordo com a classificação de Köppen do tipo BSw’h’, quente e 

semiárido, com chuvas irregulares distribuídas de fevereiro a maio, precipitação pluviométrica 
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média anual de 860 mm, evaporação de 1.475mm, temperatura média anual em torno de 26,8°C e 

umidade relativa média do ar de 73,7%.  

O solo possui relevo razoavelmente plano, classificado como bruno não cálcico (EMBRAPA, 

2019) e textura franco arenosa, bem drenável, sem risco de problemas de salinidade elevada e a 

sodicidade adequada para cultivo de frutíferas. O pH está dentro da faixa ideal para o cultivo do 

mamoeiro, entre 5,5 e 6,7 (EMBRAPA, 2004). As tabelas 1 e 2 demonstram as propriedades físicas 

e químicas do solo. 

Tabela 1- Atributos físicos do solo da área do experimento 

 

Tabela 2- Atributos químicos do solo da área do experimento 

 

Condução do experimento 

Foram distribuídos 30 kg de composto orgânico por 1,0 m², 30 dias antes da instalação da cultura 

no campo, seguido do revolvimento do solo para a incorporação do composto. Os camalhões onde 

a cultura foi estabelecida com o auxílio de um terraceador, cujo acabamento será manual com 

auxílio de ferramentas agrícolas. Estes camalhões terão 60m de comprimento, 1,5 m de largura e 

espaçamento de 2,5 m.  
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As mudas de mamoeiro do tipo Formosa, cultivar Tainung 1(Carica papaya L.) foram produzidos 

em sacos de polietileno com dimensões 0,10m x 0,09m e volume de 810 mL, preenchidos com 

substrato na proporção de 1:1:1 contendo húmus de minhoca, areia grossa e arisco, 

respectivamente. Na semeadura foi colocada uma semente por muda, com posterior desbaste 15 

dias após a semeadura (DAS). As mudas permaneceram em casa de vegetação, cujo sombrite é de 

50%.   

O transplantio ocorreu 30 DAS ou quando as mudas apresentarem de 0,15 a 0,20m de 

comprimento. O replantio ocorrerá até 15 dias após o transplantio das mudas (DAT). Após o 

plantio, ocorrerá um tutoramento inicial com o auxílio de fitilho para evitar tombamentos causados 

pela ação do vento. A adubação de cobertura será realizada de acordo com as doses definidas para 

aplicação no experimento: 0, 50, 100 e 150% do requerido para a cultura.  O requerimento de 

adubação orgânica para a cultura será baseado a partir da marcha de absorção de nutrientes para a 

cultura do mamoeiro proposto por Cunha e Haag (1980). O composto orgânico utilizado para a 

adubação é constituído por esterco bovino curtido e água, o qual foi revirado constantemente de 

15 em 15 dias, e com 2 meses, se encontrava pronto para o uso. 

O sistema de irrigação a ser utilizado será por microaspersão com emissores do tipo microjet, 

espaçados em 2,50 m, com vazão de 43 L h-1 e pressão de serviço de 15 mca, com tubos de 

polietilenos de 16 mm. A manutenção do sistema consistirá em fazer regularmente a lavagem do 

filtro de discos e das mangueiras (linhas laterais), com abertura no final das linhas para eliminar 

incrustações de partículas formadas no interior das mesmas.  

Variáveis estudadas e análise estatística 

O experimento foi realizado em blocos ao acaso com parcelas subdivididas e constituído de quatro 

blocos com quatro tratamentos primários compreendidos nas parcelas e quatro tratamentos 

secundários dispostos nas subparcelas. As parcelas serão constituídas por níveis de irrigação 

correspondentes a 60%; 80%; 100% e 120% da evapotranspiração da cultura (ETc) e as 

subparcelas por quatro níveis de composto orgânico correspondentes a 0%; 50%; 100% e 150% 

das doses requeridas pela cultura.   

A parcela foi correspondente a uma área de 60 m2 (1,0 m x 60,0 m) e a subparcela área de 15,0 m² 

(1,0 m x 15,0 m) com seis plantas, sendo considerada área útil as três plantas centrais. A cultura 

do mamoeiro cultivar Tainung nº 1 do Grupo Formosa foi estabelecida no espaçamento de 2,5m x 

2,5m, totalizando 64 sub parcelas experimentais, conforme croqui contido na Figura 2.  

Foram analisados os componentes biométricos das plantas de mamoeiro, por meio da 

determinação de altura de planta, com o auxílio de uma fita métrica, considerando a distância entre 

a superfície do solo (colo) e a gema apical de cada planta. O diâmetro caulinar, obtido por auxílio 

de paquímetro digital, considerando a medição feita a uma altura de 130 cm em relação ao colo da 

planta. 

A análise de variância do delineamento será realizada pelo programa ASSISTAT, versão 7.7, 2017 

em nível de 5% e de 1% de significância.  
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Tabela 3 – Esquema da análise de variância do delineamento experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A interação lâminas de irrigação e adubação de diferentes níveis de composto orgânico não 

exerceu efeitos significativos tanto para as análises biométricas de comprimento da planta, quanto 

para diâmetro caulinar na cultura do mamão, considerando os níveis de 5% de probabilidade e 1% 

de probabilidade.  

 

Tabela 4- Resumo da análise de variância para o atributo comprimento de planta do mamoeiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CV: coeficiente de variação, ns: não significativo (p >= .05) 

 

Tabela 5- Resumo da análise de variância para o atributo diâmetro caulinar da planta do mamoeiro. 

 

CV: coeficiente de variação, ns: não significativo (p >= .05) 

As médias não apresentaram diferença estatística entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao 

nível de 5% de probabilidade para comparação das médias. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado 

para considerar a normalidade dos dados que deram positivo. 
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De toda forma, através da análise feita, demonstrou-se que as plantas de mamoeiro se 

desenvolveram em condições semelhantes apesar de menores aplicações de lâminas e doses de 

composto orgânico. De acordo com Silva et al (2011), em seu trabalho com avaliação e 

crescimento e produção de mamão do tipo “Sunrise solo” sob déficit hídrico parcial das raízes, 

relata que de maneira geral, não houve diferença entre os tratamentos para todas as variáveis 

biométricas e de produção, utilizando diferente lâminas de irrigação, o que corrobora com os 

resultados encontrados no experimento, de modo que não ocorreu uma diferença significativa entre 

os tratamentos quando ocorreu a interação dos fatores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Resultado dos testes de médias entre as interações dos tratamentos para a análise de 

altura da planta (A) e diâmetro caulinar (B). 

A figura 2, mostra que pelo teste de médias, as análises biométricas feita para a cultura, o 

desenvolvimento se deu de maneira próxima entre os tratamentos, evidenciando o fato de que o 

fator água e a adubação orgânica não obtiveram efeito diferencial sobre o crescimento da cultura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mamoeiro se desenvolveu em condições satisfatórias, mesmo no estado de déficit hídrico e 

menor nível de adubação daquilo que é requerido para a cultura em ambos os tratamentos. 
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INTRODUÇÃO  

O manjericão (Ocimum basilicum L.) ganhou alto valor comercial devido ao seu uso em vários 

segmentos de mercado no Brasil, como na indústria de alimentos, cosméticos e perfumaria, 

indústria farmacêutica e outros usos, como repelente, inseticida natural e planta ornamental, além 

de ser utilizada na medicina popular (PEREIRA; MOREIRA, 2011).  

O manjericão se desenvolve melhor em climas quentes e amenos, características próprias da 

Região Nordeste, sendo, portanto, uma alternativa geradora de emprego e renda para pequenos 

agricultores (PEREIRA; MOREIRA, 2011).  

É crescente o interesse na produção comercial de manjericão, por causa de seus múltiplos usos, 

especialmente o consumo in natura. No entanto, antes de iniciar o cultivo em escala comercial, é 

necessário conhecer o comportamento das espécies quanto aos efeitos climáticos da região de 

plantio, práticas de cultivo e fatores abióticos, uma vez que esses fatores influenciar a produção 

das mesmas. 

No Nordeste brasileiro, um dos principais fatores abióticos que podem afetar a produção das 

culturas está relacionado com a qualidade da água da irrigação, principalmente, no que se refere à 

concentração de sais dissolvidos (SANTOS et al., 2016; VASCONCELOS et al., 2013). Na 

literatura especializada ainda existem poucos estudos relacionados à classificação de genótipos de 

manjericão quanto à tolerância à salinidade. 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo avaliar a diferença no comportamento de três 

genótipos de manjericão em resposta à salinidade da água de irrigação sob cultivo hidropônico. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Efeito do uso de água salobra em sistemas hidropônicos 

Devido à crescente necessidade de preservação ambiental e de economia de água, muitas pesquisas 

têm investigado a possibilidade de uso de água salina nos sistemas hidropônicos de cultivo para a 

produção de hortaliças (VAN OS, 1999). A aplicação eficiente das águas salobras na irrigação das 

culturas em sistemas hidropônicos depende da rentabilidade satisfatória da espécie explorada, bem 

como das práticas culturais adequadas e da habilidade das plantas de reagir ao meio salino. No 

Brasil poucos são os trabalhos que usam o cultivo hidropônico com águas salobras e salinas. 

Destes, parte objetiva averiguar diferenças de tolerância entre variedades (“screening” em 

programas de melhoramento), tal qual o realizado por Willadino et al. (1999) com milho, ou ainda 

os mecanismos de tolerância e as mudanças morfológicas e/ou fisiológicas decorrentes da 

salinidade. Os efeitos da salinidade sobre a produção vendável, que na prática interessa mais aos 

agricultores, é um tema pouco abordado. Além disso, extrapolar os valores de tolerância aos sais, 

determinados nos cultivos em solo, para o hidropônico seria um equívoco, podendo representar 

sub-aproveitamento das potencialidades das águas e das espécies de interesse. Considerando a 

perspectiva de uso de águas salobras em hidroponia, sua combinação com água doce poderia ser 

útil para incrementar a produtividade das culturas ou, ainda, a área cultivada. Outra maneira de 

combinação seria usar águas salobras apenas no preparo da solução nutritiva ou apenas na 

reposição do volume evapotranspirado (SOARES et al., 2010). Nos últimos anos, tem-se 
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conduzido várias pesquisas objetivando-se avaliar o potencial do aproveitamento de águas salobras 

no cultivo hidropônico. 

Paulus (2008), trabalhando com cultivares de alface Verônica e Pira Roxa em sistema hidropônico 

com águas salinas, obteve os decréscimos relativos à testemunha (água não salina) para cada 

incremento unitário de CEa das variedades cultivadas Verônica e Pira Roxa, respectivamente, de 

6,32% e 5,78%. 

Soares et al. (2007) reportam os efeitos da salinidade sobre o crescimento e desenvolvimento da 

alface e não fazem referência ao efeito dos sais sobre a emissão de folhas, porém, mencionam à 

redução de fitomassa da parte aérea. 

Viana et al. (2001) observaram que o estresse salino produz efeito negativo, sendo linear e 

decrescente desde CEa de 0,3 até a 3,1 dS m-1 para a variável fitomassa seca da parte aérea da 

alface e por Santos et al. (2010) também verificaram redução na MSPA da alface e avaliarem o 

aproveitamento da água salobra subterrânea e do rejeito da sua dessalinização no cultivo 

hidropônico de duas variedades de alface em diferentes salinidades da água. Redução no acúmulo 

de massa seca da parte aérea também foi registrada por Silva et al. (2011) na cultura da rúcula, 

com valores sendo reduzidos linearmente com o aumento da salinidade da água usada para o 

preparo da solução nutritiva. Aos 16 dias após o transplantio, para a fonte de salinidade NaCl, foi 

registrada redução na matéria fresca da parte aérea de 13,3% (dS m-1 ), enquanto para a fonte águas 

salobras a redução percentual foi de 13,8% (dS m-1 ). 

Tolerância à salinidade 

A produção varia em função da espécie vegetal, cultivar, fatores ambientais, fertilidade do solo, 

pragas e outros fatores inclusive a salinidade. Para comparar a tolerância das culturas à salinidade, 

os rendimentos são padronizados e expressados em uma base relativa. O procedimento padrão para 

converter a produção absoluta (Y) em um rendimento relativo (Yr) emprega um divisor de escala 

(Ym) baseado na produção que foi pouco ou não foi afetada pela salinidade (MASS, 1990). 

Maas e Hoffman (1977) obtiveram uma relação linear entre a salinidade e os rendimentos relativos 

ou potenciais das culturas, representada pela equação: 

SL) -b(CE-100 =Y                                                                                     Eq.(1) 

Em que,  

Y – Percentagem de rendimento potencial; 

SL – Nível de salinidade limiar da cultura, em dS m-1; 

CEes – Condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, em dS m-1; 

 b – Perda de rendimento em percentagem provocada pelo aumento unitário da condutividade 

elétrica acima do limiar de tolerância da cultura. 

Os graus de tolerância são estabelecidos com base nos valores de salinidade limiar, conforme 

estabelecidos na Tabela 1.   
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Tabela 1 - Classificação de tolerância relativa para salinidade da água de irrigação de acordo com Maas e Hofmann 

(1977) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização  

O experimento foi conduzido no período de novembro a dezembro de 2016 em casa de vegetação, 

na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB, no campus de Cruz das Almas (12º40’19” 

de Latitude Sul, 39º06’23” de Longitude Oeste e altitude média de 220 m). Conforme classificação 

de Alvares et al. (2013), o clima local é tropical quente úmido, tipo Af com médias anuais de 

precipitação pluvial, temperatura e umidade relativa de 1.224 mm, 24,5 °C e 80%, 

respectivamente. 

Estrutura experimental 

A estrutura do experimento foi constituída por seis bancadas, cada uma com três perfis 

hidropônicos que consistiram em tubos de PVC (PN 40) com diâmetro de 75 mm e 6,0 m de 

comprimento, espaçados entre si em 0,30 m. Nestes tubos (perfis) foram abertos orifícios com 

diâmetro de 0,05 m a cada 0,25 m, ou seja, 21 orifícios na parte central do tubo para cultivo de 

plantas. Também, foi acoplado a cada perfil um reservatório plástico com capacidade para 60 L, 

uma eletrobomba para ligar/desligar a circulação da solução nutritiva e um sistema de injeção da 

solução nutritiva. Os perfis foram instalados em nível e suas extremidades foram tampadas com 

“caps” de PVC perfurados ao centro para manter uma lâmina constante de solução nutritiva com 

altura de 2 cm dentro do tubo (Figura 1). 

Figura 1 - Visão geral das unidades experimentais empregadas no experimento 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Em cada parcela foi instalado um sistema de abastecimento automático individualizado, que 
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permitiu a reposição da água consumida pelas plantas. O abastecedor consistiu de um reservatório 

tubular e uniforme com diâmetro nominal de 150 mm, uma régua graduada fixada junto a uma 

mangueira transparente instalada no sentido vertical para realizar a leitura do nível da água no do 

abastecedor e uma torneira-bóia que proporcionou a saída de água para o reservatório de solução 

nutritiva durante a avaliação diária do consumo hídrico, permitindo a manutenção do volume da 

solução nutritiva. 

 

Manejo da solução nutritiva 

 

A composição da solução nutritiva e fertilizantes utilizados, foi baseada na recomendação de 

Furlani et al. (1998) (Tabela 2). Visando estabelecer os níveis de salinidade da solução nutritiva, 

conforme os tratamentos, foram acrescidas quantidades adequadas de NaCl para obtenção das 

concentrações desejadas conforme o tratamento, resultando nas seguintes condutividades elétricas 

da solução nutritiva (CESol): 2,45; 4,32; 6,38; 8,36; 10,37 e 12,27 dS m-1. A frequência de 

circulação da solução nutritiva no sistema hidropônico ocorreu em um intervalo de 15 minutos 

durante o dia e uma vez à noite (15 minutos ligado). O controle da aplicação da solução foi 

realizado com auxílio de um temporizador analógico. Foram realizadas as medidas da 

condutividade elétrica (CE) e do pH da solução nutritiva a cada 2 dias, e quando houve necessidade 

foram ajustadas mantendo o padrão (pH entre 5,5 e 6,5) e a CE dentro da faixa de 10% do valor 

original. A avaliação do consumo hídrico das plantas ocorreu diariamente. 

 
Tabela 2 - Quantidade (Q) de fertilizantes para preparo de 1000 L de solução nutritiva. 

 
Fonte: Furlani et al. (1998) 

 

Tolerância dos genótipos à salinidade 

Após o período do experimento, 28 dias, as plantas foram colocadas numa estufa de ventilação 

forçada à temperatura de 40 °C, permanecendo nestas por 72 horas ou até atingirem peso constante 

sendo pesadas em balança com precisão de 0,01 g, obtendo-se assim a massa seca da parte aérea 

(MSPA). A tolerância dos genótipos à salinidade com base na redução relativa da MSPA foi 

definida conforme Maas e Hoffman (1977) utilizando a Eq.(1). A classificação/indicação do grau 

de tolerância dos genótipos foi feita baseando-se nas recomendações de Maas e Hoffman (1977) 

conforme Tabela 1.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 3 apresenta a equação de rendimentos relativos com base na MSPA (em função da 
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salinidade da solução nutritiva e a classificação dos genótipos de manjericão em relação a 

tolerância ao estresse salino. Considerando-se os valores de salinidade limiar (SL), verifica-se que 

todos os genótipos de manjericão foram classificados como moderadamente tolerantes. O genótipo 

‘Grecco à Palla’ registrou valor de salinidade limiar de 2,55 dS m-1 sendo relativamente mais 

tolerante em comparação aos genótipos ‘Alfavaca Basilicão’ e ‘Toscano Folha de Alface’ que 

apresentaram SL como 2,36 e 2,31 dS m-1, respectivamente. O valor do coeficiente ‘b’ (diminuição 

nos rendimentos (%) por aumento unitário da salinidade) variou entre 7,6 e 8,5 permitindo afirmar 

que até a CESol= 8,19 dS m-1 os genótipos estudados proporcionam 50% de rendimentos 

potenciais. 

Tabela 3 - Classificação de tolerância relativa para salinidade do solo e da água de irrigação de acordo com Maas e 

Hofmann (1977). 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os genótipos foram classificados como moderadamente tolerante ao estresse salino.  Os 

genótipos “Toscano Folha de Alface’ e ‘Grecco a Palla’ são o mais suscetível e o mais tolerante 

ao estresse salino, respectivamente. O valor do coeficiente ‘b’ (redução percentual da produção 

por aumento unitário da salinidade) variou entre 7,6 e 8,5% e permite afirmar que até a CESol = 

8,19 dS m-1 os genótipos estudados proporcionam 50% de rendimentos potenciais. 
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APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS NUCLEADORAS COMO 

FERRAMENTAS PARA RECUPERAÇÃO  DO BIOMA CAATINGA,  NO 

ASSENTAMENTO DE LAGOA DO MATO, BARROQUINHA-CE 

 

Jéssica Francisca da Silva 

Gilberto Schwertner Filho 

INTRODUÇÃO 

Caatinga é a vegetação predominante no Nordeste brasileiro e está inserida no contexto do clima 

semiárido (SENA, 2011). Abrange uma diversidade de ambientes e segundo o Ministério do Meio 

Ambiente, ocupa o equivalente a 11% do território nacional. No entanto, nos últimos anos, o bioma 

tem sido desmatado de forma acelerada, devido principalmente ao consumo de lenha nativa, ao 

sobrepastoreio e à conversão para pastagens e agricultura (MMA, 2019). 

A remoção da vegetação da caatinga tem resultado em sua degradação. Um ecossistema degradado 

é aquele que após distúrbios, teve eliminados, com a vegetação, os seus meios de regeneração 

biótica. Seu retorno ao estado anterior pode não ocorrer ou ser muito lento (CARPANEZZI et al., 

1990). 

Uma das alternativas para se recuperar uma área degradada é mediante a utilização de técnicas de 

restauração ecológica (técnicas nucleadoras). Com o uso dessa técnica as plantas crescem de forma 

natural, por meio da germinação de sementes dispostas na serapilheira, brotações ou pelo plantio 

de espécies florestais, juntamente com a ação dos fenômenos naturais encontrados no ambiente 

(NASCIMENTO NETO, 2016). Dentre as técnicas de nucleação, segundo REIS et al. (2003) estão 

a transposição de solo, a transposição de galharia, os poleiros naturais e artificiais. 

Localizado no município de Barroquinha-CE, o assentamento rural de Lagoa do Mato está inserido 

dentro do bioma Caatinga. Esse assentamento foi criado no ano de 1995 pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o assentamento abriga atualmente em torno de 200 

famílias e possui uma economia baseada principalmente na agricultura, complementada com a 

extração de madeira e algumas criações de animais. Devido à exploração insustentável dos 

recursos naturais na região, percebeu-se, nos últimos anos, o surgimento de áreas degradadas 

dentro das limitações do assentamento. 

Tendo em vista a mitigação dos impactos adversos, provocados pela descaracterização da 

vegetação nativa, apresenta-se uma alternativa para se recuperar áreas degradadas por meio das 

técnicas de restauração ecológica. Como alternativas de restauração, as técnicas nucleadoras se 

mostram vantajosas por serem simples e de baixo custo financeiro, quando comparadas com outras 

modos de reflorestamento ou recuperação ambiental. O presente trabalho visa avaliar a aplicação 

de técnicas nucleadoras (transposição de solo, galharias e poleiros artificiais), como ferramentas 

na restauração de área degradada. 

DISCUTINDO O TEMA 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2019) a caatinga ocupa uma área de cerca de 

844.453 km², o equivalente a 11% do território nacional e engloba os estados Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas 

Gerais. 

Apesar da severidade climática, o bioma apresenta alta variedade de espécies e paisagens. Velloso 

et al. (2002) relataram que, é possível observar dentro da Caatinga uma diversidade de ambientes, 

ajustados a um mosaico com diferentes tipos de vegetações. 

Ainda que muito importante, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, em especial nos 

últimos anos. A eliminação de florestas tem como consequências uma série de problemáticas 

ambientais como a erosão do solo, extinção de várias espécies da fauna e flora, mudanças 
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climáticas locais, assoreamento dos cursos d’água, entre outros (MARTINS, 2009; ROMEIRO e 

SOUZA, 2014). Essas problemáticas em somatório podem levar a um estado de degradação. 

Um ecossistema torna-se degradado quando diminui ou perde sua capacidade de recuperação 

natural após distúrbios, ou seja, a sua resiliência ambiental é comprometida. Tal problemática, 

levaram ao desenvolvimento de estudos científicos seguidos de planos de recuperação para 

reverter esse quadro (ROMEIRO e SOUZA, 2014). 

Para atingir o objetivo da restauração, que é o de “promover uma nova dinâmica de sucessão 

ecológica, onde ocorram níveis intensos de interação entre produtores, consumidores e de 

decompositores, em um ciclo contínuo de mortes e nascimentos” (TRÊS, 2006), é recomendada a 

utilização de técnicas de nucleação. 

Segundo Reis e Kageyama (2003), o intuito da nucleação é de se criar pequenos habitats que 

propiciem incrementos de interações interespecíficas, envolvendo interações planta-planta, planta-

microrganismos, plantas-animais, níveis de predação e associações e processos reprodutivos das 

plantas de polinização e dispersão de sementes. 

  Os núcleos têm a função de facilitar o processo de recrutamento de novas espécies, do banco de 

sementes local e também influenciam os novos núcleos formados ao longo do tempo. Deste modo, 

são criadas condições para a regeneração natural, como a entrada de espécies vegetais, animais e 

microrganismos e a formação de uma rede de interações entre eles (SANT’ANNA et al., 2011). 

Dentre as técnicas nucleadoras de restauração destacam se: a) transposição do solo; b) transposição 

de galharia; c) poleiros naturais e artificiais (REIS et al., 2003; BECHARA, 2006). 

Transposição de Solo 

De acordo com Reis et al., (2003), a transposição de solo consiste na retirada de pequenos núcleos 

de solo não-degradado. Os autores sugerem que esta transposição seja feita com porções de solo 

que estejam em diferentes estágios de sucessão, retirando a camada superficial do solo 

(serapilheira mais os primeiros 5 cm de solo) de um fragmento próximo e preservado, e, depositá-

lo na área degradada. 

O uso dessa técnica representa grandes probabilidades de recolonização da área com 

microorganismos, sementes e propágulos de espécies vegetais pioneiras. Além disso, são 

reintroduzidas populações de diversas espécies da micro, meso e macro fauna/flora do solo 

(microrganismos decompositores, fungos micorrízicos, bactérias nitrificantes, minhocas, algas, 

etc.), importantes na ciclagem de nutrientes, reestruturação e fertilização do solo (REIS, 2003). 

Transposição de Galharias 

Áreas abertas não são convidativas  para a  fauna, pois representam  grande exposição a seus 

predadores, o que resulta nos baixos índices desses seres em áreas degradadas. Para atrair os 

animais à área que se pretende restaurar, oferecendo abrigo e proteção, uma alternativa é a 

construção de pequenos núcleos de galharia (SANT’ANNA et al., 2011). 

De acordo com Reis et al. (2003), entende-se por galharia os restos de vegetação (folhas, galhos e 

material reprodutivo) da floresta, que quando dispostos enleirados em núcleos na área degradada, 

propiciam abrigo e microclima adequados para diversos animais, como roedores, répteis e 

anfíbios, além de manter um ambiente úmido e sombreado adequado para o desenvolvimento de 

larvas de coleópteros decompositores de madeira, cupins e outros insetos, e de plantas mais 

adaptadas a esse ambiente. 

De acordo com Souto et al.  (2017), na Caatinga principalmente, as galharias reduzem as 

incidências diretas de raios solares, o que propicia um local adequado para abrigo de animais; além 

disso, no período chuvoso esse microclima proporciona condições apropriadas para a germinação 

de sementes trazidas por animais que as visitam e para o desenvolvimento de algumas plantas. 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

38 

Poleiros Artificiais 

Segundo Reis et al. (2003), a implantação de poleiros é recomendada para atrair aves, morcegos e 

animais dispersores de sementes, propiciando ambientes de descanso e abrigo a animais. Essa 

técnica de nucleação constitui-se em uma das estratégias mais eficientes de atrair sementes para a 

restauração de grandes áreas abertas. Estes autores propõem diversos tipos de poleiros artificiais, 

entre eles: poleiro seco, poleiro vivo, “torre de cipó” e poleiro de cabo aéreo. 

DIAS (2008) relata que “os poleiros podem ser uma boa alternativa para as aves, dependendo da 

sua estrutura, forma, tamanho, podendo servir de trampolins ou corredores ecológicos, dentro de 

uma nova concepção de manejo ambiental das paisagens”. 

Souto et al. (2012) em estudos feitos no bioma Caatinga, confeccionaram poleiros artificiais 

utilizando espécies nativas da região, com o intuito de fornecer estruturas propícias para atração 

de agentes dispersores de sementes encontrados no local. As estruturas foram confeccionadas 

utilizando três ou mais varas de marmeleiro, de maneira entrelaçada para formar um local  de 

pouso em galhada, simulando a estrutura de uma árvore. 

MATERIAL E MÉTODO 

Caracterização da Área de Estudo 

A área de estudo (Figura 1) trata-se de uma região de mata ciliar inserida dentro do bioma Caatinga 

localizada no assentamento de Lagoa do Mato, município de  Barroquinha-CE à 6 km da região 

urbana, tendo-se como georreferencia central as coordenadas UTM : 262651.04 m E, 9661653.51 

m S. 

 

Figura 1 -Mapa de localização do assentamento Lagoa do Mato, Barroquinha, Ceará. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora.  

 

Cercamento da Área de Estudo 

Delimitou-se uma área na região ciliar na lagoa do assentamento Lagoa do Mato com 40 

m por 15 m. A área foi cercada (Figura 2) utilizando-se estacas de sabiá e arame farpado em 8 

níveis (aproximadamente 1,60 m de altura). 
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Figura 2 - Cercamento da área de estudo (A, B e C).  

                                 A                                                   B                                              C 

 

Fonte: Autora.  

Posteriormente, o terreno foi dividido na diagonal (Figura 3) de modo que se obtivesse duas áreas 

de igual tamanho. Em uma parcela foram introduzidas as técnicas nucleadoras de restauração 

ecológica  e a outra parcela manteve-se vazia, para referência da não aplicação das técnicas 

nucleadoras. 

 

Figura 3 - Esquema representativo da área de estudo: selecionou-se uma área dentro do assentamento Lagoa do 

Mato e posteriormente dividiu-se a parcela escolhida  na   diagonal obtendo-se duas parcelas de igual tamanho.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

MÉTODO DE GALHADA 

Para a construção das galhadas, foram coletadas no entorno do ambiente estudado galhos de 

plantas e de árvores, de maneira aleatória, para adquirir um material com uma representatividade 

de espécies vegetais locais. Após a coleta, as galhadas foram dispostas na área de estudo em 3 

núcleos (Figura 4), cada núcleo foi construído de forma circular com 1,5 m de diâmetro e cerca de 

80 cm de altura,  tendo uma equidistância em torno de 7,5 m (Figura 5).  
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Figura 4 -  Esquema representativo da área de estudo demonstrando a disposição das galharias. 

      

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 5 - Galharias montadas dentro da área de estudo. 

 

Fonte: A autora. 

Poleiros Artificiais 

Na área de estudo foram instalados quatro tipos de poleiros artificiais:  
● Poleiro 1 (Poleiro seco): Construiu-se usando uma vara extraída de Croton sonderianus 

Müll. Arg. (marmeleiro) com aproximadamente 3,0 m de altura, o item foi instalado de 

modo a servir como um local de pouso para pássaros (Figura 6). 

 

Figura 6 - Poleiro artificial de vara de Marmeleiro. 

 

Fonte: A autora. 

● Poleiro 2 (Poleiro seco): na sua confecção, utilizou-se um galho retirado de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. (sabiá) com aproximadamente 3,0 m de altura. Para formar uma 

estrutura de pouso adequada usou-se um galho com grande quantidade de ramos, 

simulando a copa de uma árvore seca. O poleiro 2 foi integrado com a galhada 2 para 

avaliar os resultados dos respectivos métodos em conjunto (Figura 7). 
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Figura 7 - Poleiro artificial de vara de sabiá e galharia. 

 

Fonte: A autora. 

● Poleiro 3 (Poleiro seco): confeccionou-se usando três varas de Croton sonderianus 

(marmeleiro) com altura em torno de 3,0 m cada. Os galhos foram montados com suas 

ramagens entrelaçadas, o que permite que o suporte reproduza uma copa de árvore (Figura 

8). 

 

Figura 8 -  Poleiro construído com três varas de marmeleiro. 

 

Fonte: A autora. 

● Poleiro 4 (Poleiro de cabo aéreo): montou-se utilizando-se duas varas retilíneas de Mimosa 

caesalpiniaefolia (sabiá) dispostas a uma distância de 3,0 m tendo um fio de 0,5 mm de diâmetro 

amarrado em suas extremidades superiores, formando um suporte de pouso (Figura 9). 
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Figura 9 - Poleiro de cabo aéreo. 

 

Fonte: A autora. 

Após a sua montagem na área de estudo, os poleiros artificiais ficaram dispostos como mostra o 

esquema abaixo (Figura 10). 

 

Figura 10 - Esquema representativo da área de estudo demonstrando a disposição dos poleiros artificiais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Transposição de Solo 
 

Para a aplicação da técnica  de transposição de solos foram retiradas parcelas de solo de 1 

m² e profundidade de cerca 10 cm (incluindo a serapilheira) em 5 pontos de coleta localizados 

dentro de áreas ciliares remanescentes, que se encontram em estado de sucessão ecológica mais 

avançado (Figura 11 A.). As parcelas de solo recolhidas foram acondicionadas em baldes plásticos 

(Figura 11 B.) e levadas à área de estudo, onde posteriormente foram delimitadas parcelas de 1 m² 

onde a camada superficial do solo da área degradada foi retirada, e, sobre o qual foram 

depositadas/inoculados o solo em transposição, de maneira a formar núcleos (Figura 11 C.). Ao 

todo foram transpostos 8 núcleos de solo para a área degradada.  
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Figura 11 - Realização das transposições de solo, A (Local de coleta das porções de solo), B (Coleta das 

transposições) e C (Inoculação das transposições na área de estudo). 

                                             A                                         B                                            C 

 

Fonte: A autora. 

 

As inoculações foram introduzidas no sistema  da seguinte maneira (Figura 12): 

Figura 12 - Esquema representativo da área de estudo demonstrando a disposição das transposições de solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

● As transposições 1 e 2 foram integradas na galhada 1,  com o intuito de avaliar a  eficiência 

da técnica de transposição de solo em conjunto com a metodologia das  galhadas. Os 

insumos para a inserção dos propágulos foram retirados das coordenadas UTM 261762.00 

m E, 9661471.00 m S. 

● As transposições 3 e 4 foram integradas com a galhada 2, a fim de avaliar a eficiência das 

técnicas de transposição de solos, galhadas e poleiros artificiais em conjunto. Os insumos 

para a inserção dos propágulos foram retirados das coordenadas UTM 261840.00 m E, 

9661376.00 m S. 

● As transposições 5 e 6 foram integradas na galhada 3, com a finalidade avaliar a eficiência 

das galhadas e da transposição de solo em conjunto. Os insumos para a inserção dos 

propágulos foram retirados das coordenadas UTM 261919.00 m E, 9661307.00 m S. 

● A transposição 7 foi integrada no poleiro 4,  para a avaliar as técnicas de transposição de 

solo e poleiros artificiais em conjunto.  Os insumos para a inserção dos propágulos foram 

retirados das coordenadas UTM 261861.00 m E, 9661339.00 m S. 

● A transposição 8 foi realizada individualmente, sem a integração com outros métodos, para 

avaliar sua eficiência de forma individual. Os insumos para a inserção dos propágulos 

foram retirados das coordenadas UTM 261893.00 m E, 9661338.00 m S. 

Após a distribuição na área de estudo as técnicas nucleadoras ficaram disposta da seguinte maneira 

(Figura 13): 
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Figura 13 -  Esquema representativo da área de estudo demonstrando a disposição de todas as técnicas utilizadas, 

em uma parcela foram introduzidas as técnicas nucleadoras e a outra permaneceu sem nenhuma intervenção. 

  

Fonte: Elaborado pela autora.  

Índice de Biodiversidade 

Para avaliar a diversidade, do estágio inicial do experimento, utilizou-se o Índice de 

Biodiversidade de Margalef, que tem a seguinte expressão: I=[(n-1)]/lnN, onde I é a diversidade, 

n é o número de espécies presentes, e N é o número total de indivíduos encontrados. Onde valores 

de I inferiores a 2,0 são de áreas de baixa diversidade e valores superiores a 5,0 são considerados 

como indicador de grande biodiversidade. 

Na área de estudo fizeram-se 12 amostragens. Em cada ponto de coleta foram realizadas 

amostragens padronizadas, onde reservou-se uma parcela de 0,5 m²  dentro da área de estudo e 

coletou-se toda a vegetação existente nesta parcela amostrada aleatoriamente. Posteriormente, 

efetuou-se a contagem da quantidade total de indivíduos, e em seguida a numeração das espécies 

(ou diferentes indivíduos ou espécimes) encontradas.  

As coletas foram realizadas em três pontos aleatórios na área sem a aplicação de técnicas 

nucleadoras. Já para a área com a aplicação de técnicas nucleadoras as amostras foram distribuídas 

da seguinte forma: 3 (três) amostras sob poleiros em pontos aleatórios, 3 (três) amostras junto as 

galharias em pontos aleatórios, 3 (três) amostras em áreas de transposição de solo em pontos 

aleatórios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cercamento da Área 

Verificou-se que o isolamento da área de estudo, por meio do cerceamento, eliminou os principais 

fatores de perturbação, representando uma medida de fundamental importância no processo de 

recuperação.  

Técnicas de Restauração Ecológica 

• Galharias 

Baseado em Reis et al. (2003), montou-se as galharias com restos de vegetação (folhas, galhos e 

material reprodutivo) encontrados no entorno da área de estudo. Reis et al. (2003) afirmam que 

quando resíduos florestais são dispostos enleirados em núcleos na área degradada, propiciam 

abrigo e microclima adequados para diversos animais, além de manter um ambiente úmido e 

sombreado adequado para o desenvolvimento de larvas de coleópteros decompositores de madeira, 

cupins e outros insetos, e de plantas mais adaptadas a esse ambiente. Corroborando as afirmações 

supracitadas, durante todo o período experimental foi observada a presença de vários animais 

frequentando as galharias (Figura 14). As ocorrências de fauna nesses locais foram constatadas em 

diferentes horários do dia, tendo uma maior incidência de insetos e répteis. Além de animais, 

notou-se que as galharias também serviram de abrigo para plantas e fungos. Pôde-se perceber que 
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ao redor das galharias houve o surgimento de uma vegetação mais densa e com tamanho mais 

elevado, essas estruturas ainda serviram de apoio para espécies lianosas (Figura 15). 

 De acordo com Souto et al.  (2017) na Caatinga, principalmente, as galharias reduzem as 

incidências diretas de raios solares, no período chuvoso esse microclima proporciona condições 

favoráveis para a germinação de sementes trazidas por animais que as visitam e para o 

desenvolvimento de algumas plantas. No experimento, o maior desenvolvimento de plântulas nos 

núcleos com galharias reforçam os estudos de Souto et al (2017). 

Figura 14 - Animais encontrados nas galharias, A (Formiga (Ordem Hymenoptera)), B (Lagartixa (Ordem 

Squamata)), C (Cupins (SubOrdem Isoptera)), D (Gafanhoto (Ordem Orthoptera)), E (Borboleta (Ordem 
Lepidoptera)), F e G (Aranhas (Ordem Araneae)), H (Cobra (SubOrdem Serpente)), I (Calango (Ordem Squamata)), 

J (Iguana (SubOrdem Iguania)). 

                                        A                                               B                                              C 

 

                                       D                                           E                                                 F 

 

                                   G                                                 H                                                I 

 

J 

 

Fonte: A autora.  
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Figura 15 - Fungos (A) e plantas ( B, C e D ) nas galharias. 

A                                                             B 

 

C                                                           D 

 

Fonte:A autora.  

 

• Poleiros Artificiais 

A utilização dos poleiros artificiais de maneira geral se mostrou eficaz na atração da avifauna nas 

áreas experimentais. Durante o período observado notou-se a presença de algumas espécies 

utilizando as estruturas (poleiros) distribuídas pela área. As aves com maior incidência de visitação 

nos poleiros foram, predominantemente, Galo-de-campina (Paroaria dominicana), Rixinó 

(Troglodytes aedon), Corrupião (Beicterus jamacaii), Bem-ti-vi (Pitangus sulphuratuse) e 

algumas espécies de beija-flores (Familia Trochilidae).  

Além das espécies citadas acima também foi constatado a presença de Azulão (Cyanocompsa 

brissonii), Anu-preto (Crotophaga ani), Beija-flor-preto (Florisuga fusca), Corrupião (Belcterus 

jamacaii), Fogo-apagou (Columbina squammata), Jandaia (Aratinga jandaya) e Juriti (Leptotila 

verreauxi). 

Os poleiros 1, 2 e 3 apresentaram resultado satisfatório na atração de avifauna (Figura 16). No 

entanto, o poleiro 4 (poleiro de cabo aéreo) não se mostrou eficiente durante todo período de 

experimento, embora outros autores como Reis et al. (2003) tenham obtido resultados positivos 

com a utilização de poleiros de cabo aéreo em outros biomas. Levantou-se a hipótese que o 

diâmetro do fio utilizado pode ser fino para o equilibrar as aves da região da Caatinga durante o 

pousio. Para estudos futuros sugere-se a utilização de um fio mais espesso, mas adequado à 

morfologia das espécies observadas visitando os outros poleiros artificiais. 
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Figura 16 -  Pássaros utilizando os poleiros artificiais A (Bem-ti-vi (Eupetomena macroura) no poleiro 2), B (Beija-

flor-tesoura (Eupetomena macroura) no poleiro 1), C (Beija-flor-preto (Florisuga fusca) no poleiro 2), D (Rixinó 

(Luscinia megarhynchos) no poleiro 3), E (Beija-flor-preto (Florisuga fusca) no poleiro 2) e F(Beija-flor-tesoura 

(Eupetomena macroura) no poleiro 3). 

 

                                          A                                      B                                                C 

 

                                            D                                       E                                            F 

 

Fonte: A autora.  

• Transposições de Solo 

Durante o período de observação, percebeu-se a presença de insetos e invertebrados nas áreas das 

transposições, esses organismos foram trazidos para área de estudo juntamente com o material 

transplantado. De acordo com Reis et al. (2003), com uso da técnica de transposição são 

reintroduzidas populações de diversas espécies da micro, meso e macro fauna/flora do solo. 

 Percebeu-se ainda que houve a germinação de plântulas de espécies da vegetação nativa (Figura 

17). Para Bechara (2006), grandes quantidades de espécies pioneiras são introduzidas com essa 

técnica, e, rapidamente se proliferam por toda área, atraindo a fauna polinizadora e dispersora de 

sementes. 

 Constatou-se também que algumas sementes não germinaram, no entanto, segundo Reis et al. 

(2003), as sementes que não germinarem comporão o novo banco de sementes na área degradada. 
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Figura 17 - Transposições de solo (A, B, C, D, E, F e G). 

                                         A                                                B                                          C 

 

                                   

D                                               E                                                           F 

 

G 

 

 Fonte: A autora.  

 

RESULTADOS GERAIS 

Para avaliar os resultados gerais obtidos na área de estudo, fez-se uma comparação entre a área 

com a aplicação de técnicas de restauração ecológicas e e a área que permaneceu sem a nenhuma 

interferência, apenas o cercamento. Utilizou-se para tal o Índice de Biodiversidade de Margalef.  

Foram feitas 12 amostragens padronizadas na área de estudo, onde reservou-se parcelas de 0,5 m², 

na qual removeu-se toda a vegetação encontrada e em seguida houve a contagem do número total 

de indivíduos e a quantidade de espécies encontradas (Figura 18).  
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Figura 18 - Amostragem de vegetação coletada para a realização do cálculo de biodiversidade, A e B (Coleta das plântulas), C, 
D e E (Contagem dos indivíduos e separação por tipos diferentes). 

                                           A                                       B                                                       C 

 

                                                                  D                                           E 

 

Fonte: A autora.  

Área Sem a Aplicação de Técnicas Nucleadoras 

Nas amostragens realizadas em pontos sorteados ou acaso, obteve-se o índice de 1,3. 

Diante disso pôde-se inferir que a parcela onde não se aplicou as técnicas de restauração ecológica 

apresentou baixa biodiversidade (quadro 1). 

 

Quadro 1 -  Índice de biodiversidade da área sem a aplicação de técnicas de restauração ecológicas 

 

Fonte: A autora.  

Área Com a Aplicação de Técnicas Nucleadoras 

Nas amostragens realizadas dentro da parcela com a aplicação de técnicas de restauração 

ecológica, obteve-se no geral, índices entre 2,0 e 5,0, diante disso pôde-se constatar que a área 

apresentou resultados que a consideram com uma área de média biodiversidade (quadros 2, 3, e 

4). 
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Quadro 2 -  Índice de biodiversidade em áreas com poleiros artificiais. 

 

Fonte: A autora.  

Quadro 3 -  Índice de biodiversidade em áreas com galharias. 

 

Fonte: A autora.  

Quadro 4 -  Índice de biodiversidade em áreas com transposições de solo. 

 

Fonte: A autora.  

Analisando-se os resultados obtidas, infere-se que a parcela com a aplicação de técnicas de 

restauração ecológica apresentou maior biodiversidade quando comparada com a área onde não se 

aplicaram as técnicas nucleadoras. Diante disso pode-se afirmar que a utilização de técnicas 

nucleadoras mostraram-se eficientes para o início dos processos de restauração ambiental na área 

de estudo, portanto, recomenda-se a utilização de técnicas nucleadoras para projetos de restauração 

ecológica na Caatinga. 

CONCLUSÃO 

Diante da aplicação e avaliação de técnicas nucleadoras de restauração ecológica no bioma 

Caatinga constatou-se que com o uso das técnicas Transposições de solo, Galharias e Poleiros 

artificiais, obteve-se resultados positivos para restauração ambiental de áreas degradadas neste 

bioma, resultando em significativo aumento dos índices de biodiversidade e consequente 

restituição da capacidade de resiliência ambiental, observados na área estudada. Percebeu-se que 

o efeito do enleiramento de galharia e resíduo florestal na restauração ecológica mostrou-se 

satisfatório para a atração de fauna. Além disso, uso de poleiros artificiais mostrou-se eficiente 

para atração de avifauna. E verificou-se a eficácia da transposição de solo na restauração ecológica. 

Contudo, para estudos futuros sugere-se a utilização de uma área experimental maior, ou ainda a 

aplicação das técnicas em diversos pontos degradados. Também aconselha-se realizar o 
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experimento por um período mais longo, já que o presente estudo avaliou um curto período de 

tempo, obtendo somente os resultados iniciais. 
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AÇÃO COMBINADA DOS ESTRESSES HÍDRICO E SALINO NO CRESCIMENTO DE 

PLANTAS DE MULUNGU (Erythrina Velutina Wild) 
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INTRODUÇÃO  

A escassez hídrica, um dos motivos da ocorrência de salinização dos solos está presente em várias 

regiões do mundo. No Brasil essa problemática se concentra principalmente na porção nordeste, 

região que apresenta elevada evapotranspiração, chuvas concentradas em poucos meses do início 

do ano e elevadas temperaturas médias anuais (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Além da salinização, o déficit hídrico presente predominantemente no período seco, revela nas 

paisagens semiáridas ressecamento de leitos de rios e de açudes, com presença de gretas de 

contração, vegetação sem folhagem e migração da fauna. Salienta-se também que, em algumas 

porções dessas paisagens, são identificadas marcas antrópicas pretéritas e atuais, provindas de 

práticas não sustentáveis, tais como de queimadas e desmatamento para a produção agropecuarista. 

Nessa perspectiva, a busca por soluções sustentáveis que possibilitem a recuperação ou o 

reflorestamento dessas áreas, torna-se de expressiva relevância. 

O seminário nordestino possui uma grande proximidade com a linha do Equador, caracterizando-

se com uma configuração própria, o que permite ser considerado um dos climas mais complexos 

do mundo, devido principalmente a seu sistema de circulação, contendo o bioma caatinga como 

vegetação mais representativa (RIZZINI, 1997). Nota-se como marcante característica dessa 

peculiar vegetação, o seu endemismo, sua heterogênese, sua resistência em ambientes com baixa 

quantidade de água disponível, e as suas marcas de processos antrópicos, que acarretam na 

paisagem difícil reversibilidade da degradação (SANTANA; SOUTO, 2006). 

Contrapondo-se à ciência de que a elevada salinidade, foco desse artigo, provoca a diminuição no 

crescimento e rendimento das plantas (CAVALCANTE et al., 2005), trazendo sérios problemas 

de competição e extinção (ESTEVES; SUZUKI, 2008), acredita-se que algumas espécies nativas 

do semiárido, tais como a Erythrina velutina Wild, nomeada popularmente como mulungu ou 

árvore de coral, mostra-se com adequado potencial adaptativo às paisagens com reduzidas 

pluviometrias e altos índices de salinidades. 

O vegetal ao ser exposto a condições salinas e de déficit hídrico, sofre nítidos ajustamentos, tais 

como: fechamento estomático, evitando-se a consequente ocorrência de danos ao seu 

metabolismo; comprometimento no processo de absorção do nitrogênio, mudando a qualidade e a 

quantidade de proteínas e aminoácidos (BHARGAVA et al., 2004); redução do potencial osmótico 

na solução, dificultando retirada de água pelo vegetal; e implicação direta na resistência estomática 

(TAIZ et al., 2004).  

Nota-se de modo geral que a salinidade e o déficit hídrico afetam o crescimento e desenvolvimento 

das plantas (FREIRE et al., 2018), tornando-se vultosas pesquisas que busquem apontar seletas 

espécies propícias para esses tipos de paisagens, possibilitando uma recuperação ou um 

repovoamento vegetal.  

O artigo objetivou analisar a viabilidade do crescimento de plantas de mulungu submetidas à 

salinidade ou à combinação com suspensão de irrigação através de medições de umidade dos 

substratos, altura das plantas, diâmetro do caule e número de folhas.  
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MATERIAL E MÉTODO  

O experimento foi conduzido em um ambiente protegido (casa de vegetação) no Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Campus Maracanaú, Ceará – Brasil, entre os 

meses de março e abril de 2019. 

As sementes de mulungu foram colhidas de matrizes adultas situadas no município de Tianguá no 

Estado do Ceará no ano de 2011. Antes da semeadura, as sementes foram escarificadas através de 

uma lixa manual número 80 na região oposta ao hilo, seguindo a metodologia recomendada por 

Silva et al. (2007). Durante o período de execução do experimento, a temperatura e umidade 

relativa do ar foram medidas usando um termohigrógrafo, apresentando-se com médias de 32,1°C 

e 64%, respectivamente.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com 10 repetições por 

tratamento, sendo cada um formado por um vaso com duas plantas. A semeadura ocorreu em vasos 

de 5 litros preenchidos com areia e húmus de minhoca em uma proporção de 2:1 (v:v). Para um 

adequado cenário de exposição aos sais e indisponibilidade de água, seguiu-se a metodologia 

descrita por Martins et al. (2016), na qual indica irrigação com 50% da capacidade de campo e 

reposição diária da água evapotranspirada. 

Os tratamentos de irrigação foram: 1 - Irrigação com água destilada; 2 – Irrigação com solução de 

NaCl a 50 mM; 3-  Irrigação com solução de NaCl a 100 mM; 4 - Irrigação com água destilada 

com irrigação suspensa aos 15 dias após a semeadura (DAS); 5 – Irrigação com solução de NaCl 

a 50 mM com irrigação suspensa aos 15 DAS; 6 – Irrigação com solução de NaCl a 100 mM com 

irrigação suspensa aos 15 DAS.  

 Aos 38 DAS realizou-se a coleta das plantas. Na ocasião, foram medidos umidade do substrato 

(medidor analógico de umidade solo), diâmetro do caule (paquímetro digital na região do coleto), 

altura total (régua graduada em cm) e número de folhas (contagem manual). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05).  Para a construção dos gráficos utilizou-se o software SigmaPlot 

versão 11.0. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As plantas que foram irrigadas do início ao fim do experimento, as umidades dos substratos (Figura 

1) mantiveram-se, em média a 90%. Nas plantas em que a irrigação foi suspensa aos 15 dias após 

a semeadura, a umidade foi reduzida em 84, 74 e 74%, para os tratamentos controle, 50 e 100 mM 

de NaCl em relação às plantas irrigadas, respectivamente. A principal consequência do aumento 

da concentração total de sais solúveis de um solo é a elevação do seu potencial osmótico, 

prejudicando o crescimento das plantas em razão do decréscimo da disponibilidade de água do 

solo (LIMA et al., 1997). Os efeitos dos sais sobre as plantas podem ser causados por dificuldade 

de absorção de água pela planta, interferência dos sais nos processos fisiológicos ou mesmo por 

toxidez similar de adubações excessivas (LIMA et al., 1997).  

Nas plantas que foram irrigadas do início ao fim do experimento, a altura das plantas (figura 1A) 

foi maior nas plantas submetidas às condições controle. A irrigação com águas salinas a 50 e 100 

mM de NaCl resultaram em diminuição de 33 e 47%, respectivamente em relação ao controle. Nas 

plantas em que a irrigação foi suspensa aos 15 dias após a semeadura, a altura das plantas foi 

reduzida em 16 e 18%, para os tratamentos controle e 100 mM de NaCl em relação às plantas 

irrigadas, respectivamente. (BERNARDO et al., 2006), demonstraram em seu experimento que 

esse impacto acontece pois à medida que a água do solo evapora, eleva o acúmulo de sais na 

superfície do solo e como a cada irrigação está empregando-se mais sais, obtém um amontoado de 

sais na superfície do solo, o que traz danos para a cultura. Resultados semelhantes foram 
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observados por (LIMA et al., 2015), onde as espécies de Berinjela sofreram redução no seu 

crescimento pelo aumento da salinidade nas formas de irrigação.  

Figura 1 – Umidade dos substratos em que as plantas de Mulungu foram cultivadas irrigadas com água destilada, 

solução de NaCl a 50 ou 100 mM aos 38 dias após a semeadura. Barras brancas representam plantas irrigadas durante 

todo o experimento e as cinzas as que tiveram a irrigação suspensa aos 15 DAS. Diferentes letras maiúsculas indicam 

diferenças significativas entre as plantas irrigadas e aquelas respectivas com irrigação suspensa. Já as letras 

minúsculas, diferenças significativas dentro de cada condição de irrigação de acordo com o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Nas análises feitas por Freire et al. (2010), observou-se que houve um decréscimo das plantas de 

Nim à proporção que a salinidade do solo elevou, atingindo ao desfecho do experimento uma 

redução de 20% na sua altura. Resultados semelhantes foram observados por Silva et al. (2017), 

em que aconteceu uma redução na altura da cultura de alface crespa na ordem de 54%.  O estresse 

hídrico pode acarretar na redução do crescimento e do desenvolvimento das plantas (SILVA et al., 

2008).  

A diminuição do crescimento é uma das primeiras sequelas que a salinidade provoca pela redução 

da ampliação celular devido à não aquisição de água, bem como consequência do efeito de 

toxicidade dos íons que foram absorvidos e são acumulados no protoplasma (FERREIRA; 

BORGHETTI, 2004). De acordo com (AYERS; WESTCOT, 1999), quanto maior o nível de 

salinidade em que a planta é submetida maior é o prejuízo para o seu crescimento.  

Em plantas que foram irrigadas por todo o experimento, o diâmetro do caule foi superior. A 

irrigação com águas salinas a 50 e 100 mM de NaCl, ocasionaram reduções nesta variável de 17 e 

42%, respectivamente em relação ao tratamento controle. Nas plantas que tiveram irrigação 

suspensa aos 15 dias após a semeadura, o diâmetro do caule foi reduzido em 34, 41 e 32%, para 

os tratamentos controle, 50 e 100 mM de NaCl em relação as plantas irrigadas (Figura 2 B). 

Respostas parecidas foram descobertas por (CAVALCANTI et al., 2005), em que estudando a 

tolerância da Mamoneira quanto à salinidade verificou um declínio de 1,45% no diâmetro do caule, 

por aumento unitário da CEa. Gurgel et al. (2003), ao observarem o desenvolvimento de plantas 

de Acerola, conferiram uma redução linear de 11,01 e 7,64% no diâmetro do caule, por incremento 

unitário da salinidade aos 50 e 90 DAE, respectivamente. Dessa forma, a medição do diâmetro do 

caule e suas características são consideradas umas das análises mais importantes para verificação 
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da sobrevivência de mudas de espécies florestais no campo (DANIEL et al.; 1997; GOMES; 

PAIVA, 2004), tanto tomando isoladamente ou combinado com a altura (GOMES et al., 2002).  

Em plantas que foram irrigadas do início ao fim do experimento, a variável número de folhas 

foram maiores nas plantas submetidas às condições controle. A irrigação com águas salinas a 50 e 

100 mM de NaCl resultaram diminuições de 27 e 33%, respectivamente em relação ao controle. 

Nas plantas em que a irrigação foi suspensa aos 15 dias após a semeadura, os diâmetros totais dos 

caules foram reduzidos em 22, 13 e 42%, para os tratamentos controle, 50 e 100 mM de NaCl em 

relação às plantas irrigadas (Figura 2 C).  

Em estudos realizados por (SILVA et al., 2008), por (LIMA et al.; 2007) e por (SALES et al.; 

2011), avaliando respectivamente os efeitos da salinidade no desenvolvimento da Rúcula, do 

Feijão caupi e na cultura da Melancia, comprovaram que o número de folhas de cada planta foram 

diminuídos à medida que se elevou o nível de sal na água de irrigação. Isto se deve ao potencial 

osmótico muito desfavorável da solução do solo, que atinge a disponibilidade de água para as 

plantas, impedindo sua assimilação ocasionando menor pressão de turgor. Além do efeito 

particular no alongamento celular possuindo como consequência em redução na emissão de novas 

folhas (JACOME et al., 2003).  

Dentre os fatores que mais se destacam como efeitos deletérios da seca atrelada à salinidade, 

encontra-se a dificuldade de crescimento e desenvolvimentos da folhagem, isso acontece, pois, a 

taxa fotossintética do vegetal é reduzida através do fechamento estomático como alternativa para 

não haver perda de água (COSTA; MARENCO, 2007). Com área foliar menor, há decréscimo na 

transpiração, acumulando água no solo por tempo mais longos (TAIZ; ZEIGER, 2013).  Por fim, 

observa-se que a redução foliar em plantas sobre estresse salino e hídrico pode se traduzir em uma 

estratégia de sobrevivência, com o intuito de diminuir a área disponível a transpiração (CORREIA; 

NOGUEIRA, 2004).   

Situações com déficit hídrico pode ter como consequência alterações fisiológicas e bioquímicas 

nas plantas (ZOBAYED et al., 2007). De acordo com Hesegawa (2000), o estresse salino provoca 

vários distúrbios nos processos fisiológicos e bioquímicos, como a fotossíntese, consequentemente 

reduz o crescimento e a produtividade da planta. O principal efeito do estresse salino nas plantas 

é a diminuição no seu crescimento devido à redução da expansão celular (TOBE; OMASA, 2000). 

Dentre algumas respostas que a planta tem ao déficit hídrico ou a elevada salinidade é o 

fechamento dos estômatos, e como consequência a diminuição na taxa fotossintética, aumentando 

a taxa de respiração e reduzindo o crescimento celular. (SHINOZAKI; YAMAGUSHINOZAKI, 

2007). Dessa forma, a junção da seca e salinidade mostrou-se prejudicial aos crescimentos das 

plantas de Erythrina Velutina Wild, contudo, ainda possibilitou moderado crescimento vegetal 

quando comparado às plantas sob condições controle (irrigadas com águas não salinas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

56 

Figura 2 – Altura (A), diâmetro dos caules (B) e número de folhas (D) de plantas de Mulungu irrigadas com água 

destilada, solução de NaCl a 50 ou 100 mM aos 38 dias após a semeadura. Barras brancas representam plantas irrigadas 

durante todo o experimento e as cinzas as que tiveram a irrigação suspensa aos 15 DAS. Diferentes letras maiúsculas 

indicam diferenças significativas entre as plantas irrigadas e aquelas respectivas com irrigação suspensa. Já as letras 

minúsculas, diferenças significativas dentro de cada condição de irrigação de acordo com o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A salinidade ocasionou redução nas variáveis de crescimento analisadas (altura, diâmetro dos 

caules e número de folhas nas plantas de Erythrina Velutina Wild, principalmente a 100 mM de 

NaCl. Estes efeitos foram intensificados pela suspensão de irrigação. 
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AVALIAÇÃO QUÍMICA ENTRE DIFERENTES MANEJOS DO SOLO EM UM 

ASSENTAMENTO SOB CONDIÇÕES SEMIÁRIDAS 

 

Melina da Silva de Souza 

Isabel Cristina da Silva Araújo 

Maria Lúcia de Sousa Moreira 

INTRODUÇÃO 

A região semiárida brasileira apresenta como principais características climáticas, a baixa 

quantidade de chuvas anuais, altas temperaturas e elevada evapotranspiração potencial (SILVA et 

al., 2010). Aliado as condições de solo e o manejo inadequado torna-se primordial o conhecimento 

da capacidade de suporte do ambiente. Boa parte da população que reside no semiárido mora na 

região rural são agricultores familiares e buscam sua renda nas atividades agropecuárias 

(MEDEIROS et al., 2012). Segundo o Censo Agropecuário (2017), as duas atividades 

predominantes no semiárido são: pecuária e criação de outros animais com 763.935 propriedades 

rurais e lavouras temporárias com 517.081 estabelecimentos rurais, ou seja, 69,79% dos imóveis 

rurais utilizam essas duas atividades (IBGE, 2017).   

Portanto, a má distribuição e gestão da água conjuntamente com a superpopulação contribui para 

a exploração dos recursos naturais de forma insustentável levando a degradação e desertificação 

das terras. Sendo assim necessário a aplicação de técnicas que ajudem a manter boas condições no 

solo a longo prazo, com a implantação de práticas conservacionistas, que são divididas em 

edáficas, vegetativas e mecânicas. Embora seja importante a conscientização e adoção do manejo 

conservacionista, ainda é pouco disseminado pelos agricultores familiares inseridos no semiárido. 

No caso do assentamento Vida Nova – Aragão localizado no município cearense de Miraíma, 

alguns agricultores são adeptos a utilização em seus subsistemas agrícolas. As práticas 

conservacionistas são mais utilizadas nos quintais produtivos sendo comum a adição de matéria 

orgânica ao solo, utilização de cobertura morta para a proteção do solo e consórcio entre espécies 

vegetais. Logo, é pertinente o estudo para analisar as diferenças e os benefícios entre aqueles que 

adotam medidas conservacionistas e os que utilizam o manejo convencional. Diante do exposto 

este trabalho objetiva avaliar a qualidade química dos solos sob diferentes usos e manejos em 

condições de semiaridez no Assentamento Vida Nova – Aragão, Miraíma/CE. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O semiárido e a agricultura familiar 

O semiárido brasileiro é composto por 1.262 municípios nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O 

município para ser classificado como semiárido precisa atender um dos três critérios: pluviometria 

média anual menor ou igual a 800 milímetros; Índice de Aridez Thornthwaite entre 0,21 e 0,50; 

Percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, Conforme Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (2017). Portanto, o semiárido apresenta alta insolação, 

elevada temperatura, baixa pluviometria e alta evapotranspiração potencial. A região passa por 

constantes secas e a estação chuvosa dura de 3 a 4 meses, com chuvas de alta intensidade durante 

um curto período de tempo, sem variabilidade espacial (SILVA et. al., 2010). 

Em relação aos solos presentes na região, são caracterizados pela boa fertilidade, pois são poucos 

intemperizados mantendo assim as bases do solo. Apesar de apresentar bons atributos químicos os 

solos da região semiárida contêm limitações físicas, não são bem desenvolvidos onde as camadas 

são poucas espessas, ocorrendo ligeiro contato com a rocha matriz, muita pedregosidade e má 

drenagem (SILVA et al., 2010). 

No semiárido os biomas encontrados são Caatinga e Cerrado, com predominância da Caatinga na 

maior parte do território. O bioma dominante apresenta alta taxa de degradação decorrente da 
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exploração insustentável do meio ambiente através de desmatamento, queimada e caça predatória 

(ANDRADE; DANTAS, 2020).  

Além das questões citadas acima, a região semiárida apresenta alta densidade demográfica 

representando 11,85% da população brasileira e 42,75% da população nordestina (MEDEIROS et 

al., 2012). Com o grande número de habitantes e a pouca quantidade de chuvas, a região passa por 

problemas de déficit hídrico durante praticamente todo o ano, sendo fator limitante no 

desenvolvimento local (SOARES; BARBOSA, 2020). 

De acordo com o Censo Agropecuário (2017), a agricultura familiar é predominante no semiárido, 

representando 78,82% dos estabelecimentos agropecuários na região (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, 2017), caracterizada na maioria das vezes de subsistência, devido 

a disponibilidade limitada de água e a presença de solos rasos e pedregosos, junto com o modo de 

agricultura exploratório da região as áreas são mais suscetíveis a processos erosivos. Fazendo-se 

necessário o uso de técnicas de conservação do solo e da água para minimizar os efeitos da 

degradação, garantindo o desenvolvimento sustentável do agroecossistema (MAMEDE, 2012). 

No relatório Brundland (1987) a Organização das Nações Unidas – ONU definiu desenvolvimento 

sustentável como sendo aquele que atende as necessidades do presente sem prejudicar as gerações 

futuras (JORNAL DO BRASIL, 2019). Na medição do desenvolvimento sustentável, Godoy, 

Marani e Loram (2020) utilizaram indicadores sociais, econômicos e ambientais do 

agroecossistema e verificaram que na garantia à sustentabilidade em sistemas agrícolas se faz 

indispensável a adoção de práticas de preservação do solo, respeitando a capacidade de suporte de 

cada ambiente.  

Práticas conservacionistas nos solos do semiárido 

Com a grande população residente no semiárido e devido as características socioeconômicas da 

região, a utilização dos recursos naturais ocorre de maneira indevida (ALBUQUERQUE et al., 

2002). Devido a superexploração da caatinga através de práticas insustentáveis como queimadas, 

desmatamento e uso do solo além da capacidade de suporte, as áreas de agricultura do semiárido 

apresentam crescente desertificação devido a intensificação dos processos de degradação (PEREZ-

MARIN et al., 2013).  

Perante o manejo inadequado é necessário a utilização de práticas conservacionistas do solo e da 

água no qual objetiva manter e/ou melhorar as características químicas, físicas e biológicas do solo 

(MELO et al., 2019). As práticas conservacionistas são divididas em três grupos: edáficas, 

vegetativas e mecânicas. As edáficas estão relacionadas com a fertilidade do solo, então entre as 

medidas temos a adubação e correção do pH do solo (LEPSCH, 2016). A adubação mineral 

associada com a orgânica influencia na densidade e volume total de poros no solo (RIBEIRO et 

al., 2019). O esterco bovino mais o adubo organomineral aumenta os teores de carbono orgânico 

total no solo (ROSSET et al., 2019).  

As práticas vegetativas são utilizadas para controlar a erosão utilizando a vegetação como exemplo 

temos o reflorestamento, plantas de cobertura na entrelinha da cultura explorada, proteção do solo 

com vegetação e cultivo em consórcio. A bagana da carnaúba, como cobertura morta no solo, 

auxilia na produtividade de milho e feijão durante a época seca (ARAUJO; ARAUJO FILHO; 

MARANHÃO, 2017). 

As técnicas mecânicas objetiva diminuir a velocidade e o efeito da enxurrada na área, diminuindo 

o arraste de partículas e favorecendo a infiltração da água no solo, por meio da construção de 

terraços, cordões de pedra e isolamento e recuperação de voçorocas (CERETTA; AITA, 2010). 

Felix et al. (2019) verificaram a maior ocorrência de perda de solo em áreas agrícolas sem 

cobertura do solo com plantio morro abaixo. Aumento da umidade do solo, elevação da fertilidade 

e produtividade, redução da erosão e diminuição do assoreamento de corpos hídricos são algumas 

das vantagens na utilização das práticas conservacionistas (MELO et al., 2019). Para manter a 
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sustentabilidade do agroecossistema os agricultores têm como responsabilidade a adoção das 

medidas conservacionistas.  

Diante o exposto, na agricultura familiar é comum a adoção de práticas conservacionistas no 

subsistema de produção denominado quintal produtivo. O quintal Produtivo (QP) consiste na área 

no fundo da casa do agricultor onde é desenvolvido várias atividades num pequeno espaço de terra, 

no QP ocorre a produção de alimentos ajudando a garantir a soberania e segurança alimentar da 

família (CARNEIRO et al., 2013; LUCAS, 2019). 

Área de estudo 

O assentamento Vida Nova – Aragão localizado em Miraíma, Ceará (Figura 1) apresenta 1266,182 

hectares e 47 famílias organizadas por uma associação. A ata de posse da terra foi emitida em 

dezembro de 1995 após denúncia do latifúndio improdutivo feita pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Miraíma ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (INCRA, 

2017; PEREIRA, 2019). 

Figura 1- Localização do Assentamento Vida Nova – Aragão. 

 

Fonte: Souza, 2019 

A fonte de renda dos agricultores advém de diversas atividades dentro da propriedade. No primeiro 

semestre o predomínio é do plantio de milho e feijão sequeiro, já no segundo semestre o 

extrativismo do pó da carnaubeira é a principal fonte de renda (SOUZA et al., 2015).   O 

extrativismo é uma atividade permitida a ser realizada dentro da reserva legal, os agricultores 

realizam a retirada das folhas da carnaubeira para retirada do pó e venda, atividade responsável 

por uma grande parte da fonte de renda anual dos assentados. Como resíduo da tarefa temos a 

bagana de carnaúba utilizada para proteção e incorporação no solo (PEREIRA; MOREIRA, 2015). 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

63 

Durante todo o ano os agricultores exercem atividades pecuárias com a criação de bovinos, 

caprinos, ovinos, aves e suínos (SOUZA et al., 2017).  

Algumas técnicas conservacionistas do solo são adotadas no assentamento como a incorporação 

de restos vegetais, adubação com resíduos do próprio assentamento e a proibição do uso do fogo 

para limpeza da área ou abertura de novos locais para plantio (BARROS et al., 2017). Devido à 

grande pluriatividade, o assentamento apresenta diferentes subsistemas de produção agrícola. Para 

o estudo em questão utilizamos quatro áreas com distintos usos e ocupação do solo, onde: 1 – 

Quintal produtivo (QP); 2 – Sequeiro consórcio (SC); 3 – Reserva legal (RL); 4 – Área degradada 

(AD). 

Com cerca de 1 hectare, o QP no assentamento apresenta uma grande diversidade de plantas com 

frutíferas, forrageiras, medicinais e hortaliças (Figura 2A), além disso, criação de aves, suínos, 

bovinos, caprinos e ovinos. 

 

Figura 2- (A) Quintal Produtivo no assentamento; (B) Área de plantio de milho e feijão sequeiro 

 

Fonte: Souza, 2019 

Os tratos culturais utilizados no QP são sistema de irrigação por aspersão, uso de cobertura morta, 

adubação com esterco de bovino, caprino e ovino, controle de plantas através de arranquio manual 

ou mecânico com a enxada e nas árvores são realizadas podas de manutenção. 

O uso de sequeiro e consórcio (SC) vem do direito de cada família de agricultores de 1 hectare 

para plantio em área coletiva dentro do assentamento (Figura 2B). Normalmente, os agricultores 

plantam milho e feijão em consórcio durante a estação chuvosa (PEREIRA, 2019). Os tratos 

culturais utilizados no sistema de SC são preparo do solo com arado, plantio com a plantadeira ou 

matraca, cobertura e incorporação de bagana de carnaúba no solo, controle de plantas daninhas 

com a enxada e a colheita manual.  

A reserva legal (RL) consiste em 20% da área total da propriedade (Figura 3A), utilizada para 

proteção dos recursos naturais presentes ali. De acordo com levantamento fitossociológico 

realizado no assentamento as espécies com maiores frequências foram o marmeleiro e a 

carnaubeira (FERREIRA; RODRIGUES; ESMERALDO, 2018). 

 

 

 

 

 

B A 
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Figura 3- (A) Reserva legal do assentamento Vida Nova – Aragão; (B) Área degradada no 

assentamento com milho e feijão. 

 

Fonte: Souza, 2019 

A área degradada (AD) foi selecionada de acordo com os relatos dos moradores, que indicaram 

uma área no assentamento com queda de produção ao decorrer dos anos, no local ainda há 

vegetação sendo assim situa-se em processo de degradação. Com 1 hectare, na área degradada tem 

o cultivo de milho e feijão em sistema sequeiro (Figura 3B) com preparo do solo através do arado. 

A área apresentou declividade, pedregosidade e ligeiro contato litólico, podendo indicar perda de 

horizonte superficial e solos rasos.  

A coleta de solos foi realizada durantes os dias 7, 8 e 9 de junho de 2019, nas quatros áreas em 

duas profundidades diferentes: 0-20 e 20-40, foram coletadas dez amostras compostas de cada área 

(5 amostras 0-20 e 5 amostras 20-40), cada uma formada por três amostras simples. Com exceção 

da área degradada que apresentou contato litólico então somente foi possível coletar na camada de 

0-20. A amostragem foi realizada com a ajuda de um trado holandês com o percurso em zigue-

zague. As amostras foram armazenadas em sacos plásticos transparentes, identificadas, secadas, 

destorroadas, peneiradas em Terra Fina Seca ao Ar – TFSA para posterior análise química.  

As análises químicas foram realizadas para os seguintes elementos: potencial hidrogênico (pH), 

condutividade elétrica (CE), nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K+), cálcio (Ca2+), magnésio 

(Mg2+), sódio (Na+), matéria orgânica (MO), alumínio (Al3+) e acidez potencial (Al3+ + H+) 

(EMBRAPA, 1997; VAN RAIJ et al., 2001; SOUZA et al., 2013). Com os resultados foi calculado 

a soma de bases (SB), capacidade de troca de cátion (T), saturação por bases (V%) e saturação por 

sódio (Na%).  

A primeira análise estatística realizada foi a descritiva por meio de planilha eletrônica para cálculo 

da média e desvio padrão. A matriz de correlação de Pearson, teste de médias, Análise de 

Componente Principal (ACP), e de agrupamento foram realizados por meio do SPSS software 

v.16. O teste de médias comparou apenas as camadas de 0-20 e 20-40 em cada área.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Avaliação química dos solos nos diferentes usos e manejos 

Para a matéria orgânica o quintal produtivo (QP) apresentou a maior quantidade de MO com 8,03% 

devido a inserção de matéria orgânica na área, na forma de esterco animal. Para os demais usos do 

solo os resultados foram: SC 0-20 e 20-40 respectivamente 5,72% e 6,02%, RL 0-20 e 20-40 por 

essa ordem 5,44% e 5,78% e por fim AD com valores de 4,94%. 

B A 
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O SC e o QP ficaram com os maiores valores de MO fator atribuído também a utilização de 

cobertura morta no solo que tem como benefícios: proteção física do solo, a cobertura ajuda a 

manter a temperatura e umidade do solo ideais para o desenvolvimento dos microorganismos 

decompositores de matéria orgânica. No SC utilizam bagana de carnaúba e no QP palha de 

coqueiro. Araújo, Araújo Filho e Maranhão (2017) conseguiram incrementar a produção em 

sistema sequeiro utilizando a bagana como cobertura morta no solo. 

Nos resultados para fósforo (Gráfico 1A), o QP se destacou na quantidade de P em relação as 

outras áreas. O fósforo disponível nos solos tropicais normalmente apresentam baixos teores pois 

o P fica adsorvido no ferro, cálcio, alumínio e óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, 

principalmente em solos argilosos (VILLAR, 2007).  

 

Gráfico 1- (A) Teores de fósforo encontrados nos diferentes usos dentro do assentamento Vida 

Nova – Aragão; (B) Teores de nitrogênio encontrados nos diferentes usos dentro do assentamento 

Vida Nova – Aragão 

 

QP: quintal produtivo; SC: sequeiro e consórcio; RL: reserva legal; AD: área degradada; médias seguidas pela mesma letra não 

diferem entre as profundidades. 

Fonte: Souza, 2019 

 

O QP demonstrou altas quantidades de fósforo (Gráfico 1A), podendo ser atribuído aos valores de 

MO que interfere positivamente na disponibilidade de P para as plantas através da mineralização 

de nutrientes, formação de complexos entre o húmus e óxidos de ferro e alumínio no lugar do P e 

liberação de fósforo e os ácidos orgânicos liberam o fósforo presente nos minerais (AQUINO, 

2008). Outros fatores também interferem na disponibilidade de fósforo como os teores de ferro e 

a fração argila na adsorção de P no solo (MOREIRA et al., 2006). 

Em relação ao nitrogênio (Gráfico 1B), o QP apresentou os maiores valores certamente devido ao 

incremento de esterco ao solo, pois o nitrogênio é um nutriente que não faz parte da composição 

de rochas no solo, sendo necessário à sua adição. A velocidade de decomposição e a 

disponibilidade de nitrogênio vai depender da relação C/N do material orgânico, o nutriente 

apresenta alta mobilidade sendo facilmente lixiviado processo intensificado em solos arenosos.  

Na maioria das vezes os valores dos nutrientes na reserva legal se mostrou inferior aos outros usos 

pois a RL é um local onde não pode ocorrer intervenção humana e inserção de técnicas que 

beneficiam a fertilidade do solo, além disso por ser uma mata nativa fechada apresenta o ambiente 

em equilíbrio.  
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Embora o SC e a AD cultivem as mesmas culturas (milho e feijão) em sistema sequeiro e utilizem 

a mesma técnica de preparo do solo com arado, na área degradada não acontece adubação e 

reposição dos nutrientes exportados pelas culturas. O nitrogênio, fósforo e potássio são os 

nutrientes mais exportados no grão do milho e feijão (PEREZ et al., 2013; SILVA et al., 2015). O 

milho é a segunda cultura responsável pelas maiores quantidades exportadas de nitrogênio e 

fósforo no Brasil (GUARESCHI et al., 2019). Prática muito comum utilizada pela agricultura 

familiar no semiárido é a utilização de toda a planta, os grãos são retirados para consumo familiar 

e os restos culturais utilizados para a alimentação animal, entretanto se torna insustentável, com o 

passar dos anos o solo vai se tornando pobre de nutrientes chegando ao ponto de não produzir 

mais. 

Fertilidade do solo 

Na Tabela 1, quanto mais ácido o pH menor os valores da soma de bases (SB), capacidade de troca 

de cátions (T) e saturação por bases (V). A SB, T e V são parâmetros da fertilidade do solo, a soma 

de bases representa os cátions como cálcio, magnésio, potássio e sódio, a capacidade de troca de 

cátion o máximo de cargas negativas presente no solo e a saturação por bases a quantidade de 

cargas negativas adsorvidas as cargas positivas (PREZOTTI; GUARÇONI, 2013). Em relação a 

SB, T e V os valores entre o quintal produtivo (QP) e o sequeiro consórcio (SC) apresentaram 

proximidade nos resultados. As áreas que não se apresentaram dentro do padrão de fertilidade 

foram: QP 20-40 provavelmente devido ao não revolvimento do solo então a matéria orgânica fica 

apenas na camada superficial; RL 20-40 atribuído a maior adsorção de nutrientes na camada 

subsuperficial; AD 0-20 por causa do nível de degradação e pouco aporte de nutrientes (CUNHA, 

2010). 

As áreas apresentaram baixas quantidades de sais representado pela condutividade elétrica e baixos 

teores de saturação por sódio, portanto não apresentando caráter salino e/ou solódico segundo os 

parâmetros adotados no manual de classificação de solos da EMBRAPA (2013). 
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Tabela 1- Resultado das análises químicas do quintal produtivo (QP), sequeiro e consórcio (SC), reserva legal (RL) e área degradada (AD) 

USO PROF.   pH  

CE 

(dS/m) 

K
+ 

(cmolc/Kg) 

Na
+ 

(cmolc/Kg) 

Ca
2+

  

(cmolc/Kg) 

Mg
2+ 

(cmolc/Kg) 

Al3+ 

(cmolc/dm³) 

Al
3+

 + H  

(cmolc/dm³) 

SB 

(cmolc/Kg) 

T 

(cmolc/dm³) 

V 

(%) 

QP 

0-20 

Média 7,44a 0,41a 0,45a 0,59a 6,02a 5,12a 0,01a 1,35ª 12,17 13,52 89,53 

DP 0,35 0,11 0,29 0,46 1,16 1,78 0,02 0,88 2,07 1,29 7,19 

20-40 

Média 7,48a 0,31a 0,35a 0,75a 4,46b 4,82a 0,03a 1,19ª 10,38 11,57 89,03 

DP 0,34 0,06 0,23 0,73 0,74 2,36 0,03 0,70 3,00 2,68 5,91 

SC 

0-20 

Média 6,65a 0,59a 0,27a 0,63a 4,82a 4,90a 0,04a 2,15ª 10,62 12,76 81,12 

DP 0,36 0,46 0,07 0,64 1,58 2,08 0,02 1,10 4,20 3,23 11,10 

20-40 

Média 7,17a 0,37a 0,13b 0,89a 5,75a 6,67a 0,04a 1,75ª 13,44 15,19 87,51 

DP 0,45 0,22 0,02 0,55 1,69 2,56 0,02 0,75 4,68 4,48 6,27 

RL 

0-20 

Média 6,38a 0,14a 0,17a 0,13a 5,27a 3,46a 0,06a 3,53ª 9,03 12,56 71,62 

DP 0,52 0,02 0,06 0,04 1,53 1,33 0,02 1,45 2,92 3,15 11,25 

20-40 

Média 6,18a 0,13a 0,17a 0,16a 5,76a 3,73a 0,06a 4,09ª 9,82 13,91 69,65 

DP 0,33 0,01 0,03 0,02 1,86 1,19 0,02 1,08 3,05 3,36 9,43 

AD 0-20 

Média 6,25 0,15 0,25 0,18 3,71 2,04 0,07 3,00 6,18 9,18 66,49 

DP 0,27 0,02 0,05 0,09 1,08 1,34 0,04 0,93 2,46 3,22 7,10 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre as profundidades; QP = quintal produtivo; SC = sequeiro em consórcio; RL = reserva legal; AD = área degradada; 

DP = Desvio Padrão; Prof = profundidade; pH em água 1:2,5; CE = condutividade elétrica; K+  = potássio; Na+ = sódio; Ca2+ = cálcio; Mg2+ = magnésio; Al = 

Alumínio; Al3+ + H = alumínio + hidrogênio (acidez potencial); SB = soma de bases; CTC = capacidade de Troca de Cátions; V = saturação por bases; Na = Saturação 

por sódio; 

Fonte: Autores, 2019. 
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A escala pH se apresentou próximo nos quatros tipos de uso do solo (Tabela 1), a diferença foi somente nas 

duas camadas do quintal produtivo (QP) e na camada de 20-40 de sequeiro consórcio (SC) expondo pH 

alcalino, nas outras áreas o pH apresentou acidez fraca. Apesar das classes diferentes de pH nas camadas 

do SC, os dados não diferem estatisticamente entre si no teste de médias.  

As quantidades de cálcio, magnésio e potássio (Tabela 2) apresentaram altos teores no QP. O SC 

e RL mostraram altos valores de cálcio e magnésio e valores médios de potássio e a AD expôs 

valores medianos para Ca2+ e K+ (SILVA, 2018). 

 

Tabela 2- Interpretação dos teores de cálcio, magnésio e potássio para os diferentes usos do solo 

no assentamento Vida Nova – Aragão em Miraíma/Ceará. 

USO Profundidade Ca2+ Mg2+ K+ 

QP 0-20 Alto Alto Alto 

20-40 Alto Alto Alto 

SC 0-20 Alto Alto Médio 

20-40 Alto Alto Médio 

RL 0-20 Alto Alto Médio 

20-40 Alto Alto Médio 

AD 0-20 Médio Alto Médio 

QP = quintal produtivo; SC = sequeiro em consórcio; RL = reserva legal; AD = área degradada; Ca2+ = Cálcio; Mg2+ = Magnésio; 
K+  = Potássio 

Fonte: EMBRAPA (2010) e Silva (2018) adaptado por Souza (2019) 

 

Correlação dos elementos  

Na tabela 3, pode-se observar que as correlações positivas ocorreram entre o N e P (0,99), N e K+ (0,68), 

K+ e P (0,75), Mg2+ e Ca2+ (0,60), MO e Ca2+ (0,79) e MO e Mg2+ (0,69). As correlações negativas foram 

entre Al3+ e N (-0,60), Al3+ e P (-0,64), Al3+ e pH (-0,65) e Al3+ + H+ e pH (-0,85). 

Conforme a matriz de correlação (Tabela 3) o N, P e K+ apresentaram alta correlação positiva, o fósforo 

disponível aumenta em função do aumento dos teores de nitrogênio e potássio em solos com pH básico. 

Souza et al. (2018) verificaram influência positiva entre fósforo e potássio até os 90 dias de crescimento na 
cultura da mandioca. Os três nutrientes são macronutrientes essenciais ao crescimento da planta, atuando 

nas funções estruturais e metabólicas. 

O magnésio e cálcio apresentaram alta correlação positiva (Tabela 3), os dois elementos precisam 
apresentar a proporção ideal de 3:1 ou 4:1, caso contrário os nutrientes começam a disputar sítios de 

absorção da planta e o elemento em maior quantidade será absorvido no lugar do outro. O magnésio compõe 

a clorofila bem como atua na ativação de enzimas como a ribulose-1,5-bifosfato carboxilase oxigenase 

(RUBISCO). O cálcio é parte essencial do crescimento radicular e dos meristemas, estando presente nas 

células vegetais influenciando na seletividade da membrana (AQUINO, 2008). 

A matéria orgânica apresentou alta correlação positiva com o cálcio e magnésio, fator atribuído a MO ser 

um colóide do solo possuindo cargas eletro estatísticas negativas que se absorvem as cargas positivas do 
cálcio e magnésio. A MO apresenta várias funções benéficas na estrutura química, física e biológica do 

solo. Conforme Almeida (2019), com adubação orgânica os teores de fósforo, cálcio, magnésio aumentaram 

e a quantidade de alumínio diminuiu no solo. A matéria orgânica influencia os atributos físicos do solo, 
quanto maior a quantidade de MO menor a densidade do solo, pois melhora a estruturação aumentando o 
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número de poros e proporcionando o melhor desenvolvimento das raízes e movimento do ar e da água no 

solo (SILVA JÚNIOR, 2019).  

Tabela 3- Matriz de correlação dos elementos analisados 

  N P K+ Na Ca2+ Mg2+ Al3+ Al+H pH CE MO 

N 1,00           

P 0,99 1,00          

K+ 0,68 0,75 1,00         

Na -0,20 -0,01 -0,27 1,00        

Ca2+ 0,43 0,36 0,16 0,01 1,00       

Mg2+ -0,03 0,02 -0,12 0,55 0,60 1,00      

Al3+ -0,60 -0,64 -0,55 -0,05 -0,28 -0,20 1,00     

Al+H -0,17 0,35 -0,36 -0,35 0,02 -0,36 0,53 1,00    

pH 0,25 0,40 0,29 0,53 0,20 0,54 -0,65 -0,85 1,00   

CE 0,07 0,09 0,17 0,22 -0,11 0,15 -0,20 -0,31 0,22 1,00  

MO 0,55 0,41 0,25 0,27 0,79 0,69 -0,39 -0,18 0,42 0,12 1,00 
N: nitrogênio; P: fósforo; K+: potássio; Na: sódio; Ca2+: cálcio; Mg2+: Magnésio; Al3+: Alumínio; Al3+ + H+: acidez potencial; 

pH: potencial Hidrogeniônico; CE: condutividade elétrica; MO: matéria orgânica. 

O alumínio interage negativamente com o nitrogênio e fósforo. A presença de Al3+ em altos teores 
representa toxidez para as plantas que apresentam diminuição na absorção de nutrientes e redução no 

tamanho das raízes e pelos radiculares (FAQUIN, 2005). A acidez potencial e o alumínio também 

demonstraram inter-relação negativa com o pH. Rodrigues et al (2015) também encontraram correlação 
negativa entre acidez potencial e o alumínio com pH. Resultado explicado pois com a elevação do pH 

devido o aumento do cálcio e magnésio, as bases do solo ficam adsorvidas aos colóides do solo no lugar do 

alumínio, o Al3+ fica livre e interage na solução do solo se transformando em Al(OH)3, forma não tóxica 

para a planta (PREZOTTI; GUARÇONI, 2013). 

Análise de componente principal 

Os resultados da ACP (Figura 4) corrobora com a matriz de correlação (Tabela 3). Em duas componentes 

principais foi possível explicar 62,1% da variabilidade dos dados. A ACP demonstrou forte relação entre o 

N, P e K e MO, Ca2+ e Mg2+ e a PC2 interrelacionou o Al3+ e acidez potencial (Al3+ + H+). 

Figura 4- Análise de componente principal  

 

Fonte: Silva, 2019 
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Na Figura 4, o eixo principal 1 explicou 40,17% das informações, O nitrogênio, fósforo e potássio 

se apresentaram próximos, cálcio e matéria orgânica também, confirmando a interligação positiva 

entre as variáveis. O eixo principal 2 ficou com 21,93% de variação dos dados, O Al3+ e a acidez 

potencial se apresentaram em sentido oposto dos demais elementos, fator atribuído a interação 

negativa entre eles, quanto maior a quantidade de bases (Ca2+, Mg2+, Na+ e K+) mais elevado é o 

pH resultando na maior disponibilidade de macronutrientes e menor quantidade de alumínio tóxico 

para as plantas. 

No dendograma (Figura 5) é verificado três grupos distintos, Grupo 1 as áreas de RL, AD e SC e 

o quintal produtivo QP 0-20 e 20-40 separados, demonstrando a maior distância euclidiana das 

outras áreas em estudo, principalmente no QP 0-20. Essa análise reforça o quanto o manejo 

influência nas variáveis químicas do solo e consequentemente na qualidade produtiva. 

Figura 5- Dendograma com agrupamento dos usos do solo 

 

Fonte: Silva, 2019 

CONCLUSÃO 

O quintal produtivo foi a área que apresentou os maiores valores de nutrientes no solo 

devido a utilização de práticas conservacionistas como adubação, cobertura do solo e consórcio 

entre espécies, que contribui com a soberania familiar e aumenta a diversidade de alimentos na 

mesa dos agricultores, além disso, as práticas adotadas contribuem para melhorar a fertilidade do 

solo e respectivamente a sustentabilidade do sistema agrícola. 

A área degradada apresentou os menores valores de fertilidade do solo provavelmente 

devido ao uso e esgotamento do solo, retrato do modo de produção sem a adoção de práticas para 

melhorar os atributos físicos, químicos e biológicos.  
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Tutorial – PET Agrárias Conexões de Saberes. 
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BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES E RENDIMENTO DE POLPA DE 

CANAPUM (Physalis angulata L.) 

Francisca Gleiciane Nascimento Lopes 

Francisco José Carvalho Moreira 

Bruno da Silva Carvalho 

Antônio de Assis Lopes Souza 

INTRODUÇÃO 

O estudo das espécies vegetais nativas presentes no território brasileiro tem grande relevância para 

o enriquecimento de conhecimentos da diversidade abundante neste país, bem como para serem 

exploradas com objetivos de manejo adequado de produção, em casos de serem propícias para o 

consumo humano ou animal.  

O cultivo de pequenas frutas no Brasil tem despertado a atenção de produtores, comerciantes e 

consumidores, especialmente nos últimos anos. A inserção das pequenas frutas como atividade 

econômica, é ainda bastante incipiente e inovadora, caracterizando-se, de modo geral, pelo baixo 

custo de implantação e de produção, acessível aos pequenos produtores, bom retorno econômico 

em curto prazo, boa adaptação às condições socioeconômicas e ao ambiente local, grande 

exigência de mão de obra, possibilidade de cultivo no sistema orgânico e demanda maior do que 

a oferta (POLTRONIERI, 2003). 

Neste aspecto, Physalis angulata L. é conhecida popularmente como camapum, canapum, mullaca 

ou juá-de-capote e tem como centro de diversidade e endemismo a América do Sul e Central. Sua 

distribuição é tropical e subtropical, de ocorrência principal na Ásia, Europa e Estados Unidos. 

Jáno Brasil sua distribuição ocorre por todo o país, com destaque para as regiões da Amazônia e 

Nordeste (D’ARCY et al., 2005; HUNZIKER, 2001). 

Para Velasquez et al. (2007), o cultivo dessa frutífera é uma alternativa de economia agrícola, com 

boas perspectivas de comercialização no mercado nacional e internacional, devido ao elevado 

conteúdo nutracêutico. Embora o cultivo dessa fruta apresente um grande potencial para a região 

do planalto catarinense, graças ao seu alto valor agregado, seu plantio ainda é restrito em 

decorrência do desconhecimento de práticas de manejo cultural, alta demanda de mão de obra e a 

logística entre a colheita e o mercado. Os preços elevados fazem com que seu consumo fique 

restrito a um nicho de mercado para pessoas com maior poder aquisitivo, podendo, no pico da 

safra, ter seus preços reduzidos, ficando acessíveis a uma maior faixa de consumidores. 

A biometria de frutos fornece informações para a conservação e exploração dos recursos de valor 

econômico, permitindo um incremento contínuo da busca e uso eficaz dos frutos. Além disso, 

constitui um instrumento importante para detectar a variabilidade genética dentro de uma 

população de mesma espécie, e as relações entre esta variabilidade e os fatores ambientais, como 

também o melhoramento genético. (CARVALHO et al., 2003). 

De acordo com Araújo (2009), o tamanho e a forma dos frutos são caracteres utilizados nas 

descrições das espécies, que geralmente não são avaliados em estudos de campo, os quais 

descrevem os padrões morfométricos encontrados ao longo da sua distribuição geográfica. 

Enquanto a caracterização das sementes está relacionada com a dispersão e estabelecimento das 

plantas, sendo um subsídio de extrema importância na avaliação de tamanhos e pesos das mesmas, 

apresentando-se como uma estratégia de uniformização das plantas para produção de mudas com 

tamanhos e vigor semelhantes, sendo também utilizada para diferenciar espécies pioneiras e não 

pioneiras em florestas tropicais. 
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O conhecimento da morfologia das sementes é essencial para a identificação e certificação do 

material empregado nas análises de sementes (OLIVEIRA; PEREIRA, 1984). Beltrati (1994) 

comenta ainda que esses conhecimentos podem servir para melhorar a conservação da fauna e da 

flora, contribuir nos estudos de sucessão ecológica e regeneração dos ecossistemas florestais. 

Segundo Barroso (1999), é imprescindível conhecer a estrutura das sementes, pois, a partir delas 

podem-se obter dados importantes a respeito da germinação, armazenamento, viabilidade e 

métodos de semeadura. A germinação é um processo que envolve inúmeras reações bioquímicas, 

principalmente de translocação de compostos orgânicos que culminam com o desenvolvimento do 

eixo embrionário e a protrusão da radícula. A morfologia interna e externa das sementes, assim 

como a observação das plântulas, fornece subsídios para interpretação de testes de germinação e 

realização de trabalhos científicos (ARAÚJO; MATOS, 1991). 

Diante da importância da espécie para a região nordeste do país e a carência de informações sobre 

a mesma o presente estudo teve por objetivo, avaliar a biometria de frutos e sementes e rendimento 

de polpa de canapum (Physalis angulata L.). 

DISCUTINDO O TEMA 

Physalis angulata L. 

No grupo das angiospermas, a família Solanaceae destaca-se por apresentar distribuição 

cosmopolita e cerca de 4000 espécies, distribuídas em 90 gêneros (Silva, 2014), muitos destes 

possuem notável importância econômica no setor alimentar e condimentar como o gênero 

Solanumly corpersicum (tomate) Capsicum sp. (pimentas e pimentões), Solanum  sp. (batata), S. 

melongena (berinjela) e S. gilo (jiló). Outro gênero que tem se destacado na família é o gênero 

Physalis devido ao elevado potencial alimentício, ornamental e medicinal (RUFATO et al., 2008). 

O gênero Physaliss se destaca, pois possui aproximadamente 100 espécies que se caracterizam 

principalmente por apresentar cálice concrescido que envolve e protege os frutos dos herbívoros e 

intempéries (SILVA, 2014). As plantas pertencentes a esse gênero têm despertado grande interesse 

em todo o mundo, pois produzem frutos com potencial medicinal e apresentarem elevado teor de 

nutrientes (BETEMPS et al., 2014). 

O gênero Physalis inclui 75-90 espécies, predominantemente americanas com distribuição nos 

Estados Unidos, México, América Central, América do Sul e Antilhas, exceto a P. alkekengi que 

possui distribuição euroasiática (WHITSON; MANOS, 2005). Entretanto, algumas espécies 

cultivadas e anuais têm sido introduzidas em regiões quentes em todo o mundo devido a sua 

adaptação a essas áreas, além de despertar o interesse de cultivo, pois possuem grande valor 

econômico (WHITSON; MANOS, 2005; KINDSCHER et al., 2012). 

A P. angulata apresenta caule anguloso, anteras azuis, comportamento ruderal e estigma capitado. 

Esta espécie pode ser identificada por ser glabrescente ou apresentar os tricomas simples (SILVA; 

ANGRA, 2005). É uma planta herbácea, ereta, cujo comprimento está entre 40-70 cm, podendo 

chegar até dois metros, caso conduzida por tutoramento. É anual e sua reprodução ocorre 

preferencialmente por via seminífera. A beleza da coloração das flores e o sabor ímpar dos frutos 

fazem com que algumas espécies deste gênero sejam cultivadas como ornamentais e/ou 

alimentícias, além de apresentar grande potencial antibactericida e anti tumoral, devido aos 

compostos secundários presentes em sua composição química (HAWKES, 1999; HSIEH et al., 

2006). 
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Seu desenvolvimento ocorre nas mais diversas condições agroecológicas, sendo classificada como 

uma espécie muito tolerante e adaptável aos mais diversos tipos de solos. Em locais de ocorrências 

de geadas, principalmente em regiões temperadas, cujo inverno é mais rigoroso, pode ocorrer a 

morte da planta, tornando-a uma cultura de ciclo anual, diferente do que ocorre na Colômbia, cujo 

cultivo é bianual (FISCHER, 2000). 

No Brasil, o cultivo de Physalis tem sido registrado na região Sul do país e em algumas regiões 

do estado de São Paulo. Nessas regiões a maioria dos estudos são voltados para a produção de P. 

peruviana mediante uso de tutoramento além daqueles com maturação de frutos (Lima et al., 2009; 

Rodrigues et al., 2012) visando a ampliação do comércio interno dessa fruteira, sendo a espécie P. 

angulata bastante estudada em diferentes regiões do Brasil principalmente com relação ao 

potencial medicinal de suas folhas, raízes e frutos, expressão diferencial de genes em sementes e 

plântulas submetidas ao estresse e conservação de sementes (LOPES et al., 2006; SOUZA et al., 

2013; SOUZA et al., 2014). 

Características biométricas de frutos e sementes 

A biometria de frutos e sementes é importante para diferenciar a intensidade de variação das 

espécies que se relaciona a fatores ambientais, fornecendo importantes informações para a 

caracterização dos aspectos ecológicos como o tipo de dispersão, agentes dispersores e 

estabelecimento das plântulas, além de permitir avaliar o comportamento das populações quando 

estabelecidas em outro ambiente, principalmente em espécies que possuem ampla distribuição 

geográfica e adaptação a diversos ecossistemas. (ARAÚJO, 2016). 

De acordo com Howard (1981) citado por Araújo (2009), o tamanho e a forma dos frutos são 

caracteres utilizados nas descrições das espécies, que geralmente não são avaliados em estudos de 

campo, os quais descrevem os padrões morfométricos encontrados ao longo da sua distribuição 

geográfica. Enquanto a caracterização das sementes está relacionada com a dispersão e 

estabelecimento das plantas, sendo um subsídio de extrema importância na avaliação de tamanhos 

e pesos das mesmas, apresentando-se como uma estratégia de uniformização das plantas para 

produção de mudas com tamanhos e vigor semelhantes (Araújo et al., 2015); segundo Fenner 

(1993) citado por Araújo (2009), sendo também utilizada para diferenciar espécies pioneiras e não 

pioneiras em florestas tropicais. 

Oliveira e Pereira (1984) citam que o estudo sobre a morfologia de sementes se faz necessário 

devido à importância dessas estruturas na identificação botânica. Barroso (1978) verificou que as 

sementes apresentam características básicas para a identificação de famílias ou até mesmo do 

gênero, da espécie ou variedade, a qual a planta se subordina, mais frequentemente, é apenas um 

elemento a mais na cadeia de caracteres que servem para identificar uma planta. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os frutos utilizados para as análises do referido trabalho, foram coletados no Telado Agrícola, no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Sobral, em julho de 2019, 

na cidade de Sobral-CE, a qual está situada sob as coordenadas geográficas (03°40’ S e 40°14’ 

W). O clima é tropical quente semiárido com temperatura média de 30 °C e altitude de 70 metros. 

Os frutos foram coletados manualmente e levados para o Laboratório de Fitossanidade e Sementes, 

em estágio maduro porque é neste estágio que geralmente é realizada a colheita e utilizado para o 

consumo in natura e para o processamento.  
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Os procedimentos metodológicos das medidas de diâmetro, espessura e rendimento de polpa, peso 

do fruto e sementes, mensuração de pH e sólidos solúveis totais - ºBrix) do presente trabalho foram 

realizados no Laboratório de Fitossanidade e Sementes e no Laboratório de Processamento de 

Frutos e Hortaliças, ambos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - 

Campus Sobral, no período agosto de 2019. 

 

 

Figura 1 - (A) plantas de canapum no campo (B), frutos de canapum com e sem casca, (C), fruto de canapum sendo 

feita medição como auxílio de paquímetro digital. 

Foram selecionadas e avaliados 50 frutos e 50 sementes, para os quais mensurou-se as seguintes 

variáveis para os frutos: comprimento, largura, espessura, peso do fruto, número de sementes por 

fruto, peso da semente por fruto, espessura da polpa e rendimento de polpa. Para as sementes 

avaliou-se o comprimento, a largura, a espessura e o peso. Para comprimento, largura e a espessura 

utilizaram-se paquímetro digital DIGIMESS®, graduado em milímetro; para o peso de frutos usou-

se balança analítica SHIMADZU® com precisão de 0,001 g; e o peso de cada semente foi obtido 

em balança BIOPRECISA®, com resultando em gramas, peso de polpa por fruto foi realizada 

fazendo-se a diferença entre peso total do fruto e peso de sementes por fruto. Número de sementes 

por fruto e porcentagem de polpa (rendimento de polpa) por fruto foi calculada segundo a fórmula 

a seguir: 

PP = PTS –PS 

PP = Porcentagem de polpa 

PTS = Peso total do fruto; 

PS = Peso da semente. 

Realizou-se ainda o peso de mil sementes. A avaliação desta variável foi realizada através da 

formação de oito amostras de 100 cada, conforme preconiza a RAS (BRASIL, 2009). 

As análises químicas realizadas foram, determinação de pH e sólidos solúveis. Para a determinação 

das características de pH, foram pesadas três amostras sólidas de polpa de canapum, com uma 

proporção de 1:10 (1 g da amostra e 10 ml de água), em seguida foi realizada a leitura das três 

amostras, utilizando o pHmetro, marca EVENPHS-3E. E para a determinação dos Sólidos solúveis 

(° Brix) foram pegos os frutos de canapum sem casca e colocadas no pistilo e com o almofariz 

feito a maceração da amostra, depois desse processo, teremos o refratômetro e com o uso de uma 

pipeta de Pasteur de plástico, colocou-se quatro gotas da amostra e em seguida feita a leitura 

utilizando o refratômetro de bancada. 
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Pela distribuição de frequência dos dados foram divididos em cinco classes, seguindo a regra de 

Sturges (K = 1 + 3,33log(N)); conforme amplitude dos dados (L = Xmáx - Xmin); e com amplitude 

de classes (h = L/k), sendo, em seguida, calculado os limites das Classes, sendo:  

1ª Classe: Xmín até Xmín + h  

2ª Classe: Xmín até Xmín + 2.h  

Kª Classe: Xmín + (k – 1). h até Xmín + k . h 

Posterior à coleta dos dados, os mesmos foram tabulados na planilha eletrônica Microsoft Excel®, 

sendo submetidos à organização em cinco classes, para melhor expressá-los. 

Os dados foram expressos em Tabelas e Gráficos para melhor visualização dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, referentes às análises biométricos dos frutos 

de canapum com capulho para peso, comprimento e diâmetro, seguida com suas respectivas 

médias, limite superior, limite inferior, desvios padrão, variância e coeficiente de variação. 

Tabela 1. Dados biométricos dos frutos de canapum com capucho, com o peso do fruto, comprimento e diâmetro, 

seguida com suas respectivas médias, limite superior, limite inferior, desvios padrão, variância e coeficiente de 

variação. IFCE/Campus Sobral. Sobral-CE, 2019. 

 

 

 

O peso de frutos apresentou média de 1,14 g, apresentando variação mínima de 0,11 a 1,79 g 

(limite inferior e limite superior, respectivamente). O que remete dizer que os frutos de canapum 

possuem alta variabilidade dos dados, isso é comprovado pelo valor de CV%, ficando acima de 

30%.  

Para o comprimento dos frutos expressos em mm, a variação também foi alta (10,25 á 44,78 mm), 

no entanto, o coeficiente de variação apresentou-se como baixo, o que mostra que a variabilidade 

dos dados não foi alta. Da mesma forma ocorreu com o diâmetro dos frutos, que apresentaram 

média de 22,99 mm, também apresentando uma menor variabilidade comparando-o com os valores 

de peso de frutos.  

Na Figura 1, estão expressos os resultados dos parâmetros analisados, peso do fruto com capucho 

(A), comprimento do fruto com capucho (B) e diâmetro do fruto com capucho (C). 

Na Figura 1A, para o peso do fruto com capucho, podemos observar que a classe que melhor 

representou o peso foi à classe IV, onde obteve maior valor entre o intervalo do limite inferior 

1,118 g e o superior de 1,454 g. 

Para o comprimento dos frutos com capucho, de acordo com a Figura 1B, podemos constatar que 

a classe IV também se sobressaiu em relação às demais, onde 54% dos valores ficaram entre o 

intervalo de 30,968 a 37,874 mm. Já para o diâmetro do fruto com capucho, na Figura 1C, está 

expresso que a classe que mais se destacou foi a classe III com 66% dos valores. 
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Figura 1. Resultados dos parâmetros analisados, peso do fruto com capucho (A), comprimento do fruto com 

capucho (B) e diâmetro do fruto com capucho (C). IFCE/Campus Sobral, Sobral-CE, 2019. 

Na Tabela 2 está claro os dados biométricos dos frutos de canapum, onde tivemos uma média de 

peso de 1,04 g, 13,09 mm de comprimento, 11,30 mm de diâmetro, 1,88 cm3 de volume e 234,68 

sementes por frutos e 0,23 g de peso das sementes por frutos.  
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Tabela 2. Dados biométricos dos frutos de canapum sem o capucho, com o peso do fruto, comprimento, diâmetro, 

volume, número de sementes por fruto, peso das sementes por fruto, seguida com suas respectivas médias, limite 

superior, limite inferior, desvios padrão e coeficiente de variação. IFCE/Campus Sobral. Sobral-CE, 2019. 

 

Resultados semelhantes em relação ao comprimento também foram encontrados por Silva et al. 

(2013) analisando a produtividade de fisális na região Sul do Estado de Minas Gerais e 

observando aspectos de sua conservação pós-colheita, verificou que o tamanho médio dos frutos 

de fisális maduros chegou próximo de 1,84 e 1,85 cm, para diâmetro transversal e diâmetro 

longitudinal, respectivamente. 

Figura 

2. 

Resultados dos parâmetros analisados, peso dos frutos sem o capucho (A) e comprimento dos frutos sem o capucho 

(B). IFCE/Campus Sobral, Sobral-CE, 2019. 

O peso dos frutos é uma característica muito importante para a definição de frutos, bem como para 

a comercialização, essa característica também influencia nas demais características, com isso os 

valores mais frequentes para o peso dos frutos de canapum estão concentrados de acordo com os 

resultados obtidos, entre 0, 972 a 1,276 g, representada na classe IV, Figura 2A.  

Na Figura 2B, está representada a frequência de valores para comprimento de frutos de canapum, 

onde a maior distribuição está concentrada em valores representados na Classe IV, variando de 12, 

302 a 14,0,96 mm. 
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Figura 3. Resultados dos parâmetros analisados, diâmetro dos frutos sem o capucho (A) e volume do fruto sem o 

capucho (B). IFCE/Campus Sobral, Sobral-CE, 2019. 

Em relação ao diâmetro dos frutos descobrimos que a classe IV atingiu 42% na distribuição de 

frequência, mostrando-nos que os frutos obtiveram diâmetro de 10,37 mm a 11,87 mm. Para o 

volume dos frutos podemos observar que 49% dos dados ficaram na classe III 

 
Figura 4. Resultados dos parâmetros analisados, número de sementes por fruto sem capucho (A) e peso de sementes 

por fruto sem o capucho (B). IFCE/Campus Sobral, Sobral-CE, 2019. 

Para o número de sementes por fruto na Figura 4A, e peso das sementes por frutos Figura 4B, 

examinamos que ambas, a classe IV se sobressaiu em relação às demais, onde para o número de 

frutos foi 37% dos dados se encontram entre 233,4 e 304,2 sementes por fruto, já para o peso de 

sementes por fruto observou que 35% dos dados se encontraram entre 0,217 g e 0,278g.  

O conhecimento da morfologia dos frutos e das sementes são necessários para a identificação e 

certificação do material empregado nas análises de sementes (OLIVEIRA; PEREIRA, 1984). 

Beltrati (1994) comenta que esses conhecimentos podem servir para melhorar a conservação da 

fauna e da flora, contribuir nos estudos de sucessão ecológica e regeneração dos ecossistemas 

florestais. 

Tabela 3. Dados biométricos das sementes de canapum, com o peso das sementes, comprimento 

das sementes, largura e espessura das sementes, seguida com suas respectivas médias, limite 

superior, limite inferior, desvios padrão e coeficiente de variação. IFCE/ Campus Sobral. Sobral-

CE, 2019. 

 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

83 

Na Tabela 3 estão explícitas as médias observadas nas variáveis, peso das sementes, comprimento, 

largura e espessura foram de 0,00086 g, 1,732 mm, 1,34 mm e 0,49 mm, respectivamente. 

Na Figura 5A, pode-se observar as distribuições de frequência para peso das sementes dos frutos 

de canapum, onde se destaca a Classe III, que apresenta uma maior frequência de valores de peso 

entre 0, 000838 g a 0,000882 g, mostrando assim uma possibilidade maior de sementes com essa 

variação de peso. 

 

 
Figura 5. Resultados dos parâmetros analisados, peso das sementes (A) e comprimento das sementes por fruto sem o 

capucho (B). IFCE/Campus Sobral, Sobral-CE, 2019. 

Em relação ao comprimento das sementes observamos a classe IV como dominante em 

comparação às outras classes avaliadas. 

A classificação das sementes por tamanho ou por peso é uma estratégia que pode ser adotada para 

uniformizar a emergência das plântulas e para a obtenção de mudas de tamanho semelhante ou de 

maior vigor (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). 

 
Figura 6. Resultados dos parâmetros analisados, largura das sementes (A) e espessura das sementes (B). 

IFCE/Campus Sobral, Sobral-CE, 2019. 

Na Figura 5C, está representada a frequência de valores para a espessura das sementes de canapum, 

onde as classes III e IV obtiveram os maiores valores de frequência em relação aos demais. 

Para a largura das sementes pode-se observar que na Figura 5D, os valores com maior frequência 

se concentram na Classe IV, sendoque essa agrega valores de 1,228 a 1,534 mm de largura 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

84 

 
Figura 7. Resultados dos parâmetros analisados, peso da polpa (a) e rendimento da polpa (b). IFCE/ Campus Sobral, 

Sobral-CE, 2019. 

A frequência de peso da polpa por fruto está exposto na Tabela 7, mostrando- nos que a Classe III 

apresenta valores mais frequentes no peso de polpa. 

Para o rendimento de polpa, a figura nos mostra que 41% dos dados de frequência ficaram entre 

77,7 a 88,8%, isso pode nos mostrar que os frutos têm bastante polpa. 

 
Figura 8. Resultados dos parâmetros analisados, Brix e pH da polpa de canapum. IFCE/Campus Sobral, Sobral-CE, 

2019. 

Na Figura 8, podemos avistar os resultados referentes ao teor de sólidos solúveis totais (Brix°) e 

pH, onde estão expressos que os frutos de canapum obtiveram 13,25 de ºBrix, mostrando ser uma 

fruta com elevado teor de açúcar, podendo ser ideal para o consumido in natura, ou para 

processamento na produção doces, geleias e compotas. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2013), estudando conservação pós-

colheita de fisális e desempenho produtivo em condições edafoclimáticas de minas gerais, onde 

nos seus resultados, a fisális, mostrou-se bastante satisfatória, ao longo da colheita, com valor 

médio superior a 14 ºBrix. Já Barros et al. (1996) cita que o alto valor de sólidos solúveis 

encontrado em frutos pode ser prejudicial para seu tempo de armazenamento, pois, uma alta taxa 

de açúcares pode estar associada ao aumento da velocidade de deterioração do fruto e da 

velocidade de fermentação. 

Ainda na Figura 8 podemos ver que o pH intercalou de neutro a alcalino conforme as amostras, ou 

seja, na terceira amostra ele nos dar um resultado mais concreto de 7,28 de pH. 

 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

85 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da avaliação dos dados e os respectivos resultados, obtidos nas condições em que este 

trabalho foi desenvolvido, pode-se concluir que: 

Os frutos de canapum variaram muito, quanto às mensurações realizadas, onde tivemos frutos que 

obtiveram valores de 1,79 g com o capucho e 1,58 g sem o capucho. 

Os frutos de canapum apresentaram grande variação nos valores de peso. 

As variáveis realizadas a partir das sementes da espécie apresentaram uma menor variação em 

relação aos valores dos frutos, evidenciando uma melhor uniformidade de peso e tamanho das 

sementes em relação aos frutos. 

A maioria dos frutos de canapum apresentaram um rendimento de polpa acima de 70%, o que 

remete dizer que são frutos que contém uma porcentagem alta de polpa. 
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INTRODUÇÃO  

O Brasil é um dos centros de diversidade do gênero Passiflora, por isso possui uma grande 

capacidade de utilizá-lo na área agronômica. Existem cerca de 520 espécies no mundo, das quais 

aproximadamente 150 ocorrem em nosso país, destacando-se por sua importância ecológica e 

econômica (FALEIRO et al., 2011). 

Dentre as espécies de Passiflora, encontra-se a Passiflora foetida L., popularmente conhecido 

como maracujá fedorento, canapú-fedorento, maracujá-do-mato ou maracujá de estalo, é uma 

planta de crescimento vigoroso e contínuo, com um sistema radicular pouco profundo, sendo assim 

chamada de trepadeira. Essa espécie tem um grande valor ornamental e medicinal, sendo as flores, 

folhas e frutos as partes mais utilizadas para esses fins (SCHMILDT et al., 2017; BERNADES, 

2018). 

Apesar da vasta utilidade da P. foetida, são poucos os trabalhos encontrados sobre essa espécie, 

apenas nos artigos de Aular e Rodríguez (2003) e de Soares et al. (2011) que tratam da 

caracterização física e química de frutos, não mostrando muitos dados sobre a biometria e 

rendimento da polpa, os quais são tão importantes para conhecer sua estrutura. Sendo que de 

acordo com Oliveira et al. (1999) os aspectos físicos dos frutos referentes a estrutura externa 

(forma, cor da casca e tamanho), constituem atributos de qualidade para a comercialização. 

A biometria dos frutos permite informações para a exploração e conservação dos recursos de valor 

econômico, fornecendo a busca e o uso eficiente dos frutos. Além disso, contribui para detectar a 

variabilidade genética dentro de uma população de mesma espécie, e as relações entre os fatores 

ambientais e esta variabilidade, como também o melhoramento genético (CARVALHO et al., 

2003). 

Segundo Soares et al. (2017) o estudo sobre morfologia das sementes se faz necessário devido à 

importância dessas estruturas para identificação botânica. De acordo com Amorim (2008) as 

sementes apresentam características básicas para identificação da família, do gênero, da espécie e 

até mesmo da variedade, sendo, portanto, um elemento que auxilia nos laboratórios de análises de 

sementes, na identificação da planta no campo, na taxonomia e na silvicultura. 

Os estudos biométricos dos frutos é de grande importância, pois suas informações podem ser 

usadas para subsidiar outros estudos e projetos voltados para a conservação e a exploração racional 

dos recursos naturais com valor econômico, ajudar no direcionamento de trabalhos de 

melhoramento de espécies vegetais, além de fornecer informações que auxiliam na distinção entre 

espécies do mesmo gênero (GUSMÃO et al., 2006; BATTILANI et al., 2006; CHRISTRO et al., 

2012; GONÇALVES et al., 2013). 

O rendimento da polpa do fruto é obtido pelas proporções entre a casca, polpa e a semente ou 

caroço, sendo que essa análise indica valor tanto para consumo in natura, como para o 

processamento, na utilização agroindustrial (CARVALHO et al., 2003). A proporção entre a casca 

(epicarpo), a polpa (mesocarpo) e o caroço (endocarpo) é muito interessante para algumas frutas, 

podendo ser utilizada, em conjunto com outras características, como índice de maturação ou 

indicativo de rendimento da matéria-prima. 
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Diante da escassez de estudos e buscando acrescentar as informações a respeito da espécie tratada, 

este trabalho teve como objetivo determinar e descrever a biometria dos frutos e das sementes e o 

rendimento da polpa em maracujá fedorento. 

DISCUTINDO O TEMA  

Maracujá Fedorento (Passiflora foetida L.) – Passifloraceae 

O Maracujá Fedorento pertence à família Passifloraceae, reino plantae e ordem Malpighiales, 

sendo nativa da América Tropical, porém distribuída por todo território nacional (SOARES et al., 

2011). A passiflora foetida L. é caracterizada por ser trepadeira herbácea com gavinhas, com pêlos 

glandulares por toda planta e com forte odor desagradável. Possui folhas de 3-5-lobadas com o 

lobo central mais desenvolvido, estípulas e brácteas 1-3 pinatissectas com segmentos filiformes, 

frequentemente pilosas com tricomas glandulares capitados nas folhas, estípulas e brácteas 

(MAROSTEGA, 2014). 

Essa espécie tem um grande valor ornamental e medicinal, pois apresenta uma grande variedade 

no gênero, particularmente a respeito das hastes (ramas), folhas, flores, frutos e sementes. Os quais 

têm uso terapêutico, sendo utilizado para combater insônia, ansiedade, disfunção sexual, câncer, 

asma, histeria, emenagogo, dor de cabeça e inflamação de pele. A mesma ainda é utilizada como 

porta-enxerto, sendo uma planta muito resistente, tolerante e com crescimento em forma de 

cobertura de tapete, na ausência de apoiar e inibir o crescimento de outras plantas, por isso 

considerada em alguns países uma erva daninha (SCHMILDT et al., 2017; BERNARDES, 2018). 

Os extratos da P. foetida são ricos em conteúdo de fibra, podendo ser utilizado nas indústrias para 

produção de papel, sendo que todas suas partes possuem propriedades medicinais, facilitando a 

descoberta de novos medicamentos para a indústria farmacêutica. Já em diversos Países os frutos 

são cultivados para fabricação de bebidas geladas e sorvetes, tornando-se uma fonte de economia 

que pode gerar renda (PATIL et al., 2015). 

Estudos morfológicos de frutos e sementes 

Os estudos morfológicos de frutos e sementes fornecem informações valiosas que permitem a 

identificação de muitas espécies em fases juvenis. Do mesmo modo, esses estudos podem ser 

utilizados para outros fins como: análise em laboratório, identificação e diferenciação de espécies 

em viveiros e reconhecimento da planta no campo, precisando assim estimular pesquisas sobre 

esses estudos básicos (OLIVEIRA, 1993). 

De acordo com Howard (1981), o estudo sobre o tamanho e a forma dos frutos são propriedades 

utilizadas nas descrições das espécies brasileiras e geralmente não são avaliadas por estudos de 

campo, sendo que a biometria de frutos e sementes é uma ferramenta muito importante para 

selecionar matrizes com maior produtividade. 

O conhecimento sobre morfologia das sementes se faz necessário na identificação e certificação 

do material utilizado nas análises de sementes (OLIVEIRA; PEREIRA, 1984). Esse conhecimento 

contribui nos estudos de sucessão ecológica e regeneração dos ecossistemas florestais, sendo que 

é fundamental conhecer a estrutura das sementes, pois a partir delas podem-se obter dados 

importantes a respeito de armazenamento, viabilidade, germinação e métodos de semeadura 

(BELTRATI, 1994; BARROSO, 1999).   

No entanto, a caracterização biométrica de frutos e sementes contribui para o crescimento de 

estudos de dispersão e estabelecimento de plântulas, possibilitando assim a diferenciação de 

espécies e identificação de sucessão vegetal em florestas tropicais (FENNER, 1993).  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Fitossanidade e Sementes, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Campus Sobral, no período junho a julho de 

2019, localizado na cidade de Sobral – CE, com coordenadas geográficas (03° 40’ 58” S e 40° 21’ 

4” W). O clima é tropical quente semiárido com temperatura média de 30 °C e altitude de 70 

metros. 

Os frutos foram coletados de plantas nativas, em plena produção, no distrito de Mumbaba, 

município de Massapê, em junho de 2019 (Figura 1). Depois de coletados, foram colocados em 

sacos plásticos e levados ao Laboratório de Fitossanidade e Sementes, onde foram limpos, 

selecionados e armazenados para posteriormente se proceder às avaliações. 

Foram selecionados e avaliados 25 frutos e 100 sementes, para os quais mensurou-se as seguintes 

variáveis, para os frutos: comprimento, largura, espessura, peso do fruto, número de sementes por 

fruto, peso das sementes por fruto, espessura da polpa e rendimento de polpa. Para as sementes 

avaliou-se o comprimento, a largura, a espessura e o peso. Para comprimento, largura e a espessura 

utilizaram-se paquímetro digital DIGIMESS®, graduado em milímetro; para o peso de frutos usou-

se balança analítica SHIMADZU® com precisão de 0,001 g; e o peso de cada semente foi obtido 

em balança BIOPRECISA®, com resultado em gramas, peso de polpa por fruto foi realizada 

fazendo-se a diferença entre peso total do fruto e peso de sementes por fruto. Número de sementes 

por fruto e porcentagem de polpa (rendimento de polpa) por fruto foi calculada através de fórmula 

no excel. 

Figura 1 - Detalhes deste a flor (característica do gênero Passiflora) e dos frutos recobertos com as brácteas e as 

sementes recobertas com o arilo de maracujá fedorento (Massapê - CE). 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Pela distribuição de frequência dos dados foram divididos em cinco classes, seguindo a regra de 

Sturges (K = 1 + 3,33 log (N)); conforme amplitude dos dados (L = Xmáx - Xmin); e com 

amplitude de classes (h = L/k), sendo, em seguida, calculado os limites das Classes, sendo:  

1ª Classe: Xmín até Xmín + h  

2ª Classe: Xmín até Xmín + 2.h  

Kª Classe: Xmín + (k – 1). h até Xmín + k . h 

Posterior à coleta dos dados, os mesmos foram tabulados na planilha eletrônica Microsoft Excel®, 

sendo submetidos à organização em cinco classes, para melhor expressá-los, realizando análises 

estatísticas. Determinou-se nesse estudo a média, o desvio padrão, variância, o coeficiente de 
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variação e os valores de limite inferior e limite superior, sendo que os dados foram expressos em 

Tabelas e Gráficos para melhor visualização dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, referentes às análises biométricos dos frutos 

do maracujá fedorento para o peso, comprimento, diâmetro, número de semente por fruto e peso 

das sementes por fruto seguida com suas respectivas médias, limite inferior, limite superior, desvio 

padrão, variância e coeficiente de variação. 

Tabela 1. Determinações de média, limite inferior, limite superior, desvio padrão, variância, e coeficiente de variação, 
das variáveis peso do fruto, peso da casca, comprimento, diâmetro, número de semente por fruto e peso das sementes 

por fruto. Amostra de 25 frutos, IFCE - Campus Sobral. Sobral-CE, 2019. 

 
Fonte: Autor (2019). 

O peso de frutos apresentou média de 1,42 g, apresentando variação mínima de 0,51 a 2,610 (limite 

inferior e limite superior) respectivamente. O que mostra que os frutos do maracujá fedorento 

possuem alta variabilidade, sendo comprovado pelo valor de CV%, ficando acima de 40%. Já para 

o peso da casca a média foi de 0,54 g, tendo o desvio padrão de 0,12142 e variância de 0,01474, 

sendo os valores mais baixos dentre os outros parâmetros analisados.  

Para o comprimento dos frutos, a variação foi menor (13,41 a 19,19 mm), tendo assim o coeficiente 

de variação baixo, o que mostra que a variabilidade dos dados não foi tão alta. Da mesma forma 

ocorreu com diâmetro dos frutos, que apresentaram média de 16,01 mm, também mostrando uma 

menor variabilidade comparando-o com valores do peso dos frutos. 

Resultados aproximados de coeficiente de variação do peso do fruto, comprimento e diâmetro 

foram encontrados por Soares (2011), analisando a caracterização de frutos e sementes em acesso 

de maracujá fedorento. Verificou-se que CV (%) chegou a 34,43%, 8,94% e 7,02% 

respectivamente, valores próximos de 44,50%, 8,92% e 10,71% o qual foi encontrado neste 

trabalho. 

Já para os valores da média do peso do fruto (0,157 g), comprimento (0,2 cm) e diâmetro (0,0503 

cm), notou-se uma grande diferença comparando-o com os valores encontrados nesta pesquisa, os 

quais foram maiores. Isso deve ter ocorrido pelo fato de Soares (2011) ter analisado apenas 9 frutos 

e também a unidade de medida destes dois últimos parâmetros ter sido em cm e não em mm. 

Comparando os resultados com os dados obtidos por Schildt et al. (2017), o qual trabalhou com 

dimensionamento amostral para analisar caracteres físicos e químicos de maracujá fedorento, nota-

se que os valores da média de todos os parâmetros foram bem próximos, um exemplo é o valor do 

diâmetro (17,018 mm), o peso da casca (0,608 g) e o peso da semente por fruto (0,236 g), todos 

próximos dos valores encontrados nesta pesquisa. 
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O número de semente por fruto apresentou média de 25,96, tendo uma variação de 10,00 a 43,00 

e seu CV sendo de 34,43%. Para o peso da semente por fruto a média foi 0,350 g, tendo o 

coeficiente de variação de 78,34% sendo o maior dentre os demais parâmetros analisados. 

Esta elevada variabilidade observada nos valores dos parâmetros mensuradas pode ser considerada 

normal, visto que se trata de uma espécie silvestre. Conforme nos informa Araújo (2015), 

normalmente os frutos e as sementes de espécies nativas apresentam maior variabilidade de suas 

características em relação às espécies cultivadas, em razão da grande diversidade genética 

existente entre as plantas dessas espécies, sobre as quais diferentemente das 

cultivadas/domesticadas, não foram realizados estudos de melhoramento genético das 

características físicas e morfológicas. 

Na Figura 2, estão expressos os dados das classes das frequências para peso do fruto (A), 

comprimento do fruto (B), diâmetro do fruto (C), número de semente por fruto (D) e peso das 

sementes por fruto (E). 

Figura 2. Resultados dos parâmetros analisados, peso do fruto (A), comprimento do fruto (B), diâmetro do fruto (C), 

número de semente por fruto (D) e peso das sementes por fruto (E). IFCE - Campus Sobral, Sobral-CE, 2019. 

 

 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Na Figura 2A, podemos observar que a classe que melhor representou o peso do fruto foi a classe 

I, onde obteve-se maior valor entre o intervalo do limite inferior 0,51 g e superior 0,928 g. Para o 

comprimento dos frutos, de acordo com a Figura 2B, podemos constatar que a classe que 

sobressaiu em relação às outras foi a classe II, onde 9,0% dos valores ficaram entre o intervalo de 

14,566 a 15,722 mm. Já para o diâmetro do fruto, Figura 2C, está expresso que a classe que mais 

se destacou foi a classe III com 9,0% dos valores. 

No caso do número de sementes por fruto (Figura 2D), a classe II foi a que mais se destacou, tendo 

uma frequência de 7% dos valores encontrados no intervalo de 16,60 a 23,20. Já para o peso de 

semente por fruto observou-se que 10% dos dados se encontraram entre 0,010 g e 0,180 g. 

Para Oliveira e Pereira (1984) e Beltrati (1994) o conhecimento de morfologia dos frutos e 

sementes são muito importantes para identificação do material empregado nas análises de 

sementes e que podem beneficiar a fauna e a flora, contribuindo para estudos de sucessão ecológica 

e regeneração de ecossistemas.  

Já para Junqueira et al. (2010) é importante caracterizar os frutos da P. foetida em relação a sua 

qualidade física ou química, pois essa análise permite verificar as propriedades organolépticas dos 

frutos, possibilitando a classificação das coleções de germoplasma para serem utilizadas em 

programa de melhoramento, garantindo a qualidade dos frutos para o mercado in natura ou 

indústria. Sendo assim, nota-se a importância de caracterizar as espécies silvestres para obter 

maiores informações sobre suas características e contribuir para que ocorra o melhoramento 

genético (BERNARDES et al., 2019). 

A análise descritiva geral, para as variáveis analisadas em sementes de maracujá fedorento (P. 

foetida) colhidos no período em estudo, encontra-se na Tabela 2 e Figura 3. 

Tabela 2. Determinações de média, limite inferior, limite superior, desvio padrão, variância, e coeficiente de 

variação, das variáveis peso da semente, comprimento, largura e espessura. Amostra de 100 sementes, IFCE - 

Campus Sobral. Sobral-CE, 2019. 

 
Fonte: Autor (2019). 

Com base nos dados analisados na Tabela 2, a média dos valores referentes á largura (2,146 mm) 

e o comprimento das sementes (4,522 mm) tiveram uma pequena diferença, o que nos mostra que 

não há muitas oscilações referentes ao tamanho da semente, sendo relativamente iguais.  

Já para os valores referentes ao limite inferior e superior, podemos observar que houve variação 

de 2,6810 mm até 4,990 mm para o comprimento das sementes, tendo assim a maior variação. 

Também podemos analisar que a variável que obteve melhor CV foi a espessura (11,58%). 

Para Raven et al. (2001) há diversos fatores da natureza que contribuem para que ocorra essa 

variabilidade da forma e tamanho de frutos e sementes, notando-se assim a importância dos 

caracteres estruturais internos e externos dos diásporos vegetais, sendo que o tamanho dessas 

estruturas são de grande relevância para conhecer melhor determinada espécie. 
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Na Figura 3, estão expressos os dados das classes das frequências para peso da semente (A), 

comprimento (B), largura (C) e espessura (D). 

Figura 3. Resultados dos parâmetros analisados, peso da semente (A), comprimento da semente (B), largura da 

semente (C) e espessura da semente (D). IFCE Campus Sobral, Sobral-CE, 2019. 

 

 
Fonte: Autor (2019). 

Para o peso das sementes Figura 3A, examinou-se que a classe IV se sobressaiu em relação as 

demais, onde 29% dos dados se encontram entre 0,00952 g a 0,01026 g, evidenciando assim a 

possibilidade maior de sementes com essa variação de peso. Para o comprimento da semente 

(Figura 3B), a classe V foi dominante em comparação as demais classes avaliadas, tendo 58% dos 

valores encontrados entre o intervalo de 4,528 mm a 4,99 mm. 

Já na Figura 3C, pode-se observar as distribuições de frequência para a largura das sementes, onde 

se destaca a classe III, que apresenta uma maior frequência de 60% entre os valores 2,07 mm a 

2,33 mm. Para a espessura (Figura 3D), a classe IV foi a que se sobressaiu entre as demais, tendo 

uma frequência de 58% dos valores em intervalo de 1,40 mm a 1,60 mm. 

Segundo Silva et al. (2010) o vigor das sementes apresenta uma relação direta com seu tamanho, 

sendo que a classificação por peso e comprimento é método que pode ser utilizado para a obtenção 

de mudas de tamanho semelhante ou de maior resistência. 

Resultados obtidos de rendimento da polpa podem ser analisados na Figura 4, mostrando a 

frequência de dados obtidos de acordo com cada intervalo. 

Para o rendimento da polpa, a classe III e V se sobressaiu dentre as demais, mostrando que 6,0% 

dos dados de frequência ficaram entre 34,39% a 49,20% e 64,01% a 78,82%, respectivamente, 

evidenciando assim que os frutos possuem bastante polpa e houve uma grande variação de 

rendimento. 

Os dados desse parâmetro foram comparados com a pesquisa de Braga et al. (2017), que tratava 

sobre a caracterização da diversidade genética do gênero Passiflora, e que obteve resultado de 
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rendimento de polpa do maracujá fedorento de 61,11%, valor próximo do encontrado neste 

trabalho que foi de 64,01% (Classe V). 

Figura 4. Resultado do parâmetro analisado, rendimento de polpa. IFCE Campus Sobral, Sobral-CE, 2019. 

 
Fonte: Autor (2019). 

Para Ferreira et al. (2010) o rendimento de polpa é considerado uma característica muito 

importante para o comércio de fruto in natura, sendo que frutos que apresentam maior rendimento 

possuem menor espessura da casca. Carvalho e Müller (2005), consideram valores de percentual 

de polpa alto (entre 61% e 80%). Sendo assim, os frutos do maracujá fedorento podem ser 

utilizados para comércio já que possuem elevado rendimento de polpa, tendo um grande potencial 

para serem utilizados e comercializados no mercado de fruta in natura. Além disso, seus frutos 

também podem ser utilizados para o processamento, na fabricação de sorvetes, doces, compotas e 

bebidas. Outra vertente que pode ser aproveitada desta espécie, é a possibilidade de seu uso no 

melhoramento genético, como fonte de variação para características agronômicas de interesse, 

relacionadas principalmente às pragas e doenças que acometem o maracujá azedo (P. edulis). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação dos dados e os respectivos resultados obtidos nessa pesquisa, mostrou que os frutos 

do maracujá fedorento variaram em diversos parâmetros analisado, tendo-se frutos que obtiveram 

valores de limite de 0,51 a 2,610 (limite inferior e limite superior), demonstrando-se que possuem 

alta variabilidade, sendo comprovado pelo valor de CV%, ficando acima de 40%. 

As variáveis realizadas a partir das sementes demonstraram-se uma menor variação em relação 

aos valores dos frutos, podendo apresentar uma melhor compatibilidade de peso e tamanho das 

sementes em relação aos frutos. 

Para o rendimento da polpa concluiu-se que a espécie contém uma alta porcentagem de polpa, 

tendo frutos que chegou a valores de 78,82% de polpa, destacando-se a possibilidade de serem 

utilizados para processamentos industriais. 

Portanto, conclui-se que para fazer avaliação de diversos parâmetros, tanto de biometria como de 

rendimento de polpa, necessita-se de uma grande quantidade e de diferentes tamanhos de amostras, 

para assim obter-se resultados com maior eficiência e precisão. 

Agradecimentos: Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - 

campus Sobral, pelo apoio. 
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BISCOITO AMANTEIGADO SEM GLÚTEN ELABORADO COM FARINHA DE 

FEIJÃO FAVA (Phaseolus lunatus L.) E LINHAÇA DOURADA 

 
 João Batista do Nascimento Soares  

Jamília Carvalho Silva 
Georgia Maciel Dias de Moraes 

Francisca Joyce Elmiro Timbó Andrade 

INTRODUÇÃO 

Biscoito é o produto obtido pelo amassamento e cozimento da massa preparada com farinhas, 

amidos, fermentada ou não e outras substâncias alimentícias (BRASIL, 2005). A qualidade deste 

produto está relacionada com o sabor, a textura, a aparência entre outros fatores, e nos últimos 

anos vem se destacando como um produto de grande interesse comercial em decorrência de sua 

praticidade na produção, comercialização e consumo, além de possuir longa vida comercial 

(SANTOS et. al, 2011). 

Muitos produtos podem ser usados como veículos para o enriquecimento nutricional; dentre eles, 

salientam-se os biscoitos, pelas facilidades tecnológicas que propiciam ao comportarem grandes 

opções de ingredientes e formulações, assim como também grande flexibilidade quanto a matérias-

primas e características do produto final (MARETI; GROSSMANN; BENASSI, 2010). 

O feijão-fava (Phaseoluslunatus L.) é uma planta anual da família das leguminosas, trepadeira e 

cultivada por apresentar grãos comestíveis. (AZEVEDO, 2003) 

Há uma grande variação dentro da espécie em relação a cor do tegumento e tamanho dos grãos. O 

consumidor nordestino tem preferência pelo feijão-fava de tegumento branco (AZEVEDO et al, 

2003). Além de seu teor protéico relativamente alto, o feijão possui fibra alimentar,que apresenta 

efeito hipoglicêmico e hipocolesterolêmico,carboidratos complexos, polifenóis e vitaminas do 

complexo B. (SILVA et al, 2009). 

A linhaça é uma semente que possui compostos fisiologicamente ativos, considerada fonte de 

fibras, de ômega-3 e de lignanas. Seu consumo tem sido associado à prevenção de algumas doenças 

e a benefícios nutricionais (OLIVEIRA; PIROZI; BORGES, 2007). 

O feijão sozinho possui proteína de baixa qualidade, ao passo que a linhaça possui em sua 

composição química cerca de 30 a 40% de lipídio, 20 a 25% de proteína, 20 a 28% de fibra dietética 

total, 4 a 8% de umidade e 3 a 4% de cinzas, além de vitaminas A, B, D e E, e minerais como 

potássio, fósforo, magnésio, cálcio e enxofre (MESQUITA et al., 2007; SILVA et al., 2009). 

Assim, a combinação destes dois alimentos oferece uma maior qualidade nutricional, já que um 

complementa o outro (MESQUITA et al., 2007; GOMES et al., 2014; KAN et al., 2016). 

A doença celíaca é uma enteropatia autoimune responsável por causar inflamação à mucosa do 

intestino delgado, quando em contato com o glúten, em indivíduos predispostos geneticamente 

(WATKINS; ZAWAHIR, 2017). 

O glúten é uma rede proteica formada pelas frações protéicas glutenina e gliadina encontradas no 

trigo (e outros cereais como cevada, centeio e malte), responsável pela elasticidade, aparência e 

estrutura da massa de produtos panificados, ou seja, confere maciez e superfície lisa à estes 

alimentos, porém possui propriedades potencialmente alergênicas, sobre tudo para indivíduos com 

doença celíaca (GOMES et al., 2014). 

O objetivo do presente trabalho foi elaborar um biscoito isento de glúten com a farinha de feijão 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

100 

fava e farinha de linhaça dourada  e avaliar as propriedades físico-químicas e sensorial. Tal 

pesquisa justifica-se pela frequência do consumo de biscoitos entre a população e considerando as 

propriedades das farinhas utilizadas, sugerir melhorias para a qualidade do produto e 

desenvolvimento de novos para pessoas com restrições nutricionais e produtos além de ricos 

nutricionalmente, economicamente viáveis. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Amostras 

O experimento foi realizado no IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará - Campus Sobral e na Embrapa Caprinos e Ovinos de Sobral, Ceará.  

Os ingredientes foram adquiridos no comércio local da cidade de Sobral-CE: grãos de feijão fava 

Phaseolus lunatus L., grãos de linhaça dourada, margarina (60% de lipídios), açúcar demerara e 

limão siciliano. 

Para obtenção da farinha, os grãos de feijão fava foram inicialmente lavados em água corrente para 

retirada de matérias indesejadas, seguida de imersão em água destilada 1:5, overnight em 

temperatura ambiente (±28ºC).Os grãos foram submetidos a pré-cozimento durante 25 minutos a 

partir da fervura em panela convencional. Após, retirou-se o excesso de água e iniciou-se a 

secagem  em estufa a gás com ventilação de ar durante 24 horas a 60ºC e triturado posteriormente 

em moinho (tipo Willye TE-650, marca Tecnal) sem peneiramento, com granulometria de 0.84 

mm (20 mesh); para farinha de linhaça dourada, os grãos foram triturados em liquidificador 

comum no modo pulsar por 10 segundos e com pausa para mistura 10 vezes. Foram armazenadas 

em sacos de polietileno selados e mantidos em refrigeração até o uso. 

Formulação dos Biscoitos de Feijão-Fava (BFF) 

Foi elaborado um biscoito amanteigado isento de glúten nas proporções em relação à base 

farinácea, calculado a partir de 100% m/m da farinha de feijão fava expressos na tabela 1. A figura 

1 apresenta as etapas para a elaboração dos biscoitos:  

Tabela 1 – Formulação dos biscoitos sem glúten à base de feijão-fava e linhaça dourada 

 

        * Base no peso da farinha de fava 
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Figura 1 - Etapas do processo para fabricação dos biscoitos. 

 

Misturou-se manualmente os ingredientes secos em um recipiente, adicionando-se aos poucos a 

margarina. A mistura descansou por 15 minutos envolta de um saco plástico, aberta com o auxílio 

de um rolo de acrílico a uma espessura de aproximadamente 5 mm e modelados com molde de 30 

x 30mm.Os biscoitos foram levados para assar numa forma retangular sob papel manteiga em 

forno turbo elétrico pré-aquecido, por 17 minutos a 175ºC, resfriados à temperatura 

ambiente(±28ºC), coberto com filme PVC até utilização. 

Propriedades físicas dos biscoitos 

• Determinação do diâmetro dos biscoitos  

A determinação do diâmetro dos biscoitos foi calculada pela razão entre os valores de diâmetro 

antes e após forneamento, com uso de paquímetro. As análises foram conduzidas em amostras 

aleatórias constituídas de seis biscoitos para cada tratamento, provenientes de uma mesma fornada, 

após terem atingido temperatura ambiente (± 28 ºC), de acordo com os procedimentos descritos 

no método 10-50D (AACC, 1995).  

• Volume específico 

O volume específico do biscoito foi calculado pela razão entre o volume e a massa de cada 

formulação após 4 h de resfriamento em temperatura ambiente (± 28 ºC), através da metodologia 

de deslocamento de sementes (AACC, 1995). Os testes foram realizados em triplicata e os 

resultados foram expressos em mL / g ± desvio padrão (DP).  

• Textura 

As amostras de biscoitos foram analisadas quanto à dureza após 48 horas de armazenamento com 

sete amostras, por meio de um probe do tipo guilhotina de 2,0 mm pelo método 74-09.01 AACC 

(AACC. 1995) em um texturômetro TAXt2i (Stable Micro Systems - Surrey, Inglaterra, Reino 

Unido), acoplado ao software. O equipamento foi calibrado com um padrão de 2 Kg. A 

configuração do teste foi adaptada para satisfazer as características da amostra, como segue: 

velocidade do teste 1,00 mm/s, velocidade pós-teste 10,00 mm/s, distância, 40 mm, e trigger forcer 

20,0 g. A força máxima necessária para quebrar um biscoito foi registrada e a média do teste foi 
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calculada e expressa em Kgf. 

• Cor 

A cor da superfície dos biscoitos foi medida com um colorímetro portátil (Colorium, Delta color, 

Brasil), previamente calibrado, ao qual se determinou os parâmetros L* (L* = 0 preto e L* = 100 

branco), a* (+a* = vermelho e –a* = verde), b* (+b* = amarelo e –b* = azul), que são 

recomendados pela Comissão Internacional de Iluminação (1976). As leituras foram realizadas em 

quatro posições diferentes escolhidas aleatoriamente. As determinações foram realizadas em sete 

amostras. 

Análise físico química 

Foi analisada a umidade por medidor infravermelho (Marca IV 2500), com temperatura de 105ºC 

e tempo de 4 minutos realizadas em triplicata, segundo as normas do Instituto Adolfo Lutz (1985). 

• Análise Sensorial 

A avaliação sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial, do Eixo de Produção 

Alimentícia do IFCE Sobral. 

Participaram da pesquisa 120 provadores não treinados, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 

70 anos. Cada julgador,em cabines individuais, recebeu uma porção da amostra, aproximadamente 

20 g, em copos brancos descartáveis codificados com números de três dígitos, de forma 

casualizada e balanceada, acompanhada de um copo de água.A análise sensorial foi realizada por 

meio do teste de aceitação, utilizando-se escala hedônica estruturada de nove pontos, variando 

entre os extremos: (9) - gostei extremamente e (1) - desgostei extremamente (DUTCOSKY, 2011). 

Para avaliar a intenção de compra, utilizou-se uma escala variando de (5) certamente compraria a 

(1) certamente não compraria (ZENEBON e PACUET, 2008). Os atributos avaliados foram: 

impressão global, cor, aroma, textura e sabor. 

Análise Estatística 

Foram realizadas estatísticas descritivas (médias e desvio padrão) para cada conjunto de dados 

obtidos nas análises.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Propriedades físico químicas dos biscoitos 

A Tabela 2 apresenta as médias dos dados obtidos nas avaliações das variáveis ‘diâmetro cru’ e 

‘diâmetro após forneamento’ , ‘rendimento’ , ‘volume específico’ , ‘dureza’ e ‘umidade’  dos 

biscoitos. 
Tabela 2 – Propriedades dos biscoitos sem glúten à base de feijão-fava e linhaça dourada 
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Não é esperado que o diâmetro após o forneamento seja maior do que o original, pois isto resultaria 

em perda do formato de corte. Os biscoitos apresentaram diâmetro similar após o forneamento. A 

avaliação do diâmetro do biscoito cru não apresentou diferença significativa com o biscoito assado, 

demonstrando, desta forma, um elevado grau de similaridade física após a cocção. 

Moraes et al. (2010) relatam que, ao formularem biscoitos com farinha de trigo mole, observaram 

o aumento no diâmetro dos biscoitos após o forneamento, o que foi atribuído ao baixo conteúdo 

de glúten e à força da massa, a qual forma um filme frágil em vez de uma rede viscoelástica. 

Biscoitos com fator de expansão  muito alto ou muito baixo causam problemas na indústria, 

resultando em produtos com tamanho pequeno ou peso muito elevado (FERREIRA et al., 2009). 

Acredita-se que a isenção de glúten nos biscoitos de feijão fava contribuem para que não ocorra 

variação na expansão destes. 

A dureza dos biscoitos 4,53 ± 0,05 kgf, avaliada por método instrumental, é equivalente à força 

usada para ocasionar uma deformação. A força máxima avaliada é dependente da formulação 

(qualidade da farinha, quantidade de açúcares e gorduras), da umidade do biscoito e da 

conservação. 

A dureza dos biscoitos é um dos fatores que determinam a aceitabilidade dos alimentos pelo 

consumidor e é desejável que sejam valores baixos (ASSIS et al., 2009). Sasaki et al. (2008), citam 

que a menor dureza dos biscoitos é associada à ausência de glúten que torna a massa mais frágil 

impactando no produto final. Maretti et al. (2010) ao realizarem análises em biscoitos de farinha 

de soja e farelo de aveia, obtiveram resultados que variaram de 8,66 a 22,21 kgf, caracterizando 

com maior dureza que o desenvolvido nesta pesquisa.  

Moraes et al. (2010) encontraram em seu estudo, que concentrações de gordura entre 30 e 38% 

reduzem a dureza de biscoitos e que a redução de até 31% de açúcar não afeta este parâmetro 

físico. Pode-se dizer que a  quantidade de margarina utilizada na formulação (Tabela 1) influenciou 

diretamente na textura dos biscoitos minimizando o aspecto de dureza evidenciado por Moraes et 

al. (2010). O que corrobora com Klunklin e Savage (2018), ao desenvolverem biscoitos com 

substituição de farinha de trigo por farinha de arroz utilizando 75% de gordura, encontraram 

valores para dureza que variaram de 1,59 a 7,12 Kgf. 

Na análise de colorimetria observou-se as cores dos biscoitos conforme Tabela 2:  

Tabela 2 - Análise de colorimetria dos biscoitos sem glúten à base de feijão-fava e linhaça dourada. 

 

De acordo com a tabela 2, ao retratar a luminosidade (L*) é observado que a amostra apresenta 

luminosidade clara aproximando-se de tons avermelhados alaranjados próximos ao branco.Em a*, 

o biscoito apresenta-se mais avermelhado. No fator b*, a amostra enquadra-se em tons de amarelo. 

Para Bernardi (2009), a cor é fator imprescindível para atributo como a aparência que é o primeiro 

contato do alimento com o consumidor e fornece informações sobre o processamento.  

Miranda; Mori; Lorini (2005), citam que a determinação de cor é um atributo importante para a 

qualidade mesmo que  os consumidores tenham preferência pelas farinhas mais brancas podem 

não ser as mais adequadas para a finalidade do produto. 
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Umidade 

Foi obtido para umidade, o valor de 10,28 (% m/m). A umidade é requisito básico para garantia 

da qualidade dos biscoitos que deve apresentar um limite máximo de 15%, segundo a RDC 

263/2005 (BRASIL, 2005). Desta forma, pode-se dizer que o valor de umidade encontrado nas 

farinhas utilizadas está dentro dos padrões recomendados. 

Os biscoitos apresentaram valores de umidade inferiores a 14%, ou seja, dentro dos padrões 

estipulados pela Comissão Nacional de Normas e Padrões de Alimentos (BRASIL, 1978), que é 

de 14%. Em outro estudo realizado por Monteiro (2013), mostra que um baixo índice de umidade 

irá propiciar ao biscoito um maior tempo de vida de prateleira. 

Análise Sensorial 

Verificou-se na Tabela 3 que os biscoitos tiveram boa aceitação sensorial pelos provadores, 

apresentando notas entre 7 e 8 (gostei moderadamente a gostei muito) para todos os atributos 

sensoriais avaliados. 

 
Tabela 3 -Avaliação sensorial dos biscoitos sem glúten à base de feijão-fava e linhaça dourada. 

 

Quanto à intenção de compra (Figura 2), 59,18% dos provadores certamente comprariam, 30% 

dos provadores possivelmente comprariam. 

Figura 2- Distribuição de frequência dos provadores para o atributo de intenção de compra dos biscoitos sem glúten 

à base de feijão-fava e linhaça dourada. 

 

CONCLUSÃO  

Após o forneamento, não houve alterações no formato e similaridade dos biscoitos. As análises 

instrumentais de textura e cor dos biscoitos encontraram-se dentro dos padrões, visto que puderam 

ser confirmadas pela aceitação através dos parâmetros sensoriais. A formulação de biscoito 

elaborada indicou a possibilidade de comercialização podendo ser uma importante contribuição 

para o público celíaco, por ser um alimento isento de glúten e potencialmente rico 

nutricionalmente.  
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INTRODUÇÃO  

No Nordeste brasileiro, o feijão vigna tem fundamental importância, pois se trata de uma espécie 

capaz de tolerar as elevadas temperaturas e as secas comuns na região, tem um amplo potencial 

adaptativo, capacidade de se associar simbioticamente com bactérias fixadoras de nitrogênio e 

possui elevada tolerância a estresses ambientais (SILVA et al., 2012).   

Conforme Teixeira Filho et al. (2015), ao comparar a adubação orgânica com a convencional, o 

fornecimento dos nutrientes necessários às plantas, através de material orgânico, apresenta  

dinâmica diferenciada no solo. Nesse sentido, a adubação orgânica constitui-se em uma técnica de 

adubação de fundamental importância para a fertilização dos solos, com variados papeis de 

contribuição para a sua melhoria (LINHARES et al., 2016). 

Diante do exposto e considerando a realidade do semiárido do Nordeste brasileiro, com constante 

cenário de escassez hídrica e dificuldades relativas ao processo de produção, principalmente para 

os pequenos produtores, o estudo teve como objetivou a análise da eficiência da adubação orgânica 

com vistas ao fornecimento de micronutrientes essenciais para o cultivo do feijão-caupi sob 

diferentes níveis de irrigação e cobertura morta vegetal com bagana de carnaúba. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Uma prática potencial para otimização da cadeia de produção de feijão-caupi no semiárido é a 

adubação orgânica, pois os adubos orgânicos são produzidos com materiais facilmente 

encontrados na maioria das propriedades rurais, tais como estercos bovino e caprino (PEREIRA 

et al., 2013).  

Segundo Martins et al. (2013) os micronutrientes, apesar de requeridos em doses baixas, são tão 

importantes quanto os macronutrientes para que as plantas possam se desenvolver e produzir 

satisfatoriamente. Suas deficiências podem causar sérios problemas ao desenvolvimento das 

culturas como queda de produtividade e, possivelmente, morte das plantas (MALAVOLTA; 

GOMES; ALCARDE, 2002). 

O estresse hídrico pode interferir nos processos fisiológicos da planta do feijoeiro, alterando o 

crescimento e o desenvolvimento das culturas, como o potencial hídrico foliar, a condutância 

estomática, causar perda de matéria seca da parte aérea (MENDES et al., 2007; YANG et al., 2018) 

e reduzir a produtividade de grãos (NASCIMENTO et al., 2011). Para complementar, de acordo 

com Taiz e Zeiger (2009), sob déficit hídrico, as plantas apresentam características como a redução 

da área foliar, o fechamento dos estômatos e a abscisão das folhas. 

Gasparim et al. (2005) afirmaram que as coberturas são capazes de modificar o regime térmico 

dos solos, seja para aumentar ou diminuir a temperatura, e essas coberturas podem ser constituídas 

de diferentes materiais de espessuras e propriedades térmicas, sendo a cobertura morta a que 

desempenha influência acentuada nas características físicas, químicas e biológicas do solo, além 
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disto, a superfície do solo protegida não sofre com o impacto direto das gotas de chuva que podem 

causar desagregação. 

Além de todos esses benefícios gerados, a cobertura pode reter a água no solo, mantendo-o mais 

tempo úmido e, possibilitando o aumento dos intervalos entre irrigações. No entanto, para que a 

utilização da cobertura seja viável faz-se necessário que novas alternativas de cobertura, 

disponíveis na região de cultivo, sejam avaliadas (BIZARI et al., 2009; FARIAS et al., 2015; 

SOUSA et al., 2017). 

MATERIAL E MÉTODO 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Vale do Curu (FEVC), pertencente à 

Universidade Federal do Ceará, localizada em Pentecoste, Ceará, com área experimental próxima 

ao Rio Curu. O clima é semiárido, segundo a classificação de Köppen do tipo BSw’h’, com 

precipitação média anual de 770 mm e chuvas distribuídas irregularmente no período de fevereiro 

a maio, com valores máximos nos meses de março e abril, temperatura média anual em torno de 

26,8°C. O estudo foi realizado no período seco, onde só ocorrem chuvas extemporâneas. 

O preparo da área experimental foi realizado de forma mecanizada e a cultura selecionada foi o 

feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), cultivar BRS Guariba.  

A semeadura foi realizada no espaçamento de 0,6 m entre fileiras, com cinco plantas por metro 

linear. Os tratos culturais foram realizados visando manter a cultura livre de plantas invasoras, 

pragas e doenças. Os atributos do solo da área podem ser observados na Tabela 1. 

Tabela 1. Atributos físicos e químicos do solo da área experimental 

 Composição granulométrica (g kg-1) 
Classe 

textural 

Densidade 

do solo 

(g cm-3) 
Prof. 

(m) 

Areia 

grossa 

Areia 

fina 
Silte Argila 

Argila 

natural 

0-0,2 56 323 465 156 59 Franca 1,29 

pH 
CE 

(dS m-1) 

C 

(g kg-1) 

N 

(g kg-1) 

PST 

(%) 

V 

(%) 

MO 

(g kg-1) 

PAssimilável 

(mg kg-1) 

7,2 0,55 10,38 1,12 3,00 95 17,90 57 

Complexo sortivo (cmolc kg-1) 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H++Al3+ Al3+ S T 

9,40 3,40 0,48 0,51 0,66 0,00 13,30 13,90 

 

A fonte de água foi oriunda de um poço raso, localizado próximo à área do experimento, cuja 

qualidade não é limitante ao desenvolvimento da cultura. A irrigação foi do tipo localizada por fita 

gotejadora, com vazão de 1,6 L h-1. Até os 15 dias após a semeadura (DAS), a irrigação foi 

realizada com base na lâmina requerida pela cultura, de modo a garantir o estabelecimento das 

plantas em todas as parcelas experimentais. A Tabela 2 contém as características da água de 

irrigação. 

 

Tabela 2. Características da água de irrigação 

Cátions (mmolc L
-1) Ânions (mmolc L

-1) CE RAS pH 

Ca²+ Mg²+ Na+ K+ Σ Cl- SO4
2- HCO3

- CO3
2- Σ 

0,81 1,16 7,4 
2,4 2,9 2,6 0,4 8,3 8,1 0,0 0,2 0,0 8,3 
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O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com parcelas sub-subdivididas. Após os 15 

DAS os níveis de irrigação foram diferenciados e estabelecidos em função das seguintes frações 

da evapotranspiração de referência (ETo), nas parcelas: 50%, 75%, 100%, 125% e 150%. 

A determinação da quantidade de resíduo necessária para a adubação foi realizada após a análise 

do solo e dos materiais escolhidos como fonte de nutrientes. Posteriormente, a dose recomendada 

(DR) de adubo orgânico e de cinza vegetal foi calculada de acordo com a necessidade da cultura. 

Os tratamentos, nas subparcelas, foram: sem adubação, 50%DR, 100%DR e 150%DR. Avaliou-

se, ainda, a importância da cobertura morta vegetal com bagana de carnaúba, de modo qualitativo, 

dentro de cada subparcela. A área útil de cada subparcela experimental foi de três fileiras de plantas 

com 6,0 m de comprimento, totalizando 90 plantas. A Figura 1 corresponde à fotografia aérea da 

unidade experimental. 

Para a determinação da concentração de micronutrientes foram retirados 5 folíolos de cada 

tratamento, necessariamente o folíolo central da quarta folha a partir da base da planta, sendo um 

folíolo por planta. A coleta das folhas diagnósticas foi realizada ao início da floração.  

 

  

Figura 1 – Imagem aérea da unidade experimental  

Foram preparadas 160 amostras, com 0,25 g, de material vegetal da parte aérea das plantas, 

previamente seco em estufa e passado em moinho, que seguiram para análise da concentração de 

micronutrientes. As análises foram realizadas no Laboratório de Química e Fertilidade do 

Departamento de Ciências do Solo (DCS) da Universidade Federal do Ceará,Fortaleza, Ceará. Os 

micronutrientes analisados foram: Cobre, Ferro, Manganês e Zinco, pelo método de absorção. 

Os dados da concentração de micronutrientes da matéria seca da parte aérea (MPSA) foram 

avaliados utilizando o programa computacional estatístico Assistat, versão 7.7, 2017. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os níveis de irrigação não exerceram  efeitos significativos nos micronutrientes, considerando os 

níveis de 5% e 1% de significância. A adubação orgânica apresentou resultados significativos para 

o cobre e o ferro, ao nível de 1% de significância, e ao manganês, ao nível de 5% de significância. 

A cobertura vegetal com bagana de carnaúba foi significativa para a concentração de zinco ao 
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nível de 1% de significância. 

As interações níveis de irrigação e cobertura vegetal (AxC) e níveis de irrigação, adubação e 

cobertura vegetal (AxBxC) não se mostraram significativas aos níveis de 5% e 1% de significância. 

A interação níveis de irrigação e adubação de diferentes níveis de adubo orgânico (AxB) exerceu 

efeito significativo para o ferro e o manganês ao nível de 1% de significância e ao zinco ao nível 

de 5% de significância. A interação adubação e cobertura vegetal (BxC) foi significativa somente 

para o ferro ao nível de 5% de significância. 

Tabela 3 – Resumo da análise estatística 

Fontes de 

variação 
GL 

QM 

Cobre Ferro Manganês Zinco 

Irrigação (A) 

Resíduo (A) 

Adubação 

(B) 

Interação 

(AxB) 

Resíduo (B) 

Cobertura (C) 

Interação 

(AxC) 

4 

15 

3 

12 

 

45 

1 

4 

17,06097 ns 

14,86908 

30,89225** 

9,64239 ns 

 

6,80476 

1,04976 ns 

12,56831 ns 

6766,10362 ns 

3833,00968 

13583,17701*

* 

9874,25890 ** 

 

3297,62445 

42482,58078 ns 

9103,22346 ns 

1560,29382ns 

894,08017  

2154,99596* 

2180,63561*

* 

 

576,57402  

1349,31462 ns 

2035,14990 ns 

872,54420 ns 

496,41471  

241,14950 ns 

355,01921 * 

 

129,56881  

1358,46793*

* 

280,04791 ns 

Interação 

(BxC) 

3 7,90800 ns 5624,55081 * 2526,20312 ns 240,50920 ns 

Interação 

(AxBxC) 

12 9,86821 ns 7259,66095 ns 1281,22403 ns 221,42133 ns 

Resíduo (C) 

CV% (A) 

CV% (B) 

CV% (C) 

60 

 

9,94814  

24,65 

16,68 

20,17 

4350,28834 

11,78 

9,62 

12,07 

944,91035  

27,02 

21,70 

27,78 

135,22125  

10,03 

5,53 

5,00 

**,* e ns – significativo a 1% e a 5% de probabilidade e não significativo pelo teste F, respectivamente. CV – coeficiente de 
variação. A: níveis de irrigação; B: doses de adubação orgânica; C: cobertura morta vegetal. 

  

Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de significância para comparação das médias, 

apresentando assim, diferenças entre si. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para considerar a 

normalidade do dados, que se ajustaram a uma distribuição normal. 

O nível de adubação de 150%DR possibilitou as maiores médias na concentração de 

micronutrientes na MSPA para o cobre, o ferro, o manganês e o zinco, sendo respectivamente 

16,79; 159,06; 115,37 e 54,18 mg/kg. 

O ferro apresentou sua maior média, 197,58 mg/kg MSPA, no tratamento 125% da lâmina 

requerida, com 50%DR.  

O manganês, em 75% da lâmina requerida e sem adubação, teve melhor média, com 134,51 mg/kg 

MSPA. Com a cobertura vegetal obteve maior média,, porém não houve diferença estatística. 

Mesmo não apresentando diferença estatística, o zinco apresentou  maior média nos tratamentos 

com maiores doses de adubação, apresentando melhores respostas na interação com menores 

níveis de irrigação. Apresentou melhor resultado, de 74,34 mg/kg MSPA, sendo 50% da lâmina 

requerida e sem adubação. O uso da cobertura vegetal não se mostrou eficaz para este nutriente. 
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Na Figura 2, apresenta o comportamento dos nutrientes que, anteriormente na Tabela 3, se 

mostraram significantes a un nível de 5% ou 1% de probabilidade. 

A) 

 

B) 

 

 

C) 
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D) 

 
E) 

 

 
 

F) 

 
Figura 2  – Resultado dos testes de médias entre níveis de irrigação (A), níveis de adubação (B) e 

interações entre os tratamentos (C, D, E e F) para a análise da concentração de micronutrientes na 

parte aérea da planta de feijão-caupi. 

 

Fonseca et al. (2010), observaram o aumento das concentrações de micronutrientes nas plantas de 

feijão-caupi, como de Cu, Mn e B e diminuindo Fe e Zn com o aumento das doses de P. Afirmam, 

ainda, que os micronutrientes na MSPA do feijão-caupi possuem uma ordem de acumulção na 

seguinte ordem: Fe > B > Mn > Zn > Cu. 

Martins et al. (2013), concluíram em seu estudo que houve maior produção de massa fresca 

e seca parte aérea. Observou melhor rendimento de grãos de feijão caupi com a aplicação de 

micronutrientes, resultando em um incremento de 12,4% em relação à ausência da aplicação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O feijão-caupi apresentou desenvolvimento satisfatório, mesmo com irrigação deficitária e níveis 
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de adubação inferiores ao requerido pela cultura. Diante do cenário escassez hídrica vivenciado 

nos últimos anos no Nordeste brasileiro, a redução do uso de água na irrigação e de insumos na 

adubação visa o desenvolvimento sustentável para a agricultura, principalmente para pequenos 

produtores, de base familiar. 

A adubação orgânica possibilitou maior aproveitamento dos micronutrientes analisados pela 

cultura e demonstrou não ser influenciada diretamente pelo fator água. 

 

REFERÊNCIAS 

FONSECA, M. R., FERNANDES, A. R., DA SILVA, G. R., & BRASIL, E. C. (2010). Teor e 

acúmulo de nutrientes por plantas de feijão caupi em função do fósforo e da saturação por 

bases. Revista de Ciências Agrárias Amazonian Journal of Agricultural and Environmental 

Sciences, 53(2), 195-205. 

GASPARIM, E.; RICIERI, R. P.; SILVA, S. L.; DALLACORT, R.; GNOATTO, E. 

Temperatura no perfil do solo utilizando duas densidades de cobertura e solo nu. Acta 

Scientiarum Agronomy, v. 27, n. 1, p. 107-115, 2005. 

LINHARES, P. C. A., DA SILVA, J. N., DE FIGUEREDO, J. P., DA SILVA IRINEU, T. H., & 

ANDRADE, R. (2016). Acúmulo de massa seca em feijão-caupi sob adubação orgânica. Revista 

Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, 11(5), 133-137. 

LINHARES, Paulo Cássio Alves et al. Acúmulo de massa seca em feijão-caupi sob adubação 

orgânica. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, 2016. 

MARTINS, R. N. L., NÓBREGA, R. S. A., SILVA, A. F. T., NÓBREGA, J. C. A., AMARAL, 

F. H. C., COSTA, E. M., ... & MARTINS, L. V. (2013). Nitrogênio e micronutrientes na 

produção de grãos de feijão-caupi inoculado. Semina: Ciências Agrárias, 34(4), 1577-1586. 

MALAVOLTA, E.; GOMES, F. P.; ALCARDE, J. C. Adubos e adubações. 2. ed. São Paulo: 

Nobel, 2002. 200 p. 

MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. Avaliação do estado nutricional das 

plantas: princípio e aplicações. Piracicaba: Potafos, 1997. 3219p.   

MENDES, R. M. de S.; TÁVORA, F. J. A. F.; PITOMBEIRA, J. B.; NOGUEIRA, R. J. M. C. 

Relações fonte-dreno em feijão-de-corda submetido à deficiência hídrica. Revista Ciência 

Agronômica, v. 38, n. 1, p. 95-103, 2007. 

NASCIMENTO, S. P do; BASTOS, E. A.; ARAÚJO, E. C. E.; FREIRE FILHO, F. R.; Silva, E. 

M. da. Tolerância ao déficit hídrico em genótipos de feijão-caupi. Revista Brasileira de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 15, n. 8, p. 853-860, 2011. 

OLIVEIRA, S. A. Análise foliar. In: SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. (ed). Cerrado: Correção 

do solo e adubação. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. p.245-256 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

114 

PEREIRA, R. F. et al. Crescimento e rendimento de feijão vigna submetido à adubação orgânica. 

Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, Mossoró, v. 8, n. 3, p. 91-96, 

2013. 

SILVA, D. R. M.; CUNHA, C. S. M.; FELIPE, E. A. Aspectos vegetativos e reprodutivos para a 

cultura da melancia sob diferentes coberturas de solo e níveis de irrigação em Teresina PI. 

Agropecuária Científica no Semiárido, v. 10, n. 2, p. 96-103, 2014. Disponível-em 

<http://revistas.ufcg.edu.br/acsa/index.php/ACSA/article/view/546/pdf>.  

SOUSA, P. G. R.; SOUSA, J. P. F.; SOUSA, A. M.; COSTA, R. N. T. Produtividade do 

mamoeiro cultivado sob aplicação de cinzas vegetais e bagana de carnaúba. Revista Brasileira 

de Agricultura Irrigada, v. 11, n. 1, p. 1201-1212, 2017. Disponível em 

<http://www.inovagri.org.br/revista/index.php/rbai/article/view/565/pdf_328>. 

TEIXEIRA FILHO, A. J. T.; SILVEIRA, E. O.; SILVA, R. L.; CARVALHO, D. M. G. Produção de 

matéria seca total de duas cultivares de milho submetido à adubação mineral e orgânica, Parintins-AM. 

Revista Eletrônica Ciência e Desenvolvimento, v.1, n.2, p. 12-21, 2015. 

Taiz, L.; Zeiger, E. Fisiologia vegetal. Porto Alegre: Artmed, 2009. 819 p. 

Yang, Y.; Ding, J.; Zhang, Y.; Wu, J.; Zhang, J.; Pan, X.; Gao, C.; Wang, Y.; He, F. Effects of 

tillage and mulching measures on soil moisture and temperature, photosynthetic characteristics 

and yield of winter wheat. Agricultural Water Management, v. 201, p. 299-30, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

115 
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INTRODUÇÃO 

O sistema de produção agropecuário pode ser entendido como uma unidade formada por um 

conjunto de partes que interagem entre si, gerando uma combinação de cultivos e criações que os 

produtores utilizam para atingir os seus objetivos (BORGES et al., 2016). Hoje é reconhecido que 

produção integrada reúne conceitos de sistemas e arranjos produtivos capazes de conferir maior 

estabilidade e sustentabilidade aos negócios agropecuários, em comparação com os monocultivos 

intensivos, que afetam negativamente a biodiversidade e promovem a fragmentação do habitat 

(ALTIERI, 1999). 

Na região semiárida, a escassez de forragem, agravada no período seco, e o baixo valor nutritivo 

das forrageiras de ocorrência natural comprometem o crescimento e o desenvolvimento dos 

animais, acarretando queda de produtividade e da produção de leite e carne, passando, assim, os 

produtores a depender da disponibilidade de volumosos conservados (LIMA et al., 2004; 

NASCIMENTO et al., 2013). 

O valor nutritivo das plantas é caracterizado pela sua composição bromatológica e a interação 

dessa composição com o consumo pelo animal. O teor de nutrientes dos alimentos confere seu 

valor nutritivo, mas é a ingestão de matéria seca (MS) que determina seu valor alimentar. Em 

função da dieta de ruminantes conter usualmente altos teores de forragens, e como a umidade 

destas varia muito, na nutrição de ruminantes, costuma-se trabalhar com os teores dos nutrientes 

na MS, a massa total descontada a umidade, que é a porção do alimento onde estão todos os 

nutrientes (MEDEIROS e MARINO, 2015). 

Os carboidratos estruturais incluem aqueles que constituem a parede celular, representados 

principalmente pela pectina, hemicelulose e celulose, que são os elementos mais importantes na 

determinação da qualidade nutritiva das forragens. Os carboidratos são os principais constituintes 

das plantas forrageiras, correspondendo de 50 a 80% da MS das mesmas (VAN SOEST, 1994).  

Fibra em detergente neutro fisicamente efetiva (FDN) é o melhor indicativo para saber o teor de 

fibra e também ter uma estimativa da qualidade da silagem (BIANCHINI et al., 2007; MEDEIROS 

e MARINO, 2015). Fibra digerível em detergente ácido (FDA) está contida no FDN porque 

representa as frações celulose e lignina. A lignina é fração não digestível da planta, que dá 

resistência ao caule. Quanto maior o teor de FDA, menor a qualidade e a digestibilidade da silagem 

(BIANCHINI et al., 2007). 

Os minerais não contribuem com energia e sua participação no crescimento do animal, do ponto 

de vista quantitativo, é pequena. Alguns minerais precisam ser ingeridos mais frequentemente, 

caso do Fósforo (P), Enxofre (S) e Cobalto (Co), por causa da nutrição dos microrganismos do 

rúmen. A deficiência de cálcio é rara em gado de corte, pois as forrageiras apresentam níveis 

relativamente altos desse mineral. Em gado leiteiro de alta produção, a deficiência é mais 

frequente. A de fósforo constitui um dos mais sérios problemas da nutrição dos ruminantes, uma 

vez que as pastagens são muito deficientes deste mineral. Quanto a relação Ca:P, a lógica é que 
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estejam próximos aos níveis recomendados para a absorção, ou seja, entre 1:1 a 6:1 (com, 

obviamente, níveis adequados de fósforo) (MARINO e MEDEIROS, 2015). 

As forragens são as importantes fontes de nutrientes na nutrição de ruminantes. Além da proteína 

e energia, provêm a fibra necessária nas rações para promover a mastigação, ruminação e saúde 

do rúmen. Na formulação de dietas, a qualidade e a quantidade de forragens é o primeiro fator a 

ser analisado no atendimento das exigências nutricionais e de fibra (BIANCHINI et al., 2007). 

Entre as forrageiras mais utilizadas para a ensilagem destacam-se o milho, o sorgo, a cana de 

açúcar e por fim os capins (ZOPOLLATTO e SARTURI, 2009). O milho desempenha um papel 

muito estratégico para a segurança alimentar das populações e dos animais presentes no semiárido 

(GUEDES et al., 2014). O milho necessita de mais água e nutrientes do que o sorgo para ter uma 

produção viável em ambiente semiárido (CAVALCANTE et al., 2016).  

Em se tratando de locais e / ou épocas em que existem restrições hídricas, solos rasos e de baixa 

fertilidade, como no semiárido Nordestino, o sorgo é mais adequado para o plantio que o milho, 

por ser mais tolerante à seca (ROCHA JÚNIOR et al., 2000; ARAGÃO e OLIVEIRA, 2014). O 

sorgo também se destaca por ter uma produção de MS superior à do milho (ROCHA JÚNIOR et 

al., 2000). 

Não se tem notícias do uso do gergelim como planta forrageira. No entanto, tem-se do girassol o 

qual se assemelha em muito ao gergelim em, por exemplo, o produto principal ser colhido com a 

planta seca, grãos com alto valor proteico, óleo de alto valor comercial, ciclo curto e adaptação a 

regiões semiáridas. 

O capim corrente (Urochloa mosambicensis Hanck. Dandy) ou urocloa é uma planta 

morfologicamente muito parecida com as braquiárias, apresenta moderada tolerância a seca, e 

pode ser utilizada tanto para pastejo quanto para produção de feno, e silagem (OLIVEIRA, 2005; 

BIOSEEDS, 2018). Os Megathyrsus sp. são gramíneas forrageiras perenes, muito produtivas e que 

se adaptaram às condições tropicais do Brasil. Tradicionalmente conhecidas como colonião, essa 

espécie foi melhorada e originou algumas cultivares, dentre as quais Mombaça, Tanzânia, Aruana 

e BRS Zuri. Estas podem ser utilizadas também para a produção de silagem. Não são 

recomendadas para fenação devido à presença de colmos mais grossos (GOMIDE et al., 2016). 

Existe também a cultivar Massai, que é um híbrido de M. maximum e M. infestum (FERREIRA et 

al., 2016), com colmos finos, indicada para fenação. 

Neste sentido, objetivou-se analisar a produção de biomassa pelas culturas do gergelim, milho, 

sorgo e capins massai e urochloa e a qualidade nutricional das forragens produzidas a partir de 

plantas destas culturas em propriedades rurais do semiárido piauiense. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí – IFPI, Campus de Oeiras, PI, localizada na mesorregião Vale do Rio Canindé, 

cujas coordenadas geográficas são 6º 59´ 56” S, 42º 06´07,4” W e altitude de 180 m em relação ao 

nível médio do mar – NMM (CODEVASF, 2006), no período entre 21 de julho a 23 de outubro 

de 2017, sob irrigação por aspersão convencional fixa. A Figura 1 destaca, no Estado do Piauí, o 

município de Oeiras e o Território do Vale do Rio Canindé, área de abrangência da presente 

atividade de pesquisa. 
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Figura 1. Territórios do Estado do Piauí, destacando o território Vale do Rio Canindé e o município de Oeiras. Fonte: 
CODEVASF (2006). 

 

As condições climáticas do município de Oeiras apresentam temperaturas mínimas de 18º C e 

máximas de 40º C, com clima tropical semiárido por apresentar índices pluviométricos médios 

anuais de 400 até 800 mm, com distribuição de chuvas concentrada em 3 ou 4 meses e período 

seco, em 8 ou 9 meses do ano. Os solos da região são de textura média, pouco desenvolvidos, 

rasos a muito rasos, fase pedregosa. Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, 

textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa (IFPI, 2017). 

Nas Tabela 1 estão os resultados da análise de fertilidade do solo. Foi necessária calagem, 

realizada seis dias antes do plantio, manualmente aplicada a lanço e incorporada com enxada na 

dose de 3 t ha-1. Não foi feita adubação orgânica. 

O gergelim e as gramíneas forrageiras (milho e sorgo) foram espaçadas de 1,00 m entre fileiras 

com densidade de plantio de 7 sementes/m de fileira e os capins semeados no centro das fileiras 

das culturas supracitadas na mesma densidade de plantio. Todas as espécies vegetais foram 

plantadas no mesmo dia. Não foi feito desbaste dos capins, apenas das culturas. As capinas, duas 
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no total, foram feitas a enxada. Não houve infestação por pragas. 

As irrigações, baseadas na demanda evapotranspirativa do milho (a cultura mais sensível ao déficit 

hídrico de todas as envolvidas no experimento), obtida de dados climáticos da Estação do Instituto 

Nacional de Meteorologia – INMET de Oeiras, PI, totalizou 904,81 mm de lâmina líquida aplicada 

no ciclo/período de experimentação. 

Tabela 1. Atributos químicos do solo da área experimental 1. Oeiras, 2017. 

pH 

H2O 

P 

mg dm-3 

  K+ Ca-2 Mg+2 Na+ Al3+ H+ 

                                Complexo sortivo - Cs (mmolc dm-3) 

4,20 1,70 1,20 3,00 1,00 0,00 7,00 24,80 

  S T V M.O.   

  Cs (mmolc dm-3) % g kg-1   

  5,2

0 

30,00 17,00 16,50   

1 Boletim No 802/2016 do Laboratório de Análise de Solo. Viçosa, MG, 20/06/2016; S = Soma de bases; T = CTC = capacidade 
de troca catiônica; V = Saturação por bases; M.O. = Matéria orgânica 

A fenação dos capins foi realizada em 03 de outubro de 2017, de forma prática, para estudantes de 

nível médio e agricultores (as) familiares de comunidades rurais de municípios do Vale do Rio 

Canindé. Inicialmente, realizou-se o corte dos capins massai e urochloa, em pleno estágio 

vegetativo, pondo-os a secar ao sol por 24 horas. No momento da fenação, explicou-se como 

identificar se os capins estavam no ponto para prensar (O feno está no ponto ideal quando: 1. Ao 

apertar os entrenós do caule não há umidade, ou seja, não sai água. 2. Ao torcer uma porção de 

forragem, a mesma se desfaz lentamente e não há eliminação de água. - Se ao apertar os nós e ou 

torcer uma porção de capim e estiver saindo água, o feno ainda não está pronto, precisa ficar mais 

um tempo secando; - Se torcendo uma porção de capim a mesma está quebradiça, o feno passou 

do ponto, ou seja, secou mais do que o necessário. Nessa situação, o produtor terá um feno de 

menor qualidade), sendo demonstrados a prensagem e o armazenamento do feno (1. No processo 

manual o feno pode ser armazenado em medas, em sacos, ou ainda enfardado artesanalmente, com 

uso de caixas de madeira ou jacás (prensa artesanal) ou enfardadeira manual ou mecânica e 

barbante; 3. O local de armazenamento deve ser fresco e seco. O armazenamento no campo, 

principalmente na região Nordeste onde há alta insolação, acarreta em perdas do valor nutritivo do 

material. – Uso: um bom feno deve apresentar cor esverdeada, semelhante ao da planta que o 

originou, odor agradável, ausência de bolores e elevada relação folha:caule. Estas características 

conferem boa aceitação por caprinos, ovinos e bovinos). 

A silagem do gergelim, do milho e do sorgo e da combinação entre as três culturas (2 a 2 ou as 3) 

foi realizada em 24 de outubro de 2017, também de forma prática e para estudantes de nível médio 

e agricultores (as) familiares de comunidades rurais de municípios do Vale do Rio Canindé. 

Inicialmente, efetuou-se o corte à roçadeira mecânica, a trituração com forrageira mecânica e o 

ensilamento em sacos plásticos de cor preta com capacidade de 20 litros, das plantas de gergelim 

(as quais estavam começando a amarelecer as folhas do terço inferior), milho e sorgo (com grãos 

em ponto de pamonha). Também, foi explanada a importância, os procedimentos e os cuidados 

necessários para se obter uma silagem de excelente qualidade. 

O delineamento experimental, para a variável biomassa, medida a campo, foi blocos casualizados 

com 4 repetições, envolvendo 6 combinações vegetais (Tratamentos): 1.gergelim + capim massai; 
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2.gergelim+capim urochloa; 3.milho+capim massai; 4.milho+capim urochloa; 5. Sorgo+capim 

massai; 6.Sorgo+capim urochloa, perfazendo 24 parcelas experimentais. 

Cada parcela mediu 6,0 m de comprimento x 6,0 m de largura (36 m2), totalizando 864 m2 de área 

experimental total, mas utilizando 1,0 m2 (1,0 m x 1,0 m) de área útil. 

Foram computadas, a campo, a variável biomassa (Bio – t ha-1) das culturas envolvidas no 

experimento, e, por análises laboratoriais, as variáveis matéria pré-seca (MS - %), proteína bruta 

(PB - %), fibra em detergente neutro (FDN - %) e fibra em detergente ácido (FDA - %), bem como 

cálcio (Ca - %) e fósforo (P - %), das amostras coletadas das silagens, 30 dias após a ensilagem, e 

dos fenos produzidos. 

Para determinação da biomassa, coletou-se plantas da cultura constantes da área útil da parcela e 

pôs-se a secar ao sol por 48 hs, pesando-se o peso seco (em kg) destas plantas por parcela, depois 

extrapolando-se para t ha-1. 

Para as variáveis bromatológicas, determinadas em Laboratório, o delineamento foi blocos 

inteiramente casualizados, com três repetições, sendo os tratamentos 1.Silagem de gergelim, 

2.Silagem de milho, 3.Silagem de sorgo, 4.Silagem de gergelim e milho, 5.Silagem de gergelim e 

sorgo, 6.Silagem de milho e sorgo, 7.Silagem de gergelim, milho e sorgo, 8.Feno de capim massai, 

e 9.Feno de capim urochloa. 

As análises laboratoriais de matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA), Cálcio (Ca) e Fósforo (P) das forragens foram procedidas conforme o 

método de Van Soest (VAN SOEST, 1967), enquanto que a proteína bruta (PB) foi determinada 

pelo método de Kjedahl (AOAC, 1990). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância através do teste F, sendo as médias dos 

tratamentos, todos qualitativos, comparadas pelo teste de Scheffe a 5% de probabilidade, 

utilizando o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O rendimento médio de biomassa dos consórcios estudados variou de 7,37 a 27,91 t ha-1 (p≤0,01). 

Os consórcios envolvendo sorgo foram os que produziram os maiores quantitativos médios de 

biomassa, diferenciando apenas dos consórcios envolvendo gergelim (Tabelas 2 e 3). 

 

Tabela 2. Quadrados médios da biomassa (Bio – t ha-1) dos consórcios para produção de silagens de gergelim, milho, sorgo, 
isoladas ou misturadas, e de fenos dos capins massai e urochloa, para integração com a criação de ruminantes no semiárido 
piauiense. Oeiras, PI. 2017 

FV GL Bio 

Blocos 3 50,66 ns 

Tratamentos 5 260,23 ** 

Erro 15                                        26,19 

Média -                                        17,98 

CV (%) -                                        28,45 

ns, ** e *, não significativo e significativo (p < 0,01 e p < 0,05, respectivamente) pelo teste F 
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Tabela 3. Valores médios da biomassa (Bio – t ha-1) dos consórcios para produção de silagens de gergelim, milho, sorgo, isoladas 
ou misturadas, e de fenos dos capins massai e urochloa, para integração com a criação de ruminantes no semiárido piauiense. 
Oeiras, PI. 2017 

Consórcios Bio 

1. Gergelim + Capim Massai 

2. Gergelim + Capim Urochloa 

3. Milho + Capim Massai 

4. Milho + Capim Urochloa 

5. Sorgo + Capim Massai 

6. Sorgo + Capim Urochloa 

7,37 b 

11,62 b 

17,50 ab 

 17,00 ab 

 26,50 a 

 27,91 a 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scheffe a 5% de probabilidade 

Verificou-se que, a maior contribuição para a produção de biomassa em cada consórcio, adveio 

das culturas e não dos capins, pois não houve diferenciação da produção de biomassa destes em 

cada cultura. O sorgo efetivou sua esperada performance, apresentando valores médios superiores 

aos encontrados por Silva et al. (2011) no Agreste Paraibano e Perazzo et al. (2013) nas condições 

de semiaridez do Curimataú Paraibano (Tabela 3).  

Contrariamente, segundo Rocha Júnior et al. (2000), geralmente o sorgo apresenta produção de 

MS superior à do milho. Assim, o milho se destacou por se igualar ao sorgo na produção de 

biomassa, também com valores médios superiores aos relatados por Santos (2009) no Sub-médio 

Vale do Rio São Francisco e Cavalcante et al. (2016) em Sobral, CE. Para o gergelim, se esperava 

realmente valores baixos, mas a surpresa foi produzir biomassa no patamar do milho (Tabela 3), 

possivelmente devido a sua maior tolerância à seca. 

Todas as forragens apresentaram, em valores absolutos, mesmos padrões de MS e de PB, com 

teores médios, variando, respectivamente, de 27,00 a 34,70% e de 7,81 a 10,72% (p≥0,05) (Tabelas 

4 e 5). Por outro lado, observa-se que 100 e 77,77% das forragens apresentaram, respectivamente, 

teor de MS dentro da faixa ideal, a qual, segundo Mc Donald (1991) é acima de 25% e conforme 

Novinsky et al. (2018), entre 30 e 35%. Apenas as silagens de gergelim e de gergelim/milho 

ficaram abaixo da faixa relatada por Novinsky et al. (2018) (Tabela 5). 

 

Tabela 4. Quadrados médios dos teores de matéria seca (MS - %), proteína bruta (PB - %), fibra em detergente neutro (FDN - %), 
fibra em detergente ácido (FDA - %), cálcio (Ca - %) e fósforo (P - %) constantes em silagens, envolvendo partes vegetais de 
gergelim, milho, sorgo, isoladas ou misturadas, e fenos dos capins massai e urochloa, para alimentação de ruminantes no semiárido 

piauiense. Oeiras, PI. 2017 

FV GL MS PB FDN FDA Ca P 

Tratamento

s 

8 24,77 ns 3,45 ns 86,93 ** 34,05 **   0,05 **     0,01 ** 

Média -    31,49   9,11   62,94    32,75      0,25      0,18  

CV (%) -    13,62 19,02     6,79      7,26    19,80    11,90  

ns, ** e *, não significativo e significativo (p < 0,01 e p < 0,05, respectivamente) pelo teste F 
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Nenhuma das forragens avaliadas apresentaram teores de proteína abaixo de 6,0%, apresentando 

assim, também conforme Novinsky et al. (2018), parâmetros de qualidade considerados ideais. Os 

valores médios de PB encontrados foram mais elevados que os obtidos por Filya (2003), que 

observou médias de 6,1 e 5,8%, para silagens de dois genótipos de milho, utilizadas em regiões 

semiáridas turcas. Puro ou mesmo associado ao gergelim, ao milho e a ambos 

(gergelim/milho/sorgo), o sorgo apresentou sua condição de, geralmente, ser deficiente em 

proteínas (7 a 9% de PB), conforme relatado por Aragão e Oliveira (2014) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Valores médios da matéria seca (MS - %), proteína bruta (PB - %), fibra em detergente neutro (FDN - %), fibra em 
detergente ácido (FDA - %), cálcio (Ca - %) e fósforo (P - %) constantes em silagens, envolvendo partes vegetais de gergelim, 
milho, sorgo, isoladas ou misturadas, e fenos dos capins massai e urochloa, para alimentação de ruminantes no semiárido piauiense. 
Oeiras, PI. 2017 

Silagens / Fenos MS PB FDN FDA Ca P 

1.Sil. Gergelim 

2.Sil. Milho 

3.Sil. Sorgo 

4.Sil. Gergelim/Milho 

5.Sil. Gergelim/Sorgo 

6.Sil. Milho/Sorgo 

7.Sil. Gergelim/Milho/Sorgo 

8.Feno Capim Massai 

9.Feno Capim Urochloa 

27,1

1 

33,9

1 

33,5

3 

27,0

0 

32,8

2 

30,1

6 

34,7

0 

31,0

6 

33,1

4 

10,13 

9,28 

8,47 

8,41 

7,81 

7,83 

9,11 

10,72 

10,26 

53,85 b 

63,25 ab 

68,17 ab 

58,60 ab 

63,14 ab 

65,34 ab 

57,77 ab 

70,97 a 

65,37 ab 

36,86 b 

26,96 a 

33,29 ab 

31,43 ab 

35,08 ab 

30,90 ab 

33,11 ab 

37,30 b 

29,82 ab 

0,54 a 

0,14 b 

0,19 b 

0,32 b 

0,32 b 

0,15 b 

0,29 b 

0,21 b 

0,14 b 

0,27a 

0,14c 

0,14c 

0,23ab 

0,18bc 

0,15c 

0,21abc 

0,15c 

0,15c 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scheffe a 5% de probabilidade; 

Sil. = Silagem 

O teor médio de FDN nas forragens avaliadas variou de 53,85 a 68,17% (p≤0,01) (Tabelas 4 e 5). 

Todas as forragens apresentaram pequeno risco para a saúde ruminal, inclusive a silagem de 

gergelim, a de menor teor de FDN, que se diferenciou apenas do feno de capim massai, a de maior 

FDN, e esta também não se diferenciando das demais forragens analisadas, mas por outro lado, 

conforme Pioneer (2018), todas elas não apresentaram valores de FDN referidos como de uma 

“boa silagem”, ou seja, entre 38 e 45%. Porém, segundo o autor supracitado, 66% dos valores de 
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FDN para as silagens contendo milho ou sorgo estavam dentro do esperado, quer seja, próximos a 

65% (Tabela 5). 

Já quanto ao teor de FDA, o teor médio nas forragens avaliadas variou de 26,96 a 37,30% (p≤0,01) 

(Tabelas 4 e 5). A silagem de gergelim e o feno de capim massai, apresentaram os maiores teores 

e, por conseguinte, a menor qualidade e digestibilidade dentre as forragens analisadas, embora 

com padrões semelhantes a seis outras forragens, exceto a silagem de milho, a de destaque em 

FDA (Tabela 5). 

O teor médio de Cálcio (Ca) nas forragens avaliadas variou de 0,14 a 0,54% (p≤0,01) (Tabelas 4 

e 5). A silagem de gergelim foi a que apresentou o melhor teor de cálcio nas forragens analisadas 

(Tabela 5), superando todas. Segundo Marino e Medeiros (2015), a deficiência deste elemento é 

muito rara nas plantas forrageiras. 

O teor médio de Fósforo (P) nas forragens avaliadas variou de 0,14 a 0,27% (p≤0,01) (Tabelas 4 

e 5). A silagem de gergelim também foi a que apresentou o melhor teor de fósforo nas forragens 

analisadas (Tabela 5), sendo, semelhante apenas às silagens de gergelim/milho e de 

gergelim/milho/sorgo. De acordo com Marino e Medeiros (2015), a deficiência deste mineral é 

muito comum nas pastagens, sendo o principal problema da nutrição dos ruminantes. 

Quanto a relação Ca:P, segundo Marino e Medeiros (2015), é de fundamental importância que seja 

de 1:1 a 6:1 na forragem. Observa-se assim que, apenas a silagem de gergelim/milho/sorgo e o 

feno de capim urochloa não apresentaram padrão ideal (Tabela 5). 

Salienta-se que, mesmo se atendendo os requerimentos hídricos das culturas, as mesmas não 

expressaram todo seu potencial produtivo e, por conseguinte, qualitativo, possivelmente em 

virtude da elevada acidez da área experimental (normal na região) (Tabela 1), para a qual a 

calagem, por não ter sido feita em tempo hábil, não foi capaz de corrigir. 

Por fim, diferentemente do relatado por Gomide et al. (2016), o Megathyrsus maximum cv. massai 

se presta muito bem a fenação. 

 

CONCLUSÕES 

A produção de biomassa se comportou nos quantitativos ótimos para sorgo e milho, excedendo os 

quantitativos mínimos do gergelim; e, a maioria das forragens classificou-se como sendo de boa 

qualidade e digestibilidade, destacando-se o maior teor proteico, de cálcio e de fósforo nas silagens 

contendo gergelim. 
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CULTIVO AGROPASTORIL DE GERGELIM, FORRAGEIRAS E CAPINS 

PARA SUPORTE ALIMENTAR DE RUMINANTES NO SEMIÁRIDO 

PIAUIENSE. RESULTADOS DE 2018 
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Whéllyson Pereira Araújo 

Mailson Araújo Cordão 

Raimundo Bezerra de Araújo Neto 

INTRODUÇÃO 

A pecuária foi a primeira atividade econômica desenvolvida no Piauí. Entre os rebanhos, 

destacam-se os caprinos, bovinos, suínos, ovinos e asininos. A agricultura desenvolveu-se 

paralelamente à pecuária, como atividade quase que exclusivamente de subsistência (IFPI, 2017). 

O sistema de produção agropecuário pode ser entendido como uma unidade formada por um 

conjunto de partes que interagem entre si, gerando uma combinação de cultivos e criações que os 

produtores utilizam para atingir os seus objetivos (BORGES et al., 2016). Hoje é reconhecido que 

produção integrada reúne conceitos de sistemas e arranjos produtivos capazes de conferir maior 

estabilidade e sustentabilidade aos negócios agropecuários, em comparação com os monocultivos 

intensivos, que afetam negativamente a biodiversidade e promovem a fragmentação do habitat 

(ALTIERI, 1999). 

A exploração ovina e caprina representa a maior fonte produtora de proteína para os agricultores 

e os habitantes das pequenas cidades do Nordeste, em função da adaptação dessas espécies às 

condições ambientais da caatinga e habilidade de transformar material fibroso e de baixo valor 

nutritivo, em alimentos nobres de alto valor proteico para o homem, como são a carne e o leite 

(ARAÚJO, 2003). 

No entanto, a escassez de alimentos para os ruminantes durante os períodos secos constitui um dos 

principais problemas enfrentados pelos produtores dessa região. Neste contexto, os métodos de 

conservação de forragem a exemplo da fenação e as ensilagens são algumas das possíveis 

alternativas para minimizar estas limitações da produção de caprinos e ovinos, tendo em vista que 

durante o período chuvoso, grande quantidade de forragem nativa é desperdiçada (NASCIMENTO 

et al., 2013; LEÃO, 2015). 

Segundo Mc DONALD (1991), o teor de MS da planta é importante no processo de ensilagem, 

uma vez que este é um dos fatores determinantes do tipo de fermentação que irá se desenvolver 

dentro do silo. Para produção de silagem de qualidade, o mesmo autor indica que o percentual de 

MS deve estar acima de 25%, associados a uma de quando nível de carboidratos solúveis. 

A fibra, fonte de carboidratos usados como fonte de energia pelos microrganismos do rúmen (os 

ácidos graxos voláteis produzidos pela mesma na fermentação ruminal) tem sido usada para 

caracterizar alimentos e para estabelecer limites máximos de ingredientes nas rações (VAN 

SOEST, 1994; MERTENS, 2001). Fibra em detergente neutro fisicamente efetiva (FDN) é o 

melhor indicativo para saber o teor de fibra e também ter uma estimativa da qualidade da silagem 

(BIANCHINI et al., 2007; MEDEIROS e MARINO, 2015). Fibra digerível em detergente ácido 

(FDA) está contida no FDN porque representa as frações celulose e lignina. A lignina é fração não 

digestível da planta, que dá resistência ao caule. Quanto maior o teor de FDA, menor a qualidade 

e a digestibilidade da silagem (BIANCHINI et al., 2007). 

Entre as forrageiras mais utilizadas para a ensilagem destacam-se o milho, o sorgo, a cana de 

açúcar e por fim os capins (ZOPOLLATTO e SARTURI, 2009). O milho desempenha um papel 
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muito estratégico para a segurança alimentar das populações e dos animais presentes no semiárido 

(GUEDES et al., 2014). O milho necessita de mais água e nutrientes do que o sorgo para ter uma 

produção viável em ambiente semiárido (CAVALCANTE et al., 2016).  

Em se tratando de locais e/ ou épocas em que existem restrições hídricas, solos rasos e de baixa 

fertilidade, como no semiárido Nordestino, o sorgo é mais adequado para o plantio que o milho, 

por ser mais tolerante à seca (ROCHA JÚNIOR et al., 2000; ARAGÃO e OLIVEIRA, 2014). O 

sorgo se destaca por ter uma produção de MS superior à do milho (ROCHA JÚNIOR et al., 2000). 

Não se tem notícias do uso do gergelim como planta forrageira. No entanto, tem-se do girassol o 

qual se assemelha em muito ao gergelim em, por exemplo, produto principal ser colhido com a 

planta seca, grãos com alto valor proteico, óleo de alto valor comercial, ciclo curto e adaptação a 

regiões semiáridas. 

O capim corrente (Urochloa mosambicensis Hanck. Dandy) ou urocloa é uma planta 

morfologicamente muito parecida com as braquiárias, apresenta moderada tolerância a seca, e 

pode ser utilizada tanto para pastejo quanto para produção de feno, e silagem (OLIVEIRA, 2005; 

BIOSEEDS, 2018). Os Megathyrsus sp. são gramíneas forrageiras perenes, muito produtivas e que 

se adaptou às condições tropicais do Brasil. Tradicionalmente conhecidas como colonião, essa 

espécie foi melhorada e originou algumas cultivares, dentre as quais Mombaça, Tanzânia, Aruana 

e BRS Zuri. Estas podem ser utilizadas também para a produção de silagem. Não são 

recomendadas para fenação devido à presença de colmos mais grossos (GOMIDE et al., 2016). 

Existe também a cultivar Massai, que é um híbrido de M. maximum e M. infestum (FERREIRA et 

al., 2016), com colmos finos, indicada para fenação. 

Neste sentido, objetivou-se analisar a produção de biomassa pelas culturas do gergelim, milho, 

sorgo e capins massai e mombaça e a qualidade nutricional das forragens produzidas a partir de 

plantas destas culturas em propriedades rurais do semiárido piauiense. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí – IFPI, Campus de Oeiras, PI, localizada na mesorregião Vale do Rio Canindé, 

cujas coordenadas geográficas são 6º 59´ 56” S, 42º 06´07,4” W e altitude de 180 m em relação ao 

nível médio do mar –NMM (CODEVASF, 2006), entre 21 de março a 26 de junho de 2018, em 

condições de sequeiro com irrigação suplementar por aspersão convencional fixa. A Figura 1 

destaca, no Estado do Piauí, o município de Oeiras e o Território do Vale do Rio Canindé, área de 

abrangência da presente pesquisa. 

As condições climáticas do município de Oeiras apresentam temperaturas mínimas de 18º C e 

máximas de 40º C, com clima tropical semiárido por apresentar índices pluviométricos médios 

anuais de 400 até 800 mm, com distribuição de chuvas concentrada em 3 ou 4 meses e período 

seco, em 8 ou 9 meses do ano. Os solos da região são de textura média, pouco desenvolvidos, 

rasos a muito rasos, fase pedregosa. Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, 

textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa (IFPI, 2017). 

Na Tabela 1 estão os resultados da análise de fertilidade do solo. Não foi feita calagem nem 

adubação orgânica. 

O gergelim e as gramíneas forrageiras (milho e sorgo) foram espaçadas de 1,00 m entre fileiras 

com densidade de plantio de 7 sementes/m de fileira e os capins semeados no centro das fileiras 

das culturas supracitadas na mesma densidade de plantio. Todas as espécies vegetais foram 

plantadas no mesmo dia. Não foi feito desbaste dos capins, apenas das culturas. As capinas, duas 

no total, foram feitas a enxada. Não houve infestação por pragas. 
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Em 2018, choveu 259,20 mm até final do mês de abril, quando o período chuvoso abruptamente 

parou na região, e suplementou-se 358,31 mm de lâmina líquida aplicada via irrigação, nos meses 

de maio e junho. 

 

Figura 1. Territórios do Estado do Piauí, destacando o território Vale do Rio Canindé e o município de Oeiras. Fonte: CODEVASF 

(2006). 
 

Tabela 1. Atributos químicos do solo da área experimental1. Oeiras, 2018. 

pH 

H2

O 

P 

mg dm-3 

K+ Ca-2 Mg+2 Na+ Al3

+ 

H+ 

                              Complexo sortivo - Cs (mmolc dm-3) 

5,8

0 

7,60 2,4

0 

16,40 5,30 0,70 0,0

0 

10,70 

  S T V M.O.   

  Cs - mmolc dm-3 % g kg-

1 

  

  24,80 35,50 69,80 8,10   

1 Boletim No 15/2018 do Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas da Embrapa Algodão. Campina Grande, PB, 25/04/2015; S = 
Soma de bases; T = CTC = capacidade de troca catiônica; V = Saturação por bases; M.O. = Matéria orgânica 
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A fenação dos capins foi realizada em 23 de junho de 2018, de forma prática, para estudantes de 

nível médio e agricultores (as) familiares de comunidades rurais de municípios do Vale do Rio 

Canindé. Inicialmente, realizou-se o corte dos capins massai e mombaça, em pleno estágio 

vegetativo, pondo-os a secar ao sol por 24 horas. No momento da fenação, explicou-se como 

identificar se os capins estavam no ponto para prensar (O feno está no ponto ideal quando: 1. Ao 

apertar os entrenós do caule não há umidade, ou seja, não sai água. 2. Ao torcer uma porção de 

forragem, a mesma se desfaz lentamente e não há eliminação de água. - Se ao apertar os nós e ou 

torcer uma porção de capim e estiver saindo água, o feno ainda não está pronto, precisa ficar mais 

um tempo secando; - Se torcendo uma porção de capim a mesma está quebradiça, o feno passou 

do ponto, ou seja, secou mais do que o necessário. Nessa situação, o produtor terá um feno de 

menor qualidade), sendo demonstrados a prensagem e o armazenamento do feno (1. No processo 

manual o feno pode ser armazenado em medas, em sacos, ou ainda enfardado artesanalmente, com 

uso de caixas de madeira ou jacás (prensa artesanal) ou enfardadeira manual ou mecânica e 

barbante; 3. O local de armazenamento deve ser fresco e seco. O armazenamento no campo, 

principalmente na região Nordeste onde há alta insolação, acarreta em perdas do valor nutritivo do 

material. – Uso: um bom feno deve apresentar cor esverdeada, semelhante ao da planta que o 

originou, odor agradável, ausência de bolores e elevada relação folha:caule. Estas características 

conferem boa aceitação por caprinos, ovinos e bovinos). 

A silagem do gergelim, do milho e do sorgo e da combinação entre as três culturas (2 a 2 ou as 3) 

foi realizada em 10 de junho de 2018, também de forma prática e para estudantes de nível médio 

e agricultores (as) familiares de comunidades rurais de municípios do Vale do Rio Canindé. 

Inicialmente, efetuou-se o corte à roçadeira mecânica, a trituração com forrageira mecânica e o 

ensilamento em sacos plásticos de cor preta com capacidade de 20 litros, das plantas de gergelim 

(as quais estavam começando a amarelecer as folhas do terço inferior), milho e sorgo (com grãos 

em ponto de pamonha). Também, foi explanada a importância, os procedimentos e os cuidados 

necessários para se obter uma silagem de excelente qualidade. 

O delineamento experimental, para a variável biomassa, medida a campo, foi blocos casualizados 

com 4 repetições, envolvendo 6 combinações vegetais (Tratamentos): 1.milho + capim mombaça; 

2.milho + capim massai; 3.sorgo + capim mombaça; 4.sorgo + capim massai; 5.gergelim + capim 

mombaça; 6.gergelim + capim massai, perfazendo 24 parcelas experimentais. 

Então, o experimento foi plantado no mesmo local do primeiro ano, mas sendo feita rotação de 

culturas (onde tinha gergelim passou a ter milho com sucessão de gergelim-milho, e assim, milho-

sorgo, sorgo-gergelim, capim massai-capim mombaça e capim urochloa-capim massai). Cada 

parcela mediu 6,0 m de comprimento x 6,0 m de largura (36 m2), totalizando 864 m2 de área 

experimental total, mas utilizando 0,5 m2 (1,0 m x 0,5 m) de área útil. 

Foram computadas, a campo, a variável biomassa (Bio – t ha-1) das culturas envolvidas no 

experimento, e, por análises laboratoriais, as variáveis matéria pré-seca (MS - %), proteína bruta 

(PB - %), fibra em detergente neutro (FDN - %) e fibra em detergente ácido (FDA - %), das 

amostras coletadas das silagens, 30 dias após a ensilagem, e dos fenos produzidos. 

Para determinação da biomassa, coletou-se plantas da cultura constantes da área útil por parcela e 

pôs-se a secar ao sol por 48 hs, pesando-se o peso seco (em kg) destas plantas por parcela, depois 

extrapolando-se para t ha-1. 

Para as variáveis bromatológicas, determinadas em Laboratório, o delineamento foi blocos 

inteiramente casualizados, com três repetições, sendo os tratamentos 1.Silagem de gergelim, 

2.Silagem de milho, 3.Silagem de sorgo, 4.Silagem de gergelim e milho, 5.Silagem de gergelim e 

sorgo, 6.Silagem de milho e sorgo, 7.Silagem de gergelim, milho e sorgo, 8.Feno de capim massai, 

e 9.Feno de capim mombaça. 
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As análises laboratoriais de matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 

detergente ácido (FDA) das forragens foram procedidas conforme o método de Van Soest (VAN 

SOEST, 1967), enquanto que a proteína bruta (PB) foi determinada pelo método de Kjedahl 

(AOAC, 1990). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância através do teste F, sendo as médias dos 

tratamentos, todos qualitativos, comparadas pelo teste de Scheffe a 5% de probabilidade, 

utilizando o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O rendimento médio de biomassa nos consórcios estudados variou de 4,75 a 18,25 t ha-1 (p≤0,01) 

(Tabela 2 e 3). Os consórcios envolvendo sorgo foram o que produziram os maiores quantitativos 

médios de biomassa. Os consórcios envolvendo gergelim produziram quantitativos de biomassa 

semelhantes aos consórcios envolvendo milho (Tabela 3). 

Tabela 2. Quadrados médios da biomassa (Bio – t ha-1) dos consórcios para produção de silagens de gergelim, milho, sorgo, 
isoladas ou misturadas, e de fenos dos capins massai e mombaça, para integração com a criação de ruminantes no semiárido 

piauiense. Oeiras, PI. 2018 

FV GL Bio 

Blocos 3 2,48 ns 

Tratamentos 5                                       101,77 

** 

Erro 15                                        7,21 

Média -                                     8,12 

CV (%) -                                   33,06 

ns, ** e *, não significativo e significativo (p < 0,01 e p < 0,05, respectivamente) pelo teste F 

 

Tabela 3. Valores médios da biomassa (Bio - t ha-1) dos consórcios, para produção de silagens de gergelim, milho, sorgo, isoladas 
ou misturadas, e de fenos dos capins massai e mombaça, para integração com a criação de ruminantes no semiárido piauiense. 
Oeiras, PI. 2018 

Consórcios Bio 

1. Milho + Capim Mombaça 

2. Milho + Capim Massai 

3. Sorgo + Capim Mombaça 

4. Sorgo + Capim Massai 

5. Gergelim + Capim Mombaça 

6. Gergelim + Capim Massai 

 5,75 b 

 5,75 b 

7,25 b 

18,25 a 

7,00 b 

 4,75 b 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scheffe a 5% de probabilidade 

 

Verificou-se que a maior contribuição para a produção de biomassa em cada consórcio adveio das 

culturas e não dos de capins, pois não houve diferenciação da produção de biomassa destes em 

cada cultura (Tabela 3). O sorgo, possivelmente, por sua maior tolerância à restrição hídrica que o 

milho, conforme atestam Rocha Júnior et al. (2000), Saucedo (2008) e Aragão e Oliveira (2014), 

efetivou sua esperada performance, apresentando valores médios superiores aos encontrados por 
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Perazzo et al. (2013), nas condições de semiaridez do Curimataú Paraibano, mas inferiores aos 

obtidos por Silva et al. (2011) no Agreste Paraibano.  

Também, segundo Rocha Júnior et al. (2000), o sorgo apresenta produção de matéria seca superior 

à do milho. O milho se destacou por se igualar ao sorgo na produção de biomassa, entretanto os 

valores médios apresentados foram inferiores aos relatados por Santos (2009) no Sub-médio Vale 

do Rio São Francisco e Cavalcante et al. (2016) em Sobral, CE. Para o gergelim, se esperava 

realmente valores baixos, mas a surpresa foi produzir biomassa no patamar do milho (Tabela 3), 

possivelmente devido a sua maior tolerância à seca. Segundo Cavalcante et al. (2016), o milho, 

realmente, é muito exigente em água, diferentemente do sorgo e do gergelim. 

O teor médio de MS nas forragens avaliadas variou de 28,33 a 48,32% (p≤0,01) (Tabelas 4 e 5). 

Das forragens avaliadas, os fenos de capim mombaça e massai se destacaram em maiores valores 

médios de MS, não se diferenciando das demais forragens, exceto das silagens de gergelim e de 

gergelim/sorgo, com estas apresentando mesmo padrão de cinco delas. Observa-se também que 

100 e 77,77% das forragens apresentaram, respectivamente, teor de MS dentro da faixa ideal, a 

qual, segundo Mc Donald (1991) é acima de 25% e conforme Novinsky et al. (2018), entre 30 e 

35%. Apenas as silagens de gergelim e de gergelim/milho ficaram abaixo da faixa relatada por 

Novinsky et al. (2018) (Tabela 5). 

 

Tabela 4. Quadrados médios dos teores de matéria seca (MS - %), proteína bruta (PB - %), fibra em detergente neutro (FDN - %) 
e fibra em detergente ácido (FDA - %) constantes em silagens, envolvendo partes vegetais de gergelim, milho, sorgo, isoladas ou 
misturadas, e fenos dos capins massai e mombaça, para alimentação de ruminantes no semiárido piauiense. Oeiras, PI. 2018 

 

FV GL MS PB FDN FDA 

Tratamento

s 

8 153,33 ** 11,09 ** 184,87 ** 23,47 ns 

Média -   36,03    9,00   55,52    37,85  

CV (%) -   13,39  16,19     8,61    10,25  

ns, ** e *, não significativo e significativo (p < 0,01 e p < 0,05, respectivamente) pelo teste F 

 

O teor médio de PB nas forragens avaliadas variou de 6,85 a 12,66% (p≤0,01) (Tabelas 4 e 5). Os 

maiores percentuais de PB foram apresentados pela silagem de gergelim, a qual se diferenciou 

apenas da silagem de sorgo e do feno de capim mombaça. As demais forragens analisadas não se 

diferenciam destas nem entre si. Nenhuma das forragens avaliadas apresentaram teores de proteína 

abaixo de 6,0%, todas apresentando, conforme Novinsky et al. (2018), parâmetros de qualidade 

considerados ideais (Tabela 5). 

Os valores médios de PB encontrados foram mais elevados que os obtidos por Filya (2003), que 

observou médias de 6,1 e 5,8%, para silagens de dois genótipos de milho, utilizadas em regiões 

semiáridas turcas. Puro, misturado ao milho e os três (gergelim/milho/sorgo), o sorgo apresentou 

sua condição de, geralmente, ser deficiente em proteínas (7 a 9% de PB), conforme relatado por 

Aragão e Oliveira (2014). Portanto, a mistura com gergelim foi capaz de melhorar o valor protéico 

das silagens de sorgo (gergelim/sorgo) e de milho (gergelim/milho) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Valores médios da matéria seca (MS - %), proteína bruta (PB - %), fibra em detergente neutro (FDN - %) e fibra em 

detergente ácido (FDA - %) constantes em silagens, envolvendo partes vegetais de gergelim, milho, sorgo, isoladas ou misturadas, 
e fenos dos capins massai e mombaça, para alimentação de ruminantes no semiárido piauiense. Oeiras, PI. 2018 

Silagens / Fenos MS PB FDN FDA 

1.Sil. Gergelim 

2. Sil. Milho 

3.Sil. Sorgo 

4.Sil. Gergelim/Milho 

5.Sil. Gergelim/Sorgo 

6.Sil. Milho/Sorgo 

7.Sil. Gergelim/Milho/Sorgo 

8.Feno Capim Massai 

9.Feno Capim Mombaça 

28,33 b 

37,01 ab 

34,01 ab 

32,19 ab 

29,18 b 

34,93 ab 

33,22 ab 

47,11 a 

48,32 a 

12,66 a 

7,41 ab 

6,97 b 

10,48 ab 

10,14 ab 

8,74 ab 

8,06 ab 

9,69 ab 

6,85 b 

47,02 bc 

52,27 abc 

62,19 ab 

43,38 c 

53,45 abc 

56,82 abc 

54,10 abc 

68,49 a 

62,01 ab 

38,41 

33,94 

40,78 

35,66 

39,41 

36,08 

35,69 

42,68 

38,02 

            Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scheffe a 5% de probabilidade; Sil. = Silagem 

 

O teor médio de FDN das forragens avaliadas variou de 43,38 a 68,49% (p≤0,01) (Tabelas 4 e 5). 

Todas as forragens apresentaram pequeno risco para a saúde ruminal, inclusive a silagem de 

gergelim, que juntamente com a silagem de gergelim/milho, apresentaram os menores teores de 

FDN, mas sendo as únicas a se posicionaram muito próximas da faixa de teores de FDN 

considerados ideais para uma “boa silagem”, ou seja, entre 38 e 45%, conforme relata Pioneer 

(2018). Por outro lado, ambas se diferenciaram apenas do feno de capim mombaça, a de maior 

FDN, e esta também não se diferenciando das demais forragens analisadas (Tabela 5). Porém, 

segundo o autor supracitado, dos valores médios de FDN das silagens contendo milho ou sorgo, 

apenas a silagem de sorgo apresentou-se dentro do esperado, quer seja, próximo a 65% (Tabela 5). 

Já quanto ao teor de FDA, o teor médio nas forragens avaliadas variou de 33,94 a 42,68% (p≥0,05) 

com todas, portanto, apresentando o mesmo padrão (Tabelas 4 e 5). Em valores absolutos, 

considerando valores acima da média (37,85%), as silagens de gergelim, de sorgo, de 

gergelim/sorgo e os fenos de capim massai e mombaça, apresentaram os maiores teores (Tabela 

5) e, por conseguinte, a menor qualidade e digestibilidade dentre as forragens analisadas. 

Salienta-se que, mesmo depois de sete meses após calagem, e da mesma ter eliminado a acidez e 

o teor de alumínio, bem como reduzindo a acidez ativa do solo da área experimental (Tabela 1), 

as culturas não expressaram todo seu potencial produtivo e, por conseguinte, qualitativo, desta vez, 

com certeza, em virtude da irregularidade pluviométrica local (normal na região) e da irrigação 

suplementar ter sido limitada devido existir, no mesmo período, outros experimentos a salvar. 

Por fim, diferentemente do relatado por Gomide et al. (2016), o Megathyrsus maximum cv. massai 

se presta muito bem a fenação, diferindo neste aspecto do M. maximum cv. mombaça. 

CONCLUSÕES 

A produção de biomassa ficou abaixo do bom quantitativo esperado para todas as culturas 

envolvidas; e, a maioria das forragens classificou-se como sendo de boa qualidade e 

digestibilidade, destacando-se o maior teor proteico, de cálcio e de fósforo nas silagens contendo 

gergelim. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento da demanda alimentícia associada com a escassez dos recursos hídricos, tem 

promovido o desenvolvimento de novas técnicas e manejos para realizar um uso adequado dos 

recursos hídricos na agricultura, dentre elas está o uso de hidrogéis. Hidrogéis são redes de 

polímeros tridimensionais que tem se difundido com sucesso na agricultura, e são compostos de 

diversos materiais, dentre os quais estão: acrílicos, como acrilamida, ácido acrílico e metacrílico 

(GŁOWIŃSKA et al., 2019; DĄBROWSKA e LEJCUŚ, 2012). 

A aplicação agrícola dos hidrogéis se deve a sua capacidade de absorver e reter a água e 

disponibilizá-la para as plantas de maneira gradual, formando um gel capaz de hidratar e liberar 

água por longos períodos. Tal característica favorece a retenção da água em solos, reduz o estresse 

hídrico das culturas e economiza água (GUILHERME et al., 2018; PEREIRA et al., 2018; 

SARTORE et al., 2013). 

Apesar das excelentes perspectivas sobre seu uso, ainda há controvérsias sobre a eficiência de 

utilização do hidrogel em turnos de rega curtos e quando este é utilizado juntamente com 

fertilizantes (AZEVEDO, et al., 2006; JOHNSON, 1984). Além disso, na literatura não há 

informações técnicas ou biológicas sobre o desenvolvimento vegetativo da pinha (Annona 

Squamosa L.) quando o hidrogel é associado a turnos de rega ou adubações.  

Desse modo, o trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência do hidrogel no desenvolvimento 

vegetativo da pinha, quando submetido a diferentes turnos de rega e adubação. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

A pinha (Annona squamosa L.) é uma fruta pertencente à família Annonaceae que tem sua 

produção e consumo em expansão no Brasil nos últimos anos (PELINSON, 2003), originária da 

América Tropical, mais precisamente, nas terras baixas da América Central (SANTOS et al., 

2014). Apresenta uma boa adaptação a diversas condições de clima no país, podendo ser 

encontrados pomares comerciais nas regiões Nordeste e Sudeste (PELINSON, 2003). 

É uma cultura de hábito arbustivo com altura das plantas variando de 5 a 11 m, com sistema 

radicular lateral abundante e suas flores são hermafroditas e apresentam dicogamia protogínica 

(PEREIRA et al., 2011). Na região semiárida brasileira a pinheira quando irrigadas e realizada a 

poda regular, possibilita a produção de duas safras anuais com maior quantidade de frutos e 

qualidade comercial (PEREIRA et al., 2011). 

Dentre as tecnologias disponíveis para o fornecimento de água às plantas, destacam-se os 

condicionadores de solo, também conhecidos como polímeros hidroabsorventes e géis 
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hidroretentores e, ainda, como hidrogel, que, embora seja um termo genérico e usado em diversas 

áreas, tem sido amplamente utilizado na agricultura (FERREIRA et al., 2014), possuem grande 

capacidade de reter água, solutos e fluídos biológicos devido sua constituição formada por redes 

de poliméricas hidrofílicas química ou fisicamente reticuladas que se alteram com a hidratação. 

Essa capacidade proporciona um enorme potencial de uso na agricultura (MONTEIRO NETO et 

al., 2017). 

O polímero hidrogel, com capacidade de absorver de 150 a 400 vezes sua massa seca, pode ser 

utilizado para aumentar a capacidade de armazenamento de água do substrato, minimizando os 

problemas associados à disponibilidade irregular ou deficitária de água e má distribuição, sendo 

uma alternativa para a baixa disponibilidade de água no solo, quando esta afetar de forma negativa 

o crescimento e o desenvolvimento das plantas (PREVEDELLO; LOYOLA, 2007).  

Diante dessas características, o uso do hidrogel é preferencialmente indicada para regiões com 

baixa disponibilidade hídrica ou que apresente longos períodos de estiagem na estação chuvosa, 

momento no qual a redução da umidade do solo afeta negativamente o crescimento e o 

desenvolvimento das culturas (MONTEIRO NETO et al., 2017; AZEVEDO et al., 2002). 

Atualmente os polímeros hidroretentores vem sendo produzidos comercialmente, e garantem 

maior retenção de água e de fertilizantes no solo, justificando que estes podem ser liberados 

lentamente para as plantas, em função dos ciclos absorção – liberação (BERNARDI et al., 2012).  

Mews et al. (2015), ao avaliarem o efeito do hidrogel e ureia na produção de mudas Handroanthus 

ochraceus (Cham.) Mattos, observaram que, a incorporação de diferentes doses de hidrogel ao 

substrato, associadas à adubação nitrogenada de cobertura, influenciou positivamente o 

crescimento e a qualidade das mudas.  

Bernardi et al. (2012), trabalhando com mudas de Corymbia citriola adubadas e adicionadas de 

hidrogel, concluíram que o uso do polímero afetou positivamente a altura da parte aérea e o 

diâmetro do caule da planta, reduzindo também em pelo menos 20% a adubação rotineira que 

usava-se no viveiro, podendo atingir 40% de redução, na adubação de plantio, e de cobertura. 

No entanto, estudos tem apontado que a aplicação de alguns fertilizantes reduz o potencial de 

absorção dos hidrogéis, ou seja, sua capacidade de retenção de água no solo. Essa redução se deve 

a fatores como a interação dos íons dos fertilizantes com o polímero, a força iônica da solução, a 

temperatura e o pH (GŁOWIŃSKA et al., 2019; AZEVEDO et al., 2006). 

Ante isso, são necessários mais estudos, utilizando diferentes fontes de fertilizantes, bem como 

suas interações com fatores como o turno de rega, visando determinar o melhor manejo para 

utilização de polímeros na agricultura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no telado agrícola pertencente ao Instituto Federal do Ceará – IFCE, 

Campus Sobral, localizado na região semiárida do Ceará (3º 41’ S e 40º 20’ W) e distante 240 km 

da Capital Fortaleza.  

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados (DBC) com fatorial 3 x 3 x 2. Os tratamentos 

corresponderam a três soluções de adubação: A1 - solução de uréia + enxofre elementar + ácido 

fosfórico, A2 - sulfato de amônio +ácido fosfórico, e A3 - água sem fertilizantes; a três turnos de 
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rega: 1D – irrigação diária, 3D – irrigação a cada três dias, e 6D – irrigação a cada seis dias; e duas 

doses de hidrogel: SH – sem uso de hidrogel (0 g, controle) e CH – com utilização de 5 g por 

planta de pinha. Os tratamentos foram distribuídos em quatro blocos, totalizando setenta e duas 

unidades experimentais.  

As mudas de pinha utilizadas tinham seis meses de idade e apresentavam diferentes padrões de 

crescimento. Desse modo, optou-se por agrupar as mudas de tamanho semelhante em blocos, 

formando os quatro blocos que compõem o delineamento experimental. 

A montagem foi realizada em abril de 2019. O solo utilizado foi uma mistura de três partes de solo 

superficial e uma parte de areia média. Após homogeneização a combinação foi separada em 

peneira com malha de 4mm. As plantas foram conduzidas em vasos 20 dm³ de capacidade, sendo 

uma planta por vaso. A adição de 5 g de hidrogel Forth® foi realizada no momento do transplantio 

das mudas em metade dos recipientes. Para a sua adição no solo, foi feito um furo de 

aproximadamente 20 cm de profundidade no centro do recipiente. Em seguida os 5 g de hidrogel 

foram diluídos em 800 ml de água e em seguida depositado no fundo do furo. As mudas de pinha 

foram encaixadas no furo, de modo que o hidrogel ficou a permear as raízes. 

Somente aos 22 dias após o transplantio (DAT) foi iniciada a aplicação dos turnos de rega. As 

irrigações foram realizadas mediante a necessidade de reposição da evapotranspiração da cultura 

para sistemas localizados, sendo determinadas com base na evaporação diária medida em um mini 

tanque evaporímetro conforme Valnir Júnior et al. (2016). Para os tratamentos com turno de rega 

de um dia, foi adicionado diariamente a lâmina de irrigação total evaporado. Para o TR de 3 e 6 

dias, o valor aplicado foi o somatório da evaporação do mini tanque dos três e seis dias, 

respectivamente. 

A adubação foi determinada seguindo uma recomendação adaptada de Araújo Filho et al. (1998) 

e Martelleto e Ide (2008) para fundação com 85 g planta-1 P2O5 e 45 g planta-1 K2O, adicionado a 

aplicação de nitrogênio com 50 g planta-1 na forma de nitrato (NO3
-) e na forma de amônia (NH3) 

aplicados sobre nos tratamentos A1 e A2, respectivamente. A adubação foi realizada por 

fertirrigação e dividida em seis aplicações quinzenais  

O controle de pragas e doenças usado foi preventivo com a utilização de meios alternativos de 

controle conforme recomendações de Ponte e Ponte (2008). O monitoramento climático foi 

realizado, além do mini tanque, por meio de pluviômetro Ville de Paris e de termohigrômetro cujos 

dados foram obtidos diariamente às 9:00 h. 

Para avaliar a eficiência dos tratamentos analisou-se a altura da planta (AP), com auxílio de régua 

e trena graduada; o diâmetro do caule (DC), utilizando um paquímetro digital; e o número de folhas 

(NF) das plantas de pinha no final do experimento aos 116 DAT. 

As variáveis analisadas foram submetidas ao teste de Kolmogorov-Smirnov que apresentaram 

distribuição normal (p >0,05). Em seguida as variáveis foram submetidas a análise de variância 

(Anova), pelo teste F (p<0,05) e quando observado efeito significativo aos tratamentos foi aplicado 

o teste de comparação de média de Tukey (p<0,05). As análises foram realizadas no programa 

Sisvar (FERREIRA, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos através da análise de variância (Tabela 1), para a variável 

altura da planta, houve diferença significativa (P<0,05) apenas para o bloco, fato este ocorrido em 

razão das mudas de pinha apresentarem diferentes padrões de crescimento, optando assim por 

separá-las em blocos com plantas de tamanhos semelhantes, como já descrito. Para o diâmetro do 

caule, ocorreu também o efeito significativo (P<0,05) do bloco, e da adubação isoladamente 

(Tabela 1). Para o número de folhas, ocorreu o efeito isolado da adubação e do turno de rega. Em 

nenhuma das variáveis houve efeito significativo das interações duplas ou triplas. 

Vale destacar que apesar de não significativos estatisticamente, valores médios para a altura foram 

de 83,3 e 88,8 cm nos tratamentos SH e CH respectivamente (Figura 1). Para o turno de rega as 

alturas médias corresponderam a 92,3 cm para o turno de rega de 1 dia (1D), 81,0 cm para o turno 

de rega 3 dias (3D), e 83,6 para o de 6 dias (6D). A mesma tendência ocorreu no caso do fator 

adubação, que apresentou alturas médias das plantas nos tratamentos A1 A2 e A3 correspondentes 

a 80,5; 89,4 e 85,2 cm respectivamente (Figura 1). 

 

Tabela 1 – Resumo da análise de variância (ANOVA) para a altura da planta (ALT) diâmetro do caule 

(D.C) e número de folhas (N.F) obtidos aos 116 dias após o transplantio 

   QUADRADOS MÉDIOS 

FV GL  ALT. D.C N.F 

BLOCO 3  3140,374*** 7,570* 1069,535ns 

TR 2  755,107ns 4,260ns 2829,930* 

H 1  475,447ns 0,057ns 538,939ns 

A 2  321,647ns 13,140* 5628,694*** 

TR x H 2  453,808ns 0,003ns 1088,086ns 

TR x A 4  200,992ns 2,730ns 579,081ns 

H x A 2  466,010ns 0,051ns 897,401ns 

TR x H x A 4  220,108ns 3,671ns 561,191ns 

Erro 42  445,234 2,664 564,355 

CV (%)   24,59 12,46 33,97 

  Média   85,8 13,1 69,9 

Obs: ns – Não significativo pelo teste F; *, **, *** - Significativos a 5%, 1%, e 0,1% de significância pelo teste de F 

respectivamente;  FV – Fonte de variação; GL – Graus de liberdade; TR – Turno de rega; H – Hidrogel; A – 

Adubação; CV – Coeficiente de variação  

 

Apenas a adubação apresentou efeito significativo (P> 0,01) sobre o diâmetro do caule da pinha 

(Figura 2). O tratamento A3 foi o que promoveu os maiores valores médios do DC (13,89 mm), 

enquanto a adubação A1 proporcionou o menor diâmetro do caule das plantas (12,34 mm), quando 

comparado a A3. O tratamento A2 não diferiu estatisticamente dos demais tratamentos, 

apresentando uma média de 12,78 mm de diâmetro. Resultados estes ocorridos provavelmente em 

razão do efeito negativo dos fertilizantes utilizados nos tratamentos, principalmente no tratamento 

A1 onde a Ureia era a fonte de nitrogênio. 

 

Para a variável número de folhas (NF) (Figura 3), observou-se que as pinhas irrigadas diariamente 

(1D), possuíam um número de folhas significativamente maior (P<0,05) em relação às pinhas 

irrigadas a cada três (3D), porém, estas não diferiram significativamente (P>0,05) do turno de rega 

de seis dias (6D). O turno de rega 1D apresentou média de 82 folhas, enquanto 3D e 6D, 

apresentaram média de 60 e 67 folhas, respectivamente. 
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Figura 1 - Média da altura da planta de pinha obtidos aos 116 dias após o transplantio sem hidrogel - SH e com 

hidrogel - CH; com turno de rega diário – 1D; turno de rega de três dias – 3D, e turno de rega de seis dias – 6D; com 

solução de ureia + enxofre elementar + ácido fosfórico – A1; sulfato de amônio +ácido fosfórico – A2, e água sem 

fertilizantes – A3. 

 
* Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); médias seguidas de 

mesma letra maiúscula não diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); médias seguidas de mesmo número não diferem 

entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 

 
Figura 2 - Média do diâmetro do caule da planta de pinha obtidos aos 116 dias após o transplantio sem hidrogel - 

SH e com hidrogel - CH; com turno de rega diário – 1D; turno de rega de três dias – 3D, e turno de rega de seis dias 

– 6D; com solução de ureia + enxofre elementar + ácido fosfórico – A1; sulfato de amônio +ácido fosfórico – A2, e 

água sem fertilizantes – A3. 

 
 

* Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); médias seguidas de 

mesmo número não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); médias seguidas de mesma letra maiúscula não 

diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
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Figura 3 - Média do número de folhas  da planta de pinha obtidos aos 116 dias após o transplantio sem hidrogel - 

SH e com hidrogel - CH; com turno de rega diário – 1D; turno de rega de três dias – 3D, e turno de rega de seis dias 

– 6D; com solução de ureia + enxofre elementar + ácido fosfórico – A1; sulfato de amônio +ácido fosfórico – A2, e 

água sem fertilizantes – A3  

 
* Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); médias seguidas de 

mesma letra maiúscula não diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); médias seguidas de mesmo número não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 

De acordo com a Figura 3, a adubação A1 que proporcionou o desenvolvimento de pinhas com 

média de 46 folhas, apresentou um desenvolvimento significativamente inferior (P<0,05) que as 

adubações A2 e A3, cujas plantas apresentaram número médio de 76 e 79 , folhas, respectivamente, 

apresentando resultados semelhantes aos da variável diâmetro do caule.  

As plantas que foram submetidas a tratamentos que receberam ureia como fonte de nitrogênio (A1) 

apresentaram menor diâmetro do caule (DC) e menos folhas (NF). Isto pode ser resultante do efeito 

negativo da aplicação da ureia. Apesar deste fertilizante ser o mais utilizado na agricultura 

(SOUSA; SILVA, 2009), entre as fontes de N, a ureia tem sido a de menor eficiência em grande 

número de culturas, em diferentes solos e climas, por causas como a perda de parte do N devido 

sua volatilização na forma de NH3, e pelo efeito tóxico do NH3 sobre as plantas no início do período 

vegetativo (CORREA et al., 2007).  

No caso deste estudo, tem-se a hipótese é que o hidrogel adicionado no solo possa ter dificultado 

a difusão de NH3 no solo, fazendo com que esta permanecesse mais tempo na zona radicular das 

plantas, contribuindo assim para os piores resultados desse tratamento. 

A adubação com Sulfato de Amônio + Ácido Fosfórico (A2), não favoreceu, pelo menos no 

período de avaliação, o crescimento das pinhas em relação ao tratamento sem a aplicação de 

fertilizantes (A3), no qual não foi aplicado nenhuma adubação. Na primeira fertirrigação, foi 

observado efeito negativo da adição do ácido fosfórico nos tratamentos A1 e A2. Nesse caso, este 

composto pode ter afetado o desenvolvimento inicial das pinhas, explicando, pelo menos em parte, 

os menores DC e o menor NF. 

Esses resultados sugerem que a adição do hidrogel no solo, não afetou significativamente a 

retenção de água pelo solo, ao ponto de ocasionar diferenças significativas na altura da planta, no 

diâmetro do caule e no número de folhas da pinha. 
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Resposta diferente foi observado por Pereira et al. (2018), que verificaram o efeito significativo 

da aplicação de hidrogel na produtividade do feijão-caupi. Contudo, vale destacar, que tais efeitos 

positivos foram observados quando a dose de hidrogel aplicada foi superior a 10,0 g por planta 

(2,0 g L-1 de solo), que foi o dobro da dose de hidrogel utilizada neste estudo. 

Experimentando a interação do hidrogel com a adubação orgânica, El-Hady, et al. (2012), também 

encontraram efeitos positivos da aplicação do hidrogel no cultivo do tomate, porém, o solo 

utilizado possuía textura arenosa, desta forma diferindo da composição do substrato que foi 

utilizado neste estudo. 

Resultados similares aos encontrados nessa experimentação foram observados no estudo de Pontes 

Filho et al. (2018), que avaliando o estabelecimento de mudas de tamboril em dois níveis de 

luminosidade e dez doses de hidrogel (entre 0,0 e 6,0 g L-1), encontraram que os benefícios do 

polímero não ficaram evidentes mesmo na maior dose. 

 

CONCLUSÕES 

A altura da pinha não foi afetada pelos fatores hidrogel, adubação, turno de rega ou pela interação 

deles. 

A adubação das pinhas com ureia promoveu efeito negativo no desenvolvimento da pinha.  
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ADUBO,TURNO DE REGA E HIDROGEL 
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INTRODUÇÃO 

A Pinha (Annona squamosa L.) é uma planta frutífera pertencente à família Anonácea, de clima 

tropical e subtropical, popularmente conhecida como ata ou fruta do conde, de pequeno porte, com 

4 a 6 metros de altura, lenhosa e bastante ramificada. A finalidade da sua produção é o consumo 

“in natura”, e tendo sua polpa empregada na fabricação de sorvetes, musses, iogurtes, sucos, doces 

e outros, possui grande potencial nutricional, como vitaminas C e do complexo B 

(NASCIMENTO,2012). 

A adubação proporciona uma agricultura rentável, porém a distribuição deficiente, excessiva, ou 

mesmo, indisponível, contribui negativamente no desenvolvimento e pode comprometer a 

produção, além de afetar o equilíbrio sustentável do ambiente (TRANI et al., 2013). Apesar da 

aparência rudimentar, as anonáceas retiram do solo, grande quantidade de substâncias, variando 

de acordo com a classe fitológica, etapa de desenvolvimento, além das condições do ambiente 

durante o ano (SÃO JOSÉ et al., 2014).Em função dos diversos sintomas de deficiências de 

nutrientes que a planta pode apresentar, a adubação requer experiência em sua aplicação, 

recomenda-se que esta seja feita com base em análises de solo,da planta, de frutos ou de tecidos 

para um adequado manejo da adubação e nutrição das anonáceas (ROZANE;NATALE,2014). 

Conhecer as necessidades hídricas das plantas é fundamental para garantir o seu pleno 

desenvolvimento, pois tanto o déficit ou excesso de água são prejudiciais a sua produtividade. 

Nesse cenário, o turno de rega é uma técnica associada à irrigação que estabelece o intervalo entre 

uma e a próxima irrigação, repondo água no solo na quantidade adequada e na hora certa 

(SALOMÃO, 2004). O desenvolvimento do sistema radicular onde turnos de rega são de alta 

frequência, o sistema radicular tende a ficar contido dentro do bulbo molhado, enquanto para turno 

de rega com maior intervalo entre irrigações, o sistema radicular tenderá a ocupar volume maior 

de solo para suprir as necessidades hídricas da cultura (DALRI, 2006). 

Já os hidrogéis agrícolas surgiram como opção de uso proveitoso da água, por apresentar 

características de retenção de água e nutrientes, além de melhorar as características físicas do solo, 

com a finalidade de aumentar a absorção e a disponibilidade de água à planta (MONTEIRO NETO 

et al.,2017).Desse modo,esses podem ser utilizados em regiões que se caracterize por longos 

períodos de estiagem, ou veranicos, no qual a pouca disponibilidade de água afeta o 

desenvolvimento das plantas(AZEVEDO et al., 2002)  

A raiz encontra-se na camada subsuperficial do solo, tornando-se a parte menos conhecida da 

planta, pouco compreendida e estudada. Contudo, seu conhecimento é importante na determinação 

da disponibilidade de água no solo, o que possibilita aumentar a eficiência do manejo (OHASHI, 

2014). As raízes exercem diversas funções, como o suporte da planta, a captação e deslocação de 

água e nutrientes do solo para a planta, desse modo, conhecer a dinâmica das raízes ajudará a 

compreender o papel do sistema radicular no desenvolvimento das culturas (MOREIRA, 2004). 

A temática do comportamento do desenvolvimento da pinha quando submetida a diferentes tipos 

de adubagem, irrigação e armazenamento de água pode gerar dados científicos que podem ser 

utilizados no manejo adequados para suas necessidades hídricas e nutricionais da cultura. O 
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trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento radicular da pinha quando submetida a 

diferentes fontes de adubo, turno de irrigação e presença de hidrogel. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Cultura da pinha 

As anonáceas abrangem três gêneros importantes: Annona, Rollinia e Aberonoa,(ARAÚJO 

FILHO et al.,1998), esta família é formada por um vasto número de espécies frutíferas, desperta 

interesse econômico e industrial por ter a finalidade de consumo, tanto in natura quanto na 

produção de sobremesas, e também sendo empregada na medicina (Sarmento,2016). 

A pinha espécie do gênero Annona, atinge de 4 a 6m de altura, de porte baixo com muitas 

ramificações. Os frutos possuem gomos com sementes compridas pretas, presas a uma polpa creme 

branca mole envolvida por uma casca verde-escura recoberta por escamas carnosas. São esféricos, 

de sabor doce e agradável e pesam em média de 200g a 400g (JUNQUEIRA et al., 2005). As folhas 

são simples, alternadas, lanceoladas ou elíptica com 7 a 12 cm de comprimento, curtas quando 

jovens e lisa quando adultas(SALVADOR, 2013). As flores são descaídas, hermafroditas, 

habitualmente solitárias ou em conjunto de 2-4, aparecem em ramos novos na parte mediana e 

apical, possuem seis pétalas, divididas em partes interna e externa com coloração 

esverdeado(JUNQUEIRA et al., 2005). 

A propagação da pinha pode ser realizada por via sexuada ou assexuada, sendo a forma mais 

comum a sexuada, pela não existência de cultivar definida para o plantio comercial e pela relativa 

uniformidade das plantas no campo(PEREIRA et al., 2011). Contudo, a propagação assexuada 

garante a padronização do pomar, da produção e da qualidade dos frutos (CORDEIRO et al., 2000) 

A pinha é conhecida como uma planta adaptada ao clima semi-árido Nordestino, com produção 

satisfatória mesmo em anos com chuvas irregulares e abaixo da média. A pinha também se 

desenvolve em altitudes de até 800 m, contudo, não toleram longos períodos de frio ou 

temperaturas baixas o que pode ocasionar a redução do número de flores, tamanho e qualidade dos 

frutos, além do abortamento de flores e maior incidência de doenças(JUNQUEIRA et al., 2005). 

O cultivo dessa frutífera vem se destacando no Nordeste brasileiro, realizado principalmente por 

produtores familiares. Para ter alta produtividade e qualidade esta cultura demanda muitos tratos 

culturais, tais como controle de plantas daninhas e tratamentos fitossanitários(COSTA et al.,2002). 

Contudo, a pinha é uma cultura rentável, devido a seu período de produção ocorrer em épocas de 

baixa oferta de produtos e desse modo obtêm-se maior rentabilidade, e por conseqüência aumenta 

a geração de empregos e renda das famílias (JUNQUEIRA et al.,2005). Almeida et al. (2019) relata 

que no Brasil, a região Nordeste concentra 97% da produção nacional, sendo o estado da Bahia o 

principal produtor, com 83%, enquanto o Ceará representa 1% da produção da região. Contudo, a 

produtividade média no Brasil dos pomares ainda é baixa, ficando abaixo de 5,5 t ha-1ano-1 em 

2012. A utilização da irrigação somada a poda de frutificação e a polinização manual na zona 

semiárida do Nordeste criou condições favoráveis para a obtenção de duas safras de pinha ao ano 

e, assim, proporcionar rendimentos superiores a 10 t ha-1ano-1. 

Adubação 

A pinha, dependendo do período de seu desenvolvimento e das condições ambientais, 

principalmente do clima, consegue reter diferentes quantidades de nutrientes (SOUZA et al., 

2015). Os autores op cit.discutem que entre os nutrientes mais explorados pela cultura destacam-

se o nitrogênio e potássio, com valores médios de 7,17 a 5,19 kg por tonelada exportada de frutas 

frescas, respectivamente. 
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A absorção de nutrientes para garantir o pleno desenvolvimento dentro do gênero Annona depende 

de cada espécie e das condições edafoclimáticas, e, portanto, as adubações de formação e produção 

do pomar devem ser realizadas com base nos resultados da análise química de solo, na idade da 

planta ou na produtividade esperada(ROZANE;NATALE,2014). 

Rosane e Natale(2014) recomendam que cada cova deverá receber 20 L de composto orgânico 

curtido à base de esterco bovino; 180 g de P2O5 por cova, na forma de superfosfato simples; 2 g 

de Zn (sulfato de zinco) e 1 g de B (ácido bórico). Salienta-se que não deve ser aplicado calcário 

na cova de plantio, especialmente junto com fontes de fósforo. 

Rozane e Natale(2014) indicam ainda, para as Anonáceas a aplicação de 140 g de N e 112 g de 

K2O por planta, parceladas em quatro vezes, a cada 30 dias, na forma de uréia e cloreto de potássio, 

respectivamente. Na fase de plena produção do pomar, as adubações com nitrogênio e potássio 

devem ser divididas em três ou quatro parcelas, a serem aplicadas no início do período chuvoso e 

distribuídas equidistantes, em volta de todas as plantas, até que os frutos estejam com diâmetro de 

3 a 4 cm. 

São José et al. (2014) concluíram que, pinheiras cultivadas no semiárido, submetidas a irrigação e 

a alta fertilização nitrogenada, imediatamente após a operação de podas, respondem muito bem 

com brotação vegetativa,formação de botões florais, enfolhamento e frutificação. 

Cunha et al. (2015) analisando o impacto de substâncias húmicas e adubação nitrogenada na 

qualidade de fruto e produtividade da ateira,  observou que a qualidade e o rendimento dos frutos 

dependem da interação entre nitrogênio e das substâncias  húmicas e nas suas condições de estudo 

também concluiu poderia ser recomendado para a produção da ateira a adição de 100g de N 

associado com tais substâncias por planta. 

Turno de rega 

A água é essencial ao pleno desenvolvimento da planta, sendo o principal constituinte vegetal, 

atua no transporte de nutrientes, na forma e na estrutura dos órgãos além do crescimento e outros. 

A deficiência de água no solo limita a produtividade, por outro lado, o adequado suprimento de 

água as necessidades hídricas da cultura no momento e na quantidade certa é decisiva para uma 

boa produção (KLAUS;TIMM, 2004). 

Em regiões onde a disponibilidade hídrica é um fator limitante, a irrigação tem papel fundamental 

na reposição das necessidades hídricas das plantas(SALOMÃO,2014). Para isso, é necessário o 

conhecimento da demanda hídrica da cultura e das características físico-hídricas do solo para 

então, determinar o turno de rega que mais se adapta ao cultivo(MONTE et al.,2009). 

O turno de rega trata-se do o intervalo entre duas irrigações, em dias, sendo uma técnica que leva 

em consideração os fatores do solo e da planta como as características físico-hídricas do solo e do 

estádio fenológico da cultura, respectivamente. O manejo do sistema de irrigação deve propiciar 

condições adequadas para potencializar o desenvolvimento e a produtividade das culturas, 

possibilitando a maximização na eficiência do uso da água e minimizar os custos de investimento 

e operacionais, de forma que a atividade se torne economicamente viável e sustentável 

(MONTES,2013). 

Em culturas de longo ciclo, dependendo da exigência hídrica e da fase fonológica, a forma de 

irrigar influencia diretamente na sua produção, porém é necessário levar e consideração fatores 

edafoclimáticos, como clima e solo (MARTELETO;IDE,2008). Para Nascimento (2012) a fruta-

do-conde pode ser cultivada em regiões com problemas de insuficiência ou má distribuição de 

chuvas, porém, para que produza bem e com qualidade, é fundamental o uso da prática da irrigação 

por ocasião dos veranicos e durante a estação seca. 
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Hidrogel 

Água é o principal fator limitante para a produção agrícola, pois participa diretamente na interação 

entre solo e vegetal, quanto à disponibilidade hídrica. Técnicas alternativas são essenciais para 

conciliar melhorias na produtividade, economia e uso eficiente da água. Nesse contexto surge na 

agricultura os polímeros hidroretentores capazes de melhorar as propriedades físico-químicas dos 

solos, possibilitando a redução do número de irrigações e das perdas de nutrientes, além de 

diminuir os custos no desenvolvimento das culturas (SOUZA, 2014). 

Segundo Mendonça (2013) o polímero hidroretentor, destaca-se, por ser um material formado por 

redes poliméricas tridimensionais que têm capacidade de reter uma quantidade considerável de 

água dentro de sua própria estrutura e inchar, sem a dissolução. Essas características fazem com 

os hidrogéis adquiram a capacidade de reter e armazenar água no solo, disponibilizando-a para as 

plantas (AZEVEDO, 2002), atuando como alternativa em situações de longos períodos de 

estiagem ou estresse hídrico,que afetam negativamente o crescimento e desenvolvimento das 

plantas.  

Os hidrogéis ainda possibilitam a diminuição da periodicidade da irrigação e o menor índice de 

perda de nutrientes por percolação e lixiviação, melhorando também a aeração e drenagem do solo, 

acelerando o desenvolvimento do sistema radicular (AZEVEDO,2002). No nordeste brasileiro um 

dos principais problemas que afeta a produção de muitas culturas é a disponibilidade de água, seja 

na sua quantidade ou qualidade, nesse contexto o uso do polímero hidroretentor pode ser uma boa 

alternativa para tal impasse, pois se torna uma medida de baixo custo, visando o uso mais eficiente 

da água e a redução do número de irrigação (SILVA et al., 2018 ) 

Silva et al. (2018) avaliando a freqüência de irrigação com água salina em mudas de pinha 

produzidas em substrato com polímero, concluiu que o uso do polímero hidratado nos níveis 

adotados não afetou o crescimento e a qualidade das mudas, propondo estudos mais aprofundados 

nesse tema. 

Sistema Radicular da Pinha 

Informações sobre distribuição, qualidade e quantidade das raízes é fundamental para 

determinação dos espaçamentos das plantas, da aplicação de adubos e o do manejo do solo e da 

irrigação (ELOI et al.,2017). Além destes mecanismos há também a relação entre a raiz,o ambiente 

e o solo, que dependendo do tipo de interação pode apresentar índices que favorecem ou restringem 

seu desenvolvimento como umidade, distribuição de nutrientes e compactação (MOREIRA, 

2004). 

O desenvolvimento espacial no solo define a habilidade da planta em explorar a quantidade de 

recursos disponíveis (LYNCH;BROUNM, 2001). A arquitetura do sistema radicular é bastante 

complexa por considerar vários pontos particulares de cada planta, como taxa de crescimento, 

ramificações e direção das raízes (BONSER et al., 1996). Vasconcelos e Garcia (2005) apontam 

que, além da influência genética e ambiental, a arquitetura do sistema radicular também sofre 

alterações em função da idade da planta, podendo variar tanto entre ciclos de cultivo como dentro 

do ciclo. 

Para as avaliações realizadas no sistema radicular os resultados podem variar de acordo com a 

cultura, cultivar estudada e o manejo. Segundo Ohashi (2014), em condições de campo, o tamanho 

do sistema radicular tem sido ignorado em função da dificuldade de realização nas medições.  

A pinha possui raiz pivotante profunda, sendo a maior parte superficial e bem ramificada, quando 

jovens, possuem um crescimento superior a parte aérea (SALVADOR, 2013). Para uma boa 
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distribuição das raízes, o solo deve ser profundo e com boa aeração, dessa forma a evitando a 

podridão do sistema radicular (ROZANE; NATALE, 2014). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido nos meses de abril a agosto de 2019 em ambiente protegido, 

pertencente ao Instituto Federal do Ceará, Campus Sobral, sob as coordenadas geográficas de 

3°41’03” de latitude Sul, 40°20’24” de longitude a Oeste Greenwich, altitude de 70 m. distando 

240 km da capital Fortaleza.  

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados (DBC) com fatorial 3 x 3 x 2, correspondente 

a três combinações de adubos líquidos: A1 - solução de uréia + enxofre elementar + ácido 

fosfórico, A2 - sulfato de amônio +ácido fosfórico, e A3 - água sem fertilizantes; três turnos de 

rega (TR): 1, 3 e 6 dias e duas doses de hidrogel: controle 0 g (SH) e aplicação de 5 g por planta 

de pinha (CH). Distribuídas em quatro blocos, sendo as plantas agrupadas com alturas 

semelhantes, totalizando setenta e duas parcelas experimentais.  

O solo utilizado foi uma mistura de três partes de solo superficial e uma parte de areia 

posteriormente passada em peneira de malha de 4 mm e acondicionado em recipientes plásticos 

com capacidade de 20 dm³. As mudas de pinhas provinham de outro experimento (LIMA et 

al.,2019)e já contavam com seis meses de idade.  

A adubação foi feita segundo a recomendação adaptada de Araújo Filho et al. (1998) e Martelleto 

e Ide (2008), os quais sugerem na fundação 85 g planta-1 P2O5, 45 g planta-1 K2O e 50 g planta-1de 

nitrogênio. Devido a aplicação ser via fertirrigação e o experimento ter duração de apenas quatro 

meses essa recomendação foi parcelada em seis vezes quinzenalmente.  

As fontes de nitrogênio foram de nitrato (NO3
-) e de amônia (NH3) correlatos aos tratamentos A1 

e A2, respectivamente. O controle de pragas e doença foi de caráter preventivo com aplicação de 

alhol e calda bordalesa conforme Ponte e Ponte (2008). 

A adição de 5 g de hidrogelForth® foi realizada no momento do transplantio das mudas e na metade 

das parcelas experimentais. Para a sua adição no solo, foi aberto um furo de aproximadamente 20 

cm de profundidade no centro do recipiente. Em seguida colocado 5 g de hidrogel já hidratado 

com 800 ml de água. As mudas de pinha foram encaixadas no furo, de modo que o hidrogel ficou 

a permear as raízes. 

Aos 22 dias após o transplantio, iniciou-se o tratamento com turnos de rega. O manejo da irrigação 

foi realizado mediante a evaporação d’água observada em um minitanque do tipo Classe A, 

localizado no interior do telado agrícola. Para os tratamentos com turno de rega de um dia, aplicou-

se a irrigação total, conforme evaporado diariamente. Para o TR de 3 e 6 dias, o valor aplicado foi 

o somatório evaporado correspondente ao total evaporado nos três e seis dias, respectivamente. 

Além disso, dados de precipitação, temperatura do ar e umidade relativa do ar foram coletados 

diariamente às 9h00, por meio de um pluviômetro Ville de Paris e de um termohigrômetro, 

respectivamente. 

A avaliação do efeito dos tratamentos no sistema radicular das mudas de pinha foi realizada aos 

116 dias após o transplantio (DAT), a partir de amostras destrutivas da planta (parcela), para a 

retirada e medição das raízes. Para tanto foram analisadas a Massa Fresca, Massa Seca e o Teor 

de Massa Seca das raízes, com 116 dias após o transplantio (DAT). A determinação da massa 

fresca de raiz (MFR, g planta-1) seguiu-se após a limpeza destas e postas para secar a sombra, só 

então foram pesadas. Enquanto que a massa seca de raiz (MSR, g planta-1)foi obtida após estas 

passarem por uma estufa a uma temperatura de 65°C pelo período de 48h, ou até massa constante 
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e posteriormente pesada em balança de precisão de 0,01 g. Já o teor de massa seca da raiz (TMR, 

%) foi determinado pela razão entre a massa seca e a massa fresca de raiz. 

As variáveis avaliadas foram submetidas ao teste de Kolmogorov-Smirnov, que apresentaram 

distribuição normal (p <0,05) após transformação dos dados conforme as equações 1 (para massa 

fresca) e 2 (para massa seca e teor de massa seca). Em seguida as variáveis foram submetidas à 

análise de variância (Anova), pelo teste F e quando observado efeito significativo (p<0,05) entre 

os tratamentos, aplicou-se o teste de comparação de média de Tukey (p<0,05). As análises foram 

realizadas no programa Sisvar (FERREIRA, 2011). 

𝑀𝐹𝑅 =
1

𝑙𝑜𝑔(𝑥)
        (1) 

𝑀𝑆𝑅 = 𝑇𝑀𝑅 = (
𝑋+10

10
)       (2) 

Em que: MFR–Massa Fresca da Raiz (g planta-1); MSR– Massa Seca da Raiz 

(g planta-1); TMR– Teor de Massa Seca (%); X- As variáveis analisadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises estatísticas das variáveis apresentadas na Tabela 1 não foram observadas a interação 

significativa (P>0,05) entre nenhum dos fatores analisados. As diferentes fontes de adubação 

afetaram significativamente (P <0,001) apenas a massa seca radicular (MSR). Já o teor de massa 

seca da raiz (TMSR) foi influenciado significativamente (P<0,05) apenas pelo turno de rega. O 

tratamento com hidrogel não afetou significativamente (P>0,05) nenhuma das variáveis analisadas 

(Tabela 1).  

Tabela 1 – Resumo da análise estatística das variáveis do desenvolvimento radicular da pinha sob diferentes turnos 

de rega, fontes de adubação e aplicação de hidrogel. 

Fonte de variação GL 
  QUADRADOS MÉDIOS 

  MSR TMSR 

Bloco 3   0,152*** 0,027* 

Turno de Rega (TR) 2   0,005ns 0,031* 

Hidrogel (H) 1   0,035ns 0,001ns 

Adubação (A)o 2   0,242*** 0,024ns 

TR x H 2   0,028ns 0,015ns 

TR x A 4   0,030ns 0,012ns 

H x A 2   0,001ns 0,005ns 

TR x H x A 4   0,019ns 0,012ns 

Erro 42   0,013 0,009 

CV (%)     17,64 15,31 

Média     0,643 0,614 

ns – não significativo pelo teste F; *, **, *** - Significativos a 5%, 1%, e 0,1% de significância pelo teste F, 

respectivamente; GL – Graus de liberdade; CV – Coeficiente de variação; MSR- Massa Seca da Raiz; TMSR-Teor de 

Massa Seca da Raiz 

 

Os resultados da Figura 1 mostram as variáveis analisadas das raízes, no gráfico A, a relação entre 

massa seca e adubação nos tratamentos A1 (solução de uréia + enxofre elementar +ácido 

fosfórico), A2 (sulfato de amônio+ácido fosfórico) não diferiram significativamente (P>0,05) 

entre si, apresentando valores iguais a 30g, porém o A3 (somente água, controle) obteve expressivo 
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aumento, sendo superior a 50g. Esse comportamento pode estar relacionado ao fato de que os 

nutrientes fornecidos não foram totalmente absorvidos, quando aplicado na maior concentração 

(A1) ena menor (A2), impossibilitando o deslocamento para o sistema radicular. 

 

 
Figura 1 –Médias das variáveis radiculares de mudas de pinha (Amona squamosa L.) submetida a diferentes turnos 

de rega, fontes de adubação e hidrogel obtidos aos 116 dias após o transplantio. (A e B) Massa seca da raiz, MSR; e 

(C e D) Teor de massa seca da raiz, TMSR. *Médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem entre si pelo 

teste de Tukey (p<0,05) 

 

No presente estudo, a maior produção de massa seca obtida foi com o tratamento A3, que foi 

aplicado apenas água. Esse resultado de adubação apresentou resposta diferente aos observados 

por ELOI et al. (2007) discorrendo que a maximização dos recursos naturais e o aumento da 

produtividade não são obtidos apenas com o fornecimento de água às culturas, sendo fundamental 

um incremento aos níveis de fertilidade no solo. 

Para Rozane e Natale(2014) não há determinação das doses de nutrientes para pomares de 

anonáceas em formação e produção com a finalidade de sustentabilidade e elevadas 

produtividades. 

Na Figura 1B, a massa seca de raiz em função do hidrogel não apresentou efeito significativo 

(P>0,05) embora o tratamento com hidrogel tenha apresentado um valor superior. Azevedo (2000) 

destaca que as raízes das plantas crescem por dentro dos grânulos do polímero hidratado, com 

maior superfície de contato entre as raízes, água e nutrientes. Nesse caso, observou-se efeito 

satisfatório da aplicação do produto e consequentemente o maior desenvolvimento na distribuição 

radicular. 

Zonta et al. (2009) avaliando a influência de diferentes turnos de rega e doses de hidroabsorvente 

no desenvolvimento da cultura do café (Coffea Canephora Pierre) em casa de vegetação 

b b

a

0

10

20

30

40

50

60

A2 A1 A3

M
as

sa
 s

ec
a 

d
a 

ra
íz

 (
g

)

Adubação 

A

a

a

0

10

20

30

40

50

60

SH CH

M
as

sa
 s

ec
a 

d
a 

ra
íz

 (
g

) 

Hidrogel

B

b
ab a

0

10

20

30

40

50

60

3D 1D 6D

T
eo

r 
d

e 
m

as
sa

 s
ec

a 
d

a 
ra

íz
 

(%
)

Turno de rega

C

a a

0

10

20

30

40

50

60

CH SH

T
eo

r 
d

e 
m

as
sa

 s
ec

a 
d
a 

ra
íz

(%
)

Hidrogel

DDD

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

151 

concluíram que, a maior dose de hidrogel(9,0 g vaso-1) proporcionou a melhor condição para o 

desenvolvimento inicial da cultura. O que reforça a interação e o benefício de hidrogéis na relação 

solo- planta. 

Para o teor de massa seca em relação ao turno de rega (Figura 1C), observa-se que a frequência 

diária (1D) não diferiu estatisticamente dos turnos de rega com três e seis dias, porém quando estes 

últimos quando comparados entre si apresentam diferença em que o de maior intervalo (seis dias) 

possui teor de massa seca superior a 30%., ou seja, o TR menos frequente possibilitou maior 

quantidade em teor e massa seca. 

Nota-se que a irrigação com frequência de três dias não favoreceu o aumento no desenvolvimento 

radicular, sendo este tratamento com produção abaixo dos turnos de rega diário e com seis dias. 

Contudo, o turno de rega de seis dias proporcionou maior teor de massa seca radicular em relação 

aos turnos de rega mais frequentes. Esse resultado mostra que a reposição diária fez com que a 

planta investisse menos no desenvolvimento radicular ao contrário de turnos de regas maiores. O 

maior déficit hídrico no solo proporcionado pelo turno de rega de seis dias (6D, Figura 1C) 

favorece o desenvolvimento radicular que necessita explorar maior área em busca de água e 

nutrientes. Ribeiro (2016) relata que a distribuição no perfil do solo das raízes de uma variedade 

determina grande parte da sua adaptação ao ambiente, tanto em relação as condições climáticas, 

como ao tipo de solo. 

Essa resposta é evidenciada pelo fato de que a pinha apresenta bastante rusticidade e pela fácil 

adaptação a períodos longos de estiagem, sendo mais apropriada às condições de clima do 

semiárido nordestino (ARAÚJO FILHO, 1998). Desse modo, pode-se sugerir que o 

desenvolvimento satisfatório da pinha, não é muito exigente quanto à necessidade hídrica. 

Segundo Santos (2018) a Pinha na fase jovem pode atingir uma profundidade superior a 5,5 vezes 

a altura da planta, o que proporciona tolerância quando a planta se encontra num período de 

variações hídricas no solo.  

Na Figura 1D se observa que não houve diferença significativa (P<0,05) para o efeito do hidrogel 

quando avaliado a sua influência sobre o teor de massa seca da raiz, com valores iguais a 30%. 

Oliveira (2018) relata que as regiões preferenciais de cultivo da pinheira estão localizadas em 

zonas quentes ou semiáridas com acentuado déficit hídrico na maior parte do ano, tais condições 

climáticas produzem estresse às plantas que respondem muito bem com uma série de adaptações 

que incluem fechamento de estômatos, proteção cerosa das folhas, abscisão foliar e sistema 

radicular profundo. De modo geral,os116 DAT não foram suficientes para que o uso do hidrogel 

afetasse significativamente o desenvolvimento do sistema radicular das mudas de pinha quando 

submetido a diferentes fontes de adubação e diferentes turnos de rega. 

CONCLUSÕES 

O sistema radicular da pinha (Annona squamosa L.) foi influenciado pela fonte de adubo e 

adubação, afetando seu desenvolvimento. 

O menor do intervalo de reposição de água as mudas de pinha contribuíram para o menor teor de 

massa seca da raiz, o que pode representar um saldo de energia que pode ser aplicado em outras 

partes da planta, como no crescimento da parte aérea e na produção.  

O efeito do hidrogel isolado ou em conjunto aos demais fatores foi indiferente ao desenvolvimento 

radicular. 
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DETERMINAÇÃO DOS ATRIBUTOS QUÍMICOS DO ESTERCO 

CAPRINO DA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UVA, SOBRAL, CE, 

EMPREGADO AGRICULTURA FAMILIAR. 
 

Antonia Isabela Soares Ximenes 

José Roberto de Sá 

Maria Cristina Martins Ribeiro de Souza 

Dimitri Matos Silva 

INTRODUÇÃO 

A incorporação de estercos nos solos do semiárido do Nordeste brasileiro é uma das alternativas 

de grande importância para elevar a fertilidade do solo favorecendo maior capacidade de 

disponibilizar nutrientes às plantas, especificamente os dois macronutrientes mais exigidos pelas 

plantas, o nitrogênio e fósforo. Essa prática é muito viável nas áreas de agricultura familiar devido 

tornar os solos mais produtivos, quando os seus atributos físicos são adequados aos cultivos 

agrícolas.  A reciclagem de nutrientes através da utilização de resíduos orgânicos nas propriedades 

tem como finalidade controlar a degradação ambiental, e reduzir os custos com fertilizantes 

sintéticos (MENEZES e SALCEDO, 2007; HIGASHIKAWA et al., 2010).  

Apesar do reconhecimento dos efeitos positivos dos resíduos orgânicos sobre os atributos 

químicos, físicos e as atividades dos microrganismos do solo, existe uma preocupação com o uso 

de estercos no solo, em relação à existência de níveis excessivos de nitrogênio e fósforo em sua 

composição além da exigência das culturas, onde dependendo das condições físicas do solo podem 

ocorrer sérios problemas ambientais, como por exemplo, a eutrofização dos mananciais 

superficiais e em profundidade atingindo os aquíferos (SILVEIRA et al., 2011).  

A produção de pequenos ruminantes caracteriza-se como uma atividade de grande importância 

cultural, social e econômica para a agricultura familiar, desempenhando um papel fundamental em 

seu desenvolvimento (SOUZA e ROBERTO et al., 2011). O uso de esterco de origem animal 

empregado nas práticas agrícolas necessita de estudos que viabilizem sua utilização como 

componente de substratos, assim o presente trabalho teve por objetivo interpretar os resultados das 

análises químicas do esterco caprino.  

 

BASES TEÓRICAS 

Agricultura familiar 

Estima-se que aproximadamente 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do país pertençam à 

agricultura familiar o que, em termos absolutos, corresponde a 4,36 milhões de estabelecimentos 

agropecuários, entretanto, a área ocupada pela agricultura familiar é de apenas 80,25 milhões de 

hectares, o que corresponde a 24,3% da área total ocupada por estabelecimentos rurais. A 

agricultura familiar é responsável pela produção e abastecimento de cerca de 70% dos alimentos 

consumidos em todo o país (Brasil, 2015 e BRASIL et al., 2018).  

De acordo com a Lei Federal n. 11.326, de 24 de julho de 2006, no artigo 3º (BRASIL, 2006), são 

destacadas como características primordiais para se enquadrar como agricultores familiares: (i) 

não possuir área maior do que quatro módulos fiscais; (ii) a mão de obra utilizada nas atividades 

econômicas ser predominantemente familiar e (iii) o maior percentual da renda ser obtido das 

atividades econômicas do estabelecimento. Como agricultura familiar tradicional entende-se, neste 

estudo, os agricultores enquadrados na Lei Federal 11.326, de 24 de julho de 2006, não 

pertencentes à reforma agrária (BEZERRA e SCHLINDWEIN, 2017). 
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Importância da Caprinocultura para a Agricultura Familiar   

A caprinovinocultura no Nordeste brasileiro constitui se numa atividade de extrema importância, 

seja no contexto econômico, pela geração de fonte de renda para pequenos produtores, seja no 

contexto sociocultural, pela fixação do homem ao campo e perpetuação da atividade produtiva 

para as gerações seguintes (BATISTA e SOUZA, 2015). Para Araújo (2003) a exploração ovina e 

caprina representa a maior fonte produtora de proteína para os agricultores e os habitantes das 

pequenas cidades do Nordeste. 

A adaptação dessas espécies às condições ambientais da caatinga e habilidade de transformar 

material fibroso e de baixo valor nutritivo, em alimentos nobres de alto valor protéico para o 

homem, como são a carne e o leite é a razão do sucesso da caprinocultura na região. No Nordeste 

brasileiro, o rebanho de caprinos teve aumento de 18,38%, passando de cerca de 6,4 milhões de 

cabeças para 7,6 milhões entre os anos de 2006 e 2017 (EMBRAPA, 2018).  

 

Esterco caprino 

Os teores de nutrientes do esterco animal podem variar com a fase de decomposição do material, 

a alimentação, o sistema de criação, a idade do animal, a raça, entre outros fatores (ORRICO et 

al., 2007; TRANI et al., 2008). As quantidades de nutrientes excretados nas fezes de caprinos 

foram avaliadas por Orrico et al. (2007), que ao avaliarem a composição química de esterco 

caprino obtiveram teor médio de 1,39% N; 0,62% P e 0,29% K (percentual de matéria seca).  

O esterco caprino é considerado um dos adubos mais ativos e concentrados. Estima-se que 250 kg 

de esterco de cabra produzam o mesmo efeito que 500 kg de esterco de vaca (ALVES e 

PINHEIRO, 2008). Esse esterco ainda é citado como um dos melhores para ser empregado na 

adubação, devido às quantidades consideráveis de nitrogênio, fósforo e potássio em sua 

composição química (AMORIM, 2002). O esterco caprino também é mais sólido e muito menos 

aquoso que o dos bovinos e suínos, tem a estrutura mais fofa, permitindo a aeração, e por essa 

razão apresenta fermentação mais rápida, podendo ser aproveitado com sucesso na agricultura 

após um menor período de tempo incorporado ao solo que os demais, (HENRIQUES, 1997; 

TIBAU, 1993).  

A principal dificuldade para o seu uso é, justamente, a falta de informações científica sobre a 

importância desse insumo para disponibilizar nutrientes no solo em sequência serem absorvidos 

pelas plantas e promover o equilíbrio do estado nutricional das mesmas, leva o produtor a vender 

o esterco produzido pelos animais para adicionar renda à família (SILVA, 2010) deixando, muitas 

vezes, de melhorar as condições do solo e garantir melhores rendimentos em suas produções 

(SOUZA et al., 2015). 

Vantagens do uso da matéria orgânica (MO) para o solo agrícola 

A matéria orgânica (MO) é constituída de resíduos de origem vegetal ou animal, como estercos, 

restos de cultura, palhadas, folhas, cascas e galhos de árvores, raízes das plantas, e animais que 

vivem no solo (ALCÂNTARA, 2017). É considerado um componente-chave da qualidade do solo 

(DORAN, 1997). 

A MO um papel fundamental em atributos físicos, químicos e biológicos do solo. A agregação é 

o principal atributo físico favorecido pela MO e, a partir desse efeito, outros atributos físicos são 

positivamente afetados, como a densidade do solo, a porosidade, a aeração e a capacidade de 

retenção/infiltração de água (ALCÂNTARA, 2017).  A MO também afeta diretamente atributos 

biológicos do solo, pois atua como fonte de carbono, energia e nutrientes para os microrganismos 

quimioheterotróficos (BAYER; MIELNICZUCK, 1999). 
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Para Menezes e Salcedo, (2007) a utilização de fertilizantes orgânicos é uma alternativa 

amplamente adotada visando fornecer nutrientes para as culturas, principalmente nitrogênio e 

fósforo, em áreas de agricultura familiar na região semiárida do Brasil. Em geral, os solos da região 

semiárida são deficientes em N e P limitando a produtividade das culturas.  O efeito do uso de 

fertilizantes de origem orgânica sobre a produtividade das culturas pode ser direto, através do 

fornecimento de nutrientes, ou indireto, através da modificação das propriedades físicas do solo 

que, por sua vez, melhoram o ambiente radicular e estimulam o desenvolvimento das plantas 

(KIEHL, 1997).  

O cultivo intensivo e inadequado do solo resulta, na maior parte das vezes, em um marcante 

declínio dos níveis de matéria orgânica do solo. Nesse contexto, a utilização de fertilizantes 

orgânicos e minerais, juntamente com a adoção de práticas de cultivo conservacionistas que visem 

ao aumento dos teores de matéria orgânica é de fundamental importância por melhorar a fertilidade 

dos solos (WANDER, 2004). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O esterco caprino utilizado foi coletado no setor de caprinocultura da Fazenda experimental – 

FAEX da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA Sobral, Ceará (figura 1). Os animais 

vivem em sistemas de cultivo semi-intensivo, alimentados com concentrado e tendo como 

volumoso, o capim tifton 85 (Cynodon spp.) e espécies nativas da caatinga. Foram coletadas seis 

amostras do montante de esterco caprino que passou por um processo de estabilização biológica 

em uma esterqueira localizada na fazenda em local aberto durante o ano de 2018.  

Figura 1- Composteira 

 

Fonte: Autores (2017). 

Uma amostragem foi realizada na esterqueira com a coleta de seis amostras simples em diferentes 

pontos da área amostrada na esterqueira, em seguida foram homogeneizadas para formar uma 

amostra composta de 0,5 kg, e enviada ao Laboratório de Fertilidade do Solo do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Sobral, secas ao ar livre e passadas na 

peneira de 2 mm de malha para a determinação de carbono orgânico – (CO), pH em água, os teores 

de P, K, Ca, Mg, Na disponíveis e a condutividade elétrica – (CE).  

O pH foi determinado na relação solo/água de 1:2,5 por potenciometria. A acidez potencial (H+Al) 

foi extraída com acetato de cálcio a 0,5 mol L-1 e quantificada por titulometria com NaOH 0,025 
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mol L-1. Os teores de Ca, Mg e Al trocáveis foram extraídos em conjunto com KCl 1 mol L-1 

titulando-se numa fração do extrato, o Al3+ com NaOH na presença de azul de bromotimol como 

indicador. Em outra fração do extrato, foram titulados o cálcio e o magnésio por complexometria 

com o emprego do EDTA, usando como indicador o negro-de-eriocromo–T. Em uma terceira 

alíquota é feita a determinação de cálcio por complexometria com EDTA e ácido calcon cabônico 

como indicador. Enquanto os teores de Na e K trocáveis foram extraídos com Mehlich-1, sendo 

determinados em fotômetro de chama. O P foi extraído com a solução extratora de Mehlich-1 

constituída por HCl 0,05 mol L-1 + H2SO4 0,0125 mol L-1 e determinado por espectrofotometria 

visível, com leitura da transmitância, usando filtro de 880 nm (TEIXEIRA et al., 2017). 

A condutividade elétrica do extrato de saturação do esterco (CEes) foi determinada utilizando-se 

15 g de amostra (base seca) mais 30 mL de água deionizada, agitando-se por 30 min. Após 16 h 

de repouso, as amostras foram filtradas e as determinações feitas no extrato aquoso, com auxílio 

de condutivímetro calibrado com solução-padrão de KCl 0,01 mol L-1 (CE =  1,412 dS m-1 a 25 

°C). 

O carbono orgânico (CO) do esterco foi quantificado por oxidação da matéria orgânica via úmida, 

empregando-se solução de dicromato de potássio em meio sulfúrico, com fonte externa de calor, 

pela determinação do carbono orgânico determinou-se a matéria orgânica do esterco caprino 

multiplicando por um fator 2,05 conforme Pascual et al. (1997) que consideram esse fator mais 

adequado para o cálculo de matéria orgânica em resíduos orgânicos. Pelas determinações 

analíticas, calculou-se a soma de bases (S), capacidade de troca de cátions a pH 7 (T), capacidade 

de troca de cátions efetiva (t), saturação por bases (V),  e percentagem de sódio trocável (PST). A 

relação C/N foi obtida por meio dos teores de carbono orgânico e nitrogênio total  (TEIXEIRA et 

al., 2017).  O nitrogênio total (NT) foi calculado pelo teor de matéria orgânica multiplicado pelo 

fator 0,05 por considerar que a matéria orgânica do solo contém 5% de nitrogênio (TOMÉ JR, 

1997). Os teores disponíveis de P e K em mgdm-3 e os teores trocáveis de Ca e Mg cmolcdm-3 

também foram convertidos para os teores totais que correspondem aos teores nas formas totais 

pesados em uma aliquota de esterco (gkg-1).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

São apresentados na (Tabela 1). Pelos resultados obtidos, observou-se que os valores de carbono 

orgânico e matéria orgânica do esterco caprino de 231 e 473,55 gkg -1, são considerados como 

muito alto respectivamente (RIBEIRO et al. 1999; SOBRAL et al., 2015). Melo et al. (2008) ao 

avaliarem esterco bovino, encontraram teor de matéria orgânica de 255 gkg-1.  Souto et al., (2013) 

ao avaliarem amostras de esterco caprino, observaram um teor de 359, 6 gkg-1 de CO superior ao 

encontrado no esterco caprino em estudo, esse maior teor de CO encontrado pelos autores é 

explicado em relação ao maior C/N no esterco dos caprinos do semiárido do sertão paraibano em 

relação ao valor obtido neste esterco caprino dos animais da FAEX/UVA, semiárido cearense.  

Os valores de carbono orgânico, matéria orgânica, pH, acidez potencial, soma de bases,  

capacidade de troca de cátions a pH7, saturação por bases, percentagem de sódio trocável, 

condutividade elétrica, os teores disponíveis de macronutrientes e a relação C/N do esterco 

caprino. 
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Tabela 1. Composição química do esterco caprino de uma esterqueira da Fazenda Experimental-FAEX/ 

UVA, Sobral, CE. 

CO MOEC pH H+Al S T V PST CE 

gkg1 (H2O) cmolcdm3 % dSm-1 

231 473,55 8,6 1,55 38,133 39,683 96 12 0,08 

NT P K Ca Mg Na Relação C/N 

g kg-1 mgdm-3 cmolcdm3  

23,677 114 23,35 9,65 0,35 4,783 10 

pH – determinado em H2O, relação 1:2,5, equivalente a relação 10 g de solo/25 mL de água destilada. P(Mehlich); (T) = Capacidade de troca de 

cátions a pH 7 – CTC pH 7; CO = Carbono orgânico; MOEC = Matéria orgânica do esterco caprino; PST = percentagem de sódio trocável; CE 

= Condutividade elétrica. Acidez potencial (H+Al) 

A diferença nos valores de matéria orgânica dos estercos de origem animal resulta do processo de 

compostagem, processo de estabilização biológica e alimentação dos animais geradores destes 

resíduos, devendo-se levar em consideração também o fator utilizado no cálculo da matéria 

orgânica, neste caso do estudo do esterco caprino foi utilizado o fato 2,05 recomendado por Pascual 

et al. (1997) que consideram esse fator mais adequado para o cálculo de matéria orgânica em 

resíduos orgânicos. Com o uso desse esterco caprino no solo, ocorrerá aumento nos teores de 

matéria orgânica que quando mineralizada pelos microrganismos heterotróficos fornece nutrientes 

essenciais às plantas, principalmente nitrogênio, enxofre, fósforo e boro (MEURER, 2007).  

Para o (pH) do esterco caprino o valor obtido foi 8,6 (Tabela 1), sendo considerado muito alto.  

(RIBEIRO et al. 1999; SOBRAL et al., 2015).  O alto valor de pH do esterco caprino foi 

influenciado pelos teores de sódio (4,783 cmolcdm-3)  que provavelmente pode está ligado a 

alimentação dos animais rica em sais. Para Malavolta (2006), o sódio presente no meio é adsorvido 

fracamente às partículas do solo, e na presença de água, forma uma base (NaOH) forte que se 

dissocia com facilidade, elevando o pH.  Com relação ao teor de alumínio trocável, não se observou 

sua presença no esterco caprino, confirmando que o esterco não apresenta problemas de toxidez 

às plantas e nem interfere na dinâmica dos íons fosfatos no solo. Sharma et al. (1997), admitem 

para uso nas lavouras, resíduos orgânicos com pH em água na faixa de 6 a 8,5. Neste caso, o 

esterco caprino aplicado ao solo, em doses elevadas, pode modificar o valor de pH, para uma faixa 

acima daquela considerada adequada ao crescimento das culturas, em razão de sua alcalinidade. 

Os valores da soma de bases (SB) (33,55cmolc dm3) e a saturação por base (V%) (96%) (Tabela 1) 

são considerados como muito alto (RIBEIRO et al. 1999; SOBRAL et al., 2015). A soma de bases 

corresponde à soma de cálcio, magnésio, potássio e sódio, todos na forma trocável, a SB permite 

a indicação do número de cargas negativas, dos colóides que estão ocupadas por bases e atua 

também para o cálculo da saturação de bases (V%) (LOPES, 1998). Por essa razão ambos os 

resultados SB e V(%), são considerados muito altos, pois a saturação de bases apresentou resultado 

superior a 70%.  

A capacidade de troca de cátions (CTC) a pH 7 reflete a capacidade do esterco caprino em adsorver 

cátions. A capacidade de troca catiônica (CTC) pode ser obtida por soma de bases, com acréscimo 

do alumínio e hidrogênio. Esse atributo reflete também o grau de maturação do resíduo orgânico 

em estudo. Com a aplicação desse esterco pode contribuir com o aumento da CTC do solo, 

favorecendo a adsorção da fase sólida do solo e a disponibilidade de nutrientes à solução do solo 

de forma sincronizada com a exigência das plantas, controlando as perdas por lixiviação. A CTC 

encontrada no esterco caprino do presente trabalho é 35,10 cmolc dm3, que segundo Lopes (1998) 

auxilia na retenção de água no solo.  
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O esterco apresentou uma percentagem de sódio trocável de 12% e uma condutividade elétrica de 

0,08 dSm-1 (Tabela 1). Pela percentagem de sódio trocável o esterco caprino pode apresentar 

problema para o solo e as plantas devido à presença de sódio trocável ser alta no esterco. O excesso 

de sódio determinado na amostra do esterco caprino quando adicionado ao solo causará distúrbio 

na absorção de nutrientes, (alterando as concentrações de nutrientes nas plantas). O esterco caprino 

pela percentagem de sódio trocável indica alto teor de sódio trocável que pode ocasionar sérios 

problemas físicos no solo e interações inadequadas entre os íons de K, Ca e Mg disponíveis no 

solo ocasionando perda de crescimento das plantas. No entanto, a condutividade elétrica do esterco 

caprino não apresenta risco de uso do esterco com relação ao aumento de salinidade do solo.  Essas 

observações são confirmadas por PIZARRO (1978)  ao constatar que um solo pode  apresentar 

problemas de sodicidade quando a percentagem de sódio trocável for > 7%.  

O teor de nitrogênio total calculado pelo teor de matéria orgânica do esterco caprino em estudo é 

de 23,677 gkg-1 é considerado muito alto. Tal concentração de N pode ser explicada pela 

alimentação dos animais com alimentos ricos em uréia e forragem oriundas de plantas ricas em 

proteínas. Os teores elevados de N total nesse esterco caprino indicam que este pode atuar como 

fonte imediata de N às plantas. No entanto, a aplicação do esterco no solo deve ser feita com 

cuidado, observando as doses aplicadas, a textura do solo e a forma de aplicação, para evitar a 

lixiviação de amônio e nitrato, sendo necessário estudar as doses ideais dos estercos para ser 

incorporados ao solo, evitando concentrações além da exigência das culturas. Souto et al., (2013) 

ao avaliarem amostras de esterco caprino, observaram teor de 16,63 gkg-1 de N, cujos teores foram 

considerados pelos autores como muito elevados, podendo essa concentração de N no esterco 

caprino ser explicado provavelmente pela habilidade desses animais na seleção de alimentos. 

 Os teores de P (Tabela 1) obtido do esterco caprino em estudo foi de 114 mgdm-3 disponível 

correspondendo a forma total de 11,40 gkg-1 superior a forma total de P obtida por Souto et al., 

(2013) ao avaliarem amostras de esterco caprino criados no semiárido paraibano, observaram um 

teor total  de 2,57 gkg-1 de P. A explicação sobre a superioridade do P no esterco caprino em 

relação aos obtidos pelos autores acima pode ser devido ao regime alimentar na criação semi 

extensiva dos animais na Fazenda experimental da Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde 

se alimentam de pastagens nativas da caatinga, levando em consideração o tipo de pastagem, a 

idade dos animais, época de pastejo e a complementação dos alimentos concentrados com 

suplementos minerais rico em P promovendo maior concentração de P no esterco produzidos pelos 

caprinos. 

Os valores dos teores de potássio e cálcio são considerados muito alto enquanto o teor de magnésio 

do esterco caprino é considerado como baixo (Tabela 1), segundo os critérios de interpretação dos 

teores disponíveis (RIBEIRO et al., 1999; SOBRAL et al., 2015). As formas totais de K, Ca e Mg 

obtidos no esterco de caprino estudado foi de 9,13 g kg-1, 1,92 g kg-1 e 0,04g kg-1 . Pelo resultados 

obtidos, observa-se que apenas o K apresenta maior concentração quando confrontado com as 

observações de Souto et al., (2013) que ao avaliarem amostras de esterco caprino criado no sertão 

da Paraíba em sistema extensivo, observaram os teores totais de 0,59 gkg-1, 24,7 gkg-1 e 9,6 gkg-1 

para K, Ca e Mg respectivamente. O resultado obtido reforça a recomendação da utilização do 

esterco de caprino especialmente de fósforo e dos demais nutrientes, além de favorecer as 

propriedades físicas e biológicas do solo. 

A relação C/N do esterco caprino de 10 (Tabela 1) reflete uma rápida decomposição do esterco 

que pode liberar rapidamente o nitrogênio incorporado no esterco.  O esterco caprino apresentou 

baixo valor da relação C/N, indicando maior potencial de suprimento de N a partir da 

decomposição desse esterco. No entanto, doses altas o excesso de N total e mineral pode promover 

contaminação do lençol freático devido à lixiviação do nitrato, dependendo da textura do solo e da 
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frequência de aplicação. Por outro lado a aplicação de resíduos orgânicos com C/N alta resulta em 

imobilização temporária de N pelos microrganismos do solo. Neste caso o esterco caprino com 

relação C/N abaixo de 15 não altera o equilíbrio microbiológico do solo, não promovendo 

imobilização de N, tais observações são corroboradas por Bernal et al. (1998a).  Souto et al., (2013) 

ao avaliarem amostras de esterco caprino, observaram uma relação C/N de 21,62 superior a 

observada ao valor encontrado neste esterco caprino em estudo. Pela relação C/N obtida com o 

esterco caprino observou-se em sua composição química que o esterco é mais rico em N que em 

carbono, predominando sua rápida decomposição e mineralização para disponibilizar nutrientes às 

plantas não promovendo o processo de imobilização. Tal condição é explicada também por 

Teixeira et al., 2011 ao constatarem que quando a relação C/N do material orgânico for acima de 

30/1, ocorrerá o predomínio da imobilização dos nutrientes na biomassa microbiana. E quando a 

relação C/N for abaixo de 20/1 predomina a mineralização d. 

CONCLUSÃO 

Pela interpretação da análise química do esterco caprino, observou-se elevados teores de matéria 

orgânica, fósforo, potássio e cálcio, baixo teor disponível de magnésio, baixa condutividade 

elétrica, ausência de acidez trocável e alta percentagem de sódio trocável. O esterco caprino pode 

ser utilizado como fertilizante orgânico, contudo, é necessário levar em consideração as práticas 

de cultivos e escolhas das culturas tolerantes ao teor de sódio trocável principalmente no preparo 

de mudas.  
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EXTRATORES DE SOLUÇÕES DO SOLO NO MONITORAMENTO DO N E K NO 

CULTIVO DO MELOEIRO 

 

Jessica Crhistie de Castro Granjeiro 

Karen Mariany Pereira Silva 

Régis Cavalcate Vieira 

José Francismar de Medeiros 

INTRODUÇÃO  

O melão (Cucumis melo L.) é uma cultura rentável e de rápido retorno econômico, que além de 

ser adaptável para o Nordeste brasileiro, é considerada uma cultura relevante economicamente 

para a região (SOUSA, 2017). O agropólo Mossoró-Assú é principal região produtora de frutas e 

hortaliças do Estado do Rio Grande do Norte, constituindo-se uma das principais áreas irrigadas 

do semiárido brasileiro. Nessa região, os solos são constituídos por material calcário e sedimentar 

apresentando heterogeneidade de características, variando desde solos mais profundos e arenosos 

até solos mais rasos e ricos quimicamente (EMBRAPA, 2006). Na região são encontrados 

principalmente Latossolos, Argissolos, Chernossolos Rêndzicos, Cambissolos, Neossolos 

Litólicos, Quartzarênicos e Flúvicos. 

Os Cambissolos representam mais de 60% dos solos do distrito irrigado do Baixo Açu, e mais de 

90% dos solos do município de Baraúnas, ambos no RN (BRAGA SOBRINHO et al., 2008). Estes 

são solos bastante variados devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo 

e das condições climáticas. Apresentando características que variam de fortemente a 

imperfeitamente drenados, rasos a profundos, de cor bruna ou bruna-amarelada, de 

moderadamente ácidos a neutros (pH, em água, variando de 5 a 7,5 podendo chegar a 8,5 em solos 

derivados de carbonatos) e de alta ou baixa saturação por bases (CRISÓSTOMO et al., 2002). 

O meloeiro é uma cultura que necessita de monitoramento sistemático para o seu cultivo, com alta 

demanda de fertilizantes para incremento da produtividade. Entretanto, o que se observa na região, 

é a aplicação de doses de nitrogênio e de potássio excessivas, desprezando o efeito residual das 

adubações promovidas em contínuos ciclos de produção, além da diversificação de fertilizantes 

utilizados como fontes de nutrientes. Logo, esses fatores aumentam os custos, acarretam na 

salinidade do solo e em perdas na produtividade, resultado do uso indevido de fertilizantes 

altamente solúveis e facilmente transportados na água (MEDEIROS et al., 2012). 

O manejo da fertirrigação deve se embasar no conhecimento da dinâmica de íons no solo, uma vez 

que eles influem nas condições do potencial osmótico do volume molhado (COELHO, et. al., 

2005). Ajudando na recomendação de adubação e no monitoramento dos níveis de condutividade 

elétrica da solução do solo adequado a uma cultura ao longo de seu ciclo.  

Uma das práticas que vêm destacando-se para o controle da fertirrigação, é o monitoramento de 

íons na solução do solo, devido à possibilidade da manutenção da estabilidade dos fertilizantes 

através das leituras diretas das concentrações na solução do solo. Alguns métodos de campo foram 

desenvolvidos com a finalidade de serem mais ágeis no processo de extração. Um dos principais 

equipamentos utilizados pela sua rapidez de resposta e facilidade de manuseio é o extrator de 

cápsulas porosas, que extrai solução do solo no local de desenvolvimento da planta (QUEIROZ et 

al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011). 

Diante da necessidade do aprimoramento de técnicas que objetivem maximizar a aplicação dos 

nutrientes, o objetivo deste trabalho foi monitorar o comportamento dos íons de nitrogênio e 

potássio na solução do solo e avaliar a resposta do melão “Gália” cultivado num Cambissolo na 

região de Mossoró/RN. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado nos meses de abril a junho de 2017, na casa de vegetação do 

Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido – UFERSA, localizado nas coordenadas geográficas de 5º 11´ de latitude sul e 37º 20´ de 

longitude oeste de Greenwich, com altitude média de 18 m. O clima é classificado como quente e 

seco segundo a classificação de Köppen. Apresenta precipitação média anual de 678 mm. As 

médias anuais de temperatura, insolação e umidade relativa são 27,4ºC; 2360 horas anuais e 

68,9%, respectivamente (CARMO FILHO; OLIVEIRA, 1995). 

O solo utilizado foi coletado da fazenda experimental “Roçado Grande, Município de 

Upanema/RN” em uma área ainda não cultivada, e escolhida por representar um dos solos 

característicos da região produtora de melão no RN, classificado como um Cambissolo Háplico 

TA Eutrófico (EMBRAPA,2009), com as seguintes características químicas (camada 0 – 30 cm): 

pH em H2O = 7,2; N 1,12 g.kg-1; MO = 14,1 g.kg-1; P = 8,4 mg.dm-3; K = 247,3 mg.dm-3; Ca = 

11,0 cmolc.dm-3; Mg = 1,50 cmolc.dm-3; Al  = 0,0 cmolc.dm-3; H +Al = 0,0  cmolc.dm-3 e Na = 6,0 

mg.dm-3, e apresentando textura franco-argilosa. 

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados com quatro repetições, sendo 

avaliados 13 tratamentos, totalizando assim 52 parcelas. Cada parcela experimental foi constituída 

por três vasos de material plástico com capacidade de 35 kg totalizando 156 unidades. Utilizou-se 

o espaçamento de 1 metro entre fileiras e 0,5 cm entre plantas. Após o preenchimento dos vasos, 

foi realizada a adubação de fundação, utilizando-se como fonte de nutrientes o superfosfato 

simples e aplicando-se 8g por vaso. 

Os tratamentos foram baseados nos resultados obtidos por Silva Júnior (2010), onde foi 

estabelecida uma concentração na solução do solo considerada padrão para o cultivo hidropônico 

do melão (100%), recomendadas por Castellane e Araújo (1994), e ajustadas para 168 e 234 mg 

L-1 de N e K, respectivamente. A partir desta, foram adotados 5 níveis (0, 50, 100, 150 e 200%) 

dos fatores concentração de N-NH4
+ NO3

- e de K+ na solução do solo.  

Assim, os tratamentos de N- e K+, em relação a uma concentração considerada padrão (%) de 

foram definidos da seguinte forma: 0 - 0, 0 - 100, 0 - 200, 50 - 50, 50 - 150, 100 - 0, 100 - 100, 

100 - 200, 150 - 50, 150 - 150, 200 - 0, 200 - 100, 200 - 200, totalizando 13 tratamentos. Foram 

avaliados quatro níveis de N-NH4
+ NO3

- , quatro níveis de K+ e cinco níveis proveniente da 

combinação entre os nutrientes totalizando 13 tratamentos (Tabela 1). 

Tabela 1: Concentrações de N e K aplicadas nos tratamentos durante o ciclo da cultura do melão” Gália” variedade McLaren 

cultivado, submetido a concentrações de N e K na fertirrigação em um Cambissolo Háplico. Mossoró/RN, 2018. 

  Concentrações 

 N K+ N K+ 

        -----(%)-----                    -----mg.L-1----- 

N1K1 0 0 0 0 

N2K2 50 50 84 117 

N3K3 100 100 168 234 

N4K4 150 150 252 351 

N5K5 200 200 336 468 

Fonte: Silva, (2018). 
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As fontes de nutrientes utilizadas para o preparo das soluções foram: ureia (CO (NH2)2), nitrato de 

potássio (KNO3), cloreto de potássio (KCL) e nitrato de cálcio Ca(NO3)2. Os demais 

micronutrientes foram suprimidos nos primeiros 40 dias, aplicando-se as seguintes doses: ferro 

(78g), zinco (109,2g), cobre (46,8g), boro (62,4g) e molibdênio (15,6g).  

O controle do sistema de irrigação foi realizado a partir de dados da umidade do solo, obtidos com 

o auxílio de leituras de tensiômetros e da curva característica de retenção de água no solo. Adotou-

se o sistema de irrigação por gotejamento, com um emissor tipo espaguete de 1 metro de 

comprimento por vaso com vazão média de 3,0 L h-1. Para alcançar a capacidade de  

campo de acordo com as análises de umidade do solo realizadas, inicialmente foram adicionados 

aos vasos 4L das soluções estabelecidas para cada tratamento, suficientes para atingir os níveis 

previamente estabelecidos. A fertirrigação foi realizada uma ou duas vezes por semana, conforme 

as análises da solução do solo realizadas, a fim de manter as concentrações próximas aos níveis 

estabelecidos para cada tratamento.  

As soluções foram aplicadas manualmente por meio de garrafas pet com capacidade de 2L presas 

aos fios de arame das espaldeiras; acopladas às garrafas, foram instalados espaguetes que 

simularam o sistema de irrigação por gotejamento com controle do volume de solução aplicada. O 

monitoramento dos níveis de N e K na solução do solo foi realizado por meio da extração da 

solução do solo, utilizando extratores de cápsula de cerâmica porosa instalados nos vasos. Foi 

aplicado o vácuo de 70 kPa com o auxílio de uma bomba de vácuo manual, e após 12 horas foi 

realizada a coleta. Posteriormente, as soluções foram transportadas ao Laboratório de Análise de 

Água-Solo e Planta da UFERSA – LASAP.  

Os teores de nitrogênio (nitrato + amônio) e potássio foram determinados por meio de análises 

laboratoriais seguindo a metodologia da Embrapa (2009). Quando se detectou valores medidos de 

concentração abaixo do desejado (média para os tratamentos), foi realizada aplicação de solução 

fertilizante com a concentração pré-estabelecida para cada tratamento na água de irrigação num 

volume por vaso correspondente à água prontamente disponível para a cultura por vaso (1,0 

L/vaso). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O manejo dos fertilizantes foi mantido aplicando-se o mesmo volume de solução para todos os 

tratamentos, aumentando a frequência das fertirrigações de acordo com as análises das 

concentrações de N e K na solução do solo. Verificou-se ao final do ciclo, que o total aplicado aos 

65 DAS no tratamento N3K3 (100%) correspondeu à aplicação de 81,8 e 118 kg.ha-1 de N e K, 

respectivamente, estando próximo ao limite e inferior cerca de 15% do recomendado por  

Crisóstomo et al., (2002) para o cultivo do meloeiro que citam para uma boa produtividade doses 

de 100 e 140 kg.ha-1 de N e K, respectivamente (Tabela 2).  
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Tabela 4: Concentrações e doses de N e K aplicadas nos tratamentos durante o ciclo da cultura do melão” Gália” variedade McLaren 

cultivado, submetido a concentrações de N e K na fertirrigação em um Cambissolo Háplico. Mossoró/RN, 2018. 

1 Concentrações  Doses  

 N- K+ N- K+ N- K+ 

 ---(mg.L-1-)--- ---(g.vaso-1)--- ---(kg.ha-1)--- 

N1K1 0 0 0 0 0 0,0 

N2K2 84 117 2,46 3,55 40,8 58,9 

N3K3 168 234 4,93 7,11 81,8 118,0 

N4K4 252 351 7,4 10,67 122,8 177,1 

N5K5  336 468 9,87 14,22 163,8 236,1 

Fonte: Silva, (2018). 

 

No início do ciclo, as aplicações das concentrações de N e K foram mantidas constantes devido ao 

crescimento reduzido das plantas, verificando-se maior a frequência das aplicações da fertirrigação 

a partir dos 21 DAS, esse período, corresponde à fase florescimento e maior desenvolvimento, 

acarretando na maior demanda dos nutrientes pela planta (Gráfico 2A e 2B).  

(A)  (B) 

 

Gráfico 4: Curva de acúmulo de nitrogênio (N) e potássio (K) em um Cambissolo háplico, cultivado com 

melão “Gália” submetido a concentrações de N e K na fertirrigação. Mossoró/RN, 2018. 

 

O monitoramento das concentrações de N e K na solução do solo foi realizada por meio de 

extratores de cápsulas cerâmicas ao longo do ciclo da cultura, sendo as concentrações medidas 

numa profundidade de 15 cm, o que permitiu avaliar as concentrações dos nutrientes, e realizar a 

fertirrigação de acordo com as concentrações estabelecidas para cada tratamento. Dessa forma o 

resultado obtido pela técnica de extração da solução do solo pode ser utilizado para estimar os 

valores medidos no extrato saturado.  

Houve diferença de comportamento dos íons de N e K na solução do solo de acordo com os 

tratamentos. Esse efeito pode ser explicado pelo desenvolvimento vegetativo das plantas e 
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absorção de nutrientes, como também, pela capacidade de adsorção dos nutrientes ao solo, 

impedindo que estes estivessem disponíveis na solução.  

As Figuras 2 (A); 2 (B) e 2(C) ilustram os valores das concentrações de nitrogênio total (Ntotal), 

íons de amônio (NH4
+) e íons de nitrato (NO3

-) na solução do solo ao longo do ciclo da cultura 

monitorada com os extratores da solução do solo. No início do cultivo as concentrações 

mantiveram-se dentro dos níveis pré-estabelecidos, ocorrendo variação das concentrações de 

acordo com a demanda da planta. No entanto, verificou-se a variação das  

concentrações de Ntotal, NH4
+ e NO3

- na solução do solo durante todo o ciclo, possivelmente, 

essas variações podem ser explicadas pelo processo de amonificação que converte o N presente 

no solo em nitrato. 

 

Alguns íons, quando disponibilizados na solução do solo, são rapidamente deslocados do perfil, 

com é caso do nitrogênio que, na forma de íons de nitrato, é altamente solúvel em água e apresenta 

mobilidade no solo. O nitrato por ser um ânion, não é retido em solos cuja predominância de cargas 

seja negativa apresentando por isso, grande potencial de lixiviação. Em solos com carga líquida 

negativa, grande parte do amônio é adsorvida eletrostaticamente a essas cargas. A maioria dos 

ânions, mesmo possuindo o mesmo tipo de carga do solo, é adsorvida por complexos de esfera 

interna. O nitrato, entretanto, por ter o comportamento de uma base fraca, tem pouca afinidade 

pelos centros eletrolíticos dos sítios de adsorção química, permanecendo, portanto, totalmente na 

solução do solo. (AULAKH et al., 2000). 
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Gráfico 5: Monitoramento das concentrações de nitrogênio total (A); amônio (NH4
+) (B) e nitrato (NO3

- ) (C), em um Cambissolo 

Háplico, cultivado com melão “Gália” submetido a concentrações de N e K na fertirrigação. Mossoró/RN, 2018. 

Semelhante as a curva de concentrações de nitrogênio (N-NH4
+ NO3

-), foi observado em relação 

ao potássio (K) na solução do solo (Gráfico 3). Verificando-se variação ao longo do ciclo. Entre 

os 7 e 14 DAS verificou um rápido acúmulo nas concentrações de K, ocorrendo variação entre os 

tratamentos no decorrer do ciclo. 

Por ser um solo de textura argilosa, possivelmente essa variação pode ser explicada pela 

capacidade de adsorção do K pelo solo, o que dificulta que esse nutriente esteja disponível na 

solução. Outro fator, pode estar relacionado que a água utilizada para a confecção dos tratamentos, 

é proveniente de poço profundo, e apresenta o K em sua composição, o que pode ter influenciado 

na resposta a aplicação de K, não causando diferenciação entre os tratamentos (Gráfico 3). 

 

Gráfico 6: Monitoramento das concentrações de potássio (K) na solução do solo em um Cambissolo Háplico, cultivado com melão 

“Gália” submetido a concentrações de N e K na fertirrigação. Mossoró/RN, 2018. 

Na tabela 3 são apresentadas as médias para os teores de nutrientes no solo de nitrogênio (N), 

fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), condutividade elétrica (Ce), potencial 

hidrogeniônico (pH) e porcentagem de sódio trocável (PST) aos 65 DAS. Os nutrientes P, K, Ca, 

Mg, CTC e PST apresentaram efeitos significativo (p<0,01) verificando-se tendência quadrática a 

aplicação de N e K. Para o N e a CE, não foi observada equação de regressão que se ajustasse ao 

modelo estudados, obtendo média de 0,91 g kg-1 e 2,97dm-3, respectivamente.  

Analisando os teores de N no solo, na camada de 0 – 30 cm de profundidade, verifica-se a redução 

dos teores no solo quando comparado com o início do cultivo, que passou de 1,12 a 0,91 g.kg-1. 

Esse comportamento pode ser atribuído a uma provável lixiviação do nitrato.  

O aumento das concentrações de nitrogênio e potássio refletiram diretamente sobre os valores da 

condutividade elétrica ao final do ciclo, verificando-se a tendência de aumento com  

o incremento das concentrações de N e K na fertirrigação, obtendo-se um valor máximo no 

tratamento N3K3(168; 234 mg.L-1), e uma variação de 1,56 a 3,66 dS.m-1. 

Houve um incremento nos teores de P trocável apresentando uma variação de 15,73 a 29,13 mg L-

1, com o teor máximo obtido no tratamento N2K4 (84;351 mg.L-1). A equação de regressão mostra 

que teores de P foram influenciados de forma significativa pela aplicação do N e K aplicadas na 

fertirrigação. A disponibilidade de fosforo (P) solo é considerada como alto, segundo CFSEMG 

(1999). 
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O teor de K trocável apresentou uma variação 113,5 a 313,2 mg.dm-³ entre os tratamentos. Os 

resultados são classificados como muito altos (> 120 mg.dm-³), segundo o CFSEMG (1999). 

Apesar das aplicações constantes das concentrações K na fertirrigação, o incremento 

concentrações de K ao solo, obteve resposta positiva até a concentração K3 (234 mg.L-1). Este 

resultado confirma a variação nos teores de K na solução do solo, verificando-se que o maior teor 

de K ficou adsorvido as partículas do solo, explicando a variação dos teores de K na solução do 

solo. 

O cálcio trocável (Ca) apresentou uma variação entre os tratamentos de 9,81 e 11,34 cmolc.L
-1, e 

valor máximo (11,34 cmolc.L
-1) obtido no tratamento N3K1 (168; 0 mg.L-1). Os teores são 

considerados como muito alto (> 4,0 cmolc/L
-1), segundo CFSEMG. (1999). Já o magnésio (Mg), 

obteve uma variação de 1,68 a 3,03 cmolc.L
-1. O tratamento N1K5 (0; 468mg.L-1) os teores são 

classificados como muito bom (> 1,5 cmolc.L
-1), segundo o CFSEMG (1999). 

Quanto ao pH do solo, não foi verificado grande variação (7,19 a 7,54) quando comparado com o 

pH inicial do solo (pH= 7,2), variando de neutro a alcalino (CFSEMG (1999). Em termos de 

qualidade química do solo, o aumento do pH pode favorecer processos de mineralização da matéria 

orgânica, nitrificação e fixação biológica do nitrogênio (MENGEL et  

al., 2001). Por outro lado, pH alcalino pode afetar o desenvolvimento das culturas devido à redução 

na disponibilidade de micronutrientes, como manganês, cobre, zinco e ferro (HE et al., 2005). 

Para a porcentagem de sódio trocável (PST), verificou-se uma variação de 2,13 a 3,23% com 

máximo valor obtido no tratamento N2K2 (84;117 mg.L-1), esses resultados dentro da faixa 

considerada normal (< 6%). 

Tabela 5: Valores médios dos teores de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), condutividade elétrica 

(Ce), potencial hidrogeniônico (pH) e porcentagem de sódio trocável (PST) em um Cambissolo Háplico na profundidade de 0 - 

30cm, cultivado com melão “Gália”. Mossoró/RN, 2018. 

  N P K Ca Mg pH CE PST 

 (g.kg-1) --------mg/dm3-------- ---cmolc/dm3--- (água ) dS.m-1 (%) 

N1K1 1,01 23,87 116,54 11,24 2,13 7,38 1,56 2,53 

N1K3 0,91 25,57 313,28 10,81 1,80 7,37 3,00 2,43 

N1K5 0,98 27,93 413,63 9,81 3,03 7,41 2,58 2,46 

N2K2 0,88 28,65 146,19 11,33 1,91 7,34 2,94 3,23 

N2K4 0,89 29,13 293,36 10,58 1,72 7,38 2,76 2,90 

N3K1 0,97 24,04 277,14 11,34 1,68 7,38 2,94 2,41 

N3K3 0,92 23,68 190,86 11,26 2,58 7,22 3,66 2,47 

N3K5 0,88 22,89 239,00 10,37 1,85 7,54 2,10 2,36 

N4K2 0,88 26,22 136,62 11,09 2,02 7,21 2,52 2,44 

N4K4 0,87 21,68 221,94 11,28 2,05 7,28 3,18 2,37 

N5K1 0,87 15,73 138,44 11,46 2,22 7,19 3,06 2,13 

N5K3 0,93 26,65 178,78 11,02 2,88 7,24 2,52 2,36 

N5K5 0,87 23,23 254,06 11,02 2,01 7,29 3,54 2,27 

CV (%) 4,38 5,42 5,13 3,36 10,21 4,89 2,23 3,75 

Teste F. 6,08** 24,42** 224,8** 6,24ns 14,68** 67,2** 0,82ns 3,91** 

ns: não significativo; **: Significativo a 1% de probabilidade; *: Significativo a 5% de probabilidade; °: significativo a 

10% de probabilidade. Fonte: Autor. 
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Foram avaliadas o comprimento da haste principal (CH), área foliar total (AFT) aos 30 e 60 DAS, 

e o teor de massa seca total (MST) das folhas aos 30 e 65 DAS. Aos 30 DAS, as equações de 

regressão não se ajustaram aos modelos estudados, obtendo a média de 109,5 cm; 2388 cm2 e 

212,24 g. kg-1 para CH, AFT e MST, respectivamente. Para o CH, e AFT aos 50 DAS, verificou-

se comportamento quadrático para a aplicação das concentrações de N na fertirrigação (Tabela 4).  

Aos 50 DAS, o CH e a AFT apresentaram comportamento semelhante, obtendo melhores 

resultados no tratamento N3K1(168;0 mg.L-1). Verificou-se uma variação de 233,0 a 314,8 cm e 

5365,4 a 11209,3 mm, para CH e AFT, respectivamente. Vale (2017), não verificou diferença no 

CH do meloeiro submetido a doses de N e K, observando que o máximo 321 cm, nas doses 6,3 e 

17,5 g. vaso-1 de N e K, respectivamente, relatando redução CH com o aumento das concentrações 

de N e K.  

Para as duas variáveis equação de regressão apresentou efeito quadrático e interação entre os 

fatores N e K, verificando-se que o aumento das concentrações de N e K causaram a redução do 

desenvolvimento das plantas. Esse efeito pode ser atribuído ao aumento da CEes (2,94 dS.m-1) a 

partir do tratamento N3K1(168 mg.L-1). Ayers e Westcot (1999), relatam que a salinidade limiar 

para o meloeiro é de 2,2 dS.m-1. Esse efeito pode estar relacionado com as fontes de N (100% de 

ureia) utilizada. 

O teor de MST aos 65 DAS houve uma variação de 101,3 a 194,7 g.kg-1, obtendo maior teor no 

tratamento N4K2 (336; 117 mg.L-1). A massa seca foi influenciada pela interação entre os fatores 

de N e K, se ajustado ao modelo quadrático. Houve a redução da MST com o uso das concentrações 

máximas de N e K, esse efeito pode estar relacionado à diminuição na produção de 

fotoassimilados, devido ao excesso de nitrogênio (TEMÓTEO, 2006). 

A redução no crescimento e acúmulo de massa seca na planta tem sido um comportamento clássico 

verificado por diversos autores quando as plantas são submetidas ao  

estresse salino (FARIAS et al., 2003; MEDEIROS et al., 2007; SILVA et al., 2008; ARAGÃO et 

al., 2009). Botía et al. (2005) verificaram que o aumento salinidade da água de irrigação de  

1,3 a 6,1 dS.m-1 reduziu significativamente o crescimento vegetativo em 30% para o melão Gália 

e em 25% para o Amarelo Ouro.  

De acordo com Taiz e Zeiger (2013), a inibição do crescimento ocasionada pela salinidade se deve 

ao efeito osmótico, pois promove à seca fisiológica, assim como pode ocorrer o efeito tóxico, 

resultante da concentração de íons no protoplasma. dificultando a absorção de água pelas raízes 

das plantas e, consequentemente, reduzindo a turgescência foliar.Em trabalho similares, Queiroga 

et al. (2006) verificaram nos híbridos de meloeiro Hy Mark, Honey Dew, Red Fresh e Daimiel, 

redução no crescimento das plantas com aumento da salinidade.  
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Tabela 6: Comprimento da haste principal (CH), área foliar total (AFT), massa seca total (MST) e teor de nitrogênio (N) e potássio 

(K) aos 45 dias após a semeadura das folhas do melão “Gália”, cultivado em um Cambissolo háplico aos 30 e 60 DAS. Mossoró/RN, 
2019. 

 CH AFT MST N K  

 50DAS 65 DAS 30 DAS  

  ---(cm2)--- ---(mm)--- -------------- (g. kg-1)--------------  

N1K1 233,0 6034,3 139,3 23,1 27,9  

N1K3 254,3 7924,5 124,8 26,5 28,6  

N1K5 244,4 5365,4 101,3 29,8 41,9  

N2K2 238,1 9179,2 133,3 49,3 43,1  

N2K4 273,0 9676,9 136,7 44,8 43,7  

N3K1 314,8 11207,3 151,8 36,1 31,3  

N3K3 297,6 9724,0 142,4 47,6 39,7  

N3K5 302,8 9596,1 130,7 47,2 42,1  

N4K2 296,6 10295,0 194,8 52,0 46,5  

N4K4 268,6 8080,9 142,0 50,1 59,3  

N5K1 292,4 11072,2 147,8 49,1 54,0  

N5K3 281,5 8542,8 165,9 49,1 50,9  

N5K5 263,3 10170,3 186,3 47,7 51,4  

CV(%) 9,59 13,29 12,1 6,64 4,73  

F trat. 4,02** 8,81** 6,64** 49,9** 92,83**  

CH50: 230 + 0,572**N - 0,0405**K - 0,00113*N² - 0,00336*NK   (R²=0,70**) 

AFT50: 62,1+ 0,339**N +0,0166**K - 0,00066*N² - 0,000387**K²- 0,00128*NK + 

0,00000262**NK² (R² = 0,91*) 

MST65: 280 + 2,88*N + 2,04**K - 0,0048**N2 – 0,0043**K2 – 0,0082*NK + 0,000015**NK2 (R²=0,72**) 

N= 2,61 + 5,25ns N - 3,14nsK + 2,88**N2                                                                                                 (R²=0,79**) 

K = 2,88 + 1,81**N + 6,28**K                                                                                                                   (R²=0,59**) 

ns: não significativo; **: Significativo a 1% de probabilidade; *: Significativo a 5% de 

probabilidade; °: significativo a 10% de probabilidade. 

 

O aumento da salinidade do solo, em decorrência do aumento das concentrações aplicadas, parece 

não ter causado efeito sobre a nutrição das plantas, visto que os valores encontrados estão dentro 

do padrão recomendado por Boaretto, (2009). O potássio (K) apresentou tendência de acúmulo 

linear, com efeito positivo a aplicação de N e K na fertirrigação. Já o nitrogênio (N), foi 

significativo (p<0,01), apresentando efeito quadrático e interação entre os fatores N e K. O teor do 

N e K nas folhas do meloeiro obteve comportamento semelhante, obtendo no tratamento N4K4 

(252;177mg L-1) maior teor acumulado, com uma variação de 23,1 a 50,1 g.kg-1 para o nitrogênio. 
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Já o potássio (K), foi o nutriente mais acumulado com uma variação entre os tratamentos de 27,9 

a 59,3 g.kg-1.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os extratores de cápsulas porosas se mostraram um método eficiente para a avaliação das 

concentrações de nutrientes na solução do solo. As máximas concentrações de nitrogênio e 

potássio resultaram na redução dos teores de N e K nas folhas, aumento da salinidade do solo, e 

consequentemente, menor desenvolvimento vegetativo. Dessa forma, a variáveis de 

desenvolvimento vegetativo obtive resultado satisfatório a aplicação das concentrações N3K1 

(184; 0 mg.L-1). 
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INTRODUÇÃO  

A cultura do maracujazeiro no Brasil tem grande importância pela qualidade de seus frutos, os 

quais são ricos em sais minerais e vitaminas, em especial as vitaminas A e C (DANTAS, 2006). 

O maracujazeiro (Passiflora edulis Sims) é originário de regiões tropicais, principalmente da 

América Latina. A cultura do maracujá tem o Brasil como um berçário, onde origina-se um grande 

número de espécies da família Passiflorácea, sendo o maracujazeiro–amarelo (Passiflora Edulis 

Sims f. flavicarpa Deg.) o seu principal representante (RIBEIRO, 2013). 

No mercado internacional de frutos frescos, as exportações de maracujá provenientes do Brasil 

são destinadas a diversos países, tais como Portugal, Austrália, Espanha, Reino Unido, Uruguai. 

Em 2019 as exportações para esses países contabilizaram um volume de 28.748,00 Kg do fruto 

com uma receita de 63.249,00 US$ (COMEXSTART, 2019). 

Para a formação de plântulas de maracujazeiro sadias e vigorosas, diversos fatores devem ser 

levados em consideração, dentre eles a escolha de boas sementes e um substrato adequado para a 

eficiência de produção. O substrato exerce influência sobre a emergência de plântulas, assim 

favorecendo a formação de mudas de qualidade (WAGNER JÚNIOR, 2006). 

Os Substratos possuem composição química, física e biológica variável, tendo esses, influência 

relevante no processo de germinação e crescimentos das mudas, esses fatores transformam o 

substrato em um dos insumos mais importantes no cultivo de plantas envasadas e na produção de 

mudas de plantas (SOUZA, 2000). 

Estudos sobre os substratos e sua importância para a formação de mudas com boa qualidade têm 

evidenciado a importância da mistura de diferentes componentes para obtenção um substrato 

adequado, o qual proporcionará ganhos na produção de mudas de diferentes espécies e ainda 

ocasionar a redução do custo final (PIO et al., 2004). Diante do exposto, objetivou-se com este 

trabalho, verificar a influência de diferentes substratos na emergência de plântulas de 

maracujazeiro-amarelo. 

DISCUTINDO O TEMA 

A cultura do maracujazeiro 

O termo “Maracujá”, dado ao fruto e à planta de variáveis da espécie do gênero Passiflora, é uma 

denominação indígena, de origem Tupi, que significa "alimento em forma de cuia", também é 

conhecida popularmente como “Flor da Paixão” (BARBOSA, 2006).  Embora haja bastante 

divergências sobre sua nomenclatura, existem cerca de 465 espécies de maracujá, das quais 150 a 

200 são originárias do Brasil (DANTAS, 2006), tendo como principais espécies cultivadas no 

Brasil o maracujá doce (Passiflora alata Curtis), o maracujá roxo (Passiflora edulis Sims), e o 

Maracujá Amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg). 

O Maracujazeiro-amarelo (P. edulis f. flavicarpa Deg) é uma trepadeira lenhosa ou sublenhosa, 

perene, vigorosa, de crescimento rápido, com folhas simples, alternas, subcoriáceas e de bordos 

serrados, com sistema radicular profundo e pivotante (CAMILLO, 2003). 
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Em 2013 a produção total de maracujá no Brasil foi de 920,158 t. Embora haja participação de 

todas as regiões brasileiras, o Nordeste destaca-se com o maior percentual de participação 

(75,99%), seguido pela região Sudeste (13,85%) (EMBRAPA, 2016). 

A região nordeste é responsável por uma grande parcela da produção nacional dessa cultura (IBGE, 

2009). Em 2017 o Ceará ocupou 5.497 ha de área colhida, com produção de 94,816 t e um 

rendimento total de 17,25 t.ha-1 (IBGE, 2017). O cultivo maracujazeiro representa uma atividade 

atrativa para pequenos produtores, oferecendo um retorno econômico rápido, com receitas 

distribuídas quase o ano inteiro (SOUSA; MALETTI, 1997), destacando-se como maiores 

produtores do fruto os municípios de São Benedito, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará, 

Guaraciaba do Norte, Ibiapina e Ipu (IPECE, 2017). 

A cultura do maracujazeiro apresenta grande relevância e importância social. Por ser uma cultura 

perene e de fácil manejo, é uma opção viável para os pequenos produtores. Seu período de safra 

varia de oito meses no Sudeste, dez meses no Nordeste e doze meses no Norte, possibilitando um 

fluxo monetário flexível e de estabilidade mensal (MOREIRA, 2012). 

Germinação de sementes 

Segundo o dicionário MICHAELIS, 2016 “germinação é o estado inicial de um esporo ou de uma 

semente”. A germinação é uma sequência de eventos fisiológicos, sob a influência de fatores 

externos e internos em uma semente. Cada fator pode atuar por si ou em interação com os demais. 

Para os botânicos, é a retomada do crescimento do embrião, através do rompimento de tegumento 

pela radícula, já para os tecnólogos trata-se da emergência e o desenvolvimento das estruturas 

essenciais do embrião (NASSIF, 1998). 

A dormência de semente é um processo caracterizado pelo atraso de germinação, quando as 

sementes mesmo em condições favoráveis para germinação como umidade, temperatura, luz, 

oxigênio não germinam. Portanto, quando se identifica esta situação, faz-se necessário entender 

que há possibilidades alternativas para uma germinação rápida e homogênea, através do processo 

chamado quebra de dormência (VIEIRA, 1997). 

Substratos para a produção de mudas 

Os substratos são insumos muito usados em paisagismo e na produção agrícola, em geral, os 

mesmos substituem o solo e torna-se um meio eficaz de crescimento e desenvolvimento de mudas, 

sendo fonte de nutrientes para as mesmas (EMBRAPA, 2011). O substrato deve possuir qualidades 

superiores às do solo, principalmente quanto a aeração, permeabilidade, poder de tamponamento 

para pH, capacidade de retenção de nutrientes e estabilidade de estrutura (SOUZA, 2000). 

A composição do substrato pode variar, dependendo do destino para o qual será utilizado, pois, 

para a preparação, são utilizados materiais de origem vegetal, animal ou mineral, os quais podem 

ser inseridos individualmente ou em uma mistura de dois ou mais (SOUZA, 2000). Assim, obtém-

se um composto que beneficiará a cultura desde a germinação em bandejas, quanto após o 

transplantio para área de experimento ou o próprio local de plantio para produção, desde que o 

mesmo esteja utilizando o substrato. 

Pode-se dividir os substratos em orgânico, o qual é rico em macronutrientes como carbono, 

nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre; e os substratos inertes, que contém níveis 

mínimos ou nenhum nível de nutrientes, porém auxiliam no aumento da drenagem do solo e retém 

oxigênio. Alguns exemplos de substrato desta categoria são a fibra de coco, a perlita, o húmus e a 

trufa (WENDLING, 2002). 
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No ano de 1983, surgiu no mercado, o primeiro substrato (MINAMI, 2000), onde a vermiculita 

fazia parte do seu composto com o intuito de aplicá-lo em mudas e hortaliças. Logo após, surgiram 

empresas especializadas na produção do mesmo (MÜLLER, 2000). Mesmo sendo uma alternativa 

com bons resultados, a produção de substratos comerciais no Brasil é recente, portanto, um 

mercado com potencial de expansão. Uma parcela de 62,5% das empresas produtoras de substratos 

está localizada no estado de São Paulo (MÜLLER, 2000). A produção dessas empresas está cotada 

em cerca de 20.000 t de substrato mês-1, volume que deverá crescer nos próximos anos para 35.000 

a 40.000 t/mês (MINAMI, 2000). 

MATERIAL E MÉTODO  

O experimento foi realizado em ambiente protegido, no período de 17 de setembro a 27 de 

novembro de 2019 no Telhado de Experimentação Agrícola (sombreamento de 50%), pertencente 

ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE/Campus Sobral, sob as 

coordenadas geográficas de 3°41’03” de latitude Sul, 40°20’24” de longitude a Oeste, com altitude 

de 70 m. O clima da região, conforme Köppen, citado por Aragão (2005), é do tipo Aw’’, quente, 

com chuvas de verão. 

Os frutos de Maracujazeiro-amarelo foram obtidos no comércio local, selecionados de acordo com 

as seguintes condições: limpos, inteiros de boa maturação, consistência firme e isentos de ataques 

de insetos e outros defeitos físicos aparentes. Após a retirada das sementes dos frutos, estas foram 

colocadas sobre uma peneira e lavadas com jatos de água corrente em torneira e, posteriormente, 

colocadas para secar à sombra por dois dias. Após esse período foram armazenadas em um 

recipiente plástico hermeticamente fechado em temperatura ambiente. As sementes foram 

semeadas em bandejas de isopor com 34,4 cm de largura por 66,3 cm de comprimento, composta 

por 128 cédulas. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com seis tratamentos 

e quatro repetições, com 16 plantas por parcela. Os tratamentos avaliados para a emergência das 

sementes foram representados pelos substratos: T1-solo; T2-Solo e Esterco Bovino; T3-Solo e 

Serragem; T4-Esterco Bovino e Serragem; T5-Solo e Fibra de Coco; e T6-Esterco Bovino e Fibra 

de Coco. i = 1 - 20 dias. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F (P<0,05) e, observado efeito 

significativo, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). 

Foram feitas irrigações diárias, durante o período em que as bandejas permaneceram na bancada, 

com duração de 15 minutos cada. Uma irrigação às 9h da manhã e outra às 10h da noite, utilizando-

se uma linha de irrigação com automatizada através de um Temporizador de Programação Digital 

para Irrigação de Jardim, compressão de trabalho de 5 mca.  

A avaliação da emergência foi realizada diariamente no período de 25 de setembro a 25 de outubro 

de 2019, com a toma de anotações sobre a quantidade de plântulas emergidas. Avaliou-se a 

primeira contagem de emergência, que corresponde a percentagem de sementes emergidas até o 

13° após a semeadura; e a percentagem de emergência ao final do experimento (Equação 1): 
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𝐸 =
𝑁

𝐴
∗ 100        (1) 

𝐼𝑉𝐸 =
𝑁𝐼

𝑇𝐼
        (2) 

Em que: E = percentagem de emergência (%); N = número de sementes emergidas; A = número 

total de sementes colocadas para germinar; IVE = índice de velocidade de emergência; ni = número 

de sementes que emergiram no tempo “i”; ti = tempo após instalação do teste. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As variáveis analisadas estatisticamente apresentadas na Tabela 1, demonstraram diferença 

significância (P<0,05) entre os tratamentos (substratos) para 1ª contagem de emergência, IVE e 

TME, não sendo observada diferença no percentual de emergência das sementes nos substratos no 

final do período de avaliação (Tabela 1). 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis de emergência de sementes maracujazeiro-amarelo em 

diferentes substratos. 

FV-Fonte de variação; GL-Grau de liberdade; IVE-Índice de velocidade de emergência; TME-Tempo médio de 

emergência; **, *Significativo ao nível de 1 e 5% pelo teste F; ns Não significativo pelo teste F (P<0,05). 

As análises da Figura 1 mostra as todas as variáveis analisadas em função dos tratamentos. No 

gráfico A, para a 1° contagem de emergência o T1 não apresentou índice considerável para efeito 

de emergência, diferindo estatisticamente dos T6 e T4, sendo estes com maior grau de emergência 

com valores superiores a 8%, já os tratamentos T2, T3 e T5 não diferiram significativamente entre 

si, porém entre os mesmos o T3 obteve-se superior a 6%. Supõe-se que efeito negativo do T1 pode 

estar relacionado com as características físicas e químicas do solo utilizado. 

Na Figura 1B, para a emergência geral não houve interação entre os tratamentos, ou seja, sem 

efeito significativo (P>0,05), com todos os tratamentos com médias próximas a 100%. (citar um 

trabalho) O incremento esta resposta pode estar relacionada aos observado por LIMA et al. 2016, 

onde quando comparado ao ambiente e o substrato utilizado não apresentaram diferenças 

significativas. 

A análise do índice de velocidade de emergência ressaltou que os tratamentos T2, T3 E T6  

diferiram do tratamento testemunha mantendo-se próximos a 20%, assim comportando-se de modo 

similar, sendo eles considerados pelo IVE como os melhores tratamentos, contudo o tratamento 

T5 apresentou como resultante igual ao tratamento testemunha T1 tendo o menor índice de 

velocidade e não sendo recomendado (Figura 1C). 

Quando analisado o Tempo médio de emergência pôde-se confirmar os resultados do IVE, sabendo 

que quanto maior o IVE menor o Tempo médio de emergência, sendo assim observado que o 

tratamento testemunha T1 diferiu do tratamento T4 o este último apresentou média de tempo com 
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valor superior a 10%, ou seja, o mesmo favoreceu a redução do tempo para emergência das 

plântulas e garantindo assim a produção mais rápida das mudas (Figura 1D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Primeira contagem de emergência (A), percentual de emergência (B), índice de velocidade de emergência 

(C) e tempo médio de emergência (D) de plantas de maracujazeiro semeadas em diferentes substratos. T1- Solo; T2- 

Solo e Esterco Bovino; T3- Solo e Serragem; T4- Esterco Bovino e Serragem; T5- Solo e Fibra de Coco; T6- Esterco 

Bovino e Fibra de Coco). Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra não difere, entre si pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de significância. 

A associação de T6 e T4 foram determinantes para obtenção de mudas de maracujazeiro de maior 

qualidade, pois estes propiciaram nutrição adequada (Figura 1), tal como observado por 

OLIVEIRA, 2014, que tanto o esterco bovino como a fibra de coco, em suas diferentes misturas, 

se mostraram como substratos adequados ao desenvolvimento inicial contribuindo no 

melhoramento de nutrientes no solo, assim como a manutenção das propriedades físicas, 

fortalecendo a  capacidade de aeração e retenção de água. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As melhores mudas de maracujazeiro amarelo foram formadas em substratos compostos o por 

esterco bovino mais fibra de coco e o substrato composto por esterco bovino mais serragem são 

viáveis e podem ser indicados para a produção de plântulas para essa cultura. 
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INTRODUÇÃO  

A melancia (Citrullus lanatus L.) é uma cucurbitácea de origem africana e aspecto selvagem, 

adaptável a regiões de clima tropical e subtropical. È caracterizada como uma planta herbácea de 

ciclo vegetativo anual (ALMEIDA, 2003). Esta cultura possui fácil manejo e menor custo de 

produção quando comparada a outras hortaliças, constituindo-se em importante cultura para o 

Brasil pela demanda intensiva de mão-de-obra rural (ROCHA, 2010). 

As variedades de melancia mais cultivadas no Brasil são as japonesas e as americanas como as 

cultivares Crimson Sweet, Madera, Congo, Charleston Gray e Rubi AG-08 (TEIXEIRA, 2019). 

As principais regiões produtoras de melancia no país são o Nordeste e o Sul, contribuindo, 

respectivamente com 34,15 e 24,63% do total nacional. No Nordeste, o estado da Bahia destaca-

se como maior produtora da cultura, com cerca de 50% da produção da Região (IBGE, 2010) 

A Melancia da variedade crimson sweet possui os frutos arredondados, rajados na parte externa e 

polpa vermelha. Suas sementes são miúdas e de cor marrom escura, apresenta boa resistência a 

antracnose e ao transporte, moderada resistência a doenças e sua colheita ocorre entre 80 a 90 dias 

após a semeadura. A semeadura dessa variedade é geralmente diretamente no solo, ocasionando 

muitas perdas na germinação das sementes devido ao ataque de patógenos, salinidade dos adubos, 

mal preparo do solo e outros fatores (IBGE 2010). A variedade Crimson Sweet  trata-se de uma 

das mais cultivadas comercialmente(ARAUJO, 2009). 

A melancia apresenta um perfil predominante pela produção familiar em relação às outras 

oleráceas., seja por sua rusticidade, pelo menor investimento de capital e também pelo rápido 

retorno, correspondendo à, aproximadamente, 85 dias (DIAS, 2010). 

DISCUTINDO O TEMA 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo, avaliar a emergência de sementes de 

melancia, cultivar Crimson Sweet, em diferentes substratos. 

A cultura da melancia ocupa lugar de destaque nas exportações brasileiras. De acordo com Araújo 

(2009), é uma das principais frutas em volume de produção mundial, está entre os dez produtos 

hortifrutícolas mais exportados mundialmente e possui um mercado estimado superior a 1,7 

milhões de toneladas por ano, tendo como principais importadores os Estados Unidos, o Canadá, 

Aa lemanha, a Polônia e a França. 

A produção de mudas é uma etapa requer um cuidado especial para a obtenção de mudas de 

qualidade e o sucesso da exploração agrícola. Dentre as vantagens em relação à semeadura 

realizada direto no campo, destacam-se o maior índice de pegamento e o rápido desenvolvimento 

nos estágios iniciais (RODRIGUES et al, 2010). No entanto, condições ambientais desfavoráveis, 

problemas fitossanitários e o elevado preço da semente, têm levado o produtor a produzir suas 

mudas em ambiente controlado. 

O substrato possui um grande efeito sobre a emergência das plantas e desenvolvimento das mudas. 

Segundo Yamanishi et al. (2004), dentre os fatores que podem afetar a produção de mudas estão: 
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qualidade das sementes, os substratos e adubos utilizados, por contribuírem em sua germinação, 

emergência e desenvolvimento. 

Os melhores substratos devem apresentar, entre outras importantes características, fácil 

disponibilidade de aquisição e transporte, ausência de patógenos, riqueza em nutrientes essenciais, 

pH adequado, boa textura e estrutura (SILVA et al, 2011). A utilização de substratos orgânicos 

com características adequadas à espécie plantada possibilita redução do tempo de cultivo e do 

consumo de insumos, como fertilizantes químicos, defensivos e mão-de-obra (FERMINO, 2003). 

Severino et al. (2006) , quantificou o teor de nutrientes de 11 materiais potencialmente utilizáveis 

para produção de mudas, na Região Nordeste. Os autores verificaram que nenhum possuía 

composição química suficiente para ser utilizado como único componente, pois sempre há pelo 

menos um elemento em baixa concentração, de forma que os substratos devem, preferencialmente, 

ser formulados com misturas de materiais orgânicos que se complementem, tanto físico quanto 

quimicamente. 

MATERIAL E MÉTODO 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido pertencente ao IFCE/Campus Sobral, sob as 

coordenadas geográficas 3°41'03" de latitude Sul, 40°20'24" de longitude Oeste de Greenwich e a 

70 m de altitude. O clima, segundo classificação de Köppen é Aw’, com precipitação média de 

896,7 mm, concentradas entre janeiro e maio, com temperaturas máximas variando de 37,7°C em 

outubro e 29,4°C em maio e temperaturas mínimas variando de 24,7°C em dezembro e 18,5°C em 

julho, com umidade relativa do ar média de 70% e insolação anual média de 2648 h (BRASIL, 

2019). 

A semeadura foi realizada no dia 03 de dezembro 2019 em duas bandejas de  isopor com 128 

células. Foram utilizadas sementes de melancia da cultivar Crimson Sweet, colocando-se uma 

sementes por célula a uma profundidade de 1,0 cm. Adotou-se o delineamento experimental 

inteiramente casualizados (DIC) com quatro repetições, contendo 16 parcelas para cada tratamento 

(substrato), totalizando 256 unidades experimentais. 

Foram utilizados os seguintes tratamentos: Solo (2,4 L em 64 células); Solo + Fibra de Coco; Solo 

de + Serragem; e Solo + Esterco Caprino. Os substratos compostos foram obtidos por misturas na 

proporção 1:1. 

Utilizou-se o sistema automatizado para a irrigalção, realizada em intervalos de 6h usando 

miniaspersores acima das bandejas. Não foi necessário fazer nenhum controle fitossanitário 

durante o desenvolvimento das mudas. 

                                      Figura 1 – Primeiro dia de projeto 
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A contagem do número de plântulas emergidas foi realizada diariamente, iniciando-se a partir do 

primeiro dia da emergência das plântulas (06/12/2019) e estendendo-se até o dia (06/01/2020). 

Durante o período de condução do ensaio foi avaliado a primeira contagem de emergência, o 

percentual de emergência (final do experimento), o índice de velocidade de emergência (IVE) e o 

tempo médio de emergência (TME). 

Avaliou-se a primeira contagem de emergência e porcentagem de emergência ao final do ensaio 

(Equação 1). 

G=(N/A).100                                                                                                        Equação 1 

Em que: 

G = percentagem de germinação; 

N = número de sementes germinadas; 

A = número total de sementes colocadas para germinar. 

O índice de velocidade de emergência (IVE) também foi avaliado (Equação 2). 

IVG=(ni/ti)                                                                                                            Equação 2 

Em que: 

IVE = índice de velocidade de emergência; 

ni = número de sementes que germinaram no tempo “i”; 

ti = tempo após instalação do teste; 

i = 1 -  20 dias. 

Além dessas variáveis, o tempo médio de emergência (TME) também foi calculado (Equação 3). 

TME=(∑ni.ti)/∑ni                                                                                                 Equação 3 

Em que: 

TME = tempo médio de emergência; 

ni = número de sementes germinadas por dia; 

ti = tempo de incubação 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F (P<0,05) e, observado efeito 

significativo, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise de variância mostraram que o substrato afetou significativamente 

(P<0,05) todas as variáveis analisadas na emergência de sementes de melancia da cultivar Crimson 

Sweet (Tabela 1). 
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Figura 2 – Último dia do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para variáveis de emergência de de melancia da cultivar Crimson Sweet, 

em diferentes substratos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FV-Fonte de variação; GL-Grau de liberdade; CV-Coeficiente de variação; IVE-Índice de volocidade de emergência; 

TME-Tempo médio de emergência; **, *Significativo ao nível de 1 e 5%, respectivamente, pelo teste F; nsNão 

significativo pelo teste F (P<0,05). 

 

Observou-se as primeiras plântulas emergiram três dias após a semeadura. O Substrato composto 

por Solo mais Esterco Caprino, foi o que apresentou melhores resultados, com maior percentual 

de plântulas emergidas na primeira contagem de emergência (Figura 1A), com maior percentual 

de emergência ao final do período de avaliação (Figura 1B), apresentando também maior índice 

de velocidade de emergência (Figura 1C) e menor tempo médio de emergência (Figura 1C). 

 

O substrato composto por solo e esterco caprino foi único tratamento em que ocorreu a emergência 

de todas as sementes de melancia, proporcionando 100% de emergência. Notou-se que o 

tratamento que continha apenas o solo como substrato apresentou os piores resultados, 

comprovando a necessidade da junção de substratos para melhoria dos resultados na produção de 

mudas, conforme relatou Severino et al. (2006), o qual enfatizou que os substratos devem ser 

formulados com misturas de materiais orgânicos que se complementam, tanto físico quanto 

quimicamente. 

O tratamento representado pela mistura de solo e esterco caprino proporcionou os melhores 

resultados para emergência de sementes de melancia. Assim, este deve ser utilizado e pode ser 

recomendado para maximizar a  produção de mudas dessa olerícola. 
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Figura 1. Primeira contagem de emergência (A), percentual de emergência (B), índice de 

velocidade de emergência-IVE (C) e tempo médio de emergência-TME (C) de plântulas de 

melancia, cultivar Crimson Sweet, semeadas em diferentes substratos. Médias dos tratamentos 

(substratos) seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O substrato composto por solo mais esterco proporciona maior emergência das sementes de 

melancia na primeira contagem, maior porcentagem de emergência e maior índice de velocidade 

de emergência de plântulas de melancia da cultivar Crimson Sweet; 

Plântula de melancia da cultivar Crimson Sweet obtiveram menor tempo médio de emergência no 

substrato composto por solo mais serragem; 

O substrato composto por solo mais esterco é viável e pode ser indicados para a produção de mudas 

de melancia da cultivar Crimson Sweetz. 

Agradecimentos: Ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE/Campus 

Sobral, pelo apoio e por ceder a Área Experimental (Telado Agrícola) para a realização do 

experimento. 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, D. P. F. Melancia. Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, 2003. TEXTOS 

ACADEMICOS. Disponível em: <http://dalmeida.com/hortnet/Melancia.pdf> Acesso em: 18 

dez. 2019. 

ARAÚJO, J. L. P. Custos e viabilidade de produção de melancia na região do submédio São 

Francisco, 2009. Disponível em: <http://www.todafruta.com.br/portal/icNoticiaAberta.asp? 

idNoticia=18641>. Acesso em: 20 dez. 2019. 

Dias R C S, Rezende G M. Sistema de Produção de Melancia. Versão eletrônica. 2010. 

[Acesso em 18 dez. 2019].  Disponível em http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br.   

FERMINO, M. H.; KAMPF, A. N. Uso do solo bom Jesus com condicionadores orgânicos como 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

189 

alternativa de substrato para plantas. Pesquisa Agropecuária Gaúcha, v. 9, n. 1/2, p. 33-41, 

2003. 

FILGUERA, F A R. Novo manual de Olericultura: agrotecnologia moderna para produção 

e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 402p. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção agrícola municipal 2010: 

Culturas temporárias e permanentes. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br >.Acesso em: 

18 dez. 2019. 

RODRIGUES, H.C.D.A.; CARVALHO, S.P.; SOUZA, H.A.; CARVALHO, A.A.– Cultivares 

de mamoneira e adubação nitrogenada na formação de mudas. Acta Scientiarum Agronomy, v. 

32, n. 3, p. 471-476, 2010. 

SEVERINO, L.S.; LIMA, R.L.; BELTRÃO, N.E.M. Composição química de onze materiais 

orgânicos utilizados em substratos para produção de mudas. Campina Grande: Embrapa, 

2006. 5 p. (Comunicado técnico, 27). 

SILVA, R. P. da; PEIXOTO, J. R.; JUNQUEIRA, N. T. V. Influência de diversos substratos 

no desenvolvimento de mudas de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa 

DEG). Revista Brasileira de Fruticultura, v. 23, n. 2, p. 377-381, 2001. 

SOUZA, S.R.; FONTINELE, Y.R.; SALDANHA, C.S.; ARAÚJO NETO, S.E.; KUSDRA, J.F. 

Produção de mudas de alface com o uso de substrato preparado com coprólitos de 

minhoca.Ciência Agrotecnologica, v.3, p.115-121, 2008.  

TAIZ L; ZEIGER E. Fisiologia Vegetal. 4ed. Porto Alegre: Artmed. 2009. 819p. 

TEIXEIRA T. Melancia. Revista A Granja. 2008 (714). Disponível em: < 

http://www.edcentaurus.com.br/materias/granja >. Acesso em: 20 dez. 2019. 

YAMANISHI, O. K.; FAGUNDES, G. R.; MACHADO FILHO, J. A.; VALONE, G. de V. 

Efeito de diferentes substratos e duas formas de adubação na produção de mudas de mamoeiro. 

Revista Brasileira de Fruticultura, v. 26, n. 2, p. 276-279, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9
http://www.ibge.gov.br/
http://www.edcentaurus.com.br/materias/granja


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

190 

EFEITO DE AGENTES ADOÇANTES NAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

DE BOLO DE BANANA E AVEIA, LIVRE DE GLÚTEN 

Maiara Moreira Lucas 

Maiane dos Santos Pinto 

Maria Everlândia da Silva Pereira 

Francisca Joyce Elmiro Timbó Andrade 

INTRODUÇÃO 

As tendências atuais de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação - ABIP 

(2019) são as prioridades por itens mais saudáveis, novos sabores e a praticidade no consumo de 

alimentos. Como os consumidores estão cada vez mais exigentes por alimentos com qualidade 

sensorial e nutricional, aumentou o incentivo a estudos de novos ingredientes com mudanças na 

produção, passando de pequena para grande escala comercial.  

A grande maioria dos produtos de panificação e confeitaria tem a farinha de trigo como base para 

suas formulações. No entanto, há um grupo de pessoas com alguns distúrbios como, doença 

celíaca, alergia, ataxia por glúten e sensibilidade ao glúten não celíaca, provocados pelo consumo 

de glúten, que podem estar presentes no trigo, centeio e cevada (ROSELL; BAJERSKA; 

SHEIKHA, 2015; FASANO et al. 2015). Sendo que a grande maioria dos produtos sem glúten 

disponíveis no mercado, possuem baixa qualidade tecnológica, bem como baixo valor nutricional, 

uma vez que são elaborados com farinhas e amidos refinados. Outro problema enfrentado pelo 

público celíaco é o alto custo dos produtos livres de glúten, sendo objetivo de múltiplos estudos 

realizados em diversos países. 

A elaboração de novos produtos livres de glúten, adaptando as preferências e necessidades do 

consumidor, torna-se uma oportunidade para incorporar ingredientes que assegurem benefícios à 

saúde humana como parte das formulações. Dentre eles podemos destacar a banana, aveia e 

diferentes agentes adoçantes.  

Recentemente, a busca por materiais não refinados e menos processados teve um grande aumento 

em áreas mais desenvolvidas no mundo. Um bom exemplo é a substituição do açúcar refinado, por 

suas formas mais puras, como açúcar demerara e mascavo, além de outro produto derivado da cana 

de açúcar, como a rapadura.  

Este estudo teve como objetivo elaborar e avaliar as características tecnológicas de bolo de banana 

e aveia sem glúten, elaborado com diferentes agentes adoçantes, com intuito de levar informações 

aos celíacos e população em geral, sobre as possibilidades do desenvolvimento de um produto sem 

glúten e rico nutricionalmente.  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Aquisição da matéria prima  

Os ingredientes para a elaboração dos bolos foram adquiridos no supermercado da cidade de 

Sobral-CE, sendo utilizados: banana prata, aveia em flocos finos, ovos, óleo, fermento químico 

em pó, canela, açúcar mascavo, açúcar demerara, e rapadura. 

Elaboração dos bolos de aveia e banana 

Os bolos foram produzidos na Planta Piloto de Panificação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE – campus Sobral). Elaboraram-se três formulações de bolos 
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de aveia e banana, com diferentes tipos de agentes adoçantes: açúcar demerara (BD), açúcar 

mascavo (BM) e rapadura (BR), conforme formulações apresentadas na tabela 1. 

tabela 1- Formulações dos bolos. 

 
BD – Bolo com açúcar demerara, BM – Bolo com açúcar mascavo, BR – Bolo com rapadura. 

Os ingredientes foram previamente pesados em balança semi-analítica. a banana foi processada 

manualmente, em seguida foram adicionadas a aveia, adoçante específico para cada formulação e 

canela, após a mistura de todos esses ingredientes, incorporou-se os ingredientes líquidos, óleo e 

ovo, e por fim o fermento químico em pó. A rapadura utilizada foi na forma de raspas.  

Em seguida as massas foram dispostas em formas retangulares sendo untadas com manteiga e 

polvilhadas com a farinha de aveia e assadas à temperatura de 180 °C durante 45 minutos. Após 

resfriamento, os bolos foram acondicionados em formas quadradas.   

Características tecnológicas avaliadas 

A determinação de umidade foi realizada, em estufa, a 105 ºC, até peso constante, conforme 

recomendações do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

O volume específico do bolo foi calculado pela razão entre o volume e a massa de cada formulação 

após 4 h de resfriamento em temperatura ambiente (28 ± 2 ºC), através da metodologia de sementes 

de gergelim, adaptada da AACC (2010). Os testes foram realizados em triplicata e os resultados 

foram expressos em mL / g ± desvio padrão (DP). 

A caracterização do perfil de textura das amostras foi realizada utilizando o equipamento 

texturômetro TA-XT Plus (Stable Micro Systems, Haslemere, Reino Unido), pelo método AACC 

74-09.01.24 (AACC, 2010). Utilizou-se sonda cilíndrica de 36 mm, com teste de dupla compressão 

e profundidade de 50% de sua altura original com atraso de 5 s entre o dois ciclos e uma carga de 

2 kg com uma força de disparo de 5 g. As amostras de bolo sem crosta, tamanho 20 × 20 × 20 mm, 

foram avaliadas para parâmetros de firmeza (força máxima durante o primeiro ciclo de compressão 

em N), elasticidade (recuperação após atraso entre as compressões), coesividade (força positiva 

durante a primeira e a segunda compressão) e mastigabilidade (firmeza × elasticidade × coesão). 

O teste foi realizado com oito repetições para cada amostra e os resultados foram expressos como 

a média ± DP. 

https://servicos.cbl.org.br/servicos/meus-livros/visualizar/?id=e465b548-861a-eb11-a813-000d3ac1bec9


 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO SEMIÁRIDO – ISBN 978-65-992869-7-1 

 

192 

As análises de cor foram realizadas com o emprego do colorímetro digital Colorium 2, previamente 

calibrado (Color Delta, Brasil), com uma área de medição de 13 mm de diâmetro e Geometria 

óptica de 45 ° / 0 °. As leituras foram gravadas com pelo menos seis repetições para cada 

formulação em posições aleatórias e a cor foi expressa de acordo com a Comissão Internacional 

de Iluminação L * a * b *, onde L * varia de 0 (preto) a 100 (branco); a * indica o grau de 

esverdeamento (para valores negativos) e grau de vermelhidão (para valores positivos); b * 

também varia de negativo para positivo, indicando valores, respectivamente, de azul para amarelo. 

Quanto à analise sensorial, foram estabelecidos como critérios de seleção e inclusão, que os 

provadores interessados a participarem da avaliação fossem consumidores de bolo e que lessem e 

assinassem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O teste foi realizado com 

120 (cento e vinte) provadores do sexo feminino e masculino, incluindo estudantes, professores, 

funcionários e pesquisadores não treinados. 

Os testes ocorreram em cabines individuais do Laboratório de Análise sensorial do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE– campus Sobral), usando metodologia 

descrita por Dutcosky (2013). Os avaliadores receberam uma ficha, na qual informaram o quanto 

gostaram ou desgostaram de cada formulação. Utilizou-se a escala hedônica estruturada de nove 

pontos variando de gostei muitíssimo (pontuação máxima) a desgostei muitíssimo (pontuação 

mínima), quanto as suas características de sabor, cor, aroma, textura e impressão global. Realizou-

se também, a avaliação da intenção de compra, com a utilização de escala de 5 pontos, oscilando 

de 5 - certamente compraria a 1 - certamente não compraria.  

A amostras foram servidas separadamente em copos plásticos descartáveis, codificados com 

números aleatórios de 3 dígitos, acompanhados de um copo de água, para tomar entre a prova das 

amostras.  

Análise Estatística 

Para todas as análises foram realizadas análise de variância (ANOVA) e aplicação do teste de 

Tukey para comparar as médias a um nível de 5% de significância, usando o Statistica 7.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados das análises de umidade e volume específico dos bolos de banana e aveia com 

diferentes agentes adoçantes estão descritos na tabela 2.  

Tabela 2 – Umidade e volume específico dos bolos de banana e aveia com diferentes agentes adoçantes 

BD= bolo 

adoçando com acúcar demerara; BM = bolo adoçando com acúcar mascavo; BR= bolo adoçando com rapadura. Letras 

diferentes nas linhas diferem significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Todas as amostras apresentaram diferenças estatísticas (p < 0,05). Sendo o bolo adoçado com 

açúcar mascavo o que apresentou maior teor de umidade. Esses resultados, corroboram com Faria 

(2012), onde afirma que o açúcar mascavo constitui de maiores teores de umidade em relação a 

outros tipos de açúcares. Os resultados deste parâmetro foram semelhantes aos encontrados por 

Camargo e Oliveira (2016), onde os mesmos obtiveram resultados entre 35,57 e 40,78% de 

umidade, ao analisarem bolos de banana e aveia adicionados de proteínas do soro do leite.  
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Os valores para volume específico apresentaram diferença significativa para todas as formulações, 

variando de 1,41 a 2,44 mL/g, onde o menor volume foi observado para o bolo adoçado com 

rapadura (BR) (p < 0,05). Esse baixo volume específico pode estar relacionado a pouca 

incorporação de ar durante a homogeneização da massa, observada na amostra com o uso da 

rapadura como agente adoçante (BR). Corroborando com Andrade et al. (2018), que relatam que 

o volume dos bolos pode estar associado a diversos fatores, dentre eles, a quantidade de ar retido 

durante o processo de mistura e batimento, vapor de água produzido durante o forneamento e 

distribuição do tamanho das bolhas de ar. 

A qualidade dos produtos de panificação está diretamente relacionada à sua textura. Como podem 

ser observadas na tabela 3, as amostras apresentaram diferença significativa nos parâmetros de 

firmeza e mastigabilidade (p < 0,05).  

Tabela 3 – Perfil de textura e cor dos bolos de banana e aveia com diferentes agentes adoçantes 

 
BD= bolo adoçando com açúcar demerara; BM = bolo adoçando com açúcar mascavo; BR= bolo adoçando com 

rapadura. Letras diferentes nas linhas diferem significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

O BR apresentou maior valor no parâmetro firmeza e diferença significativa em relação às outras 

amostras (p < 0,05). O que pode estar associado também ao menor volume específico apresentado 

para esta amostra, bem como, menor incorporação de ar observada, tornando-a mais resistente.  

A mastigabilidade caracteriza-se pela energia requerida para mastigar o alimento até a deglutição, 

e é definida como o produto entre a firmeza, elasticidade e coesividade (AACC, 2010). Como sua 

caracterização está diretamente relacionada ao valor da firmeza, a mesma seguiu o mesmo 

parâmetro, onde a BR apresentou-se maior e estatisticamente diferente das demais amostras (p < 

0,05).  

De modo geral, o bolo adoçado com rapadura, apresentou-se com menor volume específico, mais 

firme e com maior resistência à mastigação.  

Na Tabela 3 estão apresentados os parâmetros de cor dos bolos, representados pelos valores de L*, 

a* e b*. Os valores para luminosidade apresentaram-se semelhantes estatisticamente (p>0,05) para 

todas as amostras, com valores de L* < 50, portanto com tonalidades escuras. Em relação aos 

parâmetros (a* e b*), observa-se que todas as amostras se apresentaram nas regiões do vermelho 

e do amarelo, visto que evidenciaram valores positivos para estas coordenadas. Onde se percebe 

que a amostra com açúcar mascavo exibiu coloração mais avermelhada e amarelada que as demais 

(p<0,05). Podendo ser justificado pela característica da cor mais escura do açúcar mascavo.  
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Na Tabela 4 estão apresentados os resultados da avaliação sensorial dos bolos de banana e aveia 

com diferentes agentes adoçantes, bem como, a opção “certamente compraria”, referente à 

intenção de compra dos produtos.  

Não houve diferença significativa entre as formulações para os atributos avaliados, bem como, 

para a intenção de compra (p > 0,05). Estes dados corroboram com Santos et al., (2014) que não 

observaram diferença significativa nas características sensoriais do bolo de aveia com adição de 

amaranto. 

Tabela 4 – Análise sensorial e intenção de compra dos bolos de banana e aveia com diferentes agentes adoçantes 

BD= bolo adoçando com açúcar demerara; BM = bolo adoçando com açúcar mascavo; BR= bolo adoçando com 

rapadura. Letras 

diferentes nas linhas 
diferem 

significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05).  

Apesar dos parâmetros de textura instrumental e cor dos bolos terem apresentado diferenças 

significativas entre as amostras, essas mesmas características não foram confirmadas 

estatisticamente pelos provadores ao se realizar a substituição do agente adoçante nas formulações.  

Em geral, todas as amostras apresentaram boa aceitação, com notas acima de 7 “gostei”, para os 

atributos avaliados, assim como, todos os provadores certamente comprariam os bolos com uma 

das formas de agente adoçante, relatados neste trabalho.  

CONCLUSÃO  

Diante do presente trabalho, pode-se concluir que o bolo adoçado com rapadura (BR) apresentou 

menor umidade e volume específico, bem como maior firmeza instrumental. No entanto, essa 

alteração não foi perceptível pelos provadores. Os bolos desenvolvidos com os três agentes 

adoçantes, açúcar demerara, mascavo e rapadura, tiveram boa aceitação sensorial, bem como, 

intenção de compra. Podendo ser mais uma opção sem glúten, um potencial alimento funcional e 

rico nutricionalmente. 
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FÓSFORO DISPONIVEL EM RESPOSTA AO MANEJO DO SOLO E USO DE 

ENXOFRE COMO ACIDIFICANTE  

Jéssica Crhistie de Castro Granjeiro 

Max Venicius Teixeira da Silva 

José Francismar de Medeiros 

INTRODUÇÃO 

O fósforo (P) é um macronutriente exigido em menor quantidade do que o nitrogênio e o potássio 

pelas plantas, entretanto, trata-se do nutriente mais utilizado em adubação no Brasil. Isso acontece 

pela baixa disponibilidade de fósforo nos solos tropicais, que ocorre na maioria dos solos do Brasil, 

devido ao seu elevado poder de imobilização do nutriente adicionado (EPSTEIN; BLOOM, 2006). 

Os solos tropicais quase sempre apresentam baixa concentração de fósforo disponível e alto 

potencial de “fixação” do P aplicado via fertilizante (SOUZA, 2012). 

O fósforo no solo está irregularmente presente em cinco compartimentos: precipitado com 

alumínio, ferro ou cálcio, adsorvido aos óxidos de ferro e alumínio da fração argila, em solução, 

na forma orgânica ou fazendo parte de compostos marcadamente insolúveis. Esses 

compartimentos expõem variadas capacidades de fixação e, portanto, de liberação do nutriente 

disponível às raízes das plantas na solução do solo (BAHIA FILHO, 1982; RAIJ, 1991). Em solos 

tropicais, em função do pH normalmente encontrado, o fósforo ocorre quase que exclusivamente 

como ânion ortofosfato (H2PO4-), derivado do ácido ortofosfórico (H3PO4). 

Os solos da região semiárida apresentam um caráter alcalino devido ao comportamento climático, 

pois nessa região são registrados baixos índices pluviométricos, no qual influenciam na baixa 

lixiviação de cátions como cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+). Esses minerais quando se acumulam 

no solo favorece o aumento da salinidade e do pH do solo. 

Os Cambissolos são solos bastante variáveis por causa da heterogeneidade e tem como material 

de origem o calcário, como é caso dos solos no semiárido nordestino. Na região de Mossoró é um 

dos principais solos utilizados na agricultura irrigada. Eles apresentam moderada acidez (pH, em 

água, variando de 6,5 a 7,5, podendo chegar a 8,5 em solos derivados de carbonatos, como são os 

solos na região de Mossoró, e principalmente, após anos sob irrigação com águas oriundas do 

aquífero calcário Jandaíra). 

O solo com característica alcalina, contendo um alto teor de Ca2+ apresenta risco a disponibilidade 

de P as plantas devidas o fenômeno de precipitação. A retenção de fósforo adicionado ao solo 

através da precipitação forma um composto insolúvel e que a planta não consegue absorver. Dessa 

maneira, somente uma pequena fração desse nutriente no solo estaria disponível para as plantas 

(CONTE et al., 2003) e uma boa parte do P adicionado pelos fertilizantes deixa de ser útil ao 

crescimento imediato da planta (NOVAIS & SMYTH, 1999). 

Entre os atributos do solo, o pH é o índice que indica o grau de acidez ativa do solo, talvez seja, 

isoladamente, o mais relevante, no que se refere a utilização de fertilizantes. De maneira especial, 

a disponibilidade de nutrientes contidos no solo, ou a ele adicionado por meio das adubações, é 

bastante variável em função do pH do solo (MALAVOLTA et al., 1997). 

O enxofre elementar (So) é um corretivo muito utilizado para reduzir o pH do solo em regiões onde 

tem problemas de alcalinidade. O So atua em conjunto com a oxidação dos microorganismos, 

formando ácido sulfúrico (HEYDARNEZHAD et al., 2012). O enxofre tem a capacidade de 

reduzir o pH em baixa escala, proporcionando a liberação dos elementos antes indisponível, 

especialmente na rizosfera (BESHARATI et al.,1999; EBADI, 1976). Além de promover a 
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solubilidade do P, o enxofre elementar é fonte de sulfato as plantas. Baoro et al. (2014) testando 

cincos doses de enxofre elementar (0, 4, 8, 12 e 16  g dm-3 de substrato) verificaram uma redução 

no pH e um pequeno aumento na CE (condutividade elétrica) ao longo do tempo. 

As principais fontes de fósforo que são utilizadas como fertilizantes são os superfosfatos simples 

ou triplo e o fosfato de monoamônico (MAP), que devem ser selecionados conforme as 

características dos solos. Para solos calcários, estas duas últimas fontes seriam as mais indicadas, 

pois a primeira contém cálcio, não necessário, pois os solos calcários já são ricos neste elemento. 

O MAP (NH4 H2PO4) por ter amônio, no processo de nitrificação no solo libera H+, tendo assim 

alto poder acidificante (RAIJ, 2011), possivelmente seria o mais indicado para ser utilizado nos 

Cambissolos da região de Mossoró, RN. 

Diante do exposto, este estudo objetivou avaliar os teores de P disponível nos dois solos (Solo com 

histórico de cultivo irrigado e solo sem histórico de cultivo), através dos extratores Mehlich-1 e 

Olsen, quando submetidos a diferentes doses e fontes de P e de acidificante (Enxofre Elementar). 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

O fósforo apresenta um lugar de destaque nos programas de adubação devido à deficiência 

generalizada na maioria dos solos, em solos alcalino e calcários devido a vários processos de 

adsorção e reações de precipitação com o Ca e componentes de ferro e alumínio (KHAN & 

JOERGENSEN, 2009) 

O manejo do P é influenciado por diversos fatores, adsorção ou fixação pelo solo, matéria orgânica 

e microrganismos, possui baixa mobilidade no solo, variando sua disponibilidade com o manejo, 

capacidade de armazenamento do solo, pH, reduzindo assim sua eficiência à utilização das plantas 

(GATIBONE et al. 2007; CRUZ, 2015).  

A formação de compostos de P tem relação com o tipo de solo, sendo também bastante 

influenciada pelo pH, o qual interfere nos processos de solubilização e precipitação. Em solos 

ácidos são mais comuns as combinações de Fe e Al, enquanto em solos neutros ou calcários 

ocorrem com mais frequência fosfatos de cálcio de ordem elevada e baixa solubilidade (RAIJ, 

2011). 

Melhor compreensão da dinâmica das formas de P no solo pode ser obtida por meio de estudos de 

fracionamento, haja vista que a divisão dessas formas é fundamentada justamente nos extratores 

utilizados para estimá-las (SANTOS et al., 2008). O método de extração empregado deve ser 

conduzido da forma mais confiável possível, existem diversos métodos para extração de P, Ácido 

Cítrico, Bray-1, Bray-2, CaCl2, Egner, IAC, Mehlich-1, 2 e 3, Morgan, Olsen, Papel Aniônico, 

Resina, Resina Mista, Truog, Valor-A, Valor-E, Valor-L, (NOVAIS & SMITH, 1999), dentre os 

mais utilizados pelos LAS Laboratórios de Análise de Solo pelo mundo se destacam, Mehlich-1, 

Bray-1 e Olsen (CORRALES, 2013). 

A solução de Mehlich-1, proposta na década de 50 para extração de P em solos ácidos (MEHLICH, 

1953), tem como princípio a solubilização, pelos íons H+, de fosfatos de cálcio e pequenas porções 

de fosfatos de alumínio e ferro. O sulfato, por troca iônica, desloca o P adsorvido com fraca energia 

nos óxidos hidratados de ferro e alumínio, além de diminuir a readsorção do fósforo removido 

pelos íons H+ (MEHLICH, 1953).  

Para Raij et al. (1984), o método Mehlich 1 está entre os métodos ácidos de extração de P que 

apresentam grande vantagem para uso rotineiro, principalmente porque permite obter extratos 

límpidos que decantam facilmente, dispensando a filtragem das suspensões de solo. Todavia, 

segundo esses autores, é possível que o uso de extratores ácidos, nas condições brasileiras, torna-
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se pouco utilizado no futuro, por duas razões principais: 1) com o possível uso crescente de fosfatos 

naturais, o uso de extratores ácidos como o Mehlich 1, que dissolvem apatita, superestimaram os 

teores de P disponível; e 2) em solos adubados é de se esperar que a reserva de P lábil encontre-se 

em grande parte na forma de fosfatos de Al e Fe, principalmente se os solos forem ácidos, sendo 

preferível, então, extratores ou métodos que tenham maior ação sobre esta fração, como é o caso 

dos métodos Bray, da Resina e mesmo do método Olsen. Pois o Melich-1 apresenta a desvantagem 

de quanto utilizado em solos adubados com fosfatos naturais superestimar a disponibilidade P para 

as plantas, por ser mistura de dois ácidos fortes (sulfúrico e clorítico), solubilizando os fosfatos de 

cálcio que estão na forma indisponível para as plantas (NOVAIS et al., 2007) 

O extrator Olsen é considerado como um extrator alcalino desenvolvido para solos calcários com 

predominância de fosfatos de Ca (ABDÚ, 2006; MALLARINO, 1995), consistindo de uma 

solução de 0,25 mol/L de NaHCO3 tamponada  pH de 8,5 (OLSEN et al., 1954). O princípio do 

método é o funcionamento de HCO3- como um bom trocador de fosfato enquanto que o Na reduz 

a atividade do Ca que fica em solução (CABALCETA, 1993).  

O uso de corretivos químicos pode ser uma alternativa para corrigir a alcalinidade do solo, pode-

se citar os ácidos ou substâncias formadoras de ácidos, como o ácido sulfúrico, sulfato ferroso, 

sulfato de alumínio, enxofre elementar e pirita (SILVA et al., 2008). Um corretivo muito utilizado 

para diminuição do pH de solos minerais em regiões com problemas de alcalinidade é o enxofre 

elementar (So). O seu efeito acidificante está associado à oxidação deste por microrganismos, com 

consequente formação de ácido sulfúrico e posterior liberação de íons de hidrogênio na solução 

(HEYDARNEZHAD et al., 2012).Os microrganismos envolvidos no processo de oxidação são, 

principalmente, bactérias do gênero Thiobacillus (HEYDARNEZHAD et al., 2012). Além dos 

microrganismos, fatores físicos do substrato influenciam na taxa de oxidação do S, como a 

umidade, aeração, temperatura e teor de matéria orgânica (ORMAN & KAPLAN, 2011). 

MATERIAL E MÉTODO 

Os materiais de solo utilizado foram coletados em campo e levado para o laboratório de Irrigação 

e Salinidade para secar, depois da secagem foram destorroados e peneirados em malha de 2,0 mm. 

Após o preparo do solo, colocou-se 100 g de solo em cada recipiente, onde se aplicou os devidos 

tratamentos. Os solos sem histórico de cultivo sob irrigação e com histórico apresentou as 

seguintes características: CEes – 0,42 e 2,18 dS m-1; pH – 7,08 e 7,24; P – 9,8 e 22,5 mg dm-3; K 

– 199 e 315 mg dm-3, e Ca – 7,8 e 5,0 e Mg – 1,85 e 2,36 cmolc dm-3. 

Cada solo correspondeu a um experimento. Os tratamentos estudados em cada experimento foram 

duas fontes de fosforo, sendo ela: MAP com doses de 20, 50, 90 e 150 mg/100g, e Superfosfato 

triplo com doses de 24, 61, 110, 183 mg/100g, que correspondeu as doses de P de 43, 106, 196 e 

326 mg kg-1 de solo, e o enxofre elementar com doses de 0; 1; 2,7; 5 g kg-1. A combinação das 

duas fontes e as quatro doses de fósforo e as quatro doses de Enxofre (2 x 4 x 4) corresponderam 

aos tratamentos estudados, que foram repetidos quatro vezes. 

Após aplicado os respectivos tratamentos, o solo foi umedecido com 40 mL de água destilada, e 

incubados por um período de 40 dias, mantendo a umidade entre a capacidade de campo e 50% de 

água disponível total. Após esses 40 dias o solo foi deixado secar, destorroado e foi analisado o 

fósforo disponível, utilizando o método Mehlich I e o de Olsen (EMBRAPA, 2017). Após 

tabulação dos dados, os mesmos foram analisados estatisticamente por análise de variância e de 

regressão, ao nível de 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um resumo da análise de variância dos resultados obtidos com os dados das análises laboratoriais 

encontra-se na tabela. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para os teores de fósforo disponível obtidos pelo extrator Mehlich - 1 (Pm) 

e Olsen (Po) para doses e fontes de fósforo e doses de enxofre e suas interações. 

F.V. G.L. Solo sem histórico de cultivo  Solo com histórico de cultivo irrigado 

  Pm Po Pm Po 

  Estatística F 

Bloco 3 2,84* 62,5** 28,1* 6.49** 

Enxofre (S) 3 4,4** 2,8* 2,21ns 17,7** 

Fósforo (P) 3 66,8** 148,6** 204,3** 233,1** 

Fonte de P (F) 1 100,2** 138,5** 219,6** 197,1** 

P x F 3 52,0** 8,8** 23,6** 11,8** 

S x P 9 1,00ns 0,38ns 0,60ns 3,48** 

S x F 3 2,80* 0,60ns 0,85ns 1,28ns 

S x P x F 9 0,38ns 0,60ns 0,30ns 5,00** 
Erro 93     

CV(%)  75.8 26.6 28.9 21.2 
*, ** e ns – indicam significativo a pelo menos a 0,05, 0,01 e não significativo, respectivamente. 
Fonte: Autoral (2020) 

 

Para o solo sem histórico de cultivo, o fósforo disponível obtido pelo método Mehlich-1 (Pm) foi influenciado 

pelas fontes (F) e doses (P) de fósforo e doses de enxofre (S), como também pela interação entre fontes e doses (P x 

F) de fósforo e fontes de fósforo com dose de enxofre (S x F). Já o fósforo disponível obtido pelo método Olsen (Po) 

foi influenciado pelas fontes (F) e doses (P) de fósforo e pelas doses de enxofre (S) e pela interação fontes e doses de 

fósforo (P x F). 

No solo com historio de cultivo irrigado, o fósforo disponível obtido pelo método Mehlich-1 (Pm) foi influenciado 

pela interação das doses e as fontes de fósforo (P x F) além da fonte (F) e da dose (P) de fósforo de forma isolada. O 

Fósforo disponível obtido pelo método Olsen (Po) foi influenciado pela interação dos três fatores estudados (S x P x 

F) (doses de fósforo e de enxofre e pelas fontes de fósforo aplicadas). 

 As Figuras 1 (A, B, C e D) demonstra os resultados obtidos pelo método Olsen no solo com histórico de 

cultivo irrigado. Na figura 1(A) ilustra o comportamento da disponibilidade do fósforo em função da 

dose de Fósforo aplicado (P) - Fonte MAP, apresentando quanto maior a quantidade da dose maior 

o fósforo disponível sendo que as doses de enxofre também influenciam nessa disponibilidade, em 

que quanto mais alta a dose de enxofre maior a disponibilidade de fósforo nesse solo. Na Figura 

1(B) ilustra o comportamento da disponibilidade do fósforo em função da dose de Fósforo aplicado 

(P) - Fonte Superfosfato Triplo, apresentando uma menor quantidade de fósforo disponível em que 

quanto menor a quantidade de enxofre maior a disponibilidade de fósforo. Na figura 1(C) ilustra 

o comportamento do fósforo disponível de acordo com as doses aplicadas de enxofre (S) para as 

doses de fósforo aplicado (Fonte MAP), apresentando um aumento de disponibilidade somente 

quando a aplicação da maior dose de P. Na figura 1(D) ilustra o comportamento do fósforo 

disponível de acordo com as doses aplicadas de enxofre (S) para as doses de fósforo aplicado 

(Fonte Superfosfato Triplo), apresenta valores menores de fósforo disponível do que quando 

utilizou o MAP, e o aumento da dose de S tendeu a diminuir a disponibilidade do nutriente. 

Na figura 2 ilustra o resultado do teor de fósforo disponível em função da interação com as doses 

(P) e fontes (F) de fósforo adicionada no solo sem histórico de cultivo irrigado, em que a fonte 

MAP apresenta uma maior disponibilidade de P de acordo com o aumento das doses aplicadas, 

mas com taxa decrescente, enquanto quando se utilizou o superfosfato triplo o fósforo disponível 

pelo extrator Olsen cresceu com a dose de P aplicada e forma constante, mas sempre com teores 

inferiores aos obtidos com o MAP. 
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Figura 1. Teores de fósforo disponível obtidos pelo extrator Olsen em função de dose de Fósforo aplicada na forma 

de Map (A) e de Superfosfato triplo (B) para cada dose de Enxofre adicionada em função de dose de Enxofre aplicada 

para doses de P aplicada na forma de MAP (C) e de superfosfato triplo (D). 

 

Figura 2. Teor de fósforo disponível obtido pelo extrator Olsen em função da dose de fósforo adicionada ao solo na 

forma de MAP e superfosfato triplo (ST) no solo sem histórico de cultivo irrigado. 
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Na Figura 3 (A, B) verifica-se os resultados obtidos pelo método Mehlich-1 para interação entre doses (P) e fontes (F) 

de fósforo aplicado no solo com histórico de cultivo irrigado e sem histórico de cultivo. No solo sem histórico de 

cultivo apresentou uma baixa resposta a aplicação das doses e fontes de fósforo pelo método 

Mehlich-1. No solo com histórico de cultivo irrigado apresentou resposta a doses de P aplicadas 

na forma de MAP e de superfosfato triplo, que quanto maior a dose aplicada maior a 

disponibilidade de P, embora a disponibilidade de P no MAP foi o dobro, similar ao verificado 

pela extração com o Olsen. 

(A)    Solo sem histórico de cultivo (B) Solo com histórico de cultivo 

irrigado 

 

 

Figura 3. Teor de fósforo disponível obtido pelo extrator Mehlich 1 em função da dose de fósforo adicionada ao solo 

na forma de MAP e superfosfato triplo (ST) no solo sem e com histórico de cultivo irrigado. 

Na figura 4 ilustra o comportamento do fósforo disponível obtido pelo extrator Mehlich-1 no solo 

sem histórico de cultivo, em resposta a doses de enxofre e as fontes de fósforo aplicadas. Verifica-

se aumento da disponibilidade de P para a maior dose de S testada, embora com baixos teores, e 

quando a fonte foi o Superfosfato Triplo não apresentou resposta significativa. 

 

Figura 4. Teor de fósforo disponível obtido pelo extrator Mehlich 1 em função da dose de enxofre 

adicionada ao solo na forma de MAP e superfosfato triplo (ST) no solo sem histórico de cultivo 

irrigado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Método Olsen apresentou uma maior estabilidade tanto para o solo sem histórico de cultivo, 

como no solo com histórico de cultivo irrigado. Os dois solos são alcalinos apresentando uma 

maior disponibilidade de fósforo quando a fonte de fósforo foi o MAP, pois o Superfosfato triplo 

não é recomendado para esses solos pois possui cálcio e menos fósforo que a fonte MAP. E as 

altas doses de enxofre não contribuiu para a disponibilidade de fósforo, apenas em doses maiores 

contribui na disponibilidade de fósforo aplicada quando o solo tinha histórico de cultivo irrigado. 
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INTRODUÇÃO 

A espécie Momordica charantia L. pertence à família Cucurbitaceae, denominada comumente de 

melão de São Caetano. Trata-se de uma planta trepadeira, monóica e frutífera, originária da Índia 

e da China e, amplamente cultivada em diferentes regiões do planeta. Apresenta textura herbácea, 

com ramagem flexível, pubescente e ramificada, e fixa-se nos suportes através de gavinhas 

curvilíneas. As folhas são lisas, membranosas, alternas, pilosas e profundamente lobadas, 

subdividindo-se em três a sete lóbulos (PATRO, 2018). Possui um fruto amarelo quando maduro 

que mede aproximadamente 15 cm de comprimento, parecido com um pequeno melão de textura 

espinhosa, seu fruto se abre em três válvulas e no seu interior existem sementes achatadas 

vermelhas envolvidas por uma polpa doce (comestível), sendo que as demais partes do fruto 

possuem sabor amargo (NEPOMOCENO, 2018). 

O melão de são Caetano é uma planta daninha de grande importância econômica em pomares das 

mais diversas culturas. Podem ser encontradas sobre alambrados, cercas e em terrenos baldios 

(ASSIS et al., 2015). No Brasil é comumente conhecido pelas suas propriedades medicinais. É 

utilizado na medicina caseira em outros países como Colômbia, China, Cuba, Gana, Haiti, Índia, 

México, Malásia, Nova Zelândia, Nicarágua, Panamá e Peru (GROVER; YADAV, 2004). 

Conforme o Quadro 1, é possível verificar as formas de emprego da M. charantia na medicina 

popular. 

Quadro 1 – Principais formas de utilização do Melão de São Caetano (M. charantia L.) na medicina popular. 

- Afrodisíaco masculino 

- Tratamento de diabetes 

- Combate a leucorréia 

- Tratamento de hemorróidas 

- Tratamento de tumores 

- Tratamento de pediculose 

- Tratamento de reumatismo 

- Vermífugo 

- Cicatrizante 

- Regularização do fluxo 

menstrual 

- Hipoglicemiante 

- Hipercolesterolemia 

- Tratamento de diarreias 

- Alívio de cólicas 

abdominais 

- Inflamações do fígado 

- Eczemas de ferimentos 

- Tratamento de furúnculos 

- Lesões de pele 

Fonte: Elaborado com base em Rodrigues et al. (2010), Silva e Freire (2010) e Sousa et al. (2011). 

Com base em pesquisas científicas, foi possível relatar a importância de extratos fitoquímicos 

encontrados em M. charantia, os quais têm sido bastante utilizados no tratamento de diversas 

patologias. É uma das plantas mais estudadas para o tratamento de diabetes Mellitus. Estudos 

farmacológicos têm comprovado as importantes atividades desempenhadas pela M. charantia, que 

atua como antiulcerogênica, antibacteriana, imunossupressora, anti-inflamatória, abortiva, anti-

hipertensiva, anticancerígena (TAN et al., 2008; CHEN et al., 2009), antileucêmico, antiviral, 

citotóxico, entre outros (VOIDALESKI et al., 2015). Além disso, estudos vêm demonstrando a 

presença de metabólitos importantes no melão de São Caetano como saponinas, esteroides e 
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alcaloides (CHANG et al., 2008). 

Estudos realizados por Jesus et al. (2013) evidenciam o potencial inseticida do extrato de melão 

de São Caetano no controle de Bemisia tabaci (mosca branca). Neste mesmo sentido, o pó de M. 

charantia foi efetivo no controle de Sitophilus zeamais (Gorgulho do milho) em unidades 

armazenadoras (ADESINA, 2013). Além do mesmo exibir esse mesmo potencial sobre a 

Colletotrichum gloeosporioides (antracnose) do abacate, cacau, figo, goiaba, maçã, entre outros 

(CELOTO et al., 2008) e sobre Fusarium solani em soja, mandioca, batata e feijão (WANG et al., 

2016). Os extratos também demonstraram importante efeito inseticida sobre a lagarta Spodoptera 

litura (LIU et al., 2015) e sobre Aphis craccivora, o pulgão que acomete as culturas de ervilha e 

do feijão (SANTOS; SILVA, 2015). Além disso, o extrato de M. charantia possui efeito 

nematicida sobre organismos Meloidogyne incognita, que afetam a cultura da batata, cana-de-

açúcar, soja, entre outros (DIAS et al., 2000). 

Segundo Agrios (2005), as doenças de plantas podem ser causadas por diversos microorganismos 

como fungos, bactérias e vírus. Machado (2000) relata que existem três tipos de tratamento mais 

importantes de controle de patógenos associados às sementes, são eles: químico, físico (consiste 

em expor as sementes à ação do calor ou de outro agente físico controlado) e biológico. Uma das 

finalidades do tratamento de sementes é evitar a transmissão do fungo da semente para a plântula. 

Assim, o tratamento de sementes deve apresentar uma eficiência que erradique ou reduza, abaixo 

do limiar de transmissão, evitando a introdução ou aumento da intensidade de algumas doenças no 

campo (REIS et al., 2004). 

Existem diversas formas de detectar a presença de fungos em sementes, dentre essas, o método do 

papel filtro ou “Blotter Test” é o mais utilizado nos testes rotineiros de sanidade de sementes 

(MATHUR, 1983; NEERGAARD, 1983).  

Embora a incidência de muitos fungos e bactérias infestantes, que crescem rapidamente neste 

substrato, possa impedir a frutificação dos fungos-alvo, dificultando a sua identificação e 

quantificação, sobretudo os de crescimento lento. Nesse último caso, a incidência pode ser 

subestimada (TEMPE, 1970; NEERGAARD, 1973; REIS et al., 1999). Os meios nutritivos com 

ágar são outra forma de detectar fungos em sementes e podem ser muito variados. Necessitam de 

uma fonte de carbono, que pode ser a glicose, nitrogênio além de outros elementos em menor 

quantidade, tais como potássio, fósforo, enxofre, ferro, magnésio, zinco, manganês e vitaminas 

(ZAUZA et al., 2007). Segundo Medeiros et al. (1992), entre os principais meios utilizados na 

detecção de fungos está o meio de cultura de BDA (Batata-Dextrose-Ágar). 
Os fungos associados às sementes podem causar sua deterioração, interferir na população de 

plantas e também serem transmitidos da semente para plântula ou planta jovem, colonizando 

órgãos radiculares e aéreos (McGEE, 1988; CASA et al., 2006). Machado (2000) relata que os 

fungos também são responsáveis pela transmissão de patógenos para a parte aérea e o sistema 

radicular da planta, decréscimo da qualidade fisiológica e morte das plântulas resultantes. Segundo 

Casa et al. (2004), quando os fungos estão associados a parte aérea das plantas, torna-se necessário 

a quantificação da taxa de transmissão para estabelecer o potencial epidemiológico das sementes. 

A utilização de lotes de sementes de alta qualidade é um dos fatores mais importantes para o 

sucesso de uma cultura. A qualidade das sementes envolve aspectos genéticos, físicos, fisiológicos 

e sanitários, que quando avaliados em conjunto expressam o verdadeiro potencial da semente 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). A qualidade física das sementes refere-se ao teor de água, 

danos mecânicos e danos causados por insetos ou outros microrganismos, além de tamanho, cor e 

formato da semente, enquanto a pureza física das sementes está relacionada com a proporção de 

componentes físicos presentes nos lotes, tais como, sementes puras, sementes de outras espécies e 

materiais inertes. 
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Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo realizar um levantamento dos fungos 

associados às sementes do melão de São Caetano (M. charantia L.). 

 

DISCUTINDO O TEMA 

A maioria dos patógenos que ocorrem nos campos de produção de sementes podem ser 

transmitidos pelas sementes. Os mecanismos de transmissão utilizados pelos patógenos são 

variados e podem ser classificados de acordo com sua localização na semente (misturado, aderido 

à superfície ou localizado no interior da semente) e com o desenvolvimento do patógeno durante 

o crescimento da planta (NUNES, 2016). 

Certos patógenos localizados no interior das sementes podem produzir infecções sistêmicas na 

planta, enquanto outros podem produzir infecções localizadas em folhas, pecíolos, hastes, vagens, 

dentre outros. O mesmo acontece com os patógenos que infectam as sementes. Quando uma 

semente infectada germina e produz uma nova planta, essa poderá apresentar uma infecção 

sistêmica ou uma infecção local (NUNES, 2016). 

As sementes, de modo geral, podem abrigar e transportar microrganismos ou agentes patogênicos 

de todos os grupos taxonômicos, causadores e não causadores de doenças. Do ponto de vista 

ecológico, esses agentes podem ser agrupados em organismos de campo, onde predominam 

espécies fitopatogênicas, e organismos de armazenamento, com pequeno número de espécies que 

deterioram as sementes nesta fase. Os fungos englobam o maior número de espécies associadas às 

sementes, seguidos pelas bactérias, com um número expressivo de representantes e os vírus e 

nematóides, em menor número. Dentre os fungos fitopatogênicos, a maioria pode ser transmitida 

pelas sementes de seus hospedeiros (MAPA, 2009).  

A simples indicação das percentagens de pureza e de germinação de um lote de sementes não é 

suficiente para caracterizar o seu verdadeiro estado fisiológico, pois, nesses testes, além da pureza 

física, apenas é avaliada a capacidade que a semente possui para formar plântulas normais sob 

condições ótimas à germinação. Na tentativa de melhor identificar os lotes de sementes de alta 

qualidade fisiológica, a concepção de vigor vem recebendo grande atenção como mais um 

parâmetro utilizado para indicar o futuro desempenho dessas sementes no campo. Experiências 

têm demonstrado que a consideração apenas desses atributos para se atestar a qualidade de 

sementes tem sido insuficiente, principalmente na atual política agrícola brasileira, onde se exige 

uma agricultura mais econômica e rentável, assumindo a semente papel decisivo na diminuição de 

riscos. Nesse contexto, a sanidade de sementes apresenta-se com significativa importância, uma 

vez que determinados microorganismos, associados a elas, podem constituir-se em fator altamente 

negativo no estabelecimento inicial de uma lavoura. Dessa forma, fica evidenciado que para se 

atestar a verdadeira qualidade de um lote de sementes, deve-se, obrigatoriamente, levar em conta 

o somatório dos atributos físicos, genéticos, fisiológicos e sanitários (GOULART, 1997) 

A condição sanitária é extremamente importante, considerando-se que as sementes são veículos 

de agentes fitopatogênicos, que nelas podem se alojar e com elas serem levados ao campo, 

provocando redução de germinação e vigor e originando focos primários de doenças. (GOULART, 

1997) 

Segundo Nunes (2019), muitos fungos são sérios parasitas de primórdios florais e de sementes, 

causando redução tanto quantitativa quanto qualitativa do rendimento. Outros fungos como os 

saprófitos e parasitas fracos, podem causar descoloração do tegumento, a qual terá influência 

negativa no valor comercial. Os danos comumente provocados por fungos em sementes são: 

Aborto de sementes, redução do tamanho da semente, podridão de sementes, esclerotização, 

necroses em sementes, descoloração das sementes, redução de viabilidade e perda de germinação. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitossanidade e Sementes do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE/Campus Sobral, no período de setembro a 

dezembro de 2019. O Campus está localizado na cidade de Sobral-CE, que apresenta as 

coordenadas geográficas 03°40’S e 40°14’W. O clima é tropical quente Semiárido com 

pluviometria média de 854 mm, temperatura média de 30 °C e altitude de 70 m. 

As sementes foram coletadas de plantas nativas da serra da Meruoca, em Meruoca-CE, em 

Setembro de 2019. Para a realização do experimento foram separadas 228 sementes, que foram 

distribuídas em cinco tratamentos, sendo 4 tratamentos com quatro repetições cada e um 

tratamento com três repetições. O método utilizado para a análise e identificação dos fungos nas 

sementes foi a incubação em substrato de papel filtro “Blotter Test” (BRASIL, 2009). Foram 

distribuídas doze sementes em cada placa. 

As sementes foram distribuídas individualmente, em condições assépticas, em placas de Petri 

(ɸ=9,0 cm) com o auxílio de uma pinça, sobre uma tripla camada de papel filtro esterilizados e 

umedecidos com água destilada esterilizada (ADE). As placas contendo as sementes foram 

mantidas em incubadora por um período de vinte dias a temperatura de 25±2 °C, em regime de 

alternância de 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Passado este período, as placas foram levadas 

para contagem e identificação dos fungos (MOREIRA et al., 2019).  

Transcorrido este período, as lâminas foram montadas, retirando-se o material fúngico com o 

auxílio de uma agulha fina esterilizada por processo de flambagem. O material coletado foi 

disposto em lâminas de vidro, que continha corante para auxiliar na identificação em comparação 

com a literatura especializada (BRASIL, 2009; SEIFERT et al., 2011). 

No decorrer das análises, realizadas no Laboratório de Fitossanidade e Sementes, foram feitos testes em 

condições reais. Relatando procedimentos e métodos, afim de, coletar dados para serem tratados e 
analisados sob a influência de fungos, que através de possíveis germinações podem servirem como fonte 

de inóculo para doenças no campo. 

Utilizou-se neste ensaio o delineamento inteiramente casualizado (DIC) com cinco tratamentos: 

niveis de salinidade em que as sementes foram colocadas para germinar (0,0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 

dSm-1); com quatro repetições de doze sementes, sendo caracterizado assim a unidade 

experimental. Os dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica Microsoft Excel® e, em 

seguida, submetidas à análise de variância com auxílio de programa SISVAR®, sendo os resultados 

expressos em porcentagem de incidência em gráficos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram detectados 13 gêneros/espécies de fungos nas sementes de melão São Caetano: Aspergillus 

sp., Fusarium roseum, Penicillium sp., Curvularia sp., Coletotrichum gloeosporioides, 

Cladosporium sp., Fusarium sp., Aspergillus stellatus, Bipolaris sp., A. fulmigatus, A. flavus, 

Pestalotiopsis sp., Coletotrium sp. 

Dentre os fungos identificados, o gênero/espécie que apresentou maior incidência foi Fusarium 

sp. (69,06%), seguido por Aspergillus sp. (29,65%), Clasdoporium sp. (21,89%) e Coletotrium sp. 

(9,17%) (Figura 1). 
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Figura 1. Incidência de fungos em sementes de melão de São Caetano (M. charantia L.). IFCE/Campus Sobral, 

2019. 

 

Na literatura mundial, várias espécies de fungos já foram relatadas em sementes de essências 

florestais. Dentre os gêneros mais comumente relatados encontram-se Aspergillus, Curvularia, 

Fusarium, Mucor, Rhizopus e Tricoderma. As sementes, de modo geral, podem ser contaminadas 

por fungos internamente, que podem reduzir suas germinações ou servirem como fonte de inóculo 

para doenças no campo (SOAVE; WHRTZEL, 1987; CARVALHO; NAKAGAWA, 2000; 

MACHADO, 2000). 

 Dentre os gêneros que podem se comportar como fitopatogênicos estão as espécies de 

Fusarium, que são patógenos responsáveis por grande variação existente na germinação de 

sementes (SOAVE; WHETZEL, 1987; MACHADO, 2000) (Figura 2).  

 

  

Figura 2 – Sementes submetidas aos níveis de salinidade de 1,5 dS.m-1 (A) e 4,5 dS.m-1  (B), 

apresentando incidência de fungos. Amostras de 4 repetições. 
Fonte: F. J. C. Moreira (2019) 

A B 
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A contaminação de sementes por espécies dos gêneros Aspergillus e Penicillium ocorre após a 

colheita das sementes (Figura 1 - a e b Figura 2a), enquanto, ainda de acordo com Machado (2000), 

contaminações por Fusarium e Sphaeropsis ocorrem durante a formação ou a maturação do fruto. 

Assim, a contaminação por muitos fungos pode ser diminuída mediante cuidados na colheita e no 

manuseio das sementes (SANTOS; JÚNIOR; AUER, 2000).  

 

  

Figura 3 – Sementes submetidas aos níveis de salinidade de 6,0 dS.m-1 (A) com incidência de fungos. 

Imagem obtida por microscopia óptica mostrando detalhes dos esporos do fungo Aspergillus 

stellatus incidente em sementes de melão de São Caetano (Momordica charantia) (B). 

Fonte: M. F. Costa (2019). 

Ressalta-se a presença do fungo A. Stellatus (Figura 2B), que é uma espécie de fungo da seção 

Nidulantes. A espécie foi descrita pela primeira vez em 1934. Já foi isolada do solo no Panamá e 

de sementes na Índia. Foi relatado como causador de infecções humanas, por ser produtor de 

aflotoxina B1, além de um grande número de constituintes do metabolismo secundário, com ações 

diversas (CHEN et al., 2016). 

A presença de fungos associados às sementes é um dos fatores mais limitantes ao estabelecimento 

de cultivos em campo. Neste sentido, deve-se atentar aos cuidados em seu cultivo, podendo resultar 

além da perda de renda, o impacto negativo no desenvolvimento de novas pesquisas. Sem 

conhecimentos técnicos, o risco de se obter prejuízos incalculáveis para o produtor, são 

significantemente maiores. Até mesmo sem alguns cuidados básicos como o tratamento das 

sementes pode causar grandes danos tanto para o meio, quanto para quem o cultiva. Não 

descartando a hipótese de contaminações de outras espécies/gêneros de fungos na hora da colheita 

e até no próprio manuseio da semente pelo o produtor. Sem esses cuidados, o cultivo poderá 

submeter-se a grandes prejuízos. 

CONCLUSÕES 

Com base nesse experimento foi possível constatar que dentre os patógenos com características 

endófiticas e superficiais, os que apresentaram maior incidência nas sementes avaliadas foram 

Fusarium sp, Aspergillus sp e Clasdoporium sp. 

Constatou-se ainda a presença do fungo Aspergillus stellatus, que até então não fora relatado em 

sementes de melão-de-São-Caetano (M. Charantia L.). 

A B 
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POTENCIAL DE USO DE LEGUMINOSAS EM UMA ÁREA DE MATA ATLÂNTICA 

NA APA DA BICA DO IPU, CEARÁ 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil abriga a maior riqueza de espécies da flora do mundo, além dos maiores remanescentes 

de ecossistemas tropicais (ULLOA-ULLOA et al., 2017). Entre essa rica diversidade, 

Leguminosae Juss. (=Fabaceae), atrás apenas de Asteraceae e Orchidaceae, é considerada a 

terceira maior família de angiospermas do mundo, com cerca de 19.500 espécies em 770 gêneros 

(LEWIS et al., 2005) e possui distribuição cosmopolita. 

Atualmente, Leguminosae encontra-se circunscrita em seis subfamílias, são elas Caesalpinioideae 

DC., Cercidoideae LPWG, Detarioideae Burmeist., Dialioideae LPWG, Duparquetioideae LPWG 

e Papilionoideae DC. (LPWG, 2017). 

Para o Brasil são catalogadas 2.756 espécies de Leguminosae, destas 1.507 são endêmicas, sendo 

considerada a família com maior riqueza entre as eudicotiledôneas, e mais amplamente distribuída 

em todos os domínios fitogeográficos brasileiros, com maior diversidade na Amazônia e Caatinga 

e em seguida na Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal (BFG 2015). 

As Leguminosae possuem uma grande variedade de hábitos que vão desde arbóreo, arbustivo, 

liana, herbáceo, subaquático e aquático (SANTOS et al., 2018). Outra importante característica da 

família é sua alta capacidade de fixação biológica do nitrogênio, que torna suas folhas e frutos 

ricos em proteínas, o que torna as plantas agente enriquecedora de solo e um alimento altamente 

nutritivo para animais de pasto, apresentando portanto, grande potencial forrageiro (COSTA et al., 

2002). Além disso, os autores afirmam que a maioria das espécies de Fabaceae possui rápido 

crescimento e alta capacidade de rebrota, tornando-as favoráveis para o plantio a fim de recuperar 

áreas degradadas.  

As Leguminosae também apresentam diversas outras potencialidades além das que foram citadas. 

São utilizadas na indústria madeireira, como potenciais fornecedoras de madeira, lenha e carvão; 

grande parte possui propriedades medicinais e são amplamente utilizadas na medicina popular. 

Também são excelentes apícolas, fornecendo pólen e néctar em abundância; paisagísticas e 

artesanais (COSTA et al., 2002). Algumas ainda, em especial as de hábito arbustivo-arbóreas, 

servem de abrigo e alimento para animais silvestres em épocas desfavoráveis (NASCIMENTO, 

2018) e produzem óleos e resinas, utilizados na fabricação de vernizes, tintas e corantes (LPWG, 

2017). 

Desse modo, sob o ponto de vista econômico, as Leguminosae são consideradas uma das famílias 

botânicas mais importantes do mundo, ficando atrás apenas de Poaceae (LPWG, 2017). Junto com 

as gramíneas (Poaceae), as leguminosas foram cultivadas desde o início da agricultura e 

desenvolveram um papel fundamental para o seu desenvolvimento (GEPTS et al., 2005).  

Apesar de sermos o berço da diversidade biológica mundial, a economia agrícola brasileira, uma 

das mais importantes e desenvolvidas mundialmente, utiliza-se principalmente de plantas exóticas 

em suas atividades, tornando as espécies nativas pouco exploradas na indústria alimentícia, 

farmacêutica, ornamentação e pastagens (CORADIN; CAMILLO, 2018).  
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A dominância do uso dessas plantas exóticas induz à falta de conhecimento da flora nativa, 

tornando-a negligenciada e subutilizada, uma vez que a mesma é substituída por exóticas 

ocasionando uma grande perda quantitativa de espécies (CORADIN; CAMILLO, 2018). Cerca de 

18% do total de Leguminosae são nativas do Brasil (FLORA DO BRASIL 2020), constituindo 

aproximadamente 10% da flora nativa brasileira. Esse dado infere a importância de se conhecer a 

flora local, suas aplicações e potencialidades. 

Considerando esses aspectos, objetivou-se com este trabalho realizar o levantamento do potencial 

de uso das Leguminosae em um remanescente de Mata Atlântica na APA da Bica do Ipu, Ceará. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A flora brasileira é constituída por 33.279 espécies de angiospermas, sendo que 15.484 são 

encontradas na Mata Atlântica (FLORA DO BRASIL 2020). Das espécies registradas neste 

domínio, 7.486 são endêmicas do Brasil, totalizando 51,5% das espécies encontradas neste 

ambiente (MYERS et al., 2000). A área original da Mata Atlântica brasileira antes da revolução 

industrial, era cerca de 1.375.000 km2, o que representava em torno de 15% do território Nacional, 

distribuída em 17 estados brasileiros desde Rio Grande do Sul até o estado do Ceará 

(CAMPANILI; PROCHNOW, 2006). Atualmente a Mata Atlântica no Brasil possui apenas 12,5% 

de sua flora nativa, constituída principalmente de fragmentos de vegetação (SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2019). A mudança drástica da Mata Atlântica em pequenos fragmentos isolados, 

afeta diretamente na distribuição e abundância das espécies que são dependentes do hábitat 

original (FARIA, 2017).  

Visto que a Mata Atlântica possui altos níveis de riqueza e endemismo, associados à destruição 

sofrida no passado, ela tornou-se uma das prioridades no processo de conservação por ser apontada 

como um dos principais “hotspots” de biodiversidade mundial (MYERS et al., 2000). Das espécies 

vegetais catalogadas para a Mata Atlântica, 276 estão na lista oficial de espécies ameaçadas de 

extinção. Por conseguinte, tornam-se necessárias tomadas de decisões mais severas tanto da parte 

governamental como da sociedade na implantação de ações de conservação do que restou e 

recuperação de parte do que já foi perdido (CAMPANILLI; MISCHÃFFER, 2010). 

Devido às fortes ações antrópicas, a Mata Atlântica vem perdendo sua cobertura original, 

formando assim um mosaico de diferentes fisionomias vegetais (RODAL et al., 2005). Segundo 

Campanili e Prochnow (2006) a Mata Atlântica possui os seguintes tipos vegetacionais: florestas 

ombrófilas densas, mistas, abertas, florestas estacionais semideciduais e deciduais, bem como os 

manguezais, vegetação de restingas, campos de altitudes, brejos interioranos e encraves florestais 

nordestinos. Estes últimos, chamados de “brejos” de altitude ou mata serrana, estão situados acima 

de 600 m e são áreas úmidas isoladas em meio ao semiárido do agreste e do sertão nordestino 

(SALES; MAYO; RODAL, 1998), podendo variar de ombrófilas a estacionais (RODAL et al., 

2005). Estes ambientes possuem condições favoráveis a uma vegetação florestal, tais como clima 

úmido ou subúmido e precipitação média anual variando entre 900-1300 mm (THEULEN, 2004).  

Conforme os dados da Flora do Brasil 2020, para a floresta úmida nordestina são registradas 6.918 

espécies fanerógamas, sendo 3.584 endêmicas do Brasil. A formação dos remanescentes de Mata 

Atlântica do Nordeste teve origem no período terciário e quaternário (DIOGO, 2013), isso devido 

às boas condições climáticas da época, quando as temperaturas médias chegavam a ser até 5,4° C 

mais baixas que as atuais (STUTE et al., 1995). Tais condições favoreceram a abundância de 

espécies das Florestas Amazônica e Atlântica na região do semiárido (BEHLING et al., 2000), 

através do processo de dispersão durante a expansão florestal da época (PRADO; GIBBS, 1993). 

Os remanescentes de Mata Atlântica no Ceará ocupam uma área total de 1.873 km² e estão 

localizados dispersamente em dez regiões: Chapada do Araripe, Litoral, Planalto da Ibiapaba, nas 
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serras de Aratanha, Baturité, do Machado, das Matas, de Maranguape, da Meruoca e de 

Uruburetama, juntos representam 3,71% da superfície do estado e são encontrados em 67 

municípios (CAMPANILI; PROCHNOW, 2006). 

Esses remanescentes nordestinos de Mata Atlântica merecem destaque nas ações conservacionistas 

(DIOGO, 2013), visto que servem de abrigo para espécies ameaçadas, raras e endêmicas, além do 

fato de serem isolados geograficamente, o que os tornam mais vulneráveis para a extinção (SILVA; 

TABARELLI, 2000).  

As principais causas das grandes perdas florestais desse ambiente são a pastagem desordenada, 

exploração de plantas com valor comercial, expansão das atividades agrícolas, queimadas e o 

crescimento urbano (CAMPANILI; SCHÃFFER, 2010). Outra grande ameaça encontrada 

principalmente nos remanescentes de Mata Atlântica que já se encontram bastante reduzidos e 

isolados geograficamente, são os cortes ilegais da vegetação nativa para a confecção de carvão 

vegetal, ocorrendo principalmente nos interiores de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Ceará 

(CAMPANILI; SCHÃFFER, 2010).  

Uma das estratégias extremamente eficazes para conservar a diversidade biológica deste ambiente 

é a criação de Unidades de Conservação (UCs) federais, estaduais e municipais, (ALMEIDA et 

al., 2011). No município de Ipu, foi criada a categoria Área de Proteção Ambiental da Bica do Ipu, 

pelo decreto nº 25. 354 de 26/01/1999. A APA do município possui uma área de 3.484,66 ha, 

contendo áreas de encostas, setores mais elevados da serra da Ibiapaba e as nascentes dos riachos 

Ipuçaba e Ipuzinho, com vegetação típica de Mata Atlântica, sendo ipê, buriti, babaçu, ingazeira, 

jatobá e bromélias os principais representantes da flora local (SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE, 2020). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O remanescente de Floresta Úmida estudado localiza-se no Planalto da Ibiapaba, no município de 

Ipu, Ceará, aproximadamente a 257 km da capital. O município possui uma extensão territorial de 

629,3 km² e está posicionado nas coordenadas geográficas de 04º19’20’’S’ e 40º42’39’’W’. O 

clima predominante no município de Ipu é o tropical subúmido, com temperaturas entre 26-28°C 

e chuvas concentradas nos meses de janeiro a maio, com precipitações médias anuais 903,6 mm. 

A vegetação é classificada como Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular (Floresta 

Úmida) e Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial (Floresta Seca) (IPECE, 2017). 

  A área de estudo compreende o Sítio Coqueiros, inserida na APA da Bica do Ipu, localizada 

na comunidade de Ingazeira, nas coordenadas geográficas 04º15'0,5"S e 40º44'00"W, situado a 

cerca de 15 km da sede municipal, com altitudes que variam de 700-900 m e vegetação do tipo 

Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular (Floresta Úmida do Sedimentar), com riqueza de 

fontes de água, apresentando cachoeiras em diferentes pontos (Figura 1). 

Com o intuito de conhecer a flora local foi realizado um inventário florístico em cinco trilhas 

preexistentes no Sítio Coqueiros, consistindo em coletas realizadas mensalmente entre junho 2017 

a julho 2019. Para a realização da coleta dos materiais botânicos foi adotada a metodologia de 

Rotta et al. (2008). As amostras foram herborizadas e posteriormente incorporadas ao acervo do 

Herbário Francisco José de Abreu Matos (HUVA). 

A identificação das espécies ocorreu com o auxílio de chaves analíticas (FRANÇA; MELO, 2014; 

SOUZA; LORENZI, 2010), consulta a especialistas, comparação com espécimes de herbário, sites 

(Flora do Brasil 2020, Herbário Virtual Reflora e SpeciesLink) e literatura especializada 

(LORENZI, 2002; 2008; SOUZA; LORENZI, 2012; SOUZA et al., 2018). Para a verificação das 

potencialidades das espécies foram consultadas as obras de Costa et al. (2002); Coradin, Camillo 
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e Pareyn (2018); Filho e Sartorelli (2015); Lorenzi (2002; 2008); Lorenzi e Matos (2008); Pizarro 

e Coradin (2016); e artigos científicos (ALMEIDA et al., 2005; ARRUDA, 2014; BATISTA, 

1993; CARVALHO, 2007; DIAS et al., 2019; FILHO; SILVA, 1998; GONÇALVES; 

FERNANDES; ANDRADE, 1999; GUIMARÃES-BEELEN et al., 2006; LIMA, 1996; MAIA, 

2004; MARTINS et al., 2010; MEDEIROS, 2016; PEPATO et al., 2002; POTT, 1993; SANTOS; 

RIEDER, 2013; SOBREIRA, 2019; SILVA et al., 2002; SILVA et al., 2005). 

A circunscrição das espécies seguiu a classificação proposta pelo APG IV (CHASE et al., 2016) e 

seus nomes científicos, bem como os respectivos autores, estão de acordo com BFG (FILARDI et 

al., 2018). Já os nomes populares das espécies estão de acordo com o site Flora do Brasil 2020 em 

construção, com as obras de (CORADIN et al., 2018; COSTA et al., 2002; FILHO; 

SARTORELLY, 2015). 

A partir de revisão bibliográfica, as espécies da família Leguminosae identificadas neste trabalho 

foram classificadas nas seguintes categorias de uso: Al- alimentícia; Ap- apícola; Cb- combustível; 

Ct- 

construção; F- forragem; M- medicinal; O- ornamental; R- reflorestamento.  

Figura 1- Mapa de localização do município de Ipu com destaque na área de estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na área de estudo foram identificadas 49 espécies de Leguminosae, das quais 14 se destacaram 

nas oito categorias analisadas (Tabela 1), sendo todas nativas. Vale ressaltar que algumas espécies 

apresentaram mais de uma potencialidade de uso, sendo Caesalpinioideae a subfamília mais rica 

em número de espécies com potencial de uso com seis spp., seguida de Papilionoideae com 5 spp.  

 

Tabela 1. Lista das espécies de Leguminosae registradas no Sítio Coqueiros, Ipu, Ceará, com 

indicação das categorias de uso, Al- alimentícia; Ap- apícola; Cb- combustível; Ct- construção; F- 

forragem; M- medicinal; O- ornamental; R- reflorestamento.  

Subfamilias/espécie N. popular Hábito Categorias Voucher 

Caesalpinioideae     

Enterolobium timbouva Mart. Timbaúva Árvore Ap, Cb; F; O, R J. B. S. N et al. 319 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá Arbusto Ap,Cb, F, M, R J. B. S. N et al. 260 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Jurema preta Subarbusto Cb, F, M J. B. S. N. et al. 444 

Parkia platycephala Benth 
 

Faveira Árvore Ct, F, M J. B. S. N. et al. 162 

Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke 

 

Jurema branca Arbusto Ct, F, M, R J. B. S. N. et al. 282 

Senegalia polyphylla (DC.) 

Britton & Rose 

 

Monjoleiro Árvore Cb, Ct, F, M J. B. S. N et al. 272 

Cercidoideae 

 

    

Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Steud. 

 

Mororó Arbusto Cb, F, M J. B. S. N et al. 131 

Bauhinia ungulata L. 

 

Mororó vermelho Arbusto M J. B. S. N et al. 149 

Detarioideae 

 

    

Hymenaea courbaril L. 

 

Jatobá Árvore Al, Ct, M, O. R J. B. S. N et al. 314 

Papilionoideae 

 

    

Calopogonium mucunoides Desv. 

 

Calopogonio Trepadeira F J. B. S. N. et al. 432 

Centrosema brasilianum (L.) 

Benth. 

Jitirana Trepadeira Ap, F, O J. B. S. N. et al. 75 

 

Cratylia argentia (Desv.) Kuntze 

 

Camaratuba 

 

Arbusto 

 

F, R 

 

J. B. S. N. et al. 173 

 

Dioclea grandiflora Mart. ex 

Benth. 

 

Olho-de-boi 

 

Trepadeira 

 

M 

 

J. B. S. N. et al. 143 

 
Machaerium hirtum (Vell.) 

Stellfeld 
 

 
Jacarandá-de-

espinho 

 
Arbusto 

 
Ct, F 

 
J. B. S. N. et al.  71 

Fonte: J. B. S. Nascimento (2020). 

 

Continua 

Tabela 1- 

Continuação 

Conclusão 
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Chave de identificação das Leguminosae com potencial de uso encontradas no Sítio 

Coqueiros, Ipu, Ceará 

 

1. Folha bipinada 2 

1’. Folha pinada ou unifoliolada 7 

2. Planta inerme, fruto câmara 3 

2’. Planta armada, fruto legume ou craspédio 4 

3. Flores alvas Enterolobium timbouva 

3. Flores vermelhas Parkia platycephala 

4. Glândulas presentes no pecíolo, fruto legume 5 

4’. Glândulas ausentes no pecíolo, fruto craspédio 6 

5. Inflorescência glomérulo, flor polistêmone Senegalia polyphylla   

5’. Inflorescência espiga, flor diplostêmone  Piptadenia stipulacea 

6. Foliólulos obovais-elípticos, craspédio plano Mimosa caesalpiinifolia 

6’. Foliólulos oblongos, craspédio inflado  Mimosa tenuiflora  

7. Folha plurifoliolada, planta armada, fruto sâmara Machaerium hirtum 

7’. Folha uni ou bi ou trifoliolada, fruto legume ou câmara 8 

8. Folha bifoliolada, fruto câmara, glândulas translúcidas nos folíolos  Hymenaea coubaril 

8’. Folha uni ou trifoliolada, fruto legume, glândulas translúcidas ausentes nos folíolos 9 

9. Árvores, folhas unifolioladas, corola não papilionácea, alvas 11 

9’. Lianas ou trepadeiras, folhas trifolioladas, corola papilionácea, rosa ou lilás ou violeta 12 

11. Folha com lobo falcado, glabro, pétalas lineares Bauhinia ungulata 

11’. Folha com lobo oblongo, tomentuloso, pétalas elípticas Bauhinia cheilantha 

12. Trepadeira, valvas dos legumes membranácea  13 

12’. Liana, valvas dos legumes lignosas 14 

13’. Folíolos deltoides, nervação actinódroma  Calopogonium mucunoides 

13’. Folíolos elípticos, nervação broquidódroma Centrosema brasilianum 

14. Cálice 4-lobado, legume arqueado, semente com hilo linear Dioclea grandiflora 

14’. Cálice 5-lobado, legume reto, semente com hilo elíptico Cratylia argentea 

 

As características gerais e as potencialidades de uso das Leguminosae estudadas são apresentadas 

abaixo: 
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Enterolobium timbouva Mart. (Figura 2A) - é bastante utilizada para fabricação de barcos e 

canoas, tabuado, ripado, além de embalagens, brinquedos e móveis. Suas folhas são ótimas para 

alimentação do gado e suas flores são melíferas (FILHO; SARTORELLI, 2015). Devido ao seu 

rápido crescimento e fornecer de ótima sombra, possui grande potencial no paisagismo rural, bem 

como na arborização de pastagem e é recomendada para o reflorestamento de áreas degradadas 

(LORENZI, 2002).  

Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Figura 2B) - possui potencialidade madeireira, principalmente 

na produção de carvão (GONÇALVES; FERNANDES; ANDRADE, 1999), medicinal, sendo 

utilizada popularmente contra bronquite, estancamento de sangramentos e lavagem de ferimentos; 

e ornamental. M. caesalpiniifolia é bastante indicada para reflorestamento de áreas degradadas por 

ser uma espécie pioneira, proteger o solo contra erosão e promover a fixação biológica do 

nitrogênio (MACHADO, 2018). Também é uma forrageira para caprinos, bovinos e ovinos que se 

alimentam de suas folhas e frutos secos e maduros (LIMA, 1996). Além disso, produz néctar em 

abundância e uma alta quantidade de pólen sendo, portanto, considerada uma planta apícola por 

excelência (CARVALHO, 2007). 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (Figura 2C) - tem potencialidade forrageira possuindo folhas e 

vagens bastante consumidas por animais de pasto, sendo um importante alimento em épocas de 

seca. No entanto, quando consumidas em excesso, as folhas podem causar cegueira noturna nos 

animais (COSTA et al., 2002). Segundo esse autor, também apresenta caule amplamente utilizado 

na produção de lenha, estacas e carvão de boa qualidade. Além disso, segundo Arruda (2014) a 

planta possui propriedades medicinais encontradas na casca, que agem em processos de 

cicatrização e inflamações, possui também potencialidade madeireira na produção de carvão 

vegetal, além de ter forte potencial no processo de restauração de áreas degradadas, pois como 

enfatiza o autor a espécie tem rápido crescimento e atua na recuperação de solos, devolvendo os 

nutrientes necessários. O autor também acrescenta que, mesmo com sua alta importância na 

manutenção da biodiversidade e do ecossistema, a espécie está sofrendo redução populacional 

devido o alto índice de degradação e ocupação antrópica.   

Parkia platycephala Benth. (Figura 2D) - é uma planta de potencial forrageiro, tendo suas vagens 

utilizadas na alimentação complementar de ruminantes (MACHADO, 2018), além de ser 

considerada por Pott (1993) uma espécie com potencial para compor sistemas silvipastoris. P. 

platycephala também apresenta outras potencialidades como madeireira na construção de 

compensados e brinquedos e uso para caixotaria, e arborização urbana (LORENZI, 2002). Dias et 

al. (2019) estudaram as propriedades medicinais de P. platycephala através da caracterização 

fitoquímica e, concluíram que a espécie tem forte potencial como anti-inflamatória, antiviral, 

antibacteriana, antifúngica e antialérgica. 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (Figura 2E) - é uma espécie forrageira, servindo de alimento 

para animais de pasto. Segundo Costa et al. (2002) seu caule serve de matéria-prima na construção 

de varas e estacas de cerca. O autor também acrescenta que, P. stipulacea possui propriedades 

apícolas, sendo muito importante para a alimentação de abelhas em épocas de seca, bem como 

propriedades ecológicas no reflorestamento de áreas degradadas e recuperação de solos, devido 

sua alta capacidade fixar nitrogênio atmosférico e devolver os nutrientes necessários para o solo. 

Apresenta propriedades medicinais antimicrobianas, analgésicas, antitérmicas, atuando ainda na 

regeneração de células e como adstringente peitoral (MAIA, 2004). Na medicina popular, a 

jurema-branca é utilizada no tratamento de queimaduras e problemas de pele (SOBREIRA, 2019). 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose (Figura 2F) - é uma espécie forrageira e suas folhas 

possuem alta quantidade de proteínas sendo bastante consumidas por animais de pasto. Apresenta 

também potencialidade madeireira, na produção de lenha e carvão de boa qualidade e na 
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marcenaria. Além disso, S. polyphylla produz uma resina que é utilizada na medicina popular 

contra a tosse (FILHO; SARTORELLI, 2015). 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. (Figura 2G) - apresenta ação hipoglicemiante, oriunda da 

presença de compostos como taninos, flavonas, xantonas, insulina nos cloroplastos, entre outros, 

que são extraídos a partir do extrato de suas folhas. Essa ação é uma forte característica de algumas 

espécies do gênero Bauhinia L., que atuam no tratamento do Diabetes mellitus e são objetos de 

diversos estudos que comprovam esse uso (SANTOS; RIEDER, 2013). Segundo Santos e Rieder 

(2013), espécies desse gênero são utilizadas na medicina popular no tratamento de diversas 

enfermidades tais como diabetes, infecções, dor (SILVA et al., 2005) e inflamação (ALMEIDA et 

al., 2005). Possui também potencialidade forrageira contendo folhas e ramos bastante apreciados 

por bovinos, caprinos e ovinos (LIMA, 1996), além de ter sua madeira utilizada como energética 

(GUIMARÃES-BEELEN et al., 2006). 

Bauhinia ungulata L. (Figura 2H) - apresenta potencialidade medicinal, atuando principalmente 

no controle do Diabetes mellitus com outras espécies do gênero Bauhinia (SILVA et al., 2002; 

PEPATO et al., 2002), além de estudos comprovarem que a espécie também auxilia na diminuição 

do colesterol e triglicerídeos (MEDEIROS, 2016). 

Hymenaea courbaril L. (Figura 2I) - é bastante utilizada na construção civil, como vigas, caibros 

e ripas, bem como artigos de esportes, cabos de ferramentas e móveis.  Devido a fácil 

multiplicação, a espécie é ótima para ser utilizada em reflorestamento de áreas degradas e, na 

arborização urbana (LORENZI, 2002). Apresenta potencialidade de uso na medicina popular, onde 

sua casca é utilizada para tratar gripe, cistite, bronquite, infecções da bexiga e vermífugo. A resina 

extraída de sua casca é usada como verniz vegetal, combustível, incenso, polimento e 

impermeabilizador. De seus frutos são extraídas polpas muito nutritivas que são bastante 

apreciadas pelos humanos para fazer farinha, a qual possui atividade antibacteriana e antifúngica 

(MARTINS et al., 2010). 

Calopogonium mucunoides Desv. (Figura 3A-B) - é uma espécie muito estudada no Brasil, por 

apresentar potencial de uso como adubo verde, sendo uma das leguminosas mais comum entre os 

produtores. Apresenta também potencial forrageira, em que suas folhas verdes em épocas 

desfavoráveis são bastante apreciadas por caprinos, além de possuir alto potencial de fixação 

biológica do nitrogênio atmosférico (FILHO; SILVA, 1998). 

Centrosema brasilianum (L.) Benth. (Figura 3C-E) - também é uma espécie forrageira bastante 

apreciada para a pastagem de bovinos por possui alta retenção de folhas verdes mesmo durante 

períodos prolongados de seca, alto valor nutritivo e potencial produtividade de sementes 

(SANTOS et al., 2018). Além disso, os autores enfatizam que a espécie é utilizada para 

ornamentação devido à coloração chamativa de suas flores, sua abundância e beleza e, para uso 

apícola, uma vez que suas flores servem de alimento para diversas abelhas. Os autores acrescentam 

também que, a espécie tem grande importância ecológica atuando principalmente no controle de 

erosão e cobertura do solo, devido suas raízes e estolões que forma redes conectadas de 

sustentação. 

Cratylia argentea (Desv) Kuntze (Figura 3F-G) - suas folhas e ramos verdes são utilizados para 

forragem, servindo de alimentos para os animais, além de ser uma ótima fonte de lenha, podendo 

ainda ser utilizada em áreas de encostas evitando assim, uma possível erosão do solo 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA; MACHADO, 2018). Apresenta ainda o potencial de recuperação 

de áreas degradadas (PIZARRO; CORADIN, 2016).  

Dioclea grandiflora Mart. ex Benth. (Figura 3H-I) - tem sementes e raízes bastante utilizadas 

tradicionalmente como medicinal, pois, possui propriedades curativas para o tratamento de 
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distúrbios renais e prostáticos, sendo preparada na forma de infusões pelas populações carentes 

(BATISTA, 1993). 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld. (Figura 3J-K) - Costa et al. (2002) afirmam que é uma planta 

forrageira e possui folhas e casca bastante consumidas por animais de pasto. O caule da planta é 

amplamente utilizado na construção civil, na produção de lenha e madeira e, suas cascas são 

utilizadas na cobertura de casas. Os autores também enfatizam sua grande importância ecológica, 

pois, é considerada uma espécie pioneira bastante resistente sendo, portanto, importante no 

replantio de áreas degradadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que a área estudada possui um 

número significativo de Leguminosae com potencialidades. Das categorias analisadas, a 

potencialidade Forrageira foi a mais representativa com 11 espécies, seguida de medicinal com 

nove espécies, Combustível e Construção com cinco espécies cada, Reflorestamento com quatro 

espécies, Apícola e Ornamental com três espécies cada, e Alimentícia com uma espécie. A boa 

representatividade de forrageiras ocorre devido o papel fundamental das leguminosas na fixação 

de nitrogênio atmosférico, o que torna essas plantas bastante nutritivas e indicadas para a 

alimentação dos animais.  

Visto a importância das leguminosas, para suprir necessidades humanas, animais e ecológicas, 

ressalta-se, portanto, a necessidade de serem mais conhecidas através de estudos florísticos e 

fitogeográficos mais aprofundados, como também que sejam tomadas decisões conservacionistas, 

para que essas espécies não se extingam localmente. 
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Figura 2. A. Enterolobium timbouva - glomérulo; B. Mimosa caesalpiinifolia – 

espiga; C. Mimosa tenuiflora – espiga; D. Parkia platycephala – glomérulo; E. 

Piptadenia stipulacea – espiga; F. Senegalia polyphylla – glomérulo; G. Bauhinia 

cheilantha - racemo; H. Bauhinia ungulata – flor. I. Hymenaea courbaril - flor 

Fotos: QUEIROZ, R.T. 
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Figura 3. A-B. Calopogonium mucunoides, A. flores, B. legumes; C-E. Centrosema brasilianum, 

C. flor, D. visitante floral, E. pilhador; F-G. Cratilia aregentea, F. folha, G. pseudorracemo; H-I. 

Dioclea gandiflora H. flor, I. legume; J-K. Machaerium hirtum, J. flor, K. câmara. Fotos: 

QUEIROZ, R.T. 
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QUALIDADE DE FRUTOS DA BANANEIRA ‘GRANDE NAINE’ SOB  

FREQUÊNCIAS E DOSES DE BIOFERTILIZANTE 

Monikuelly Mourato Pereira 

Eugênio Ferreira Coelho 

Helio Gondim Filho 

Ana Lúcia Borges 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a importância econômica da bananeira vem crescendo acompanhando o 

aumento populacional com consequente elevação da sua demanda produtiva. A maioria dos 

produtores comerciais de banana utiliza fertilizantes minerais para manter altos níveis de 

produtividade (SOLIMAN et al., 2006). Sabe-se que a bananeira precisa de grandes quantidades 

de nutrientes, especialmente, potássio e nitrogênio (BORGES et al., 2016). Além disso, extrai 

nutrientes de uma profundidade muito limitada do solo devido ao seu sistema radicular superficial. 

Dessa forma, os principais problemas enfrentados pelos produtores de banana são os altos custos 

da elevada quantidade de fertilizantes necessária para o cultivo (SOLIMAN et al., 2006) e o 

impacto ambiental causado pelos fertilizantes sintéticos como poluição do ar, solo e da água 

(SAVCI, 2012).  

Atualmente, a agricultura tem se voltado para práticas conservacionistas, adotando tecnologias 

agrícolas conhecidas, como a bioferlitilzação e associando-as a princípios científicos modernos 

(SINGH et al., 2016). Biofertilizantes são substâncias que contém microrganismos vivos que, 

quando aplicados a sementes, plantas ou solo, colonizam a rizosfera ou o interior das plantas e 

promovem o crescimento, aumentando o fornecimento de nutrientes à planta hospedeira 

(MAHANTY et al., 2016). Os benefícios do uso de biofertilizante incluem: menor custo, eficiência 

no fornecimento de micronutrientes e matéria orgânica e mitigação dos impactos negativos dos 

fertilizantes químicos (GAUR, 2010).  

A bananeira responde bem a adubação orgânica (NEGREIROS, 2013). Baiea et al. (2015) 

estudaram o efeito da combinação da dose recomendada de fertilizante químico e tipos de 

adubação orgânica e verificaram melhora no crescimento e na qualidade dos frutos da bananeira 

‘Grande Naine’ comparação a aplicação isolada de fertilizante químico. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da aplicação de frequências e 

doses do biofertilizante ‘Vairo’ na qualidade de frutos da bananeira ‘Grande Naine’.  

REVISÃO DE LITERATURA 

Conceito e aspectos gerais de qualidade de frutos 

A qualidade é definida como um conjunto de propriedades ou características peculiares de cada 

produto hortícola, que diferenciam componentes individuais de um mesmo produto e que têm 

significância na determinação do grau de aceitação desse produto pelo consumidor (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). Geralmente, os atributos de qualidade, são expressos pela aparência visual 

(frescor, cor, defeitos e deterioração), textura (firmeza, resistência e integridade do tecido), sabor 

e aroma, valor nutricional e segurança do alimento (CENCI, 2006). 

A qualidade da fruta está relacionada a fatores envolvidos nas fases pré-colheita e pós-colheita 

(CENCI, 2006), nas quais diversos fatores em que a cultura foi submetida em campo (pré-colheita) 
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influenciam no incremento ou não da qualidade e no período de vida útil do fruto na fase pós-

colheita, como por exemplo: a cultivar, a nutrição mineral, o manejo do solo, os tratos culturais, o 

porta-enxerto, os produtos químicos utilizados nas pulverizações, a irrigação, os fatores ambientais 

ou climáticos, dentre outros (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Dessa forma, as técnicas 

empregadas após a colheita visam apenas preservar a qualidade dos frutos, não sendo capazes de 

melhorá-la (MEDEIROS, 2005).  

A condição física e química do fruto após sua colheita tem influência na sua comercialização, onde 

se observa um mercado consumidor cada vez mais exigente no que se refere à qualidade do fruto 

(SILVA et al, 2006).  

No Brasil, a aparência do fruto (tamanho, forma, coloração, brilho, ausência de defeitos) é o 

principal critério utilizado no momento da compra pelos consumidores (CARVALHO, 1998). O 

preço do fruto é outro fator que interfere na tomada de decisão de consumo (GONÇALVES, 1998; 

TEIXEIRA et al., 2006). Matsuura; Costa e Folegatti (2004), afirmam que as características: sabor, 

vida útil e aparência dos frutos são as mais importantes destacadas pelos consumidores. Minim e 

Dantas (2004) destacam os atributos sabor, aroma e firmeza dos alimentos. A produção nacional 

apresenta uma ampla variabilidade no que se refere à qualidade de frutos, sendo possível classificar 

os frutos como de péssima a ótima qualidade de acordo com padrão exigido pelos países 

importadores. Isso se deve ao fato da existência de diferenças (climáticas, edáficas, fitossanitárias, 

etc.) entre as regiões produtoras e entre os produtores, existindo áreas de simples extrativismo até 

áreas com a mais alta tecnologia (PBMH; PIF, 2006). 

Os atributos exigidos de qualidade da banana variam de acordo com a preferência do local 

comercializado, como exemplo, os consumidores de Lavras (MG) têm a preferência pelas 

cultivares ´Prata´, ´Maçã´ e ´Prata Anã´ em relação as cultivares ´Grande Naine´, ´Mysore´, 

´Pioneira´, ´Nanicão´ e ´Caipira´ (PEREIRA; OLIVEIRA e SILVA; ALVES, 2003).  

Em Cruz da Almas (BA), os consumidores preferem buquês com 10 a 12 frutos na penca, tamanho 

de 12 a 19 cm, formato reto ou curvo, casca com espessura fina, ausência de pintas pretas na casca, 

cor da casca amarelo-média ou amarelo-escura, textura firme e vida útil de sete a dez dias em 

condição ambiente (MATSUURA; COSTA; FOLEGATTI, 2004).  

A variação da qualidade dos frutos provocada pelas diferentes técnicas de manejos nas 

propriedades rurais e as características dos frutos requisitados pelo consumidor de cada local, 

dificultam a comercialização da banana. Dessa forma, visando minimizar esses problemas e 

melhorar a transparência nas relações comerciais foi elaborado em 2006 pelo Programa Brasileiro 

para a Modernização da Horticultura & Produção Integrada de Frutas (PBMH & PIF) a cartilha 

“Normas de Classificação de Banana”. A cartilha possui as classificações de diferentes atributos 

do fruto, e tem o intuito de separar o produto em lotes homogêneos, obedecendo padrões mínimos 

de qualidade. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização e condução experimental 

O estudo foi conduzido na área experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das 

Almas, Bahia, com coordenadas geográficas 12º40’19”S; 39º06’22”W; 225 m. A qualidade física 

e química dos frutos, provenientes do 1º e 3º ciclo de produção cv. Grande Naine foi avaliada no 
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Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita pertencente à Embrapa Mandioca e 

Fruticultura.  

O solo é classificado como Latossolo Amarelo Distrocoeso Típico, (EMBRAPA, 1993, atualizado 

por Santos et al., 2018). O clima é classificado como tropical úmido (Af) segundo a classificação 

de Köppen, com ocorrência de precipitação em quase todos os meses do ano (ALVARES et al., 

2014).  

O delineamento experimental utilizado no experimento foi o de blocos casualizados, em esquema 

fatorial 3 x 5. Os tratamentos consistiram em três frequências de aplicação (F1=15, F2=30 e F3=45 

dias) e cinco doses do biofertilizante tipo ‘Vairo’ (0, 100, 180, 280 e 375 mL planta-1), totalizando 

15 tratamentos com três repetições, com seis plantas úteis por tratamento. 

A cultivar utilizada no estudo foi a ‘Grande Naine’ (AAA), cujas mudas micropropagadas foram 

plantadas no espaçamento de 2,5 x 2,5 m, com uma densidade de 1.600 plantas ha-1 em covas de 

0,4 x 0,4 x 0,4 m. 

O biofertilizante foi preparado em reservatórios plásticos com capacidade para 200 L, utilizando-

se os seguintes ingredientes: 80 L de esterco bovino e 80 L de água. O biofertilizante foi aplicado 

pelo método de irrigação localizada, do tipo gotejamento sendo utilizados arranjados com uma 

linha lateral de gotejamento por fileira de plantas, com três emissores autocompensantes de 4 L h-

1 por planta, com um emissor junto à planta e outros dois espaçados de 0,5 m do primeiro. 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e, quando significativos os dados 

obtidos a partir das frequências de aplicação aplicou-se teste de média e os dados obtidos a partir 

das doses de biofertilizante foram submetidos a análise de regressão utilizando-se o programa 

estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). 

Variáveis analisadas 

A massa fresca da polpa (g) (MFP) foi realizada em cada fruto individualizado, foi retirada a 

almofada, deixando o fruto com pedúnculo, os frutos foram pesados sem casca, estas pesagens 

foram realizadas em uma balança semianalítica. 

O índice de alongamento (adimensional) (IA) foi calculado pela razão simples entre comprimento 

e diâmetro do fruto. A relação polpa/casca (RPC) foi calculada pela razão simples entre a massa 

da polpa e da casca. A espessura da casca (mm) (EC) foi determinada pela diferença entre os 

diâmetros da casca e da polpa e divididos por dois. O rendimento em polpa (%) (RenP) foi 

calculado pela razão simples entre a massa da polpa e a massa da casca do fruto. 

Foram retiradas amostras de polpa de cada fruto e triturados com auxílio de um misturador 

doméstico, adicionando-se água destilada na proporção de 1:1 (polpa: amostra), sendo realizadas 

as seguintes análises químicas: sólidos solúveis totais (%) (SST) que foi determinado mediante 

leitura de três gotas da polpa homogeneizada em refratômetro digital Atago, modelo PR-32α e 

expressos em %. A acidez titulável (g 100g-1) (AT) foi retirada uma fração de 1g de polpa 

homogeneizada, em seguida adicionou-se 40 mL de água destilada e duas gotas de fenolftaleína e 

procedeu-se a titulação com uma solução padronizada de hidróxido de sódio (NaOH) (1 mol L-1) 

em dosímetro Metrohm 775 dosimat  até a solução encontrar-se ligeiramente na cor rosada. O ratio 

(adimensional) (SST/AT) foi calculado pela razão sólidos solúveis totais e acidez titulável. O pH 

foi obtido por meio de leitura direta em pHmetro digital de bancada, Hanna, modelo pH21. A 
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umidade (%) (U) foi obtida através da pesagem de cerca de 10 g de polpa de banana em uma placa 

de Petri, em seguida a placa foi levada para estufa a 70 °C até atingir massa constante, sendo 

posteriormente resfriada em dessecador e pesada em balança semianalítica, o cálculo desse 

atributo foi obtido pela fórmula 100 x N/P, sendo P o peso da amostra inicial e N a perda de massa 

em gramas (AOAC, 2016). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise estatística revelou que não houve efeito significativo sob nenhuma variável que 

caracterize a qualidade física e química dos frutos provenientes do primeiro ciclo de cultivo da 

banana ‘Grande Naine’ (AAA). Em relação ao terceiro ciclo, constatou-se efeito significativo 

(p<0,01) pelo teste F, das doses de biofertilizante apenas para as variáveis ratio (SST/AT) e pH da 

polpa (Tabela 1). 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância com quadrados médios, significâncias e coeficientes de variação para 

qualidade dos frutos, no 1º e 3º ciclo da bananeira, cv. Grande Naine, fertirrigada com biofertilizante via sistema de 

irrigação por gotejamento. Cruz das Almas, BA, 2016 e 2018 

 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; * = (p<0,05); ** = (p<0,01); ns = não significativo pelo teste F; 

CV = Coeficiente de variação; F = Frequência de aplicação do biofertilizante; D = Dose do biofertilizante; MFF = 

Massa fresca do fruto (g); IA = Índice de alongamento; RPC = Relação polpa casca; EC = Espessura da casca (mm);  

RenP = Rendimento da polpa (%); SST = Sólidos solúveis totais (%); AT = Acidez titulável (g 100 g-1); SST/AT = 

Ratio; pH = potencial hidrogeniônico; U = Umidade (%). 

A equação de regressão ajustada aos dados experimentais do ratio (SST/AT), em relação às 

doses de biofertilizante, teve um comportamento linear, com coeficiente de determinação de 0,76 

(Figura 1). Observa-se que, houve diminuição de 0,06 % do SST/AT por acréscimo unitário das 
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doses de biofertilizante. A partir da dose de 100 mL planta-1 a relação SST/AT dos frutos 

analisados ao final do terceiro ciclo apresentaram valores de 51,87 a 59,36, abaixo do encontrado 

por Medina (2004) de 203,7 em frutos de ‘Grande Naine’, porém próximos ao valor ideal 

considerado para consumo in natura que é de 44,21.  

Figura 1 - Ratio (SST/AT) no 3º ciclo de produção da bananeira ‘Grande Naine’ fertirrigada via gotejamento. Cruz 

das Almas, BA, 2018 

 

No terceiro ciclo de cultivo, nenhum modelo se ajustou aos dados de pH da polpa sendo 

observado valor médio de 4,96 (Figura 2). 

Figura 2 – pH da polpa no 3º ciclo de produção da bananeira ‘Grande Naine’ fertirrigada via gotejamento. Cruz das 

Almas, BA, 2018 

 

A frequência de aplicação e as doses do biofertilizante ‘Vairo’ não mostraram significância 

estatística sobre as variáveis SST, AT e SST/AT da bananeira ‘Grande Naine’. Na Tabela 2 estão 

apresentados valores médios das características físico-químicas registrado no 1º e 3º ciclo de 

cultivo. Verificou-se uma tendência de diminuição para SST e AT de 4,3 e 4,7 %, 

respectivamente, quando comparados o 1º e o 3º ciclo, respectivamente. Matsuura et al. (2002) 
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estudando diferentes doses de composto orgânico na bananeira, determinaram valores médios de 

sólidos solúveis totais para frutos de 25,96 %, portanto, superior ao valor máximo observado 

nessa pesquisa. 

Tabela 2 - Valores médios das características físico-químicas para o 1º e 3º ciclos de cultivo de bananeira cv. Grande 

Naine fertirrigada via gotejamento. Cruz das Almas, BA. 2016/2018 

 
SST = Sólidos solúveis totais; AT = Acidez titulável; SST/AT = Ratio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As combinações das frequências de aplicação e doses do biofertilizante ‘Vairo’ por fertirrigação 

via gotejamento não mostraram efeito sobre os atributos de qualidade dos frutos para o 1º ciclo 

de cultivo da bananeira ‘Grande Naine’. O ratio foi influenciado pelas doses do biofertilizante 

‘Vairo’ no terceiro ciclo de cultivo da bananeira ‘Grande Naine’. 

Agradecimentos: A FAPESB pela concessão da bolsa de estudo. 
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QUEIJO Petit-Suisse ADICIONADO DE POLPA DE ACEROLA (Malpighia emarginata 

DC) - AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE GALACTOMANANA DE SEMENTES DE 

Caesalpinia pulcherrima L 

 
Geilson Rodrigues do Nascimento  

Samuel Carneiro de Barcelos  

Daniele Maria Alves Teixeira Sá 

INTRODUÇÃO 

O agronegócio do leite e de seus derivados desempenha um papel relevante no suprimento de 

alimentos (VILELA, 2006). O mercado brasileiro de queijos, que cresceu em volume 9,4% ao ano 

e em faturamento total 7,7% ao ano no período de 2006 a 2013, deverá aumentar seu ritmo de 

crescimento até 2017 (CARVALHO et al., 2015).  

Petit Suisse é o queijo fresco, não maturado, obtido por coagulação do leite com coalho e/ou de 

enzimas específicas e/ou de bactérias específicas, adicionado ou não de outras substâncias 

alimentícias (BRASIL,2000).  

É um queijo de altíssima umidade consumido fresco e voltado principalmente para a alimentação 

infantil. No entanto tem sido observado o aumento do consumo deste produto também na 

alimentação de adultos devido aos benefícios atribuídos ao consumo deste tipo de alimento, dentre 

os quais destacam-se o valor nutricional, aporte proteico, vitaminas lipossolúveis e minerais 

(principalmente o cálcio) (SANTIN, 2008). 

A acerola (Malpighia emarginata DC), fruto delicado e originário das Antilhas, tem grande 

importância nutricional por ser fonte natural de vitamina C. No entanto, além desta vitamina, 

outros compostos bioativos, como os polifenóis, fazem parte da composição deste fruto. Estes 

compostos, por possuírem propriedade antioxidante, atuam minimizando os danos oxidativos 

causados ao organismo pelas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, prevenindo doenças 

crônicas não transmissíveis, como câncer e arteriosclerose, entre outras (JACOB; BURRI, 1996). 

Caesalpinia pulcherrima L é uma planta típica de regiões de clima quente e úmido da Índia, África 

e América, tolerando bem o calor e a estiagem (GILMAN; WATSON, 2003). É uma espécie 

cultivada pela sua beleza destacada principalmente pela diversidade de inflorescências e o pequeno 

porte a torna apropriada para a arborização das cidades (OLIVEIRA et al., 2010). 

DISCUTINDO O TEMA 

De acordo com Charles Chervais apud SANDRAZ (1989), o queijo Petit Suisse é definido como 

queijo fresco, não maturado, obtido por meio de coagulação do leite com coalho e/ou enzimas e/ou 

bactérias específicas, adicionado ou não de outras substâncias alimentícias (BRASIL, 2010), 

apresentando alto valor nutricional e obtido com a adição de açúcar, creme e frutas à massa do 

queijo Quark (VEIGA et al., 2000). As características básicas são o sabor acidulado, com leve 

toque salgado, textura branda (ALBUQUERQUE, 2002). 

A acerola (Malpighia emarginata DC) é uma fruta de alto valor nutricional e capacidade 

antioxidante (MERCALI et al., 2014). É uma das mais importantes fontes naturais de vitamina C 

(LIMA et al, 2011; MERCALI et al., 2014).  Os frutos possuem elevados teores de sólidos totais, 

de vitamina C e de carotenóides, e contém substâncias pécticas que influenciam sua textura, 

possibilitando a elaboração de diversos produtos tanto na indústria alimentícia, como na 

farmacêutica (WESP, 2014). 
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Os queijos Petit-Suisse são adicionados de hidrocolóides, podendo resultar em alterações na 

estabilidade e consistência (CARDARELLI, 2006). 

Os exemplos de hidrocoloides que são comumente utilizados na produção de laticínios são: 

carragena, xantana, litesse, guar, jataí e derivados de celulose como a carboximentilcelulose 

(THEBAUDIN et al., 1997). Nos produtos lácteos como os queijos, os hidrocoloides são 

adicionados para conferir estabilidade, evitando que o soro se separe da massa e conferindo ao 

produto textura desejável (HUNT; MAYNES, 1997). As paredes das células de sementes são ricas 

em manana e galactomanana. As Galactomanana mais conhecidas são gomas de alfarroba e guar. 

Há um aumento sinérgico na viscosidade ou resistência do gel por mistura de gomas 

galactomanana com certos polissacarídeos, como xantana, κ-carragena, e agarose (CUI, 2005). 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. é uma espécie arbustiva nativa da África oriental conhecida 

vulgarmente por poinciana-anã, baio-de-estudante, orgulho de barbados, flor-do-paraíso, 

flamboyant-mirim, flamboianzinho, flor-de-pavão, tendo as sementes como o principal meio de 

propagação (OLIVEIRA et al., 2010).   

Os endospermas das sementes C. pulcherrima são ricas em galactomananas (BRAGA et al., 2009) 

e a planta possui muitos ingredientes ativos farmacêuticos como flavonóides, carotenóides, 

glicosídeos, fenóis e esteróides (CHAKRABORTHY & BADUJAR, 2009). A galactomana 

extraída da semente dessa espécie como aditivo em diferentes alimentos como sorvetes (PASSOS 

et al., 2016) e bebida láctea (BURITI, 2014).  

MATERIAL E METÓDO  

Obtenção da Galactomanana 

Para a obtenção da Galactomanana de Caesalpinia pulcherrima, foi utilizada a metodologia 

descrita por Braga et al (2011), como segue. As sementes foram colhidas no Instituto Federal do 

Ceará Campus Sobral, foram selecionadas e higienizadas em agua clorada e depois secas em papel 

toalha, após isso foram aquecidas em água destilada na temperatura de 100º C durante 30 minutos, 

logo após o resfriamento, as sementes foram descascadas manualmente separando o endosperma 

e o reservando em outro recipiente. O endosperma foi triturado em água destilada na proporção 

1:50 (m/v) onde se obteve uma solução viscosa, após isso a solução foi centrifugada em centrifuga 

refrigerada a 4º C 3000 rpm durante 20 minutos. Posteriormente a solução foi precipitada em álcool 

96º GL na proporção de 1:3 (m/v). A mistura foi deixada em repouso por 16 horas, sendo então 

filtrada em funil de placa porosa com o auxílio de bomba a vácuo, logo após a filtração o 

precipitado foi deixado  em acetona P.A durante o tempo de 24 horas para desidratação da 

galactomanana, filtrado novamente no em funil com placa porosa para a retirada do acetona, o 

retido no funil foi seco em estufa a 40 ºC durante 9 horas, até que estivessem totalmente seco. O 

material obtido foi triturado em moinho e peneirado e foram acondicionadas em tubos 

hermeticamente fechados em temperatura ambiente.  

Elaboração do queijo petit-suisse  

 

• Elaboração do Queijo Quark (Massa Base) 

O Processamento do queijo descrito a seguir foi realizado utilizando a metodologia descrita por 

Barcelos (2017). O Leite de vaca cru foi submetido a tratamento térmico de 85º C por 15 Minutos 

com resfriamento até atingir 4 °C ± 2 ºC e armazenado na mesma temperatura até o momento de 

utilização. O leite para a fabricação da massa base foi aquecido a 42 ºC e foi adicionado para cada 

50 litros de leite, 25 mL de cloreto de cálcio (VETEC) a 50% e 10% (v/v) de cultura devidamente 

repicada de S. thermophilus TA-40 (DuPont®) a cada ingrediente adicionado a mistura foi 
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homogeneizada. Em seguida a mistura foi deixada em repouso durante 50 a 60 minutos ou até 

atingir o pH 6,3.  Adicionou-se 0,1% de solução de coalho diluído (7% v/v), preparado a partir do 

coagulante líquido HA-LA® (Chr-Hansen), seguido de uma nova homogeneização. Quando o pH 

atingiu 4,8 – 5,0 foram efetuados cortes na coalhada formando cubos, deixados em repouso por 15 

a 20 minutos até a separação do soro da coalhada, logo após foi feita a dessoragem em sacos de 

algodão que foram anteriormente esterilizados e foi deixado de repouso durante 16 h a 4 ºC + 2 ºC 

até que ocorresse a dessoragem completa. Foi guardado a massa base a 4 ºC + 2 ºC em recipientes 

de plásticos até a fabricação do queijo Petit-Suisse. 

• Elaboração do Queijo Petit-Suisse  

Inicialmente homogeneizou-se a massa base em liquidificador, depois misturou-se a massa base 

com a polpa de acerola e gomas na proporção descrita na tabela 1 conforme indicado no 

Comunicado Técnico 141 da Embrapa Caprivos e Ovinos (Vieira et al. (2014). Logo após a 

homogeneização o queijo Petit Suisse foi distribuído em potes plástico e armazenados sob 

refrigeração a 4 °C ± 2 ºC. 

Tabela 1 - Formulações dos queijos Petit-Suisse de acerola elaborado com gomas comerciais e com Galactmanana 

de Caesalpinia pulcherrima L. 

 

Análises físico-químicas e composição centesimal 

 

Foram determinados alguns parâmetros físico-químicos e a composição centesimal dos queijos 

Petit Suisse fabricado com 1, 14 e 28 dias de armazenamento refrigerado a 4 °C ± 2 ºC. 

Físico-químicas: As análises físico-químicas foram: pH, determinado utilizando o pHmetro 

Microprocessado de Bancada - Q400MA (Quimis); Acidez total titulável, foi realizada utilizando 

a metodologia descrita por Brasil (2006), a acidez titulável foi expressa em mg de ácido lático.g-1. 

Composição centesimal: As análises de composição centesimal realizada nos queijos Petit-Suisse 

foram: Umidade (%, g.100 g–1); Proteínas (%, g.100 g–1) estimada com base no teor total de 

nitrogênio, determinado pelo método de Micro-Kjeldahl, usando fator de conversão de 6,38; 

Cinzas (%, g.100 g-1); Lipídios totais (%, g.100 g-1), utilizando butirometro de gerber, de acordo 

com os métodos descrito pelo IAL (2008). Carboidrato total (%, g.100 g-1), por diferença. Todas 

as análises foram realizadas em triplicata. 
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Análises de antioxidantes 

Ácido Ascórbico: O ácido ascórbico foi determinado pelo Método de Tillmans, que baseia-se na 

redução do corante sal sódico de 2,6-diclorofenol indofenol (DFI) por uma solução ácida de 

vitamina C, até a coloração rósea claro permanente, de acordo com Strohecker; Henning (1967).  

Foi utilizado 5 gramas de amostra para a determinação. 

 

Polifenóis Extraíveis Totais (PET): A determinação dos Polifenóis extraíveis totais (PET), 

equivalentes em Ácido Gálico, foi realizada segundo método descrito por Larrauri et al. (1997); 

Obanda; Owuor (1997), com adaptações feita por Barcelos (2017). 

Capacidade Antioxidante Total (TEAC) pelo método ABTS●+: A capacidade Antioxidante 

Total, equivalente ao Trolox (TEAC), foi determinada pelo método ABTS●+ (2,2 AZINO BIS (3-

ethylbenzo thiazoline 6 sulfonic acid) (Sigma) segundo método descrito por Rufino et al. (2007a), 

com adaptações realizadas por Barcelos (2017). 

Atividade Antioxidante Total pelo Método DPPH●: A capacidade de capturar o radical 2,2-

Diphenyl-1-picryl-hidrazil (DPPH●) (Sigma) foi realizada segundo método descrito por Rufino et 

al. (2007b), com adaptações realizadas por Barcelos (2017). 

Análises microbiologicas 

Para a determinação de todos os parâmetros microbiológicos foram pesados 25g de amostras e 

diluídas em agua peptonada a 0,1% e depois feitas as análises a seguir: coliformes  totais, E. coli,  

Staphylococcus DNA-se positivo, bolores e leveduras foram realizadas as análises de acordo com 

o kit de placas de PetrifilmTM (3M Microbiology, Sr. Paul, MN, EUA), com incubação a 45 e 35-

37 °C por 24 horas para os 2 primeiros e a 25 ºC por 5 dias para bolores e leveduras, de acordo 

com os métodos AOAC 991.14,  AOAC  997.02  e  AOAC  2003.08  (ASSOCIATION  OF  

OFFICIAL  ANALYTICAL CHEMISTS, 2003; SILBERNAGEL, JECHOREK, CARVER, 

2003). Foram realizadas nos tempos de 1, 14 e 28 dias armazenados sob refrigeração a 4 oC. Já a 

análise de Salmonella ep. foram realizadas nos dias 7 e 28 de acordo com Silva et al. (2010). 

3.4 Análise sensorial  

A análise sensorial foi realizada com 104 provadores não treinados foram realizadas com queijos 

Petit-Suisse após 14 e 28 dias de armazenamento. As amostras foram distribuídas em potes de 

polietileno contendo selo de alumino e tampa, contendo aproximadamente 15g de amostras em 

cada pote.  Para obtenção dos resultados utilizou-se escala hedônica de nove pontos onde o ponto 

1 significa desgostei extremamente e o ponto 9 gostei extremamente, foi realizado a intenção de 

compra do produto. 

Análise estatística  

Os resultados foram apresentados como média ± desvio padrão. Foi utilizado a Análise de 

Variância seguido da comparação entre os pares de médias pelo teste de Tukey (p < 0,05). O 

software estatístico utilizado para as análises foi o programa estatístico Action 2.9 (suplemento do 

Excel). 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Resultados das análises físico químicas 

Na Tabela 2 estão descritos os resultados das análises físico química dos queijos em diferentes 

dias de armazenamento.  
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Tabela 2 - Análises físico químicas dos queijos dos queijos Petti-Suisse de acerola elaborado com gomas comerciais 

e com Galactmanana de Caesalpinia pulcherrima L., em diferentes dias de armazenamento. 

 

Observa-se para o parâmetro de pH que o mesmo não tem alteração ao longo dos dias bem como 

nos diferentes tratamentos. Indicando que o tempo de armazenamento a 4 oC não alterou esse 

parâmetro e devido os dois tratamentos apresentarem a mesma quantidade de polpa de acerola. 

O pH de dos queijos Petit-Suisse analisados se apresentaram abaixo de 4,5, que é considerado 

eficaz contra a proliferação de microrganismos patogênicos, como Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus (BURITI, 2005) 

Os queijos apresentam valores menores encontrados por Vieira et al (2013) onde o mesmo estudou 

queijo caprino tipo Petit Suisse simbiótico com polpa de açaí e encontrou valores que variam entre 

4,19 a 4,84. Oliveira et al (2013) obteve o valor de 4,50 para queijo Petit Suisse sabor morango 

adicionado de fibras e probióticos. Já Paixão et al (2011) que avaliaram diferentes marcas de queijo 

Petit-Suisse encontraram valores em torno de 4,47 e 4,75. A composição de ácidos do fruto que 

foi usado contribui para a diminuição do pH do produto. 

Bacerlos et al. (2017) encontrou resultados semelhantes os da pesquisa atual, ele observou o pH 

entre 3,83 a 4,07 no queijo caprino simbiótico com adição de polpa de acerola em diferentes dias 

de armazenamento a 4 ºC + 2 oC 

Para o parâmetro de Acidez observou-se que os valores também se mantiveram estáveis em todos 

os dias de armazenamento do queijo. Vieira (2013) obteve resultados que estão em torno de 0,57 

a 0,73 e Barcelos (2017) obteve valores que variam entre 0,58 a 0,62 valores bem próximos aos 

encontrados nesse trabalho. Na Tabela 3 observa-se as médias dos parâmetros da composição 

centesimal.    

Comparando-se os resultados obtidos com aqueles descritos na Instrução Normativa nº 53, de 29 

de dezembro de 2000 – Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Petit-Suisse 

(BRASIL, 2000). Pode-se observar que o teor de umidade encontrado (70,17%) se mostra em 

acordo com a legislação que estabelece que o queijo Petit Suisse de leite de vaca, é um queijo de 

muita alta umidade, pois apresenta valores superiores a 55% de umidade. Vieira (2013) encontra 

68,52, 70,96 e 62,88% de umidade para queijo Petit-Suisse de açaí, isso remete proximidade de 

resultados encontrados nesse estudo. Barcelos et al (2017) encontrou para queijo Petit-Suisse 

caprino de acerola probiótico valores de 71,33 a 74,19 em diferentes dias de armazenamento.  

Segundo a legislação brasileira (BRASIL, 1996) os queijos se classificam quanto ao seu percentual 

de gordura em: Extra Gordo - quando contenham o mínimo de 60%; Gordos - quando contém 

entre 45,0 e 59,9%; Semi gordos - entre 25,0 e 44,9%; Magros entre 10,0 e 24,9% e Desnatados - 
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quando contém menos de 10,0%. A partir dessa definição podemos classificar o queijo fabricado 

nesse trabalho de um queijo tipo desnatado, pois o seu percentual de gordura é de 7%.  

Tabela 3 - Composição centesimal dos queijos Petti-Suisse de acerola elaborado com gomas comerciais e com 

Galactmanana de Caesalpinia pulcherrima L. 

 

Quanto ao teor de gordura encontrado 7% este se revelou inferior ao obtido por Euzébio et al. 

(2006) que obteve para queijo o teor de 11% e Regis et al (2012) que encontrou o valor de 11,62%. 

Já Messias et al (2015) encontrou valores de 3,53% e 4,73% Oliveira (2013) de 6,30% e por 

Cardarelli (2006) de 6,83% sendo menores do que os observados nessa pesquisa. O aumento do 

teor de lipídios nos queijos Petit Suisse está relacionado quase sempre a adição de creme de leite. 

Vale salientar que no processamento do queijo elaborado não foi acrescentado o creme de leite. 

Em relação ao valor de cinzas, o valor obtido no pertinente trabalho foi maior do que aos valores 

encontrados por Euzébio et al. (2006), Messias (2015),Vargas (2017), Silva (2016) e Barcelos 

(2017) 0,74%, (0,41 e 0,69%), (0,55 a 0,62%), 0,66% e (0,74 a 0,80%) respectivamente, entretanto 

Regis et al. (2012)  encontrou 1% de cinzas no queijo elaborado por eles.  

O teor de proteínas encontradas no estudo foi de 6,62 para T1 e 6,60 para T2, o valor encontrado 

está dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente, que estabelece o mínimo de 6%.  Os 

autores Regis (2012), Euzébio et al. (2006), Vargas (2017), Silva (2016) e Barcelos (2017) 

encontraram valores de 9%, 12,78%, (7%,13% a 7,68%), 10,54% e (7,67% a 8,05%), 

respectivamente, todos esses valores de proteínas maiores do que os encontrados no estudo. 

Messias (2015) encontrou valores bem próximos ao do presente trabalho os resultados foram de 

6,46 e 6,16%.  

O valor obtido de carboidratos totais dos queijos elaborados foi de 15,3% em ambo os tratamentos 

do estudo, valor esse maior do que os encontrados por Barcelos (2017) e Prudêncio (2008), sendo 

os valores de (10,86% e 12,77%) e (12,90% e 12,08%) respectivamente. Já Viera (2013) encontrou 

valores de (16,61%, 15,28% e 23,56%) maiores do que os encontrados na presente pesquisa.  

 

Resultados das análises microbiológica 

Não houve desenvolvimento microbiano nos tratamentos do queijo ao longo dos 28 dias de 

armazenamento do produto. Indicando boa eficiência da higienização do utensilio, dos 

manipuladores e do ambiente. As Boas Práticas de Fabricação (BPF) garantem que o produto seja 

seguro para consumo, pelo consumidor e reduzem os possíveis riscos de contaminação por 

microrganismos deterioradores. (BENEVIDES; EGITO, 2007).  
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Resultados das análises antioxidantes 

Tabela 4 - Teor de vitamina C e polifenóis extraíveis totais nos queijos Petti-Suisse de acerola elaborado com gomas 

comerciais e com Galactmanana de Caesalpinia pulcherrima L. 

 

Pode-se observar que o quantitativo de vitamina C presente nos queijos é o mesmo após um dia 

de fabricação, no entanto, a mesma vai sendo degradada ao longo do armazenamento. Para os dois 

tratamentos há perda significativa a partir do dia 1 ao dia 14, sendo que para o tratamento T1 que 

acontece uma perda maior após 14 dias de armazenamento para esse tratamento a perda de 

vitamina C se torna estável até o 28º. Já para a T2 há diferença significativa entre todos os dias 

analisados, no entanto após 28 dias de armazenamento esse ainda encontra-se com um teor de 

Vitamina C maior que o T1 após as perdas gradativas ao longo dos dias.  

Mesmo tendo essas percas ao longo do armazenamento os valores supracitados na Tabela 4 está 

acima da ingestão diária recomendada (IDR), que segundo a Resolução RDC nº 269, de 22 de 

setembro de 2005 (BRASIL, 2005) e (FAO/OMS, 2001) estabelecem a IDR de vitamina C, para 

adultos, gestantes, lactantes e de crianças de 45, 55, 70 e (30 a 35) mg/dia, respectivamente. Vale 

salientar que a porção recomendada pela legislação brasileira é de 50 g de queijos Petit Suisse, o 

que corresponde a duas colheres de sopa do produto. 

Barcelos (2017) encontrou valores que variam entre 132,09 a 150,67 sendo esses valores maiores 

do que os encontrados na pesquisa atual. Barcelos avaliou os compostos bioativos de queijos tipo 

Petit Suisse fabricados com leite de cabra acrescentado também de polpa de acerola.   

Para os valores médios de Polifenóis Extraíveis Totais (PET) pode ser observado que no T1 e T2 

há uma perda dos bioativos ao decorrer dos dias de armazenamento, mas pode ser visto que só 

houve diferença significativo a partir do 14º dia de armazenamento, ou seja, se manteve estável 

durante os 14 dias após o processamento.  

Os valores de polifenóis extraíveis totais obtidos na pesquisa foram superiores aos encontrados 

por Santos et al (2016) e Saito et al. (2014) que encontraram valores menores < 27 mg.100g e (27 

a 36 mg.100g-1) respectivamente. Já Barcelos et al (2017) encontrou valores de (187,09 a 255,08 

mg.100g-1) resultados acima dos encontrados no trabalho atual. 
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Tabela 5 - Capacidade de antioxidante in vitro dos queijos Petti-Suisse de acerola elaborado com gomas comerciais 

e com Galactmanana de Caesalpinia pulcherrima L. 

 

Os resultados da  análise  de atividade  antioxidante  total, pelo  método  da  captura  do radical 

ABTS (TEAC) equivalente ao Trolox (µM Trolox.g-1) demonstram que os valores obtidos tanto 

para T1 quanto para T2 houve uma diminuição gradativa ao longo dos dias de armazenamento, 

isso se dá pela oxidação dos radicais livres presente no alimento ao decorrer do armazenamento 

do queijo. Pode-se observar que em T1 para o 1º e 14º dia não houve diferença significativa já no 

28º houve decréscimo significativo entre as amostras analisadas isso implica que houve 

estabilidade dos compostos analisados até o 14º dia de armazenamento e após isso houve perca 

significativa. Já para T2 vê-se que houve diferença significativa a partir do 1º dia de 

armazenamento logo após há a estabilidade dos compostos analisados já não houve diferença 

significativa entre os 14º e 28º dias.  

Barcelos (2017) que quantificou antioxidantes in vitro em diferentes dias para queijo tipo Petit 

Suisse fabricado com leite de cabra também com polpa de acerola observou os valores de variam 

entre 7,11 a 7,91 µM Trolox.g-1 valores esse que se aproximam com os encontrados no trabalho 

em estudo. Já Saito (2014) que estudou a incorporação de extrato de casca de jabuticaba no queijo 

Petit Suisse encontrou valores maiores os que encontrados na pesquisa atual que estão no intervalo 

de 8,60 a 18,60 μM Trolox.g-1.  

Os resultados da análise de Atividade Antioxidante Total (AAT) utilizando o método do radical 

DPPH (EC50 em g.g-1) (amostra, em g de queijo, necessária para reduzir em 50% do radical 

presente na solução de DPPH). Portanto, quanto menor o valor do EC50, maior é a atividade 

antioxidante da amostra analisada. BARCELOS (2017).  

Observou-se que para o T1 houve perca da atividade antioxidante do 1º dia para os dias restantes 

sendo que a partir do 14º dia se estabilizou se estendendo até o 28º dia, isso mostra que houve a 

estabilidade da ATT entre os dias 14 e 28, já que não houve diferença significativa entre os dias 

14 e 28. Havendo diferença somente entre os dias 1 e 14.  

Barcelos (2017) quantificou para ATT valores que variam de (6331,74 a 7724,72) sendo que para 

o tempo de 1 e 14 dia estocagem não houve diferença significativa nos seus resultados, sendo 

assim havendo perca somente depois do 28º dia de armazenamento. Sendo os valores próximos 

aos encontrados na pesquisa atual. 
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Resultados das análises sensorial 

Os resultados apresentados na Tabela 6 evidenciam que não houve diferença significativa entre as 

amostras em todos os atributos avaliados exceto para o atributo textura com 28° dias de 

armazenamento para o Petit-Suisse com galactomanana de Caesalpinia pulcherrima L (T2). 

Demonstrando que o queijo foi bem aceito, pois obteve escore entre 7 e 8 indicando 

respectivamente os pontos gostei e gostei muito.  

Tabela 6 - Medias ± desvio padrão da análise sensorial dos queijos Petti-Suisse de acerola elaborado com gomas 

comerciais (T1) e com Galactmanana de Caesalpinia pulcherrima L (T2). 

 

Em relação aos scores dos atributos Barcelos (2017) obteve o mesmo escore médio de 7,5 para os 

atributos avaliados em sua pesquisa.   

Na Figura 1 é apresentada os resultados de intenção de compra dos dois tratamentos de queijo 

Petit-Suisse (T1 e T2) que foram obtidos juntos com os escores da escala hedônicas. 

Pode-se observar que para o T1, 51 pessoas que corresponde 49,03% do valor total de pessoas 

marcou na ficha de intenção de compra a nota 5 que significa certamente compraria, nota máxima 

nesse teste efetuado, sendo que o score número 1 que significa certamente não compraria 

ambulantemente ninguém o marcou. Já para T2 podemos ver que o score mais pontuado também 

foi o de número 5 onde 36 pessoas marcaram-no na ficha de análise que representa 34,61% do 

total marcado para o tratamento 2 do queijo, essa diminuição na intenção de compra se deu pois 

foi observado que com 28º dias de armazenamento houve separação de fases do queijo do 

tratamento 2, essa observação foi feita pelos pesquisadores e sentida na análise sensorial pelos 

provadores que diminuíram a nota da textura bem como no teste de intenção de compra. O queijo 

Petit-Suisse de acerola com gomas comerciais somou 79,8% de aceitação de compra e o queijo 

Petiti-Suisse de acerola com galactomanana de Caesalpinia pulcherrima L apresentou 60,57% de 

aceitação de compra. 
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Figura 1 - Intenção de compra dos queijos Petti-Suisse de acerola elaborado com gomas comerciais (T1) e com 

Galactmanana de Caesalpinia pulcherrima L (T2). 

 

Fonte: Autor (2020). 

CONCLUSÃO  

O queijo tipo Petit-Suisse sabor acerola desenvolvido apresentou-se como um queijo desnatado 

pois apresentou apenas 7% de gordura e com pH, acidez e teor de proteína dentro dos parâmetros 

esperados para esse produto. Foi um queijo bem aceito pelos provadores sendo que a 

galactomanana de Caesalpinia pulcherrima L influenciou negativamente no parâmetro de textura 

com 28 dias de armazenamento do produto. A quantidade de polpa de acerola acrescentada ao 

produto foi suficiente para oferecer ao consumidor a ingestão diária recomendada de Vitamina C. 

E o produto se apresentou estável quanto a qualidade microbiológica até 28 dias de armazenamento 

refrigerado no entanto o teor de vitamina C, polifenóis extraíveis totais e atividade  antioxidante  

total pelo determinada pelo  método  da  captura  do radical ABTS (TEAC)  se manteve estável 

até 14 dias de armazenamento independentemente da goma utilizada. 

 

Agradecimentos: CNPq, FUNCAP e IFCE – SOBRAL. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil está entre os principais produtores de mamão (Carica papaya L.), ao lado da Índia, 

Indonésia e Nigéria (DIAS et al., 2015). O país produz o fruto em quase todo território, destacando-

se os estados da Bahia, Espírito Santo e Pará, os quais juntos são responsáveis por cerca de 89,17% 

da produção brasileira (ARAÚJO, 2002). 

A propagação dessa frutífera pode ser via assexuada (estaquia e enxertia) e também de forma 

sexuada (sementes). Entretanto esta última é mais eficiente na exploração econômica dessa cultura 

(SIMÃO, 1998). Por ser uma cultura suscetível a ataque por vírus, isso exige periodicamente a 

renovação do pomar. Além disso, a presença de três tipos de sementes (masculina, feminina e 

hermafrodita) e a ocorrência da dormência, contribui significativamente para uma elevada 

demanda por sementes (DIAS et al., 2015). 

Um dos principais fatores que influenciam a dormência das sementes é a presença da sarcotesta. 

Trata-se de uma película gelatinosa que envolve a semente e pode influenciar na germinação, 

fazendo com que a emergência das plântulas aconteça de forma mais lenta, devido à presença de 

compostos fenólicos. Além disso, proporciona crescimento desuniforme das mudas. Estes 

compostos podem diminuir a aeração no interior da semente, dificultando assim a germinação 

(AGUERO, 2018). 

Outra condição que influencia na germinação e na emergência da semente é o tipo de substrato 

utilizado na produção de mudas. Fatores inerentes como estrutura, aeração, capacidade de 

armazenamento de água, grau de infestação por patógenos, dentre outros, que podem variar de 

acordo com o tipo de material usado e influenciar na taxa de germinação das sementes, 

proporcionam maior ou menor uniformidade (SOUZA et al., 2004). 

Muitas são as técnicas para produção de mudas de mamoeiro, pois a relação entre uma boa 

produção está diretamente relacionada ao bom desenvolvimento da muda (MELO et al., 2007). As 

mudas recomendadas para o plantio devem ser de boa qualidade, baixo custo de produção e um 

nível de nutrição adequado para a muda (COSTA, 2009).  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a emergência de sementes de mamão 

Formosa em diferentes substratos e verificar a influência da sarcotesta no percentual de sementes 

emergidas. 

DISCUTINDO O TEMA 

A cultura do mamoeiro 

O mamoeiro é uma planta herbácea, de clima tropical e sub-tropical, bem adaptada ao Nordeste 

brasileiro. Por ser uma frutífera de colheita precoce, possibilita ao produtor uma renda quinzenal 

ou até mesmo semanal (SILVA, 2014). 
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Solos de textura areno-argilosa com pH variando de 5,5 a 6,7 são os mais adequados à cultura do 

mamão. Sempre que possível, deve-se evitar solos muito argilosos, pouco profundos, ou 

localizados em baixas (EMBRAPA, 2020). Dentro do grupo Formosa, estão as cultivares mais 

utilizadas no Brasil, ao lado do grupo Solo, que tem como principal destino o mercado interno 

(ARAÚJO et al., 2010). 

Produção de mudas de mamoeiro 

Na produção de mudas de boa qualidade, deve-se levar em conta a qualidade da semente, do 

substrato e do adubo utilizado. Pois estes atributos contribuem para um melhor desenvolvimento 

e salubridade da muda (YAMANISHI, 2004). 

As mudas recomendadas para utilização devem ser de boa qualidade, baixo custo de produção e 

um nível de nutrição adequado para a muda (COSTA, 2009). Muitas são as técnicas para produção 

de mudas de mamoeiro, pois a relação entre uma boa produção está diretamente relacionada ao 

bom desenvolvimento da muda (MELO et al, 2007). O mamoeiro, por ser uma cultura que produz 

muito cedo para os padrões, é necessário ter mudas de alta qualidade, vigorosas e com estado 

nutricional adequadas, para ter uma boa produtividade do pomar (HAFLE et al., 2009). 

Importância do substrato para a emergência de sementes de mamoeiro 

Um dos métodos de propagação do mamoeiro é através de sementes. Neste método, o substrato é 

de fundamental importância na formação da muda, proporcionando condições adequadas à 

germinação e ao desenvolvimento do sistema radicular (NEGREIROS, 2005). 

O mamoeiro, por ser uma cultura que responde bem a adubação orgânica, é aconselhável utilizar 

adubos como tortas de mamona e cacau, estercos de gado e galinha, melhorando as condições 

físicas, químicas e biológicas do solo (EMBRAPA, 2020). Além disso, os insumos constituem 

uma boa parte dos gastos de produção, esses gastos podem diminuir com a utilização de substratos 

orgânicos, com características adequadas a espécie plantada (ARAÚJO et al., 2010). 

A presença da sarcotesta em sementes de mamoeiro 

A sarcotesta trata-se de uma película gelatinosa que envolve a semente e pode influenciar na 

germinação, fazendo com que a emergência das plântulas aconteça de forma mais lenta, devido à 

presença de compostos fenólicos. Além disso, proporciona crescimento desuniforme das mudas. 

Estes compostos podem diminuir a aeração no interior da semente, dificultando assim a 

germinação (AGUERO, 2018). 

A remoção da mucilagem (tem a função de reter a água nas sementes) é um procedimento 

aconselhável na disseminação de várias culturas (MELO; SELEGUINI, 2013). São vários os 

métodos de remoção da sarcotesta: fricção das sementes com areia contra a malha fina de uma 

peneira sob jato de água corrente, utilização cuidadosa de liquidificador em baixa rotação ou 

simplesmente a remoção com a mão (FREITAS, et al., 2011). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará – IFCE/Campus Sobral, no período de agosto a setembro de 2019. O clima da região, 

segundo classificação de Köppen é Aw”, com precipitação média (1961 – 2016) de 896,7 mm, 

concentradas entre os meses de janeiro e maio, com temperaturas máximas variando de 37,7°C em 

outubro, a 29,4°C em maio, com temperaturas mínimas variando de 24,7°C em dezembro, a 

18,5°C em julho, com umidade relativa do ar média de 70% e insolação anual média de 2648 h 
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(BRASIL, 2018). 

As sementes foram obtidas de frutos maduros de mamão Formosa, comprados em um 

supermercado na cidade de Sobral. Após a retirada das sementes, removeu-se a sarcotesta de parte 

das sementes e a outra parte permaneceu com envoltório. A remoção da sarcotesta foi realizada de 

forma mecânica, com o auxílio de uma peneira e uma torneira com água corrente. Em seguida, as 

sementes foram postas pra secar a sombra em temperatura ambiente. 

O experimento foi conduzido com delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema 

fatorial 2 x 6, com dois tipos de sementes (com e sem sarcotesta) e seis substratos (solo; solo + 

esterco; solo + serragem; serragem + esterco; solo + fibra de coco; e esterco + fibra de coco) com 

quatro repetições e 16 sementes em cada repetição. Os substratos (misturas na proporção 1:1) 

foram colocados em bandejas de isopor, contendo 128 células. A semeadura foi realizada no dia 

13 de agosto de 2019, na profundidade de 0,5 cm. A irrigação foi realizada de forma manual, uma 

vez ao dia. 

A avaliação da emergência foi realizada diariamente no período de 26 de agosto a 16 de setembro 

de 2019, anotando a quantidade de plântulas emergidas. 

Avalio-se a primeira contagem de emergência, que corresponde a percentagem de sementes 

emergidas até o 13° após a semeadura; e a percentagem de emergência ao final do experimento 

(Equação 1): 

E=(N/A)*100                                                                                                       Equação 1 

Em que: 

E = percentagem de emergência; 

N = número de sementes emergidas; 

A = número total de sementes colocadas para germinar. 

Avaliou-se também o índice de velocidade de emergência (Equação 2): 

IVE =(ni/ti)                                                                                                          Equação 2 

Em que : 

IVE = índice de velocidade de emergência; 

ni = número de sementes que emergiram no tempo “i”; 

ti = tempo após instalação do teste; 

i = 1 -  20 dias. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F (P<0,05) e, observado efeito 

significativo, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da analise estatística mostraram que tanto o substrato, quanto a presença da 

sarcotesta, afetou significativamente (P<0,05) todas as variáveis analisadas na germinação, 

observando-se interação significativa entre os fatores (Tabela 1). 
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Tabela 1.Resumo da análise de variância para variáveis de emergência de sementes de mamão, com e sem sarcotesta, 

em diferentes substratos. 

FV GL 
Quadrado Médio 

1ª Contagem de emergência Emergência IVE 

Substrato (Substr) 5 3,08** 42,05** 2,38** 

Sarcotesta (Sarc) 1 3,08** 35,5** 1,91** 

Substr X Sarc 5 3,08** 2,96** 0,25** 

Erro 36 0,06 1,30 0,06 

CV (%)  25,51 44,4 22,7 

FV-Fonte de variação; GL-Grau de liberdade; CV-Coeficiente de variação; IVE-Índice de velocidade de 

emergência; **, *Significativo ao nível de 1 e 5% pelo teste F. 

 

Na primeira contagem de emergência, o substrato que apresentou desempenho significativamente 

melhor foi a combinação serragem e esterco, com sementes sem a sarcotesta. Os demais 

tratamentos, não diferiram estatisticamente (Tabela 2). Valério et al. (2013), utilizando serragem 

de mármores como corretivo da acidez do solo, obteve resultados satisfatório com relação à 

melhoria dos atributos químicos do solo (pH, Mg, Al, H + Al, m, V e CTC). Fatores esses que 

favorecem e são extremamente importantes para um bom desempenho na produção de mudas. 

 
Tabela 2.Primeira contagem de emergência de sementes de mamão Formosa, com e sem sarcotesta, em diferentes 

substratos. 

Presença da sarcotesta 

Substrato 

Média 

SE+E S+F E+F S S+E S+SE 

Com 0,0 Aa 0,0 Aa 0,0 Aa 0,0 Aa 0,0 Aa 0,0 Aa 0,0 

Sem 14,1 Bb 0 Aa 0 Aa 0 Aa 0 Aa 0 Aa 2,3 

Média 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. S - solo; E - esterco; SE - serragem; F - fibra de coco; 

 

O mesmo aconteceu para a variável percentagem de emergência (Tabela 3), em que a mistura 

serragem mais esterco apresentou desempenho significativamente melhor em relação aos demais 

substratos, tanto na presença quanto na ausência da sarcotesta. E dentro do substrato serragem e 

esterco, o tratamento sem sarcotesta apresentou desempenho significativamente superior. O 

substrato composto apenas porsolo foi o que teve pior desempenho. 

 
Tabela 3. Emergência (%) de sementes de mamão Formosa, com e sem sarcotesta, em diferentes substratos, ao final 
do período de avaliação. 

Presença da sarcotesta 
Substrato 

Média 
S+SE S+F S E+F S+E SE+E 

Com 0,0 Aa 0,0 Aa 0,0 Aa 1,6 Aa 1,5 Aa 37,5 Ab 6,8 

Sem 3,1 Aab 17,2 Bc 0,0 Aa 12,5 Abc 7,8 Aabc 68,8 Bd 18,2 

Média 1,6 8,6 0,0 7,0 4,7 53,1 12,5 

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. S - solo; E - esterco; SE - serragem; F - fibra de coco. 

 

O substrato composto por serragem e esterco mostrou diferença significativa também para o 

IVG, tanto para o tratamento (semente) com sarcotesta quanto para o aquele sem a membrana, 
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sendo que, estaúltima teve desempenho significativamente melhor dentro do mesmo substrato 

(Tabela 4). Melo et al (2007), em seu estudo sobre produção de mudas de mamão e remoção 

física da sarcotesta, obteve, independentemente do método de remoção, aumento na percentagem 

e no índice de velocidade de emergência. 

 

Tokuhisa et al. (2007), trabalhando com tratamentos para superação da dormência em sementes 

de mamão, obtiveram valores de emergência para sementes sem sarcotesta superiores aos 

verificados para as sementes com sarcotesta, indicando que a presença da mucilagem contribui 

para reduzir a germinação das sementes de mamão. 

 

 
Tabela 4. Índice de velocidade de emergência (IVE) de sementes de mamão Formosa, com e sem sarcotesta, em 

diferentes substratos. 

Presença da sarcotesta 
Substrato 

Média 
S+SE S+F S E+F S+E SE+E 

Com 0,0 Aa 0,0 Aa 0,0 Aa 0,1 Aa 0,1 Aa 2,6 Ab 0,5 

Sem 0,3 Aab 1,2 Bb 0,0 Aa 1,0 Bab 0,6 Aab 6,7 Bc 1,6 

Média 0,2 0,6 0,0 0,6 0,3 4,6 1 

Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre si 

pelo teste de Tukeyao nível de 5% de significância. S - solo; E - esterco; SE - serragem; F - fibra de coco. 

 

Cavalcante et al. (2014), pesquisando sobre diferentes métodos de remoção da sarcotesta, 

verificaram que as sementes não submetidas a remoção da sarcotesta apresentaram baixa 

porcentagem de emergência redução na velocidade de emergência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O substrato composto por serragem e esterco proporciona maior emergência das sementes de 

mamoeiro na primeira contagem, maior porcentagem de germinação e maior índice de 

velocidade de emergência; 

Na presença de substrato adequado, a remoção da sarcotesta proporciona maio germinação de 

sementes de mamoeiro. 
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TIPOS DE SUBSTRATOS E CONSISTÊNCIA INFLUENCIANDO NO 

ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE ALFAVACA 

Beatriz de Abreu Araújo 

Francisco Edvelson Alcantara Sousa 

Alisson Paulinho Sousa 

Francisco José Carvalho Moreira 

INTRODUÇÃO 

Ocimum basilicum é uma espécie pantropical adaptada. Há controvérsias sobre a sua origem, 

africana ou asiática. É comum que as ervas anuais ou perenes apresentem talos com tamanho em 

torno de 50 a 100 cm, muito ramificado, puberulento, especialmente quando jovens. Possuem 

folhas ovada a elíptico-ovadas de 3 a 4 cm de comprimento e de 1,3 a 3 cm de largura, ambas as 

superfícies pontilhadas com glândulas de óleo sésseis (WAGNER et al., 1999). Albuquerque e 

Andrade (1998) descrevem O. basilicum em sua fase vegetativa como planta herbácea, anual ou 

perene, de base lenhosa, aromática, podendo atingir de 30 a 100 cm de altura. 

Carovic-Stanko et al. (2011) indicam que a maioria de cultivares comerciais de manjericão 

pertencem à espécie Ocimum basilicum L. Na espécie O. basilicum ocorrem cinco variedades 

botânicas principais (var. basilicum L., var. difforme Benth., var. minimum L., var. purpurascens 

Benth. e var. thyrsiflorum L. Benth.), que são as mais encontradas no comércio. Grande 

variabilidade morfológica e de constituição química de seus óleos essenciais é encontrada dentro 

da espécie devida à hibridação intraespecífica e o tempo de cultivo a que a espécie foi submetida 

no planeta. 

A propagação vegetativa, ou assexuada, explora a habilidade natural, através da separação de 

partes vegetativas de um tecido, como as raízes, os brotos e as folhas. Assim, a partir de um simples 

exemplar (parte da planta) pode-se produzir outra planta geneticamente idêntica ao progenitor, um 

clone (HARTMANN et al., 2002; TOOGOOD, 2007). Este método de propagação é possível 

devido a duas propriedades fundamentais das células das plantas, uma é a totipotência, que é a 

informação genética contida na célula viva da planta, necessária para reconstruir todas as suas 

partes e funções. A segunda é a desdiferenciação, relacionada com a capacidade previamente 

desenvolvida das células se diferenciarem para retornar à condição meristemática e desenvolver 

um novo ponto de crescimento (HARTMANN et al., 2002). 

A utilização de estacas lenhosas na propagação da espécie tem sido utilizada, durante o período de 

repouso vegetativo, por ocasião da poda, obtendo-se uma grande quantidade de ramos para a 

produção de estacas podendo maximizar a utilização do material vegetal que seria descartado.  No 

entanto as estacas da parte aérea da planta apresentam variabilidade no enraizamento e na brotação 

(ANTUNES et al., 2000). 

Segundo Oliveira et al. (2001) o enraizamento por estaquias é uma técnica de propagação 

vegetativa amplamente empregada em espécies de valor comercial e pode ser viável para propagar 

espécies nativas. A técnica pode proporcionar a produção de grande quantidade de mudas de boa 

qualidade em um curto prazo de tempo, irá depender das características e tendência de 

enraizamento de cada espécie, levando em consideração a qualidade do sistema radicular formado 

e do desenvolvimento posterior da planta. O sucesso do enraizamento, maior porcentagem de 

enraizamento, é determinado por um complexo envolvendo o ambiente e fatores endógenos. 

A planta matriz e o tipo de estaca são fatores que afetam o enraizamento. A primeira é influenciada 

pelas condições de crescimento, idade e características internas e a segunda dependerá da escolha 

do tipo de estaca a ser utilizada, que depende da posição da retirada de cada uma, podendo ser 
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apicais, medianas ou basais, esse fator tem muita relevância principalmente para aquelas espécies 

que apresentam maior dificuldade de enraizamento. A consistência da estaca para algumas 

espécies é tida como fator importante para o enraizamento, como também para outras espécies não 

se constatou nenhum efeito, isso mostra como os resultados podem variar de espécie para espécie. 

Para espécies com maiores dificuldades de enraizamento, estacas mais herbáceas evidenciaram 

maior capacidade de enraizamento do que as lenhosas (OLIVEIRA et al., 2001). 

Diante do que foi exposto o presente estudo tem por objetivo avaliar a influência de diferentes 

substratos e da consistência das estacas no enraizamento de estacas de alfavaca.  

PROPAGAÇÃO VEGETATIVA 

O crescimento e o desenvolvimento de um organismo não são possíveis, sem que exista uma 

comunicação eficiente entre as células, tecidos e órgãos, sendo que a regulação e a coordenação 

do metabolismo, crescimento e morfogênese dependem da atuação de substâncias químicas 

chamadas hormônios (RAVEN, 1996).  

As espécies arbóreas nativas têm, na reprodução sexuada, a forma mais utilizada para a produção 

comercial de mudas, proporcionando a necessária variabilidade genética. Entretanto, existem 

algumas espécies que, devido à falta de estudos e pesquisas  em relação aos sistemas de 

reprodução, apresentam dificuldades para a aplicação em programas de produção (FERREIRA; 

SANTOS, 1997). Para estas espécies e nos estudos de conservação do germoplasma, o 

desenvolvimento das técnicas de propagação vegetativa tem apresentado resultados relevantes 

(INOU; PUTTON, 2007).  

Segundo Schorn (2003) diversos fatores podem influenciar na produção de sementes de espécies 

nativas, como a sazonalidade no florescimento, fatores ecológicos envolvidos na polinização, 

produção irregular de sementes entre indivíduos de uma mesma espécie, entre outros. 

A propagação vegetativa, assexuada, ou clonal, coniste na multiplicação de individuos a partir de 

porções vegetativas das plantas, em razão da capacidade de regeração dos orgãos vegetativos 

(HARTMANN et al., 2002).  

Na produção comercial de mudas de fruteira, por exemplo, essa tecnica apresenta uma série de 

vantagens em relação a propagçao por sementes, tais quais são elas: a capacidade de manter valor 

agronomico da planta matriz; a redução da fase juvenil e, consequetemente, o periodo 

improdutivo; área de produção uniformes, o que permite uma melhor definição e execução das 

práticas de manejo do pomar (FACHINELLO et al., 2005).  

A estaquia é um dos métodos de propagação vegetativa sendo que a forma de propagação se dar 

por meio de estacas. Esse método utiliza qualquer segmento da planta (ramo, raiz ou folha) que, 

quando colocados em meio adequado, são capazes de formar raizes adventicias e com isso pode 

originar uma nova planta. Entre as principais vantagens da propagação por estacas a possibilidade 

de propagação em maior número de plantas a partir de uma unica planta-matriz, em um curto 

espaço de tempo e o baixo custo e a facil execução do método são destaques deste método 

(FRANZON; CARPENEDO; SILVA, 2010). 

Os autores Inoue e Putton (2006) e Aguirre (2012) condieram a estaquia uma das metodologias 

mais importantes da propagação de espécies florestais, em silvicultura comercial e para produção 

de espécies arbustivas ornamentais, sendo que, para as espécies que podem ser propagadas por 

estacas, esse método apresenta inúmeras vantagens, como economia, rapidez e simplicidade. 

Outras vantagens proporcionadas pela utilização da propagação vegetativa segundo Hartmann et 

al. (2011) são a fixação de genótipos selecionados, uniformidade de populações, facilidade de 
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propagação, antecipação do período de florescimento, combinação de mais de um genótipo numa 

planta matriz e maior controle nas fases de desenvolvimento. 

Segundo Parajara (2015) para a  produção de mudas para fins de restauração ecológica em áreas 

degradadas, por meio da utilização de mudas produzidas por reprodução assexuada, torna-se 

necessária a escolha criteriosa das matrizes que irão fornecer o material a ser propagado. Deve-se, 

principalmente, utilizar indivíduos não aparentados, coletados com certa distância uns dos outros, 

de populações diferentes, a fim de gerar mudas com genótipos variados.  

As pesquisas sobre enraizamento de estacas em espécies florestais nativas, em condições de 

viveiro, são alternativas para a produção de mudas e têm a finalidade de aprimorar e definir 

métodos, visando ao melhoramento genético e ao reflorestamento (RODRIGUES, 1990). A 

propagação vegetativa tem sido utilizada para o resgate de árvores com características fenotípicas 

interessantes, ou para o resgate de árvores isoladas, sendo a forma mais comum a decepa da árvore, 

para indução de brotações basais. Estas brotações possuem características morfológicas e 

fisiológicas com maior grado de juvenilidade (ALFENAS et al., 2009). 

Classificação das estacas 

Hartmann et al. (2011) classificam as estacas caulinares, de acordo com o tipo de tecido, em: 

lenhosas, com tecido maduro e lignificado, semilenhosas, com tecidos maduros, mas pouco 

lignificados, e de lenho mole, com tecidos jovens e não lignificados. Para estes autores, as estacas 

herbáceas são originárias de plantas com hábito herbáceo, entretanto, a maioria dos autores 

considera estacas herbáceas aquelas de lenho mole e apicais. 

Franzon; Carpenedo e Silva (2010) classificam as estacas quanto à época, em que são divididas, 

de acordo com seu estágio de crescimento, sendo elas estacas herbáceas, estacas semilenhosas e 

estacas lenhosas. As herbáceas são obtidas no periodo de crescimento vegetativo (primavera 

verão), quando os ramos apresentam baixo grau de lignina nos tecidos e alta atividade 

meristemática. Esse tipo de estaca apresenta menor resistencia á desidratação. As semilenhosas 

são obtidas no final do verão e incio de outono. O termo refere-se a estacas com folhas, porém 

mais lignificadas que as estacas herbáceas. Os ramos de onde são retiradas as estcas já apresentam 

crescimento lento e as folhas encontram-se totalmente desenvolvidas. As estacas lenhosas são 

obtidas no periodo de dormência (inverno) quando as estacas apresentam a maior taca de 

regeneração potencial e apresentam alto grau de lignificação. Esse tipo de estaca pode ser utilizada 

diretamento no viveiro, sem necessidade do uso de estufas ou nebulizadores.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em Telado Agrícola e Laboratório de Fitossanidade e Sementes no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – campus Sobral, no período 

de junho a agosto de 2019. O referido campus está localizado na cidade de Sobral-CE, que 

apresenta as coordenadas geográficas (03°40’S e 40°14’W). O clima é tropical quente Semiárido 

com pluviometria média de 854 mm, temperatura média de 30 °C e altitude de 70 metros 

As estacas utilizadas na realização deste ensaio foram provenientes de plantas matrizes adultas 

cultivadas há cerca de dois anos em Telado Agrícola. As estacas foram retiradas apenas no 

momento da realização do ensaio. 

Para este ensaio foram avaliados sete tipos de substratos, quais sejam: 1 - areia, 2 - solo, 3 – esterco 

caprino, 4 – areia+solo, 5 – areia+esterco caprino, 6 – solo+esterco caprino, 7 – areia+solo+esterco 

caprino. Os substratos foram peneirados em malha de 4 mm de diâmetro; quando houve misturas 

foram utilizadas em todos os casos na proporção 1:1 (v/v); e duas consistências de estacas: 
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lenhosas e semilenhosas. As estacas foram padronizadas nas duas categorias mencionadas e com 

tamanho de 15 cm (cerca de 10 gemas cada). As estacas foram postas para enraizar em bandejas 

de polietileno de 162 células (volume da célula = 50 ml) nos respectivos substratos. Para a 

manutenção da unidade propicia ao enraizamento eram realizadas duas irrigações diárias durante 

todo o período do ensaio.   

Aos 60 dias após a montagem do ensaio realizou-se a avaliação final, na qual mensurou-se as 

seguintes variáveis: a. percentagem de sobrevivência das estacas (%SOB): contou-se o número de 

que estavam vivas; b. percentagem de enraizamento das estacas (%ENR): enumerou-se a 

quantidade de estacas que apresentavam raízes; c. número de brotações (NB): contou-se o número 

de brotações (hastes) em cada estaca; d. número de raízes (NR): contou-se o número de raízes em 

cada estaca; e. número de folhas (NF): contou-se o número de folhas totalmente desenvolvidas em 

cada estaca; f. comprimento da brotação (CB): mediu-se o comprimento das brotações com o 

auxílio de uma régua; g. comprimento da raiz (CR): mediu-se o comprimento das raízes com o 

auxílio de uma régua; h. peso da matéria seca das brotações (PMSB) e peso da matéria seca das 

raízes (PMSR), em que as plantas foram separadas em parte aérea e raiz e acondicionadas em sacos 

de papel-kratf e colocadas para secar em estufa de circulação forçada de ar por 24 horas a uma 

temperatura de 85 °C, passado este período, estas partes pesadas em balança analítica de precisão 

0,001 g. 

Utilizou-se neste ensaio o delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 7 x 

2, sendo sete tipos de substratos (1 – areia, 2 – solo, 3 – esterco caprino, 4 – areia+solo, 5 – 

areia+esterco caprino, 6 – solo+esterco caprino, 7 – areia+solo+esterco caprino) e duas 

consistências de estacas (lenhosas e semilenhosas), com 4 repetições de 12 estacas cada, 

caracterizando assim a unidade experimental. 

De posse dos dados coletados, procedeu-se da tabulação dos mesmos em planilha eletrônica 

Microsoft Excel®. A partir destes, realizou-se a análise de variância pelo teste F no programa 

Sisvar®. Quando os tratamentos apresentaram significância as medias foram comparadas pelo teste 

de Tukey (p<0,05). Sendo os resultados apresentados em Tabelas e Gráficos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os diferentes substratos avaliados apresentaram diferenças significativa (p<0,05) para todas as 

variáveis analisadas, exceto para o número de folhas (NF). Para esta variável houve baixa 

significância somente para a interação entre os dois fatores utilizados. A consistência das estacas 

apresentou influência somente para as variáveis CR, CPA e PSPA (Tabela 1). 

 

O aparecimento de brotações pode inibir ou diminuir a taxa de enraizamento já que a planta 

começa a mandar reservas para o desenvolvimento das mesmas, isso pode ter ocorrido no presente 

estudo. Neves et al. (2006), observou que a ocorrência de brotações logo após o plantio faz com 

que a estaca use suas reservas fisiológicas para a indução de brotação, podendo levar à morte das 

estacas, pela não formação de raízes. 

Para o fator consistência das estacas os resultados mostraram diferenças estatísticas para as 

variáveis comprimento de raiz, comprimento da parte aérea e peso seco da parte aérea (com a 

lenhosa se sobressaindo para todas as variáveis). Ou seja, houve uma tendência de maiores valores 

das variáveis em questão, o que sugere que estacas do tipo semilenhosas se sobressaíram em 

relação às lenhosas. Isso pode ocorrer devido ao grau de lignificação das estacas, já que estacas do 

tipo lenhosas tem maior presença de lignina, o que dificulta o desempenho das mesmas e em 

relação ao peso seco da parte aérea é justificado devido as estacas semilenhosas apresentarem 
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folhas, o que consequentemente aumentou a sua massa seca (FRANZON; CARPENEDO; SILVA, 

2010). Para as demais variáveis não foi obtido resultados significativos a nível de (p>0,05) (Figura 

1). 

 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância das variáveis sobrevivência – SOB (%), enraizamento – ENR (%), 

número de brotações - NBR, comprimento de raiz - CR, número de folhas - NF e peso seco da parte aérea – PSPA 

de estacas de plantas de alfavaca. IFCE – campus Sobral. Sobral-CE, 2020. 

 

Figura 1 – Em (A): Comprimento de raiz – CR e comprimento da parte aérea (CPA) e em (B): peso seco da parte 

aérea - PSPA em função da consistência das estacas de alfavaca (lenhosas e semilenhosas). 

 

A taxa de sobrevivência das estacas foi maior quando se utilizou os substratos 3, 4, 5, e 7, tal fato 

pode estar associado ao teor de nutrientes disponíveis nos substratos e até mesmo na retenção de 

água dos mesmos, já que a presença de esterco ou solo favorece uma melhor disponibilidade de 

nutrientes, tornando o substrato mais fértil. Esses fatores são necessários para o crescimento das 

plantas, então acredita-se que o fator nutrição em conjunto com uma maior retenção de água possa 

ter favorecido o aumento da taxa de sobrevivência das estacas (Figura 2A).  

A taxa de enraizamento no presente estudo foi acima de 50% para a maioria dos substratos 

utilizados, com exceção da areia e do solo, utilizados de forma isolada, que apresentaram valores 

abaixo de 40% (Figura 1B). Em um estudo com 12 espécies arbóreas nativas, normalmente 

utilizadas para restauração de áreas degradadas, proposto por Inoue e Putton (2006), encontraram 

resultados em que metade das espécies estudadas (Nectandra lanceolata Ness., Ocotea puberula 

(Rich.) Ness., Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer, Myrsine ferruginea (Ruiz & Pav.) Spreng., Ilex 

paraguariensis St.-Hil. e  Prunus brasiliensis (Scham. & Schlecht.) D. Dietrich) apresentaram 

taxas de enraizamento acima de 30%, resultados que indicam a macropropagação por estaquia 

como alternativa para a multiplicação de tais espécies.  

Em estudo feito por Vignolo et al. (2014) em amoreira-preta a porcentagem de enraizamento teve 

influência da interação entre a presença de folhas nas estacas e do tipo de cultivar utilizada. 
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Segundo os autores a presença de folhas nas estacas estimulou uma maior porcentagem de 

enraizamento, principalmente para ‘Tupy’ e ‘Xavante’, que tiveram incremento de 25,00% e 

20,83% para 70,83% e 75,00%, respectivamente.  

Figura 2 - Taxa de sobrevivência e enraizamento das estacas de plantas de alfavaca em função de diferentes tipos de 

composição de substratos. 

 
Substratos: 1 - areia, 2 - solo, 3 - esterco, 4 – areia+solo, 5 – areia+esterco, 6 – solo+esterco, 7 – areia+solo+esterco. 

Segundo a Figura 3 para as variáveis número de brotações (Figura 3A), comprimento de raízes 

(Figura 3B) e número de folhas não houve diferenças tão pronunciadas em relação aos substratos, 

havendo uma certa similaridade entre eles. A única variável que não apresentou diferença 

significativa foi o número de folhas (Figura 3D), no entanto, as outras citadas anteriormente 

evidenciaram uma semelhança também entre os substratos. Já para o comprimento da parte aérea 

(Figura 3C) foi observado maiores diferenças para os substratos: 3 - esterco, 5 – areia+esterco e 7 

– areia+solo+esterco, sugerindo que a presença do esterco em todos eles devem ter influenciado 

esses resultados mais promissores. Isso é justificado, pois, os substratos com a presença de esterco 

tem maior presença de matéria orgânica de onde provem disponibilidades de nutrientes minerais 

que são importantes para o desenvolvimento das plantas, aumentando a sua captação e com isso 

favorece o crescimento e formação das folhas e as demais partes constituintes da planta. 
 

Em algumas espécies, a formação de calos é precursora da formação de raízes adventícias, sendo 

que, a variável tempo para codificação da molécula de auxina aplicada, seja indicativo da possível 

cicatrização e não formação de raízes para essas estacas (BERNARDES JUNIOR et al., 2017). 

Segundo Oliveira et al. (2001) o sucesso do enraizamento, maior porcentagem de enraizamento, é 

determinado por um complexo entre ambiente e fatores endógenos. A planta matriz e o tipo de 

estaca são fatores cruciais para um bom desempenho do enraizamento das estacas. Por tanto, torna-

se relevante se atentar quanto ao tipo de substrato a planta irá precisar, a disponibilidade de água, 

luz e demais fatores importantes que irão influenciar uma propagação por estaquia eficiente.  
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Figura 3 - Teste de médias das variáveis número de brotações, comprimento de raiz, comprimento da parte aérea, e 

número de folhas de mudas de alfavaca submetidas a diferentes composições de substratos.

 

Substratos: 1 - areia, 2 - solo, 3 - esterco, 4 – areia+solo, 5 – areia+esterco, 6 – solo+esterco, 7 – areia+solo+esterco. 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos pode chegar as seguintes conclusões: 

Substratos com presença de solo e esterco ou com presença deles na mistura para compor o 

substrato apresentaram melhor desempenho na taxa de sobrevivência e na taxa de enraizamento 

das estacas de alfavaca; 

A consistência das estacas influenciou o desenvolvimento de raízes e parte aérea, o que torna 

relevante mais pesquisas voltadas ao aprofundamento sobre essas características para a espécie em 

estudo.  
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INTRODUÇÃO  

As plantas medicinais e aromáticas são economicamente importantes devido à crescente demanda 

de seus produtos pelo mercado interno e externo. Dentre as espécies medicinais e aromáticas, o 

manjericão Ocimum. sp. (Lamiaceae) se destaca como uma das mais importantes. É uma planta 

muito usada na culinária e seu óleo é amplamente empregado na perfumaria e na indústria 

farmacêutica (TARCHOUNE et al., 2012). 

Por ser uma planta que pode se desenvolver em climas quentes, clima característico do Nordeste 

brasileiro, o cultivo de manjericão é uma opção interessante para geração de emprego e renda para 

os pequenos agricultores. 

Apesar de possuir características climáticas favoráveis para o cultivo do manjericão, a região 

Nordeste possui precipitações pluviométricas irregulares o que resulta em períodos de escassez 

hídrica, fato que exige o uso de irrigação. No entanto, a agricultura irrigada no Nordeste brasileiro 

e em outras partes do mundo está enfrentando o problema da salinização dos solos devido ao 

manejo inadequado da irrigação. Além disso, as características geomorfológicas das regiões 

semiáridas, normalmente favorecem a salinização de solo e água, agravando ainda mais o 

problema.  

O estresse salino afeta os vegetais através de dois distintos componentes: (1) o componente 

osmótico, oriundo da concentração de solutos na solução do solo ou água de irrigação, que provoca 

uma diminuição da disponibilidade de água por causa da redução do potencial osmótico; (2) o 

componente iônico decorrente dos elevados teores de Na+ e Cl- que provoca toxidez iônica 

(WILLADINO;CAMARA, 2010). Como consequência da alteração das homeostases hídrica e 

iônica, a diminuição da fotossíntese e a redução do crescimento são sintomas notáveis observados 

em plantas cultivadas sob estresse salino. Mancarella et al. (2016) estudando duas cultivares de 

manjericão (‘Napoletano’ e ‘Genovese’) sob condições de salinidade constataram redução da 

massa fresca da parte aérea para ambas cultivares. 

A hidroponia corresponde ao conjunto de técnicas empregadas para cultivar plantas sem o uso do 

solo, de forma que as plantas são nutridas por uma solução nutritiva. Consequentemente, as plantas 

cultivadas nesse tipo de técnica apresentam uma série de vantagens, tais como economia de água, 

elevada produtividade, menor uso de defensivos agrícolas, etc. No contexto da utilização de água 

salinas, cultivo hidropônico pode ser interessante, uma vez que, não existe o potencial mátrico, 

contrário ao cultivo convencional no solo, assim disponibilidade de água para às plantas passa a 

ser controlado pelo potencial osmótico, o que diminui a restrição do uso de águas salinas na 

irrigação (SOARES et al., 2016). 

Em estudo realizado por Bione et al. (2014) foi verificado que o uso de águas salinizadas em 

cultivo hidropônico NFT embora tenha reduzido o crescimento do manjericão, não produziu 

sintomas deletérios que comprometessem a sua comercialização. 

Existem diversos tipos de sistemas hidropônicos, mas com viabilidade técnica comprovada, 

destacam-se apenas a técnica do fluxo laminar dos nutrientes (NFT) e a técnica do fluxo profundo 
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(DFT), ambos classificados como sistemas fechados (SOARES et al., 2016). Ambos são formados 

basicamente de um tanque de solução nutritiva, um sistema de bombeamento, canais de cultivo e 

sistema de retorno da solução ao tanque. Os canais de cultivo do sistema NFT são projetados com 

declividade de 3 a 4% formando uma fina lâmina de solução que proporciona água e nutrientes às 

raízes. Por outro lado, no sistema DFT a solução nutritiva forma uma lâmina de profundidade 

variável (2 a 20 cm) onde as raízes ficam submersas. O fato das raízes permanecerem submersas 

na solução nutritiva faz o sistema DFT mais vantajoso em comparação ao NFT, pois se pode adotar 

menor frequência de irrigação, acarretando em menor custo de energia. Silva et al.(2016) 

estudando frequências de recirculação da solução nutritiva e níveis de condutividade elétrica (CE) 

da água em cultivo hidropônico DFT de coentro, verificaram ser viável a adoção da frequência de 

recirculação da solução nutritiva a cada 8 h sem perdas de produção. 

A determinação da tolerância das culturas à salinidade é um aspecto importante no contexto da 

utilização de águas salinas, pois as respostas ao estresse salino variam amplamente em função da 

espécie e do genótipo da planta, além de outros fatores tais como manejo da irrigação, tipos de sais 

e condições climáticas. Munns (2002) destaca que o grau de tolerância de uma espécie vegetal 

pode ser expresso em termos da porcentagem de biomassa produzida em relação à condição não 

salina ou da percentagem de sobrevivência. Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho 

avaliar a tolerância de três genótipos de manjericão: Grecco à Palla (Ocimum basilicum minimum), 

Alfavaca Basilicão (Ocimum basilicum L. var. Genovese) e Toscano Folha de Alface (Ocimum 

basilicum L.  var. Crispum) submetidos à salinidade em sistema hidropônico DFT. 

REVISÃO DE LITERATURA 

A cultura do manjericão 

O manjericão (Ocimum basilicum L.) pertence à família Lamiaceae podendo ser encontrado na 

Ásia Tropical, África, América Central e América do Sul. O gênero Ocimum compreende 

aproximadamente 3200 espécies (BLANCK et al., 2010), constituindo-se um dos maiores gêneros 

da família Lamiaceae (SOBOTI; POUSHPANGADAN, 1982; KHOSLA; SOBOTI, 2000; 

LABRA et al., 2004). 

É classificado como uma herbácea, subarbusto aromático com altura entre 0,30 e 1,00 m, caule 

lenhoso ou sublenhoso, muito ramificado com flores as quais dependendo da variedade são de 

coloração branca, rósea ou lilás, reunidas em racemos terminais curtos, com comprimento médio 

de 1,0 cm, apresentando de 6 a 100 flores na inflorescência (LORENZI; MATOS, 2008). Suas 

folhas são simples, membranáceas, com margens onduladas e nervuras salientes de 4 a 7 cm, de 

cor verde a verde-clara, com cheiro forte e ardente, podendo apresentar grande variação na forma 

das folhas e tamanho das plantas. O fruto é um tetraquênio, com sementes pequenas da cor preta 

azulada. A raiz primária é de forma delgada, hialina e fina (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 1998; 

ALMEIDA, 2006; LORENZZI; MATOS, 2008; PEREIRA; MOREIRA, 2011).  

Considerado uma espécie de clima temperado a temperado-quente, é adaptado ao clima tropical e 

cultivado em todo Brasil sob condições naturais e/ou em ambiente protegido. Apesar de ser 

produzido em diferentes condições climáticas, as regiões com climas quentes favorecem seu 

crescimento e possibilitam o cultivo durante o ano todo (PEREIRA; MOREIRA, 2011), o que 

torna seu cultivo atrativo para os produtores da região Nordeste.  

O manjericão é uma planta medicinal e aromática, que tem despertado grande interesse econômico 

por causa da crescente demanda por produtos naturais. Tem sido comercializado principalmente 

como erva fresca ou seca e também é cultivado pela agroindústria para produção de óleo essencial 

(BERNSTEIN, KRAVCHIK; DUDAI, 2010). É amplamente usado na medicina tradicional como 
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tônico digestivo e como tratamento para verrugas, inflamações, resfriados e dores de cabeça 

(NGUYEN; KWEE; NIEMEYER, 2010). 

Hidroponia e águas salinas 

A agricultura é a maior consumidora de água doce do planeta. Estima-se que cerca de 70% da água 

de baixa salinidade disponível no mundo seja utilizada na agricultura irrigada e, no Brasil, esse 

índice chega a 72% (WALBERT, 2013). Um dos objetivos primários da agricultura é prover os 

alimentos necessários para os seres humanos. A demanda por alimentos aumenta 

proporcionalmente ao incremento da população.  

Segundo Ercin e Hoekstra (2014) o consumo de água, que hoje é de 4500 bilhões de m³ dia-1, irá 

atingir 6900 bilhões de m³ dia-1 em 2030. Diante desse cenário existe uma iminente necessidade 

de se buscar alternativas para o uso eficiente dos recursos hídricos, principalmente por parte do 

irrigante, pois de acordo com Mirata e Emtairah (2014) o uso da água na agricultura é 

frequentemente ineficiente sendo apenas uma pequena fração realmente usada para o crescimento 

das plantas, com o resto drenado ou perdido por evaporação.  

Melhorar a eficiência do uso da água significa adotar sistemas que proporcionem o uso racional 

dos insumos e fontes de água.  Diante da necessidade do uso eficiente da água, muitos estudos têm 

sido conduzidos para investigar uma possível utilização das águas salinas na agricultura, inclusive 

em sistemas hidropônicos. A hidroponia, do grego hydros = água e ponos = trabalho, pode ser 

definida como uma técnica de cultivo de plantas em solução nutritiva com ou sem substratos. A 

solução nutritiva é preparada com água e fertilizantes, observando-se o pH e a concentração de 

nutrientes, que devem ser adequados conforme a necessidade da cultura (SOARES et al., 2016). 

Existem diversos tipos de sistemas hidropônicos, porém, com viabilidade técnica comprovada até 

agora, destacam-se a técnica do fluxo laminar de nutrientes (NFT) (Figura 1A) e a técnica do fluxo 

profundo (DFT) (Figura1B). Ambos são formados por um reservatório de solução nutritiva, 

sistema de recalque, canais de cultivo e um dreno. A diferença é que no sistema NFT existe uma 

leve declividade (3-4%) dos canais de cultivo o que favorece a formação de uma delgada camada 

de solução nutritiva. No sistema DFT os canais de cultivo são posicionados em nível ocorrendo 

formação de uma lâmina de solução nutritiva (MARTINEZ; HERMINIA, 2006). 

Figura 1 - Esquema dos sistemas hidropônicos NFT (A) e DFT (B) 

 

Fonte: Adaptado de Tudo Hidroponia (2013). 

A utilização de águas salinas em cultivos hidropônicos pode ser viável em função da ausência do 

potencial matricial do solo (SOARES et al., 2016). Dessa maneira apenas o potencial osmótico 

diminui a energia livre da água, fato que reduz a restrição da absorção de água salina pela planta, 
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essencialmente, no cultivo de hortaliças. A disposição em nível do sistema DFT proporciona 

vantagem em relação ao sistema NFT em locais que possuem quedas frequentes de energia, isso 

porque na ausência de energia o risco de perda de produção no sistema DFT se torna menor 

(SILVA et al., 2016) pois uma camada de solução ainda é mantida na calha mesmo com o sistema 

parado. 

Vários estudos têm sido conduzidos com utilização de águas salobras para diversas culturas. 

Bernstein, Kravchik e Dudai (2010) que, avaliaram a cultura do manjericão Ocimum basilicum cv. 

Perrie sob seis níveis de cloreto de sódio (entre 1,0 e 13,0 dS m-1 NaCl) em cultivo hidropônico 

tipo floating observaram que o aumento da salinidade de 1 para 10 dS m-1 de NaCl induziu a 

redução de 63 e 61% nas massas fresca e seca respectivamente.  Em estudo conduzido por Bione 

et al. (2014) foi verificada redução da produção do manjericão com o incremento da salinidade em 

sistema hidropônico NFT), porém sem efeitos depreciativos que pudessem prejudicar a 

comercialização do manjericão. Jesus et al. (2015) estudaram o comportamento de duas cultivares 

de rúcula sob salinidade (entre 1,8 e 9,7 dS m-1 de NaCl) constatando redução da produção de 

ambas com o aumento da salinidade. Menezes (2017) estudou o efeito da salinidade (0 e 8 dS m-

1) sobre genótipos de manjericão e cultivo hidropônico tipo floating e verificou redução de 

variáveis biométricas e da produção com o incremento da salinidade. 

Avaliação de tolerância à salinidade 

A salinidade dos solos é um dos fatores que mais influem no estabelecimento das populações 

humanas, sendo uma das condições adversas à agricultura. Cerca de 43% da superfície utilizada 

para a produção agrícola no mundo encontra-se afetada por níveis de salinidade que, na maioria 

das vezes, supera o nível da tolerância das espécies cultivadas (MURILO AMADOR et al., 2013). 

A diminuição da fotossíntese e do crescimento são efeitos do estresse salino com consequente 

diminuição da produtividade agrícola (BERNSTEIN, KRAVCHIK; DUDAI, 2010). 

Conhecer a tolerância à salinidade das culturas é importante para recomendar aos agricultores o 

genótipo mais produtivo para cultivar-se sob condições de salinidade visto que em muitas áreas 

irrigadas do planeta, os agricultores são forçados a usar águas salinas na irrigação das culturas 

devido a indisponibilidade de água doce. 

Na literatura são apresentadas várias metodologias para se estudar a respostas das plantas à 

salinidade e classificá-las de acordo com a tolerância aos sais. Essas metodologias podem ser 

baseadas em caracteres morfológicos (a exemplo de folhas mortas ou senescentes e de reduções 

da matéria seca da parte aérea e radicular, assim como da produção de grãos ou de frutos) e 

caracteres fisiológicos (trocas gasosas, fluorescência da clorofla, teores de pigmentos, atividade de 

enzimas oxidativas, acúmulo e exclusão de íons, ajustamento osmótico, entre outros (SOARES 

FILHO et al., 2016).   

• Tolerância à salinidade em base de redução da produção 

Essa metodologia faz uso da produção da matéria seca e da produção de frutos e grãos, devendo-

se avaliar as reduções em função dos níveis de salinidade estudados, tendo como elemento de 

comparação uma testemunha cultivada em condição não salina (SOARES FILHO et al., 2016). 

Pode-se utilizar a seguinte fórmula para o cálculo da redução da produção de matéria seca, de 

frutos ou de grãos: 
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Em que, 

RP – Redução da produção, em %; 

PSTS – Produção sem tratamento de salinidade, em g; 

PCTS – Produção sob tratamento de salinidade, em g. 

 

A classificação quanto ao grau de tolerância dos genótipos é feita baseando-se nas recomendações 

de Soares Filho et al.(2016). 

Tabela 1 - Classificação de genótipos quanto à tolerância à salinidade, baseando-se na redução de matéria seca 

 
Fonte: Soares Filho et al. (2016) 

 

Bione et al. (2014) avaliaram a cultura do manjericão sob salinidade (entre 1,45 e 8,48 dS m-1) em 

cultivo hidropônico NFT e a classificaram como tolerante até a condutividade elétrica da água 

utilizada para o preparo da solução nutritiva de 1,5 dS m-1. Maia et al.(2017) avaliaram a resposta 

genotípica quanto à tolerância à salinidade (entre 0,5 e 5,0 dS m-1 de NaCl) com base na redução 

relativa da produção de dois genótipos de manjericão, ‘Roxo’ e ‘Verde’, reportando a cultivar 

‘Roxo’ como mais tolerante. Nesse mesmo trabalho os autores concluíram que ambas cultivares 

foram classificadas como tolerantes até a CE de 1,5 dS m-1. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Localização   

O experimento foi conduzido no período de novembro a dezembro de 2016 em casa de vegetação, 

na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB, no campus de Cruz das Almas (12º40’19” 

de Latitude Sul, 39º06’23” de Longitude Oeste e altitude média de 220 m). Conforme classificação 

de Alvares et al. (2013), o clima local é tropical quente úmido, tipo Af com médias anuais de 

precipitação pluvial, temperatura e umidade relativa de 1.224 mm, 24,5 °C e 80%, 

respectivamente. 

 

Estrutura experimental 

A estrutura do experimento foi constituída por seis bancadas, cada uma com três perfis 

hidropônicos que consistiram em tubos de PVC (PN 40) com diâmetro de 75 mm e 6,0 m de 

comprimento, espaçados entre si em 0,30 m. Nestes tubos (perfis) foram abertos orifícios com 

diâmetro de 0,05 m a cada 0,25 m, ou seja, 21 orifícios na parte central do tubo para cultivo de 

plantas. Também, foi acoplado a cada perfil um reservatório plástico com capacidade para 60 L, 

uma eletrobomba para ligar/desligar a circulação da solução nutritiva e um sistema de injeção da 

solução nutritiva. Os perfis foram instalados em nível e suas extremidades foram tampadas com 

“caps” de PVC perfurados ao centro para manter uma lâmina constante de solução nutritiva com 

altura de 2 cm dentro do tubo (Figura 2). 
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Figura 2 - Visão geral das unidades experimentais empregadas no experimento 

 
Fonte: Autor (2016) 

Em cada parcela foi instalado um sistema de abastecimento automático individualizado, que 

permitiu a reposição da água consumida pelas plantas. O abastecedor consistiu de um reservatório 

tubular e uniforme com diâmetro nominal de 150 mm, uma régua graduada fixada junto a uma 

mangueira transparente instalada no sentido vertical para realizar a leitura do nível da água no do 

abastecedor e uma torneira-bóia que proporcionou a saída de água para o reservatório de solução 

nutritiva durante a avaliação diária do consumo hídrico, permitindo a manutenção do volume da 

solução nutritiva. 

Manejo da solução nutritiva 

A composição da solução nutritiva e fertilizantes utilizados, foi baseada na recomendação de 

Furlani et al. (1998) (Tabela 2). Visando estabelecer os níveis de salinidade da solução nutritiva, 

conforme os tratamentos, foram acrescidas quantidades adequadas de NaCl para obtenção das 

concentrações desejadas conforme o tratamento, resultando nas seguintes condutividades elétricas 

da solução nutritiva (CESol): 2,45; 4,32; 6,38; 8,36; 10,37 e 12,27 dS m-1. A frequência de 

circulação da solução nutritiva no sistema hidropônico ocorreu em um intervalo de 15 minutos 

durante o dia e uma vez à noite (15 minutos ligado). O controle da aplicação da solução foi 

realizado com auxílio de um temporizador analógico. Foram realizadas as medidas da 

condutividade elétrica (CE) e do pH da solução nutritiva a cada 2 dias, e quando houve necessidade 

foram ajustadas mantendo o padrão (pH entre 5,5 e 6,5) e a CE dentro da faixa de 10% do valor 

original. A avaliação do consumo hídrico das plantas ocorreu diariamente. 
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Tabela 2 - Quantidade (Q) de fertilizantes para preparo de 1000 L de solução nutritiva 

 
 

Tolerância dos genótipos à salinidade 

Após o período do experimento, 28 dias, as plantas foram colocadas numa estufa de ventilação 

forçada à temperatura de 40 °C, permanecendo nestas por 72 horas ou até atingirem peso constante 

sendo pesadas em balança com precisão de 0,01 g, obtendo-se assim a massa seca da parte aérea 

(MSPA). A tolerância dos genótipos à salinidade com base na redução relativa da MSPA foi 

definida conforme Soares Filho et al. (2016) utilizando a Eq.(1). A classificação/indicação do grau 

de tolerância dos genótipos foi feita baseando-se nas recomendações de Soares Filho et al. (2016) 

conforme Tabela 1.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 3 encontra-se a classificação dos genótipos de manjericão quanto à tolerância à 

salinidade, baseando-se na redução da massa seca da parte aérea (MSPA) em relação ao controle. 

O genótipo ‘Grecco a Palla’ apresentou as menores perdas percentuais absolutas em todos os níveis 

de CESol estudados, situação que indica como um genótipo sensível conforme critérios citados 

por Soares Filho et al. (2016). Em contrapartida, o genótipo ‘Toscano Folha de Alface’ mostrou-

se mais sensível registrando as maiores perdas em todos os níveis de salinidade estudados 

indicando ser o genótipo mais sensível. Levando em consideração as perdas apresentadas por 

genótipos nos diferentes níveis de salinidade de água estudados, os três genótipos seguiram a 

seguinte classificação: tolerante para CESol de 4,32 dS m-1, moderadamente tolerante para CEsol 

de 6,38 dS m-1, moderadamente sensível para CESol de 8,36 dS m-1 e sensível para CESol de 10,37 

e 12,27 dS m-1 (Com exceção do genótipo ‘Grecco a Palla’ que foi classificado como 

moderadamente sensível na CESol de 10,37 dS m-1). É possível que a redução da produção dos 

genótipos em estudo esteja associada com a toxidez de íons específicos como o sódio e o cloreto 

e do baixo potencial osmótico da solução nutritiva, promovendo estresse hídrico (MUNNS, 2002). 

Ressalta-se que nesse trabalho não foram observados visualmente sintomas de toxidez iônica. 
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Tabela 3 - Redução percentual de massa seca total dos genótipos de manjericão cultivados sob diferentes níveis de 

salinidade da solução nutritiva (CESol), em sistema hidropônico, aos 28 dias após transplantio 

 
 

Maia et al. (2017) avaliaram a resposta genotípica quanto à tolerância à salinidade (0,5; 2,0; 3,5 e 

5,0 dS m-1 de NaCl) com base na redução relativa da produção de dois genótipos de manjericão, 

‘Roxo’ e ‘Verde’ e classificaram ambas cultivares como tolerantes até a CEa de 1,5 dS m-1. 

Utilizando a mesma metodologia, Bione et al. (2014) também consideraram o manjericão 

cultivado em sistema hidropônico como tolerante até a CEsol de 1,5 dS m-1. 

Considerando-se o limite aceitável para perda de produção de até 50%, é possível afirmar que o 

cultivo de manjericão mostra-se viável para os genótipos ‘Alfavaca Basilicão’, ‘Grecco a Palla’ e 

‘Toscano Folha de Alface’ até as CESol de 8,85; 9,12 e 8,16 dS m-1, respectivamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados quanto à avaliação a tolerância à salinidade indicam que os genótipos “Toscano 

Folha de Alface’ e ‘Grecco a Palla’ são o mais susceptível e o mais tolerante ao estresse salino, 

respectivamente. Admitindo-se perda da produção de até 50%, o cultivo de manjericão sob 

salinidade em sistema hidropônico DFT pode ser feito com CESol de até 8,15 dS m-1. 

 

Agradecimentos: A CAPES pela concessão da bolsa de estudo. 
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