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ÁGUA E ADUBAÇÃO NA CULTURA DO PIMENTÃO 

(C~psjcum annuum L), IRR lGADA POR GOTEJAMENTO 

AutOt~a: Of~ I i a de F at i ma G i I 

Or i entador: PI~Of. Dr. Anton i o Fernando L. 

OI itta 

RESUMO 

Estudou-se, em condiç~es de campo, os efeitos de 

diferentes I~minas d'~gua e da adubaç~o fol.iar na cultura do pi-

mentao em sistema uI ine source u
, uti I izando irrigaç~o por gotej~ 

mento. 

O dei ineamento experimental foi o de blocos casu 

aliza~os, .com parcelas subdivididas, com quatro repetiçoes. Fo-

ram apl icadas cinco I~minas d'~gua: O, l/3, 2/3, 1 e ~ vezes a 

- , -
evapott'ansp i I'açao med i a. Os tratamentos de adubaçao ut i I i zados 

foram os seguintes: 

A1 - f~rmula 15-9-6 (N-P-K) em di luiç~o a 0,3%, 

pulvel'izada ullla vez por semana, dUI'ante todo o ciclo da cultul'a. 

A2 - f~t'mula 15-9-6 (N-P-K) cm di luiç~o a 0,3%, 

pu I ver i zada semana I mente at~ o f I OI'CSC i mento e poStcl' i ol'mentc a 
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f~rmula 9-15-6 (N-P-K) em di luiç~o a 0,3%, tambem pulverizada se 

manalmente, ate a colheita. 

A3 - f~rmula 9-15-6 (N-P-K) em di luiç~o a 0,3%, 

pulverizada semanalmente ate o florescimento e posteriormente a 

f~rmu'a 15-9-6 (N-P-K) em di luiç~o a 0,3% tamb~m pulverizada se-

manalmente, ate a colheita. 

Durante o ciclo fenol~gico foram determinadas: a 

altura da planta, o di~metro do caule e da copa e na colheita, 

fOt1 dfll deterrn i nadas a pt1 0dut i v i dade da cu I tura, o 'n~mero de fr'u

tos por hectare e o peso rn~dio dos frutos. 

Observaram-se diferenças significativas, 

as I~rninas d'~gua, ao nIvel de 1% de probabi I idade, para todas 

as caracteristicas estudadas com exceçao do peso m~dio dos fru

tos, enquanto que, os tratamentos de adubaç~o fotiar e a intera

çao I~mina d'~gua e adubaç~o, nao apresentaram efeito significa-

tivo sobt~e nenhuma delas, levando a sugerir a adubaç~o fo I i ar 

serve apenas para complementar a apl icaç~o tradicional de macro

nutrientes, n~o podendo substituir totalmente o fornecimento de 

adubos ao solo para absorç~o atrav~s das raizes. 

Observou-se o efeito quadratico da I~mina d'~gua 

sobre a ~rodutividade. Os dados obtidos indicaram a ocorrencla 

de maior produtividade em '~minas d'~gua inferiores ~quela cor-

respondente, a 1 vez a evapo h 1 ansp i r uçao m~d i a (ET), indicundo 
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que os valores de coeficiente de cultura (kc), extraTdos da I ite-

ratura, encontram-se acima do valor real, o qual deve girar em 

torno de 0,8, para as condiç~es do ensaio. Outra expl icaç~o pare

ce ser devido ao maior desenvolvimento do sistema radicular, favo 

recido pelas condiçoes de arejamento. O peso medio dos frutos nao 

foi influenciado pelos fatores estudados. 

O sistema "I ine source" adaptado para Irrl 

gaçao por gotejamento, apresentou-se como um metodo de f~ci 

caça0 permitindo um controle preciso da I~mina d'~gua apl icada e 

tornando possTvel a casual izaç~o das unidades experimentais. 
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WATER AND FERTILIZATION ON TRICKLE IRRIGATED 

SWEET PEPPER (Capsicum annuum L) 

Authol~: Of~ I i a de F~t ima G i I 

Adv i ser: Prof. Dl~. Anton i o Fernando L. 

OI itta 

SUMMARY 

A f i e I d exper i ment \",as conducted to study the 

effects of water depth and foi iar ferti I iza~ion on sweet pepper 

irrigated by a trickle I ine source system. 

The trial was laid out in randomized block de-

sl9n, with spl it plots, consisting of five treatments, three sub 

treatments and fOlJl' rep I i cat i ons. The treatments \oJere i ri' i gat i on 

. 
depths corresponding to 0, 1/3, 2/3, 1 and 2 times the 

evapotranspiration. The sub treatments were: 

AI - Weekly appl ications of a 15-9-6 (N-P-I--) 

formulation, at 0,3%, for ai I the crop cicie. 

A2 - Weekly appl ications of a 15-9-6 (N-P-I--) 

fOI~lllulation, at 0,3%, unti I the flo\oJering, followed by weekly 

appl ications of a 9-15-6 (N-P-K) formulation, at 0,3% unti I thc 
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harvesting. 

A3 - Weekly appl ications of a 9-15-6 (N-P-K) 

formulation at 0,3%, unti I the flowering ~ foi lowed by '>leek I y 

appl ications of a 15-9-6 (N-P-K) formulation, at 0,3% unti I the 

harvesting. 

The plant height, the stearn diameter uncl cup di 

ameter were determined during the feno!ogic cicie. lhe yield, 

the number of fruits per hectare and the mean weight of the 

fruits were determined during the harvest period. 

The estatístical anal ises shows significa~t dif 

ferences at 1% !evel between water depths for ai I studied para-

meters, with the exception for the mean weigth of the fr'uits. 

None of the studied pat'ameters were effected by the foi iar fer-

t i I i zat i-on, sho\>I i ng that fo I i ar' fert i I i zat i on a lone does not 

substitutes traditional soi I ferti I ization with macronutrients. 

A quadratic relationship between il'rigation 

depth and yield was observed. The occurence of greater yíelds 

were obtained with water depths smal ler than the corresponelent 

calculed evapotranspiration (ET), indicating that the crop coef-

ficient values (Kc) given by I iterature are greater than the r~ 

ai, wich must be around 0,8, for the experimental conditions. 
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Another explanation IS I ike to be the greather development of the 

root system, due to favorable soi I aeration. 

The continuous variable design uSlng a 

I ine source sprinkler system adapted to a trickle I ine source sy~ 

tem was shown to be a simple method, ai lowing a accurate con-

trol of the water depth and making possible the use of water 

treatments in a randon fashion. 



I, INTRODUÇÃO 

Dentre os fatores que afetam o rendimento das cul-

turas, o teor de agua do solo pode ser considerado de Impor-

t~ncia fundamental, principalmente para aquelas que respondem com 

maior produtividade a nlvelS mais altos de umidade. A ~gua no so

lo, entre outras funç~es serve como meio de transporte dos elemen 

tos nutritivos e dos componentes que se formam durante o metabo

I ismo da planta, al~m de ser necess~ria aos processos de crescr-

mento COGO (1978) e MALAVOL1A (1980). 

As olerTcolas s~o culturas b&stante susceptiveis 

as defici~ncias h~dricas, principalmente ~s grandes varlaçoes do 

nTvel de agua no solo, refletindo-se num desenvol0imento prec~rio 



2. 

e desuniforme dos frutos. Dentre essas, destaca-se o piment~o que 

e uma das dez hortal iças mais importantes do mercado hortigran-

Jelro do Brasi I, podendo ser consumido "in natura", tanto sob a 

forma de frutos verdes como frutos maduros e mais recentement~ na 

ind~stria de desidratados, sob a forma de po ou flocos. 

A quantidade de ';gua disponivel para o piment~o 

tem sido objeto de estudo nao s; pelos efeitos que causa a cultu 

ra em SI, como tamb~m pelo custo do sistema de Irrlgaçao a ser 

implantado. 

A Irrlgaçao por gotejamento comparada a outros SIS 

temas tem apresentado bons resultados, em termos de qual idade e 

produtividade dos frutos. 

Outro fator a ser considerado e que o teor de 

agua do solo, associado ~ disponibi I idade as plantas de alguns nu 

trientes, como nitrogenio e f;sforo, bem como a ~poca de apl ica

ç~o desses elementos, podem promover um maJor desenvolvimento da 

cultura, e, consequentemente, um aumento na sua produtividade. 

Ass i m sendo, e uma necessidade o estudo do efei-

to desses fatores no aumento de produtividade ai iado a uma raciona 

Izaçao no uso de agua e ferti I izantes. 
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Este trabalho tem por objetivo aval lar os efeitos 

de di,ferentes I~minas d'~gua apl icadas atraves de Irrlgaçao por 

gotejamento e da adubaç~o nitrogenada e fosfatada, via foi iaG na 

cultura do pimentao (Capsicu~ annuum, L.), com base no sistema 

"I ine source" desenvolvido por HANKS et ai (1976) para Irrlga-

çao por aspersao, adaptando esta metodologia para Irrlgaçao loca 

lizada. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

V~rios trabalhos mostram que a suplementaç~o de 

agua, por meIo da irrigaç~o, na cultura do piment~o, constitui um 

fator de aumento de produtividade e diminuiç~o de riSCOS, influin 

do na qual idade e quantidade de frutos e em outros fatores de pr~ 

duç~o. 

Os diferentes m~todos de irrigaç~o existentes po-

dem ser usados na cultura do pimentao, desde que possibi I item uma 

distribuiç;o uniforme da agua para que a mesma possa ser uti I iza

da pelas plantas de modo a supr~-Ias adequadamente. Entretanto, a 

uti I izaç~o de um ou outro m~todo de irrigaç~o est~ condicionado a 

maior ou menor faci I idade de manejo e operaç~o do sistema bem co-
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mo a disponibi I idade de agua para Irrlgaçao, CAIXETA (1984). 

Trabalhos experimentais e observaç;es de campo mos 

mostraram que o sistema de i rr i gaç~o pOI~ gotej amento pel~m i te um bom 

controle e economia da agua apl icada. Em algumas condiç;es tem 

apresentado produç;es superiores ~s obtidas com o uso de outros 

m~todos, OLITTA (1977). 

Nos ~Itimos anos os estudos relacionados ao efeito 

de diferentes I~minas de ~gua na produç~o das cultu~as t~m sido 

baseados, principalmente, no sistema uI ine source". Esse sistema 

foi inicialmente desenvolvido para ser uti I izado em aspersao por 

HANKS et di (1976). Ap~s o estabelecimento da cultura, ~ insta-

fada uma unlca I inha de aspersores, paralela as I inhas de plantiq 

no centro da parcela. Os aspersores, num pequeno espaçamento ao 

longo da I inha, fornecem um padr~o de distribuiç~o triangular, de 

forma que a m~xima intensidade de apl icaç~o ocorre proxlmo ao 

aspersor, diminuindo' ~ medida que se afasta deste, nas duas dire-

ç;es. Finalmente, a uma dist~ncia correspondente ao raio de alcan 

ce dos aspersores, nenhuma I~mina d'~gua e apl icada. Desta forma, 

e possivel obter-Se a apl icaç~o de diversas magnitudes de I~minas 

d/~gLla. 

Segundo HANKS et ai i i (1980) esse m~todo e seguro 

e conveniente para ser apl icado em experimentos onde deseja-se va 

r i a r' a I ~ m i na d' ~ 9 LI a <1 p I i c a d a c o n t i nu u e uni f o I~!TI '" m c nt e I como ~ o ca 
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so de funç~es de produç~o. Os autores acrescentam ainda que o SIS 

tema e simples e eXige pequenas arcas e pouca disponibi I idade de 

agua, apresentando a vantagem de mostrar visualmente os efe i -tos 

da Irrlgaçao. Entretanto, apresenta a desvantagem de que os trata 

mentos de I~minas d'~gua nao sao dispostos de maneira casual iza-

da, sendo arranjados sistematicamente, o que dificulta uma estima 

tiva I 
00 el~ro. JOHNSON et ai i i (1983) realizaram um estudo em 

"I ine sOllrce" com o objetivo de desonvolver um modelo estat~stico 

para esse sistema, concluindo que o modelo estudado adapta-se ta~ 

to ao "I ,no source" quanto a outros experimentos n~o casual izado& 

A apl icaç~o desse sistema foi uti I izada tamb~m em experimentos de 

Irrlgaçao versus adubaç~o nitrogenada por LAUER (1983). 

CAIXETA et ali i (1981) estudar'em o efe ito da I ~m i 

na de agua, tupno de rega e sistema de I rr I gaçao na cu I tut~a do 

piment~o e observaram que a produtividade da cultura foi boa, mes 

mo quando o cultivo foi real izado no Inverno, em ~poca de entres-

safra da produçao normal. Os dois sistemas de Irrlgaçao estudados 

(irrigaç~o por sulcos e por gotejamento) nao apresentaram diferen 

ças significativas quanto a produtividade, sendo que na Irrlgaçao 

por gotejamento a produç~o aumentou com o aumento da da 

I~mina d'~gua, ocorrendo o Inverso para turno de rega. Em experi-

mento conduzido anteriormente p~lo mesmo autor, foi ohservado que 

a (rr I gaçao pOI' gotej arnento pel~m i te uma ma iOI~ un i form i dêH.1e no tama 
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nho do fruto durante as colheitas, quando comparado com Irrlgaçao 

por sulcos. 

PUGLIA & CASCIO (1979) verificaram, em trabalho r~ 

ai izado na planicie Gela, sicil ia (lt~1 ia), com piment~o irrigado 

por aspersao, sulcos, gotejamento e gotejamento intermitente l que 

a produç~o e o peso m~dio dos frutos foram afetados pelo m~todo 

de irrigaç~o. Verificaram talllb~1ll que a maiol~ pOt~centagern de frutos rejeita

dos péll'a consumo fOI~am aqueles produzidos quando a i rr i gaç~o ut i I i zada fo i 

aspers~o. SPALDON & STRELEC (1974)1 em tres anos de trabalhos com 

piment~o irrigado por aspers~o, verificaram que a produtividade e 

levou-se em 51,2% quando comparado com a testemunha n~o irrigada. 

Do aumento 'total, 55,7% se deu devido ao aumento do peso do fruto 

e 44 / 3% devido ao aumento do n~mero dos mesmos. PALEVITCH et aI i i 

(1979)1 obtiveram um aumento significativo de produç~o, num estu

do preliminar sobre o crescimento de piment~o irrigado por gotej~ 

mento. Estes autores conc I u i I~am que as I t'r I gaçoes durante a f I o 

raç~o e durante a maturaçao dos frutos, foram decisivos para a 

obtenç~o de boa produtividade. 

Em estudos de I t'l~ I gaçao, i ndependentemente do SI s

tema uti I izado, o importante ~ obter uma I~mina d'~gua adequada ~ 

cultur'a, o que impl ica em maior efici~ncia e consequentelllente ClUl1lento 

de produtividade. Segundo alguns autol~eS, SPALD'ON & STRELEC 

(1.974,), SIlMUELI & GOLDBERG (1972) e PARWIN & \\lU (1972), o aumento 
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de produç~o e diretamente proporcional a disponibi I idade de agua, 

pressupondo que maiores disponibi I idades de ~gua acarretam maIo

res faci I idades de absorç~o, tanto de ~gua quanto de riutrientes. 

Por~m, a apl icaç~o de maiores volumes de ~gua de uma so vez pode 

ocasionar defici~ncia de aeraç~o com consequente diminuiç~o da 

produtividade, FERREYRA et ai i i (1985) e MANFRINATO (1974). QUIN-

TEI~O (1985) I~ecomenda-se que deve ter uma certa precauçao com o 

manejo da ;gua na cu I tLwa do p i mentao, urna vez que os 

provocam, principalmente, asfixia das ra~zes. 

excessos 

C R U C I A N I & M I N /-I. ~1l (1 97 2 ) estudaram os efeitos de 

inundaç;es temporarias no sistema radicular d6 piment~o e observ~ 

ram que o excesso de ;gua na zona radicular das plantas, com dur~ 

çao superior a dois dias em qualquel' fase do ciclo, provoca danos 

severos as plantas, reduzindo acentuadamente a produç~o. SHMUELI 

& GOLDBERG (1972) concluiram que a cultura de piment~o n~o foi 

prejudicada com o excesso de umidade, num experimento real izado, 

onde fOI~am estudados os efe i tos de diferentes I ~m i nas d' ~gua ap I i 

cadas por gotejamento, durante tr~s estaç~es do ano (pr i-mavera, 

verao e outono), na cultura do piment~o. CAIXETA et ai i (1981.) a 

tribuem tal fato, as caracterIsticas edafocl im~ticas e culturais 

do ensaio. 

Quantidades corretas de ferti I izantes, poslçao ide 

ai e epoca indicada de apl Icaçao, combinadas adequadamente, defi-
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nem o programa de ferti I izaç~o de uma cultura. Esse programa e 

vari~vel de acordo com o solo, a planta e as condiç~es ambientai~ 

FONTES & MONNERAT (1984). A forma de apl icaç~o dos ferti I izantes 

tem sido constantemente estudada como meio de obter-se melhores 

produç~es da cultura do pimentao. BERENYI (1983) estudou a apl ic~ 

ç~o parcelada de ferti I izantes, via foi iar, em tr;s cultivares de 

pimentao e constatou que os cultivares n~o diferiram na resposta 

quanto ao per10do de apl icaç~o, porem, os melhores resultados fo

ram obtidos com quatl'o aplicaç~es, a partir do in1cio do flor-esci 

mento, em intervalos de sete dias. 

Segundo MALAVOLTA (1974) e CAMARGO & SILVA (1975), 

a pr~tica de adubaç~o foi iar complementa a apl icaç~o tradicional 

dos macronutl'icntes no solo (por exemplo N,P e K). Como esses ele 

mentps s~o exigidos em proporç~es relativamente grandes, no ge-

ral, dezenas de qui los por hectare, seu fornecimento por via fo

lar nao e vi~vel, a nao ser em um ou outro caso isolado. 

Os micronutrientes, entretanto por serem exigidos 

em pequenas proporçoes, pOIS as vezes, bastam umas poucas gramas 

por hectare para atender as eXlgenclas da cultura durante todo- o 

ciclo, respondem de maneira mais eficiente a adubaç~o foi lar, MA-

LAVOLTA (1974), WITTWER et ai (1963) e CAMARGO (1970). 



10. 

Trabalhos tem sido real izados no que se refere a 

interaç~o I~mina d'~gua e adubaç~o na cultura do piment~o, com 

enfoque aos nutrientes que s~o mais absorvidos por esta cultura, 

como e o caso do nitrog~nío e f~sforo, que logo ap~s o pot~ssio ~ 

um dos elementos de maior absorç~o pela planta do piment~o, tendo 

sua maior concentraçao na parte vegetativa e nos frutos, FONTES & 

MONNERAT (1984). 

A diminuiç~o da quantidade de agua disponIvel a 

planta, reduz a efici~ncia de absorç~o de nutrientes, enquanto 

que o seu excesso pode causar lixiviaç~o dos mesmos no solo, con-

forme CAIXETA (1984). FERREYRA et ai I I (1985) estudaram o efeito 

"de diferent~s I~minas d'~gua sobre a cultura do piment~o e verifi 

caram que a funç~o de produç~o determinada, inicialmente aumenta 

at~ um certo I imite e posteriormente diminue com I~minas 

maiores. Os autores atribuiram o fato a prov~veis problemas de 

aeraçao do solo e I ixiviaç~o de nitrog~nio, pela apl icaç~o exces-

siva de agudo 

THOMAS & HEILMAN (1967) estudaram a recuperaçao 

de nitrog~nio e f~sforo pela cultura do pimentao, inf:uenciada p~ 

lo teor de umidade do solo e apl icaç~o de ferti I izantes. Verifica 

ram que altos teores de umidade no solo aumentaram a disponibi I i

dade de f~sforo ~s plantas d reduziram a disponjbi I idade de nit~~ 

g~nio. Verificaram ainda que foi necess~ria a apl icaç~o de nTveis 
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mais altos de nitrogenio para superar o efeito inibidor do alto 

teor de umidade, na abso,~ç~o de nitrog~nio pelas plantas de plmen-

tao. Os efeitos de Irrlgaçao e niveis de nitrog~nio na 

do piment~o foram tamb~m aval iados por BATAL e SMITTLE (1981), os 

quais concluiram que com Irrlgaçoes frequentes, torna-se difici I 

manter um nivel ~timo de nitrog;nio no solo, tornando-se necessa-

rio a uti I izaç~o de sucessivas apl icaç~es deste nutriente. Har-

rington, citado por CAIXETA (1978), verificou baixos rendimentos 

em semente~ quando houve deficiencia de NPK e Ca, e plantas defi

cientes em K e Ca apresentaram menor ~ndice de germinaç;o, o que 

levou a crer que sob baixos teores de umidade no solo, poder~ ha

ver queda d~ produç~o, bem como caracteristicas indesejaveis na 

germlnaçao das sementes. 

A medida que a pesquisa procura informaç~es ~ res-

peito dos mecanismos de suprimento de agua e nutrientes para a 

planta, atraves de um manejO adequado da irrigaç~o e dos ferti I 1-

zantes, mais seguro sera um programa para implantaç~o de uma de-

terminada cultura. 



12. 

3. MATERIAL E M~TODOS 

3.1. De5criç~o do Locdl do Experimento 

o trabalho foi desenvolvido no campo experimental 

do Departamento de Agricultura e Horticultura da Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de S~o Paul~ em 

Piracicaba, SP, no ano de 1984. 

3 . 1 . 1. C I i ma 

o c/ ima de Piracicaba, segundo SELTZER (1946) e 

do tipo mesot~rm i co, Cwa, i sto ~, subtr~op i ca I ~m i do com est i agem 

no inverno; as chuvas do nl~s mais seco n~o atingem 30 mm. As m~-

dias de precipitaç~o e temperatura das estaçoes primavera, vera~ 

outono e inverno sao respectivamente: 303 mm e 20,SoC; 639 mm e 

o o 
23,2 C; 235 mm e 20,5 C; e 108 mm e 16,9 0 C. 
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3.1.2. Caracteristicas fisicas e quim,cas do solo. 

o solo onde foi desenvolvido o experimento perten-

ce ao grande grupo Terra Roxa Estruturada, s~rie Luiz de Queiroz, 

RANZAN I (1966). 

As caracteristicas fisicas referidas a an~1 ise gr~ 

nulom~trica e a massa especifica aparente e real do referido so-

lo, determ i nados pe I o Laborat;l~ i o de So I os do Departamento de En-

genharia Rural da ESALQ, se encontram na Tabela 1. 

Tabela 1 - Caracteristicas fisicas do solo 

Profundidade Argi la Si Ite Areia Massa Espec. 
Aparente 

(cm) (%) (%) (%) (g/cm3 ) 

0-15 29,53 32,83 37,64 1,53 

15 - 30 62,34 14,14 23,52 1,38 

30 - 45 60,94 16,98 22,08 1,35 

Massa Espec. 
Real 

(g/ cm3) 

2,86 

2 82 , 

2,86 

Segundo DEMÉTRIO (1.978) o teor de agua na capacid~ 

de de campo e o ponto de murcha permanente deste solo ~ 34,6% e 

22,6% (em volume) respectivamente; segundo SCARDUA (1972), a cap~ 

cidade de campo ocorre entre os potenciais de 0,01 a 0,02 MPa, p~ 

ra a camada de O a 30 cm. A curva de retenç~o da ~gua do solo en-

contra-se na Figura 1. 
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Para as determinaç;es das caracterTsticas qUlmlca~ 

foram retiradas amostras da camada superficial do solo (0-20cm\ 

A an~1 ise foi feita pelo Laborat~rio de Ferti I idade de Solos do 

Departamento de Solos, Geologia e Ferti I izantes da ESALQ, e os 

resultados est~o apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 Caracter1sticas qUlmlcas da camada superficial do 

solo (O - 20 cm). 

Profundo pH C Teores troc~veis (meq/lOOg de solo) 

(cm) (%) P 
+ AI+++ ++ ++ H+ K Ca Mg . 

O - 20 6,4 0,96 0,96 0,77 0,08 6,7 2,6 3 r 12 

. (a Ito) (alto) (alto) (bom) (alto) (alto) 

3.2. Dei ineamento Experimental 

Foram apl icadas cinco I~minas d'~gua: O, 1/3, 

1 e 2 vezes a evapotranspiraç~o m~dia (ET), com frequ~ncia de 

irrigaç~o de 3,5 dias. As diferentes I~minas d'~gua foram calc~ 

I adas cons i derando-se, para o c~ I cu lo de ETI a evaporaç~o med i da 

no tanque evaporim~trico Classe A e os valores de coef i ci e.ni:e 

da cultura (Kc) apres~ntados na Figura 2, conforme sugerido por 

VILLA NOVA (1982), e foram apl icadas' atrav~s da operaç~o simult!i 

nea de gotejadores com vaz;es de 2, 4, 6 e 12 i/h, trabalhando 

cl press~o de serviço de 10 m.c.a. A vaz~o .dos gotcjadores foi 
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medida antes e durante a real izaç~o do experimento, nao tendo 

sído encontrada diferenças significativas entre os valores medi 

dos e os nominais. Os dados de evaporaç~o semanal e precipitaç~o 

durante o perfodo de real izaç~o do experimento est~o apresenta

dos na Figura 3. 

O sistema uI Ine source H
, desenvolvido por HANKS et 

ai i i (1976), para uti I izaçao em irrigaçao por aspersao, foi a

daptado para o caso especifico da irrigaç~o por gotejamento. Pa

ra tal, foram uti I izados gotejadores de diversas vaz~es, que op~ 

radas durante iguais intervalos de tempo, analogamente ao siste

ma proposto pelo referido autor, propiciaram a apl icaç~o de dife 

rentes I~minas d';gua. 

Os tratamentos de adubaç~o uti I izados foram: 

A1 - F;rmula 15-9-6 (N-P-K) em di luiç~o a 0,3%, pulverizado com 

pulverizador costal, uma vez por semana, durante todo o CI

cio fenol~gíco; 

A2 - F;rmula 15-9-6 (N-P-K) em di luiç~o a 0,3%, pulverizada sema 

nalmente at~ o florescimento e posteriormente a f;rmula 

9-15-6 (N-P-K) em· di luiç~o a 0,3% tamb~m pulverizada sema 

nalmente, at~ a colheita; 

A3 - F;rmula 9-15-6 (N-P-K) em di luiç~o a O,3~ pulverizada sema-

nalmente ate o florescimento e posteriormente a f;rmula 

15-9-6 (N-P-K) em di luiç~o a 0,3% tamb~m pulverizada sema

nalmente, at~ a colheita. 



I ----
(mml 

50 

25 

Ê.l 
04 

04 
06 

11 la 25 m.. 
06 

29 06 m 
• a 22 20 13 15 Os 

Figum 3 - Precipitação e evaporaçõo do tanque classe A, no período de realização do experimento. 

dia 
10 fiiTs 

..... 
C/ 



19. 

° dei ineamento experimental empregado foi o de blo-

cos casual izados em parcelas subdivididas, com quatro repetiç~es, 

sendo que as I~minas d'~gua formaram as parcelas e os tratamentos 

de adubaç~o, as sub-parcelas. 

Foi uti 
2 

izada uma area de 1040 m (26 x 40 m), a 

qual foi dividida em quatro blocos de 13 x 20 m. Cada bloco cons 

tituiu-se de doze fi leiras de plantas, com 20 m de comprimento, 

em um arranjo de fi leiras duplas espaçadas de 0,5 m entre si. As 

I inhas de gotejadores foram instaladas no centro das fi leiras du 

pias, espaçadas de 2,0 m. ° espaçamento entre plantas foi de 

-0,5 m. Cada bloco foi subdividido em cinco parcelas e cada parc~ 

!a em tr~s sub-parcelas conforme pode ser visto na figura 4. A 

~rea de cada sub-parcela foi de 8 m
2

, equivalente a 32 plantas, 

sendo a area ~ti I de 3 2 
m , correspondente a 12 plantas, como 

mostra a Figura 5. Para as I inhas consideradas como b.r~a~ura 

foram uti I izados gotejadores de 4 l/h. 

3.3. Equipamento de Irrigaç~o 

° sistema de irrigaç~o uti izado constituiu-se de 

, 
um conjunto moto-bomba, recalcando agua de um reservatorio ate 

o cabeçal de controle formado por fi Itro de ar~ia e de tela, 

sistema de controle de press~o e vaz~o. Do cabeçal de cont"ole a 
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agua foi conduzida por uma I inha principal de pol ieti leno flexT-

vel de 2" ~s I inhas laterais de pol ieti leno de 1/2", que conti-

nham os go~ejadores. 

3.4. Instalaç~o e Conduç~o do Experimento 

As sementes de piment~o, cultivar "Cascadura Ikeda", 

foram semeadas em recipientes de papel, com di~metro de 7 cm e 

altura de 13 cm, os quais foram preenchidos com solo peneirado e 

adubado com esterco de curral na pt'oporç~o de 0,5 m
3 

de esterco 

3 para 1 m de solo. 

A semeadura foi efetuada no dia 23/03/84, uti I izando 

-se de 5 a 6 sementes por recipiente, a uma profundidade de apr~ 

ximadamente 0,5 cm. Ap~s o aparecimento da primeira folha defini 

tiva, foi real izado um desbaste, deixando-se a planta mais vi90~ 

rosa. Nesta fase foram feitas Irrlgaçoes di~rias. 

o cultivo mlnlmo foi o sistema de preparo do solo 

uti I izado na ~rea para o desenvolvimento da cultura,ap~s o trans 

plante das mudas. Na ~rea existia restos de cultura de sOJa que 

foi pulverizada com herbicida Gramoxone, na dosagem de 2 Ilha e 

roçada mecanicamente. 

As mudas foram transplantadas para as covas com 20 

cm de di~metro e 30 cm de profundidade, no dia 04 de maio de 

1984. Em seguida foi feita umalrr'lgaçao por aspersao, com a fi-

nal idade de proporcionar o pegamento das mudas e a elevaç~o da 

umidade do solo ~ capacidade de campo. Em 06 de mala de 1984 Inl 

craram-se os tr'atflll1entos difel~enciados de I~minâ dF~gua. 
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Para o controle das ervas daninhas foi uti I izado 

cultivo manual. Foi necessario apenas um combate a insetos, rea-

I izado atraves de uma pulverizaç~o com Foi idol no dia 28 de maio 

de 1984. Todas as plantas foram tutoradas individualmente, com 

estacas de bamb~ de 60 cm, para evitar o tombamento das mesmas. 

As colheitas foram real izadas semanalmente, no pe-

rrodo de 11 de julho a 04 de outubro de 1984, quando os frutos 

atingiam o seu tamanho maxlmo. 

3.5. Caracter1sticas Estudadas 

Estudou-se o efeito de cinco diferentes I~minas 

df~gua (O, 1/3, 2/3, 1 e 2 vezes ET) e de tres tratamentos de 

adubaç~o sobre a produtividade e alguns parametros importantes 

da cultura do piment~o. 

As caracterrsticas estudadas foram as seguintes: ai 

tura da planta, di~metro do caule e da copa, peso m~dio dos fru 

tos, numero de frutos e produtividade. 

Os dados obtidos do ensaio foram submetidos a an~1 i 

se de vari~ncia e ajustamento de equaç~es de regress~o. O grau 

de ajustamento dos modelos foi aval iado pelo coeficiente de ~e-

~ 2 
terminaçao (r ). 
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3.5.1. Altura da planta e di~metro do caule e da copa 

Foram real izadas tr;s determinaç~es de altura da 

planta e di~metro do caule e da copa, aos vinte, quarenta e se

tenta dias a partir da data de transplante. 

Foram sorteadas tr~s plantas em cada sub-parcela, 

sendo que a altura da planta foi medida do nTvel do solo ao ap~ 

ce da planta e o di~metro do caule foi determinada a uma altura 

correspondente a metade da altut'a total da planta. O di~metro 

da copa foi obtido pela m~dia das determinaç~es em duas dire-

çoes ortogonais real izadas no ponto onde se obtinha a maior 

area de proJeçao da mesma sobre o solo. 

\ 

3.5.2. Produtividade, numero de frutos e peso m~dio dos 

frutos 

A produtividade, o numero de frutos e ° peso dos 

mesmos foram determinados atrav~s de pesagens e contagem sema-' 

nais dos frutos Uin naturaU, durante oito semanas, que corres-

pondem a cerca da metade doperTodo de colheita da planta, cal

culando-se posteriormente a produtividade em kg/ha, o n~mero de 

frutos em unidades/ha e o peso m;dio dos frutos em g/unidade. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

~ 
/ 

/ 

25. 

Na Tabela 3 estao apresentados os r~sultados m;dios 

das caracter1sticas da planta obtidos durante o experimento, em 

funç~o da I~mina de agua e tratamentos de adubaç~o. A Tabela 4 

mostra o resumo da an~1 (se de vari~ncia, com indicaç~o dos n1ve-

is de signific~nciaf no qual se pode observar que: 

a) os tratamentos de adubaç~o e a interaç~o I~mina 

d'~gua x adubaç~o, nao tiveram efeito significativo sobre nenhu-

ma das caracter1sticas estudadas. Tal fato parece estar relacio-

nado, com as constataç~es de THOMAS & HEILMAN (1967), segundo os 

.quals um alto teor de umidade no solo reduz a absorç~o de nitl'o-

genlo, sendo que este efeito pode ser compensado por maiores do-



TABELA 3 - Resultados obtidos durante o experimento, em funç;o da I;mine de agua e tratamentos de adubaç;o 

(m~día de 4 repetíç;es). 

LÂMINA DE TRAT. DE 
ÁGUA (1) ADUB~ÇÃO 

(4) 

AI 

2 X ET A2 

A3 

AI 

1 X ET A2 

A3 

AI 

2/3 X ET A2 

A3 

AI 

1/3 X ET A2 

o 

A3 

AI 

A2 

A3 

ALTURA DA PLANTA 
(cm) 

DIÂMETRO DO CAULE 
(mm) 

DIÂMETRO DA COPA 
(cm) 

PIWDUT I NQ DE 
VIDADE- FRUTOS 

11 2ª 3ê lê 21 ' 31 1ª 2Q 31 POR ha 
MED I çÃO (kg/ha) (uVJ,a)x1o-3 

MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO. MEDiÇÃO 

17,70 

18,40 

15,70 

19,23 

20,88 

19,23 

18,85 

19,85 

19,20 

19,40 

17,45 

21,33 

21,83 

22,33 

22,56 

28,33 

23,60 

20,73 

24,33 
26,08 

27,35 

22,58 
20,75 24,00 

20,55 24,48 

19,70 25,60 

20,40t24,28 

36,10 

32,83 

34,05 

35,73 

36,08 . 

34,43 

33,85 

34,98 

36,10 

34,80 

31,43 
34,38 

26,73 

27,03 

26,88 

4,0 

4,0 

4,0 

4,3 

4,5 

4,3 

3,8 

4,0 

4,0 

4,5 

4,0 
4,5 

4,8 

4,5 

4,5 

4,3-

5,0 

5,0 

5,8 

5,8 

5,3 

5,0 

5,0 

5,3 

5,5 

5,5· 
5,0 

5,0 

5,0 

4,9 

6,3 

6,3 

6,6 

6,9 

6,8 

6,8 

6,6 

7,0 

7,1 

6,1 

6,2 
7,2 

5,1 

5,1 

5,1 

17,70 

~S,60 

15,40 

17,50 

19,43 

17,88 

16,58 

19,38 

18,95 

20,30 

17,75 
19,13 

18,48 

19,08 

18,88 

21,03 

22,50 

20,13 

22,53 

24,83 

23,25 

23,48 

23,80 

24,48 

24,33 

24,40 
24,10 

19,56 

18,20 

19, i8 

25,80 12100 

25,15 

23,75 

9100 . 

9800 

23,65 . 11500 

27,43 

27,10 

24,68 

26,40 

27,88 

24,00 

24,15 
24,73 

12,38 

12,93 

)),80 

10900 

10800 

12100 

13900 

12800 

9600 

12700 
11900 

6800 

4300 

6800 

327,5 

264,2 

300,8 

314,2 

306,7 

325,0 

347,5 

356,7 

370,8 

285,0 

339,2 
325,0 

235,0 

153,3 

211,7 

(1) ET = Evapotranspiraç~o m~dia na irrigaçao por gotejamento 
(2) AI - F6rmula (15-9-6) em di luição a 0,3%, uma vez por semana, durante todo o ciclo da cultura; 

PESO MÉ 
010 DOS 
FRUTOS 

(9) 

36,78 

34,40 

32,28 

36,10 

35,45 

33,38 

36,85 

39,58 

34,33 

33,03 

38,88 
36,98 

36,88' 

28,50 

32,08 . 

A2 - F6rmula (15-9-6) em di luiç;o a 0,3%, at~ o florescimento e depois f6rmula (9-15-6) em di luiç~o a 0,3%, ate 
a colheita, com uma apl icação semenali ~ 

A3 - F~rmula (9-15-6) em di luição a 0,3%, at; o florescimento e depois f~rmula (15-9-6) em di luição a 0,3%, at; 
a colh~ita, com uma apl icação semanal. 



TABELA 4 - Resumo da an~1 ise de ~ariãncia (1) 

CAUSA Q U A D R A DOS M É D lOS 

DE G. L. ALTURA DA PLANTA DI ÂMETIW DO CAULE DIÂMETRO DA COPA 
VARIAÇÃO li! 2i! 3ª lª 2ê 3ê P! 2ª 3ª 

MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO MEDiÇÃO 

Blocos 3 

L~minas 
d'~gua (L) 4 12,17ns 21,43ns 170, 76{H< O,41ns 1,17{< 6,78;;-:< 6,01ns 55, 38{:- 383,07{H~ 

Residuo 
(a) 12 14,37 14,57 28,53 0,20 0,31 0,46 6,14 15,49 5,65 

Adubação 

(A) 2 0,06ns 5,01ns 4,90ns O,Olns 0,56ns 0,51ns 4,02ns 1,65ns 6,69ns 

Interação I 
i 

(L x A) 8 4,85ns 20,61ns 8,02ns 0, Uns 0,28n~ O, 23ns 6,72I1S 2,34ns 4, 54ns 

Residuo 
(b) 30 9,40 24,39 10,60 0,21 0,57 0,51 5,72 11,57 6,66 

C.V. (a) 
(%) 19,73 15,89 16,24 10,40 10,85 10,65 13,52 17,51 10,33 

C.V. (b) 
(%) 15,96 20,56 9,90 10,66 14,71 11,21 13,05 15,13 11,22 

(1) * e ** - Significativos, a 5 e 1%, respectivamente, pelo teste F; 

ns - não significativo ao nivel de 5%,pelo teste F. 

PfWDU- NQ . DE 
T I V IDA FRUTOS 

DE POR ha 

67,804{f-1:- 41639,47{P.l-

7,616 4194,05 

1,785ns 2850,S6ns 

10,086ns 3080, 17ns 

6,423 4153,02 

26,38 21,7T 

24,23 21,66 

PESO MÉDIO 

DOS FRUTOS 

36,02ns 

13,45 

24,26ns 

34,20ns 

19,50 

10,47 

12,61 

N 
"'4 



28. 

sagens do nutriente. Assim sendo, e possivel que a diferença en

tre as dosagens uti I izadas nos tratamentos, n~o tenham sido sufi 

cientes para causar efeitos significativos sobre as caracteristi 

cas estudadas. Por outro lado, a an~1 ise quimica mostrada na Ta

bela 2, revela a exist~ncia de altos teores de f~sforo no solo, 

de forma que e prov~vel que as necessidades da planta, deste nu

triente seja pequena, sendo que possivelmente ambas as dosagens 

uti I izadas foram suficientes para satisfazer as necessidades da 

cultura. 

Tal constataçao vem de encontro, ainda as afirmaç~es 

de MALAVOLTA (1974) e CAMARGO & SILVA (1975), segundo os quais a 

pratica de adubaç~o foi iar serve apenas para complementar a apli 

caç~o tradicional de macronutpientes, n~o podendo substituir to

talmente o fornecimento de adubos ao solo, para absorç~o atrav~s 

das raizes. 

b) a altura da planta diferiu significativamente en

tre I~minas df~gua apenas na terceira mediç~o; 

c) os di~metros do caule e da copa diferiram signifi 

cativamente entre 

diç~es; 

I~minas df~gua apenas na segunda e terceira me 

d) a produtividade e o numero de frutos por hectare 

diferiram significativamente entre I~minas d'~gua; 
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e) o peso m~dio dos frutos nao foi afetado por ne-

nhum dos fatores estudados. Resultado semelhante foi encontrado 

por CAIXETA (1978). 

4.1. Produtividade e N~mero de Frutos por Hectare 

As figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente, as e

quaçoes de regress~o ajustadas para produtividade e numero de 

frutos por hectare, em funç~o da I~mina d'~gua, bem como os coe

ficientes de determinaç~o obtidos. 

A an~1 ise das figuras 6 e 7 indica que a produtivid~ 

de e o numero de frutos por hectare aumentaram ate certo I imite, 

com I~minas crescentes, para logo ap;s diminuirem, provavelmente 

devido ao excesso de umidade no solo. 

Por outro lado, observa-se que a maIor produtividade 

e numero de frutos por hectare foram obtidos abaixo da I~mina 

correspondente a 1 ET, indicando que os valores de Kc adotados, 

conforme a Figura 2, encontram-se acima do valor real, o qual d~ 

ve situar-se em torno de 0,8 para as condiç~es do ensaio. Outra 

expl icaç~o parece ser devido ao maior desenvolvimento do siste-

ma radicular, favorecido pelas condiç~es de arejamcnto. 

Comparando-se os valores de produtividade m~dia obti 

dos com aqueles encontrados na literatura, 18.320 kg/ha, segundo 

CORREIA (1984) e 20.000 a 30.000 kg/ha, scgundo CAIXETA (1978), 
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observa-se que os valores obtidos foram menores que as m~dias CI 

tadas. No entanto, h~ que se ressaltar que a produtividade foi 

aval iada durante os dois primeiros meses do periodo de colheita 

dos frutos, tempo este suficiente para possibi I itar a an~1 ise re 

lativa dos resultados, mas n~o para total izar a produç~o real da 

cultura. 

4.2. Altura da Planta e Di~metro do Caule e da Copa 

As Figuras 8, 9 e 10 apresentam, respectivamente, as 

equaçoes de regress~o ajustadas para altura de planta, di~metro 

do caule e da copa, em funç~o da I~mina d'~gua, bem como os coe-

ficientes de determinaç~o obtidos. 

A altura da planta foi influenciada pela I~mina 

d'~9ua apenas na 3ª mediç~o, real izada aos setenta dias apos o 

transplante. Nas 1ª e 2ª mediç~es a an~1 ise de vari~ncia mostra-

da na Tabela 4 indicou que nao houve efeito significativo de I~-

mina d'~gua sobre a altura das plantas, ou se,ia, ate os quarenta 

dias apos o transplante o estresse hidrico nao se manifestou, 

, ~ 

provavelmente devido ao fato de que, ate entao, as plantas que 

receberam tratamentos de I~mina d'~gua menor que 1 ET estavam 

consumindo a ~gua armazenada no solo por ocasi~o do inicio da 
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diferenciaç~o dos tratamentos de Irrlgaçao. 

Os diâmetros do caule e da copa foram influenciados 

pela lâmina d'~gua nas 2ª e 3ª mediç~es, real izadas aos quarenta 

e setenta dias ap~s o transplante. Na 1ª mediç~o a an~1 ise de 

variancia mostrada na Tabela 4, indicou que n~o houve efeito Sl~ 

nificativo da lâmina d/~gua sobre os diâmetros do caule da copa, 

provavelmente pelo mesmo motivo pelo qual nao se verificou efei

to significativo da lâmina d'~gua sobre a altura das plantas nas 

1ª e 2ª mediç~es. 

4.3. An~1 Ise da Metodologia Util izada 

Comparando-se o sistema "I ine source" adaptado para 

irrigaçao por gotejamento com aquele desenvolvido por HANKS et 

ai I I (1976) para Irrlgaçao por aspersao, observou-se que o prl-

melro mostrou-se capaz de detectar diferenças significativas nos 

parâmetros relacionados a produtividade da cultura, bem como, a

presentou-se como um m~todo de f~ci I apl icaç~o, tendo em vista o 

fato de que, por um lado ~ relativamente f~ci I encontrar no mer

cado, gotejadores de diferentes vaz~es, e por outro, a sua monta 

gem ~ bastante simples. Al~m disso, ~ importante ressaltar os fa 

tos de que permite um controle precIso da I~mina d'~gua apl i~a-
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da, sem influ;ncia do vento, torna possivel a casual izaç~o das 

unidades experimentais e exige pequenas ~rea e pouca disponibi

lidade de ~gua. 
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5. CONCLUSÕES 

Considerando-se as condiç~es em que foi conduzido o 

experimento, e com base nos resultados obtidos, evidenciam-se as 

conclus~es a seguir: 

a) os tratamentos de adubaç~o foi iar e a 

I~mina d'~gua x adubaç~o n~o tiveram efeito sigoificativo sobre 

nenhuma das vari~veis estudadas, levando a crer que a 

foi iar serve apenas para complementa~ a apl icaç~o tradicional 

de macronutrientes, nao podendo substituir totalmente o forneci

mento de adubos ao solo, para absorç~o atrav~s das raizes; 

b) observou-se o efeito quadr~tico da I~mina d'~gua 

sobre a produtividade. Os dados indicaram a ocorr;ncia de maior 
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produtividade em I~minas d'~gua inferiores a correspondente a 1 

ET, indicando que os valores de Kc, extraidos da literatura en-

contram-se aCima do valor real, o qual deve situar-se em torno 

de 0,8, para as condiç~es do ensalo~ Outra expl ícaç~o expl iCàÇi& 

parece ser devido ao maior desenvolvimento do sistema radicula~ 

favorecido pelas condiç;es de arejamento; 

c) o peso m~dio dos frutos n~o foi afetado por ne-

nhum dos fatores estudados; 

d) o sistema "I Ine source" adaptado para Irrlgaçao 

por gotejamento apresentou-se como um m~todo de f~ci I apl icaç~o, 

permitindo um controle preciso da I~mina d/~gua aplicada e tor

nando possivel a casual izaç~o das unidades experimentais. 
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