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RESUMO 
 
 

COMPORTAMENTO DA PIMENTA BIQUINHO (Capsicum chinense) 
SUBMETIDA A DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO E SUBSTRATOS 

 
AUTORA: Silvana Antunes Rodrigues 
ORIENTADORA: Marcia Xavier Peiter 

 
 

As pimenteiras são culturas sensíveis ao estresse hídrico, que pode acarretar 
em danos para o seu crescimento e desenvolvimento que refletem diretamente 
na produção final e com isso a utilização de um meio de cultivo ideal para 
essas cultivares promoverá a retenção hídrica e aeração necessárias para a 
cultura. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a 
resposta da cultura de pimenta biquinho em diferentes substratos e lâminas de 
irrigação. O experimento foi conduzido em casa de vegetação localizada na 
Universidade Federal do Pampa – Campus Alegrete. As plantas foram 
semeadas em bandejas de 128 células e transplantadas para vasos com 
capacidade de 2,6 L. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
composto de um bifatorial 2x5, sendo 2 tratamentos de composição de 
substratos e 5 tratamentos de lâminas de reposição hídrica. Os tratamentos 
utilizados de composição dos substratos foram substrato comercial e mistura 
de substrato comercial + casca de arroz carbonizada. Após realizada avaliação 
de capacidade de retenção de vaso para ambos os substratos, foram 
determinados os tratamentos para as lâminas de reposição hídrica: 25, 50, 75, 
100 e 125% da capacidade de retenção de vaso. Durante o ciclo da cultura 
avaliou-se os componentes de crescimento de índice de área foliar e massa 
fresca e seca das partes aérea e radicular e ao final do ciclo altura de planta e 
diâmetro de caule, e os componentes de rendimento da cultura, diâmetro, 
comprimento, peso médio, número de frutos e produção, além da eficiência do 
uso da água. Os componentes de rendimento e a eficiência do uso da água 
são maiores quando utilizado a composição de substrato comercial + casca de 
arroz carbonizada. A produção apresenta maiores resultados com uma lâmina 
de irrigação de 100% da capacidade de retenção de vaso. Por outro lado, a 
eficiência do uso da água é maior quando utilizada a lâmina de 50%. 
 
Palavras-chave: balanço hídrico. casca de arroz carbonizada. pimenta doce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

PERFORMANCE OF BIQUINHO PEPPER (Capsicum chinense) 
SUBMITTED TO DIFFERENT IRRIGATION LEVELS AND SUBSTRATES 

 
AUTHOR: Silvana Antunes Rodrigues 

ADVISOR: Marcia Xavier Peiter 
 
 

Peppers are sensitive to water stress, which can lead to damages to their 
growth and development that directly reflect the final production and thus the 
use of an ideal cultivation medium for these cultivars will promote water 
retention and aeration necessary for the crop. In this way, the main objective of 
this work was to evaluate the response of the biquinho pepper culture in 
different substrates and irrigation levels. The experiment was conducted in a 
greenhouse located at the Universidade Federal do Pampa – Campus Alegrete. 
The plants were seeded in trays of 128 cells and transplanted into pots with a 
capacity of 2.6 L. The experimental design was completely randomized with a 
2x5 factorial treatment, with 2 treatments of substrate composition and 5 
treatments of irrigation levels. The substrate composition treatments were 
commercial substrate and commercial substrate mixture + carbonized rice husk. 
After the evaluation of pots retention capacity for both substrates, the 
treatments were determined for the water replacement levels: 25, 50, 75, 100 
and 125% of pot retention capacity. During the crop cycle, the components of 
leaf area index and fresh and dry mass of the aerial and root parts were 
evaluated, and at the end of the cycle, plant height and stem diameter, and crop 
yield components, diameter, length, average weight, number of fruits and 
production, besides the efficiency of water use. The yield components and the 
water use efficiency are higher when the commercial substrate + carbonized 
rice husk composition is used. The production has higher results with an 
irrigation level of 100% of pot retention capacity. On the other hand, the water 
use efficiency is higher when using the 50% level. 
 
 
Keywords: water balance. carbonized rice husk. sweet pepper. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com origem no continente americano, as pimentas e pimentões do 

gênero Capsicum pertencem à família Solanaceae, que contém de 25 a 30 

espécies. São cultivados em todo o mundo e os principais países produtores 

são China, México, Turquia, Indonésia e Espanha (FAOSTAT, 2015). A 

produção nacional de pimentas é estimada em 75 mil toneladas em uma área 

de aproximadamente 5 mil hectares (PINHEIRO et al., 2012). 

Pertencente a espécie Capsicum chinense, a pimenta biquinho se 

destaca por agregar alto valor comercial dependendo da região de 

comercialização, tornando-se uma alternativa rentável para pequenas 

propriedades (HEINRICH et al., 2015). Está entre as pimentas que ganharam 

maior popularidade, devido a sua principal característica que é a ausência de 

pungência, tornando o seu fruto doce e saboroso, com isso sendo muito 

utilizada para ser consumida fresca, como aperitivo, processada como 

conserva e até como fruta (CARVALHO et al., 2006). 

O agronegócio das pimentas é um dos melhores exemplos de agricultura 

familiar e de integração pequeno agricultor-agroindústria (DOMENICO, 2011). 

Mas por vezes as lavouras apresentam uma baixa produtividade e qualidade 

de frutos, devido ao manejo inadequado da cultura e manipulação e 

armazenamento inadequados (RIBEIRO et al., 2008). A produtividade destas 

culturas depende de fatores como condições climáticas, aporte de nutrientes e 

o correto manejo da irrigação. 

A produtividade das culturas em ambiente protegido pode ser de duas a 

três vezes maiores que aquelas obtidas em campo aberto e com qualidade 

superior (PURQUERIO; TIVELLI, 2006). Esse tipo de cultivo permite que as 

plantas se desenvolvam em um ambiente com menor intensidade de radiação 

solar e ainda protege contra altas temperaturas. 

As técnicas de cultivo em substratos apresentam importantes avanços 

comparados aos sistemas de cultivo no solo, oferecendo vantagens como o 

manejo mais adequado da água, o fornecimento de nutrientes em doses e 

épocas apropriadas, a redução do risco de salinização do meio radicular e a 

redução da ocorrência de problemas fitossanitários (ANDRIOLO, 1999). 

Segundo Girardi (2012) o cultivo de plantas em substratos é um 

processo importante inserido no sistema de produção agrícola, permitindo um 
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controle mais rígido da nutrição mineral e da irrigação de forma a proporcionar 

melhores condições de desenvolvimento das plantas. No cultivo de plantas em 

vaso o desenvolvimento das raízes é diferente daquele no campo, no recipiente 

ocorrem restrições do espaço, que apesar destas a planta deve encontrar 

condições satisfatórias para o seu crescimento e florescimento (KÄMPF, 2000).  

O meio de cultivo das plantas conduzidas em ambiente protegido e 

principalmente envasadas, requer condições ideais para o seu crescimento, 

que depende quase que exclusivamente de características físicas do substrato 

tais como porosidade, aeração e retenção hídrica. Neste contexto a irrigação 

também é um dos fatores de maior limitação para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, pois tanto a deficiência como o excesso hídrico 

podem afetar esses processos. Além disso no cultivo em ambiente protegido, a 

irrigação é o único aporte de água para plantas que quando cultivadas em 

recipientes já estão com sua disponibilidade hídrica limitada. 

Segundo Peiter et al. (2007) o excesso hídrico pode provocar lixiviação 

de nutrientes do substrato ou ainda um ambiente com umidade elevada que 

pode promover redução das taxas respiratórias e extração de água, causando 

condições anaeróbicas as raízes. Por outro lado, o déficit hídrico pode causar 

nas plantas uma redução de seu crescimento devido a redução dos 

percentuais metabólicos da planta. O estresse hídrico pode prejudicar a 

produção final de frutos de pimenta durante o processo de floração, causando 

queda de flores e de frutos novos e impedindo que as flores sejam fertilizadas 

(MARINHO, 2011). 

A região fronteira oeste do Rio Grande do Sul é caracterizada pela vasta 

produção orizícola, onde o principal resíduo desta indústria é a casca de arroz. 

Este resíduo industrial tem sido utilizado como matéria-prima para geração de 

energia e ainda pode obter outros destinos como a sua utilização como 

substrato, sendo de fácil aquisição, baixo custo para o produtor e já 

consagrado um ótimo condicionador de solos e substratos. 

As pesquisas envolvendo a utilização de substratos e manejo de 

irrigação para a cultura da pimenta biquinho são escassas, deste modo o 

presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a influência de diferentes 

substratos e lâminas de irrigação no crescimento e rendimento da pimenta 

biquinho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A presente revisão bibliográfica tem por objetivo apresentar uma 

construção teórica sobre o tema proposto neste trabalho. Deste modo, neste 

capitulo apresenta-se uma revisão de literatura sobre a cultura da pimenta 

biquinho, através de um breve histórico, produção e importância da cultura, 

assim como a utilização de substratos e importância da irrigação para o manejo 

da cultura. Com a finalidade de apresentar as pesquisas e considerações 

existentes em torno deste tema. 

 

2.1 PIMENTAS DO GÊNERO Capsicum 

 

As pimentas, distribuídas por todo o mundo, pertencem ao gênero 

Capsicum e tem sua origem nas regiões tropicais da América (XAVIER et al., 

2006). Foi relatado por Martin et al. (1979), que o centro de origem de C. 

annuum é o México; de C. frutescens as Américas tropical e subtropical; de C. 

baccatum, a América do Sul; C. pubescens foi dispersada a partir dos Andes e 

C. chinense, em toda a América tropical.  

As pimentas do gênero Capsicum estão intimamente relacionadas à 

riqueza cultural brasileira e são parte valiosa do patrimônio da biodiversidade, 

sendo cultivadas em uma imensa variedade de tipos, tamanhos, cores, sabores 

e pungências (NEITZKE et al., 2008). 

Segundo Reifschneider et al. (2000) contam-se mais de 150 variedades 

de Capsicum catalogadas no mundo e são todas derivadas de apenas cinco 

espécies consideradas domesticadas. Também existem as espécies silvestres, 

aproximadamente 40 espécies. Além dessas existem inúmeras outras 

variedades que ainda não foram descobertas, especialmente na Mata Atlântica 

brasileira. 

O cultivo de pimentas para fins comestíveis e de ornamentação, no 

mercado consumidor interno e externo, mostra-se com forte aceitação. Esse 

fato se deve as características de rentabilidade e agregação de valor ao 

produto (RIBEIRO, 2012). 

As pimentas são de grande importância agrícola, sendo utilizadas como 

defensivos para certas culturas e também como constituintes de saladas e 

temperos, especiais para a produção de condimentos, devido a características 
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como cor dos frutos e princípios ativos, que lhes conferem aroma e sabor 

(ALVES, 2015). 

No ano de 2013, a produção mundial do gênero Capsicum era liderada 

pela China, com 15.800.000 toneladas, seguida dos seguintes países: México 

(2.294.400 toneladas), Turquia (2.159.348 toneladas), Indonésia (1.726.382 

toneladas) e Espanha (999.600 toneladas) (FAOSTAT, 2015). Neste contexto o 

Brasil aparece com uma estimativa de 75.000 toneladas em uma área de 

aproximadamente 5 mil hectares sendo a produção nacional caracterizada, em 

sua maioria, por um grande número de pequenos agricultores, tendo a cultura 

como principal fonte de renda ou uma alternativa para sua complementação e 

devido a este fato não se tem estimativas de produção mais precisas 

(PINHEIRO et al., 2012). 

Segundo Domenico et al. (2010) os dados estatísticos de produção e 

comercialização de pimenta hortícola no Brasil são escassos e a pouca 

informação disponível não reflete a realidade econômica dessa hortaliça, visto 

que grande parte da produção é comercializada em mercados regionais e 

locais que não fazem parte das estatísticas. 

Isso se dá em virtude do cultivo de pimenta ser praticado, 

principalmente, por agricultores de base familiar e, a produção ser 

comercializada informalmente (LUZ et al., 2006; SUDRÉ et al., 2010). 

A espécie de pimenta Capsicum chinense apresenta grande importância 

na agricultura brasileira, sendo geralmente cultivada em pequenas 

propriedades, nas quais se utiliza mão-de-obra familiar (FARIA et al., 2013) 

A comercialização de pimenta in natura é o principal segmento no 

mercado do varejo e atacado, porém outra parte importante deste mercado e 

com grande potencial para exportação é o das pimentas processadas ou 

industrializadas para a fabricação de produtos alimentícios, farmacêuticos, 

cosméticos e ornamentais (RIBEIRO et al., 2008). 

Além do mercado interno, parte da produção brasileira é exportada de 

diferentes formas, como páprica, pasta, desidratada e conservas ornamentais 

(RIBEIRO; REIFSCHNEIDER, 2008). 

O Brasil produz pimentas em todas as regiões e os principais estados 

produtores são: Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, 

Bahia e Sergipe (PINHEIRO et al., 2012). As pimentas malagueta (C. 

frutescens); a pimenta-de-cheiro, pimenta-de-bode, cumari-do-pará, murupi, 
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biquinho (C. chinense); a dedo-de-moça e cambuci (C. baccatum) são alguns 

dos tipos cultivados no país (RIBEIRO et al., 2008). 

Na maioria dos mercados atacadistas, as cotações de preços para as 

pimentas não distinguem os tipos, ou então agrupam em classes genéricas, 

como ‘pimenta’ ou ‘pimenta vermelha ou ardida’ (HENZ, 2004).  

A CEASA de Goiânia é a única a discriminar todos os tipos de pimentas 

e fazer as cotações separadamente, talvez pela importância deste produto para 

a região (HENZ, 2004). A CEASA de Porto Alegre utiliza uma cotação para 

pimentas que em julho de 2016 foi um valor médio do quilograma de R$ 9,00. 

A CEASA de Santa Catarina disponibiliza a cotação para pimenta 

vermelha e pimenta com valores de R$0,20 e R$13,00 (julho/2016) o 

quilograma, respectivamente. Já a CEASA de Goiânia apresenta a cotação 

para o quilograma da pimenta biquinho de R$ 10,00 (julho/2016).  

A produtividade das pimentas do gênero Capsicum varia entre 10 e 30 t 

ha-1. Para alguns autores os frutos apresentam comprimento entre 2,5 e 2,8 cm 

de comprimento e 1,5 cm de largura (RIBEIRO; REIFSCHNEIDER, 2008). 

Porém segundo caracterização morfológica realizada por Carvalho et al. 

(2014) a pimenta biquinho apresenta diâmetro de fruto de 15,78 mm ± 2,1, 

comprimento de fruto de 18,67 mm ± 3 e peso médio de fruto geralmente de 

1,5 gramas. 

O melhoramento da produtividade das pimenteiras tem como objetivo 

facilitar as atividades do produtor rural, atendendo a demanda de produtos 

padronizados e a expectativa dos consumidores, e além disso este segmento é 

uma forma de diversificar as atividades de pequenas propriedades (PINTO et 

al, 2013).  

Dados e pesquisas sobre a comercialização e produção de pimenta 

biquinho são escassos, sendo estes estudos de grande importância para que 

se obtenha uma maior quantidade de informações acerca destas hortícolas no 

Brasil, visto que são de interesse econômico, os dados contribuem para as 

estatísticas de produção, comercialização e, além disso, é informação aos 

produtores, pesquisadores e outras pessoas da área. 
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2.2 UTILIZAÇÃO DE SUBSTRATOS 

 

Na condução de plantas em ambiente protegido em especial espécies 

cultivadas em recipientes, a escolha correta do substrato é um dos principais 

fatores a ser considerado, pois deve oferecer suporte ao sistema radicular, boa 

aeração, retenção hídrica e de nutrientes, sem limitar o crescimento das 

culturas (FOCHESATO et al., 2006, DIAS et al., 2008), além de permitir 

drenagem eficiente (MEDEIROS et al., 2010). 

O substrato para plantas pode ser entendido como o meio em que se 

desenvolvem as raízes das plantas cultivadas fora do solo in situ, estando 

normalmente relacionado com o cultivo em recipientes, seja em sacos 

plásticos, latas, vasos ou bandejas, tendo como função principal, dar suporte 

às plantas nele cultivadas (KÄMPF, 2000). 

“Os melhores substratos devem apresentar, entre outras características, 

ausência de patógenos, riqueza em nutrientes essenciais, textura, estrutura e 

pH adequados, além de fácil aquisição, transporte” (SILVA et al., 2001), baixo 

custo, longa durabilidade e recicláveis, ou ainda desenvolverem métodos para 

reaproveita-los na melhoria das condições químicas e físicas do solo (SOARES 

et al., 2012).  

Segundo Fermino (2014), “as principais propriedades físicas 

consideradas quando da análise de um substrato são: porosidade total 

espação de aeração, disponibilidade de água (água facilmente disponível, água 

disponível e água remanescente)”. De acordo com estudo realizado por 

Verdonk e Grabriels (1988) o substrato ideal deve atender as seguintes 

características físicas: densidade seca de 0,17 – 0,19 (g cc-1), porosidade total 

de 80 – 90 (%); capacidade de retenção de água de 25 – 30 (% vol) e espaço 

de aeração de 10 – 15 (% vol). 

Além disso o pH também é um fator essencial para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, pois afeta diretamente a disponibilidade de 

nutrientes, podendo comprometer a produção e qualidade final do produto 

(LUDWIG et al., 2014). 

 Dentre os materiais utilizados como substratos estão a casca de pinus e 

casca de arroz carbonizada, fibra de coco, vermiculita, turfa, fibras de madeira, 

folhas entre outros tantos (FERMINO, 2014).  
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Alguns substratos geralmente utilizados podem apresentar 

características negativas como alta taxa de retenção de água ou pH muito 

baixo ou elevado e para corrigir essas propriedades são utilizados os 

chamados condicionadores de solo ou substrato, que propiciam a mistura o 

melhoramento destas características, como por exemplo a casca de arroz 

carbonizada utilizada tanto como condicionador em misturas com substratos, 

como sozinha como meio de enraizamento de raízes na maioria das vezes 

(BELLÉ; KAMPF, 1994; SIMÕES et al., 2015). 

Essas características devem levar a cultura a obter o máximo de 

produtividade a um menor custo, atendendo as demandas específicas de cada 

espécie e é por isso que os estudos com substratos são compostos por uma 

variedade de misturas em diferentes proporções (FERMINO, 2014). 

No mundo todo, a indústria de substratos busca materiais que 

substituam a turfa, consagrada como componente padrão. Resíduos de 

agroindústria, fibra de coco e materiais orgânicos decompostos aparecem 

como alternativas promissoras para misturas (KÄMPF, 2000).  

No Brasil, os substratos comerciais comumente apresentam uma grande 

variedade de misturas, sendo o componente mais utilizado a casca de pinus 

compostada, ainda que outras matérias-primas se apresentem para compor 

estes substratos comerciais como a fibra de coco, vermiculita expandida, casca 

de arroz e de pinus carbonizada e a turfa (YAMAGUTI, 2009). 

 Os materiais oriundos de resíduos industriais, como a casca de arroz 

carbonizada, normalmente são utilizados como substrato ou condicionadores 

de solo ou substrato comercial devido ao seu baixo custo e fácil acesso e 

disponibilidade (GIRARDI et al., 2012).  

A casca de arroz carbonizada é um material que surgiu como opção 

principalmente para misturas de substratos, devido as suas características de 

alta capacidade de drenagem, baixa densidade, pH levemente alcalino, boa 

disponibilidade de cálcio e potássio, ausência de nematoides e outros 

patógenos, fácil manuseio, além de não necessitar de tratamento químico para 

esterilização, em função da carbonização (MINAMI, 1995; SAIDELLES et al., 

2009).  

A casca de arroz é um resíduo de agroindústria abundante em algumas 

regiões do Brasil onde há alta produção orizícola. Após sofrer o processo de 
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carbonização, a casca de arroz apresenta potencial para ser utilizada pura 

como substrato ou em misturas, como condicionador (BELLÉ; KÄMPF, 1994). 

Segundo Figuerêdo et al. (2014) a principal utilização para substratos de 

resíduos industriais, como a casca de arroz, ocorre geralmente por meio de 

misturas, pois normalmente quando isoladas não oferecerem todas as 

condições ideais para o bom desenvolvimento da planta. 

Araújo Neto et al. (2009) ao avaliarem resíduos orgânicos na 

composição de substratos, observaram resultados positivos no crescimento e 

produção de matéria fresca e seca para mudas de pimentão em misturas 

contendo esterco bovino ou coprólitos de minhoca, como fonte de nutrientes e 

a casca de arroz carbonizada como condicionador. 

Simões et al. (2015) relatam que a utilização de casca de arroz 

carbonizada como condicionador de substrato é uma alternativa viável para a 

produção de mudas de alface orgânica. Contudo ao utilizar somente a casca de 

arroz carbonizada como substrato puro, alguns autores encontraram resultados 

satisfatórios de produção das cultivares de Gipsofila e Morango (GIRARDI et 

al., 2012; da COSTA et al., 2016). 

Face ao exposto, devido a principal característica que é a alta 

porosidade, se dá a importância do uso da casca de arroz carbonizada em 

misturas, como condicionador de substratos (KLEIN et al., 2002; SOUZA et al., 

2010) e solos (BELLÉ; KÄMPF, 1994; SAIDELLES et al., 2009), melhorando 

suas propriedades, especialmente quanto à disponibilidade hídrica e aeração. 

 

2.3 MANEJO DA IRRIGAÇÃO E ESTRESSE HÍDRICO 

 

O manejo da irrigação pode ser conceituado como um conjunto de 

processos usados para determinar o quando e o quanto irrigar para obter maior 

produtividade das culturas e melhor qualidade dos produtos colhidos bem como 

promover a conservação dos recursos hídricos, energia e solos (SILVA; 

MAROUELLI, 2010). 

A adequada condução da irrigação é um dos aspectos mais importantes 

para as hortícolas, porém é difícil conduzir este manejo de forma eficiente 

devido as diversas condições ambientais e mudanças edafoclimáticas de cada 

região. Além disso, a maioria das estratégias de irrigação dentro das 
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propriedades são gerenciadas com base no conhecimento empírico dos 

produtores (SHIN; SON, 2016). 

Na maioria das vezes quando o abastecimento de água e o equipamento 

de irrigação são adequados, os produtores tendem a irrigar acima do 

suprimento hídrico necessário para as culturas, acreditando que a aplicação de 

mais água aumentará o rendimento das culturas (AKINBILE; YUSOFF, 2011).  

Segundo Martins et al. (1999), o excesso hídrico poderá propiciar as 

plantas condições de redução de oxigênio em torno das raízes, reduzindo a 

respiração e limitando a fotossíntese e, ainda, favorecendo o aparecimento de 

doenças foliares e do solo, por outro lado, o déficit hídrico poderá provocar 

perdas excessivas de água por meio da transpiração, conduzindo a 

enrolamento, amarelecimento e queda de folhas. 

Lima et al. (2017) ao avaliarem a variedade de pimenta de bode 

(Capsicum chinense) em função de lâminas de irrigação (33, 66, 100 e 133% 

da evapotranspiração de referência), observaram que quanto maior a lâmina 

aplicada maior foi o acúmulo de matéria fresca e seca total, sendo que nas 

lâminas a partir de 100% de evapotranspiração de referência, os valores não 

se diferiram estatisticamente. Ao estudar a cultura do tomate sobre diferentes 

tensões (15, 30, 45, 60 e 120 kPa), Viol et al. (2017) verificaram que, com o 

aumento do déficit hídrico a área foliar e matéria seca reduziram.  

O estresse hídrico causado pela redução de aporte hídrico nas plantas é 

caracterizado pela queda do teor de água nas células e turgor, assim 

diminuindo o potencial total de água, e como consequência, acontecendo o 

murchamento e fechamento dos estômatos, consequentemente reduz o 

crescimento celular (SHAO et al., 2008). 

Em ambiente protegido e principalmente em cultivos de plantas 

envasadas a irrigação deve ter um controle maior, já que o volume de 

armazenamento de água é limitado dentro do espaço que é composto pelo 

substrato dentro do recipiente (PEITER et al., 2007). 

A falta ou excesso de água afetam de maneira determinante o 

desenvolvimento das plantas, com isso um manejo racional, mantendo um 

fluxo de água dentro dos limites ótimos para cada cultura, é importante para o 

aumento da produção agrícola (REICHARDT; TIMM, 2012). 

As irrigações deficitárias têm relação direta com a produtividade das 

culturas assim como as irrigações excessivas, que ainda podem acarretar em 
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prejuízos na qualidade dos frutos, em vista disto observa-se a necessidade de 

pesquisas que avaliam a resposta das plantas a disponibilidade hídrica no solo 

ou substrato, com a importante finalidade do controle das irrigações (FARIAS, 

2005). 

Quintal-Ortíz et al. (2012) estudando o rendimento da cultivar pimenta 

habanero para diferentes lâminas de irrigação (60, 50, 40, 30 e 20% da 

capacidade de substrato) cultivada em ambiente protegido em sacos plásticos 

de poliestireno constatou que a produtividade da cultura diminui com a redução 

da lâmina de irrigação. Assim como estes autores, Barroca et al. (2015) 

também trabalhando com duas pimenteiras do gênero Capsicum, pimenta de 

cheiro e dedo-de-moça, concluíram que, o déficit hídrico afetou a produção de 

frutos e massa média de frutos para as duas cultivares. 

A queda da produtividade pode ocorrer por que o potencial hídrico das 

plantas diminui em razão da deficiência hídrica, causando redução na 

condutância e transpiração foliar. Com isso a temperatura das folhas aumenta 

diminuindo a produção de fotoassimilados (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Segundo Villa Nova (1991), para alcançar uma ótima produtividade, o 

manejo da irrigação deve levar em consideração o momento certo para irrigar e 

a quantidade suficiente de água para suprir as necessidades de cada cultura, 

para que isso ocorra, há a necessidade do uso de métodos de campo que 

determinem direta ou indiretamente a disponibilidade de água no solo para 

cada espécie cultivada. Para isto, é necessário o controle da umidade do solo 

e/ou da evapotranspiração durante todo o ciclo da cultura. Para tanto, é 

indispensável o conhecimento de parâmetros relacionados às plantas, ao solo 

e ao clima, para determinar o momento oportuno de irrigar e a quantidade de 

água a ser aplicada (SILVA; MAROUELLI, 1998). 

O planejamento ótimo da irrigação é muito importante para a 

conservação de água, nutrientes, além de melhorar a produtividade e a 

qualidade das plantas cultivadas em estufas (TA et al., 2012). A quantidade 

significativa de água utilizada pela agricultura para a produção levanta a 

questão de saber se a agricultura pode se tornar mais eficiente no uso da água 

(HATFIELD, 2015). 

O consumo hídrico de uma cultura é função direta da demanda de 

evapotranspiração local, do conteúdo de água presente no solo ou substrato e 

da capacidade da planta de perder água através das folhas (SCHWAB, 2011). 
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Conhecendo a quantidade de água a ser fornecida às plantas, é possível 

garantir um manejo mais eficiente da irrigação, reduzindo custos, evitando 

excessos de água e melhorando a qualidade da produção (VIEIRA et al., 

2000). 

Dentre os métodos de determinação da evapotranspiração está o 

balanço hídrico, ou balanço de massa de água no solo ou substrato. Segundo 

Reichardt e Timm (2012) a soma das massas de água que entram e saem de 

um determinado volume de solo, em um intervalo de tempo, é chamada de 

balanço hídrico. E pode ser medido através de vários métodos diretos como 

por exemplo a lisimetria de pesagem, que é uma técnica considerada precisa 

(FARIA et al., 2006) e muitos autores utilizam para determinação da 

evapotranspiração de culturas envasadas (FURLAN et al., 1998; PEREIRA et 

al., 2005; MELLO et al., 2006; SOUZA et al., 2010; PARIZI et al., 2010; DUTRA 

et al., 2012; GIRARDI et al., 2012; SOARES et al., 2012; SCHWAB et al., 2013; 

GIRARDI et al., 2016). 

Para a determinar as entradas e saídas de água no recipiente, é 

realizada a pesagem dos mesmos, conforme as datas de irrigação da cultura, e 

para quantificar a evapotranspiração da cultura é aplicada a equação do 

balanço hídrico (THORNTHWAITE; MATHER, 1955): 

𝐸𝑡𝑐 =  ∑ 𝑀𝑖

𝐿

𝑖=1

−  ∑ 𝑀𝑖+1

𝐿

𝑖=1

+ 𝐼 − 𝐷 

onde 𝐸𝑡𝑐 é a evapotranspiração da planta em vaso, em um intervalo de tempo 

𝛥𝑡 de quatro dias; 𝑀𝑖 é a massa de substrato e água contida no vaso no inicio 

do intervalo de tempo (Δt) considerado; 𝑖 é o índice representando o intervalo 

de tempo (𝛥𝑡) considerado para o balanço hídrico; 𝑀𝑖+1 é a massa de substrato 

e água remanescente no final do intervalo de tempo (𝛥𝑡) considerado; 𝐼 é a 

irrigação aplicada no vaso no intervalo de tempo 𝛥𝑡; e 𝐷 é a percolação (ou 

drenagem) que eventualmente possa ocorrer. 

De acordo com Girardi et al. (2016) deve-se ter cuidado ao conduzir 

culturas em recipientes com substratos, pois a condutividade hídraulica é 

diferente em substratos comparadas ao solo, pois o substrato geralmente é um 

material bastante poroso, tornando sua capacidade de armazenamento menor 

e sua condutividade hidráulica maior que o solo.  
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No cultivo em ambiente protegido além da realização do controle ainda 

que parcial das condições edafoclimáticas, é permitido o manejo das culturas 

em épocas que geralmente os cultivos não são produzidos a céu aberto 

(PURQUERIO; TIVELLI, 2006). 

Conforme Oliveira et al. (2014a) o cultivo em ambiente protegido é uma 

técnica que, através do uso da água com maior eficiência e diminuição de 

fatores essenciais para a evapotranspiração, reduz as necessidades hídricas 

das plantas. 

Estes fatores que influenciam a evapotranspiração da cultura como 

temperatura e umidade relativa, apresentam faixas ideias para as pimenteiras 

em condições de ambiente protegido. As temperaturas máximas e mínimas 

consideradas ideais para o cultivo de pimenteiras são 35 e 18°C, 

respectivamente (CRUZ; MAKISHIMA, 2013). Segundo Reifschneider (2000) a 

umidade relativa ideal no interior da estufa deve ser entre 50-70% para as 

pimentas do gênero Capsicum e que altas temperaturas associadas a umidade 

relativa do ar baixas provocam queda de flores e de frutos recém-formados. 

No ambiente protegido a evapotranspiração pelas culturas é menor que 

a campo, devido a um fator principal que é a velocidade do vento, que dentro 

do ambiente protegido é praticamente nula e além disso a radiação solar é 

menor devido ao plástico de cobertura (KLAR; JADOSK, 2004; GIRARDI et al., 

2016). O requerimento hídrico de Capsicum em ambiente protegido pode ser 

reduzido em aproximadamente 1/3 da necessidade potencial, quando 

comparado ao cultivo em ambiente natural (VALNIR JUNIOR et al., 2015). 

Diversos trabalhos de pesquisas realizados em outros países mostram 

que o consumo hídrico de espécies cultivadas em ambientes protegidos é 20 a 

40% inferior em relação ao cultivo a céu aberto (MARTINS et al., 1998). As 

plantas de pimenta são notórias por sua sensibilidade ao estresse hídrico 

durante a floração e a configuração do fruto, e as flores e as vagens imaturas 

de plantas estressadas pela água geralmente caem (RUIZ-LAU et al., 2011). 

A irrigação é essencial para cultura da pimenteira, pois é considerada 

como uma das hortícolas mais sensíveis ao estresse hídrico (DOORENBOS; 

KASSAN, 2000). Por isso é de grande valia os estudos que envolvem essa 

área visando além da eficiência na aplicação da irrigação, o manejo correto na 

condução de todo o ciclo da cultura, o desenvolvimento das culturas em outras 

regiões, e principalmente o produto final. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos utilizados 

para a realização do experimento, local, época e como foi realizado o manejo 

da cultura, assim como a descrição das avaliações realizadas durante e ao final 

do ciclo da cultura.  

 

3.1 LOCALIZAÇÃO, ÉPOCA E CLIMA DA REGIÃO 

 

O experimento foi realizado em casa de vegetação, com cobertura e 

laterais de plástico, localizada na área experimental do Curso de Engenharia 

Agrícola da Universidade Federal do Pampa, no Campus Alegrete-RS, de 

coordenadas 29°47'24.1"S 55°46'06.7"W e altitude de 96m.  

O clima da região é considerado clima subtropical úmido de classe Cfa 

segundo o sistema internacional de classificação climática de Köppen. A 

temperatura média anual da região é de 18, 6°C (MALUF, 2000). 

O experimento foi realizado entre as datas de 25 de outubro de 2016 e 

02 de abril de 2017. 

 

3.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O experimento foi um bifatorial 5x2 quanti-qualitativo, no delineamento 

inteiramente casualizado, com 5 tratamentos de lâminas de reposição hídrica 

de 25, 50, 75, 100 e 125% da capacidade de retenção de vaso (L1, L2, L3, L4 e 

L5) e 2 tratamentos de substrato comercial e substrato comercial + casca de 

arroz carbonizada (S1 e S2), com 10 repetições por tratamento, totalizando 100 

unidades experimentais. 

 

3.3 SUBSTRATO 

 

Para compor os dois tratamentos de substratos foram utilizados um 

substrato comercial (Mecplant®, S1) e a casca de arroz carbonizada (CAC) + o 

substrato comercial (Mecplant®) na proporção 1:1 (S2). 

A CAC foi o material escolhido devido a sua fácil aquisição e baixo custo 

na região em estudo, assim como o reaproveitamento de resíduos, contribuindo 
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com o equilíbrio ecológico do meio ambiente, assim como para avaliar o seu 

uso como condicionador para o substrato comercial. 

O substrato comercial Mecplant® tem sua composição a base de casca 

de pinus, vermiculita, corretivo de acidez e macro nutrientes. 

A casca de arroz foi oriunda da Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda 

(CAAL) e sua carbonização realizada conforme Kämpf (2000). 

Os dois tratamentos de substrato foram compostos da seguinte forma: 

S1 – Mecplant®; 

S2 – Mecplant® + CAC (1:1). 

A caracterização química dos substratos foi realizada analisando pH e 

condutividade elétrica e a caracterização física foi feita para os parâmetros de 

densidade úmida e seca, matéria seca, porosidade total, espaço de aeração, 

água facilmente disponível, água tamponante e água remanescente, 

capacidade de retenção de água. As análises foram realizadas pelo Laboratório 

de Biotecnologia – Análise de Substratos Hortícolas, pertencente ao 

Departamento de Horticultura e Silvicultura da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (Tabela 2). 

 

3.4 MATERIAL VEGETAL 

 

A cultivar de pimenta utilizada foi da espécie Capsicum chinense, 

variedade pimenta biquinho (Figura 1), cultivar BRS Moema, a qual foi 

semeada no dia 25 de outubro de 2016 em bandejas de isopor de 128 células 

cobertas por substrato comercial e a emergência das plantas ocorreu no dia 07 

de novembro de 2016. 

O transplante foi realizado para os recipientes de plástico com 

capacidade de 2,6 litros ocorreu assim que as plantas apresentavam pelo 

menos seis folhas definitivas, recorrendo no dia 12 de dezembro de 2016 

(Figura 2). 
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Figura 1 – Pimenta Biquinho (Capsicum chinense). 

 

 

 
Fonte: Rodrigues (2017). 

 

Figura 2 - Mudas de pimenta biquinho transplantadas para os vasos de 2,6 
litros. 

 

 

 
Fonte: Rodrigues (2017). 
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3.5 MANEJO DA IRRIGAÇÃO 

 

No substrato, foi realizada a determinação da capacidade de retenção 

de água ou capacidade de vaso (CV) segundo metodologia descrita por Kämpf 

et al. (2006). 

Considerando como capacidade de retenção de vaso a quantidade de 

água que o substrato pode reter e é disponível à planta após cessar o processo 

de drenagem, com a parte superior do vaso coberta com lona plástica. 

Para isso foi realizada a pesagem de cada um dos substratos secos em 

estufa a 65°C, estes foram colocados em vasos de 2,6 litros com massa de 

1348 (S1) e 916 gramas (S2), após foram colocados para saturação (Figura 3) 

e posterior drenagem por 24 horas (Figura 4). Ocorrida drenagem os vasos 

foram novamente pesados com massas de 1750 (S1) e 1510 gramas (S2). 

 

Figura 3 - Saturação dos recipientes contendo os dois tratamentos de 
substrato. 

 

 

Fonte: Rodrigues (2017). 
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Figura 4 - Recipientes contendo os dois tratamentos de substrato, em processo 
de drenagem por 24 horas. 

 

 

Fonte: Rodrigues (2017). 

 

Conhecendo-se o limite superior e o limite inferior de disponibilidade 

hídrica das misturas dos substratos, pode-se calcular a CV através da seguinte 

fórmula: 

 

𝐶𝑉 =  𝑀2 –  𝑀1 

 

em que 𝐶𝑉 é a capacidade de vaso (g); 𝑀1 é a massa do vaso preenchido com 

substrato seco (g); e 𝑀2 é a massa do vaso preenchido com substrato após 

drenagem da água por 24 horas (g). 

A partir dos dados de CV foram determinados os tratamentos de 

irrigação de 125, 100, 75, 50 e 25% da CV, para cada um dos substratos 

(Tabela 1), conforme fórmulas descritas por Mello (2006) e adaptadas por 

Schwab (2011):  

 

  𝑃𝑉125%  =  (𝑃𝑉𝑐𝑣 – 𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜). 1,25 +  𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝑃𝑉100%  =  (𝑃𝑉𝑐𝑣 – 𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜). 1,0 + 𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜  

𝑃𝑉75%  =  (𝑃𝑉𝑐𝑣 – 𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜). 0,75 +  𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜  

𝑃𝑉50%  =  (𝑃𝑉𝑐𝑣 – 𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜). 0,50 +  𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜  

𝑃𝑉25%  =  (𝑃𝑉𝑐𝑣 – 𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜). 0,25 +  𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜  
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onde 𝑃𝑉𝑛% é a massa do vaso para cada um dos tratamentos (g); 𝑃𝑉𝑐𝑣 é a 

capacidade de vaso que varia para cada um dos substratos (g); e 𝑃𝑉𝑠𝑒𝑐𝑜 é a 

massa do vaso preenchido com substrato seco (g). 

 

Tabela 1 – Valores de massa dos vasos (g) preenchida com cada substrato (S1 
e S2) para os tratamentos de disponibilidade hídrica. 

 

Lâminas 
(%CV) 

Massa do vaso + Substrato (g) 

S1 S2 

25 1300 1010 

50 1450 1175 

75 1600 1345 

100 1750 1510 

125 1900 1675 

 

3.6 CONSUMO HÍDRICO 

 

Consumo hídrico: A variação de armazenamento de água nos vasos foi 

realizada por meio das pesagens dos mesmos (Figura 5), em intervalos de dois 

dias. A partir da data de transplante as plantas receberam irrigação plena 

durante três semanas e posteriormente cada tratamento começou a receber a 

lâmina de irrigação com suas respectivas capacidades de vaso. Para o cálculo 

do consumo hídrico, foi utilizada a equação do balanço hídrico para determinar 

o consumo hídrico da cultura: 

 

𝐸𝑡𝑐 =  ∑ 𝑀𝑖

𝐿

𝑖=1

−  ∑ 𝑀𝑖+1

𝐿

𝑖=1

+ 𝐼 − 𝐷 

 

onde 𝐸𝑡𝑐 é a evapotranspiração da planta em vaso, em um intervalo de tempo 

𝛥𝑡 de quatro dias; 𝑀𝑖 é a massa de substrato e água contida no vaso no inicio 

do intervalo de tempo (Δt) considerado; 𝑖 é o índice representando o intervalo 

de tempo (𝛥𝑡) considerado para o balanço hídrico; 𝑀𝑖+1 é a massa de substrato 

e água remanescente no final do intervalo de tempo (𝛥𝑡) considerado; 𝐼 é a 

irrigação aplicada no vaso no intervalo de tempo 𝛥𝑡; e 𝐷 é a percolação (ou 

drenagem) que eventualmente possa ocorrer. Os valores de precipitação 

pluvial e escoamento superficial foram zerados no ambiente da estufa plástica.  
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Figura 5 - Pesagens dos vasos realizadas em intervalos de dois dias. 
 

 

 
Fonte: Rodrigues (2017). 

 

3.7 AVALIAÇÕES 

 

Os parâmetros coletados durante o período de crescimento das plantas 

foram: 

Altura de planta e diâmetro do caule: estas avaliações foram realizadas 

ao final do ciclo da cultura. A altura de planta foi realizada com o auxílio de uma 

régua graduada onde foi medida a distância vertical entre a superfície do solo e 

o ponto de inserção da última folha e o diâmetro do caule foi determinado com 

o auxílio de um paquímetro digital. 

A área foliar foi avaliada em três datas (08 de janeiro, 02 de fevereiro e 

02 de abril de 2017), onde três plantas por tratamento foram destruídas (Figura 

4) para determinação deste parâmetro. As datas em que essas avaliações 

foram realizadas eram o início da floração (D1), início da frutificação (D2) e ao 

final do ciclo (D3), quando as plantas atingiram maturação plena dos frutos.  A 
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área foliar foi determinada com auxílio de um aparelho medidor de área foliar 

da marca LI-COR modelo LI3000C. 

Massa fresca e seca da parte aérea e raiz: estas avaliações ocorreram 

nas três datas das destruições das plantas (Figura 6), com a finalidade de obter 

o peso verde e seco da parte aérea e das raízes da planta. Esse procedimento 

foi realizado retirando a planta do recipiente, lavando a parte radicular para que 

seja retirado o máximo de substrato. Após a retirada do excesso de água, foi 

realizada a pesagem da parte aérea e das raízes, separadamente, e levadas 

para estufa (65° por 72 horas) para posterior pesagem da massa seca. 

Durante todo o ciclo vital das plantas foram medidas a temperatura 

diurna, noturna e a umidade relativa do ar na estufa com o auxílio de um termo-

higrômetro. 

 

Figura 6 – Processo de retirada das plantas dos recipientes para destruição e 
posterior avaliação. 

 

 

Fonte: Rodrigues (2017). 

 

Ao final do ciclo da cultura foram avaliados: 

Eficiência do uso da água (EUA): determinada a partir da relação entre 

os valores médios de produção de frutos por planta (kg) e o total de água 
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consumida, em m3, durante o ciclo para 3 vasos de cada tratamento, de acordo 

com a equação: 

 

𝐸𝑈𝐴 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (𝑘𝑔)

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚3)
 

 

Número de frutos por planta, diâmetro de fruto, comprimento de fruto, 

massa média de fruto e produção de frutos por planta (g planta-1) e 

produtividade (kg ha-1): essas avaliações foram realizadas no momento da 

maturação plena dos frutos. O diâmetro e comprimento de frutos foram 

medidos com auxílio de paquímetro digital. A massa média de fruto foi obtida 

pela relação entre a massa total de frutos e o número de frutos. 

Produtividade: 

 

𝑃 = 10 ×  (
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑚2
)  ×  (

𝑁𝐹

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
)  ×  (𝑃𝑀𝐹) 

 

em que: 

P = produtividade (kg ha-1); 

NF = número de frutos; 

PMF = peso médio dos frutos (kg). 

O pacote estatístico utilizado neste trabalho foi o Sisvar 5.6 e os gráficos 

foram realizados com o auxílio do programa SigmaPlot 11.0. Devido aos 

fatores (AxD) serem quanti-qualitativos, após realizada a ANOVA, quando 

houve interação entre eles foi realizada análise de regressão e calculada a 

máxima eficiência técnica para a produção de frutos. 

Quando não houve interação entre os fatores para os dados 

quantitativos (lâminas de irrigação) foram feitas análises de regressão e para 

os dados quantitativos as diferenças significativas entre os dados médios foram 

observadas pelo teste f à nível de 5% de probabilidade da análise de variância 

pelo fato de se tratar de dois tratamentos quantitativos não se fez necessário 

realizar os testes de médias. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados 

encontrados durante as avaliações realizadas no decorrer do ciclo da cultura 

da pimenta biquinho em função das diferentes lâminas de reposição hídrica e 

dos diferentes substratos. 

 

4.1 ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DO SUBSTRATO 

 

Na Tabela 2 podem ser observados os dados das análises química e 

física dos dois tratamentos de substrato (S1 e S2). Os dados de pH 

apresentaram valores de 5,61 e 5,81 (S1 e S2). Segundo Fermino (2014) se 

encontram na faixa de valores ideais para o cultivo da maioria das plantas, que 

são entre 5,5 a 6,5 (pH em H2O). 

Os valores de condutividade elétrica foram de 0,73 e 0,60 mS cm-1 (S1 e 

S2), ficando próximo do valor considerado ideal (1,0 mS cm-1), (BEZERRA, 

2003). O teor de sal no solo ou substrato em quantidades elevadas pode 

acarretar em prejuízos no crescimento e desenvolvimento das plantas. 

A porosidade total ideal para substratos deve apresentar valores entre 

80 e 90% segundo Verdonck e Gabriels (1988). Entre os substratos avaliados, 

S1 e S2, pode ser observado valores dentro da faixa ideal. No que se refere 

aos valores obtidos de espaço de aeração (EA) dos substratos os mesmos 

autores sugerem valores ideais entre 10 e 15%, contudo os dois tratamentos 

de substrato apresentaram valores acima desta faixa. Valores elevados de EA 

podem acarretar deficiência hídrica as plantas, especialmente quando as 

irrigações não são frequentes (ZORZETO et al., 2014). 

A capacidade de retenção de água (CRA) dos tratamentos de substratos 

foi maior para S1 em todas as alturas de coluna de água. Porém ambos os 

tratamentos apresentaram uma distribuição de maior CRA nas menores 

pressões de coluna de água. Estes dados podem demonstrar uma 

disponibilidade hídrica maior para a planta, tornando mais fácil a retirada de 

água do substrato. 
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Tabela 2 – Análise química e física dos substratos S1 (substrato comercial) e 
S2 (substrato comercial + CAC). 

 

Amostra S1 S2 

pH (H2O) 5,61 5,81 
CE (mS cm-1)  0,73 0,60 

DU (kg m-3) 627,67 403,7 

DS (kg m-3) 271,23 232,75 

UA (%) 56,79 42,35 

PT (%) 88,81 81,69 

EA (%) 39,59 45,72 

AFD (%) 11,38 11,95 

AT (%) 0,95 0,23 

AR (%) 36,88 23,79 

CRA 10 (%) 49,22 35,97 

CRA 50 (%) 37,84 24,02 

CRA 100 (%) 36,88 23,79 
 
DU = densidade úmida; DS = densidade seca; UA = Umidade atual. pH = determinado em 
água, diluição 1:5 (v/v); CE = condutividade elétrica obtida em solução 1:5 (v/v) PT = 
porosidade total; EA = espaço de aeração; AFD = água facilmente disponível; AT = água 
tamponante; AD = água disponível; AR = Água remanescente. CRA10 = capacidade de 
retenção de água sob sucção de 10 cm de coluna de água; CRA50 = capacidade de retenção 
de água sob sucção de 50 cm de coluna de água; CRA100 = capacidade de retenção de água 
sob sucção de 100 cm de coluna de água. 

 

4.2 CONSUMO HÍDRICO 

 

Nas Figuras 7 e 8 são apresentados os dados de consumo hídrico (mm 

dia-1) para as 5 lâminas de reposição hídrica de S1 (substrato comercial) e S2 

(substrato comercial + CAC), respectivamente, também são apresentados os 

dados de temperatura máxima e mínima e umidade relativa do ar dentro da 

casa de vegetação, durante o ciclo da cultura. 

É possível observar que durante o ciclo da cultura as temperaturas 

máximas no interior da estufa se mantiveram elevadas, chegando a um 

máximo de temperatura de até 49°C, enquanto que as temperaturas mínimas 

chegaram a valores de até 8°C. Esta variação da temperatura no interior da 

estufa se deve ao fechamento e abertura da estufa que também não possui 

controle das condições climáticas.  

Segundo Oliveira et al. (2014b) as altas temperaturas podem prejudicar 

a produtividade das culturas pela tendência ao aumento do abortamento de 

flores. E pode ser devido as altas temperaturas registradas no ambiente 

protegido que se notou uma quantidade considerável de queda de flores 
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durante o experimento, podendo ter afetado a produção final da cultura para 

todos os tratamentos. 

A umidade relativa do ar se manteve em valores elevados variando entre 

99 e 44,6% de umidades máxima e mínima. A cultura tem maior tolerância a 

altas temperaturas (40°C) quando há umidade relativa do ar igualmente 

elevada. 

Quando comparadas ao consumo hídrico, é possível perceber que em 

temperaturas mais elevadas a evapotranspiração da cultura foi maior em todos 

tratamentos e quanto maior a lâmina de irrigação também elevou-se o 

consumo hídrico da cultura, o que pode ser observado por outros autores 

trabalhando com manejo de irrigação em culturas como gipsofila (GIRARDI et 

al, 2012), cravina (SCHWAB et al., 2013), pimenta tabasco (MARINHO et al., 

2016), tomate (VIOL et al., 2017) entre outros. 

A radiação solar, temperatura e umidade relativa do ar tem influência 

direta na evapotranspiração das culturas (ALLEN et al., 2006). A condutividade 

hidráulica aumenta conforme a umidade no solo ou substrato fica mais elevada, 

e com isso, facilita a disponibilidade de água a planta, fazendo com que a 

evapotranspiração seja maior (TAIZ; ZAIGER, 2009). 

A evapotranspiração da cultura elevou-se com o decorrer do ciclo, 

mantendo maiores valores durante a floração e início da frutificação, e ao final 

do ciclo manteve menores valores, Marinho et al. (2016) também observaram 

maior evapotranspiração da pimenta tabasco, cultivada em ambiente protegido, 

no período entre a floração e frutificação. 

Comparando os valores de consumo hídrico ao longo do ciclo da cultura 

entre S1 e S2, o tratamento que apresentou maior evapotranspiração diária 

(mm dia-1) foi S1 para todas as lâminas de irrigação, porém esses dados não 

apresentaram uma ampla diferença ao longo de todo o ciclo da cultura. 

Contudo S1 apresentou maior consumo hídrico devido ao fato de ter maior 

disponibilidade hídrica para este tratamento, pois sua capacidade de retenção 

de água no substrato é maior que S2, e com isso facilitou a retirada de água 

pela planta, resultando em maior evapotranspiração. 
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Figura 7 – Consumo hídrico (mm dia-1) do substrato comercial (S1), 
temperaturas máximas e mínimas (°C) e umidade relativa do ar (%) 
ao longo do ciclo da cultura. 
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Figura 8 – Consumo hídrico (mm dia-1) do substrato comercial + CAC (S2), 
temperaturas máximas e mínimas (°C) e umidade relativa do ar (%) 
ao longo do ciclo da cultura. 
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Na Figura 9 são apresentados os dados de consumo hídrico acumulado 

(mm), onde pode ser observado, que houve interação entre as lâminas de 

irrigação e os substratos, ou seja, houve diferença significativa entre os dois 

fatores que apresentaram um comportamento quadrático. Observa-se que S1 

apresentou maior consumo acumulado que S2. Esta diferença no consumo 
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entre os dois fatores, pode ser explicada pelas características físicas dos 

substratos (Tabela 2), onde a capacidade de retenção de água no solo desde a 

menor (10 cm) até a maior tensão (100 cm) é maior no substrato comercial 

(S1). Na prática este fato pode ser comprovado, pois S2 nas lâminas de 100% 

e 125% da CV apresentavam maior drenagem durante as irrigações (Apêndice 

A). Esta característica do substrato demonstra que o substrato comercial tem 

maior porcentagem de microporos, conseguindo reter maior quantidade de 

água no substrato. Evidenciando que a maior disponibilidade hídrica para as 

plantas reflete em um maior consumo hídrico, devido a maior facilidade da 

planta em retirar água do substrato. 

 

Figura 9 – Consumo hídrico acumulado (mm) em função das lâminas de 
reposição hídrica (%CV) para os tratamentos S1 e S2. 
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S1    y = 39,593 + 0,9918x -0,0022x2
 

       R2
 = 0,9663

S2    y = 36,951 + 0,9583x -0,0032x2

       R2 = 0,9922

 

 

Souza et al. (2010) estudando o consumo hídrico da cultura da 

kalanchoe, cultivada em recipientes e adotando o mesmo manejo de irrigação 

deste trabalho, avaliando diferentes composições de substratos (casca de arroz 

carbonizada (CAC), cinza da casca de arroz (CZ), esterco bovino (EB), matéria 

orgânica (MO), CAC + EB (60% + 40%), MO + esterco avícola (70% +30%), CZ 

+ EB (60% + 40%), CAC + esterco avícola (70% + 30%), CAC + MO (1:1) e MO 

+ EB (1:1)), observaram que a composição de casca de arroz carbonizada + 

matéria orgânica apresentaram o menor consumo hídrico entre os tratamentos 

diferindo-se estatisticamente dos demais, concordando com os presentes 
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resultados que apresentaram menor consumo hídrico para S2. A mistura de 

casca de arroz carbonizada tanto com o substrato comercial, quanto com a 

matéria orgânica pode ter aumentado o espaço de aeração e diminuído 

capacidade de retenção de água em comparação a estes materiais quando 

utilizados puros. 

Resultados semelhantes foram observados por Soares et al. (2012), ao 

avaliarem o consumo hídrico de lírio asiático em vaso para diferentes 

composições de substratos (casca de arroz carbonizada (CAC), cinza da casca 

de arroz (CZ), fibra de coco (FC), terra do paraíso (TP, substrato comercial a 

base de pinus, vermiculita e areia), TP + CAC (1:1), TP + CZ (1:1), FC + CAC 

(1:1) e FC + CZ (1:1)) com pesagem diária dos recipientes. Os autores 

observaram maior consumo hídrico para a mistura de FC + CZ e menor 

consumo para a CAC e CAC + terra do paraíso, porém a CAC apresentou uma 

frequência maior no número de irrigações. 

 

4.3 COMPONENTES DE CRESCIMENTO DA PIMENTA BIQUINHO 

 

4.3.1 Altura de planta 

 

A Figura 10 apresenta os dados de altura de planta (cm) em função das 

diferentes lâminas de irrigação. Observa-se que não houve interação entre os 

fatores lâminas de reposição hídrica versus substrato ao nível de 5% de 

significância. Para as lâminas de reposição hídrica houve diferença estatística 

significativa, apresentando graficamente um comportamento quadrático, onde o 

tratamento que apresentou maior crescimento em altura de planta foi o L3 

(75% da CV), com 54,3 cm de altura final de planta e o menor valor pode ser 

observado pelo tratamento L5 (125% da CV) com 49,2 cm de altura de planta. 

Para os valores médios de altura de planta nos tratamentos S1 e S2 não 

houve diferença significativa e a maior altura de planta para estas médias foi 

observada em S2 (51,64 cm). As plantas de pimenta biquinho (BRS Moema) 

apresentam altura de planta de 60 cm a 1 metro de altura (EMBRAPA, 2012). 

Como neste experimento as plantas foram cultivadas em recipiente, este fator 

pode ter influenciado no seu crescimento. A ANOVA dos dados de altura de 

planta pode ser observada no Apêndice B. 
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Figura 10 -  Altura de planta (cm) em função das lâminas de irrigação (% CV). 
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Corroborando com o presente estudo, Viol et al. (2017) avaliando o 

crescimento de tomate sob diferentes tensões de água (15, 30, 45, 60 e 120 

kPa), obtiveram na tensão de 45 e 60 kPa os maiores valores de altura de 

planta, comprovando que tanto o déficit quanto o excesso hídrico podem trazer 

resultados negativos, causando estresse as plantas. 

Por outro lado, Silva et al. (2015) ao estudarem duas cultivares de 

beterraba cultivadas em recipientes (15 litros) com solo, cultivada em ambiente 

protegido, com diferentes tensões de água (15, 25, 35, 45, 55, 65 kPa), 

observaram que a altura de planta em função das tensões de água apresentou 

um comportamento linear, sendo encontrada maior altura de planta na menor 

tensão (15 kPa, próximo a capacidade de campo), ou seja, quanto maior o 

déficit hídrico para as plantas menor foi o crescimento da cultura em altura. 

Silva et al. (2016) observaram que a pimenta biquinho quando 

submetida a diferentes lâminas de irrigação (20, 40, 60, 80 e 100% da 

evapotranspiração da cultura) verificaram que a lâmina de 100% obteve maior 

altura de planta 23 cm, esse valor baixo para altura de planta pode estar 

relacionado ao manejo em recipientes de pequeno tamanho (1,6 litros) 

utilizados neste estudo, porém o estudo demonstra que quando houve maior 

disponibilidade hídrica, as plantas responderam com maiores resultados. 
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4.3.2 Diâmetro de caule 

 

Para os dados avaliados de diâmetro de caule (mm) não houve 

interação entre os fatores SxL e como pode ser observado na Figura 11 os 

valores médios de diâmetro de caule para o tratamento L demonstram um 

comportamento linear com L1 (7,9 mm) apresentando o menor valor médio e 

L4 e L5 (10,8 e 10,7 mm).  

Os maiores valores de diâmetro de caule, apresentando diferença 

estatística significativa. Os valores médios para S1 e S2 apresentaram 

diferença significativa como pode ser observado na análise de variância 

(Apêndice C), com S1 apresentando o maior valor de diâmetro de caule. 

 

Figura 11 – Diâmetro de caule (mm) em função das lâminas de reposição 
hídrica (% CV). 
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Resultados semelhantes foram observados por Silva et al. (2016), 

estudando a pimenta biquinho em diferentes lâminas de irrigação (20, 40, 60, 

80 e 100% da evapotranspiração da cultura) verificaram que a lâmina de 100% 

apresentou maior diâmetro de caule (7 mm), neste estudo, assim como para a 

altura de planta, o diâmetro de caule com valores menores, pode ter sido 

influenciado pelo tamanho de recipiente. 

Lima et al. (2012) avaliando diferentes lâminas de irrigação em função 

da evapotranspiração do tanque Classe A (50, 75, 100 e 125%), também 
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observaram maiores valores de diâmetro de caule para os tratamentos com 

maiores lâminas de irrigação para a cultura do pimentão. 

Em contrapartida, Viol et al. (2017) no estudo com diferentes tensões de 

água no cultivo do tomateiro (15, 30, 45, 60 e 120 kPa), observaram maior 

diâmetro de caule para as tensões de 45 e 60 kPa, assim como já supracitado 

para a altura de planta. 

Quanto as avaliações em diferentes substratos em contrapartida aos 

resultados obtidos no presente trabalho, Santos et al. (2016) observaram maior 

diâmetro de caule de mudas de tomateiro em mistura de substrato comercial 

Plant Hort I, II e III com casca de arroz carbonizada (CAC) em diferentes 

proporções de CAC (25, 50 e 75%) utilizada em comparação com outro 

substrato comercial (Bioplant®), exceto para o tratamento composto pela 

combinação de PlantHort III + 50% CAC. 

Outros autores (SILVA et al., 2012) também comparando estes mesmos 

substratos adicionados de CAC na produção de mudas de tomate, observaram 

que as proporções 9,5; 13; 23 e 15,76% de CAC nos substratos PlantHort I, 

PlantHort II, PlantHort III e Bioplant® proporcionaram os maiores diâmetros de 

caule, respectivamente. 

Kratz e Wendling (2016) verificaram que em cultivo de mudas de 

Eucalyptus camaldulensis em diferentes misturas de substratos, o maior 

diâmetro de caule foi observado para a mistura de vermiculita + CAC na 

proporção 1:1 em comparação a outras 12 misturas de substratos. 

Para diferentes misturas de substrato comercial, casca de arroz 

carbonizada, casca de coco e serragem no cultivo de mudas de cerejeira, 

Souza et al. (2015) observaram que não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, porém o maior valor de diâmetro de caule foi verificado no 

tratamento de 50% substrato comercial + 50% casca de arroz carbonizada. 

Saidelles et al. (2009) avaliaram o crescimento de mudas de tamboril-da-

mata e garapeira em misturas de solo adicionado de CAC em diferentes 

proporções (T1: 0% de CAC + 100% de solo; T2: 25% de CAC + 75% de solo; 

T3: 50% de CAC + 50% de solo; T4: 75% de CAC + 25% de solo; T5: 100% de 

CAC + 0% de solo) e observaram que para um adequado padrão de qualidade 

de muda dessas cultivares a mistura recomendado foi de 50% de CAC + 50% 

de solo, proporções acima de 50% de CAC afetaram o crescimento em altura 

de planta e diâmetro de caule. 
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4.3.3 Índice de área foliar 

 

Na Figura 12 podem ser observados os valores de índice de área foliar 

(IAF, m2 m-2) em função das lâminas de irrigação nas três avaliações realizadas 

durante o ciclo da cultura. O IAF foi avaliado em três destruições (D1, D2 e D3) 

e os valores médios avaliados apresentaram interação entre os fatores SxL 

somente na segunda destruição. 

Em D1 houve diferença estatística significativa entre as lâminas de 

irrigação e entre os substratos, com os maiores valores médios para L5 (1,38 

m2 m-2) e S2 (2,81 m2 m-2), respectivamente. Em D2 o maior valor de IAF pode 

ser observado no tratamento de lâmina de reposição hídrica de 75% da CV no 

substrato comercial + casca de arroz carbonizada (5,73 m2 m-2) e o menor IAF 

foi observado em S1L1 (2,35 m2 m-2). 

Em D3, os dois fatores apresentaram diferença estatística significativa (S 

e L), a lâmina de 75% da capacidade de retenção de vaso apresentou o maior 

índice de área foliar (3,88 m2 m-2) e S1 apresentou a maior média entre os 

substratos (7,83 m2 m-2). Como é possível observar na Figura 12 e na ANOVA 

no Apêndice D, ao longo de D1, D2 e D3 o índice de área foliar em S2 

diminuiu. 

Este evento pode estar ligado as altas temperaturas no interior da estufa 

(Figuras 4 e 5), que acarretou na diminuição do número de folhas por planta, 

afetando diretamente no índice de área foliar. Foi observado no decorrer do 

experimento que entre uma irrigação e outra, onde S1 mantinha suas folhas 

turgidas, já todas as plantas de S2 estavam visualmente murchas. 

A explicação para o ocorrido pode ser que mesmo com o turno de rega 

de dois dias o substrato com casca de arroz carboniza (S2) por apresentar 

menor capacidade de retenção de água, evapotranspirava mais rapidamente a 

água. Com isso as plantas por se encontrarem em estresse hídrico perderam 

suas folhas como um mecanismo de defesa (TAIZ; ZEIGER, 2009), para poder 

suprir outros órgãos como os frutos que estavam em processo de crescimento. 

Supondo-se que com uma frequência maior de irrigações a planta poderia 

apresentar uma melhor resposta, minimizando ou até mesmo não 

apresentando estes sintomas. 
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Figura 12 – Influência das lâminas de irrigação sobre os parâmetros de índice 
de área foliar (m m-2), para as três avaliações realizadas durante o 
ciclo da cultura (D1, D2 e D3). 
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Diferentemente do exposto, Albuquerque et al. (2011) ao avaliarem a 

cultura do pimentão (Capsicum annumm) em diferentes lâminas de irrigação 

(80, 90, 110, e 120% ETc) e diferentes doses de potássio, observaram que, 
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independente da dose de potássio aplicada, o maior valor de IAF ao final do 

ciclo da cultura foi para a lâmina de 120% da evapotranspiração da cultura. 

Sá (2014) também observou que o maior índice de área foliar, em 

diferentes tensões de água no solo (6, 24, 42 e 60 kPa) para o cultivo do 

pimentão, foi verificado na maior disponibilidade de água, ou seja, na menor 

tensão de água. 

Lima (2013) avaliou o crescimento da cultivar de pimentão Melina sob 

diferentes reposições hídricas com base na leitura de tensiômetros (100, 87, 70 

e 55%) e observou assim como os outros autores um maior índice de área 

foliar para a maior disponibilidade hídrica. 

O fator que ocorreu durante o ciclo da cultura, que foi a queda de folhas 

já mencionada acima, pode te acarretado no comportamento do índice de área 

foliar em função das lâminas de irrigação, podendo ser observado que até D2 o 

maior IAF apresentava-se na maior lâmina de irrigação corroborando com os 

estudos já realizados e somente ao final do ciclo este comportamento se 

modificou. 

 

4.3.4 Matéria fresca e seca de parte aérea e raiz 

 

Os resultados de matéria fresca e seca da parte aérea e raiz para as três 

avaliações realizadas (D1, D2 e D3), podem ser observados nas Figuras 13, 14 

e 15. Os fatores SxL apresentaram interação em todas as avaliações de D1, 

sendo observado um comportamento quadrático. 

A matéria fresca (MFPA) e seca (MSPA) da parte aérea apresentou os 

maiores valores para S2L5 (26,67 g e 3,83 g) e os menores valores para S1L1 

(3,28 g e 0,62 g). 

Os valores de matéria fresca da raiz (MFPR) foram maior em S2L3 

(15,59 g), para matéria seca da raiz (MSPR) foi visualizado em S2L5 (4,72 g) e 

o dado mais baixo observado tanto para MFPR quanto MSPR para S1L1 (2,46 

g e 0,6 g). 

Para a parte aérea até a data da primeira avaliação o tratamento que 

mais cresceu em termos de matéria fresca e seca foi o substrato comercial + 

casca de arroz carbonizada combinado a lâmina de irrigação de 125% da CV. 

Para a MFPR a mistura de substrato comercial + casca de arroz 

carbonizada combinada a lâmina de irrigação de 75% foi o melhor para a 
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primeira avaliação e para MSPR, igualmente a parte aérea obteve maior 

resultado em S2L5. A ANOVA dos componentes de massa fresca e seca da 

parte aérea e raiz pode ser observada no Apêndice E. 

Em D2, foi observado interação entre os fatores SxL somente para os 

parâmetros MFPA e MSPA. Apesar de não apresentarem diferenças 

significativas na interação, separadamente os parâmetros MFPR e MSPR 

apresentaram diferença estatística nos tratamentos S e L. Para MFPA e MSPA 

os maiores valores foram para S1L5 (95,97 g e 12,15 g) e os menores para 

S1L1 (30,7 g e 3,04 g). 

Podendo ser observado que mesmo havendo incremento de matéria 

fresca e seca nos dois tratamentos de substrato S2 apresentou o mesmo 

comportamento que para os parâmetros o índice de área foliar. 

Para MFPR e MSPR o comportamento dos tratamentos de lâminas de 

irrigação foi linear com os maiores valores para L5 (75,43 g e 23,47 g) e os 

valores médios para os tratamentos de substrato foram mais elevados para S2 

(55,77 g e 16,98 g), demonstrando que a mistura de substrato comercial + CAC 

foi superior ao substrato comercial. 

Não houve interação entre os fatores SxL na terceira avaliação (D3) que 

foi realizada ao final do ciclo da cultura. Para MFPA e MSPA houve diferença 

significativa entre os tratamentos S e L separadamente. Já para MFPR 

somente as lâminas de reposição hídrica diferiram-se significativamente, e 

MSPR não apresentou diferença significativa nem para os substratos e nem 

para as lâminas de reposição hídrica. 

Para a parte aérea a lâmina de 100% foi quem apresentou os melhores 

resultados de acumulo de matéria fresca e seca e o substrato comercial (S1) 

apresentou o maior valor ao final do ciclo da cultura para MFPA e MSPA de 

73,04 g e 16,52 g, respectivamente. Para o sistema radicular, o parâmetro de 

matéria fresca obteve maior valor na lâmina de reposição de 125% (57,61 g). 
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Figura 13 – Matéria fresca e seca (g) da parte aérea e raiz da pimenta 
biquinho, em D1. 
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Figura 14 – Matéria fresca e seca (g) da parte aérea e raiz da pimenta 
biquinho, em D2. 
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Figura 15 – Matéria fresca e seca (g) da parte aérea e raiz da pimenta 
biquinho, em D3.  
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Corroborando com o presente estudo, Dias et al. (2008) ao avaliarem o 

crescimento e desenvolvimento de pimenta malagueta sob diferentes 

composições de substratos (latossolo puro, latossolo (90%) + cama de 

galinheiro (10%) e latossolo (70%) + esterco bovino (30%)) e lâminas de 
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irrigação (25, 50, 75, 100 e 125% da evapotranspiração da cultura), 

observaram que após 30 dias do transplantio da cultura o tratamento com 

latossolo puro, para a matéria fresca e seca total da planta, não apresentou 

influência das lâminas de irrigação, já para os outros dois tratamentos foi 

observado maior acúmulo de matéria fresca e seca com o aumento das 

lâminas de irrigação. 

Assim como, Silva et al. (2015) ao avaliarem duas cultivares de 

beterraba com manejo de irrigação em função de diferentes tensões de água 

no solo (15, 25, 35, 45, 55, 65 kPa) obtiveram melhores resultados de acumulo 

de matéria fresca e seca da parte aérea e radicular para o tratamento que 

disponibilizou maior quantidade de água para a cultura (15 kPa). 

Viol et al. (2017) no estudo com diferentes tensões de água no cultivo do 

tomateiro (15, 30, 45, 60 e 120 kPa), observaram maior acumulo de matéria 

seca na parte aérea para a tensão de 15 kPa, ou seja, na maior disponibilidade 

hídrica para a cultura. 

Ainda em concordância com o presente estudo, Lima et al. (2017) 

estudando pimenta de bode em diferentes lâminas de irrigação (33, 66, 100 e 

133% da evapotranspiração de referência), observaram que a matéria fresca e 

seca da parte aérea e da raiz apresentaram os maiores valores na maior 

lâmina de irrigação (133% da ETo). 

 

4.4 COMPONENTES DE RENDIMENTO DA PIMENTA BIQUINHO 

 

4.4.1 Comprimento, diâmetro, peso médio e número de frutos por planta 

 

Para os componentes de rendimento comprimento (cm), diâmetro (cm), 

peso médio (g) e número de frutos planta-1, não houve interação entre os 

fatores SxL, ou seja, não houve diferença significativa (Apêndice F). Na Figura 

16 observa-se os dados médios para esses parâmetros em função das lâminas 

de irrigação. 

Para os parâmetros de comprimento e diâmetro de fruto os dados 

apresentaram diferença estatística significativa entre as lâminas de irrigação e 

apresentaram comportamento linear, sendo o tratamento L5 (125% CV) que 

apresentou os maiores valores para ambas avaliações, 2,3 cm e 1,37 cm. S1 e 
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S2 apresentaram diferença significativa somente para diâmetro de fruto e S2 

apresentou o maior valor (1,32 cm). 

Os valores considerados como padrão segundo Carvalho et al. (2014) 

para a pimenta biquinho são de aproximadamente 1,5 a 2,0 cm de 

comprimento e 1,5 cm de diâmetro de fruto. Porém, segundo Ribeiro e 

Reifschneider (2008) o comprimento de fruto varia entre 2,5 e 2,8 cm. Para os 

valores médios de diâmetro de fruto, todos os dados observados ficaram 

abaixo do valor de 1,5 cm. 

Para os valores observados de peso médio somente as lâminas de 

irrigação diferiram entre si estatisticamente. Este parâmetro apresentou um 

comportamento linear com o maior valor para L5 (1,25 g), ou seja, quanto 

maior foi o incremento de água no substrato, mais elevada foi a massa dos 

frutos. Todos os tratamentos apresentaram dados médios abaixo de 1,5 

gramas que é o valor de peso médio de fruto considerado para a cultivar 

(CARVALHO et al., 2014). 

Foi observada diferença estatística significativa somente para as lâminas 

de irrigação do parâmetro número de frutos por planta. A análise de regressão 

foi significativa para o comportamento quadrático, sendo que, o maior valor 

observado foi para as lâminas L3 e L4 que obtiveram os mesmos valores 

médios de número de frutos por planta (72,83). 
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Figura 16 – Influência das lâminas de reposição hídrica em função dos 
parâmetros de rendimento da pimenta biquinho. 
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Diferente do que foi encontrado no presente trabalho, Aragão et al. 

(2012) ao avaliarem a cultura do pimentão (Capsicum annuum) em diferentes 

lâminas de irrigação (50, 75, 100 e 125% da Eto do tanque Classe A - ECA) e 

doses de nitrogênio, observou no tratamento que não recebeu doses de 
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nitrogênio que o maior comprimento e diâmetro de fruto, foi obtido nas lâminas 

menores, de 50 e 75% da ECA.  

Por outro lado, Barroca et al. (2015) avaliaram as pimentas dedo-de-

moça e de cheiro em diferentes lâminas de irrigação (40, 70, 100, 130 e 160% 

da evapotranspiração de referência), em experimento realizado a campo, e 

constataram que os maiores valores de comprimento, diâmetro de fruto e peso 

médio dos frutos foram observados na lâmina de 130% da evapotranspiração 

de referência, independentemente da variedade. Segundo os mesmos autores 

a deficiência hídrica diminui tanto o comprimento de fruto, diâmetro de fruto e 

peso médio de frutos, o que confirma os resultados deste estudo, pois estes 

dados foram crescentes em função das lâminas de reposição hídrica. 

Sezen et al. (2011) ao trabalhar com pimenteiras da espécie Capsicum 

annuum com lâminas de irrigação de 50, 75 e 100% da evapotranspiração do 

tanque Classe A, observaram que o maior comprimento e diâmetro de fruto 

também foram para a maior lâmina (100%). 

 

4.4.2 Produção e eficiência do uso da água 

 

Na Figura 17 são apresentados os resultados de produção da pimenta 

biquinho (g planta-1) para as diferentes lâminas de reposição hídrica que 

apresentaram um comportamento quadrático. 

Os fatores SxL não apresentaram interação nesta avaliação, porém, os 

tratamentos separadamente diferiram significativamente ao nível de 5% de 

probabilidade estatística.  Para o fator L a máxima eficiência técnica calculada 

foi para uma lâmina de 101,47 mm com uma produção de 86,39. Para os 

tratamentos S1 e S2, o tratamento S2 (77,16 g) apresentou o maior resultado 

para produção. 

A produtividade de pimenteiras do gênero Capsicum varia de 10 a 30 ton 

ha-1 (RIBEIRO; REIFSCHNEIDER, 2008), transformando os dados de produção 

para produtividade, com base no espaçamento em que os recipientes estavam 

expostos no ambiente protegido (25 plantas m-2) obtém-se uma produtividade 

em L4 de 21,7 ton ha-1 e para S2 o valor médio de produtividade é de 19,3 ton 

ha-1. Ao extrapolar os dados médios de produção em g planta-1 para 

produtividade em ton ha-1 todos os tratamentos estariam dentro da faixa de 10 

a 30 ton ha-1. 
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A produção da mistura de substrato comercial + de casca de arroz 

carbonizada demonstra que apesar do tratamento ter sofrido com abscisão 

foliar ao início da frutificação da cultura, provavelmente devido ao estresse 

hídrico, S2 conseguiu obter maiores resultados nos componentes de 

rendimento e eficiência do uso da água. A ANOVA das avaliações de produção 

e eficiência do uso da água pode ser visualizada no Apêndice G. 

 

Figura 17 - Influência das diferentes lâminas de irrigação sobre a produção (g 
planta-1) da pimenta biquinho. 
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Avaliações realizadas sobre a produção de algumas culturas em 

diferentes tensões de água no solo corroboram com este estudo no sentido de 

que afirmam que a disponibilidade de água para as culturas a um nível próximo 

a capacidade de campo, entre 10 e 33 kPa, acarreta em uma maior 

produtividade das culturas como os trabalhos de Silva et al. (2015) e Viol et al. 

(2017) que ao avaliarem diferentes tensões de água no cultivo da beterraba e 

do tomateiro, respectivamente, observaram maior produção de frutos no 

tratamento de maior disponibilidade hídrica (15 kPa).  

Neste mesmo sentido Marinho et al. (2016) observaram que o déficit 

hídrico de pimenta tabasco em diferentes fases de desenvolvimento (vegetativa 

e floração), proporcionou menor produtividade a planta comparado ao déficit 

hídrico na fase reprodutiva, porém em ambas épocas a lâmina que 
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proporcionou maior produção foi a de 100% da evapotranspiração da cultura. 

Barroca et al. (2015) também encontraram maior produtividade para duas 

cultivares do gênero Capsicum nas lâminas de 100% e 130% da 

evapotranspiração das culturas de pimenta de cheiro e pimenta dedo-de-moça, 

respectivamente. 

Quanto a utilização de composições de substratos, o tratamento que 

melhor respondeu a produção de pimenta biquinho foi S2 que continha a 

composição de 50% de substrato comercial e 50% de casca de arroz 

carbonizada, corroborando com este estudo, Bellé e Kämpf (1994) mostraram 

em avaliações com a casca de arroz carbonizada, que a sua melhor indicação 

para uso como condicionador de solos é de até 50% de sua proporção. Por 

outro lado, Girardi (2012) obteve respostas positivas na produção de gipsofila 

cultivada em 100% de casca de arroz carbonizada. 

A mistura de diferentes componentes para a formação de um substrato 

pode melhorar parâmetros físico-hídricos do meio de cultivo, proporcionando a 

planta melhores condições para a sua produtividade. Em acordo com o 

exposto, Sezen et al. (2010) avaliaram a produção de tomates em diferentes 

substratos (turfa, cinza vulcânica e turfa + cinza vulcânica 1:1) e lâminas de 

irrigação conforme a evapotranspiração do tanque Classe A (75, 100, 125 e 

175% de ECA) e frequências de irrigação (1 e 2 vezes ao dia) e puderam 

observar que a maior produção foi obtida no tratamento de 150% ECA, 2 vezes 

ao dia e com a mistura de turfa + cinza vulcânica. 

Na Figura 18 podem ser observados os valores de eficiência do uso da 

água (EUA) e assim como para os parâmetros de produção, não houve 

interação entre os fatores SxL, apresentando diferença estatística significativa 

para os tratamentos S e L separadamente. Para as lâminas de reposição 

hídrica o tratamento que obteve melhores resultados para EUA foi L2 (0,88 kg 

m-3) e para o substrato S2 (0,88 kg m-3) que apresentou o mesmo valor de EUA 

das lâminas de irrigação. 

Apesar da maior produção de frutos ter sido observada em L4, a melhor 

relação de produção e lâmina de água aplicada foi obtida para L2 que 

apresentou uma produção de 69,81 g planta-1 para uma lâmina aplicada de 

79,67 mm. E assim como para produção o tratamento de substrato S2 

apresentou o maior resultado para eficiência do uso da água com uma 

produção de 77,16 g planta-1 para uma lâmina total de 87,04 mm. 
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Figura 18 - Influência das diferentes lâminas de irrigação sobre a eficiência do 

uso da água (EUA) da pimenta biquinho. 
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A redução da disponibilidade hídrica para as plantas sem que haja 

diminuição drástica de sua produtividade é o que caracteriza a eficiência do 

uso da água, podendo trazer para o cultivo menores custos de produção com a 

economia hídrica sem prejudicar o manejo da cultivar. Para o presente estudo 

a melhor EUA se deu para lâminas menores de reposição hídrica, em 

concordância com o exposto Valnir Junior et al. (2015) ao avaliarem a 

eficiência do uso da água para a pimenta tabasco (Capsicum frutescens), 

observaram que entre as lâminas de 20, 40, 60, 80 e 100% da 

evapotranspiração da cultura, a lâmina de 40% da evapotranspiração da 

cultura apresentou o melhor resultado para a EUA. Também para Marinho et al. 

(2016) que trabalhou igualmente com pimenta tabasco e avaliou o déficit 

hídrico em diferentes fases de desenvolvimento da cultura (vegetativa e 

floração), com lâminas de irrigação de 40, 60, 80 e 100% da evapotranspiração 

da cultura observaram que EUA na lâmina de 40% apresentou o melhor 

resultado para os dois estádios de avaliação. 

Por outro lado, Ćosić et al. (2015) avaliando a EUA em cultivo de 

pimenta doce (Capsicum annuum L.), observaram que para o tratamento que 

recebeu a irrigação de 100% da evapotranspiração da cultura, em comparação 
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com tratamentos de 80% e 70%, apresentou o valor mais elevado de EUA, 

assim como a maior produção.  

Alguns autores trabalhando com composições de substratos e diferentes 

lâminas de irrigação também obtiveram respostas de maior EUA para lâminas 

com menor disponibilidade hídrica e em misturas de dois compostos como foi 

realizado no estudo de Sezen et al. (2010), que avaliaram a produção de 

tomates em diferentes substratos (turfa, cinza vulcânica e turfa + cinza 

vulcânica 1:1) e lâminas de irrigação conforme a evapotranspiração do tanque 

Classe A (75, 100, 125 e 175% de ECA) e diferentes frequências de irrigação 

(1 e 2 vezes ao dia) e observaram que a melhor EUA foi obtida no tratamento 

de 75% ECA, com a frequência de irrigação de uma vez ao dia e com mistura 

de turfa + cinza vulcânica. 

Em acordo com o componente de produção, S2 também apresentou o 

maior valor de EUA, demonstrando que a utilização de casca de arroz 

carbonizada como condicionador de substrato pode gerar uma maior economia 

de água sem prejudicar a produtividade da cultura em comparação ao 

substrato comercial puro, apesar da possível ocorrência de estresse hídrico 

durante o seu crescimento. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Para o cultivo de pimenta biquinho em diferentes substratos e lâminas 

de irrigação e em conformidade com a metodologia utilizada e condições em 

que o experimento foi realizado, conclui-se que: 

A utilização do substrato comercial, em comparação com a composição 

de substrato comercial + casca de arroz carbonizada, gerou um aumento na 

altura de planta, diâmetro de caule, índice de área foliar e massa fresca e seca 

das partes aérea e raiz. 

A altura de planta e o índice de área foliar apresentam maior 

crescimento na lâmina de reposição hídrica de 75% da capacidade de vaso. Já 

o diâmetro de caule e massa fresca e seca das partes aérea e raiz obtêm um 

crescimento maior nas lâminas de 100 e 125% da capacidade de retenção de 

vaso. 

A utilização do substrato comercial e da composição de substrato 

comercial + casca de arroz carbonizada não proporciona diferença estatística 

significativa para comprimento, peso médio e número de frutos, porém o 

substrato comercial + casca de arroz carbonizada eleva os resultados dos 

componentes de rendimento da cultura, incluindo o diâmetro de fruto que 

apresenta diferença estatística significativa. 

O número médio de frutos por planta apresenta os maiores resultados 

para as lâminas de 75 e 100% da capacidade de vaso. O comprimento, 

diâmetro e peso médio de frutos é mais elevado quando se tem a maior 

disponibilidade hídrica, lâmina de 125% da capacidade de retenção de vaso. 

A composição de substrato comercial + casca de arroz carbonizada 

aumenta a produção de pimenta biquinho e a eficiência do uso da água em 

comparação ao substrato comercial. 

A produção da pimenta biquinho apresenta maiores resultados para a 

lâmina de 100% da capacidade de retenção de vaso, porém a EUA sugere que 

com a lâmina de 50% da capacidade de retenção de vaso pode se obter menor 

consumo hídrico sem perda expressiva de produção, para as condições de 

cultivo onde se realizou o presente trabalho. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – VALORES MÉDIOS DE DRENAGEM DOS TRATAMENTOS 
DE SUBSTRATOS E LÂMINAS DE 100 E 125% DA CV. 
 

DRENAGEM (g) 

Data S1L4 S1L5 S2L4 S2L5 

30/12/2016 0,00 5,73 0,00 16,97 
01/01/2017 7,57 63,17 69,30 159,67 
03/01/2017 0,00 55,40 68,03 143,43 
05/01/2017 0,00 59,97 63,27 155,53 
07/01/2017 0,00 41,60 65,53 139,97 
09/01/2017 0,00 21,80 35,03 123,63 
11/01/2017 0,00 39,17 73,73 164,10 
13/01/2017 0,00 67,07 59,77 140,23 
15/01/2017 0,00 42,77 42,30 137,40 
17/01/2017 0,00 20,70 79,87 156,93 
19/01/2017 67,93 117,77 90,73 195,67 
21/01/2017 0,00 29,10 65,10 155,13 
23/01/2017 0,00 49,77 73,57 149,37 
25/01/2017 0,00 16,70 60,93 155,40 
27/01/2017 0,00 36,53 55,40 143,90 
29/01/2017 0,00 9,37 48,67 137,87 
31/01/2017 0,00 28,47 50,23 141,70 

02/02/2017 0,00 31,30 54,57 145,17 

04/02/2017 0,00 64,70 57,07 143,80 
06/02/2017 0,00 45,60 66,43 150,63 
08/02/2017 0,00 49,83 44,53 128,57 
10/02/2017 0,00 66,20 58,27 147,23 
12/02/2017 0,00 51,47 45,13 124,87 
14/02/2017 0,00 52,67 30,07 144,70 
16/02/2017 39,20 111,23 52,90 162,60 
18/02/2017 0,00 85,03 47,77 142,37 
20/02/2017 0,00 66,93 30,67 151,17 
22/02/2017 0,00 71,77 34,33 150,00 

24/02/2017 0,00 72,03 31,60 144,50 

26/02/2017 0,00 82,40 43,30 184,00 
28/02/2017 26,23 85,20 40,87 156,50 
02/03/2017 0,00 56,00 65,73 198,37 
04/03/2017 0,00 72,43 59,33 210,97 
06/03/2017 0,00 67,00 52,27 201,83 
08/03/2017 48,70 102,53 54,53 194,53 
10/03/2017 20,70 88,57 69,27 197,03 
12/03/2017 0,00 88,33 47,20 199,33 
14/03/2017 0,00 86,83 38,63 191,43 
16/03/2017 0,00 89,97 42,47 183,23 
18/03/2017 0,00 78,30 - - 
20/03/2017 0,00 76,00 - - 
22/03/2017 0,00 - - - 
24/03/2017 0,00 - - - 
26/03/2017 0,00 - - - 
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APÊNDICE B – ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA ALTURA DE PLANTA (cm). 
 

Causas 
da 

Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Pr >Fc CV% 

S 1 0,196 0,196 0,045 0,8333 4,04 

L 4 167,257 41,814 9,619 0,0000 - 

S x L 4 43,347 10,837 2,493 0,0640 - 

Erro 30 130,405 4,347 - - - 

Total 
corrigido 

39 341,204 - - - - 

Média 
Geral 

51,570 - - - - - 
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APÊNDICE C – ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO DIÂMETRO DE CAULE (mm). 
 

Causas 
da 

Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Pr >Fc CV% 

S 1 3,423 3,423 11,804 0,0018 5,61 

L 4 44,331 11,083 38,227 0,0000 - 

S x L 4 1,539 0,385 1,327 0,2826 - 

Erro 30 8,698 0,290 - - - 

Total 
corrigido 

39 57,990 - - - - 

Média 
Geral 

9,603 - - - - - 
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APÊNDICE D – ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR (m² 
m-2), EM D1, D2 E D3. 
 

Causas 
da 

Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Pr >Fc CV% 

   D1    

S 1 6,073 6,073 86,406 0,0000 26,87 

L 4 2,763 0,691 9,827 0,0001 - 

S X L 4 0,385 0,096 1,368 0,2803 - 

Erro 20 1,406 0,070 - - - 

Total 
corrigido 

29 10,625 - - - - 

Média 
Geral 

0,987  - -   - -  -  

   D2    

S 1 2,463 2,462 35,839 0,0000 6,09 

L 4 34,642 8,660 126,051 0,0000 - 

S X L 4 8,559 2,140 31,145 0,0000 - 

Erro 20 1,374 0,069 - - - 

Total 
corrigido 

29 47,038 - - - - 

Média 
Geral 

4,304 - - - - - 

   D3    

S 1 6,837 6,837 100,545 0,0000 7,41 

L 4 2,839 0,710 10,439 0,0001 - 

S X L 4 0,309 0,077 1,137 0,3677 - 

Erro 20 1,360 0,068 - - - 

Total 
corrigido 

29 11,346 - - - - 

Média 
Geral 

3,519 - - - - - 
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APÊNDICE E – ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA MATÉRIA FRESCA E SECA 
DA PARTE AÉREA E RAIZ, EM D1, D2 E D3. 
 

(continua) 

Causas 
da 

Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Pr >Fc CV% 

MFPA D1 

S 1 1527,247 1527,247 874,463 0,0000 9,54 

L 4 468,973 117,243 67,130 0,0000 - 

S X L 4 119,714 29,929 17,136 0,0000 - 

Erro 20 34,930 1,746 - - - 

Total 
corrigido 

29 2150,864 - - - - 

Média 
Geral 

13,846  - -   - -  - 

MSPA D1 

S 1 24,661 24,661 211,891 0,0000 16,59 

L 4 8,615 2,154 18,504 0,0000 - 

S X L 4 1,983 0,496 4,260 0,0118 - 

Erro 20 2,328 0,116 - - - 

Total 
corrigido 

29 37,587 - - - - 

Média 
Geral 

2,056 - - - - - 

MFPR D1 

S 1 478,082 478,082 463,514 0,0000 11,66 

L 4 135,320 33,830 32,799 0,0000 - 

S X L 4 26,372 6,593 6,392 0,0018 - 

Erro 20 20,629 1,031 - - - 

Total 
corrigido 

29 660,403 - - - - 

Média 
Geral 

8,712 - - - - - 

MSPR D1 

S 1 45,781 45,781 663,692 0,0000 10,64 

L 4 9,903 2,476 35,893 0,0000 - 

S X L 4 3,265 0,816 11,834 0,0000 - 

Erro 20 1,380 0,0690 - - - 

Total 
corrigido 

29 60,330 - - - - 

Média 
Geral 

2,469 - - - - - 

MFPA D2 

S 1 1424,163 1424,163 16,147 0,0007 13,95 

L 4 12682,679 3170,669 35,949 0,0000 - 

S X L 4 3908,639 977,160 11,079 0,0001 - 

Erro 20 1763,973 88,199 - - - 
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(continuação) 

Causas 
da 

Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Pr >Fc CV% 

Total 
corrigido 

29 19779,457 - - - - 

Média 
Geral 

67,323 - - - - - 

MSPA D2 

S 1 36,388 36,388 14,997 0,0009 19,17 

L 4 207,534 51,884 21,383 0,0000 - 

S X L 4 46,718 11,680 4,813 0,007 - 

Erro 20 48,528 2,426 - - - 

Total 
corrigido 

29 339,168 - - - - 

Média 
Geral 

8,125 - - - - - 

MFPR D2 

S 1 2520,833 2520,833 44,238 0,0000 16,19 

L 4 9007,789 2251,947 39,560 0,0000 - 

S X L 4 560,677 140,169 2,462 0,0784 - 

Erro 20 1138,500 56,925 - - - 

Total 
corrigido 

29 13227,799 - - - - 

Média 
Geral 

46,607  - - - - - 

MSPR D2 

S 1 191,471 191,471 17,715 0,0004 22,73 

L 4 797,600 199,400 18,448 0,0000 - 

S X L 4 83,610 20,903 1,934 0,1440 - 

Erro 20 216,174 10,809 - - - 

Total 
corrigido 

29 1288,855 - - - - 

Média 
Geral 

14,463  - - - - - 

MFPA D3 

S 1 2113,441 2113,441 47,453 0,0000 10,32 

L 4 1063,021 265,755 5,967 0,0025 - 

S X L 4 318,912 79,728 1,790 0,1704 - 

Erro 20 890,760 44,538 - - - 

Total 
corrigido 

29 4386,135 - - - - 

Média 
Geral 

64,653 - - - - - 

MSPA D3 

S 1 143,052 143,052 49,144 0,0000 11,90 

L 4 54,974 13,743 4,721 0,0076 - 

S X L 4 24,008 6,002 2,062 0,1241 - 

Erro 20 58,218 2,911 - - - 
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(conclusão) 

Causas 
da 

Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Pr >Fc CV% 

Total 
corrigido 

29 280,251 - - - - 

Média 
Geral 

14,336 - - - - - 

MFPR D3 

S 1 50,700 50,700 2,312 0,1440 9,01 

L 4 655,371 163,843 7,472 0,0007 - 

S X L 4 105,277 26,319 1,200 0,3414 - 

Erro 20 438,527 21,926 - - - 

Total 
corrigido 

29 1249,875 - - - - 

Média 
Geral 

51,987 - - - - - 

MSPR D3 

S 1 6,147 6,147 1,892 0,1842 11,80 

L 4 7,585 1,896 0,584 0,6781 - 

S X L 4 1,299 0,325 0,100 0,9812 - 

Erro 20 64,978 3,249 - - - 

Total 
corrigido 

29 80,009 - - - - 

Média 
Geral 

15,277 - - - - -  
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APÊNDICE F – ANÁLISE DE VARIÂNCIA DE COMPRIMENTO (mm), 
DIÂMETRO (mm), PESO MÉDIO (g) E NÚMERO DE FRUTOS POR PLANTA. 
 

Causas 
da 

Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Pr >Fc CV% 

COMPRIMENTO DE FRUTO 

S 1 0,019 0,019 0,440 0,5074 9,44 

L 4 0,873 0,218 5,028 0,0006 - 

S X L 4 0,006 0,002 0,037 0,9974 - 

Erro 290 12,588 0,043 - - - 

Total 
corrigido 

299 13,486 - - - - 

Média 
Geral 

2,207 - - - - - 

DIÂMETRO DE FRUTO 

S 1 0,241 0,241 13,340 0,0003 10,37 

L 4 1,074 0,268 14,868 0,0000 - 

S X L 4 0,041 0,010 0,574 0,6819 - 

Erro 290 5,236 0,018 - - - 

Total 
corrigido 

299 6,592 - - - - 

Média 
Geral 

1,296 - - - - - 

PESO MÉDIO DE FRUTO 

S 1 0,042 0,042 2,841 0,1074 11,37 

L 4 0,817 0,204 13,883 0,0000 - 

S X L 4 0,073 0,018 1,241 0,3255 - 

Erro 20 0,294 0,015 - - - 

Total 
corrigido 

29 1,227 - - - - 

Média 
Geral 

1,067 - - - - - 

NÚMERO DE FRUTOS 

S 1 145,200 145,200 2,767 0,1118 10,66 

L 4 1265,533 316,383 6,030 0,0024 - 

S X L 4 297,800 74,450 1,419 0,2640 - 

Erro 20 1049,333 52,467 - - - 

Total 
corrigido 

29 2757,867 - - - - 

Média 
Geral 

2,469 - - - - - 
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APÊNDICE G – ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA PRODUÇÃO (g planta) E 
EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA. 
 

Causas 
da 

Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

F 
Calculado 

Pr >Fc CV% 

PRODUÇÃO DE FRUTOS 

S 1 616,352 616,352 26,668 0,0000 6,62 

L 4 7367,090 1841,773 79,688 0,0000 - 

S X L 4 80,973 20,243 0,876 0,4958 - 

Erro 20 462,243 23,112 - - - 

Total 
corrigido 

29 8526,659 - - - - 

Média 
Geral 

72,634 - - - - - 

EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA 

S 1 0,264887 0,265 69,399 0,0000 7,82 

L 4 0,131117 0,033 8,588 0,0003 - 

S X L 4 0,016588 0,004 1,086 0,3898 - 

Erro 20 0,076337 0,004 - -  - 

Total 
corrigido 

29 0,488928 - - - - 

Média 
Geral 

0,790 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


