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RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio sob a variável eficiência instantânea no uso da
água para a cultura da berinjela cultivada em ambiente protegido. Foram testadas quatro doses de nitrogênio (0; 6,43;
12,86 e 25,73 g de N planta-1) com utilização de ureia como fertilizante (45% de nitrogênio). O experimento foi realizado
com quatro repetições em delineamento inteiramente casualizado. De acordo com os resultados obtidos concluiu-se que
a adição de nitrogênio aumenta a eficiência instantânea no uso da água, porém houve uma tendência de redução com o
aumento demasiado de nitrogênio causado provavelmente por limitação de algum fator no processo da fotossíntese. A
partir dos resultados obtidos conclui-se que a melhor dose com vistas a melhor eficiência instantânea no uso da água e
melhor eficiência no uso do nitrogênio foi com 12,86 g de N planta-1.

PALAVRAS-CHAVE: Ferrtirrigação; Trocas gasosas; Solanum Melongena L.

1 INTRODUÇÃO

A  fertilização  nas  culturas  é  um  dos  mais  importantes  fatores  na  produção  agrícola
(BHUVANESWARI  et  al.,  2014).  Dentre  os  nutrientes  mais  utilizados  na  adubação  no  Brasil,
nitrogênio, fósforo e potássio, este trabalho traz uma abordagem ao efeito do nitrogênio em plantas
de berinjela. O nitrogênio é um elemento de alta demanda pelos vegetais e sua interação com a
matriz  do  solo  faz  com que  haja  baixa  disponibilidade deste  nutriente  principalmente  em solos
tropicais (PIMENTEL, 1998). Este nutriente pode ser fortemente relacionado com a fotossíntese e
consequentemente  com a  absorção  de  carbono  e  crescimento  dos  vegetais,  variando  entre  as
espécies e grupos de plantas (FELSEMBURGH, 2006). 

O nitrogênio  é  também responsável  por  várias  funções  estruturais  e  faz  parte  de  vários
compostos orgânicos vitais para o vegetal,  como proteínas, prolina e aminoácidos, entre outros,
aumentando  a  capacidade  de  ajustamento  osmótico  das  plantas  à  salinidade  que
consequentemente aumenta a resistência das culturas ao estresse hídrico e salino (PARIDA; DAS,
2005). Este elemento mineral pode ser fornecido ao solo por meio de restos orgânicos, água de
chuva (combinação do N2 e oxigênio atmosféricos mediante descargas elétricas), fixação biológica,
fertilizante e adubos minerais (MALAVOLTA, 2006).

Como método de aplicação de fertilizantes, tem se a fertirrigação que vem sendo utilizado
principalmente em hortícolas. Esta técnica apresenta como principais vantagens a economia de mão
de obra e energia para aplicação, controle de incorporação do produto químico até a profundidade
desejada,  redução de danos mecânicos às culturas oriundos de tráfego de máquinas agrícolas,
eficiência de uso e economia de fertilizantes e homogeneidade na distribuição de fertilizantes sobre
a área. Outra vantagem da aplicação de fertilizantes por meio da água de irrigação é a redução de
tráfego  de  máquinas  para  distribuição  de  adubos,  pois  este  possui  maior  valor  operacional  e
contribui para a compactação do solo (CARRIJO et al., 2004).

O uso de água na agricultura é bem fomentado na academia devido ao elevado consumo por
parte dos irrigantes. A eficiência instantânea no uso da água é um coeficiente que permite avaliar
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instantaneamente a taxa de assimilação líquida de carbono (fotossíntese) por quantidade de água
transpirada (transpiração). 

Baseado no contexto este estudo objetivou a avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio
aplicadas via fertirrigação na cultura da berinjela (Solanum melongena L.) sob a variável eficiência
instantânea no uso da água.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Plantas  de  berinjela  cultivar  Ciça  foram  cultivadas  de  fevereiro  a  agosto  de  2015,  em
ambiente protegido localizado no Centro Técnico de Irrigação (CTI), da Universidade Estadual de
Maringá, em Maringá-PR, Brasil (23° 25’ 57’’S latitude; 51° 57’08’’W longitude; 542 m). 

Sementes  de  berinjela  foram  semeadas  em  bandejas  de  64  células  preenchidas  com
substrato comercial a base de pinus. As mudas foram conduzidas em ambiente protegido e foram
umedecidas  duas  vezes  ao  dia  para  que  não  ocorresse  estresse  hídrico.  Quando  as  mudas
apresentaram  de  cinco  a  seis  folhas  definitivas,  uma  muda  foi  transplantada  por  vaso  com
capacidade de 25 litros.

Foram testadas quatro doses de nitrogênio (0;  6,43;  12,86 e 25,73 g de N planta -1)  com
utilização  de  ureia  como  fertilizante  (45%  de  nitrogênio).  Para  aplicação  dos  tratamentos  os
nutrientes  foram  pesados  e  diluídos  em  1  litro  de  água  e  aplicados  durante  a  irrigação
semanalmente (ordem: irrigação, fertirrigação e irrigação).

As plantas foram espaçadas em 80 centímetros e as linhas de plantio foram espaçadas em
120 centímetros. O experimento foi montado com quatro repetições em delineamento inteiramente
casualizado. As doses de nitrogênio que foram estudadas foram aplicadas semanalmente de acordo
com a marcha de absorção de nutrientes pela cultura da berinjela (TRANI et al., 2011) em que 1ª e
2ª, 3ª e 4ª; 5ª até a 10ª e 11ª até a 16ª semana foram aplicados o equivalente a 3,45; 5,17; 8,62 e
5,17% do total da dose. 

Para  o  manejo  de  irrigação  foi  considerado  a  tensão  crítica  para  a  cultura  da  berinjela
equivalente a -15 kPa (BILIBIO et al., 2010), que correspondeu a umidade gravimétrica de 0,08 kg
kg-1, e como mistura na capacidade de vaso a umidade gravimétrica foi de 0,2 kg kg -1 valor calculado
pela metodologia de capacidade de vaso proposta por Casaroli e Lier (2008).

As trocas gasosas foram mensuradas aos 98 dias após o transplantio (DAT), das 7 às 11 h da
manhã na terceira folha contada a partir do ápice da planta. Foi utilizado o aparelho IRGA (LCpro+,
produzido pela ADC BioScientific Ltda, UK) ajustado com a densidade de fluxo de 600 μmol m -2 s -1.

Mediu-se a taxa fotossintética (A) (μmol CO2 m-2 s-1) e a taxa de transpiração (E) (mmol H2O
m-2 s-1) (dados não apresentados), em que o valor de eficiência instantânea no uso da água (EiUA) é
o quociente da divisão entre taxa fotossintética e transpiração (A/E) (μmol CO2 m-2 s-1 / mmol de H2O
m-2 s-1).

As analises estatísticas foram realizadas com a utilização do Software SISVAR, versão 5.6
(FERREIRA, 2011) aplicando o teste de Tukey com o nível de 5% de significância a fim de verificar
diferenças significativas entre os tratamentos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os resultados obtidos pode-se afirmar que houve diferenças significativas
(p<0,05) entre a dose 0 g de N planta -1 e as duas maiores doses (12,86 e 25,73 g de N planta -1). A
menor dose por  receber  a menor quantidade de nitrogênio foi  a que obteve a menor eficiência
instantânea  no  uso  da  água,  provavelmente  este  valor  foi  reduzido  devido  a  menor  taxa
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fotossintética. O nitrogênio é o principal componente da RuBPCase que é a proteína envolvida na
fotossíntese (SEEMANN et al., 1987). 

A dose 6,43 g de N planta-1 não diferiu da dose inferior  (0 g de N planta-1)  e das doses
superiores (12,86 e 25,73 g de N planta-1) (Gráfico 1).

Não houve diferenças significativas (p>0,05) entre a dose 12,86 e 25,73 g de N planta -1. Pode
ter ocorrido limitação de algum fator para que a EiUA não tenha sido aumentada. Ripullone et al.
(2004)  aplicou  diferentes  doses  de  nitrogênio  em  Pseudotsuga  menziesii  and  Populus  ×
euroamericana e eles concluíram que a maior dose de nitrogênio aumentou a eficiência de utilização
de água para ambas as espécies estudadas.

Flaviana et al. (2015) aplicou diferentes lâminas de irrigação na cultura da berinjela e não
obteve diferenças significativas para a eficiência instantânea no uso da água, em que os níveis de
irrigação adotado pelos autores não limitaram a fotossíntese. Porém vale ressaltar a importância do
manejo correto de nitrogênio, pois este nutriente pode otimizar o uso de água na agricultura.

Gráfico 1: Eficiência instantânea no uso da água para plantas de berinjela submetida a diferentes doses de
nitrogênio. Letras diferentes diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que a adição de nitrogênio aumenta a eficiência instantânea no uso da água,
porém  houve  uma  tendência  de  redução  com  o  aumento  demasiado  de  nitrogênio  causada
provavelmente por limitação de algum fator no processo da fotossíntese.

A partir dos resultados obtidos conclui-se que a melhor dose com vistas a melhor eficiência
instantânea no uso da água foi 12,86 g de N planta-1.
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