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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio e potássio sob a variável eficiência
instantânea no uso da água na cultura do pimentão cultivado em ambiente protegido. O experimento foi conduzido em
ambiente protegido, localizado no Centro Técnico de Irrigação da Universidade Estadual de Maringá (UEM), em Maringá
- PR. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com 16 tratamentos, em esquema fatorial 4x4, com quatro
repetições.  A  parcela  experimental  consistiu  em um vaso  de  25  L  com uma planta  de  pimentão.  Os  tratamentos
resultaram da combinação de quatro doses de nitrogênio (0; 73,4; 146,8 e 293,6 kg ha -1) e potássio (0, 53,3; 106,7 e
213,4 kg ha-1). A eficiência instantânea no uso da água é a relação entre a fotossíntese líquida e a transpiração (µmol m -2

s-1) / (mmol de H2O m-2 s-1). As leituras foram realizadas com um analisador de gás infravermelho aos 90 dias após o
transplantio no período de 07h30 às 09h30 da manhã. A variável eficiência instantânea no uso da água apresentou
diferenças significativas apenas com a aplicação de doses de nitrogênio, não ocorrendo interação entre as doses de N e
K. Houve tendência de redução com a aplicação de doses de nitrogênio acima de 224,3 kg ha-1, causado provavelmente
por algum distúrbio nutricional na planta ou pela limitação de algum processo fotossintético.

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente protegido; Capsicum annuum L.; Fertirrigação; Trocas gasosas.

1 INTRODUÇÃO

O pimentão (Capsicum annuum L.) é uma solanácea que se destaca entre as dez hortaliças
de  maior  importância  econômica  e  social  no  Brasil.  A  nutrição  mineral,  dentre  os  fatores  de
produção,  é  fundamental  para  elevar  a  produção.  A  fertirrigação  é  utilizada  na  aplicação  de
fertilizantes minerais juntamente com a água de irrigação,  facilitando a incorporação do produto
químico no solo, economia de mão de obra e comodidade (FRIZZONE et al., 2012).

O nitrogênio e o potássio são os nutrientes mais importantes para o cultivo do pimentão
(FONTES;  DIAS;  GRAÇA,  2005;  ARAGÃO  et  al.,  2012).  Ambos  estão  relacionados  com  a
fotossíntese,  abertura  e  fechamento  de  estômatos  e  ativação  enzimática  (MARSCHNER,  2012;
PRAZERES et al., 2015).

A eficiência instantânea no uso da água expressa a relação entre a fotossíntese líquida e a
transpiração. Os valores obtidos relacionam a quantidade de carbono que a planta fixa por cada
unidade de água que perde através dos estômatos (TAIZ; ZEIGER, 2013).

Segundo  Oliveira  et  al.  (2016)  ainda  são  necessários  estudos  que  expliquem  o
comportamento fisiológico das plantas em resposta a suplementação mineral, sendo que a falta ou a
aplicação excessiva desses nutrientes podem limitar o processo fotossintético, com a diminuição da
condutância estomática e da transpiração.

Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio
e potássio sob a variável  eficiência instantânea no uso da água (EiUA) na cultura do pimentão
cultivado em ambiente protegido.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O  experimento  foi  conduzido  em  ambiente  protegido  localizado  no  Centro  Técnico  de
Irrigação (CTI) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), em Maringá – PR, de fevereiro a agosto
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de 2015. Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Cfa Mesotérmico Úmido, com chuvas
abundantes no verão, invernos secos e temperatura média anual de 21,8 ºC.

As sementes de pimentão híbrido Magali R (Sakata Seed Sudameris) foram semeadas em
bandejas de polietileno com 64 células preenchidas com substrato. As mudas foram transplantadas,
aos 34 dias após a semeadura, quando apresentavam de quatro a seis folhas definitivas.

Foram testadas quatro doses de nitrogênio (Ureia, 45% de N) (N1 = 0; N2 = 73,4; N3 = 146,8
e N4 = 293,6 kg ha-1) com quatro doses de potássio (cloreto de potássio, 60% de K) (K1 = 0; K2 =
53,3; K3 = 106,7 e K4 = 213,4 kg ha-1). As doses foram definidas de acordo com a recomendação de
Trani  (2014)  e  parceladas  segundo  Fontes,  Dias  e  Graça  (2005).  Utilizou-se  o  delineamento
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 4, com quatro repetições. A unidade experimental
foi representada por um vaso de 25 L de volume preenchidos com 25 kg de solo classificado como
Latossolo Vermelho Distrófico, de textura arenosa, contendo uma planta e espaçados em 120 cm
entre linhas e 50 cm entre plantas.

Para a adubação de plantio foi aplicado 160 kg ha-1 de K2O, 480 kg ha-1 de P2O5 e 0,5 kg ha-1

de matéria  orgânica,  20  dias  antes do transplantio  e  a calagem foi  realizada 60 dias antes  do
transplantio. Foi utilizado um sistema de irrigação por gotejamento (emissor de 4 L h -1) em cada
vaso.  O manejo  foi  realizado pesando diariamente  os vasos com balança digital.  Considerou a
umidade na capacidade de vaso (0,2 g g-1) e umidade crítica (0,09 g g-1).

A eficiência instantânea no uso da água (EiUA) é a relação entre a fotossíntese líquida e a
transpiração (µmol m-2 s-1) / (mmol de H2O m-2 s-1).  Para a medição da fotossíntese líquida e da
transpiração  (dados  não  apresentados)  utilizou-se  um  analisador  de  gás  infravermelho  (IRGA)
(LCpro+ fabricado pela ADC BioScientific Ltd., UK) com fonte de luz acoplada com irradiação de 600
µmol m-2 s-1. As medidas foram realizadas aos 90 dias após o transplantio (DAT), na terceira folha
contada a partir do ápice da planta no horário de 07h30 às 09h30 da manhã.

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p<0,05) e em caso
de  significância,  realizou-se  o  estudo  da  regressão  (p<0,05)  considerando  os  modelos  linear  e
quadrático, utilizando o software estatístico Sisvar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve interação significativa (p<0,05) entre os níveis de nitrogênio e potássio para a
variável eficiência instantânea no uso da água (EiUA). Quanto ao efeito isolado de cada fator, houve
respostas significativas apenas para a aplicação de nitrogênio. Por meio da análise de regressão, os
dados foram ajustados ao modelo quadrático com o incremento das doses de nitrogênio (Gráfico 1).
Silva  et  al.  (2015)  verificaram efeito  não  significativo  de  EiUA com a aplicação  de  lâminas  de
irrigação na cultura da berinjela. Segundo os mesmos autores, os níveis de reposição de água aos
quais as plantas de berinjela foram submetidas, não limitou a eficiência deste processo fisiológico.

A  aplicação  de  potássio  na  adubação  de  base  pode  ter  contribuído  para  a  ausência  de
diferenças significativas. Esse fator pode estar relacionado ao consumo de luxo, ou seja, a planta
absorve mais nutrientes que o necessário para o seu ótimo desenvolvimento, não trazendo qualquer
benefício (MARSCHNER, 2012).
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Gráfico 1: Eficiência instantânea no uso da água de plantas de pimentão em função da aplicação de
nitrogênio.

Fonte: Dados da pesquisa.

No Gráfico 1 é possível verificar que a aplicação de nitrogênio promoveu acréscimo na EiUA
até determinado ponto e decréscimo a partir deste. O máximo valor de EiUA (6,7 µmol m -2 s-1 / mmol
de H2O m-2 s-1) foi estimado com a aplicação de 224,3 kg de N ha -1. A partir dessa dose de nitrogênio
o valor de EiUA tendeu a diminuir. Oliveira et al. (2016) estudando o comportamento fisiológico e o
crescimento  de  melancieira  sob  diferentes  concentrações  de  solução  nutritiva  perceberam  que
concentrações de nutrientes na solução superiores a 75% podem causar algum distúrbio nutricional
na planta, reduzindo a eficiência instantânea no uso da água.

De acordo com Melo et al. (2009) a eficiência no da água é um processo influenciado pelas
condições  climáticas,  no  entanto,  a  aplicação  de  nutrientes  tende  a  promover  maiores  taxas
fotossintéticas. Esses autores constataram que plantas de bananeiras mostraram maior eficiência
instantânea no uso da água quando fertirrigadas com nitrogênio e potássio. 

4 CONCLUSÃO

A variável eficiência instantânea no uso da água não apresentou interação significativa com a
aplicação de doses de nitrogênio e potássio, sendo responsiva apenas com o incremento de doses
de nitrogênio.  No entanto, houve tendência de redução com a aplicação de doses de nitrogênio
acima de  224,3 kg ha-1, causado provavelmente por  algum distúrbio nutricional na planta ou pela
limitação de algum processo fotossintético.
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