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RESUMO 

 
O objetivo desta investigação foi avaliar o efeito de diferentes lâminas de irrigação nas variáveis na 

produtividade e número de frutos por planta de berinjela conduzida em ambiente protegido. Os 
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com quatro repetições sendo as lâminas de água 50, 75 
e 100% da ETc. A ETc foi estimada a partir da Equação de Penman-Monteith sendo as variáveis obtidas por 
meio uma estação meteorológica instalada no interior do ambiente protegido. A lâmina que proporcionou 
maior produtividade e número de frutos por planta foi a de 100% da ETc. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Lâminas de irrigação; Gotejamento; Produtividade; Solanum Melongena L. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A cultura da berinjela é pertencente à família das Solanáceas assim como o tomate 

e o pimentão tendo exigências culturais e ambientais similares (DÍAZ-PÉREZ & EATON, 
2015).  

O uso da técnica da irrigação no cultivo a campo é indicado para manter o teor 
adequado de água no solo como complemento as chuvas, principalmente, em períodos 
de seca e de maior demanda hídrica da cultura. No caso do cultivo em ambiente protegido 
a técnica da irrigação é necessária, pois este sistema não permite a entrada de água 
provinda de chuvas.  

Amiri et al. (2012) compararam a cultura da berinjela sem irrigação, com irrigação e 
frequência de 6 dias e 12 dias e obtiveram maior produtividade para a frequência de seis 
dias, confirmando os benefícios do uso da irrigação considerando as exigências da 
cultura. 

Em alguns locais a água tem se tornada escassa de forma rápida devido ao uso 
inadequado e conservação insuficiente do recurso hídrico. Sendo assim, muitos estudos 
agrícolas têm sido conduzidos a fim de obter condições que favoreçam a economia de 
agua em conjunto com alta produtividade. Apesar dos benefícios da irrigação, o cultivo 
sob déficit hídrico é uma alternativa que tem proporcionado aumento da eficiência de 
utilização de água. Alguns estudos com a cultura da berinjela indicaram que esta cultura 
pode ser cultivada sob déficit hídrico (KARAM et al., 2011; DÍAZ-PÉREZ & EATON, 2015). 

Baseado no exposto, este estudo objetivou avaliar a resposta da cultura da 
berinjela, cv. Nápoli, com respeito às variáveis produtividade e número de frutos por 
planta, cultivada em ambiente protegido e conduzida sob diferentes lâminas de irrigação. 

 
 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 
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O experimento foi conduzido no Centro Técnico de Irrigação (CTI) da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), no município de Maringá, Paraná, na latitude 23º 25’ 57’’ S, 
longitude 51º 57’ 08’’ W e altitude média de 542 m no período de 18/10/2017 a 9/04/2018. 

O clima local é caracterizado como mesotérmico húmido de acordo com a 
classificação de Köppen (ALVARES et al., 2013). A temperatura média registrada durante 
a condução do experimento foi de 25,81°C sendo a faixa de temperatura mais favorável 
para o cultivo da berinjela de 20 a 30 ºC durante o dia e a noite de 15 a 20 ºC 
(FILGUEIRA, 2003). 

Foi utilizado um sistema de irrigação por gotejamento composto por gotejadores 
autocompensantes de 4 L h-1 espaçados a 0,25 m e operando com  pressão de 10 m. c. a.  

O solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico 
(EMBRAPA, 2018) com textura argilosa com distribuição granulométrica na camada de 0-
20 cm de 20% (areia), 12% (silte) e 68% (argila). 

O delineamento adotado foi inteiramente casualizado com três níveis de reposição 
hídrica 50, 75 e 100% da ETc.  O manejo de irrigação foi realizado pelo cálculo da ETc e 
tinha a frequência de irrigação pré-estabelecida, sendo as irrigações iniciadas as 7:00 
horas na segunda, quarta e sexta-feira. A ET0 foi calculada pela Equação de Penman-
Monteith-FAO (ALLEN et al., 1998) e os valores de Kc foram 0,4 (inicial), 0,75 
(vegetativo), 1,10 (frutificação) e 0,75 (final) (MAROUELLI et al., 2001). 

O transplantio foi realizado em 17/11/2017 e os tratamentos iniciaram 19 dias após 
o transplantio (DAT) e a última colheita foi realizada em 9/4/2018. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo Software Sisvar 
que comparou as médias obtidas pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com a análise de variância houveram diferenças significativas para a 

variável produtividade e número de frutos por planta (Gráfico 1). 
A partir dos resultados estatísticos obtidos para produtividade e número de frutos 

por planta pode se concluir que a lâmina de 100% da ETc diferiu significativamente 
apenas da lâmina de 50% da ETc (Gráfico 1).  

A maior média observada foi 1812,3 g e 9,1 frutos por planta para a lâmina de 
100% da ETc. Bilibio et al. (2010) testou no híbrido Nápoli, 50-150% da lâmina de água 
até a capacidade de campo e obteve a maior produtividade de 2000 g planta-1 com 150%. 
Karam et al. (2011) observaram que o déficit hídrico reduz a produtividade em 
comparação com o tratamento controle, no entanto no que se trata de eficiência de 
utilização de água os tratamentos com déficit hídrico superam o tratamento controle.  

Os valores obtidos de produtividade apresentaram alta correlação (ρ=0,89) com 
número de frutos por planta. Essa correlação aproxima-se do trabalho de Díaz-Pérez e 
Eaton (2015) que verificaram valores elevados (ρ=0,96) e de Aujla et al. (2007) (ρ=0,80) 
entre as mesmas variáveis. 
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Gráfico 1. Produtividade e número de frutos por planta de berinjela submetida a diferentes 

lâminas de irrigação. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
4  CONCLUSÃO 

 
Neste trabalho para as condições estabelecidas pode se concluir que a lâmina de 

irrigação de 100% da ETc proporcionou o maior valor de produtividade e número de frutos 
por planta em comparação com as lâminas de água que expressam déficit hídrico. 
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