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famílias de colêmbolos (HALE, 1971; COLEMAN
& CROSSLEY, 1995). O uso de agrotóxicos e o
trânsitodemáquinas agrícolasno plantio diretopodem
explicar a menor abundância de colêmbolos neste
sistema, em relação ao eucalipto e ao campo nativo.
Nesta observação deve-se considerar também a
extrema fragilidade do ecos sistema dos solos
suscetíveisà arenização e o fato de que o plantio direto
encontra-se em fase inicial de implementação, com
apenas dois anos.

O maior número de Colêmbolos coletados no
campo nativo, eucaliptoe plantio direto sãoexplicadas
pelo maior suprimento de material vegetal nestes três
usos, quando comparados à área degradada. Nesta
última, a carência de fontes alimentares devido à
ausência da cobertura vegetal aliada às altas
temperaturas do solo exposto, faz com que a
população de colêmbolos seja muito reduzida. Em
recente estudo, Rovedder (2003) encontrou
temperaturas de até 49°C a 3 em de profundidade
do solo exposto em um areal do mesmo distrito rural
do Deserto de São João, com reduções de até 18,6
% na temperatura do solo quando este foi revegetado
com culturas de cobertura. Altas temperaturas na
superfície do solo atuam, juntamente com outras
características de solo degradado, como um fator de
restrição ao número de indivíduos e ao número de
gerações anuais de Collembola. Para elevadas
temperaturas do ar, diretamente proporcionais às
temperaturas de solos expostos, foi encontrado um
limite de apenas uma geração anual em algumas
espécies de colêmbolos (BELLINGER, 1954).

Neste estudo, as comunidades de colêmbolos
nos quatro usos do solo foram agrupadas nas famílias
Sminthuridae, Entomobridae e Hipogastruridae em
uma observação qualitativa dos indivíduos
identificados. Alvarez et al. (2001), avaliando as
populações de colêmbolos em regimes de manejo
agrícola convencional, integrado e orgânico
encontraram, igualmente, diferenças mínimas na
composição de comunidades de colêmbolos.

CONCLUSÕES

A abundância e a diversidade da fauna edáfica
foi influenciada pelos diferentes usos do solo.

o sistema plantio direto apresentou maior
diversidade de organismos em relação aos demais
sistemas analisados.

A área degradada apresentou o menor número
total de organismos e o menor índice de diversidade,
além do menor número de colêmbolos, evidenciando
as características de solo degradado pela arenização.
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famílias de colêmbolos (HALE, 1971; COLEMAN
& CROSSLEY, 1995). O uso de agrotóxicos e o
trânsito de máquinas agrícolas no plantio direto podem
explicar a menor abundância de colêmbolos neste
sistema, em relação ao eucalipto e ao campo nativo.
Nesta observação deve-se considerar também a
extrema fragilidade do ecos sistema dos solos
suscetíveis à arenização e o fato de que o plantio direto
encontra-se em fase inicial de implementação, com
apenas dois anos.

O maior número de Colêmbolos coletados no
campo nativo, eucalipto e plantio direto são explicadas
pelo maior suprimento de material vegetal nestes três
usos, quando comparados à área degradada. Nesta
última, a carência de fontes alimentares devido à
ausência da cobertura vegetal aliada às altas
temperaturas do solo exposto, faz com que a
população de colêmbolos seja muito reduzida. Em
recente estudo, Rovedder (2003) encontrou
temperaturas de até 49°C a 3 em de profundidade
do solo exposto em um areal do mesmo distrito rural
do Deserto de São João, com reduções de até 18,6
% na temperatura do solo quando este foi revegetado
com culturas de cobertura. Altas temperaturas na
superfície do solo atuam, juntamente com outras
características de solo degradado, como um fator de
restrição ao número de indivíduos e ao número de
gerações anuais de Collembola. Para elevadas
temperaturas do ar, diretamente proporcionais às
temperaturas de solos expostos, foi encontrado um
limite de apenas uma geração anual em algumas
espécies de colêmbolos (BELLINGER, 1954).

Neste estudo, as comunidades de colêmbolos
nos quatro usos do solo foram agrupadas nas famílias
Sminthuridae, Entomobridae e Hipogastruridae em
uma observação qualitativa dos indivíduos
identificados. Alvarez et aI. (2001), avaliando as
populações de colêmbolos em regimes de manejo
agrícola convencional, integrado e orgânico
encontraram, igualmente, diferenças mínimas na
composição de comunidades de colêmbolos.

CONCLUSÕES

A abundância e a diversidade da fauna edáfica
foi influenciada pelos diferentes usos do solo.

o sistema plantio direto apresentou maior
diversidade de organismos em relação aos demais
sistemas analisados.

A área degradada apresentou o menor número
total de organismos e o menor índice de diversidade ,
além do menor número de colêmbolos, evidenciando
as características de solo degradado pela arenização.
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CRESCIMENTO DA ALFACE EM DIFERENTES SUBSTRATOS

GROWTH OF LETTUCE IN DIFFERENT SUBSTRATES
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Manfron", Sandro Luís Petter Medeiros"

RESUMO

Recebido em: 27/11/2002; aprovado em: 25/05/2005.

Conduziu-se um experimento, no inverno e
primavera do ano de 2000, em estufa plástica locali-
zada na Universidade Federal de Santa Maria - De-
partamento de Fitotecnia, com objetivo de avaliar o
crescimento de plantas de alface cultivadas em dife-
rentes substratos. Os tratamentos foram húmus + cas-
ca de arroz natural (H+CN), substrato comercial
(SC), húmus (H), casca de arroz natural (CN), casca
de arroz carbonizada (CC) e turfa (T). Afertirrigação
foi realizada com base na necessidade da cultura, uti-
1izando-se solução nutritiva. O delineamento utilizado
foi inteiramente casualizado com quatro repetições.
O experimento foi encerrado quando um dos trata-
mentos atingiu a massa verde de 200g. planta". Os
parâmetros avaliados foram massa fresca (MF) e seca
(MS) da parte aérea e área foliar. Os tratamentos H
com 318 g de MF, SC com 280,5 g de MF e H+CN
com 223,5 g de MF atingiram a fitomassa mínima
estipulada no mesmo período de cultivo para as épo-
cas estudadas.

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa, ambiente
protegido, produção.

SUMMARY

The experiment was carried out during the
winter and spring crop seasons of2000, in a plastic
greenhouse at the Departrnent ofPlant Production,
Federal University ofSanta Maria. The purpose of
the experiment was to evaluate the growth oflettuce
cultivated in different substrates. The treatments were

humus + raw rice husk (H+RRH), comercial substrate
(CS), humus (H), raw rice husk (RRH), carbonized
rice husk (CRH), and peat (P). Fertirrigation was
provided based on the atmospheric necessities, with
nutrient solution. The experiment followed a completely
randomized design with four replicates. The
experiment was fmished when one ofthe treatments
achieved 200g of green mass. The evaluated
parameters were shoot fresh and dry matter and leaf
area ofthe plants. The treatments H, CS and H+RRH,
with shoot freshmatter of318g, 280.5g and 223.5g,
respectively, obtained the minimum green mass
stipulated on the same period of cultivation for the
studied seasons.

KEY WORDS: Lactuca sativa, protected
environment, production.

INTRODUÇÃO

O solo é considerado o maior meio de cresci-
mento e desenvolvimento das plantas e
consequentemente, o responsável pela produção das
mesmas. Entretanto, no cultivo comercial de hortali-
ças, uma nova atividade vem se destacando, que é o
cultivo sem solo.

Nas últimas décadas, o cultivo em substratos
vem ganhando destaque no cenário mundial, devido
a problemas originados pelos cultivos tradicionais em
solo. Entre esses, podemos destacar a proliferação
de patógenos, a salinização dos solos, a necessidade
de maximização do uso efetivo da água e nutrientes e
a grande exigência do consumidor quanto a sistemas
de produção menos agressivos ao meio ambiente. De

'Engenheiro Agrônomo, Dr. Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná - ULBRA/CEULJI - Ji-ParanálRO. Av. Universitária SIN
bairro Jardim Aurélio Bernardi. Ji-Paraná - Rondônia. CEP: 78.961-970. E-mail: Otomarcaron@yahoo.com.br
2Engenheiro Agrônomo.
3Engenheiro Agrônomo, Dr'. Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná - ULBRA/CEULJI - Ji-ParanálRO.
"Engenheiro Agrônomo, Dr. Prof. do Departamento de Fitotecnia, CCR, Universidade Federal de Santa Maria/RS.
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acordo com Papadopoulos (1999), o cultivo em
substrato em conjunto com a fertirrigação favorece a
maximização do uso de nutrientes e da água, diminu-
indo alixiviação.

O alto grau de salinização dos solos pode ser
atribuído a aplicação descontrolada de adubos quí-
micos' tanto em cultivo a campo como no cultivo em
estufas plásticas. De acordo com Takazaki & Vecchia
(1993), os maiores problemas de salinização em am-
bientes protegidos são proporcionadas pela prote-
ção contra as chuvas. Assim, a lixiviação de nutrien-
tes é minimizada, aumentando sua concentração na
camada do solo explorada pelo sistema radicular da
planta.

Veduim & Bartz (1998) baseados em análises
de solo, observaram redução na produtividade do
tomateiro em estufa plástica quando utilizaram cinco
vezes a dose de fertilizantes recomendada pela Co-
missão de Fertilidade do solo RS/SC e, ainda, ob-
servaram necrose nas bordas das folhas, devendo-se
ao efeito salino, provocado pela alta concentração
de nutrientes no solo. Os autores encontraram, ain-
da, em levantamento da fertilidade em estufas da re-
gião, altos teores de fósforo, com média superior a
120 mg l-i, chegando a500mg l-I.

Medeiros et al. (2001) mencionam que a utili-
zação intensiva do solo das áreas de estufa, além dos
problemas de salinização do solo, implica na ocor-
rência de doenças da parte aérea e do sistema
radicular das plantas. Além disso, Andriolo (1996)
cita que os problemas de ordem nutricional também
são freqüentes, pois os elementos minerais não ab-
sorvidos pelas raízes das plantas tendem a se acumu-
lar na camada superficial do solo, provocando a
salinização e/ou o antagonismo entre os nutrientes,
com reflexos negativos sobre o rendimento.

Substrato agrícola é todo material natural ou
artificial, usado em substituição ao solo, para produ-
ção vegetal, podendo ser inerte ou não. Para tanto,
este deve ser acondicionado em um recipiente, per-
mitindo a fixação das raízes e dar suporte a planta
(BLANC, 1987; KÀMPF, 2000; SADE, s/d). Em
comparação com o cultivo a campo, onde as plantas
dispõem de um volume ilimitado para o crescimento
das raízes, no cultivo em recipientes o volume é redu-
zido, o que diminui a drenagem e a superficie de con-

tato com a atmosfera, essencial para as trocas gaso-
sas (KÀMPF, 2000).

O substrato agrícola deve apres-entar caracte-
rísticas fisicas e químicas que proporcionem um bom
crescimento do sistema radicular. Entre essas desta-
camos o elevado espaço de aeração, elevada capa-
cidade de retenção de água, alta capacidade de tro-
ca de cátions (CTC) e baixo teor de sais solúveis. A
capacidade de retenção de água do substrato deve
atender à demanda da transpiração da cultura e à
capacidade de drenar uma quantidade de solução,
evitando altas concentrações salinas em tomo do sis-
tema radicular (ANDRIOLO, 1999 b). De acordo
com Kãmpf (2000), o tamanho e a forma do recipi-
ente influenciam na dinâmica da movimentação da
água. Assim, em recipientes com altura entre 2-7 em
e volume entre 5 e 50 rnL, o substrato deve ser poro-
so, com densidade abaixo de 200g/L. Para recipien-
tes com até 3 L de volume, a mistura deve ser mais
densa, podendo-se tolerar até 10% de solo em mis-
tura. O volume restrito dos recipientes restringe tam-
bém a expansão do sistema radicular, necessitando
irrigação mais freqüente a fim de atender ao estado
hídrico das plantas.

A adubação em substratos deve ser realizada
de acordo com a necessidade das plantas. Minami
(2000) afirma que é necessário o conhecimento do
valor nutricional do substrato antes de usá-lo. Exis-
tem substratos que possuem uma pequena quantida-
de de nutrientes capaz de atender a necessidade ini-
cial das plantas. Para húmus de turfa e húmus de pinus,
Mello et al. (2000) encontraram na concentração da
matéria seca valores de nitrogênio total iguais a 9,2g
Kg-I e 12g Kg-I; para fósforo total valores iguais a
1,lg Kg-I e3,2gKg-l, e para potássio total valores de
2,9gKg-1 e 13,9gKg·l, respectivamente. Posterior-
mente, deve ser realizada adubações complementa-
res ao longo do crescimento das plantas. Assim, Mello
et al. (2000) observaram que a redução de 30% do
fertilizante mineral NPK não alterou o peso médio de
frutos e a produção total do pimentão, quando este
fertilizante foi aplicado com húmus de turfa e pinus. A
fertirrigação é uma prática que proporciona o aumento
do nível de nutrientes para a planta, sem causar
fitotoxidade, dependendo da condutividade elétrica
da solução. De acordo com Andriolo (1999 b) a to-
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lerância a salinidade depende das espécies. Para pro-
dução comercial a condutividade elétrica se situa en-
tre 1 e 2,5mS.cm-1• Furlani (1998) cita que para cul-
tivares de alface do tipo lisa pode-se adotar
condutividade elétrica de 1,4 a 1,6mS.cm-1

• Assim,
é necessário o fornecimento de nutrientes de maneira
equilibrada conforme o tipo de cultura, a fim de aten-
der a sua exigência, evitando-se a perda de nutrien-
tes e consequentemente a poluição do meio. De acor-
do com Caííadas (1999) a utilização de sondas sele-
tivas para medir a concentração dos íons na solução
lixiviada é a tendência, para dinamizar, em nível co-
mercial, a reutilização desta solução. Este tipo de sis-
tema oferece uma economia de água na ordem de 20
a 30% e de fertilizantes na ordem de 25 a45%.

Um substrato que guarda uma proporção
correta entre as fases sólida e líquida favorece a ativi-
dade fisiológica das raízes e ao mesmo tempo evita
as condições favoráveis ao aparecimento de molésti-
as radiculares, especialmente as podridões fúngicas e
bacterianas (ANDRIOLO,1999). Logo, qualquer
material que possua essas características, sem ser
fitotóxico, pode ser usado como substrato agrícola.
No entanto, Andriolo & Poerschke (1997) ressaltam
que serragens e/ou outros resíduos vegetais que con-
tenham resinas devem ser examinados com cuidado
antes de serem utilizados.

Diversos materiais podem ser utilizados como
substratos hortícolas, sendo divididos em duas gran-
des categorias: minerais, como por exemplo a areia,
vermiculita e a lã de rocha, e orgânicos, como por
exemplo a turfa, casca de arroz, casca de café, pa-
lha, serragens. Os substratos de origem mineral apre-
sentam como maior vantagem sua inércia química. Os
de origem orgânica podem sofrer alguma decompo-
sição durante o período em que estão em contato
com as raízes das plantas. Essa decomposição, se
for intensa, pode modificar o equilíbrio mineral do
meioradicular(ANDRIOLO, 1999b).

O objetivo deste trabalho foi avaliar o
crescimento da alface cultivada em materiais que
possam ser utilizados como alternativa de substrato
agrícola, para o cultivo comercial em ambiente
protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em estufa plásti-
ca modelo arco-pampeana, com 10m de largura e
25m de comprimento, coberta com Polic1oreto de
Vinil. A estufa localiza-se na área do Departamento
de Fitotecnia, no Núcleo de Pesquisa em Ecofisiologia
e Hidroponia (NUPECH), da Universidade Federal
de Santa Maria - RS (latitude: 29°43 'S, longitude:
53°42'W, altitude: 95m). De acordo com a classifi-
cação de Kõeppen o clima é o subtropical úmido com
verões quentes.

A cultura utilizada foi a alface, cultivar Regina.
As mudas de alface foram produzidas em bandejas
de isopor (poliestireno) de 288 cavidades preenchi-
das com substrato comercial. Após a semeadura co-
locaram-se as bandejas em sistema de "floating", com
solução nutritiva de Castellane & Araújo (1995) a
25%, permanecendo até o transplante. Este foi reali-
zado quando as plantas apresentavam de 4 a 5 folhas
definitivas. Foram realizados dois cultivos, sendo o
primeiro na época de inverno, transplantando-se as
mudas para o local definitivo no dia 07 de julho de
2000. A colheita foi feita 46 dias após o transplante,
em 22 de agosto de 2000. O segundo cultivo foi re-
alizado em sucessão ao de inverno, na época de pri-
mavera, transplantando-se as mudas para o local de-
finitivo no dia 13 de setembro de 2000. A colheita foi
feita aos 3Odias após o transplante, em 13 de outu-
bro de 2000.

O delineamento experimental utilizado foi o in-
teiramente casualizado, com quatro repetições, cons-
tituindo um bifatorial2x6. Os tratamentos foram com-
postos por duas épocas de cultivo: inverno e prima-
vera, e por seis substratos: H+CN = mistura húmus
de minhoca e casca de arroz natural na proporção 60
e 40%, respectivamente; SC = substrato comercial,
marca "Plantmax Folhosas"; H =húmus de minho-
ca; CN = casca de arroz natural; CC = casca de
arroz carbonizada; T = turfa. Os diferentes substratos
foram acondicionados em sacolas plásticas com ca-
pacidade total igual a 10 litros. Colocou-se em cada
recipiente 3400g de substrato H + CN; 3300g para
o substrato SC; 800g para o substrato CN; 1500g
para o substrato CC; e 11OOgpara o substrato T. A
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quantidade e a capacidade de retenção de água de
cada material foram determinadas conforme
metodologia descrita por Andriolo & Poerschke
(1997).

As sacolas contendo os substratos foram
perfuradas com agulha na base e na parte lateral para
que ocorresse a drenagem do excedente de solução.
As mesmas foram dispostas em fileiras, no
espaçamento 0,30m x 0,30m, sobre um filme de
polietileno dupla face de forma a evitar o contato das
sacolas com solo e garantir a livre drenagem do
excedente da fertirrigação. Na fileira central, a qual
recebeu as parcelas de observação, as sacolas foram
colocadas sobre suportes de madeira, revestidos com
filme plástico, com inclinação de aproximadamente
1% para facilitar a drenagem do excedente de solução
e a coleta da mesma, utilizados para efetuar o controle
da fertirrigação.As sacolas foram cobertas com filme
de polietileno dupla face a fim de minimizar a
evaporação dos substratos.

A fertirrigação foi realizada por meio de
tubogotejadores instalados em cada sacola,
localizados sob o filme plástico. Os tratamentos
receberam a mesma fertirrigação, a qual se realizou
conforme a necessidade da cultura, nas doses
recomendadas por Andriolo & Poerschke (1997). A
freqüência de fertirrigação foi variável de acordo com
as condições meteorológicas do dia, nas duas épocas
de cultivo.

Paralelamente ao experimento, conduziu-se
outro experimento, coletando-se semanalmente plan-
tas, a fim de proceder a análise de crescimento das
mesmas. Estes valores foram observados para con-
siderar o ponto de colheita do experimento, fixado
em 200 g.planta' de fitomassa verde da parte aérea,
quando qualquer tratamento atingisse este valor. O
corte das plantas no momento da colheita foi realiza-
do bem rente à borda superior do plástico, permane-
cendo dessa maneira as raízes no substrato.

Os parâmetros avaliados foram a massa fresca
da parte aérea da planta (MF), massa seca da parte
aérea da planta (MS) e área foliar. A área foliar da
planta foi estimada através do "método de discos",
ou seja, coletaram-se discos de limbo foliar de todas
as folhas que apresentavam comprimento maior que
cinco centímetros. O número de discos variou de

acordo com o número de folhas de cada planta, sem-
pre coletando-se no mínimo dois discos por folha.

Os dados obtidos foram submetidos à análise
estatísticae as médias comparadas pelo teste deTukey
a 5% de probabilidade de erro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A granulometria e o arranjo das partículas que
formam o substrato são características importantes
para definir a capacidade de retenção de água. Ob-
serva-se na Figura 1 que o substrato casca de arroz
carbonizada apresentou a maior capacidade de re-
tenção de água, ou seja, aproximadamente 27% maior
que a casca de arroz natural. A composição química
do substrato é outra característica que pode influen-
ciar na disponibilidade de nutrientes, influindo assim,
no acúmulo de fitomassa da cultura.

o
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Figura 1- Capacidade de retenção de água de diferentes
substratos. Notação: H + CN= Mistura húmus de
minhoca e casca de arroz natural; SC = Substrato
comercial; H = Húmus de minhoca; CN = Casca
de arroz natural; CC = Casca de arroz carboniza-
da; T= Turfa. Santa Maria, UFSM, 2000.

Observa-se na Tabela 1 a média de matéria
fresca da parte aérea (MF) das plantas de alface cul-
tivadas no inverno e primavera. Estas apresentam
diferença apenas para o tratamento casca de arroz
natural. Considerando-se o peso mínimo de 200g
como parâmetro de colheita, observa-se que os
substratos húmus + casca de arroz natural, substrato
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comercial e húmus foram semelhantes, entre si quan-
to à produção de fitomassa.

Tabela 1 -Matéria fresca (g.planta') de plantas de
alface cultivadas em diferentes substratos, em
cultivo sucessivo de inverno e primavera. Santa
Maria, UFSM, 2000.

Trararrento Invemo Primavera
húrnus+cascade arTOZ natural
substratocomercial
Húrnus
cascade arTOZ natural
cascade arrozcarbonizada
Turfa

214,0 bc A'
254,7 abA
324,OaA
68,OdB

189,7 bc A
153,OcA

233,ObA
306,2aA
315,OaA
139,2 c A
151,7 c A
192,7 bc A

CV(%) 19,3

* Médias seguidas por mesma letra, maiúsculas na linha e minús-
culas na coluna, não diferem pelo teste de TUKEY a 5% de erro.

Dessa maneira, analisando-se o potencial de
crescimento da alface em diferentes substratos e con-
siderando-se o peso mínimo estipulado, pode-se con-
siderar que o substrato húmus + casca de arroz natu-
ral apresentam potencial para produção, tal qual o
substrato comercial, ao contrário dos substratos cas-
ca de arroz natural, casca de arroz carbonizada e a
turfa, para as condições estudadas. Este resultado
vêm corroborar com Mello et al, (2000), os quais
afirmam que o tipo de material orgânico influencia na
produção final das plantas. Do mesmo modo,
Menezes Junior et al. (2000) observaram que os
substratos que têm na sua composição o
vermicomposto, apresentaram melhores proprieda-
des fisicas, químicas e fisico-química para a produ-
ção de mudas de alface.

A Tabela 2 mostra a média de matéria seca da
parte aérea (MS) das plantas de alface, cultivadas no
inverno e primavera. No cultivo de inverno, os trata-
mentos húmus 14,00 g.planta", substrato comercial
com 11,88 g.planta' e casca carbonizada com 10,89
g.planta' apresentaram o melhor desempenho, não
diferindo estatisticamente entre si. Comparando es-
tes resultados com a Tabela 1, observa-se que o
substrato casca de arroz carbonizada não alcançou a
matéria fresca mínima estipulada. O tratamento que
utilizou somente casca de arroz natural, como
substrato de cultivo, foi o que apresentou menor va-
lor de MS (4,24 g.planta'). Para a época de prima-
vera, a maior média de MS ocorreu no tratamento

substrato comercial com 10,03 g.planta', não dife-
rindo estatisticamente dos substratos húmus + casca
de alTOZnatural e húmus. Observando-se os valores
da Tabela 1, tais substratos atingiram a matéria fresca
estipulada para colheita.

Tabela 2 - Matéria seca (g.planta') de plantas de alface cul-
tivadas em diferentes substratos, em cultivo su-

cessivo de inverno e primavera. Santa Maria,
UFSM,2000.

Tratarnrto Irirravra
hms +casca cE arroz:mtural
substrato a:xmtial
Hrns
casa cE arroz:mtural
csca cE arroz:catmzaa
Turfa

10,46lr A
11,88 ab A
14,CDa A
4,24 d A
10,89 <te A
8,15 c A

8,61<te A
10,CBa A
9,78àJ B
5,31d B
5,81ai B
6,72 lxd A

CV(0/0 ~9
* Médias seguidas por mesma letra, maiúsculas na linha e minúscu-

las na coluna, não diferem pelo teste de TUKEY a 5% de erro.

O tipo do substrato, aliado ao sucessivo culti-
vo do mesmo, e, sobretudo a não alteração da es-
trutura fisica dos substratos para o cultivo de prima-
vera, podem explicar a diferença entre as épocas de
cultivo para o casca de arroz natural (Tabelas 1 e 2).
A permanência do sistema radicular no recipiente de
cultivo favorece uma melhor estruturação física do
substrato, aumentando a capacidade de retenção de
água do substrato. De acordo com Medeiros (1999),
a casca natural apresenta dificuldades para a conser-
vação de uma umidade homogênea quando utilizada
como substrato único, indicando que para se obter
uma maior eficiência como substrato deve-se empre-
ga-Ia em mistura com outros materiais. O baixo volu-
me retido influi negativamente no rendimento da cul-
tura porque dificulta a absorção de água e nutrientes
fornecidos às plantas.

Por outro lado, substrato como a casca de ar-
roz carbonizada, não apresentou o mesmo compor-
tamento, ocorrendo uma diminuição tanto na matéria
fresca e na matéria seca produzidas (Tabelas 1 e 2).
Esta informação vem contra a maior capacidade de
retenção de água encontrada na Figura 1. Podem ter
ocorrido erros na carbonização, ou seja, a casca do
arroz queimou e o manejo deste substrato até o se-
gundo cultivo desfavoreceu a porosidade do substrato.
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Bellé & Kãmpf (1993) citam que substrato utilizando
em mistura, turfa e casca de arroz carbonizada apre-
sentam maior percentual de pontos de aeração, influ-
indo negativamente no tempo de germinação. No
mesmo trabalho, avaliando-se os substratos sobre o
crescimento de maracujá na fase final de produção
de mudas, a adição de casca de arroz carbonizada
favoreceu maior produção de matéria fresca e seca,
independente da proporção de casca utilizada. As-
sim, Medeiros et al. (2001) observaram que a capa-
cidade de retenção de substratos que possuem a mis-
tura húmus + casca de arroz e húmus + casca de ar-
roz carbonizada, aumentam a capacidade de reter
água,provavelmente pela diminuição do tamanho dos
poros.

A produção de MF da alface está diretamente
relacionada com a área foliar da planta. A Tabela 3
apresenta os valores de área foliar para os diferentes
tratamentos nas duas épocas avaliadas. Observou-
se que na época de inverno as maiores áreas foliares
foram observadas nos tratamentos húmus com
0,919m2.planta,l e substrato comercial com
0,844m2.planta'l, não apresentado diferença
significativaentre si.Nessa mesma época,o tratamento
que apresentou menor área foliar foi a casca de arroz
natural com 0,239m2.planta'l. No cultivo de
primavera,os tratamentos substratocomercialehúmus
+ casca de arroz natural, que apresentaram plantas
com área foliar igual a 0,771m2 e 0,721m2

,

respectivamente, não diferiram estatisticamente entre
si. O tratamento casca de arroz natural foi o que
apresentou a menor área foliar, com 0,389 rn'.

A área foliar da cultura, sobretudo em culturas
folhosas, é fundamental para a produção de
fotoassimilados e posteriormente distribuição e
acúmulo de fitomassa. Assim, os substratos que
atingiram maior área foliar foram os que obtiveram
maior acúmulo de fitomassa, conforme observa-se na
Tabela 1.Em determinadas condições ambientais, o
caule pode tomar-se o dreno principal dos nutrientes
para um provável pendoamento das plantas,
sobretudo nas condições meteorológicas de
primavera. Assim, uma menor fração da fitomassa
será destinada para as folhas, o que pode explicar
até a maior precocidade no ponto de colheita e
conseqüentemente a menor área foliar (Tabela 3).

Tabela 3- Área foliar (m+planta") de plantas de alface culti-
vadas em diferentes substratos, em cultivos su-

cessivos de inverno e primavera. Santa Maria,
UFSM,2000.

Tratarrerto
hims +casca de arroz; natural
su1:mato cxm:rcial
Hms
casca de arroz; natural
casca de arroz; car!xnizaja
Tutfa

0,7141x: A
0,844 ab A
0,919 a A
0,23ge B
0,626 cd A
usn d A

0721 a A
0,771a A
(631 ab B
o,389c A
0,4ff)1x: B
0,4911x: A

CV(%) XJ,9
* Médias seguidas por mesma letra, maiúsculas na linha e minús-

culas na coluna, não diferem pelo teste de TUKEY a 5% de erro.

Este fato pode explicar a diferença entre as
épocas de cultivo para os tratamentos húmus e casca
de arroz carbonizada. Nos tratamentos húmus e casca
de arroz carbonizada, a MS alocada para o caule foi
de 8% e 9,6%, respectivamente. Dessa maneira,
menos fotoassimilados são distribuídos para as folhas,
comprometendo a taxa de crescimento das folhas.
Caron (2002) observou que a fração de MS alocada
para as folhas da alface cultivada em substratos variou
entre 73,5% e 93,5% para as quatro estações do
ano. O autor cita que ocorre uma diminuição da MS
alocada às folhas do início para o final do período de
cultivo. O órgão que ganha importância é o caule.

A fertirrigaçãodos substratos foi realizada com
a mesma freqüência e lâmina, de acordo com as
condições reinantes. Entretanto, mudanças na
estrutura fisica do substrato interferem na quantidade
de solução que deve ser irrigada e drenada para se
conseguir condições favoráveis de crescimento e
desenvolvimento radicular. Assim, os diferentes
substratos deveriam receber doses e freqüências
diferenciadas de fertirrigação, nas diferentes épocas
do ano. Isto, juntamente com as condições de
demanda atmosférica, podem explicar em parte as
diferenças nos resultados obtidos para os diferentes
substratos nas épocas estudadas: para o húmus, se
obteve uma produção de 14,00 g.planta' de MS no
cultivo de inverno e 9,78 g.planta' de MS no cultivo
de primavera; para a casca carbonizada, se obteve
uma produção de 10,89 g.planta' de MS no cultivo
de inverno e de 5,81 g.planta' de MS no cultivo de
pnrnavera.
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A diferença de MF para as duas épocas em
estudo pode estar relacionada ao conteúdo de água
que as plantas continham no momento da colheita.
Isso pode ser observado ao comparar os valores MS
observados na Tabela 2, visto que as plantas cultiva-
das no inverno apresentam maiores valores de MS
da parte aérea quando comparada à primavera em
quase todos os tratamentos, com exceção ao trata-
mento casca de arroz natural (CN). O maior conteú-
do de água presente no tecido celular favorece uma
maior elongação celular. No entanto, reduz a espes-
sura da folha, tornando-a mais tenra e conseqüente-
mente apresentando menor massa seca por unidade
de área.

CONCLUSÕES

Os substratos húmus, comercial e húmus +
casca de arroz natural, na proporção 60 e 40%, atin-
giram a fitomassa mínima considerada no mesmo pe-
ríodo de cultivo, e, portanto, podem ser utilizados
como substratos para o cultivo de alface em ambien-
te protegido.

A mistura de materiais para formação de
substratos pode ser indicada como alternativa viável,
pois os substratos formados apresentam boa capaci-
dade de retenção de água, ou seja, bem próximo do
substrato comercial.
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RESUMO

AcultivardefeijoeirocomumBR-IPAGRO44 Guapo
brilhante, tipo II, foi cultivada durante a safrinha de
2001 em Santa Maria - RS, em quatro populações
de plantas (200, 300, 400 e 500 mil plantas ha') com
o objetivo de observar variações no comportamento
de algumas características morfo-fisiológicas, por
meio da análise de crescimento. O delineamento
experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com
quatro repetições. Foi observado que o acúmulo de
matéria seca tende a ser igual para as populações,
em algum momento do ciclo da cultura. O
comportamento do Índice de Área Foliar (IAF) e Taxa
de Assimilação Liquida (TAL) são inversamente
proporcionais, mas não na mesma magnitude. O
aumento da densidade causa a formação de uma
camada mais fina e mais densa de folhas na parte
superior do dossel.

PALAVRAS-CHAVE: Phaseolus vulgaris L., tipo
II, análise de crescimento.

SUMMARY

Common bean cultivar BR-IPAGRO 44 Guapo
Brilhante, type II, was grown during the summer
season of 2001 in Santa Maria-RS, in four plant
populations (200, 300,400, and 500 thousand plants
ha') with the objective of observing the behavior of

some physiological traits, through the growth analysis
technique. The experimental design was a randomized
complete block, with four replications. Dry matter
accumulation tended to be the same sometirne among
the populations. Leaf Area Index (LAI) and Net
Assimilation Rate (NAR) were inversely related, but
not at the same magnitude. The increase of plant
density causes a thinner and denser leaflayer at the
upper part ofthe canopy.

KEY WORDS: Phaseolus vulgaris L., type II,
growth analysis.

INTRODUÇÃO

O Rio Grande do Sul é tradicional consumidor
de feijão de grão preto, e um dos maiores produtores
nacionais deste tipo de grão. Atualmente, 55% das
cultivares de grão preto registradas para o Estado
são do tipo II, indeterminado, com guias curtas, cujas
características morfológicas, padrão de crescimento
e desenvolvimento, tornam necessárias
recomendações de cultivo distintas das cultivares com
outros hábitos de crescimento.

O melhoramento tem disponibilizado cultivares
com alta produtividade, superiores àquelas de 20 anos
atrás. Mas estes avanços não estão repercutindo em
nível de campo, especialmente nos cultivos da safrinha,
semeada em janeiro/fevereiro. Isso se deve, em parte,
ao fato de a maioria das pesquisas de feijão serem

1 Engenheiro Agrônomo, Aluno do Programa de Pós-graduação em Agronomia - UFSM, Bolsista CAPES.
2 Engenheiro Agrônomo, Doutor, Professor Adjunto, Dep. de Fitotecnia, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 97119-900,
Santa Maria, RS. Autor para correspondência(marcelo@ccr.ufsm.br.)
3 Engenheiro Agrônomo, Doutor, Professor Adjunto, Dep. de Fitotecnia, Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
4 Aluno do Curso de Agronomia (UFSM).
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MATERIAL E MÉTODOSdesenvolvidas na safra, e seus resultados extrapolados
para a outra época. Por isso, é preciso repensar o
pacote tecnológico da safrinha, haja vista que estas
novas cultivares necessitam de práticas culturais
adequadas. Dentre essas, a primeira a ser considerada
é o arranjo de plantas, pelas alterações que
proporcionano microclirna,o qual poderá ser limitante
à produtividade.

A comunidade vegetal é dinâmica e sofre
variações constantes tanto no número como no
tamanho, forma, estrutura e composição química dos
indivíduos. A análise quantitativa do crescimento é o
primeiro passo na análise da produção vegetal e
requer informações que podem ser obtidas sem a
necessidade de equipamentos sofisticados. Tais
informações são a quantidade de material contido na
planta inteira e em suas partes (folhas, colmos, raízes
e frutos) e o tamanho do aparelho fotossintetizante
(PEREIRA & MACHADO, 1987).

Trabalhando com épocas de semeadura,
adubação nitrogenada e populações de plantas em
feijoeirocomum, Silva(1975)menciona que cultivares
indeterminadas com o aumento da população de
plantas, apresentam maior Índice de Área Foliar
(IAF). A Taxa de Crescimento da Cultura (TCC)
apresenta comportamento similar ao IAF e matéria
seca total. A Taxa de Crescimento Relativo (TCR) se
reduz com o desenvolvimento do ciclo fenológico da
cultura, enquanto a Taxa de Assimilação Líquida
(TAL) apresenta os maiores valores no período
vegetativo, reduzindo-se com a idade da planta
(URCHEI et al., 2000).

Do mesmo modo, Gomes et al. (2000)
mencionaram que a maior redução da TCC no final
do ciclo da cultura ocorre pela translocação de
fotoassimilados em relação aos grãos, sendo que os
maiores valores ocorrem na fase vegetativa,
apresentando uma tendência de redução com a
expansão foliar, principalmente, em virtude do
autossombreamento.

O objetivo do presente trabalho foi observar
variações no comportamento de algumas
característicasfisiológicasno feijoeirocomum, cultivar
do tipo II (Guapo Brilhante), na safrinha, em quatro
populações de plantas, pela análise de crescimento.

O experimento foi conduzido na área do De-
partamento de Fitotecnia no Campus da Universida-
de Federal de Santa Maria, no município de Santa
Maria - RS, região climática da Depressão Central,
à uma altitude de 95 m, latitude 29° 42' 24" S e lon-
gitude 53° 48' 42" W.

O clima da região, segundo a classificação de
KOEPPEN (MORENO, 1961), é do tipo Cfa-tem-
perado chuvoso, com chuvas bem distribuídas ao lon-
go do ano e subtropical do ponto de vista térmico. A
temperatura média normal do mês mais quente ocor-
re emjaneiro (24,6°C) e ado mês mais frio emjunho
(12,9°C). Quanto à média normal das máximas, esta
é de 30,4°C (janeiro) e de 19,2°C emjunho. Amé-
dia das temperaturas mínimas do mês mais quente é
18,7 °C em dezembro e 9,3°C adomês mais frio em
junho (BRASIL, 1992). A temperatura média na sa-
fra (semeadura de agosto a outubro) para Santa
Maria, apresenta-se em elevação, em agosto com
15,0°C e dezembro indo a 23,6°C, enquanto na
safrinha (semeadura emjaneiro e fevereiro), o com-
portamento é inverso, sendo maior a temperatura em
janeiro, 24,8°C, e menor em maio, com 16,6°C (da-
dos obtidos junto a Estação Meteorológica da Uni-
versidade Federal de Santa Maria).

O solo pertence a Unidade de Mapeamento
São Pedro sendo classificado no Sistema Brasileiro
de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999) como
ARGISSOLO VERMELHO distrófico arénico. A
correção do solo e a adubação da área foi feita de
acordo com os resultados da análise de solo, em
concordância com as recomendações da ROLAS
(1994) para a cultura do feijoeiro, utilizando-se 4,8
toneladas ha-1 de calcário PRNT 100% e 450 kg ha
1 da formulação 5-20-20 na semeadura. O calcário
foi aplicado quatro meses antes da semeadura.

A cultivar utilizada foi a BR - IPAGRO 44
Guapo Brilhante, nas densidades de semeadura de
200.000,300.000,400.000 e 500.000 plantas ha',
com espaçamento de 0,40m entre linhas.

O delineamento experimental utilizado foi o de
blocos ao acaso com quatro repetições. As parcelas
foram constituídas de oito linhas com 8,0 m compri-
mento, com área total de 25,6 rn".A área útil consti-
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tuiu-se de duas linhas descontando 1,0 m nas extre-
midades como bordadura, perfazendo uma área de
4,8m2.

A semeadura foi realizada em 21 de fevereiro
de 2001, após ter sido feita a contagem manual das
sementes para cada linha com sua respectiva densi-
dade corrigida para o poder germinativo de 100%
mais cinco porcento, para obter a densidade deseja-
da de plantas. A emergência das plantas foi conside-
rada quando, aproximadamente, 50% das plântulas
haviam emergido, fase que ocorreu aos seis dias após
a semeadura. Aos 17 dias após a emergência (DAE),
foi realizada adubação de cobertura com 80 kg ha-l

de nitrogênio na forma de uréia. Foram executadas
todas as práticas culturais recomendadas para con-
trole de insetos, moléstias e plantas daninhas.

A partir dos 14 DAE, foi medida a taxa de
cobertura do solo pelo feijoeiro, semanalmente, até
que atingisse 95%. Para esta determinação foi utiliza-
da uma grade de 0,8 m x 1,0 m, dividida com 10 fios
de nylon no sentido longitudinal e oito no transversal,
totalizando 80 células. Esta grade foi disposta sobre
as plantas para a estimativa do percentual de cober-
tura em cada célula.

As amostras necessárias para a análise de cres-
cimento foram realizadas a partir dos 30 DAE e, sub-
seqüentemente, de 15 em 15 dias, até os 75 DAE.
Para as determinações, em cada amostragem, foram
coletadas plantas em 0,40 m lineares por parcela, das
quais foram separados 25 folíolos, de onde foram des-
tacados 50 discos com um perfurador de 0,8 em de
diâmetro. Os discos, com área conhecida, os folíolos,
caules + ramos e legumes foram desidratados sepa-
radamente a 65° C, até peso constante. Foram deter-
minados o acúmulo de matéria seca no período
(folíolos + ramos + caules + legumes), Índice de Área
Foliar {IAF =rn? de folhas/ m2 de solo }, Razão de
Área Foliar {RAF = área foliar (m") / matéria seca
total (g)}, Razão de Peso Foliar {RPF = matéria seca
de folhas (g) / matéria seca total (g dia+j}, Área Foliar
Específica {AFE = área foliar (m") / matéria seca de
folhas (g)}, Taxa de Assimilação Líquida {TAL =
[(matéria seca total 2 - matéria seca total 1) / (área
foliar 2 - area foliar 1) / 2]} / intervalo de tempo
entre as coletas "TI dias}, Taxa de Crescimento da
Cultura {TC = I ""Rtéria seca total2-matéria seca

total I/intervalo de tempo entre as coletas em dias]
/ rrf de solo} e Taxa de Crescimento Relativo {TCR
= [matéria seca total 2 - matéria seca total 1 / (maté-
ria seca total 2 - matéria seca total 1 /2)] / intervalo
de tempo entre as coletas em dias}. As determina-
ções foram realizadas segundo metodologia propos-
ta por Benincasa (1988).

A análise estatística dos dados foi realizada por
meio de análise da variância para verificar a
significância da interação e dos efeitos principais se-
gundo Storck & Lopes (1998), com auxílio do pro-
grama estatístico SOC - NTIA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As maiores densidades de semeadura
apresentaram maior acúrnulo de matéria seca (Figura
IA) durante o período de observação, sendo que a
tendência para todos os tratamentos foi aumentar até
a última amostragem, comportamento também
observado por Lucas & Milboum (197 6). No entanto,
a diferença percentual do acúmulo de matéria seca
entre populações diminuiu a medida em que o ciclo
da cultura avança. Aos 30 DAE, a diferença entre
500 mil plantas ha' (169,07 g rrr') e 200 mil plantas
ha' (25,27 g m') foi de 669%, enquanto aos 75 DAE
a diferença entre 500 mil plantas ha" (741,56 g m")
e 200 mil plantas ha' (671,08 g m') foi de 10,5%,
demonstrando que as menores populações da cultivar
Guapo brilhante conseguem compensar as diferenças
de densidade aproveitando melhor as condições
disponíveis às plantas, mostrando a tendência, em
algum ponto do ciclo, de apresentar os mesmos
valores. Já Thomaz (2001) encontrou a mesma
tendência na média de três cultivares do tipo II e III.
Costa (1983), define plasticidade como a capacidade
das plantas em adaptarem-se ao ambiente, e afirma
que plantas de feijoeiro do tipo I e Ir possuem menor
capacidade de adaptação que os tipos III e IV,
mencionando também que estas são mais
prejudicadas do que as primeiras, quando a
população de plantas por área é aumentada. A Taxa
de Crescimento da Cultura (TCC), a qual descreve
os incrementos de matéria seca total por unidade de
área, no tempo, e que poderia explicar os dados de
acúmulo de matéria seca, não apresentaram diferenças
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significativas em função do elevado coeficiente de
variação (46,3 %), sendo a média do experimento
12,03 g m+dia'.

O Índice de Área de Foliar (IAF) em função
do ciclo (período de observação) (Figura 1B),
apresentou um comportamento quadrático, atingindo
o maior valor (6,29) aproximadamente aos 60 DAE,
coincidindo com o período de enchimento de grãos.
Considerando-se o hábito de crescimento, é possível

afirmar que o incremento do IAF até o início do
enchimento de grãos, deu-se pelo aumento do número
de folhas e pela expansão do limbo foliar. A partir
dessa fase, cessa a emissão de folhas novas e a perda
por senescência supera a expansão foliar. Valores
máximos de IAF aos 45 e 55 DAE para as cultivares
Turrialba - 4 e Rio Tibagi, respectivamente, foram
encontrados por Portes & Carvalho (1983). Já
Urchei et aI. (2000) demonstraram que o IAF de um
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Figura 1: (A) Matéria seca (g rrr-) no período, para a cultivar BR-IPAGRO 44 Guapo Brilhante em quatro densida-
des de semeadura ha' cultivada na safrinha de 200 1. Santa Maria-RS. (B) Índice de Área Foliar (IAF) no
período, para a cultivar BR-IPAGRO 44 Guapo Brilhante em quatro densidades de semeadura ha-I
cultivada na safrinha de 2001. Santa Maria-RS.
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análise de crescimento, Urchei et al. (2000)
mencionam que a TCR apresenta um declínio com o
desenvolvimento do ciclo fenológico, sendo esse
comportamento explicado pela crescente atividade
respiratória e pelo autossombreamento, apresentando
valores negativos pela morte de folhas e gemas. O
decréscimo contínuo dos valores da TCR até o final
do ciclo observados no experimento confirma
resultados obtidos por Hughes & Freeman (1967),
Butery (1969), Lopes & Maestri (1973), Machado
et al. (1983) e Thomaz (2001). O aumento no
autossombreamento pode ser explicado pela taxa de

genótipo varia com as condições ambientais, mas não
com o número de dias até o valor máximo.

Com o aumento da densidade de semeadura
foi observado um comportamento linear crescente do
IAF (Figura2A), semelhante ao constatado porAlvirn
&Alvirn(1969), Silva (l975) e Brandes etal. (1973).

A Taxa de Crescimento Relativo (TCR), que
representa a eficiência da matéria vegetal em produzir
matéria seca, apresentou um comportamento linear
decrescente com a densidade de semeadura (Figura
2B) e com o decorrer do ciclo (Figura 3A).Avaliando
o efeito do plantio direto e convencional, através da
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cultivada na safrinha de 2001, Santa Maria-RS. (B) Taxa de Assimilação Liquida
(TAL) (g m2 dia-I) em função das densidades de semeadura, para a cultivar BR-
IPAGRO 44 Gua o Brilhante, cultivada na safrinha de 2001, Santa Maria-RS.

cobertura do solo, onde ocorre aumento nas maiores
densidades de semeadura e no decorrer do tempo.
Por sua vez, o crescente autossombreamento entre
as populações explica as reduções da TCR.

A Taxa de Assimilação Líquida (TAL) (Figura
3B) em função da densidade de semeadura apresentou
um comportamento inverso ao IAF (Figura 2A), mas
em proporções diferentes. Entre 200 e 500 mil plantas
ha', o IAF apresentou um incremento de 39,3%,
enquanto a TAL, no mesmo intervalo apresentou uma
redução de 44,6%. Considerando que o acúmulo de
Matéria Seca é o produto do Índice de Área Foliar
pela TAL, e que aquele segue a mesma tendência do

IAF, é possível inferir que o IAF foi mais importante
na definição do acúmulo de matéria seca que a TAL.

A TAL durante o ciclo (Figura 4A) também
apresentou um comportamento linear decrescente,
ocorrendo comportamento inversamente proporcional
ao IAF até aos 60 DAE, devido ao aumento no
número de folhas. A partir deste período, o
decréscimo foi devido à morte de folhas, a qual foi
mais intensa do que a quantidade de material
produzido. Além disso, ao final do ciclo as folhas
existentes já chegaram a sua maturidade fisiológica,
com atividade fotossintéticareduzida, como esperado,
conforme Paranhos (1989) e Gomes et al. (2000).
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A Razão de Peso Foliar (RPF) (Figura 4B),
que descreve a proporção do peso total que forma
as folhas, apresentou um comportamento linear, in-
versamente proporcional ao número de plantas por
área. Este padrão de redistribuição do material assi-
milado, explica-se pela formação de uma camada den-
sa de folhas no terço superior do dossel do feijoeiro,
que intercepta a maior parte da luz incidente. Quanto
maior a densidade de plantas, mais densa tende a ser
esta camada superior, e mais fina, pois com a redu-
ção da luz disponível para o interior do dossel ocorre
uma senescência mais intensa das folhas sombrea-
das, reduzindo-se a quantidade de matéria seca de
folhas em relação a matéria seca total. Comporta-

mento semelhante foi encontrado por Thomaz (2001 )
que menciona que as folhas aumentam a taxa de ex-
portação de fotossintatos para as regiões de cresci-
mento' em função do ambiente mais competitivo cau-
sado por maiores populações de plantas. Entretanto,
nas menores populações, as folhas tendem a acumu-
lar maior quantidade de matéria seca em função da
menor demanda nas regiões de crescimento.

A RPF, nas diferentes épocas amostradas
(Figura 5A), apresentou comportamento cúbico, com
maior valor aos 30 DAE. ARPF diminui durante o
ciclo da cultura, porém observa-se que durante o
florescimento até aproximadamente o início do
enchimento de grãos, a velocidade de redução é maior.
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Considerando-seque nesse momento fisiológicoainda
está ocorrendo aumento do IAF (Figura IA),
depreende-se daí que o incremento do IAF deu-se
em função da expansão do limbo foliar e do número
de folhas.Nesse período também houve uma redução
do conteúdo das folhas, conforme a Área Foliar
Específica (AFE) (Figura 5B), que mede a densidade
das folhas, demonstrando que, do florescimento ao
início do enchimento de grãos, ocorre uma redução
no peso por unidade de área foliar. No início da

Dias após a emergência

60

estação de crescimento, as folhas praticamente
consomem todo o fotoassimilado produzido,
utilizando-o para o seu crescimento e
desenvolvimento, e uma pequena parte vai para o
desenvolvimento de caules, ramos e raízes. Com o
avanço da idade da folha, ocorre aumento na
produção e também maior demanda por
fotoassimilados,ocasionandouma diminuiçãona RPF.
Com o inicio da floração e enchimento de legumes, o
aumento da translocação de fotoassimilados para

igura 5: (A) Razão de Peso Foliar (RPF) (g g) no período, para a cultivar BR-IPAGRO 44 Guapo Brilhante,
em quatro densidades de semeadura ha' ,cultivada na safrinha de 2001, Santa Maria-RS. (B) Área Foliar
Específica (AFE) (m- g') no período, para a cultivar BR-IPAGRO 44 Guapo Brilhante, em quatro densi-
dades de semeadura ha' cultivada na safrinha de 2001 Santa Maria-RS.
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igura 6: (A) Área Foliar Específica (AFE) (m- g') em função das densidades de semeadura, para a cultivar
BR-IPAGRO 44 Guapo Brilhante, cultivada na safrinha de 200 1, Santa Maria-RS. (B) Razão de
Área Foliar (RAF) (m- g') no período, para a cultivar BR-IPAGRO 44 Guapo Brilhante, em
quatro densidades de semeadura ha', cultivada na safrinha de 2001, Santa Maria-RS.

estas regiões, aliado a senescência das folhas contribui
para diminuição da RPF, chegando a maturação
fisiológica próximo de zero. A AFE (Figura 6A)
apresenta maiores valores com aumento do número
de plantas por unidade de área. Este comportamento
é explicado pela maior expansão do limbo foliar para
aumentar a superficie de captação de energia luminosa.

A RAF é quociente entre a área foliar e a
matéria seca total da planta. Para a maioria das
culturas, a RAF aumenta rapidamente até um máximo
no período vegetativo, decrescendo, posteriormente,
com o desenvolvimento da cultura. Esse

comportamento indica que, inicialmente, a maior parte
do material fotossintetizado é convertido em folhas,
visando a maior captação da radiação solar disponível
(PEREIRA & MACHADO, 1987). Já Urchei et al,
(2000) observaram, em duas cultivares de feijão, que
a RAF aumentou até 30-37 dias, para depois
decrescer em função do surgimento de tecidos e
estruturas não assimilatórias. No presente
experimento, a RAF apresentou um comportamento
quadrático, decrescente com o tempo (Figura 6B),
ou porque as amostragens iniciaram aos 30 DAE,
quando as plantas já estavam acumulando tecidos não

..
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assimilatórios em quantidade considerável, ou porque
RAF apresentou comportamento sempre decrescente
(HUGHES &FREEMAN, 1967; BRANDES etal.,
1973).

Não foram detectadas diferenças significativas
para RAF em função da densidade, que apresentou
um valor médio de 0,014m2 g'. ARAF é o produto
da RPF pela AFE. Considerando que diferença
percentual da RPF da maior para menor população
foi de -10,8%, enquanto que a da AFE no mesmo
intervalo é de 9,5%, seu produto tende para ser uma
linha praticamente paralela ao eixo das abscissas.

CONCLUSÕES

Quanto maior a densidade de semeadura, maior
é o acúmulo de matéria seca, durante o período de
observação, para a cultivar BR - IPAGRO 44 Guapo
Brilhante.

O IAF é mais importante para a definição do
acúmulo de matéria seca que a TAL entre as
densidades testadas durante o período de
observação.

O aumento da densidade nesta cultivar causa a
formação de uma camada mais fina e mais densa de
folhas na parte superior do dossel.
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