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POTENCIAIS MÁTRICOS SOBRE A PRODUÇÃO DO PIMENTÃO EM AMBIENTE 
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RESUMO: O estudo a respeito de tensões de água no solo nas culturas se faz necessário para 

efetuar um manejo racional da água de irrigação, auxiliando na hora da tomada de decisão do 

momento adequado de efetuar a irrigação, influenciando diretamente no êxito do 

empreendimento agrícola irrigado. O presente trabalho avaliou a eficiência de diferentes 

tensões de água no solo sobre a produtividade da cultura do pimentão, cultivar Magali R, em 

ambiente protegido com os potencias mátricos da água no solo próximos de -15, -25, -35 e -

45 kPa e as variáveis estudas foram número de frutos por planta e produtividade total em 

cinco diferentes colheitas. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados com 

quatro tratamentos (diferentes tensões de água no solo) e quatro repetições, totalizando 16 

parcelas experimentais. O manejo das irrigações foi realizado com o auxílio das curvas de 

retenção de água no solo e tensiômetros. A maior produtividade de frutos de pimentão e 

melhor eficiência do uso da água de irrigação foram observadas nos potencias de -15 e -25 

kPa. Os turnos de rega variando de um a dois dias no potencial de -15 kPa e de quatro a cinco 

dias no potencial de -25 kPa tiveram os melhores resultados nas características observadas. 

PALAVRAS-CHAVE: manejo, irrigação, tensão 

 

 

WATER USE EFFICIENCY IN DIFFERENT MATRIC POTENTIALS ABOUT THE 

PRODUCTION OF CHILI ENVIRONMENTAL PROTECTED 

 

SUMMARY: The study on water stress in the soil on crops is necessary to make a rational use 

of irrigation water, aiding in proper time of the moment decision making to make irrigation, 

directly influencing the success of irrigated agricultural enterprise . This study evaluated the 
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effectiveness of different water tension in the soil on the productivity of chili cultivar Magali 

R, in a protected environment with the matric potential of soil water close to -15, -25, -35 and 

-45 kPa and the variables studied were number of fruit per plant and total productivity in five 

different crops. The experimental design was randomized blocks with four treatments 

(different water tensions on the ground) and four repetitions, totaling 16 experimental plots. 

The management of irrigation was performed with the aid of water retention curves in soil and 

sphygmomanometers. The highest yield of fruit pepper and improved efficiency of use of 

irrigation water were observed in the potential of -15 and -25 kPa. The irrigation interval 

ranging from one to two days at the potential -15 kPa and four to five days at -25 kPa 

potential had the best results in the observed characteristics. 

KEYWORDS: management, irrigation, tension. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O pimentão (Capsicum annuum L.) é uma solanácea tipicamente de origem americana, 

ocorrendo formas silvestres desde o sul dos Estados Unidos até o norte do Chile 

(FILGUEIRA, 2008). Os maiores produtores são o México, Estados Unidos, Itália, Japão, 

Índia e Brasil (SILVA et al., 1999, NANNETTI, 2001). No Brasil, o pimentão está entre as 

dez hortaliças de maior importância econômica, tendo cultivos em todo o território nacional 

(ECHER et al., 2002; FILGUEIRA, 2008). 

A cultura do pimentão é exigente de água, sendo a disponibilidade hídrica no solo 

próximo a capacidade de campo, a condição ideal para seu desenvolvimento (LIMA et al., 

2006). A aplicação de água com déficit ou em excesso são os maiores problemas relacionados 

à irrigação, sendo o déficit o fator mais limitante para a obtenção de elevadas produtividades 

em hortaliças nos ambientes protegidos ou em campo (ANTHONY & SHINGANDHUPE, 

2004; KIRDA et al., 2004; GUANG-CHENG et al., 2008; PATANÈ & COSENTINO, 2010). 

Nas últimas décadas, o sistema de cultivo protegido em casas de vegetação, usando 

fertirrigação por gotejamento e utilizando um manejo adequado, tem proporcionado 

produtividades superiores (FILGUERA, 2008). Estima-se que dos 13 mil ha de área cultivada 

no Brasil, 1.000 ha sejam destinados ao cultivo protegido (BLAT et al., 2007).  

Um manejo correto da irrigação para obtenção de uma produtividade viável, 

economicamente, seria aquele em que se aplica água no solo no momento oportuno e em 

quantidade suficiente para suprir a cultura, para que isso ocorra, há necessidade do uso de 
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métodos de campo que determinem, direta ou indiretamente, a disponibilidade de água no 

solo. Entre os instrumentos disponíveis para avaliação da umidade do solo a baixas tensões, 

usa-se o tensiômetro. A faixa ótima de potencial mátrico da água no solo para o pimentão, 

cultivado em condições de campo e irrigado por gotejamento, foi estudada por WIERENGA 

& SADDIQ (1985) que observaram os maiores rendimentos para potenciais entre –15 e –25 

kPa na camada de solo de 0 a 0,60 m de profundidade. Avaliando o efeito da irrigação 

localizada em pimentão cultivado em casa de vegetação, SIRJACOBS & SLAMA (1983) 

relatam a máxima produtividade de frutos no potencial mátrico entre -15 e -35 kPa na camada 

de solo de 0 a 30cm. Segundo FRIZZONE et al. (2001) a maior produtividade de frutos foi 

obtida no potencial mátrico de -15 kPa, controlado a 0,15 m de profundidade até os 56 dias 

após o transplantio, e 0,40 m após os 56 dias. 

Diante do exposto este trabalho objetivou-se avaliar a influência de potencias mátricos 

sobre a produção do pimentão em ambiente protegido uma vez que a cultura do pimentão é 

sensível à variação de água no solo durante todo seu ciclo, podendo acarretar queda na 

produtividade e qualidade dos frutos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em ambiente protegido, na área experimental da Unidade 

Educacional de Produção (UEP) de Olericultura do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), 

Câmpus Urutaí-GO, Zona rural, município de Urutaí, Estado de Goiás, cujas coordenadas 

geográficas são 17º29’10” S de latitude, 48º12’38” O de longitude e 697 m de altitude. 

O clima da região é classificado como tropical de altitude com inverno seco e verão 

chuvoso, do tipo Cwb pela classificação de Köppen, com temperatura média anual em torno 

de 23ºC. A anual é entre 1000 a 1500 mm, com umidade relativa média do ar de 71%.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com quatro 

tratamentos (tensões de água no solo -15, -25, -35 e -45 kPa) e quatro repetições totalizando 

16 parcelas. As tensões de água no solo diferenciadas foram alocadas aleatoriamente em cada 

parcela. O experimento foi constituído por quatro canteiros úteis (blocos) com duas linhas de 

plantio por canteiro, cada linha de plantio recebeu uma linha lateral de irrigação, contendo os 

gotejadores espaçados entre si a 40 cm. A cultivar utilizada foi o híbrido Magali-R, resistência 

ao vírus do mosaico Y. As mudas foram produzidas em casa de vegetação e transplantadas 

aos 50 dias após a semeadura (DAS). A tomada de tensão dos tensiômetros foi realizada 
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através de um tensímetro digital e ajustada conforme Equação determinada por GOMIDE 

(1998). Como nenhum sistema de irrigação tem eficiência de 100%, hove a necessidade de 

correção da lâmina de irrigação, que foi ajustada de acordo com a uniformidade de 

distribuição, que segundo o teste realizado in loco foi de 96%.  

Nos primeiros 20 dias após o transplantio não houve diferenciação do manejo de 

irrigação para os tratamentos com intuito de garantir o estabelecimento das plantas de 

pimentão, com a finalidade de manter o solo de toda área experimental próximo a capacidade 

de campo com um potencial mátrico médio de -10 kPa. Após este período, deu-se inicio a 

diferenciação dos tratamentos, onde as irrigações eram efetuadas quando os potenciais 

atingissem aproximadamente (- 15, - 25, - 35 e - 45 kPa).  

Ao longo do ciclo da cultura do pimentão foram realizados os tratos culturais 

necessários ao seu pleno desenvolvimento. Foram realizadas cinco colheitas durante todo 

período experimental. Os frutos foram colhidos em oito plantas úteis em cada parcela.  

Todos os dados quantificados foram verificados quanto à pressuposições da analise de 

variância. A normalidade foi verificada pelo teste de aderência de Lilliefors e, de forma 

complementar, visualmente pela simetria do histograma obtido pelo programa SAEG 

(Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas). Após a verificação da significância dos fatores 

em interação ou considerados isolados através da ANOVA, as médias foram comparadas 

utilizando o teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É possível observar que houve uma maior frequência na irrigação, de um a dois dias e 

menores lâminas aplicadas para a tensão de aproximadamente - 15 kPa, FRIZZONE et al. 

(2001) observaram que para a tomada de decisão em relação ao manejo de irrigação, o melhor 

potencial mátrico encontra-se na faixa de -15 kPa.  Para a tensão de aproximadamente - 25 

kPa observa-se que há uma diminuição na frequência de irrigação e aumento da quantidade de 

lâmina de água aplicada. Este comportamento pode ser explicado em função do aumento do 

tempo necessário para que a umidade do solo alcance a tensão pré-estabelecida. Nota-se que 

com o aumento da tensão há diminuição considerável na frequência de irrigação e aumento 

das lâminas aplicadas, onde as irrigações foram efetuadas em intervalos  próximos de nove a 

doze dias para as tensões de – 35 kPa e de quinze a dezoito dias para tensões de- 45kPa.  
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A eficiência do uso da água pode ser observada na Tabela 1, com indicação da massa 

fresca por planta, a produtividade e a lâmina irrigada acumulada em cada tratamento, a 

eficiência do uso da água é em função da relação de produtividade e lâmina total aplicada. 

TABELA 1. Eficiência do uso da água para os diferentes potenciais. 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste Tukey. 

 

A produção de frutos total de pimentão em kg ha-1 também diminuiu bastante entre os 

valores extremos das tensões estudadas, com redução de 31% da maior para a menor 

disponibilidade de água no solo. Diversos autores obtiveram resultados semelhantes 

trabalhando com a cultura do pimentão, (FRIZZONE et al., 2001).  

 

 

CONCLUSÕES 

  

 Foram observadas maiores produtividades nas menores tensões de água no solo e 

decréscimo considerável à medida que as tensões de água no solo aumentavam. 

A maior produtividade de frutos de pimentão foi de aproximadamente 75 t ha-1 na 

tensão de -15 kPa. 
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