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RESUMO: Devido à possibilidade de veranicos no cultivo de espécies frutíferas, é 

fundamental quantificar a resposta das culturas ao déficit hídrico, ainda na fase inicial de 

crescimento. Assim, o objetivo deste trabalho foi quantificar parâmetros de qualidade de 

mudas de Eugenia uniflora L. em recipientes sob déficits hídricos, durante 200 dias após 

semeadura. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em blocos ao acaso, com três 

repetições, em parcelas subdivididas, no esquema 2x5. Nas parcelas, utilizaram-se vasos 

rígidos de 2,3 L e sacos plásticos de 2,0 L, preenchidos com substrato comercial e areia fina, 

na proporção 1:1 (v/v). Nas subparcelas, foram aplicados déficits hídricos, iguais a 20%, 40%, 

60%, 80% e 100% da ETc. Utilizou-se o sistema de irrigação por gotejamento. O vaso rígido, 

irrigado a 100% da ETc, propiciou maior altura, diâmetro de caule, área foliar e matéria seca 

de raízes (MSR) e da parte aérea (MSPA), em relação ao saco de plástico e, 

consequentemente, maior índice de qualidade das mudas (Índice de Dickson). Mudas 

irrigadas a 20% da ETc apresentaram maior razão MSR/MSPA, em relação às mudas que 

receberam maiores níveis de irrigação. 

PALAVRAS-CHAVE: Eugenia uniflora L., área foliar, Índice de Qualidade de Dickson 

 

 

SEEDLINGS QUALITY PARAMETERS OF SURINAM CHERRY IN CONTAINERS 

UNDER WATER DEFICITS 

 

SUMMARY: Because of the possibility of dry spells in the cultivation of fruit species, it is 

essential to quantify the response of crops to drought, still in the early stages of growth. Thus, 

the objective of this work was to quantify parameters the Eugenia uniflora L. seedlings 

quality, in containers under water deficits, for 200 days after sowing. The experiment was 

conducted in a greenhouse in a randomized block design with three replications in a split plot, 

in 2 x 5. Rigid pots of 2.3 L and plastic bags of 2.0 L, filled out with commercial substrate 

and fine sand, in the proportion 1:1 (v/v), were used in the plots. Water deficits equals to 
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20%, 40%, 60%, 80% and 100% of ETc were used in the subplots. The drip irrigation system 

was used. The rigid pot, irrigated at 100% of ETc, provided greater height, stem diameter, leaf 

area, roots dry matter (MSR) and shoot dry matter (MSPA), in comparison relation to the 

plastic bag and, consequently, higher dry matter content and quality of the seedlings (Dickson 

Index). Surinam cherry seedlings irrigated at 20% ETc showed higher ratio between the 

MSR/MSPA, in comparison to the seedlings they received higher levels of irrigation. 

KEYWORDS: Eugenia uniflora L., leaf area, Dickson’s Quality Index. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A expansão dos plantios comerciais, sobretudo em regiões semiáridas, carece de 

informações sobre qualidade de mudas e demanda hídrica de E. uniflora L., as quais 

contribuirão para a obtenção de pomares mais produtivos e longevos. Dentre os fatores que 

influenciam na qualidade das mudas, são relevantes as dimensões e volume do recipiente e a 

irrigação real necessária. 

Recipientes de grande volume requerem maior área no viveiro (SILVA et al., 2013) e 

aumentam os custos com substrato, mão de obra, bancadas, transporte e distribuição das 

mudas. Por outro lado, recipientes pequenos causam estresse às mudas, por limitarem o 

desenvolvimento radicular, entretanto se apresentarem menor diâmetro e maior altura podem 

economizar substrato e serem adequados à produção de mudas E. uniflora L., uma vez que 

esta espécie apresenta sistema radicular pivotante. 

Com relação à irrigação, tanto o déficit quanto o excesso hídrico são prejudiciais na fase 

de muda. A disponibilidade hídrica no substrato influencia os processos de absorção e 

abertura de estômatos. A água é constituinte da massa verde de espécies lenhosas, como a 

pitangueira, e essencial no fluxo de seiva, transpiração e turgescência. O mais importante 

mecanismo fisiológico de tolerância dos vegetais ao déficit hídrico é o fechamento estomático 

que, por consequência, reduz a transpiração e o potencial hídrico foliar, principalmente nos 

horários mais quentes (SANTOS; CARLESSO, 1998). 

Conforme Bezerra et al. (2004), embora a pitangueira apresente potencial econômico e 

seje cultivada em regiões de escassez hídrica, as pesquisas sobre tolerância dessa espécie ao 

déficit hídrico são escassas.  Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o coeficiente de 

cultivo e qualidade de mudas de Eugenia uniflora L., em recipientes sob déficit hídrico, 

durante os 200 dias iniciais. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em bancadas, em casa de vegetação (22º42’41”S e 

47º37’46”W, a 561 m de altitude), em Piracicaba, SP, no período de outubro de 2010 a abril 

de 2011. 

O substrato utilizado foi uma mistura de 50% de substrato comercial e 50% de areia fina 

seca ao ar, com base em volume. Para cada 100 L da mistura, foram adicionados 15 L de 

vermiculita e 200 g do fertilizante 20-11-15 (N-P2O5-K2O) com micronutrientes. A semeadura 

foi realizada em bandejas de poliestireno expandido, de 128 células. 

O delineamento foi o de blocos ao acaso, com três repetições, em parcelas subdivididas, 

no esquema 2x5. Nas parcelas, utilizaram-se dois tamanhos de recipiente: vaso de 

polipropileno, de 2,3 L (17,5 cm de diâmetro na borda superior, 12,0 cm de diâmetro na base 

e 15 cm de altura) e saco plástico de 2,0 L (15 x 30 cm, de largura e altura, respectivamente, e 

0,2 mm de espessura). Nas subparcelas foram aplicados cinco déficits de irrigação, 

diariamente, iguais a 20%, 40%, 60%, 80% e 100% da evapotranspiração da cultura (ETc), 

obtida por pesagem. Cada subparcela foi constituída por oito mudas. 

O plantio nos recipientes foi realizado aos 35 dias após a semeadura (DAS), utilizando 

plântulas de desenvolvimento uniforme, com dois pares de folhas. Os déficits hídricos foram 

aplicados a partir de 40 DAS. Utilizou-se o sistema por gotejamento, com emissores 

autocompensantes, de 2,0 e 4,0 L h-1, e adaptadores de duas e quatro saídas, para obter vazões 

equivalentes aos déficits. 

Aos 120, 160 e 200 DAS, foram avaliados: altura de muda (AM), diâmetro de caule 

(DC), a área foliar (AF), matéria seca de muda (MSM), a relação entre as matérias secas de 

raízes e da parte aérea (MSR/MSPA), o índice de qualidade das mudas, através do Índice de 

Qualidade de Dickson (IQD), conforme a equação original de Dickson, Leaf e Hosner (1960): 

MSR

MSPA

DC

AM

MSM
IQD



  

em que, 

MSM é a massa de matéria seca de muda (g); 

AM é a altura de muda (cm); 

DC é o diâmetro de caule (mm); 
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MSPA é a massa de matéria seca da parte aérea (g); 

MSR é a massa de matéria seca de raízes (g). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve efeito significativo de recipientes sobre todos os parâmetros avaliados, de pelo 

menos 5% de probabilidade, em todas as idades das mudas. A única exceção foi a relação 

MSR/MSPA, aos 160 e 200 DAS, que não apresentou diferença significativa. O vaso de 2,3 L 

proporcionou maior altura, diâmetro de caule, produção de matéria seca (MSR, MSPA e 

MSM), área foliar e índice de qualidade das mudas, em relação ao saco plástico (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Altura de muda (AM, cm), diâmetro de caule (DC, mm), matéria seca de raízes 

(MSR, g muda-1), da parte aérea (MSPA, g muda-1) e de muda (MSM, g muda-1), área foliar 

(AF, cm2 muda-1), Índice de qualidade de Dickson (IQD) de mudas de E. uniflora L., em 

função da idade (dias após a semeadura) e recipientes, em Piracicaba, SP, 2011. 

Idade Recipiente AM DC MSR MSPA MSM MSR/MSPA AF IQD 

120 dias 
Vaso 19,97 A 1,90 A 0,24 A 1,38 A 1,62 A 0,20 B 162,7 A 0,10 A 

Saco plástico 13,29 B 1,49 B 0,14 B 0,66 B 0,80 B 0,24 A 82,9 B 0,06 B 
Média: 16,63 1,70 0,19 1,02 1,21 0,22 122,8 0,08 

160 dias 
Vaso 35,26 A 3,22 A 0,84 A 4,98 A 5,82 A 0,21 NS 468,5 A 0,34 A 

Saco plástico 23,01 B 2,39 B 0,40 B 2,34 B 2,74 B 0,22 NS 247,8 B 0,17 B 
Média: 29,14 2,81 0,62 3,66 4,28 0,21 358,2 0,26 

200 dias 
Vaso 52,49 A 4,32 A 1,49 A 8,95 A 10,44 A 0,22 NS 804,6 A 0,57 A 

Saco plástico 34,97 B 3,40 B 0,75 B 4,53 B 5,28 B 0,20 NS 463,3 B 0,32 B 
Média: 43,73 3,86 1,12 6,74 7,86 0,21 633,9 0,44 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, para a mesma idade, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 
5% de probabilidade. NS - Não significativo pelo teste F 

 

As mudas de pitangueira apresentaram índices de qualidade de Dickson (IQD) 

inferiores a 1,0, isto devido à baixa produção de massa de matéria seca de muda (MSM) e de 

raízes (MSR) em relação à parte aérea (MSPA) e à altura (AM), características estas inerentes 

à espécie E. uniflora L. 

Houve efeito dos déficits hídricos sobre todas as características avaliadas (p<0,01). As 

análises de variância indicaram interação significativa de recipientes x irrigação apenas sobre 

a MSM, aos 160 dias (p<0,01), e a MSM e a relação MSR/MSPA, aos 200 dias (p<0,05). 

Maiores valores de AM, DC e AF foram obtidos em mudas de pitangueiras que receberam 

maiores lâminas de irrigação (Figura 1), independentemente do tipo de recipiente. 
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Figura 1. Altura (AM, cm), diâmetro de caule (DC, mm), área foliar (AF, cm2 muda-1) e 

matéria seca muda (MSR, g muda-1) de pitangueira, em função de déficits hídricos (DH, % 

ETc), aos 120, 160 e 200 dias após semeadura, em Piracicaba, SP, 2011. 

 

 

Verifica-se que nos últimos 80 dias do experimento, houve maior desenvolvimento das 

mudas do que nos primeiros 120 dias após a semeadura. Isso se deve, sobretudo, à maior 

MSR e AF, o que significa maior absorção de nutrientes e evapotranspiração, em relação às 

mudas em estádio inicial. 

Assim como a área foliar, a MSM e o IQD também apresentaram resposta quadrática 

aos 120 dias, e linear, aos 160 e 200 dias após semeadura. Dentre as características avaliadas, 

apenas a relação MSR/MSPA apresentou redução à medida que aumentou os níveis de 

irrigação (Figura 2). 
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Figura 2. Relação da matéria seca de raízes e da parte aérea (MSR/MSPA) e índice de 

qualidade de Dickson (IQD), de mudas de pitangueira, em função de déficits hídricos (DH, % 

ETc), aos 120, 160 e 200 dias após semeadura, em Piracicaba, SP, 2011. 

 

A maior razão MSR/MSPA em substrato sob déficit hídrico mais intenso (reposição de 

20% e 40% da ETc), é considerada uma característica vantajosa, pois o maior 

desenvolvimento do sistema radicular favorece a absorção de água e nutrientes, e 

consequentemente, o pegamento das mudas após transplantio. Maior relação MSR/MSPA em 

plantas sob déficit hídrico é, segundo Correia e Nogueira (2004), um mecanismo de 

resistência à seca, em virtude da menor área foliar e evapotranspiração. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Mudas de pitangueira (E. uniflora L.) apresentaram maior desenvolvimento e qualidade, 

em ausência de déficit hídrico. 

Mudas provenientes do vaso rígido apresentaram maior desenvolvimento, produção de 

matéria seca, de raízes e parte aérea, e índice de qualidade, em comparação ao saco plástico. 

À medida que se aumenta o déficit hídrico, na faixa de 80% a 20% da ETc, é maior a 

resistência de E. uniflora L. à seca, em razão da maior relação MSR/MSPA 
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