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Resumo
As lavouras de maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Degener) vêm ganhando notoriedade no Brasil,
cujo cultivo se estende em quase todas as regiões. Objetivou-se em avaliar o crescimento das mudas de maracujazeiro
amarelo em resposta à interação entre a composição do substrato e níveis de salinidade da água de irrigação. O ensaio
experimental foi instalado em delineamento em blocos casualizado, com esquema fatorial (3x6) composto por dois
fatores: três níveis de salinidade e seis tipos de substratos, distribuído em quatro repetições, cada parcela constituída por
um saco de polietileno composto por duas plantas. O fator níveis de salinidade, condutividade elétrica: 0.3, 1.2 e 2.1
dSm-1 não influenciou no crescimento e desenvolvimento fisiológicos das mudas, os substratos resultou em efeitos
significativos estatisticamente, o esterco bovino apresentou o maior percentual em níveis fisiológico de crescimento e
desenvolvimento da planta.
Palavras-chave: Produção de mudas. Passiflora edulis f. flavicarpa Deg. Insumo orgânico. Condutividade elétrica.
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Abstract
The yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa Degener) crops have been gaining notoriety in Brazil, whose
cultivation extends to almost all regions. The aim of this study was to evaluate the growth of yellow passion fruit
seedlings in response to the interaction between substrate composition and irrigation water salinity levels. The
experimental trial was installed in a randomized block design, with a factorial scheme (3x6) consisting of two factors:
three levels of salinity and six types of substrates, distributed in four replications, each plot consisting of a polyethylene
bag composed of two plants. The factor levels of salinity, electrical conductivity: 0.3, 1.2 and 2.1 dSm-1 did not
influence the physiological growth and development of the seedlings, the substrates resulted in statistically significant
effects, the cattle manure presented the highest percentage in levels of physiological growth and development of the
plant.
Keywords: Seedling production. Passiflora edulis f. flavicarpa Deg. Organic input. Electric conductivity.

________________________________________________________________________________
Introdução
O maracujazeiro amarelo é uma fruta oriunda da América Tropical, pertencente ao gênero
Passiflora, a fruta foi inicialmente descrita no Brasil em 1587, como um “alimento em forma de
cuia” pelos indígenas e desde então é cultivada e comercializada em todo o país, com o maior
destaque nos estados do Pará, Bahia, Sergipe, Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais (SILVA et al.,
2021, TOMOMISTSU et al., 2014).
O Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener é uma planta trepadeira sublenhosa, de
caule cilíndrico, cuja, as folhas são trilobadas de margens serreadas e as flores são axilares,
solitárias e hermafroditas, já os frutos é uma baga com pericarpo com sementes ovais de
coloração negra amplamente cultivado e comercializado (SILVA et., 2021). Passiflora L. é o
gênero mais importante economicamente da família Passifloraceae com cerca de 576 espécies
distribuídas mundialmente, no Brasil a espécie é bastante requerida principalmente por seus frutos
comestíveis e pelas propriedades medicinais (OCAMPO et al., 2017).
Em esfera global estima-se que 20% das terras aráveis e 50% das terras cultivadas são
afetadas drasticamente pelo sal (FAO, 2006; FAO, 2007). Segundo Lacerda et al. (2010),
nacionalmente a região nordeste possui os piores índices de solos salinos, contudo, os estados da
Bahia e Ceará possui uma representatividade fracionada de 44 a 25,5% em todo país. Os níveis
salinos dos solos superficiais são maiores em subsolos e os mecanismos de tolerância da salinidade
diferem entre culturas, a salinidade danifica as plantas por meio dos fatores osmótico e pela
toxidade iônica, ambos os fatores podem ocorrer isoladamente ou em conjuntos, contudo, o estresse
abiótico inibe a absorção da água que consequentemente interfere na ativação enzimática,
quebrando e deslocando as reservas no tecido vegetal (SABERALI e MORADI, 2019).
A alta concentração de sais presentes no solo e na água de irrigação é um dos principais
fatores limitantes para a produção agrícola nas regiões áridas e semiáridas, influenciando no baixo
rendimento produtivo das plantas cultivadas (LIMA et al., 2021; SILVA et al., 2021). Em cultivos
sob condições salinas, as plantas sofrem redução no seu desenvolvimento, crescimento e
produtividade, decorrente dos íons presentes na solução do solo, ocasionando distúrbios funcionais
dos quais prejudicam o metabolismo vegetal (DINIZ et al., 2021; FREIRE e NASCIMENTO,
2018). No caso do maracujazeiro, a adversidade revela-se ainda mais agressiva devido à cultura ser
sensível à salinidade da água e do solo (AYERS e WESTCOT, 1999; NASCIMENTO et al., 2017),
logo, impacta diretamente na produção de mudas, onde as mesmas são as que definem o sucesso
produtivo da cultura (SANTOS et al., 2017; SILVA et al., 2018).
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O substrato usado no cultivo agrícola pode ser simples/combinado, natural/sintético,
mineral/orgânico, no entanto, as propriedades físico-química do substrato são variadas em função
do material de origem. De modo geral, as principais características requisitadas para a escolha do
substrato são, disponibilidade na região, facilidade no transporte, baixo custo, ausência de praga e
patógeno, riqueza de nutrientes e condições favoráveis para o desenvolvimento vegetal (KLEIN,
2015). Os substratos compostos por resíduos orgânicos são os mais requisitados pois responde as
principais características desejáveis e além disso, reduz os custos, possui mercado consumidor,
minimizar os impactos ambiental e fornece mudas de qualidade (MENEGHELLI et al., 2018).
Diante disso, objetivou-se avaliar o crescimento de mudas de maracujazeiro amarelo em
resposta à interação entre a composição do substrato e níveis de salinidade da água de irrigação.
Material e métodos
Localização
O experimento foi realizado na casa de vegetação do Centro de Ciências e Tecnologia
Agroalimentar, pertencente à Universidade Federal de Campina Grande (CCTA/UFCG) Campus
Pombal, localizado no sertão Paraibano, cujas, coordenadas 06º46’13” S, 37º48’06” W e de altitude
242m. O clima predominante, com base na classificação de Köppen, é do tipo Bsh (Semiárido)
quente e seco, possuindo uma pluviosidade em torno de 700 mm por ano, com chuvas torrenciais ao
longo do período chuvoso.
Tratamentos e delineamento estatístico
O ensaio experimental foi instalado em delineamento em blocos casualizado, com esquema
fatorial (3x6) composto por dois fatores: três níveis de salinidade e seis tipos de substratos,
distribuído em quatro repetições, cada parcela constituída por um saco de polietileno composto por
duas plantas.
Para os tratamentos níveis de salinidade da água de irrigação (CEa) foi usado: S1=0,3; S2=
1,2 e S3= 2,1 dSm-1, e os tratamentos tipos de substratos, T1 (testemunha)=Solo(SL); T2= Esterco
bovino(EB); T3=Esterco caprino (EC); T4=Casca de feijão (CF); T5=Bagaço de cana (BC); T6=Pó
de madeira (PM). Os tratamentos (T2, T3, T4, T5, T6) foram triturados e misturados na proporção
de 2:1:1 composto por: (Solo + Areia + Substrato utilizado).
Foram utilizadas sementes de maracujá amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.)
crioulas, oriunda do comércio local. As sementes foram despolpadas manualmente e secas de forma
natural em ambiente sombreado e com temperatura em torno de 25°C, as mudas foram produzidas
nas bandejas de profundidades 0,5 cm, onde, foi usado substrato comercial contendo uma
combinação de vermiculita, casca de pinus e húmus, na proporção de 1:1:1.
Quando as mudas de maracujazeiro apresentaram as folhas verdadeiras, elas foram
transplantadas para os sacos de polietileno com capacidade de 1000 ml, após o transplantio as
mudas foram irrigadas com 200ml de água, duas vezes por dia com os devidos tratamentos.
A irrigação foi feita com base no lisímetro de drenagem, aplicando-se uma fração de
lixiviação de 10%, até as plântulas apresentarem folhas verdadeiras, receberam águas com baixa
condutividade elétrica, 0,3 dS m-1. a partir dos 40 dias após a emergência, foram aplicados os
tratamentos.
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Preparação das águas de irrigação
Foram reservados recipientes plásticos de 50L para todos os níveis de salinidade, os sais
(NaCl) foram pesados conforme tratamentos, em seguida foram adicionados na água e misturados
até ser atingido o nível desejado de CE, foi conferido os valores com um condutivímetro portátil
que teve condutividade elétrica ajustada à temperatura de 25ºC.
Variáveis analisadas
Aos 80 dias após a emergência, iniciou as avaliações, foram mensuradas a altura da planta
(cm) com uma régua graduada; o diâmetro do caule (cm), com um paquímetro digital; e os números
de folhas foram quantificados.
Análise estatística
Os dados obtidos foram avaliados mediante análise de variância pelo teste ‘F’. Nos casos de
significância, foi realizado o teste de médias Tukey a 5% de probabilidade para o fator substrato por
meio do programa SISVAR 6.0 (FERREIRA, 2011).
Resultados e discussão
Na tabela 1 encontram-se os resultados da análise de variância, para as variáveis: Altura da
Planta (AP), Número de folhas (NF) e Diâmetro do Caule (DC). Observa-se que houve diferenças
significativas (P<0,01) entres todas as variáveis do fator tipos de substratos, porém, no estudo da
interação dos fatores níveis de salinidade e tipos de substratos, as variáveis demonstraram efeito não
significativo.
De acordo com Rocha et al. (2017) o substrato é o principal insumo para produção de
maracujazeiro amarelo, contudo, o mesmo deve proporcionar condições favoráveis, tais como, uma
boa estrutura, consistência, aeração, capacidade de retenção, nutrientes, consistindo em uma melhor
germinação, emergência e distribuição radicular no substrato, portanto, em termos gerais o substrato
mais indicado para as mudas de maracujazeiro deve possuir composição química e física em
equilíbrio.
No estudo isolado dos níveis de salinidade na Tabela 1, as concentrações (0.3, 1.2 e 2.1
dSm-1) não diferiram estatisticamente o crescimento e desenvolvimento das mudas do
maracujazeiro. Este resultado discorda da avaliação realizada por Oliveira et al. (2015), que usou
níveis de condutividade elétrica similares, no entanto, houve efeitos significativos em os níveis de
concentração de sais.
A concentração elevada de sais na solução do substrato influencia o potencial osmótico
negativamente, sodicidade e a estabilidade estrutural do substrato, contudo, a partir do potencial
osmótico a salinidade reduz a microbiota, ocorrendo assim, a perda de água das células para o meio
externo através do efeito específico dos íons nas raízes (plasmólise) e a lise das células (YAN et al.,
2015). Com o aumento da salinidade as trocas gasosas do solo são reduzidas, porém algumas
plantas assim também como os microrganismos conseguem se adaptar a baixo potencial osmótico
através da acumulação de osmólito, as raízes com um melhor desenvolvimento suportam as
condições adversas do ambiente (MENEGHELLI et al., 2018).
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Tabela 1 - Resumo da análise de variância das variáveis: Altura da Planta (AP), número de folhas (NF) e diâmetro do
caule (DC) da espécie Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.
ANOVA
Fonte de Variação

GL

AP
(cm)

NF

DC
(cm)

Níveis de Salinidade

2

1,040ns

0.335ns

0,049ns

Tipos de Substrato

5

23,40**

20,541**

0,544**

Sal x Sub

10

2,739ns

4,706ns

0,099ns

Bloco

3

2,068ns

15,378ns

0,181ns

25,47

25,82

23,16

6,14

5,98

1,65

CV (%)
MÉDIA
ns

**significativo a 1%; *significativo a 5%; não significativo

Algumas pesquisas vêm ressaltando o efeito deletério, que ocorrem em algumas plantas
submetidas à salinidade, Freire e Nascimento (2018), explicam que substâncias húmicas e fenóis
presente no solo e substratos, possuem essa capacidade de reduzir os efeitos do excesso de
salinidade e induzir a plantar a adaptação e ajustamento osmótico.
Os efeitos deletérios dos salinidade na água de irrigação ocorrem em virtude das substâncias
húmicas presentes nos insumos orgânicos, as substâncias húmicas proporcionam um maior ajuste
osmótico entre a raiz e a solução do solo (ALVES et al., 2019).
Lopes e Marcelo (2008), observaram que a salinidade afeta na evidência no potencial
fisiológico devido ao aumento da concentração de sais e íons no substrato que influenciam a
germinação e no vigor da semente, devido a captação da água, ocasionando variações no
desenvolvimento das plantas de diferentes espécies sob estresse salino de íons e balanço osmótico
das células, estimulando no fluxo da água e produz toxidez às plântulas.
A salinidade limita o crescimento e desenvolvimento das plântulas, devido ser sensível aos
sais, aumenta a fitotoxicidade, Nascimento et al. (2017) afirma que a condutividade elétrica da água
utilizada na irrigação de 0,43 para 4,5 dS m-1, não reduziu o número de folhas das mudas em
substrato sem biofertilizante, mas nos tratamentos com biofertilizantes não abrandaram a
agressividade dos sais, que auxiliaram na inibição da área foliar, matéria seca das raízes e folhas das
plântulas.
Avaliando o fator substrato isoladamente, observa-se que nas variáveis, altura da planta
(AP), números de folhas (NF) e diâmetro do caule (DC), o substrato contendo esterco bovino (EB)
apresentou resultados mais eficiente, a seus feitos deve-se pela qualidade do esterco e sua
composição que favoreceu o desempenho das mudas, cuja, a planta atingindo uma média de 8,14cm
de altura, 8,00 o número de folhas e o diâmetro de 2,01cm (Tabela 2).
Provavelmente essa superioridade ocorreu em função da quantidade de nutrientes presentes
no esterco, bem como a capacidade de proporcionar uma melhor estruturação como boa porosidade,
aeração e uma boa capacidade de retenção de água, essenciais para o desenvolvimento das mesmas,
resultados similares foram observados também para as plantas que foram cultivadas apenas na
testemunha (solo).
Diversos autores mencionaram o benefício do esterco bovino para a produção de mudas.
Alves et al. (2020) observaram que a incorporação de esterco bovino no substrato favoreceu a
qualidade das mudas de pimenta. Oliveira et al. (2015) utilizou 100% de esterco bovino e composto
de coco e observou que ambos favoreceram o comprimento radicular, e que a mistura de esterco
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bovino nas concentrações de 10, 20 e 30% promoveram mudas com maior qualidade. Melo et al.
(2019) destacou a importância do esterco bovino na produção de mudas de maracujazeiro amarelo e
observou que a incorporação de 25% do esterco produz mudas com uma maior qualidade.
Tabela 2 - Valores médios percentuais da Altura da Planta (AP), números de folhas (NF) e diâmetro do caule (DC) do
maracujazeiro amarelo cultivadas em diferentes substratos em função da irrigação com água de distintas salinidades.

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey até 5% de
probabilidade.

O substrato que apresentou as menores médias de altura da planta (AP) foi o bagaço de cana
(BC) com média de 4,47 cm. É possível que alguns substratos estivessem com uma alta
condutividade elétrica e pH acima do ideal, ocasionando alguma toxicidade que influenciou no
processo de crescimento dessas plantas.
Conclusão
O fator níveis de salinidade, condutividade elétrica (CEa) 0,3; 1,2 e 2,1 dSm-1
não
influenciou o crescimento e desenvolvimento fisiológicos das mudas da espécie Passiflora edulis f.
flavicarpa Deg. O fator tipos de substratos resultou em efeitos significativos estatisticamente, dentre
os substratos testados, o esterco bovino apresentou o maior percentual em níveis fisiológico de
crescimento e desenvolvimento da planta, seguido da testemunha (solo), pó de madeira, casca de
feijão e esterco caprino e o substrato bagaço de cana apresentaram os resultados menos
satisfatórios.
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