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RESUMO: Neste trabalho objetivou- se estudar variaveis microclimaticas como: temperatura do ar (°C),
umidade relativa do ar (%) e deficit de saturacao de vapor em (K pa.), em diferentes modelos de estrutura
de ambiente protegido associado ou nao a sistema de nebulizacao, onde foi cultivado couve-flor c.v. Sol de

verso. 0 experimento foi conduzido na Universidade Federal Rural da Amazonia, localizada no
municipio de BelemPa, que apresenta uma altitude de 9m, latitude 1° 28' S e 48° 30' Wr, no period° de
novembro a fevereiro /2000. 0 delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, corn
quatro repeticoes. As condicOes microclimaticas diferiram em funcao do modelo arquitetonico. Nas horas
mais quentes do dia, os ambientes LCN e ACN apresentaram temperaturas mais baixas em ate 4,5°C
quando comparadas corn os outros tratamentos sem nebulizacao nao diferindo estatisticamente entre si .
Os ambientes corn nebulizacao apresentaram os menores deficits de saturacao de vapor. As plantas
cultivadas no ambiente LCN apresentaram maior percentagem de floracao, major peso medio de cabeca e
conseqiientemente a maior produtividade, diferindo de todos os demais tratamentos. As plantas cultivadas
no ambiente Test. apresentaram menor peso medio de cabeca, proporcionando produtividade bem inferior
a todos os outros.

TERMOS PARA INDEXACAO: Couve-flor, Ambiente Protegido, Producao.

CAULIFLOWER (Brassica oleraceae var. Botrytis) CULTIVATION
MICROCLIMATIC PARAMETERS, EVALUATED IN DIFFERENT
ARCHITECTURES OF PROTECTED ENVIRONMENT, WITH AND
WITHOUT NEBULIZATION, UNDER THE CLIMATIC CONDITIONS OF
BELEM (PA - BRAZIL).
ABSTRACT : In this work the objective was to study microclimatic variables such as: air temperature
(°C), relative humidity of the air (%) and vapour saturation deficit (Kpa.), in different structure models of
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protected environment associated or not to a nebulization system, where cauliflower was cultivated c.v.

summer Sun. The experiment was conducted at the Universidade Federal Rural da Amazonia,
municipality of Belem, State of Para., at an altitude of 9m, latitude of 1° 28' S and 48° 30' Wr, in the period
of November until February, 2000. The experimental design was entirely ramdom, with four repetitions.

The microclimatic conditions differed due to the architectural model. In the hottest day hours, the
environments LCN and ACN presented lower temperatures, up to a 4,05 °C difference, when compared to

the other treatments without nebulization. The two environments were not statistically different. The
environments with nebulization presented the lowest deficits of vapour saturation. The plants cultivated
in the environment LCN presented higher flowering percentage and average head weight, consequently,
higher productivity, differing from all the other treatments. The plants cultivated in the environment
Test.presented a lower average head weight, resulting in much lower productivity, compared to all the
other ones.

INDEX TERMS: Cauliflower, Vegetative House, Production

1 INTRODUCAO

A regiao Norte, de modo geral,
apresenta urn mercado consumidor expressivo de
produtos horticolas, a ponto de justificar a vinda
de produtos desta natureza oriundos das regi6es

quanto nova na regiao. Para Goto e Tivelli (1998),

tornam-se necessarias pesquisas direcionadas
para a determinagao de modelos de estruturas

apropriados. Praticas culturais especfficas
tambem sao necessarias para que se possam

Sul e Sudeste, corn bastante regularidade e um

proporcionar condicOes ambientais que permitam
o cultivo de algumas especies diferentes daquelas

expressivo volume. Tal fato, deve-se a uma

comumente produzidas na regiao e que

demanda crescente, fruto de maior
conscientizagao por parte da populagao, que vem
percebendo que uma alimentagao mais saudavel,
proporcionada pela ingestao regular de hortaligas,

proporciona melhor qualidade de vida e major
longevidade, associada ao fato de que a regiao

apresenta pequena diversidade de produgao
destes produtos, devido as condigoes climaticas
serem limitantes para tal. Visando proporcionar
melhores condigOes de controle sob estes fatores,
principalmente no que se refere ao excesso de

chuva e altas temperaturas. Quanto a este
parametro, Jones (1993) relata que temperaturas
extremas podem causar reducoes significativas na
produtividade e qualidade e ate provocar a morte

das plantas. Em fungao disto, comegou-se a
trabalhar corn cultivo em ambientes protegidos
(plasticultura), sendo que copiou-se modelos de
estruturas e praticas culturais, de regiOes que
apresentam condicOes climaticas completamente

diferentes das existentes na regiao Norte,
implicando conseqiientemente em outros
problemas dentro desta atividade, um tanto

apresentam uma excelente demanda e cotagao de
preco no mercado local, como é caso da couveflor.

A baixa temperatura e o principal fator
do ambiente (clima) a estimular a iniciacao dos
botOes florais em brassicas. Este estimulo ocorre
quando a temperatura permanece baixa por urn
period° que pode variar em fungao da especie
(COUTO, [19--]).

Quando a temperatura diaria atingir
35°C, com noites tambem quentes, o rendimento
da maioria das cultivares de couve-flor 6 afetado,

havendo redugao no tamanho das folhas e
conseqiientemente desenvolvimento precario da
cabega Knott6 (1951 apud SOUZA, 1983); GARY
(1988). Para minimizar tais efeitos, o emprego da
nebulizacao para diminuir a temperatura do ar, no

interior de ambientes protegidos, depende do
deficit de saturacao (Ds) do ar. Quando existe um

Ds, a aspersao de fmas goticulas de agua no
estado liquido permite extrair uma parte da

energia do ar mediante a passagem dessas

KNOTT, J. E. Palestra sobre horticultura.
Sao Paulo: Ed. da USP, 1951. 213 p.
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goticulas ao estado de vapor, reduzindo a

argilosa, apresenta ponto de murcha ao nivel de

temperatura. Esta t6cnica sera tao mais eficiente

5Atm (-0,5MPa), sendo que 90% da agua

quanto maior for o Ds. (ANDRIOLO,1999).
Esses efeitos passam a ser mais importantes

0,3MPa), (CASTRO, 1993); apresentando uma

quando o deficit de saturacdo de vapor d' agua do
ar atinge valores elevados, da ordem de 1,5 a 2,2
Kpa, para deficits medios (0,3 a 1,0 Kpa) e baixos

(0,1 a 0,3 Kpa), esse efeito é muito reduzido
(ANDRIOLLO, 2000)

Diante do exposto, este trabalho tem o

objetivo de avaliar o efeito das condicOes
microclimaticas em diferentes arquiteturas de

ambiente protegido, associado a sistema de
nebulizacao, sobre parametros fisiologicos e de

producao de plantas de couve-flor cv. Sol de
Vera°, visando tornar viavel o cultivo desta
olericola na regido de Belem-Pa.

2 MATERIAL E METODOS

2.1 LocAuzAcAo DO EXPERIMENT°
0 presente trabalho foi conduzido em
area da Universidade Federal Rural da Amazonia
(UFRA), localizada no municipio de Belem (Pa),
que apresenta uma altitude media de 9m, latitude
1° 28' S e 48° 30' Wr, no period° de novembro/99 a
fevereiro/2000.

disponivel situa-se na tensao de ate -3Atm (topografia plana.

2.3 CARACTERIZAc AO DO EXPERIMENTO

Estudou-se o comportamento da
couveflor em 5 diferentes ambientes:
a) estrutura tipo capela corn semilanternin sem
nebulizacdo ( LSN);
b) estrutura tipo capela corn semilanternin corn
nebulizacao (LCN);
c) estrutura tipo arco sem nebulizacao (ASN);
d) estrutura tipo arco corn nebulizagab (ACN);
e) cultivo realizado sem protecao alguma (ceu
aberto).

Para a cobertura das estruturas utilizouse agrofilme de polietileno transparente de 100p
aditivado corn filtro contra radiacao ultra violeta
(U.V.) Utilizou-se urn delineamento experimental

inteiramente casualizado, corn 5 ambientes e
quatro repeticOes, sendo a area 661 composta por

34 plantas. A especie estudada foi a Couve-flor
(Brassica oleraceae v. Botrytis cultivar Sol de
Verab), cultivar melhorada e recomendada para
clima quente.

A precipitacdo pluviometrica apresenta
urn comportamento tipico de areas tropicais de
alta pluviosidade, sendo a media registrada nos
altimos 103 anos de 2754,4mm, apresentando
uma estacdo chuvosa de dezembro a maio e uma

estacao seca, ou menos chuvosa, de junho a
novembro (NECHET, 1993) e conhecidas,

rigorosamente, como inverno e verso,

2.4 1NSTALACAO E CONDUc AO DO

EXPERIMENT°
Foram construidas 4 casas de vegetacdo
com estrutura de madeira de 5,0 x 15,0m, com pe
direito de 2,6m de altura, adotando-se o sentido de
orientaca'o Leste-Oeste, sendo duas ern forma de

respectivamente (NUNES, 2000).

capela corn semilanternin e duas em forma de

2.2 CARACTERISTICAS DO SOLO DA
AREA EXPERIMENTAL

modelo, um sistema de nebulizacao a uma altura

0 solo e do tipo Latossolo Amarelo,
distrofico e apesar de apresentar textura areno

temperatura chegasse a 32°C e desligar quando a
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arco. Instalou-se, em uma estrutura de cada

de 2,5m do solo, e esta era ativada por um
termostato programado para ligar quando a

temperatura atingisse 29°C, sendo que os
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nebulizadores foram distribuidos em duas linhas
distanciadas 2m uma da outra e foram espacados
de 2,5m urn do outro dentro da linha, de forma
alternada, com uma vazao individual media de
6,0L/h. 0 ambiente testemunha nao apresentou
nenhuma estrutura de cobertura, sendo, portanto,
conduzido a ceu aberto.

espessura, onde foram afixados tits extremidades
tambern circulares de madeira com apenas 0,5cm
de diametro e altura, sendo esta ultima dimensao

da altura a responsavel pela profundidade de
semeio, onde com uma leve pressao sobre a
superficie do copo preenchido corn o substrato,

moldou-se as covas de semeio, que apos a

Em todas as areas, o solo foi preparado com

colocacao das sementes eram preenchidas corn
substrato. Os recipientes recebiam irrigagao no

enxada rotativa, acoplada a um micro trator,

inicio da manha e final da tarde. A germinagao foi

visando a descompactacao do solo para facilitar a

constatada 48h apos o semeio, e so foram

construcao dos canteiros, que apresentaram as
seguintes dimensoes: 1,0m de largura, 15,0m de
comprimento e 0,20m de altura. 0 espacamento
adotado foi de 0,70m em linhas divergentes,

utilizadas mudas que germinaram ate o quinto dia
ape's o semeio; corn 12 dias apos o semeio foi feito

visando-se corn isto diminuir a competicao tanto a
nivel de solo (raiz) como de luz. Corn intuito de se
promover maior homogeneizacao do solo, ap6s a

marcacao das covas, com auxflio de uma forma

desbaste, deixando-se apenas as mudas mais
vigorosas, uma por copo. Nesta ocasiao foi
realizada uma primeira adubacao foliar, numa
concentracao de 2ml/L com produto contendo
macro e microelementos como mostra a Tabela 1.

metalica de forma circular corn 0,23m de

As mudas foram transplantadas para o local
definitivo corn 25 dias ap6s o semeio, quando

diametro e 0,15m de altura (6,22L) acoplada a um

nesta ocasiao apresentavam-se corn dois a tees

cabo de madeira, abriu-se todas as covas, em
todos os ambientes colocou-se o solo de cada
ambiente em monte separado; em seguida,

pares de folhas definitivas e receberam duas

misturou-se de forma proporcional e gradativa o

de 5m1/L de agua.

solo dos cinco montes, e devolveu-se para as
covas atraves de um recipiente de 4,7L; em
seguida adicionou-se 1,5L de esterco de gado

adubacoes foliares corn o mesmo produto 15 e 30
dias apos a primeira, sendo que a concentracao foi

No local definitivo do cultivo, foram

de ca1c6rio dolomitic° por cova; em seguida,
promoveu-se a mistura destes com o resto do

instaladas duas linhas de mangueiras por canteiro
corn irrigacao do tipo gotejamento, com regulador
de pressao que proporcionou uma vazao de 4L / m
/ h e foram instalados para o manejo da irrigacao

substrato da cova.

dois tensiometros por ambiente, e as tensOes

seco, curtido e triturado (forrageira) e mais 150g

0 semeio foi realizado em copos
plasticos descartaveis de 200m1, cheios com

foram mantidas durante o ensaio entre 1 a 2atm,
sendo as tens6es calculadas, segundo Cassel e
Klute (1986), atraves da seguinte formula:

substrato composto de tres partes de terrico e uma

parte de materia organica (esterco de gado

IP= -12,6H - Hc - Z

curtido, seco e triturado), sendo este autoclavado a

120Kg/cm2 durante 15 minutos. As sementes
foram tratadas com Penta Cloro Nitro Benzeno

(P.C.N.B.), numa proporcao de 2g / 50g de
semente, foram semeadas tees sementes por copo,
de forma eqUidistantes e a uma profundidade de
0,5cm, onde para tal utilizou-se urn taco circular

de madeira com 4cm de diametro e 2cm de

118

onde:
-12,6 = constante
H= Distancia do menisco de merctirio ate o
spice da coluna
Hc = Distancia do menisco de merctirio ate o
nivel do solo
Z= Profundidade da capsula porosa
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Tabela 1- Composicdo e quantidade dos elementos utilizados na adubacao foliar realizada em
plantas de couve-flor, cultivadas nos diferentes ambientes.

ELEMENTOS
NITROGENIO
P2 05 SOL. EM CNA + H2O
OXIDO DE POTASSIO
ENXOFRE
B ORO

COBALTO
MANGANES
MOLIBIDENIO
ZINCO

2.5 PARAMETROS AVALIADOS

2.5.1 Microclinulticos

Os parametros microclimaticos
avaliados foram: temperatura do ar ( °C), umidade

QUANTIDADE S (%)
11,0
11,0
8,0

0,4
0,71
0,0006
0,026
0,002
0,71

2.5.3 Incidencia de pragas e seus controles

Ocorrencia de Paquinha: (Grillotalpa
hexadactyla Ortoptera-Grillotalpidae) observouse esta incidencia apos o transplantio cortando as
plantas na regido do coleto, para o seu controle

umidade foram coletados atraves de um

utilizou-se o Tiofosfato de 0,0-dietil-0,3,5,6tricloro-2-piridila (CLORPIRIFOS) em uma

termohigrometro, marca testo modelo 610E, com

concentracao de 1,44g/L, utilizou-se 100m1 da

estes dados determinou-se o DSV. As
determinacoes foram realizadas das 9h as 17h,

solucao por cova, aplicada com o auxflio do
pulverizador sem bico, dirigindo-se o jato

corn intervalo de duas horas entre uma observacao

diretamente na cova, foram feitas duas aplicagOes

e outra, e os valores medios de temperatura e
umidade relativa foram obtidos em 12 dias ao

coin intervalo de 10 dias entre uma aplicacao e

relativa (%) e DSV. Os dados de temperatura e

longo do period° de cultivo (3 coletas nos meses
de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro).

2.5.2 Deficit de saturacao de vapor
0 deficit de saturacao de vapor (DSV)

foi determinado, utilizando-se os dados de
temperatura do ar e umidade relativa, atraves da
seguinte formula:
DSV= es e, onde
es= densidade de vapor d'agua na saturacao
e= densidade de vapor d'agua real
os valores de (es) e (e) foram obtidos das
formulas:
es= (0,603 x 10k) a .(7,5 x T) / 237,3 + T
e= (es x UR)/100

outra, o que foi suficiente para controlar o ataque.

Ocorrencia de Mosca branca, Bemisia
sp.(Hemiptera, Aleyrodidae). Durante a fase de
crescimento vegetativo houve incidencia desta
mosca causando danos. Para o controle realizou-

se uma pulverizacao corn imidaclopirid na
concentracao de 0,49g/L.

Ocorrencia de Erwinia carotovora: as
plantas apresentavam podridalo seguida de morte
e foram imediatamente erradicadas e queimadas

todas aquelas que apresentavam sintomas da
doenca que se caracterizavam por necroses que
ocorriam na base do peciolo, caule da planta ou
ate mesmo na inflorescencia e em seguida a

erradicacao, foram realizadas em carater
preventivo pulverizacOes com cloranfenicol
Levogiro adotando-se uma concentracao de 2g/L.
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2.5.4 Parametros de producao

(31,29°C 30,47°C e 31,24°C), respectivamente,

diferindo estatisticamente dos ambientes
anteriores (LCN e ACN). No entanto, foram
iguais entre si, coincidindo corn os resultados

Namero de cabecas (inflorescencias)

Ate o 135° dia (da semeadura ate a altima

encontrados por Faria Junior et al. (1993). Este

colheita) foram feitas as contagens das plantas

mesmo comportamento foi observado nos

que floresceram em cada ambiente, e os

horarios de 11h, 13h e 15h, mostrando que os

ambientes protegidos com nebulizacao

resultados foram expressos em percentagem.

apresentaram temperaturas menores que a
Peso medio de cabeca

testemunha (TEST), diferindo dos resultados

De cada ambiente foram separadas,

encontrados por Al-Riahi (1989), Reis (1997),
Silva (1997) e Furlan e Folegatti (2000). Notou-se

aleatoriamente, 12 cabecas, onde o peso em (g) de

tambem que as temperaturas mais alias, com

conseqiientemente, foram geradas para cada

excecao do ambiente ASN, foram registradas as
13h e 15h com maior valor no ambiente ASN

cada tres deu origem a uma media,

(37,22°C), entretanto, nao diferindo

ambiente quatro medias, e corn os valores destas
medias vezes a percentagem de floracao, obtevese a produtividade em Kg/ha.

estatisticamente dos ambientes LSN e TEST com

36,92°C e 36,41°C, respectivamente. Ja os
ambientes LCN e ACN, nos mesmos horarios
acima, apresentaram temperaturas mais baixas

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

(33,23°C e 33,17°C), respectivamente, diferindo
dos demais e sendo iguais entre si. Observa-se
tambem que as temperaturas mais baixas foram
registradas na altima observacao (17h), sendo o

3.1 TEMPERATURA DO AR

A Figura 1 mostra os valores da
temperatura do ar nos diferentes ambientes

ambiente LCN aquele que apresentou a
temperatura mais baixa (29,0°C), diferindo dos

estudados e horas do dia. Observa-se que as 9h, os
ambientes LCN e ACN apresentaram as menores

demais ambientes, enquanto que o ambiente

temperaturas (28,85°C e 28,6°C),

ASN, aquele que apresentou a temperatura mais
elevada (32,02 °C), diferindo estatisticamente de
todos os demais ambientes.

respectivamente, nao diferindo estatisticamente

entre si. Enquanto os ambientes LSN, ASN e
TEST apresentaram temperaturas mais elevadas

50
LSN

40

o LCN

30

ASN

20

ACN

10-

TEST

0
9

11

13

15

17

HORAS DO DIA

Figura 1 Temperatura media do ar nos diferentes ambientes estudados e horas do dia. As barras
representam o desvio medio a 5% de probabilidade. Medias de 12 dias de observacoes ao longo do periodo
de cultivo. Belem-Para.
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estatisticamente dos demais ambientes. Nota-se
tambem que, nos ambientes LSN, ASN e TEST, a

3.2 UMIDADE RELATIVA DO AR

umidade relativa foi bastante baixa,

Analisando a Figura 2 observa-se que os

ambientes LCN e ACN foram aqueles que

principalmente nos horarios de 11h, 13h e 15h
quando atingiu valores de 44,18%, 44,08% e

apresentaram umidade relativa mais elevada em

todos os horarios estudados, diferindo

51,81%, nao diferindo entre si.

< 100
5

LSN

80

LCN

60

ASN
ACN
TEST

0
9

13

11

15

17

HORAS DO DIA

Figura 2 - Umidade relativa media do ar, nos diferentes ambientes estudados e horas do dia. As barras
representam o desvio medio a 5% de probabilidade Medias de 12 dias de observacOes ao longo do
period° de cultivo. Belem-Para.
Cruzando-se as informaciies da Figura 1

corn a Figura 2, observa-se uma relacao

3.3 DEFICIT DE SATURAcA0 DE VAPOR
D'AGUA

inversamente proporcional entre a umidade

relativa e a temperatura do ar de todos os

0 tratamento ASN apresentou os

ambientes estudados, ou seja, nos horarios em que
a temperatura foi mais elevada, a umidade relativa

maiores valores de deficit de saturacao de vapor

foi menor. Em consecitiencia disto, registrou-se

crescimento vegetativo e Pre-floracao (Figuras 3
e 4), respectivamente, que para Andriolo (2000)
sao considerados muito alto, condicao esta urn
tanto quanto surpreendente para uma regiao que
em condicoes normais apresenta uma umidade

nos diferentes ambientes, principalmente no
horario de maior temperatura e menor umidade
relativa (13h), deficit de saturacao de vapor d'agua

(DSV) diferenciados, onde os ambientes sem
nebulizacao (ASN , LSN e TEST), que

(valores superiores a 3,0Kpa) nas faces de

bastante elevada, enquanto que os tratamentos

apresentaram temperaturas mais altas, foram os
que mostraram maior DSV., o que proporcionou

corn nebulizacao apresentaram os menores

nas plantas, que se desenvolveram nestas

corn que, conseqUentemente, as plantas

condicOes, menor area foliar, menor peso de

desenvolvidas nestas condicOes apresentem
maior producao. Ja na fase de floracao plena

materia seca e menor produtividade, reafirmando

os relatos de Idso et al. (1987); Jones, Pena e
Carabaly (1980) e Wang e Lee (1993).
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valores de deficit de saturacao de vapor, fazendo

(Figura 5), talvez pelo dia se encontrar chuvoso,
estes valores foram bem menores.
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Figura 3-Deficit de saturacdo de vapor nos diferentes ambientes, na fase de Crescimento Vegetativo
(CV). Media de 4 repeticeles. Belem ,Pard

Figura 4- Deficit de saturagao de vapor nos diferentes ambientes, na fase de Pre
de 4 repeticoes. Belem, Para

Floracao (PF). Media

Figura 5-Deficit de saturacao de vapor nos diferentes ambientes, na fase de Floracao plena (FP). Media
de 4 repeticoes. Belem - Para
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4 COMPONENTES DE PROMO°

LSN, quando comparado com a estrutura em

forma de arco corn nebulizacdo (ACN) e,
principalmente, sem nebulizacdo (ASN). Esses
resultados concordam corn Gary (1988), o qual

4.1 PERCENTAGEM DE FLORAcAO E
PESO MEDIO DE CABEcA

afirma que temperaturas elevadas, acima de 30°C,

Na Tabela 2, observa-se que as maiores

no interior de ambientes protegidos, estdo

percentagens de floraca'o foram obtidas em
plantas dos ambientes LCN ( 82,71%) e LSN

geralmente associadas corn valores elevados de

(59,30%). Entretanto, corn relacdo ao peso medio
de cabeca, as plantas cultivadas no ambiente LCN

apresentaram o maior peso medio de cabeca
(301,5g), seguido daquelas do ambiente ACN
(276,7g) e LSN corn (262,7g) de peso medio de
cabeca. Nota-se tambem que plantas crescendo a
ceu aberto apresentaram baixa floracdo (44,64%)
e menor peso medio de cabeca (83,75g). Observase a eficiencia da estrutura em forma de capela
corn semilanternin corn e sem nebulizagdo LCN e

radindo solar. Isto causa uma reducdo da
fotossintese acompanhada pelo aumento da
respiracdo diminuindo a assimilacdo liquida da
planta. Tambem Couto ([19_ _]) e Knott' (1951

apud SOUZA, 1983) relatam que quando a
temperatura atingir 35°C, corn noites tambem
quentes, o rendimento da maioria das cultivares de

couve-flor é afetada, havendo uma reducdo no
tamanho das folhas e, conseqiientemente, no
desenvolvimento da cabeca.

Tabela 2 -Percentagem de floracdo e peso medio de cabecas em gramas nos diferentes ambientes de
cultivo Lanternin sem Nebulizacdo (LSN), Lanternin com nebulizagdo (LCN), Arco sem nebulizacdo
(ASN), Arco corn Nebulizacdo (ACN) e Testemunha.

AMBIENTES
LSN
LCN
ASN
ACN
TEST

% DE FLORACAO

PESO MEDIO DE
CABECA (g)

82,71

262,7
301,5

42,42
47,88
44,64

276,7
83,75

59,30

4.2 PRODUTIVIDADE MEDIA ESTIMADA
DE COUVE-FLOR NOS DIFERENTES
AMBIENTES

174,5

mostram que o menor DSV nas fases criticas de
crescimento (CV, PF e FP) proporcionaram maior

produtividade. Inclusive, Mansfield e Davies

A Figura 6 mostra a produtividade media

(1981) e Andriolo (1999) afirmam que o controle
da transpiracdo pelo movimento dos estomatos

estimada nos diferentes ambientes. Observa-se

tern efeito direto sobre a produtividade de plantas

que a maior produtividade foi obtida no ambiente
LCN (4124 Kg/ha), diferindo estatisticamente de
todos os demais. Isto deve-se ao fato de que neste
ambiente o DSV foi menor, maior percentual de
floracdo (82,71% - Tabela 2) e consequentemente

C3 e C4, porque quando estennatos se fecham

maior peso medio e produtividade. Esta figura

mostra tambem que plantas crescendo a ceu
aberto (TEST) apresentaram produtividade
bastante baixa 617Kg/ha. Esses resultados
'

para conservar agua impedem a entrada de CO2,

reduzindo a taxa fotossintetica e,
conseqiientemente, a produtividade. Mais uma
vez fica evidente a eficiencia da estrutura em
forma de capela corn e sem nebulizacdo quando
comparada corn a estrutura ern forma de arco corn
e sem nebulizacdo.

KNOTS, o.p. cit.
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Figura 6 - Produtividade media estimada de plantas de couve-flor em Kg/ha, cultivadas em diferentes
ambientes. As barras representam o desvio medio a 5% de probabilidade, media de 12 repetigoes.

5 CONCLUSAO

e) Plantas de couve-flor cultivar Sol de Vera°,
quando cultivadas a ceu aberto, nas condigoes
climaticas de Belem, proporcionaram a menor

a) Os tipos de ambientes estudados influenciaram
no crescimento, desenvolvimento e produtividade
das plantas de couveflor cultivar Sol de Verao.

produtividade de todos os ambientes estudados.
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