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Resumo  

Lisianthus é uma planta ornamental originária dos ecossistemas áridos como 
Texas, Arizona e norte do México. Tornou-se comercial no mercado de flores brasileiro 
por meio da introdução por parte da colônia japonesa, com um mercado em crescimento 
e produtivo nos últimos anos. No entanto, as informações técnicas de produção da 
cultura, irrigação, nutrição e colheita são limitadas. Sabendo a quantidade de água 
necessária a ser fornecida às plantas, é possível garantir um manejo racional reduzindo 
custos, evitando desperdício ou déficit, sendo ainda possível, melhorar a qualidade do 
produto final. O objetivo foi determinar o potencial matricial ótimo da água no solo para 
o manejo racional da irrigação. O experimento foi realizado em casa de vegetação do 
Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP Piracicaba, São Paulo, 
Brasil. Foi adotado um delineamento inteiramente casualizado com 4 potenciais 
matriciais (-20; -30, -40; -50 kPa), 6 repetições, totalizando 24 parcelas. Cada parcela 
foi composta por 3 plantas de Lisianthus (variedade Blue Picotee) em vasos de 12 L 
preenchidos com Latossolo Vermelho eutrófico típico e irrigados por gotejamento 
acionado independentemente. Foram medidas, diariamente e em todas as horas do dia, 
as variáveis temperatura do ar e umidade relativa, através de um termohidrógrafo com 
datalogger, localizado no centro da casa de vegetação. A colheita foi realizada 75 dias 
após o transplante das mudas. As variáveis foram submetidas à análise de variância 
(ANOVA) e o Teste LSD em nível de 5% para comparação entre as médias. Os 
resultados obtidos revelam que o Lisianthus obteve melhor volume de raízes, biomassa 
seca e fresca da parte aérea, biomassa fresca e seca das flores com utilização do 
potencial mátrico de -40 kPa, já o número de pétalas e o diâmetro das flores foi maior 
com o potencial mátrico de -30 kPa. 
 
Palavras-chave: potencial matricial, cultivo protegido, recursos hídricos, manejo da 
irrigação, paisagismo.  
 
Abstract 

Effect of water stress on the production of Lisianthus flowers 
Lisianthus is an ornamental plant originating from arid ecosystems such Texas, 

Arizona and northern Mexico. It became commercial in the Brazilian flowers market 
through the introduction by japanese immigrant, with a growing and productive market 
in recent years. However, technical information on crop production, irrigation, nutrition 
and harvesting are limited. The knowledge about the water requirement to be supplied 
to the plants, it is possible to achieve a rational water management, reducing costs, 
avoiding waste or deficit, and it is still possible to improve the quality of the final 
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product. The objective was establish the optimum matric potential of soil water for 
rational irrigation management. The experiment was done in a greenhouse of the 
Department of Biosystems Engineering of ESALQ / USP Piracicaba, São Paulo, Brazil. 
A completely randomized design with 4 matric potentials (-20; -30, -40; -50 kPa) was 
adopted, 6 replicates, totaling 24 plots. Each plot was composed of 3 plants of 
Lisianthus (Blue Picotee variety) in pots 12 L filled with Latossolo Vermelho eutrófico 
típico being irrigated by drip. The variables air temperature and relative humidity were 
measured daily and at all hours of the day by a thermohygrometer with datalogger 
located in the center of the greenhouse. The harvesting was performed 75 days after 
transplanting the seedlings. The variables were submitted to analysis of variance and the 
LSD test at 5% level to compare the means. The results showed that Lisianthus obtained 
better root volume, fresh and dry biomass of aerial part of the plant, fresh and dry 
biomass of flowers with a potential -40 kPa, the number of petals and the diameter of 
flowers were higher with the matric potential -30 kPa. 
 
Keywords: matric potential, protected cultivation, hidric resources, irrigation 
management, landscaping.  
 
Introdução 

O Lisianthus (Eustoma grandiflorum) pertence à família Gentianaceae com 
origem no sul dos Estados Unidos, região dos estados de Nebraska, Colorado e Texas e 
norte do México (Halevy & Kofranek, 1984). É conhecida como uma planta cultivável 
tanto para vaso quanto para corte e apresenta no mercado diferentes tipos de cores e 
tamanhos. Os principais produtores mundiais são os Estados Unidos, Holanda, Israel, 
Kenia, Tanzânia e Japão, sendo uma das dez flores mais produzidas do mundo 
(Kiamohammadi, 2011) com destaque no mercado brasileiro. Foi introduzido 
primeiramente no Japão em 1933, tornando-se umas das principais flores de corte no 
país, além de ser umas das 10 flores mais vendidas nos EUA e na Europa (Alves, 2012). 
Sua introdução no Brasil é recente, é utilizada, em sua maioria, em buquês de noivas e 
arranjos decorativos para casamentos (Uddin et al., 2001). A produção brasileira é 
destinada tanto para o mercado interno quanto para a exportação, em 2011 a 
comercialização internacional de flores de lisianthus e outras flores de corte 
representaram cerca de 1,3% da exportação brasileira (Junqueira & Peetz, 2011).  

A irrigação se destaca como um dos principais tratos culturais necessários para a 
produção de plantas ornamentais em vasos. Em cultivos protegidos esta técnica se torna 
ainda mais importante uma vez que, o fornecimento de água à planta se dá 
exclusivamente por meio da irrigação. A quantidade de água disponível no solo é de 
extrema importância, já que está relacionada com o desenvolvimento vegetativo e a 
produtividade da cultura. Sabendo a quantidade de água necessária a ser fornecida às 
plantas, é possível garantir um manejo racional da mesma, reduzindo custos, evitando 
desperdício ou sua falta, sendo ainda possível, melhorar a qualidade do produto final. 
Neste contexto, o objetivo foi estabelecer o potencial matricial ótimo da água no solo 
para a produção de Lisianthus em ambiente protegido visando ao manejo racional da 
irrigação. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi realizado de 20/11/2015 a 14/03/2016 em casa de vegetação 
localizada no Departamento de Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de 
Agricultura "Luiz de Queiroz" LEB/ ESALQ/USP na cidade de Piracicaba, São Paulo, 
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Brasil (22°41’58’’S, 47°38’42’’W e 510 m de altitude). Foi adotado um delineamento 
inteiramente casualizado com 4 potenciais matriciais (-20; -30, -40; -50 kPa) e 6 
repetições, totalizando 24 parcelas. Cada parcela foi composta por 3 plantas de 
Lisianthus (variedade Blue Picotee) em vasos de 12 L. Utilizou-se irrigação localizada 
por gotejamento, com linhas laterais de polietileno DN 13 mm, emissores Naan Daan 
Jain Taper lock outlet 2,0 kgf cm-2 com vazão nominal de 2 L h-1 e conjunto moto-
bomba KSB Hydrobloc 1 cv 3450 rpm. Antes do início do experimento o sistema de 
irrigação foi submetido a um teste de uniformidade para determinação do Coeficiente de 
Uniformidade de Christiansen (CUC) e medição da vazão real dos emissores 
(Mantovanni et al., 2009) (quadro 1). O solo utilizado no experimento é um Latossolo 
Vermelho eutrófico típico, com textura franco-arenosa (Embrapa 2013). Após o 
enchimento dos vasos foram coletadas doze amostras indeformadas de solo a 20 cm, e 
obtida a curva de retenção de água no solo no Laboratório de Física do Solo do LEB/ 
ESALQ/USP obtendo-se os valores de Өr (cm3 cm-3) = 0,0780; Өs (cm3 cm-3) = 0,43; α 
(kPa-1) = 0,036; n = 1,56; m = 0,35. 

As mudas de Lisianthus, variedade Blue Picotee, foram produzidas em bandejas 
de poliestireno com substrato (40% casca moída de pinus, 30% turfa, 20% carvão 
vegetal, 7% vermiculita e 3% macro e micronutrientes). Durante a primeira semana de 
cultivo os tratamentos foram mantidos na capacidade de campo (Oliveira et. al., 2014) e 
logo após este período a irrigação foi realizada de acordo com os valores de potencial 
mátrico de cada tratamento (Boas et. al., 2008; Santos & Carlesso, 1998). O 
acionamento da irrigação foi realizado quando a umidade volumétrica do solo atingia o 
valor da umidade volumétrica correspondente ao potencial matricial da água no solo 
fixado para cada tratamento. O monitoramento diário do conteúdo de água no solo foi 
feito por meio de um tensímetro digital para determinar o potencial matricial atual da 
água no solo no momento da coleta (Ѱm) (Van Genuchten, 1980). O tempo de irrigação 
foi calculado de acordo com a seguinte equação. 
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Em que: Ѱm – potencial matricial efetivo, kPa; |L| - leitura do tensímetro, kPa; C –
 profundidade de instalação do tensiômetro, 16 cm; θatual - umidade volumétrica atual, 
cm3 cm-3; Ti – tempo de irrigação, horas; Өcc – umidade volumétrica correspondente à 
capacidade de campo, cm3 cm-3; Өatual – umidade volumétrica atual, cm3 cm-3; Ea –
 Eficiência de aplicação do sistema de irrigação, adimensional; Av – Área do vaso, 
0,0637 m2; e qe- vazão real do emissor, L.h-1. 

A adubação convencional foi realizada seguindo a análise de solo aos 15 dias 
antes do transplante das mudas com 42,30g de KNO3 e 47,70g de 0-18-0. Não foi 
realizada a calagem devido a saturação por bases (V%) do solo ser maior que 50%, 
suficiente para uma boa produtividade (Hernandez & Silveira, 1998). Durante a 
realização do experimento foram medidas diariamente e em todas as horas do dia as 
variáveis meteorológicas, temperatura do ar e umidade relativa, com um 
termohidrógrafo com datalogger modelo HT 4000 Hiseg, localizado no centro da casa 
de vegetação (Batista et al., 2013).  

A colheita foi realizada 75 dias após o transplante das mudas. As raízes, caule, 
folhas e flores foram colhidas manualmente, uma a uma, e embaladas separadamente 
em sacos de papel Kraft, para a secagem em estufa de ventilação forçada a 65°C por 48 
horas (Coradi et al., 2014). Antes e depois da secagem a biomassa foi submetida à 
pesagem em balança analítica para obtenção dos valores de massa fresca (MFPA) e seca 
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(MSPA)da parte aérea e, massa fresca (MFF) e seca (MSF) das flores, massa fresca 
(MFR) e seca (MSR) das raízes seguindo metodologia proposta por Benincasa (1986). 
O volume das raízes (VR) foi determinado a partir do deslocamento do fluido ao se 
inserir a raiz em proveta graduada de 50 mL preenchida com água (Longen, 2006). As 
flores foram avaliadas em relação ao diâmetro (D) com o uso de uma régua com 
precisão e realizou-se também a contagem manual das pétalas. As variáveis foram 
submetidas à análise de variância e o Teste LSD em nível de 5% para comparação das 
médias (Vieira, 2006). 
 
Resultados e Discussão 

Os valores de temperatura mínima registrados na casa de vegetação durante a 
realização do experimento não ultrapassaram a exigência térmica do Lisianthus (entre 
15 e 20 °C), todavia as temperaturas máximas (26°C) extrapolaram a temperatura 
máxima ideal da cultura (Gruszynski, 2007) (fig. 1). A produção de raízes das plantas 
apresentou melhor resposta para o manejo da irrigação a -40 kPa (quadro 2). A 
expansão radicular é expressa normalmente em uma curva de distribuição normal em 
que há um intervalo ótimo de potenciais matriciais que estimulam seu crescimento. O 
solo que possui valores mátricos acima desse intervalo fazem com que a raiz não se 
desenvolva por redução da aeração do solo. Valores abaixo deste intervalo também 
apresentam fator de redução do crescimento da raiz, como a baixa pressão osmótica 
para absorção da água (Costantini et.al.,1996). 

O déficit hídrico em plantas cultivadas pode apresentar um impacto negativo 
substancial no seu crescimento e desenvolvimento (Santos & Carlesso, 1998). Segundo 
McCree & Fernandéz (1989) e Taiz & Zeiger (1991), a resposta mais expressiva destes 
mecanismos é a diminuição da área foliar, fechamento dos estômatos, aceleração da 
senescência e abscisão foliar. Um sintoma claramente apresentado pela planta é a 
diminuição da área foliar. A inibição de sua expansão é causada pelo lento ajuste 
osmótico feito pelas células da folha, que permitem mantimento do turgor das células e 
a perda da capacidade de extensão das membranas das células das folhas (Hsiao & Xu, 
2000). Uma redução significativa da área foliar com subsequente diminuição da 
fotossíntese resulta em um decréscimo geral no crescimento da planta (Van Iersel & 
Nemali, 2004).  

As plantas em cenário de médio déficit (-40 kPa) apresentam a necessidade de 
elongamento das células radiculares e ajuste osmótico, não encontrado em plantas com 
pleno fornecimento de água (-10 e -20 kPa) (Liu et.al. 2012; Jupp & Newman, 1987). O 
tratamento manejado a potencial mátrico igual a -50 kPa apresentou maior intervalo de 
irrigação, em média 7 dias, induzindo a planta a um estresse hídrico mais intenso 
comparado aos outros tratamentos e consequentemente inibindo o elogamento das 
raízes. No quadro 1 são apresentados os valores de lâmina líquida total aplicada e 
intervalo médio de eventos de irrigação. Os resultados obtidos correspondem com os 
estudos de diversos pesquisadores, como Wang et.al. (2007), que verificaram que o 
potencial matricial ideal para o desenvolvimento das raízes é aquele que ocasiona a 
reação de expansão radicular por busca de água, mas ainda apresente uma aeração 
mínima do solo e diferença de pressão osmótica para a absorção da água.  

Para a variável MFPA também foram obtidas as maiores médias no manejo da 
irrigação realizado sob potencial mátrico igual a -40 kPa (quadro 2). A MSPA não 
apresentou diferenças entre os tratamentos, mas é importante observar que visando uma 
resposta econômica em relação ao uso de água, o manejo da irrigação sob potencial 
mátrico de -40 kPa se apresenta como melhor opção para a irrigação para o cultivo de 
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Lisianthus tendo por foco a economia de água e energia. Em situações de plena oferta 
de água, os nutrientes se apresentam melhor solubilizados na solução do solo, de tal 
maneira que as raízes se desenvolvem melhor no solo. Possivelmente isto ocorre graças 
ao aumento da absorção dos nutrientes pela raiz da planta, promovendo uma regulação 
de gastos energéticos internos e assim promovendo um investimento na produção de 
biomassa (Abdelmajeed et.al., 2013; Khalil & El-Noemani, 2015). Assim, pode-se 
perceber que, o decréscimo na produção de biomassa da planta é uma reação 
imprescindível ao déficit hídrico. Entretanto cada parte da planta corresponde a este 
cenário com uma reação, desencadeando um processo fisiológico próprio, que pode, ou 
não, ser influenciado por processos de outras partes da planta.  

Os resultados apontam a ocorrência de possíveis reações fisiológicas da planta 
em relação à diminuição da oferta de água, resultando em uma diminuição da produção 
de biomassa. Os resultados acompanham a ideia de que a energia absorvida no final do 
ciclo é utilizada preferencialmente para o desenvolvimento e abertura das flores, 
reduzindo o incremento em produção de biomassa pela planta (Camargo et. al., 2004). 
As melhores médias de diâmetro da flor foram obtidas no tratamento com potencial 
mátrico foi de -30 kPa (quadro 2). Já para as variáveis MFF e MSF foram obtidos para 
potencial mátrico igual a -40 kPa. Segundo Zaccai & Edri (2002), a temperatura e o 
fotoperíodo são fatores importantes para o desenvolvimento do Lisianthus, uma vez que 
são eles que controlam o crescimento do caule e a transição entre fase vegetativa e fase 
reprodutiva. Caso estas variáveis meteorológicas não estejam no padrão ótimo 
estabelecido pela planta, é possível que ocorram respostas negativas ao seu 
desenvolvimento pleno. Estas respostas podem variar dependendo do estágio fenológico 
na qual a planta foi apresentada a esses fatores.  

Outros autores como Rodrigues et. al. (1995) também apontam como um 
mecanismo de sobrevivência o acúmulo de produtos fotossintéticos na planta antes da 
floração. Assim as plantas podem modificar seu desenvolvimento para se adaptar as 
condições adversas, produzir flores e garantir uma próxima geração de indivíduos. Os 
autores também mostram que as flores tratadas com mais de um tipo de estresse, no 
caso intensidade luminosa e baixa concentração nutritiva, obtiveram maiores índices na 
floração do que aquelas que sofreram menores índices de estresse ou não sofreram 
estresse nenhum.  

Outra resposta a estes eventos acontece na fase de seedling, isto é, desde o 
transplante até a emergência do terceiro par de folhas, onde a reação do Lisianthus em 
relação a temperaturas acima do ideal é a formação de rosetas e o atraso de seu 
amadurecimento (Ohkawa et. al., 1994). O efeito roseta é o não desenvolvimento 
vertical da planta e o aparecimento das folhas ao redor de um caule de tamanho 
reduzido, retardando o crescimento da mesma (Geneve, 2009). As temperaturas durante 
as primeiras três semanas deste experimento apresentaram altos valores, tendo a 
máxima variando entre 30,5 e 41,7°C e a mínima entre 18,9 e 23,1°C. Assim, todas as 
plantas sofreram com o efeito roseta e, com isso, houve uma drástica diminuição na 
quantidade de massa floral colhida no experimento. Entretanto, este efeito é efetivo em 
plantas com até dois pares de folhas, ou seja, este fenômeno foi ativado somente durante 
as primeiras semanas de experimento. 
 
Conclusões 

O potencial mátrico igual -40 kPa resultou em um maior volume das raízes, 
maior massa fresca e seca da parte aérea (caule e folhas) e maior biomassa seca e fresca 
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das flores e menor diâmetro das flores. O potencial mátrico igual a -30,0 kPa resultou 
em um maior número de pétalas de flores e maior diâmetro de flores.  
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Quadro 1 - Resultados do teste de uniformidade do sistema de irrigação localizada por 
gotejamento 

ᴪm 
(- kPa) 

CUC 
(%) 

Qreal 
(L h-1) 

Lâmina líquida 
total aplicada 

(mm) 

Intervalo médio 
de irrigações 

(dias) 

Lâmina líquida 
média 

(mm dia-1) 
20 98,45 1,89 565,2 1 4,87 
30 98,67 1,88 480,2 3 4,14 
40 97,13 1,93 411,7 5 3,55 
50 96,89 1,97 362,4 7 3,12 

ᴪm - potencial matricial- CUC - Coeficiente de Uniformidade de Christiansen 
Qreal - vazão real do gotejador. 
 

Quadro 2 - Teste F de Snedecor para o volume de raízes (VR); massa fresca e seca da 
parte aérea (MFPA; MSPA) e massa fresca e seca das flores (–MFF; MSF) de Eustoma 
grandiflorum, Piracicaba-SP, Brasil, 2016. 
Potencial!
matricial!
(<!kPa)!

VR*!
(cm3)!

MFPA*!
(g)!

MSPA**!
(g)!

Diâmetro!da!
flor!
(cm)!

MFF***!
(g)!

MSF**!
(g)!

20! 1,27!b! 6,251!b! 1,225!a! 5,36!a! 1,126!b! 0,196!b!
30! 1,45!b! 9,132!a! 1,635!a! 5,86!a! 1,349!ab! 0,229!b!
40! 1,71!a! 10,466!a! 1,551!a! 4,41!b! 1,893!a! 0,235!a!
50! 1,68!ab! 8,15!ab! 1,261!a! 4,58!b! 1,377!ab! 0,223!b!

Média! 1,53! 8,50! 1,418! 4,55! 1,436! 0,221!

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo Teste 
LSD (p<0,05). * Dados transformados em X0,78 (Box-Cox); ** Dados transformados em X0,83 (Box-Cox); 
*** Dados transformados em X0,53 (Box-Cox). 

 

 
Figura 1 - Monitoramento meteorológico do interior da casa de vegetação durante o 
período do experimento. 
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