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RESUMO 

 

SANTOS. Viktor Kayro Souza. Desenvolvimento de fisalis(Physalis Peruviana L) sob 

diferentes tensões de água no solo.2019. 31p. (Dissertação - Mestrado em Produção 

Vegetal) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2019. 

 

O déficit hídrico gerado pelo manejo inadequado da irrigação pode afetar o desenvolvimento 

e produção das culturas. No entanto, pouco se sabe a respeito de irrigação e manejo de 

irrigação para cultura da fisalis (Physalis peruviana L.). Objetivou-se com este trabalho 

estudar diferentes tensões de água no solo como indicativo para o manejo da irrigação na 

cultura da fisalis e avaliar seus efeitos nos atributos químicos do solo, e nos aspectos de 

absorção de nutrientes, desenvolvimento e produtividade da cultura. O experimento foi 

conduzido em condição de campo, no município de Diamantina (MG) sob Neossolo 

Quartzarênico Órtico típico. Foi utilizado delineamento em blocos casualizados, com quatro 

tensões de água no solo (10, 20, 30 e 40 kPa) com quatro blocos e duas repetições dos 

tratamentos por bloco. Para monitoramento da tensão de água no solo foram instalados 

tensiômetros na profundidade de 0,20 m. A altura das plantas, diâmetro do coleto, 

produtividade, diâmetro longitudinal e transversal dos frutos de fisalis, atributos químicos do 

solo e concentração de nutrientes nas folhas foram avaliados. Os resultados das análises do 

solo indicaram que os valores de pH em água, P, K, Ca e Mg e saturação por bases (V%) 

aumentaram, enquanto que Al trocável e a saturação de Al (m%) reduziram com os aumentos 

das tensões de água no solo. O aumento da tensão da água no solo reduziu as concentrações 

de Mg, S, B, Fe, Mn e Zn, e proporcionou aumento na absorção de N, K na folha diagnóstico. 

Enquanto as concentrações de P e Cu não foram influenciados pelas tensões de água no solo. 

O aumento da tensão da água no solo levou à redução da produção e do crescimento das 

plantas de fisalis. O maior desenvolvimento e crescimento da cultura da fisalis foi observada 

sob a tensão de água no solo de 10 kPa. Concluiu-se que, para o solo estudado, o manejo de 

irrigação recomendado para condução da cultura da fisalis é com a umidade do solo próxima à 

capacidade de campo. 

 

Palavras-chave: Manejo de irrigação.Solanaceae. Tensiômetro.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SANTOS. Viktor Kayro Souza. Fisalis development (Physalisperuviana L) under 

different soil water tensions. 2019. 31p. (Dissertation - Master in Plant Production) - Federal 

University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Diamantina, 2019. 

 

The water deficit generated by inadequate management of irrigation can affect the 

development and production of crops. However, little is known about irrigation and irrigation 

management for fisalis (Physalisperuviana L.). The objective of this work was to study 

different soil water stresses as an indicative for irrigation management in fisalis culture and to 

evaluate its effects on soil chemical attributes, nutrient uptake, development and yield aspects 

of the crop. The experiment was conducted in a field condition, in the municipality of 

Diamantina (MG) under a typical Quartzarenic Typical Neosol. A randomized block design 

with four soil water tensions (10, 20, 30 and 40 kPa) was used with four blocks and two 

replications of treatments per block. In order to monitor the water tension in the soil, 

tensiometers were installed at a depth of 0.20 m. Plant height, collar diameter, yield, fisalis 

fruits longitudinal and transverse diameter, soil chemical attributes and nutrient concentration 

in the leaves were evaluated. The results indicated that pH values in water, P, K, Ca and Mg 

and base saturation (V%) increased, while exchangeable Al and Al saturation (m%) decreased 

with increases in water tensions at ground. Increasing soil water tension reduced Mg, S, B, Fe, 

Mn and Zn concentrations and increased N, K uptake in the diagnostic leaf. While the 

concentrations of P and Cu were not influenced by soil water tensions. Increased soil water 

tension led to reduced production and growth of fisalis plants. The highest development and 

growth of the fisalis culture was observed under soil water tension of 10 kPa. It was 

concluded that, for the soil studied, the irrigation management recommended for conducting 

the fisalis crop is with soil moisture close to the field capacity. 

 
Key words:Irrigation management. Solanaceae. Tensiometer. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A água, um dos recursos naturais mais indispensáveis à vida no planeta, é de 

fundamental importância na produção vegetal, destacando-se como o recurso mais importante e 

também o mais limitante no desenvolvimento das culturas. Sua falta ou excesso afetam de maneira 

decisiva o crescimento das plantas, interferindo nas relações fisiológicas, morfológicas e 

bioquímicas das mesmas. Por causa do seu destaque como recurso natural de maior relevância 

mundial, muita atenção tem sido dada aos problemas envolvendo os limites de disponibilidade 

hídrica. Dessa forma, a busca por manejos sustentáveis para reduzir a escassez desse recurso e 

aumentar a eficiência do seu uso pelas culturas, tem sido motivo de preocupação e pesquisas. 

A fisalis é uma fruta exótica que pertence à família Solanaceae e ao gênero Physalis, 

cultivada em diversas regiões do Brasil com alto valor econômico, nutricional e medicinal. Devido 

à escassez de informações a respeito do cultivo dessa cultura, grande parte de suas práticas culturais 

são realizadas com base no cultivo de plantas de tomateiro. 

Informações sobre a irrigação e manejo de irrigação da fisalis são escassas. A irrigação 

é uma tecnologia que potencializa aumentos de produtividade na agricultura, sendo importante 

estabelecer um programa adequado de manejo da irrigação para fisalis.  

O acompanhamento do nível de umidade no solo, na zona de maior atividade das raízes, 

tem sido recomendado com uma das formas pertinentes para verificação da efetividade das 

irrigações. Esse acompanhamento pode ser realizado, indiretamente, por meio de medidas de tensão 

em que a água se encontra retida no solo. Com essas medidas, tanto superficiais quanto em 

profundidade, é possível identificar se o solo está suficientemente seco para o reinício das irrigações 

ou suficientemente úmido para interromper sua aplicação, podem ser medidas com tensiômetro. 

O tensiômetro é empregado para medir a tensão com que a água está retida pelas 

partículas do solo, também conhecido por potencial matricial. Dispondo-se da relação entre o 

conteúdo de água no solo e a tensão em que ela se encontra pode-se estabelecer, indiretamente, o 

teor de água no solo a partir das leituras desse aparelho. 

Diante disso, objetivou-se com esse estudo avaliar diferentes tensões de água no solo 

como indicativo para o manejo da irrigação na cultura da fisalis e avaliar seus efeitos nos atributos 

químicos do solo, e nos aspectos de absorção de nutrientes, desenvolvimento e produtividade da 

cultura. 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

A fisalis (Physalis peruviana L.), pertencente à família Solanaceae é considerada uma 

planta arbustiva e rústica, podendo atingir até 2,0 m de altura (LIMAet al., 2009; RODRIGUESet 

al., 2014). A fruta constitui-se em uma baga carnosa, em forma globosa, com diâmetro que oscila 

entre 1,25 e 2,50 cm e peso entre 4 e 10 g, sendo que cada planta produz aproximadamente 2 a 3 kg 

de frutas por safra (LIMAet al., 2009). Recentemente esta espécie entrou no ranking das pequenas 

frutas, com grande potencial para os mercados nacionais e internacionais. O seu alto valor, 

principalmente como fruta fresca, tem se justificado pelo seu sabor exótico e numerosos benefícios 

nutricionais, o que tem atraído diversos consumidores (RODRIGUES et al., 2014). 

 A fisalis apresentam teores consideráveis de vitamina A, B e C, além de conterem 

micronutrientes, como Ferro e Zinco, e macrominerais, como o Fósforo, e pequenas quantidades de 

Cálcio (Puente &Ramadan et al., 2011), além de apresentarem também significativos teores de 

compostos fenólicos e carotenoides (Severo et al., 2010). 

Ela tem sido usada na medicina tradicional como um agente anticarcinogênico, 

antipirético e também imunomodulador para o tratamento de doenças tais como a malária, asma, 

hepatite, dermatite e reumatismo. Extratos de folhas mostraram atividades antibióticas (QUISPE-

MAURICIO et al., 2009). 

O manejo ideal da fertilidade do solo, a prática da adubação, o conhecimento das 

exigências nutricionais e os efeitos da irrigação são fatores de grande importância na condução de 

uma cultura, pois reflete diretamente na produção e qualidade dos frutos 

(CRISOSTOMO&NAUMOV, 2009). Apesar da fisalis de ser caracterizada como uma cultura de 

cultivo bastante simples (LIMAet al., 2009), a maior parte do seu manejo é baseado na cultura do 

tomateiro (RUFATOet al., 2008), pois pouco se sabe sobre a mesma, principalmente sobre o 

manejo da irrigação.  

A fruticultura moderna está enfrentando o desafio da limitação dos recursos hídricos 

(MARSAL et al., 2014), o que torna de suma importância um adequado manejo. A irrigação é útil 

na busca de crescimento e produtividade máxima numa ampla gama de condições de cultivo em 

todo o mundo (CRUZ, 2003). A prática da irrigação depende da relação entre cultura, clima e solo; 

portanto, o manejo de sistemas de produção irrigada deve levar em conta esses fatores, a fim de 

otimizar a quantidade e a eficiência do uso da água aplicada nas culturas e reduzir os gastos com 

energia (MORILLO-VELARDE, 2010; SILVA et al., 2015). Existem diversos métodos para 

auxiliar o correto manejo da irrigação (SILVA et al., 2015). Dentre eles, estão os tensiômetros, que 

são sensores utilizados para a medição da tensão matricial de água no solo, até a profundidade de 
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absorção de água pelo sistema radicular (EMBRAPA, 2008; SILVA et al., 2015). O equipamento 

mede, portanto, a “força” com que a água é retida pelo solo, a qual afeta a absorção de água pelas 

plantas, sendo usados para indicar o momento apropriado de se realizar as irrigações, fornecendo 

indiretamente informações que possibilitam estimar a lâmina de água a ser aplicada a cada irrigação 

(EMBRAPA, 2008). 

Sabe-se, que o baixo regime de precipitações e, ou irrigação leva à redução da umidade 

do solo e consequentemente o aumento do potencial de água no solo (SILVA et al., 2015). Sendo 

que o efeito da restrição hídrica sobre a maioria das culturas varia de acordo com sua duração, 

intensidade, período de ocorrência no ciclo da cultura, espécie de plantas e diferentes fatores de 

estresse que o acompanham, como a deficiência nutricional (DEMIREVSKA et al., 2009; 

FAROOQ et al., 2009; ANJUM et al., 2011; SANTOS, 2016). Em geral, as plantas nessas 

condições, incluindo a família solanaceae, apresentam vários mecanismos morfológicos, 

fisiológicos e bioquímicos para mitigar os efeitos da restrição hídrica. Entre os mecanismos 

morfológicos estão, redução do tamanho da folha, senescência foliar prematura, redução da parte 

aérea e aumento do sistema radicular (FAROOQ et al., 2009; DU et al., 2010; ANJUM et al., 2011; 

BACALLAO &FUNDORA, 2014; SANTOS, 2016). Por outro lado, aplicações excessivas ou 

muito frequentes de água podem agravar problemas fitossanitários, reduzir a aeração do solo e 

remover nutrientes da zona radicular devido à lixiviação, diminuindo a produção, a eficiência do 

uso da água, além de aumentar os custos de produção (MARCIANO et al., 1998). 

Diante do potencial da cultura e da escassez de informações sobre a irrigação e manejo 

da mesma, objetivou-se com esse estudo avaliar diferentes tensões de água no solo como indicativo 

para o manejo da irrigação na cultura da fisalis e avaliar seus efeitos nos atributos químicos do solo, 

e nos aspectos de absorção de nutrientes, desenvolvimento e produtividade da cultura. 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em condição de campo no período de maio a dezembro de 

2018, no município de Diamantina (MG) (18º 14' S, 43º 36' W, 1.250 m), situado no Alto do Vale 

do Jequitinhonha. O regime climático da região é tipicamente tropical, Cwb na classificação de 

Köppencom precipitação média anual de 1.082 mm e temperatura média de 19,4C. 

Durante o período experimental foram coletados os dados meteorológicos com o 

propósito de calcular a precipitação acumulada e a temperatura média. Os dados foram coletados 

por meio da estação meteorológica de Instituto de Ciências Agrárias da UFVJM, distante da área 



experimental, aproximadamente, 110 m (Figura 1). Os dados relativos à irrigação e precipitação, 

durante o período de condução do experimento pode ser observados na figura 1 e tabela 2. 
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Figura 1. Distribuição quinzenal da precipitação pluviométrica acumulada e temperatura média no período 

experimental. Primeiro dia de plantio: média da temperatura das 24 horas do primeiro dia. Do 15° dia até o 

225°: média da temperatura das 24 horas de cada dia, durante 15 dias. 
 

As lâminas de água aplicadas no início do experimento (Linicial), após a diferenciação do 

tratamento (Lpós), a precipitação pluvial total (Pt), a precipitação pluvial efetiva (Pe), a soma da 

lâmina após a diferenciação do tratamento e a precipitação efetiva (Lpós+Pe), a lâmina de irrigação 

média (Lmédia), a água total fornecida à cultura via irrigação (Ltotal), o turno de rega de cada 

tratamento (TR) e o número de irrigações computadas desde as diferenciações dos tratamentos (NI) 

estão apresentadas na Tabela 1. 

A precipitação total (Pt), durante o experimento, foi de 530,7 mm, sendo que 87% desse 

total foi registrado a partir dos 139 dias após o transplantio (DAT) até o final o final do experimento 

(Figura 1) e a temperatura média de 17,5 °C. A lâmina total (Ltotal) de água aplicada variou de 41,7 

a 189,2 mm. Verificou-se que o turno de rega aumentou com o aumento das tensões de água no solo 

(Tabela 1). 

Tabela 1. Resumo dos dados referentes à irrigação, na cultura da fisalis. 

Tensão 

(kPa) 

Lâmina (mm) TR 

(dias) 
NI (ud) 

Linicial Lpós Pt Pe Lpós + Pe Lmédia Ltotal 

10 20,4 168,8 530,7 391,0 559,8 3,3 189,2 2 49 

20 20,4 62,9 530,7 530,7 593,6 1,9 83,3 3 25 

30 20,4 26,5 530,7 530,7 557,2 1,3 46,9 6 17 

40 20,4 21,2 530,7 530,7 551,9 1,3 41,7 9 11 
Linicial e Lpós: lâmina d‟água aplicada inicial e após diferenciação dos tratamentos, respectivamente;Pt e Pe: precipitação pluvial total e 

efetiva, respectivamente;Lmédia: lâmina d‟água média aplicada. Ltotal: lâmina total (Linicial + Lpós); TR: turno de rega; NI: número de 

irrigações. 
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O solo da área experimental foi classificado como Neossolo Quartzarênico Órtico típico 

(NQo) (SANTOSet al., 2018). A caracterização do solo foi realizada através de amostras compostas 

coletadas a profundidade de 0,20 m após secas ao ar e passadas em peneira de 2,0 mm, cujos 

resultados das análises químicas e de textura do solo encontram-se na (TEIXEIRA et al., 2017) 

Tabela2. 

 
Tabela 2. Atributos químicos e de textura do solo antes da implantação do experimento. 

pHágua P K  Ca Mg Al T  m V  CO Areia Silte Argila 

 -- mg dm
-3

 --  --------- cmolc dm
-3 

---------
 

 --- %---  ----------------------- g kg
-1 

------------------------ 

6,0 3,7 13  1,1 0,4 0,1 3,2  7 45  8,2 860 30 110 

pH água: Relação solo:água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: Capacidade de troca de cátions a 

pH 7,0. M: saturação de alumínio. V: Saturação por bases. CO: Carbono orgânico pelo método Walkey-Black. Areia, silte e argila: 

Método da pipeta. 

 

As amostras de solo coletadas foram saturadas e colocadas na Câmara de Pressão de 

Richards para determinar a curva característica da água no solo. Com o auxílio do software SWRC 

– Soil Water Retention Curve (DOURADO NETO et al., 2000) foi gerada a equação, ajustada 

segundo modelo proposto por van GENUCHTEN (1980), que descreve o comportamento da 

umidade do solo em função da tensão de água no solo (Equação 1), ajustada para o solo estudado: 

 

         
      

                          (1) 

 

em que: 

Ɵ – umidade no solo com base em volume (cm
3
.cm

-3
): 

Ψ – tensão de água no solo (kPa). 

A umidade do solo na capacidade de campo (Ɵcc) foi considerada à tensão de 6 kPa, 

correspondente à umidade de 0,4533 cm
3
 cm

-3
, na camada de 0-0,20 m. 

A necessidade de calagem foi determinada pelo método da saturação por bases 

(ALVAREZ V.; RIBEIRO, 1999) para elevar a saturação por bases a 65% (RUFATO, 2012) com 

calcário dolomítico (380 g kg
-1

de CaO, 125 g kg
-1

de MgO e PRNT de 95 %) baseado em análise 

química do solo (Tabela 1). O preparo da área experimental consistiu de procedimentos de aração e 

gradagem. 

A produção das mudas de fisalis foi realizada em casa de vegetação, localizada no setor 

de olericultura do campus da UFVJM em Diamantina (MG), produzidas através de sementes 

provenientes da unidade experimental da Epamig/Sul na Fazenda Experimental de Maria da Fé (22º 

18' S, 45º 22' W, 1.278 m). 



As mudas de fisalis foram transplantadas para instalação do experimento com dois pares 

de folhas definitivos com altura de 9,9 ± 0,3 cm, utilizando o espaçamento de 3,0 m entre linhas e 

1,0 entre plantas, em covas de 0,30 x 0,30 x 0,30 m, com densidade de 3.333 plantas por ha. Foram 

instalados mourões de eucalipto com 2 m de altura para tutoramento das plantas, tendo o primeiro 

fio para o tutoramento aos 0,40 m de altura do solo e o segundo aos 1,20 m. As plantas foram 

tutoradas com fitilho, quando necessário. O crescimento das plantas foi livre, não ocorrendo 

nenhum tipo de poda de formação, frutificação ou renovação. 

A adubação de plantio foi de 80 kg ha
-1

 de P2O5 na forma de superfosfato simples. A 

adubação de cobertura com N e K foi nas doses de 50 kg ha
-1

 de N (sulfato de amônio) e 100 kg ha
-1

 

de K2O(cloreto de potássio) parcelado em quatro aplicações a cada 15 dias após o transplantio das 

mudas (RUFATO, 2012). A adubação com micronutriente foi realizada na primeira aplicação de 

cobertura de N e K, onde foram aplicados 1 kg ha
-1

 de B (bórax) e 2 kg ha
-1

 de Zn (sulfato de zinco) 

(RUFATO, 2012).  

Foi montado um tensiômetro por tratamento, sendo instalados próximo a parcela útil e a 

0,20m de profundidade na linha de cultivo e a 0,10 m de distância do emissor, usando os resultados 

do tensiômetro como indicativo de quando irrigar. As leituras foram realizadas todos os dias às 

9:00h, com o auxílio de um tensiômetro digital de punção. Os valores de tensão foram medidos e as 

irrigações foram conduzidas quando o tensiômetro atingisse os valores críticos pré-estabelecidos 

para cada tratamento. As leituras realizadas com o tensiômetro digital de punção foram fornecidas 

em kPa e aplicadas na equação 2 para determinar a tensão de água no solo, corrigida para à 

profundidade desejada. 

           (2) 

em que: 

Ψ -Tensão de água no solo (kPa); 

L -Leitura no tensiômetro em kPa (sinal positivo); e 

h -Comprimento do tensiômetro (50 cm). 

Utilizou-se para a diferenciação dos tratamentos, um sistema de irrigação por 

gotejamento, sendo os emissores autocompensantes do tipo in-line espaçados em 1,0 m, operando 

com vazão de 8 Lh
-1

e pressão nominal de 250 kPa, sendo um gotejador por planta, formando uma 

porcentagem de área molhada de 9,42 %, mantida praticamente constante.  

A precipitação efetiva retida à profundidade efetiva do sistema radicular considerado foi 

calculada conforme a Equação 3: 

    {
                            
                        

            (3) 
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Onde: 

Pe é a precipitação efetiva (mm); 

Pt a precipitação total (mm); 

fw é a porcentagem de área molhada: e 

CRA calculada conforme a Equação 4: 

CRA = (Ɵcc-Ɵa).Z                                                                                                         (4) 

Em que: 

CRA é a capacidade real de água no solo (decimal); 

Ɵcc umidade na capacidade de campo (cm
3
cm

-3
); 

Ɵa umidade do solo na tensão definida para cada tratamento (cm
3
cm

-3
); e 

Z a profundidade efetiva do sistema radicular (mm). 

 

Até 17 dias após o transplante das mudas na área experimental, todas as plantas foram 

irrigadas igualmente, quando os tensiômetros de decisão indicavam tensão de água no solo superior 

a 6kPa, procurando manter a umidade do solo na capacidade de campo, visando o estabelecimento 

da cultura e a uniformização da umidade do solo nas parcelas. Após este período, iniciou-se a 

aplicação dos tratamentos, que compreenderam em quatro tensões de água no solo (10, 20, 30 e 

40kPa). O delineamento experimental foi de blocos casualizados com quatro blocos e com duas 

repetições de cada tratamento por bloco. A parcela experimental foi composta de seis plantas, sendo 

a parcela útil às duas plantas centrais. 

As folhas para diagnóstico do estado nutricional foram coletadas no início do 

florescimento para determinação da concentração de nutrientes (SILVA, 2009). A definição das 

folhas a serem coletas foi feita em estudo prévio ainda não publicado, sendo uma folha completa, 

composta de pecíolo e limbo, localizada no terço médio das plantas, determinada como sendo a 

„folha diagnóstico‟. 

Os frutos foram coletados à medida que iam amadurecendo, ou seja, ficando com cor 

alaranjada e caule seco. A pesagem do fruto foi feita junto com o caule, considerando-se padrões de 

comércio. Também foram dimensionados os diâmetros longitudinais e transversais do fruto sem o 

caule. Os dados de produção de frutos foram transformados em produtividade em kg por ha. 

Ao final do experimento foram realizadas as medições da altura da planta, definida a 

partir da superfície do solo até o meristema apical (gema) mais alto, utilizando-se uma régua e as 

medições do diâmetro do coleto a 0,02 m do colo, com o uso de paquímetro digital. 

Os atributos químicos do solo foram avaliados em amostras compostas retiradas na 

profundidade de 0 a 0,20 m por parcela útil no final do experimento. Realizaram-se as seguintes 



determinações químicas: pH em água; P e K (Mehlich-1); Ca, Mg e Al (KCl 1mol L
-1

) e acidez 

potencial (H + Al) pelo acetato de cálcio (TEIXEIRA et al., 2017). 

As variáveis obtidas foram submetidas à análise de variância (teste F) e as médias dos 

tratamentos foram submetidas à análise de regressão. Os critérios para escolha dos modelos de 

regressão foram aqueles que apresentaram maior coeficiente de determinação, significância dos 

coeficientes de regressão até 5% pelo teste t. 

Os valores adequados dos atributos químicos do solo e das concentrações de nutrientes 

na folha diagnóstico que proporcionaram a máxima produtividade de frutos de fisalis, foram obtidos 

substituindo a tensão de água no solo que proporcionou a máxima produtividade de frutos nas 

equações de regressão que expressam a relação entre a tensão de água no solo e cada variável. 

 

 

4. RESULTADOS 

 
 

Todas as variáveis estudadas, altura de planta, o diâmetro do coleto, produtividade de 

frutos e diâmetro longitudinal e transversal dos frutos foram influenciadas pelas tensões de água no 

solo (p<0,01). As mesmas, mostraram respostas lineares, com valores máximo de crescimento e 

produtividade na tensão de 10 kPa (Figura 2). Nessa tensão, observaram-se plantas com altura de 

44,9 cm (Figura 2a), diâmetro de 9,3 mm (Figura 2b), produtividade dos frutos de 479,4 kg ha
-

1
(Figura 2c) e diâmetro dos frutos longitudinal de 18,11 mm e transversal de 17,79 mm (Figura 2c). 
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Figura 2. Altura de planta (a), diâmetro do coleto (b), produtividade (c), diâmetro longitudinal (●) e transversal (■)de 

frutos de fisalis (d) em função de diferentes valores de tensão da água no solo. (** Significativo a 1%) 

 

Os valores da concentração de nutrientes na folha diagnóstico da fisalis foram 

influenciados pelas tensões de água no solo (p<0,01), exceto para as concentrações de P e Cu 

(p>0,05). As concentrações de N e K aumentaram, enquanto que as concentrações de Ca, Mg, S, B, 

Fe, Mn e Zn diminuíram com o aumento das tensões de água no solo (Tabela 3). Na tensão de água 

no solo de 10 kPa as concentrações de nutrientes na folha diagnóstico da fisalis proporcionaram a 

máxima produtividade de frutos de fisalis (Tabela 3). 

 

 



Tabela 3. Equações de regressão e coeficiente de determinação (R2) para concentração de nutrientes (ŷ) na folha 

diagnóstico de fisalis em função das tensões de água no solo (x, kPa) e o valor para a máxima produtividade 

da fisalis. 

Nutriente Equação de regressão R
2 

Test F Valor 

N ŷ = 40,8+0,2686x
 

0,80 21,7** 43,5 

P ŷ = ȳ = 1,1 - 3,1 1,1 

K ŷ = 24,9+0,4129x 0,94 39,5** 29,0 

Ca ŷ = 18,2-0,1214x 0,89 23,6** 17,0 

Mg ŷ = 2,5- 0,0353x 0,94 40,1** 2,1 

S ŷ = 5,8-0,0314x
 

0,90 35,1** 5,5 

B ŷ = 151,3 - 1,6279x 0,91 28,7** 135,0 

Cu ŷ = ȳ = 9,9
 

- 1,4 9,9 

Fe ŷ = 406,4 -3,5832x 0,90 28,4** 370,6 

Mn ŷ = 74,6-0,7339x 0,88 20,6** 67,3 

Zn ŷ = 24,9 - 0,1553x 0,97 40,2** 23,3 
** significativo a 1%. 
 

Os valores dos atributos químicos do solo na profundidade de 0 a 0,20 m foram 

influenciados pelas tensões de água no solo (p<0,01). Os valores de pH em água, P, K, Ca e Mg e 

saturação por bases (V%) aumentaram, enquanto que Al trocável e a saturação de Al (m%) 

reduziram com os aumentos das tensões de água no solo (Tabela 4). Na tensão de água no solo de 

10 kPa os valores dos atributos químicos do solo proporcionaram a máxima produtividade de frutos 

de fisalis (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Equações de regressão e coeficientes de determinação (R2) para os atributos químicos dos solos (ŷ) em 

função das tensões de água no solo (x, kPa) e o valor para a máxima produtividade da fisalis. 

Atributo químico Equação de regressão R
2 

Teste F Valor 

pHágua ŷ = 4,8 + 0,0142x 0,97 30,4** 4,9 

P (mg dm
-3

) ŷ = -26,3 + 3,9146x 0,99 57,4** 12,8 

K (mg dm
-3

) ŷ = 4,3 + 0,6433x 0,92 26,5** 10,7 

Ca (cmolc dm
-3

) ŷ = 0,2 + 0,0088x 0,90 22,6** 0,3 

Mg (cmolc dm
-3

) ŷ = 0,003 + 0,0086x 0,85 18,3** 0,1 

Al (cmolc dm
-3

) ŷ = 1,2 - 0,0119x 0,98 34,6** 1,1 

Saturação de Al (m%) ŷ = 82,8 - 0,9863x 0,92 28,7** 73,0 

Saturação por bases (V%) ŷ = 8,6 + 0,4278x 0,95 35,4** 12,8 

** significativo a 1%. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

A temperatura média de 17,5 °C observada durante a condução do experimento (Figura 

1) é considerada favorável para o crescimento e desenvolvimento das plantas de fisalis 
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(MIRANDA, 2004). Diversos estudos têm relatado que o desenvolvimento ótimo dessa cultura 

ocorre no intervalo entre 8 a 20 
0
C (FISCHER, 2000; ANGULO, 2005; RUFATO et al., 2013).  

A altura, o diâmetro do coleto das plantas de fisalis, assim como diâmetro longitudinal e 

transversal e a produtividade de frutos reduziram com o aumento da tensão de água no solo e 

maiores turnos de rega (TR) (Figura 2). Essa redução pode ter sido ocasionada pelo déficit hídrico 

provocado pela menor lâmina de água aplicada nas plantas (Tabela 2). Estes resultados corroboram 

com diversos estudos com a cultura do tomate, que é da mesma família da fisalis, onde os autores 

afirmam que déficit hídrico proporciona o fechamento dos estômatos para evitar a transpiração 

(BENDER, 2008; AL-OMRAN et al., 2010; ASGHARIPOUR& ARMIN, 2010), o que reduz a 

fotossíntese e, consequentemente a produção de foto assimilados, reduzindo o crescimento da planta 

e interferindo na produtividade (SCHLICHTING, 2012). Além disso, o déficit hídrico inibe a 

divisão celular, afeta negativamente a absorção de nutrientes, o que contribui para a redução nas 

taxas de crescimento e produtividade das plantas (JALEEL et al., 2009, SCHLICHTING, 2012; 

SANTOS, 2016). 

Essa redução das características morfológicas observadas no presente estudo é 

considerada como uma característica adaptativa para a sobrevivência da planta em condições de 

déficit, pois permite redirecionar assimilados e energia, antes utilizados para o crescimento da parte 

aérea, para moléculas protetoras para combater o efeito do estresse e, ou para manter o crescimento 

das raízes para maior absorção de água (ZHU, 2002, SANTOS, 2016). O maior crescimento, 

desenvolvimento e produtividade das plantas de fisalis observado sob a tensão de 10 kPa é reflexo 

da maior disponibilidade e absorção de nutrientes (Figura 2 e, Tabelas 3 e 4). A disponibilidade de 

água tem se mostrado crucial para o aumento do crescimento vegetativo e da produtividade de 

várias culturas. Solos próximos à capacidade de campo retêm maior quantidade de água, devido aos 

efeitos de capilaridade e da distribuição dos tamanhos dos poros (CARVALHO et al., 2012).  

Contudo, os valores de altura e produtividade das plantas de fisalis observadas no 

presente estudo (Figura 2 a,c) foram inferiores as observadas nas principais regiões produtoras da 

Colômbia (BRITO, 2002). Isso pode ser devido ao ciclo produtivo da cultura da fisalis, que neste 

trabalho foi limitado apenas sete meses, enquanto nas regiões produtoras da Colômbia, a colheita é 

realizada ao longo de dois anos consecutivos (BRITO, 2002). Além disto, às precipitações 

frequentes e intensas que ocorreram a partir dos 139 DAT (Figura 1), coincidiram com o período de 

frutificação, intensificando a queda dos frutos e flores. Os problemas fitossanitários também 

começaram a afetar as plantas, diminuindo assim o tempo de colheita. O excesso de umidade pode 

beneficiar o aparecimento de doenças e pragas, diminuir a aeração na zona radicular, causando 



amarelecimento e queda de folhas, reduzindo a fotossíntese e, portanto, a produtividade das plantas 

(BERNARDO et al., 2006; RUFATO et al., 2008).  

O aumento das concentrações de N e K na folha diagnóstico em função do aumento das 

tensões de água no solo, observado no presente estudo (Tabela 3), está de acordo com os resultados 

observados em duas cultivares de trigo (VAN DEN BOOGAARD et al., 1995), ou seja, a restrição 

hídrica proporcionou maior concentração de N nas folhas. Contudo, diversos estudos relatam que, 

quando as plantas estão sob-restrição hídrica, pode ocorrer limitação na absorção de nutrientes, 

principalmente os que se translocam para as raízes, pelo mecanismo de difusão e fluxo de massa, 

mesmo que ocorra fornecimento dos mesmos no solo (SHANGGUAN et al., 2000; LEÃO et al., 

2011, LACLAU et al., 2013). Os mecanismos que levaram os resultados do presente estudo ser 

contraditórios à literatura não são claros, necessitando de mais estudos. As concentrações N 

permaneceram dentro do intervalo de 10-56 g kg
-1 

e K dentro do intervalo de 14-64 g kg
-1

, 

considerado adequado para tecidos vegetais (RAVIV & LIETH, 2008), ou seja, as tensões avaliadas 

não foram suficientes para proporcionar aumento desses nutrientes a níveis tóxicos. O N e K são os 

nutrientes mais absorvidos pela cultura da fisalis (LIMA, 2018), o desbalanço desses nutrientes 

pode afetar negativamente a produtividade da cultura e a qualidade dos frutos (BORGES et al., 

2003). 

A redução da umidade do solo no presente estudo parece que também não foi suficiente 

para reduzir as concentrações de Mg, S, Fe, Mn e Zn a níveis prejudiciais as plantas de fisalis 

(Tabela 3), visto que, as concentrações de Mg estão dentro do intervalo de 1,0-2,1 g kg
-1

 e de S 

dentro do intervalo de 2,8-9,8 g kg
-1

, considerados adequados para a maioria das plantas (RAVIV & 

LIETH, 2008). O mesmo ocorreu com as concentrações dos micronutrientes Mn, Fe e Zn que 

também permaneceram dentro do nível adequado que é de 50 a 250 mg kg
-1

 para o Mn, 50 a 550 

mg kg
-1

 para o Fe e de 10 a 100 mg kg
-1 

para o Zn (RAVIV & LIETH 2008). Por outro lado, mesmo 

com a redução das concentrações de Ca e B sob altas tensões, e a falta de interação do Cu com os 

níveis de umidade do solo (Tabela 3), esses nutrientes permaneceram acima do nível considerado 

adequado para o tecido vegetal que é de 2,0-9,4 g kg
-1

 para o Ca e 1,0 a 35,0 mg kg
-1 

para o B e de 

2,3 a 7,0 mg kg
-1 

para o Cu (RAVIV & LIETH 2008). Porém, não foi observado sintomas de 

toxidez desses nutrientes na cultura da fisalis durante a condução do experimento. As altas 

concentrações do B podem ser explicadas por ser um dos micronutrientes com maior velocidade de 

acúmulo nas folhas da fisalis (LIMA, 2018). O B é um nutriente envolvido no metabolismo dos 

ácidos nucleicos, carboidratos e proteínas (TANAKA& FUJIWARA, 2008), sendo fundamental 

para a planta desde início de seu desenvolvimento.  
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Em geral, déficit hídrico severo diminui ou inibe a absorção de nutrientes pelas plantas 

e consequentemente as concentrações dos mesmos na parte aérea, uma vez que, a água é o veículo 

por meio do qual os íons se movimentam da solução do solo para o sistema radicular das plantas, 

principalmente quando este movimento se dá por fluxo de massa e difusão (LEÃO et al., 2011; 

LACLAU et al., 2013; SANTOS, 2016). No entanto, as tensões de água no solo não influenciaram 

nas concentrações de P e Cu nas folhas diagnóstico da planta de fisalis (Tabela 3), provavelmente, 

devido ao tempo de imposição do déficit hídrico e das tensões utilizadas, que não foram suficientes 

para afetar a absorção desses nutrientes. Estudos apontam que a cultura da fisalis tem uma possível 

resistência em acumular Cu na parte aérea, uma vez que, também não mostrou resposta frente ao 

aumento das necessidades de calagem (NETO, 2017). Essa resistência ao acúmulo de Cu também 

foi observado na cultura de Lupinus albus cv. Estoril (MOURATO et al., 2009). 

Por outro lado, o fato do P ter sido aplicado diretamente na cova, o contato íons-raízes 

pode ter facilitado sua absorção, não necessitando do mecanismo de difusão para fazer a 

interceptação radicular (Tabela 3). Mesmo com adubação localizada e altos teores de P no solo 

(Tabelas 1 e 3), as concentrações desse nutriente permaneceram abaixo da faixa considerada 

adequada para tecidos de plantas que é de 1,2-5,0 g kg
-1

 (RAVIV & LIETH 2008). Em geral, à 

medida que há elevação na concentração de P no meio estimula o desenvolvimento das raízes, 

favorecendo, desta forma, a absorção de nutriente e aumento no acúmulo de P na parte aérea das 

plantas (NAKAGAWA et al., 2003; LEÃO et al., 2011). Como P é um dos nutrientes mais exigidos 

pela fisalis, sendo a ordem de acúmulo fruto, seguida de caule e folhas (LIMA, 2018). Nesse 

sentido, o P poderia está armazenado no caule, o que pode explicar as baixas concentrações desse 

nutriente nas folhas da fisalis no presente estudo, visto que a análise foi realizada antes da 

frutificação. 

Como a coleta da folha diagnóstico foi realizada no início do florescimento, aos 85 

DAT, ou seja, antes do período chuvoso (Figura 1) entende-se que as concentrações dos nutrientes 

nas folhas de fisalis (Tabela 3) foram influenciada apenas pelas tensões no solo e, ou característica 

da espécie. No entanto, independente da umidade do solo, a maioria dos nutrientes em estudo 

permaneceram dentro do nível adequado para o desenvolvimento da cultura, provavelmente o 

tempo de imposição do déficit hídrico não foi suficiente para impedir a absorção dos nutrientes até 

85 DAT, ou seja, até o início do florescimento da cultura da fisalis. 

Por outro lado, deve ressaltar que foi na tensão de 10 kPa que proporcionou maior 

produtividade da cultura da fisalis, enquanto que tensões maiores que 40kPa, podem proporcionar 

toxidez de N e K, e deficiência nutricional de Mg, S, Fe, Mn e Zn (Tabela 3) na cultura em questão. 

Esses resultados indicam que a fisalis é sensível ao déficit hídrico, principalmente nas tensões 



maiores que 40kPa, e confirmam que mesmo que a absorção dos nutrientes tenha ocorrido sob altas 

tensões (Tabela 3), a disponibilidade de nutrientes para as raízes é altamente dependente do teor de 

umidade do solo (LEÃO et al., 2011) e a falta de níveis adequados de água no solo leva, 

obrigatoriamente, à deficiência (VAN DEN BOOGAARD et al., 1995; NOVAIS et al., 1990) e, ou 

excesso de nutrientes que pode interferir diretamente ou indiretamente na produtividade da cultura.  

A partir do florescimento, os valores muito baixos de K, Ca e Mg no solo observado no 

do presente estudo, na tensão de 10 kPa, é um indicativo que ocorreu lixiviação destes nutrientes no 

solo, uma vez que, nessa tensão o turno de rega foi menor, resultando em maior número de 

irrigações e consequentemente aumento da lâmina de água total aplicada (Tabela 2). Além disso, as 

precipitações frequentes e intensas que ocorreram principalmente a partir dos 139 DAT (Figura 1) 

podem ter contribuído para maior lixiviação dos nutrientes do solo, influenciando diretamente no 

potencial produtivo da cultura da fisalis (Figura 2ce Tabela 4). 

As intensas precipitações e, ou irrigações podem favorecer a lixiviação dos nutrientes, 

diminuindo assim a produtividade das plantas (BERNARDO et al., 2006). A lixiviação é um 

processo que consiste na lavagem superficial dos sais minerais para as camadas mais profundas do 

solo, por meio de fluxo descendente de água, ou seja, pela ação das águas das chuvas e, ou 

irrigações frequentes (REICHARDT, 1986). Sendo ainda maior quando a precipitação concentra-se 

em um curto espaço de tempo (VAN HOORN et al.,1971), como é o caso do presente estudo 

(Figura 1). Em razão da baixa mobilidade do Mg e Ca no solo, a lixiviação dos mesmos não é tão 

intensa (MAGGI et al., 2011). Contudo, se no solo houver ânions como NO3
-
, H2PO4

-
, Cl

-
 e SO4

2-
, 

estes podem acompanhar tanto o Ca como o Mg, ocorre a lixiviação, principalmente em solos de 

textura arenosa (MALAVOLTA & VIOLANTE NETTO, 1989). A lixiviação desses nutrientes 

básicos, e a substituição dos mesmos no complexo de troca, por elementos acidificantes, como os 

hidrogênio (H), manganês (Mn) e alumínio (Al) (LOPES, 1989; GUERRA et al. 1999) pode ter 

proporcionado os altos valores Al trocável e m % observado no presente estudo, levando o solo a 

elevado grau de acidez (Tabela 4) o que pode ter influenciado a produtividade das plantas de fisalis 

(Figura 2). 

Como a lixiviação é um mecanismo de perdas de nutrientes do solo, principalmente em 

solo arenoso e com baixo teor de matéria orgânica, trazendo como consequência principal a 

acidificação do solo (REICHARDT, 1986). Nesse sentido, o manejo da irrigação para a cultura da 

fisalis se torna ainda mais importante, visto que a cultura não tolera solos ácidos, sendo que a 

prática da calagem é essencial para o cultivo dessa cultura(NETO, 2017). 

A lixiviação é um dos principais mecanismos de perda de N e K, principalmente em 

solos arenosos onde a fração areia tem baixa energia de ligação com o nutriente e solos com baixos 
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valores de pH do solo (QUAGGIO, 2000; WERLE, 2008; JADOSKI et al., 2010; MENDES et al., 

2016). Estes solos apresentam pouca atividade em seus processos pedogenéticos, resultando assim 

em solos poucos evoluídos e com baixas profundidades, apresentando baixa capacidade de troca de 

cátions e aumenta mobilidade facilitando a perda desses nutrientes por lixiviação (ERNANIet al., 

2002). 

O fato da maioria dos valores dos atributos químicos do solo permanecerem bem abaixo 

do nível crítico para um ótimo desenvolvimento da maioria das culturas, além dos altos dos valores 

de Al e m% (ALVAREZet al., 1999) na tensão de água no solo de 10kPa confirma a ocorrência da 

lixiviação, visto que esses valores aumentaram com o aumento das tensões de água no solo (Tabela 

2). Apesar da lixiviação desses nutrientes e aumento da acidez do solo, foi na tensão de 10kPa que 

as plantas de fisalis apresentaram maior produtividade (Figura 2c). Indicando que um solo mesmo 

com pouco nutriente, mas com condição de água adequada pode manter uma produtividade 

relativamente alta (Tabela 2 e Figura 2c). Por outro lado, o aumento dos atributos químicos com a 

redução da umidade do solo não refletiu na produtividade e desenvolvimento da cultura em questão, 

confirmando que mesmo um solo com altas concentrações de nutriente, o baixo teor de umidade do 

solo reduz a disponibilidade dos mesmos para plantas, afetando diretamente o crescimento e 

desenvolvimento das culturas (Figura 2). A baixa disponibilidade de nutrientes principalmente em 

função do déficit hídrico estão entre os fatores que mais têm limitado a produção agrícola em solos 

de regiões tropicais (LEÃO et al., 2011; SANTOS, 2016). 

As baixas concentrações de P, assim como as altas concentrações B observadas aos 85 

DAT pode também ter refletido no menor crescimento, desenvolvimento e produtividade da fisalis, 

observada no final do experimento (Figura 2). O P é essencial no crescimento, desenvolvimento e 

reprodução das plantas, está associado à fotossíntese, divisão celular e utilização de açúcares e 

amido (LÓPEZ-BUCIO et al., 2002, LEÃO et al., 2011),desempenha importante papel no processo 

de formação de sementes e melhora a qualidade dos frutos (LANGEet al., 2016). O P apresenta alta 

velocidade de acúmulo no fruto pela fisalis, apresentando uma concentração relativamente alta para 

uma fruta (PUENTE, 2011; LIMA, 2018). Já o excesso do B não é comum, sendo um dos 

micronutrientes que mais limita o rendimento das culturas no Brasil, reduzindo os órgãos 

reprodutivos, principalmente nas culturas cultivadas em solos de textura arenosa, onde o 

micronutriente, tendo alta mobilidade no solo pode ser lixiviado no perfil (BLEVINS & 

LUKASZENWSKI, 1998). Entretanto, o B pode ser tóxico em plantas quando a concentração na 

planta excede a 35 mg kg
-1

 (RAVIV & LIETH 2008) ou 100 mg kg
-1

 (DECHENet al., 1991), que é 

o observado no presente estudo (Tabela 3).  



Além disso, os altos valores de Al trocável e o m%, e os baixos de Ca, Mg, K 

observados no solo sob a tensão de 10 kPa pode ter grande influência na produtividade da fisalis, 

visto que, para alcançar maiores produtividades na cultura da fisalis, a mesma exige m % de 5,0 %, 

V % de 67 % e Ca de 2,5 cmolc dm
-3

(NETO, 2017). Contudo, no presente estudo, a maior 

produtividade foi observada quando o solo apresentava m % de 73,0 %, V % de 12,8 % e Ca de 0,3 

cmolc dm
-3

 (Tabela 4). Esses resultados mostram o potencial da espécie em questão, e a importância 

do manejo adequado da irrigação, assim como o da fertilidade do solo, principalmente em solos 

arenosos que intensificam a lixiviação das bases e acidificação do mesmo. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O manejo de irrigação é uma prática essencial para o cultivo da PhysalisperuvianaL 

onde objetiva-se alcançar maiores produtividades. 

O incremento da tensão de água no solo diminui as bases e aumenta a acidez do solo. 

A tensão de água no solo de 10 kPa, que corresponde a tensão mais próxima da 

capacidade de campo deste solo, é o valor mais adequado para o manejo da irrigação na cultura da 

fisalis. 
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