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RESUMO. Foi estudado o efeito de níveis de sombreamento sobre o desenvolvimento de 
mudas de maracujazeiro, no período de 12/05 a 29/06 de 2004, na Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, Estado da Bahia. Mudas com 45 dias após a 
emergência foram transplantadas e submetidas a diferentes níveis de redução da radiação 
solar, quais sejam: 0% (pleno sol), 30%, 50% e 70%. Foi utilizado o delineamento 
experimental em blocos casualizados, com quatro tratamentos, cinco repetições e seis 
plantas úteis por parcela. Foram avaliadas as características: massa seca de raízes, caules e 
folhas, razão parte aérea/raiz, área foliar, área foliar específica, razão de área foliar, razão de 
massa foliar e teor de nitrogênio total. Foi observada tendência ao acúmulo de massa seca 
nas mudas menos sombreadas, sendo que houve aumento da razão parte aérea/raiz nas 
mudas sob maiores níveis de sombreamento. A área foliar, área foliar específica e razão de 
área foliar foram maiores nas plantas mais sombreadas, refletindo uma adaptação destas para 
maximizar a absorção de luz. A razão de massa foliar não diferiu entre os tratamentos. O 
teor de nitrogênio total por unidade de massa foi maior nas plantas mais sombreadas, 
enquanto por unidade de área, decresceu. 
Palavras-chave: massa fresca, massa seca, área foliar, nitrogênio. 

ABSTRACT. The effect of shading levels on the development of yellow passion fruit 

seedlings (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.). The effect of shading levels on the 
development of yellow passion fruit seedlings was studied, from May 12 to June 29 (2004), at the 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, in Vitória da Conquista, Bahia State, Brazil. 
Seedlings aged 45 days after the emergency, were cultivated and submitted to different levels of 
solar radiation reduction: 0%, 30%, 50% and 70%. The experimental design was in randomized 
blocks, with four treatments, five replications and six plants for plot. The evaluation parameters 
were: dry mass of roots, stems and leaves, shoot/root ratio, leaf area, specific leaf area, leaf area 
ratio, leaf mass ratio and nitrogen content. A trend to the accumulation of dry mass in the less 
shaded plants was observed. Also, there was an increase of the aerial part/root ratio in the plants 
under higher shade levels. The leaf area, specific leaf area and leaf area ratio were higher in the 
shaded plants, reflecting an adaptation of these to maximize the light absorption. The leaf mass 
ratio did not differ between the treatments. The total nitrogen content per unit of mass was 
higher in the shaded plants, while per unit of area, a decrease was observed.  
Key words: fresh mass, dry mass, leaf area, nitrogen. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O maracujá (Passiflora edulis Sims f. Flavicarpa 
Deg.) tem como centro de diversidade as regiões 
tropicais da América do Sul, sendo que mais de 150 
espécies são nativas do Brasil (Meletti, 1995). Essa 

fruteira encontra-se amplamente dispersa, sobretudo 
nos países tropicais e subtropicais (Kluge, 1998). 

A cultura do maracujá encontra-se em expansão 
mundial, principalmente devido à industrialização 
de seus frutos, que proporcionam suco saboroso e 
aromático, bem aceito em diferentes mercados. Essa 
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cultura é explorada comercialmente de norte a sul 
do Brasil, sendo a época de fevereiro a abril a de 
maior oferta e menores preços, ocorrendo nesse 
período o pico da safra em todo o país (Lucas, 2002). 

Van Leeuwen (1994) cita o maracujá como uma 
espécie “temporária” com potencial para ser 
utilizada em sistemas agroflorestais. Para isso, 
torna-se necessário o conhecimento do 
comportamento dessa espécie sob diferentes níveis 
de sombreamento. 

Segundo Dias-Filho (1997), a morfologia e 
fisiologia das plantas se alteram frente às condições 
de luz, fator que pode explicar a ocorrência de tais 
plantas sob padrões específicos de condições 
ambientais. Para Vasconcellos et al. (2002), 
praticamente, não se tem informação disponível 
sobre a fisiologia das plantas frutíferas e, mais 
detalhadamente, sobre as interações das relações 
fonte-dreno, fatores importantes para a produção 
de frutas de qualidade e em quantidade. 

De acordo com Lucas (2002), atualmente, há 
um grande número de pesquisas com o maracujá, 
concentradas na área fitossanitária e no manejo 
(podas, adubações e enxertia). Existem poucos 
estudos a respeito do comportamento do 
maracujazeiro sob diferentes níveis de radiação, 
relacionando-os a parâmetros fisiológicos 
importantes para o desenvolvimento da planta, 
como crescimento e fotossíntese. Vasconcellos e 
Duarte Filho (2000) afirmaram que aspectos 
relacionados com o comportamento de 
maracujazeiros, em suas regiões produtoras, são 
tratados, em grande maioria, sob o ponto de vista 
de produção e qualidade de frutos. De acordo com 
esses autores, não é dada a devida atenção para uma 
análise mais detalhada, sendo que não são 
considerados aspectos anatômicos, morfológicos e 
fisiológicos, que poderiam dar subsídios para 
melhor explicação dos resultados observados nos 
trabalhos de pesquisa. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de 
diferentes níveis de sombreamento sobre 
características morfológicas e fisiológicas de mudas 
de maracujazeiro. 

Material e métodosMaterial e métodosMaterial e métodosMaterial e métodos    

Área experimentalÁrea experimentalÁrea experimentalÁrea experimental    

O experimento teve início no mês de maio de 
2004 e foi finalizado em junho de 2004. Foi 
instalado na Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia – Campus de Vitória da Conquista, localizado 
na região Sudoeste, situada a 14º53’ de latitude Sul, 
40º48’ de longitude Oeste e 870 m de altitude, 

conforme verificação realizada no local com 
aparelho GPS, Garmin 45. O índice pluviométrico 
médio anual é de 733,9 mm, com maior 
concentração entre os meses de novembro a março. 
As temperaturas máxima e mínima apresentam 
médias de 25,3ºC. e 16,1ºC. 

Tratamentos e delineamento experimentalTratamentos e delineamento experimentalTratamentos e delineamento experimentalTratamentos e delineamento experimental    

Sementes de maracujazeiro amarelo (Passiflora 
edulis f. Flavicarpa Deg.) foram plantadas em sacos 
de polietileno de 6,5 cm de diâmetro por 18 cm de 
altura, contendo como substrato: solo e esterco na 
proporção 2:1, superfosfato simples e cloreto de 
potássio, sendo mantidos em casa de vegetação com 
cobertura sombrite de 50% por 45 dias. Em 
seguida, as mudas foram transplantadas para sacos 
de polietileno maiores, com 12 cm de diâmetro por 
40 cm de altura, contendo o mesmo substrato 
anterior, quando foram transportadas para o 
interior de estruturas cúbicas, as quais 
proporcionaram sombreamento de 70%, 50%, 30% 
e 0%. A sombra foi criada por telas de diferentes 
malhas, colocadas tanto nas laterais, quanto na 
parte superior da parcela, fixadas em estruturas de 
madeira de 1,5x1,5x1,5 m. Os níveis de 
sombreamento foram determinados pela 
porcentagem de Radiação Fotossinteticamente 
Ativa (RFA), bloqueada pela tela sombreadora, 
medida com ceptômetro de barra (modelo EMS-7, 
PPSystem, Arnesbury, EUA). 

O delineamento experimental foi o de blocos 
casualizados com cinco repetições, sendo cada 
parcela constituída de seis plantas úteis, com 
bordadura externa para todas as repetições. 

Plantio e tratos culturaisPlantio e tratos culturaisPlantio e tratos culturaisPlantio e tratos culturais    

O plantio foi feito em sacos de polietileno 
dispostos no solo, com 12 cm de diâmetro por 40 cm 
de altura, obedecendo a um espaçamento de 0,30 m 
x 0,30 m entre os sacos. Agrupou-se plantas 
semelhantes em um mesmo bloco. As plantas 
receberam água em intervalos regulares de 
aproximadamente 48 horas. 

Parâmetros avaliadosParâmetros avaliadosParâmetros avaliadosParâmetros avaliados    

Área foliar e massa secaÁrea foliar e massa secaÁrea foliar e massa secaÁrea foliar e massa seca    

Foram coletadas duas plantas por parcela, 
acondicionadas em sacos plásticos previamente 
identificados, imediatamente levadas ao laboratório. 
Os sistemas radiculares foram lavados para eliminar 
o solo aderido e cada planta foi dividida em folhas, 
caule e sistema radicular. Em seguida, foi 
determinada a área foliar total, utilizando-se 
medidor de área foliar (LI- 3100 Area Meter, LI-
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COR, EUA). 
Todo o material coletado foi colocado em estufa 

com circulação de ar forçada, a 65ºC por 48 horas, 
sendo que, posteriormente, procedeu-se a pesagem 
em balança analítica, para determinação da massa 
seca de raiz, caule e folhas, de modo que, a partir 
dessas avaliações, foram calculadas a razão parte 
aérea/raiz, a área foliar específica (AFE), a razão de 
área foliar (RAF) e a razão de massa foliar (RMF), de 
acordo com Benincasa (1988). 

Teor de nitrogênio total por unidade de massa e de áreaTeor de nitrogênio total por unidade de massa e de áreaTeor de nitrogênio total por unidade de massa e de áreaTeor de nitrogênio total por unidade de massa e de área    

As folhas de duas plantas da área útil de cada 
parcela foram coletadas, destacadas na inserção do 
pecíolo com o limbo foliar e levadas ao laboratório. 
Foram colocadas em sacos de papel, identificadas e 
levadas para a estufa de ventilação forçada a 65ºC por 
48 horas. Após a secagem, todo o material foi 
triturado em moinho Willy, retirando-se uma 
subamostra de 1,0 a 2,0 gramas da amostra seca ao ar 
e feita a determinação do nitrogênio pelo processo 
semimicro Kjeldahl, conforme descrito por Silva e 
Queiroz (2002). 

Análise estatísticaAnálise estatísticaAnálise estatísticaAnálise estatística    

Os dados foram submetidos à Análise de 
Variância e de Regressão, utilizando o Sistema para 
Análises Estatísticas e Genéticas, SAEG 8.0. 

ResultadosResultadosResultadosResultados e discussão e discussão e discussão e discussão    

Aos 44 dias de exposição dos maracujazeiros, a 
diferentes níveis de sombreamento, foi observado 
efeito linear decrescente dos tratamentos sobre a 
massa seca da raiz (Figura 1). Os tratamentos 
influenciaram a massa seca da raiz, conforme 
mostrado na Tabela 1. Os maiores valores de massa 
seca de raiz foram verificados nos maracujazeiros 
sob pleno sol. 
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Figura 1. Estimativa da massa seca de raiz em maracujazeiros em 
função dos níveis de sombreamento. Vitória da Conquista, Estado 
da Bahia, 2004. 

A maior quantidade de massa seca na raiz, 
observada nos maracujazeiros a pleno sol pode ter 
ocorrido devido à diminuição da quantidade de 
auxina que é carreada para este órgão em plantas 
sombreadas, resultando em redução da formação de 
raízes laterais e, eventualmente, do crescimento da 
raiz principal, conforme relatado por Morelli e 
Ruberti (2000). 

Tabela 1. Resumo da análise de variância e coeficientes de 
variação das características massa seca de raiz (MSR), massa seca 
de caule (MSC) e massa seca de folhas (MSF). Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia, 2004. 

Quadrados Médios  
F.V. 

 
GL 

MSR  MSC  MSF  MST 
Níveis de 
sombreamento 

3 0,9657096** 0,6741054 1,587108* 5,772813* 

Blocos 4 0,08605204 0,1530928 0,1924168 0,7971318 
Resíduo 12 0,07478529 0,2223351 0,2773766 1,239960 
CV(%)  16,26 25,18 13,95 15,19 
**Significativo, a 1% de probabilidade, pelo teste F; *Significativo, a 5% de 
probabilidade, pelo teste F. 

Não foi verificada diferença significativa entre os 
níveis de sombreamento para a massa seca do caule 
(Tabela 1). Porém, a análise de regressão 
demonstrou efeito quadrático dos tratamentos sobre 
esta característica (Figura 2). A maior massa seca do 
caule foi de 2,19 g, ocorrido sob sombreamento de 
32,92%. Observou-se tendência de que os menores 
valores ocorreram nas mudas a pleno sol e sob 70% 
de sombreamento. As mudas de P. Edulis, cultivadas 
sob 70% de sombreamento, mostraram-se bastante 
estioladas, com grandes espaços internodais e 
pequeno número de folhas em comparação com as 
mudas a pleno sol. 
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Figura 2. Estimativa da massa seca do caule em maracujazeiros 
em função dos níveis de sombreamento. Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia, 2004. 

Em relação à massa seca do caule, Campos e 
Uchida (2002) constataram que o sombreamento de 
30% promoveu maiores índices de massa seca do 
caule em mudas de Ochroma lagopus Cav. Ex. Lam. 
Observaram, também, que a massa seca do sistema 
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radicular foi reduzida em condição de 
sombreamento de 50% e 70%. Em mudas de 
Hymenaea courbaril L., esses autores verificaram que, 
em geral, a massa seca total aumentou sob menores 
níveis de sombreamento e que a massa seca das 
folhas foi reduzida sob sombreamento em 70%. 

Foi observado efeito linear decrescente dos 
níveis de sombreamento sobre a massa seca de 
folhas (Figura 3). A maior quantidade de massa 
seca foliar acumulada em plantas a pleno sol pode 
ter ocorrido devido ao aumento da espessura foliar 
(diminuição da área foliar específica) que, 
normalmente, ocorre em folhas sob alta 
disponibilidade luminosa, como recurso de 
proteção aos pigmentos fotossintéticos, conforme 
relatado por Scalon et al. (2001). Resultado 
semelhante foi encontrado por Ventrella e Ming 
(2000), que observaram decréscimo na produção de 
massa seca foliar de plantas de erva-cidreira (Lippia 
alba) com o aumento do nível de sombreamento. 
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Figura 3. Estimativa da massa seca de folhas em maracujazeiros 
em função dos níveis de sombreamento. Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia, 2004. 

Popma et al. (1992) afirmaram que folhas de sol 
apresentam grande quantidade de massa seca e 
nutrientes por unidade de área, enquanto folhas de 
sombra têm comportamento inverso, o que foi 
verificado nas mudas de maracujazeiros com relação 
à massa seca de folhas (Figura 5). 

Hole e Dearman (1990) constataram redução da 
massa seca de folhas e órgãos de reserva em plantas 
de cenoura com a diminuição da radiação solar. 

Kluge (1998) observou que a baixa intensidade 
luminosa em maracujazeiros provocou o 
alongamento dos ramos, porém reduziu a massa seca 
da parte aérea, dados que corroboram com os que 
foram obtidos neste experimento (Figura 4). A 
diminuição da massa seca se deve ao estiolamento e à 
redução no acúmulo de nutrientes sob condições de 
baixa exposição à luz. 

De maneira geral, os resultados observados nos 

maracujazeiros, para a massa seca dos diferentes 
órgãos, concordaram com o que outros autores 
verificaram em plantas sob sol e sombra. Dias Filho 
(1997) argumenta que plantas sob baixa 
luminosidade têm uma tendência a exibir altos 
valores de respiração. Esse fato deve ser considerado 
quando se observa tendência à diminuição da massa 
seca em plantas sob baixa luminosidade, visto que as 
altas taxas de respiração causam a diminuição do 
ganho de carbono pela planta. 

Ocorreu redução da massa seca total com a 
elevação dos níveis de sombreamento. Pela análise 
de regressão, foi constatado efeito quadrático dos 
níveis de sombreamento sobre esta característica 
(Figura 4). Verificou-se que o menor valor de massa 
seca total ocorreu no nível de 70% de 
sombreamento, enquanto estimou-se que o maior 
valor encontrado foi de 8,29 g, sob sombreamento 
de 16,44%. 
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Figura 4. Estimativa da massa seca total em maracujazeiros em 
função dos níveis de sombreamento. Vitória da Conquista, Estado 
da Bahia, 2004. 

Verifica-se que houve efeito linear crescente dos 
tratamentos sobre a razão parte aérea/raiz (Figura 5), 
sendo que essa relação aumentou com a elevação do 
sombreamento. Conforme a Tabela 2, os 
tratamentos alteraram significativamente a razão 
parte aérea/raiz. 



Desenvolvimento de mudas de maracujazeiro 517 

Acta Sci. Agron. Maringá, v. 28, n. 4, p. 513-521, Oct./Dec., 2006 

y**  = 0,02x + 2,7559

R
2
 = 0,931

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 10 20 30 40 50 60 70

Níveis de sombreamento (%)
**Significativo, a 1% de probabilidade, pelo teste F

P
a
rt
e 
a
ér
e
a/
ra
iz
 (
g
 g

-1
)

 
Figura 5. Estimativa da razão parte aérea/raiz em maracujazeiros 
em função dos níveis de sombreamento. Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia, 2004. 

Tabela 2. Resumo da análise de variância e coeficientes de 
variação das características razão parte aérea/raiz (A/R) e área foliar 
(AF). Vitória da Conquista, Estado da Bahia, 2004. 

 Quadrados Médios  
F.V. 

 
GL 

A/R  AF  
Níveis de sombreamento    3 1,913914** 249736,8** 
Blocos 4 0,1978502 8994,645 
Resíduo 12 0,2984356 21456,20 
CV(%)  15,58 11,57 
** Significativo, a 1% de probabilidade, pelo teste F. 

O sombreamento favoreceu o crescimento da 
parte aérea, porém os valores obtidos com o 
tratamento sem sombreamento revelam equilíbrio 
na produção de massa seca para ambas as partes 
(Figura 5). É importante considerar que plantas 
com sistema radicular bem desenvolvido têm mais 
chances de sobrevivência no campo devido à 
maior capacidade de absorção de água e nutrientes 
minerais. Campos e Uchida (2002) verificaram 
que as mudas de Jacaranda copaya, cultivadas sob 
maiores sombreamentos (50% e 70%), 
apresentaram valores da relação parte 
aérea/sistema radicular superiores aos demais. 

Os resultados verificados por Marenco e Reis 
(1998), em plantas de Ischaemum rugosum, foram 
semelhantes aos observados em P. Edulis. Esses 
autores concluíram que o sombreamento 
influenciou a preferencialidade dos drenos da 
planta. Eles constataram que sob alta irradiância, 
as raízes foram os drenos principais durante a fase 
vegetativa, e sob elevado sombreamento os colmos 
e as folhas foram os drenos prioritários. Nas 
mudas de maracujazeiro, a massa seca da raiz foi 
reduzida com o aumento do sombreamento 
(Figura 1), constatando que nas plantas a pleno 
sol, maior proporção de massa seca foi alocada 
para as raízes, enquanto nas plantas mais 
sombreadas, as folhas foram os drenos prioritários 
(Figura 5). 

Houve efeito linear dos níveis de sombreamento 
sobre a área foliar (Figura 6), sendo que esta 
aumentou com a elevação do sombreamento. 
Segundo Scalon et al. (2001), esses resultados estão 
de acordo com o que é normalmente observado, 
uma vez que há necessidade de ampliar a superfície 
fotossintetizante para maximizar a absorção de luz. 
Porém, Kluge (1998) verificou redução da área foliar 
em maracujazeiros sob reduzida intensidade de luz. 

A expansão da folha sob baixa luminosidade é 
relatada freqüentemente e indica a maneira da 
planta compensar a reduzida luminosidade, 
aproveitando melhor este recurso com o aumento 
da superfície, conforme observado por Campos e 
Uchida (2002). 
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Figura 6. Estimativa da área foliar (AF) em maracujazeiros em 
função dos níveis de sombreamento. Vitória da Conquista, Estado 
da Bahia, 2004. 

O efeito linear crescente dos níveis de 
sombreamento sobre a área foliar específica é 
mostrado na Figura 7. Verificou-se aumento 
considerável da área foliar específica com a elevação 
dos níveis de sombreamento, indicando que houve 
diferenças entre plantas em função dos níveis de luz 
(Tabela 3). 
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Figura 7. Estimativa da área foliar específica (AFE) em 
maracujazeiros em função dos níveis de sombreamento. Vitória 
da Conquista, Estado da Bahia, 2004. 
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Tabela 3. Resumo da análise de variância e coeficientes de 
variação das características área foliar específica (AFE), razão de 
área foliar (RAF) e razão de massa foliar (RMF). Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia, 2004. 

 Quadrados Médios  
F.V. 

 
GL 

AFE  RAF  RMF  
Nív. de sombreamento 3 64555,80** 16810,80** 0,001548709 
Blocos 4 139,6451 47,06460 0,0003594218 
Resíduo 12 689,2776 203,7619 0,001080044 
CV(%)  7,52 7,94 6,36 
** Significativo, a 1% de probabilidade, pelo teste F. 

A área foliar específica (AFE) é dada pelo 
quociente entre a área foliar total e a massa seca das 
folhas (Dias-Filho, 1997). Segundo Kitajima (1996), 
esse parâmetro relaciona a superfície com a massa 
seca da própria folha, ou seja, é a área foliar por 
unidade de massa da folha. 

O aumento na área foliar específica é uma 
resposta comum observada em plantas sob baixas 
condições de luz (Buisson e Lee, 1993; Stoneman e 
Dell, 1993; Fahl et al., 1994). 

Nos maracujazeiros, o aumento da área foliar 
específica nas plantas mais sombreadas sugere que a 
redução da luminosidade foi um fator relacionado às 
diferenças anatômicas na folha (Lambers e Poorter, 
1992), o que reflete uma estratégia para elevar a 
habilidade competitiva das plantas sob baixa 
luminosidade por meio do aumento da área foliar. 
Menor área foliar específica e menor razão de área 
foliar beneficia plantas sob alta intensidade de luz, 
pois diminui a exposição dos tecidos da planta ao sol, 
reduzindo a perda de água e o auto-sombreamento, 
conforme observado por Claussen (1996). 

O aumento da área foliar específica é reflexo de 
modificações nas dimensões e forma das folhas das 
plantas em resposta às alterações de luminosidade. 
As folhas de sombra, normalmente são maiores e 
mais delgadas que as folhas produzidas sob elevada 
intensidade luminosa (Wilson, 1980 e Samarakoon  
et al., 1990 citados por Ribaski, 2000). 

Marenco e Reis (1998) observaram o 
aparecimento de folhas mais finas em plantas de 
Ischaemum rugosum sob sombreamento. Nos 
maracujazeiros mais sombreados (50% e 70% de 
sombra), também verificou-se a diminuição da 
espessura da folha (Figura 8). Dias-Filho (1997) 
observou uma média de 33% de aumento da razão 
de área foliar em plantas de Solanum crinitum 
submetidas à baixa luminosidade em comparação 
com plantas sob alta luminosidade. Este autor 
também verificou diminução sensível da área foliar 
específica em plantas sob alta luminosidade. 

Comportamento semelhante ao da área foliar 
específica foi observado para a característica razão de 
área foliar (RAF), mostrado na Figura 8. A razão de 

área foliar dos maracujazeiros diferiu, conforme o 
tratamento utilizado (Tabela 3), sendo que as plantas 
sob 70% de sombreamento obtiveram a maior RAF. 
Menores valores de RAF observados em 
maracujazeiros a pleno sol podem ter beneficiado 
estas plantas, diminuindo a exposição dos tecidos 
vegetais ao sol e reduzindo a perda de água e o auto-
sombreamento, conforme observado por Lambers e 
Poorter (1992). 

A razão de área foliar (RAF) expressa a área foliar 
útil para a fotossíntese e é um componente morfo-
fisiológico, pois é a razão entre área foliar (área 
responsável pela interceptação de energia luminosa e 
CO2) e a massa seca total (resultado da fotossíntese). 
Kitajima (1994), em um estudo com árvores 
tropicais, verificou que plantas sombreadas 
apresentavam pequena massa foliar por unidade de 
área, baixo investimento em raízes e elevada razão de 
área foliar. 
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Figura 8. Estimativa da razão de área foliar em maracujazeiros em 
função dos níveis de sombreamento. Vitória da Conquista, Estado 
da Bahia, 2004. 

Não houve diferença significativa entre os 
tratamentos para a característica razão de massa foliar 
(RMF) nas condições deste experimento (Tabela 3). 
Talvez essa ausência de diferença esteja relacionada 
ao estágio de desenvolvimento dos maracujazeiros. 
Dias-Filho (1997), em plantas de Solanum crinitum 
Lam. Sob alta e baixa radiação, verificou que a razão 
de massa foliar sofreu aumento com o 
sombreamento. Uma baixa razão de massa foliar 
indica que mais massa foi distribuída para o caule e 
as raízes do que para os órgãos fotossintéticos, o que 
pode ser vantajoso para plantas expostas a altos níveis 
de irradiância, pois mais massa seca é alocada para as 
raízes, permitindo maior absorção de água e 
nutrientes, conforme observado por Claussen 
(1996). 

Segundo Benincasa (1988), a razão de massa 
foliar (RMF) é a razão entre a massa seca retida nas 
folhas e a massa seca acumulada na planta toda. 
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Considerando-se que as folhas são os centros de 
produção de massa seca (fotossíntese) e que o resto 
da planta depende da exportação de material da 
folha, a RMF expressa a fração de massa seca não 
exportada das folhas para o resto da planta. A maior 
ou menor exportação de material da folha pode ser 
uma característica genética que está sob influência de 
variáveis ambientais. A variação de RMF vai 
decrescendo ao longo do ciclo da planta, o que 
significa que à medida que a planta cresce, menor é a 
fração de material retido na folha, ou seja, a 
exportação de fotoassimilados é maior. 

O efeito quadrático dos níveis de sombreamento 
sobre o teor de nitrogênio total na folha, por 
unidade de massa, é mostrado na Figura 9. O teor de 
nitrogênio total por unidade de massa diferiu entre 
os tratamentos (Tabela 4), sendo superior nas 
plantas mais sombreadas. Segundo a estimativa da 
regressão, o valor mínimo de teor de nitrogênio foi 
de 2,88%, obtido com o sombreamento de 9,67%. 
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Figura 9. Estimativa do teor de nitrogênio total por unidade de 
massa em maracujazeiros em função dos níveis de sombreamento. 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, 2004. 

Tabela 4. Resumo da análise de variância e coeficientes de 
variação das características teor de nitrogênio total por unidade de 
massa (NT) e teor de nitrogênio total por unidade de área (NA). 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, 2004. 

 Quadrados Médios  
F.V. 

 
GL 

NT  NA  
Níveis de sombreamento 3 1,416938** 0,2233073** 
Blocos 4 0,5223925 0,04090215 
Resíduo 12 0,1241592 0,01396780 
CV(%)  10,50 11,72 
** Significativo, a 1% de probabilidade, pelo teste F. 

O comportamento observado para o teor de 
nitrogênio por unidade de massa nos maracujazeiros 
é, provavelmente, devido à maior necessidade de 
nitrogênio, uma vez que plantas sob condições de 
baixa luminosidade apresentam dupla exigência de 
nitrogênio: para o metabolismo que, após a redução, 
pode ser usado para a síntese de proteínas e para 

armazenamento, agindo como regulador da osmose 
(Dubey e Pessaracly, 1995). Além disso, como as 
plantas sombreadas apresentaram menor número de 
folhas, maior quantidade de nitrogênio foi alocada 
para cada folha, individualmente. Já as plantas sob 
pleno sol mostraram maior quantidade de folhas, 
refletindo em menor quantidade de nitrogênio 
drenada para cada folha. 

Os resultados observados no maracujá divergem 
daqueles encontrados por Menzel e Simpson (1988), 
citados por Kluge (1998), que verificaram que não 
houve alteração da concentração de nitrogênio em 
maracujazeiros sob baixa intensidade luminosa. 
Menzel et al. (1991), citados por Kluge (1998), 
relataram que o maior crescimento e produtividade 
do maracujazeiro na fase reprodutiva estão 
associados com a concentração de nitrogênio foliar 
na faixa de 4,5 a 5,5%. Essa média de concentração 
de nitrogênio foliar não foi alcançada em nível 
algum de luminosidade testado, pois as plantas 
avaliadas estavam em fase inicial de 
desenvolvimento. 

O comportamento quadrático do teor de 
nitrogênio foliar por unidade de área, em função dos 
níveis de sombreamento, é mostrado na Figura 10. 
O maior teor de nitrogênio por unidade de área em 
plantas a pleno sol, provavelmente ocorreu devido à 
maior espessura das folhas, permitindo uma grande 
quantidade de nitrogênio por unidade de área foliar, 
enquanto espécies de sombra têm folhas mais 
delgadas, conforme observado por Popma et al. 
(1992). 
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Figura 10. Estimativa do teor de nitrogênio total por unidade de 
área em maracujazeiros em função dos níveis de sombreamento. 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, 2004. 

Vários autores, estudando plantas sob diferentes 
níveis de luminosidade, observaram comportamento 
semelhante ao apresentado pelo maracujá, com 
relação ao teor de nitrogênio. Dias-Filho (1997), em 
plantas de Solanum crinitum sob alto e baixo regimes 
de luz, verificou que o conteúdo de nitrogênio por 
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unidade de massa foliar foi sensivelmente maior em 
plantas desenvolvidas sob baixa luminosidade, sendo 
que por unidade de área foi maior em plantas sob 
alta radiação. Popma et al. (1992), estudando 
características foliares de 68 espécies lenhosas com 
diferentes tolerâncias à luminosidade, em uma 
floresta tropical, observaram que as plantas de sol 
tinham maior espessura foliar e grande quantidade 
de nitrogênio por unidade de área foliar. Strauss-
Debenedetti e Bazzaz (1991), em um estudo sobre 
aclimatação à luz de cinco espécies de árvores 
tropicais (Cecropia obtusifolia, Ficus insipida, Poulsenia 
armata, Brosimum alicastrum e Pseudolmedia 
oxyphyllaria), de diferentes estágios de sucessão, 
constataram que, em todas as espécies, o conteúdo 
de nitrogênio aumentou com a luz. 

Hikosaka et al. (1999) observaram que as folhas 
que interceptam alta luminosidade têm alta 
concentração de nitrogênio e alta capacidade 
fotossintética devido ao fato de que o conteúdo de 
nitrogênio foliar está relacionado com taxa de 
fotossíntese (Ramos e del Amo, 1992). Um aumento 
no suprimento de nitrogênio aumenta o teor de 
clorofila e, conseqüentemente, a capacidade 
fotossintética das folhas, pois a maior parte do 
nitrogênio foliar está associado com proteínas no 
cloroplasto. O suprimento de nitrogênio controla a 
síntese de enzimas da carboxilação fotossintética por 
afetar a transcrição e/ou a estabilidade do RNA 
mensageiro (Below, 1995). 

ConclusConclusConclusConclusãoãoãoão    

Houve redução da matéria seca total com a 
elevação dos níveis de sombreamento. 

Plantas mais sombreadas apresentam maior 
quantidade de massa seca na parte aérea, em 
detrimento da raiz. 

Ocorreu aumento da área foliar, área foliar 
específica e razão de área foliar nas plantas mais 
sombreadas. 

O teor de nitrogênio total por unidade de massa 
foi maior nas plantas mais sombreadas, porém, por 
unidade de área, maiores quantidades foram 
observadas nas plantas menos sombreadas. 
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