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RESUMO 

 

Com o objetivo de verificar os feitos da irrigação plena e com déficit, sobre os 

parâmetros qualitativos e quantitativos da pimenta cv. Tabasco (Capsicum 

frutescens L.), dos impactos na economia de água e análise econômica da 

cultura, será realizado um estudo em ambiente protegido, no Departamento 

de Biossistemas na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – 

ESALQ- USP, em Piracicaba, São Paulo, de setembro de 2009 a agosto de 

2011. O delineamento experimental será em blocos casualizados, esquema 

fatorial, (3x2) + 1. Sendo três lâminas de irrigação (40, 60, 80% ETc) iniciadas 

em duas fases fenológicas distintas (na fase II –desenvolvimento vegetativo 

até a fase V- colheita e na fase III - de floração-frutificação até a fase V- 

colheita) e um tratamento adicional com lâmina de irrigação à 100% ETc 

durante todo o ciclo da cultura, em quatro repetições. Serão avaliados: 

parâmetros biométricos (altura e diâmetro de colo da planta, índice de área 

foliar) produtivos (número de frutos, peso total de frutos por planta, produção) 

e qualitativos (concentração de capsaicina e dihidrocapsaicina nos frutos), 

além de concentração de macro e micronutrientes nas folhas, potencial da 

água na folha e potencial mátrico do solo, eficiência do uso de água e por fim, 

realizada uma análise de viabilidade do déficit hídrico para a pimenta 



 

‘Tabasco’. Os dados serão submetidos à análise de variância para a interação 

entre os fatores conforme Yassin, Moraes, Muniz (2002). As médias dos 

tratamentos dos fatoriais serão comparadas pelo teste de Duncan (p<0,05). A 

significância do contraste, comparando-se a média dos tratamentos do fatorial 

com a testemunha, pelo teste F (p<0,05), quando significativo, a comparação 

das medias do tratamento adicional as médias dos fatoriais serão realizadas 

pelo teste de Dunnett (p<0,05). Os conhecimentos gerados poderão ser 

utilizados por produtores da região, bem como por instituições de pesquisa  
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