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RESUMO 

 

A utilização de plantas aromáticas, condimentares e medicinais vem 

ganhando quantidade e importância, conseguindo um lugar definitivo no mercado 

mundial. O manjericão (Ocimum basilicum L.), que se consolida como uma cultura 

de grande importância na utilização para fins alimentícios e medicinais, necessita de 

estudos para o aprimoramento de características intrínsecas da planta que fazem 

com que o manjericão possua tamanha importância. Observando a carência de 

trabalhos voltados para o melhoramento genético do manjericão, o presente trabalho 

tem como principal objetivo avaliar o desempenho de três diferentes cultivares de 

Ocimum basilicum L. oriundas de empresas também diferentes, cultivadas em casa 

de vegetação, a partir da produção de mudas. Para tanto, foram utilizados três 

diferentes cultivares de manjericão: Alfavaca Basilicão, Alfavaca Genovese e 

Alfavaca Verde, que receberam substrato de mesma origem, manejo de irrigação 

semelhante, com bandejas de 72 células, sendo utilizadas duas sementes por 

célula, com 3 repetições e 24 plantas por parcela. O experimento foi implantado em 

casa de vegetação, localizada na Estação Biológica da Universidade de Brasília. 

Durante o desenvolvimento das mudas, a germinação das sementes foi avaliada e, 

aos 34 dias após a emergência, foram avaliadas dez plantas de cada repetição, 

medindo a altura de planta, o comprimento de raiz, massa fresca total e massa seca 

total. Após análises estatísticas, foi possível observar que as cultivares diferiram 

entre si para as variáveis resposta altura da planta, massa seca total e porcentagem 

de germinação. Foi constatado que as cultivares Alfavaca Verde e Alfavaca Basilicão 

apresentaram melhores características de desenvolvimento de mudas.  

 

Palavras-chave: manjericão, cultivares, produção de mudas, teste de 

competitividade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, o uso de plantas como terapia alternativa para doenças 

vem aumentando. A sociedade tem buscado cada vez mais viver de forma saudável, 

evitando o uso de produtos químicos para solucionar problemas que atingem o 

organismo humano. Segundo Pereira e Moreira (2011), pesquisas indicam que há 

um aumento regular no mercado de produtos naturais, aumentando em média de 

22% nos setores que se dedicam a produção de fitoterápicos, alimentícios e 

extração de óleos essenciais. 

No Brasil, o conhecimento acerca das propriedades medicinais das 

plantas é uma das maiores riquezas da cultura indígena, sendo uma sabedoria 

tradicional passada de geração em geração. No ano de 2014, o pajé Agostinho 

Manduca Mateus Ïka Muru, lançou o livro “Una Isi Kayawa - Livro da Cura”, o qual foi 

organizado pelo próprio pajé e pelo pesquisador do Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico Alexandre Quinet. O livro contém conhecimento sobre plantas medicinais, 

seus usos e tratamentos (IHUNDES, 2014). 

Dentre o grupo de plantas medicinais, o manjericão (Ocimum basilibum 

L.) possui um destaque por possuir diversas finalidades, sendo utilizado como planta 

ornamental, condimentar, medicinal, aromática, na indústria farmacêutica e de 

cosméticos, e para a produção de óleo essencial, de forma que esta última é a mais 

valorizada (PEREIRA; MOREIRA, 2011). 

O óleo essencial da espécie é amplamente explorado por ser muito 

apreciado na culinária, na aromatização de alimentos e bebidas e pela possibilidade 

de uso na indústria de cosméticos e perfumaria. Estudos demonstram a 

possibilidade de produção de óleo essencial rico em linalol, substância usada para a 

produção de cosméticos como o mundialmente famoso CHANEL Nº 5. (AZAMBUJA, 

2011). 

Como fitoterápico, é utilizado para solucionar problemas nas vias 

respiratórias, combater infecções bacterianas e parasitas intestinais, além de 

melhorar a digestão dos alimentos (VIEIRA et al., 2012). 

O manjericão possui mais de 60 variedades e apresenta fertilização 

cruzada, o que facilita hibridações, resultando em um grande número de 

subespécies, variedades e diferentes arquiteturas de planta (BLANK et al., 2004). 
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O Brasil, por ser um país com grande extensão territorial, apresenta 

características edafoclimáticas variadas, o que interfere no desenvolvimento do 

manjericão, tanto de forma positiva como negativa. A planta de manjericão se 

desenvolve bem em locais de clima quentes e amenos, adaptando-se bem ao 

Nordeste e ao Cerrado brasileiro (PEREIRA; MOREIRA, 2011). 

A propagação do manjericão normalmente é realizada via sementes. As 

sementes são semeadas diretamente na área onde será realizado o cultivo. Essas 

sementes possuem um tamanho pequeno, além de apresentar problemas na 

germinação, causando perdas para o produtor (BLANK et al., 2014). 

Segundo BLANK et. al. (2014), uma alternativa ao uso de sementes para 

a produção de manjericão é o uso de mudas. A utilização de mudas de boa 

qualidade influenciará no sucesso de implantação de um cultivo, pois proporciona 

um controle do estande inicial das plantas, o que pode ser dificultado com o plantio 

de sementes no local definitivo. A sementeira permite assegurar um cultivo 

homogêneo, principalmente por causa das baixas temperaturas do solo no início do 

cultivo em períodos frios.  

Além disso, uma alternativa interessante para assegurar um bom estande 

de plantas na sementeira e no campo é a utilização de sementes com boa resposta 

em amplo aspecto (edafoclimático, fisiológico, fitossanitário, entre outros), que 

geralmente é alcançado quando se trabalha com programa de melhoramento 

genético das diferentes espécies. Para a cultura do manjericão, verifica-se que 

existem poucos trabalhos que envolvem a parte de melhoramento genético, tanto em 

empresas públicas quanto em empresas privadas. Além disso, é possível observar, 

no que se refere ao registro de cultivares no Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que são poucas as empresas que trabalham com a cultura e o 

registro mais recente data de 2013, referente a uma única cultivar e uma única 

empresa (MAPA, 2015). Dessa forma, trabalhos que visem o melhoramento genético 

dessa cultura são necessários, visto a importância dessa cultura como componente 

condimentar, aromático e principalmente medicinal no Brasil e no mundo.   

Dessa forma, dado o crescente uso do manjericão na fitoterapia e na 

culinária, é extremamente necessária a realização de pesquisas de campo para 

aprimorar a produção desta espécie. Assim, esse trabalho teve como principal 

objetivo avaliar o desempenho de três diferentes cultivares manjericão oriundas de 
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diferentes empresas, cultivadas em casa de vegetação, a partir da produção de 

mudas. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de três 

diferentes cultivares de Ocimum basilicum L. oriundas de três empresas, cultivadas 

em estufas, para a produção de mudas e plantas de qualidade. 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar as características de germinação das diferentes cultivares;  

 Avaliar as características de desenvolvimento de mudas das 

diferentes cultivares; 

 Analisar os fatores que podem afetar a competitividade das 

cultivares que foram analisadas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Origem e Classificação Botânica 

3.1.1. Família Lamiaceae 

 

A família Lamiaceae pertence ao reino Plantae, divisão Magnoliophyta, 

classe Magnoliopsida e ordem Lamiales. Esta família se divide ainda em sete 

subfamílias: Symphorematoideae, Viticoideae, Ajugoideae, Prostantheroideae, 

Nepetoideae, Scutellarioideae, Lamioideae. Segundo Stevens, (2012) estima-se que 

esta família compreenda atualmente  236 gêneros e 7.173 espécies. Uma estimativa 

realizada por Hedge (1992) considera que exista cerca de 200 gêneros e 4.000 

espécies, enquanto Souza & Lorenzi (2005) fazem referência a 300 gêneros e 7.500 

espécies, com ampla distribuição geográfica. Há ainda outro estudo realizado por 

Lorenzi e Matos (2008) que apontam que cerca de 25 espécies dessa família são 

plantas medicinais nativas e exóticas no Brasil.  

As plantas da família Lamiaceae frequentemente apresentam estruturas 

que secretam óleos essenciais, os tricomas glandulares. Essas estruturas possuem 

variações em relação ao número de células secretoras, o comprimento da célula 

peduncular, a quantidade do óleo secretado, a densidade e seu arranjo na epiderme 

(Metcalfe e Chalk, 1983). 

 

3.1.2.  O gênero Ocimum 

 

O gênero Ocimum é conhecido por apresentar plantas ricas em óleos 

essenciais, sendo amplamente usadas pelas indústrias para a produção de 

fármacos, cosméticos e perfumes. O gênero apresenta aproximadamente trinta 

espécies de ervas e subarbustos distribuindo por todo o mundo, estando bem 

representado nas regiões quentes de ambos os hemisférios. As plantas estão 

dispersas nas regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África, Américas Central e do 

Sul, sendo a África considerada o principal centro de diversidade deste gênero 

(PATON, 1992). 

O gênero tem ganhado destaque em pesquisas por apresentar espécies 

que são fontes de óleos essenciais com mais de vinte componentes, como o metil-
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chavicol, metil-cinamato, eugenol, citral, linalol, timol, cânfora e taninos (SIMON et 

al., 1999). 

Hay e Waterman (1993) afirmam que os tricomas glandulares ocorrem 

nas duas faces das folhas, sendo que a quantidade difere por unidade de área entre 

as superfícies adaxial e abaxial e, ainda, entre as porções apical, mediana e basal 

da folha. 

 

3.1.3.  Ocimun basilicum L. 

 

A espécie Ocimum basilicum L. é popularmente conhecida como alfavaca-

doce, manjericão, basilicão, remédio-de-vaqueiro, erva-real e de outras maneiras ao 

longo da vasta extensão em que se é realizado o cultivo da espécie (LAMEIRA et al., 

2008). 

O manjericão é uma planta herbácea que pode ser cultivada como anual 

ou perene, dependendo do local e do manejo em que é cultivado, com um aroma e 

perfume característico, podendo atingir um metro de altura. Apresenta ramos eretos, 

quadrangulares e aromáticos e suas folhas são simples, pecioladas, ovais, sem 

pelos e podem apresentar coloração variada, a partir de tons entre verde e roxo. O 

manjericão de folha verde é o mais conhecido e cultivado. As flores apresentadas 

pela espécie são brancas ou avermelhadas, formam espigas e seus frutos são 

aquênios (LAMEIRA et al., 2008). O florescimento é tardio e a colheita pode ser feita 

em diversas épocas do ano, e as folhas são muito aromáticas (LORENZI; MATOS, 

2008). Esse grande polimorfismo é originário das polinizações cruzadas que ocorrem 

na reprodução. 

A parte útil do manjericão é a folha, que é utilizada para fins medicinais, 

culinários e para a extração de óleos essenciais.  Na medicina, o manjericão atua no 

alívio de problemas estomacais, tosses, febres, e infecções de garganta e intestino. 

Também age como diurético, antiespasmódica estimulante e antisséptica intestinal. 

Na culinária o seu uso é ideal para saladas, pratos de massa, omeletes, sanduíches 

e molhos à base de tomate. É famoso no preparo de pratos típicos da cozinha 

italiana (HABER et al., 2013).  

Os principais constituintes químicos presente nas plantas são os óleos 

essenciais, os taninos, saponinas, flavanóides, ácido caféico e esculosídeo. A planta 
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não apresenta toxicidade e, portanto não é necessária nenhuma precaução no seu 

manuseio (LAMEIRA et al., 2008).  

O manjericão possui linalol e metil-chavicol como componentes de maior 

percentual no óleo essencial (SIMON, 1999). Esses elementos são bastante 

valorizados pela indústria farmacêutica. Os teores desses produtos variam de acordo 

com a cultivar, como foi observada no trabalho de Jannuzzi (2013), que encontrou 

valores de 54,9 a 82,6% para o linalol. Mazutti et al. (2006) explicam que essa 

variação pode estar no fato de a produção dos componentes dos óleos essenciais 

dessas espécies ocorrer em mais de uma via metabólica – uma chamada rota do 

ácido chiquímico e outra, rota do ácido mevalônico. Na primeira rota são produzidos 

os metil chavicol, eugenol, metil eugenol e cinemato de metil, enquanto na segunda 

surgem o linalol e o geraniol. 

 

3.2. Óleo essencial 

 

Os óleos essenciais são misturas químicas voláteis, geralmente 

odoríferas e líquidas; são de fácil evaporação e, normalmente possuem essência 

(LAMEIRA et al., 2008). Esses óleos, oriundos de plantas aromáticas, são 

importantes matérias-primas empregadas como aromatizantes em alimentos, e nas 

indústrias farmacêuticas e de perfumes.  

O manjericão apresenta como óleo essencial o estragol, linalol, lineol, 

alcanfor, eugenol, cineol, pinemo e timol, sendo o linalol o componente de maior 

percentual no óleo essencial (SIMON, 1999). O teor desse produto varia de acordo 

com a cultivar, fatores ambientais, manejo (KERROLA et al., 1994), como foi 

observada no trabalho realizado por Jannuzzi (2013), que encontrou valores de 54,9 

a 82,6% para o linalol. 

A extração de óleos essenciais pode ser obtida por três métodos 

principais: destilação por arraste a vapor de água, destilação com vapor água-vapor 

e hidrodestilação. Quando recém-extraídos, são incolores ou ligeiramente 

amarelados (LAMEIRA et al., 2008). Em relação ao mercado deste produto, de 

acordo com a Plataforma Aliceweb, desenvolvida pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Ciência, a receita mundial gerada por óleos essenciais 

gira em torno de US$ 15 milhões/ano, com crescimento de 11%, sendo que o Brasil 
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tem uma posição de destaque no ranking, ocupando o terceiro lugar como maior 

produtor de óleos essenciais do mundo. 

 

3.3. Propagação de mudas 

 

O manjericão apresenta dois tipos de propagação: a sexuada e a 

assexuada. A propagação assexuada ocorre por via vegetativa, através da estaquia. 

Quando a reprodução é feita de maneira assexuada verifica-se uma maior 

uniformidade na produção. Porém, a chance de transmissão de doenças de uma 

geração para a outra aumenta de maneira significativa. Para a realização da 

produção via estacas, há a retirada dos ramos vegetativos de plantas que não se 

encontram na fase de florescimento, sendo que estes ramos devem medir em torno 

de 5 a 10 cm (SANTOS, 2007). 

A outra forma de propagação é a sexuada, que ocorre através de 

sementes. Porém, realizar o plantio direto em campo desta semente é desvantajoso, 

pois as sementes de plantas medicinais em geral não são domesticadas, 

apresentando desuniformidade de emergência (LAMEIRA et al., 2008). O mais 

recomendando é a utilização de mudas de manjericão. As mudas garantem a 

sobrevivência da planta em campo e conferem uniformidade de produção. Segundo 

Blank et al. (2014), as sementes de manjericão são pequenas e por isso a obtenção 

de mudas permite a redução das perdas, quando comparada com a semeadura 

direta no campo, garantindo o estande.  

Sementeiras são amplamente utilizadas, pois, segundo Minami (1995), a 

produção de mudas de manjericão se destaca por proporcionar uma produção mais 

uniforme, maior número de plantas por unidade de área, um ambiente ótimo para a 

germinação de sementes, economia de água e defensivos, entre outras vantagens. 

Pode ser feita em caixas, caixotes, bandejas de isopor, vasos, sacos plásticos, 

embalagens de UHT ou garrafas PET, entre outros. No Brasil, a utilização de 

bandejas de isopor é superior aos outros tipos.  

Depois de se escolher o material da sementeira, realiza-se a semeadura e 

coloca-se uma camada fina de terra sobre as sementes, seguida de imediata 

irrigação. O cultivo em estufa oferece proteção à mudas, o que garante maior 

produtividade. Quando as mudas atingirem 15 a 20 cm de altura, com 4 a 6 folhas, o 

transplante para o local definitivo pode ser realizado.   
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3.4. Cultivo 

 

O manjericão é uma planta anual ou perene, sendo definido pelo local em 

que é cultivado e pelo manejo adotado para o cultivo. Se o cultivo for feito em campo 

aberto, a recomendação é de que seja realizado durante o período quente, sob o 

espaçamento de 30 x 30cm. O preparo do canteiro deve ser bem feito, atingindo 15 

cm de altura. Recomenda-se utilizar 150g de esterco bem curtido para cada metro 

quadrado de canteiro e misturar bem. Após o preparo do canteiro, realiza-se a 

semeadura e uma cobertura com solo leve ou areia para cobrir as sementes. 

Recomenda-se irrigação diária durante as manhãs, ou no final da tarde (MATOS, 

2002). A água deve ser de boa qualidade para irrigação. 

Para se obter sucesso na produção de manjericão, é necessário cumprir 

alguns requisitos. As sementes utilizadas devem ser de boa procedência, 

apresentando qualidade e bom estado fitossanitário. A produção deverá ser focada 

em plantas adaptadas ao clima e solo da região em que se realizará o cultivo. O solo 

deve ser livre de contaminações (VAZ, 2006). Recomendam-se solos leves, bem 

drenados com alto teor de matéria orgânica em locais ensolarados. (PEREIRA, 

2011).  

O melhor sistema de produção para o manjericão é cultivo orgânico, sem 

aplicar agrotóxicos, utilizar de rotação de culturas, diversificar cultivares e realizar o 

controle natural de pragas e doenças, visando aumentar a qualidade da planta de 

manjericão (VAZ, 2006). 
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3.5. Cultivares 

 

Segundo Oliveira et al. (1999), subentende-se por melhoramento genético 

de plantas a interação dos genótipos da espécie a fim de obter, em mesmo local de 

cultivo, o aumento de massa seca e/ou fresca ou, ainda, aumento do teor de 

princípios ativos em determinado órgão vegetal, de modo que estas características 

sejam mantidas na geração seguinte.  

No que se refere a plantas medicinais, o objetivo central do melhoramento 

é dado através de caracteres quantitativos envolvendo, geralmente, o teor de 

princípios ativos, e pelos caracteres qualitativos envolvendo os tipos de princípios 

ativos e seus principais constituintes químicos, tais como os óleos essenciais (linalol, 

chavicol, eugenol, estragol, timol e etc.) de Ocimum spp. (OLIVEIRA et al., 1999) 

De acordo com Simon (1985), para obter sabor e teor adequados dos 

óleos essenciais, plantios de vários tipos de manjericão são realizados na mesma 

área. Isso resulta em uma colheita com mistura de sementes. Por meio de um 

programa de melhoramento genético, cultivares uniformes e padronizadas na 

composição do óleo essencial poderiam ser alcançadas (BLANK et al. 2004). Dessa 

forma, cultivares adaptadas a determinada região, com alto rendimento de óleo 

essencial rico em linalol seriam obtidas. 

De acordo com o banco de dados do Registro Nacional de Cultivares 

(RNC), atualmente existem 29 cultivares de manjericão registradas no Brasil, 

conforme mostrado na Tabela 1.  
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Tabela 1. Relação de cultivares de manjericão registradas no Brasil. 

DENOMINAÇÃO MANTENEDOR 

Alfavaca SEMENTES SAKAMA LTDA 

Alfavaca Verde FELTRIN SEMENTES LTDA 

Anão SEMENTES SAKAMA LTDA 

Basilicão ISLA SEMENTES LTDA 

Basilicão Vermelho ISLA SEMENTES LTDA 

Dark Opal Purple SEMENTES SAKAMA LTDA 

Fino Verde  

Folha Fina AGRISTAR DO BRASIL LTDA 

Folha Miúda SEMEX COMERCIAL IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA 

Folha Roxa SEMEX COMERCIAL IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA 

Gennaro ISLA SEMENTES LTDA 

Genovese AGRISTAR DO BRASIL LTDA 

Grecco a Palla ISLA SEMENTES LTDA 

Italiano FELTRIN SEMENTES LTDA 

Limoncino ISLA SEMENTES LTDA 

Manjericão de Folha 
Larga 

SEMEX COMERCIAL IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA 

Manjericão VIDASUL SEMENTES LTDA 

Maria Bonita ARIE FITZGERALD BLANK 

Minette Anão AGRISTAR DO BRASIL LTDA 

Purple Ruffles NIKITA BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA 

Roxo FELTRIN SEMENTES LTDA 

Roxo Dark Opal AGRISTAR DO BRASIL LTDA 

Roxo Opal  

Roxo Rubin SEMENTES SAKAMA LTDA 

Small Leaves SEMENTES SAKAMA LTDA 

Sweet Dani NIKITA BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA 

Toscano Folha de 
Alface 

ISLA SEMENTES LTDA 

Verde Fino Francês FELTRIN SEMENTES LTDA 

Vermelho Rubi ISLA SEMENTES LTDA 
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3.6. Teste de competitividade 

Testes de competitividade entre sementes de diferentes cultivares são 

realizados visando observar quais destas apresentam melhores características para 

diversas finalidades. Esses testes são realizados para diversas espécies. Nesse 

sentido, Veloso et al.(2014), avaliou o crescimento e a produção de biomassa de 

quatro acessos e duas cultivares (Manjericão Roxo e Maria Bonita) de manjericão, 

provenientes de diferentes regiões geográficas, porém cultivados sob as mesmas 

condições edafoclimáticas, visando identificar os acessos ou as cultivares com maior 

adaptação e maior produção de biomassa. 

 Foram avaliadas as características de altura das plantas, diâmetro do 

caule, número de inflorescências, vigor das plantas, massa fresca total e massa 

seca total. 

Nas condições que foi realizado o trabalho observou-se que as cultivares 

MB e MR apresentaram melhor desempenho de vigor e de produção de biomassa.  

Em todos os acessos e cultivares avaliados observou-se que a altura 

aumentou linearmente em função do tempo. Já na avaliação realizada para a 

variável resposta diâmetro do caule, a cultivar MB se destacou. A cultivar MB 

mostrou boa adaptação às condições de cultivo, apresentando em todas as épocas 

de avaliação os maiores valores de vigor de plantas.  

Quanto ao vigor, não foi observada nenhuma diferença entre os quatro 

acessos. A cultivar Maria Bonita foi que apresentou maior vigor, se adaptando bem 

as condições de cultivo. Através de observações de campo nas cultivares Maria 

Bonita e Manjericão Roxo notou-se que o tamanho das folhas era maior que dos 

acessos silvestres. Já para o número de inflorescências, não houve diferenças entre 

as cultivares Maria Bonita e Manjericão Roxo e os acessos.  

A cultivar Maria Bonita apresentou valor estatisticamente maior que os 

outros acessos para massa fresca total. A mesma cultivar também apresentou os 

maiores valores de massa seca total. 

Ao final do experimento, os autores observaram que as cultivares de 

manjericão Maria Bonita e Manjericão Roxo se sobressaíram aos acessos testados.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi realizado em casa de vegetação, situada na Estação 

Experimental de Biologia, parte integrante da Universidade de Brasília, situada na 

cidade de Brasília/DF, a 15°46’47”de latitude Sul e 47°55’47” longitude Oeste, a 

1020m de altitude. O Distrito Federal possui um clima tropical, sendo comum a 

concentração das precipitações na estação do verão. As chuvas ocorrem com mais 

intensidade no período que compreende os meses de novembro a janeiro, quando 

não há ocorrências de anomalias climáticas. O período seco ocorre durante o 

inverno, sendo mais acentuado nos meses de junho a agosto.  

Segundo a classificação de Köppen, no Distrito Federal é possível 

observar a ocorrência dos tipos climáticos: TROPICAL (Aw), possuindo temperatura 

superior a 18ºC para o mês mais frio do ano, TROPICAL DE ALTITUDE (Cwa), 

como temperatura inferior a 18ºC para o mês mais frio, e com média superior a 22º 

no mês mais quente. Outro tipo climático que é observado em Brasília é o 

TROPICAL DE ALTITUDE (Cwb), com temperatura para o mês mais frio inferior a 

18ºC, e com média inferior a 22º no mês mais quente (GDF, 2012). 

A montagem do ensaio ocorreu em 09 de abril de 2015. O plantio foi 

realizado em bandejas de polietileno expandido com 72 células e 120 mm de 

profundidade, sendo que as células possuem formato de pirâmide invertida (Figura 

1). As bandejas já haviam sido utilizadas para outros plantios e foram tratadas com 

hipoclorito de sódio e água antes de receberem o substrato e as sementes do 

ensaio. Foram utilizadas sementes oriundas de três diferentes empresas, sendo 

também três diferentes cultivares. As sementes utilizadas foram as seguintes: 

 Isla Sementes: Alfavaca Basilicão – Taxa de germinação: 88% - 

Taxa de pureza: 100% - Validade: FEV/2017 

 Topseed Garden: Alfavaca Genovese – Taxa de germinação: 

82% - Taxa de pureza: 99% - Validade: OUT/2015 

 Feltrin Sementes: Alfavaca Verde – Taxa de germinação: 98% - 

Taxa de pureza: 100% - Validade: OUT/2016 
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Figura 1 – Montagem do experimento realizado em bandeja de polietileno expandido com 72 

células e 120 mm de profundidade com substrato comercial Vivatto Plus
®

. Brasília-DF, 2015. 

 

No plantio foram utilizadas duas sementes por célula, num delineamento 

de blocos casualizados, com 3 repetições e 24 plantas por parcela. Dessa forma 

foram utilizadas um total de 144 sementes.  

O substrato utilizado no ensaio foi o Vivatto Plus®, substrato composto por 

casca de pinus bio-estabilizada, vermiculita, moinha de carvão vegetal, água e 

espuma fenólica, como consta nas informações do fabricante: 

 

“VIVATTO é um substrato para plantas que possui características e 
propriedades físico-químicas balanceadas e adequadas para um excelente 
desenvolvimento das mudas. É produzido com equipamentos da mais alta 
tecnologia e sob um rigoroso controle de qualidade, desde o preparo das 
matérias-primas até o produto final. Promove maior retenção de nutrientes, 
o que minimiza a ocorrência de deficiências nutricionais das mudas (elevada 
CTC); os componentes bioestabilizados do VIVATTO excluem a 
possibilidade de raquitismo nas mudas provocado por materiais em estágio 
de fermentação; Crescimento uniforme das mudas, como resultado de um 
adequado sistema de mistura dos nutrientes junto com as matérias-primas, 
o que é essencial para o desenvolvimento das mudas em pequenos 
recipientes.” (TECHNES AGRÍCOLA, 2014). 

 
A porcentagem de germinação (%G) das sementes foi avaliada a partir de 

seis contagens de germinação, sendo que a primeira contagem foi realizada no 

quarto dia após o plantio das sementes (dias 17, 18, 22, 24, 25 e 27 de abril de 

2015). Foram consideradas germinadas as plântulas que apresentaram folhas 

cotiledonares (Figura 2).  
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 Figura 2 – Verificação da germinação realizada em 17 de abril, sendo as quatro primeiras 

(esquerda para direita) células com sementes da empresa ISLA Sementes, as quatro 

subsequentes pertencentes a empresa FELTRIN Sementes e as quatro últimas pertencentes a 

empresa Topseed. Brasília-DF, 2015. 

 

Após 34 dias da emergência (Figura 3), foram realizadas as análises para 

verificar o desenvolvimento das mudas das sementes de diferentes cultivares e 

empresas. Foram escolhidas ao acaso 10 plantas para a realização dessas análises. 

Como variáveis resposta utilizadas verificou-se: a altura de planta em centímetros 

(AP); o comprimento de raiz em centímetros (CR); massa fresca total em gramas 

(MFT); e massa seca total em gramas (MST). A avaliação de AP e CR foi realizada 

utilizando régua milimetrada, a partir do coleto até a gema apical na altura de planta, 

e em todo o comprimento da raiz principal para comprimento de raiz.  
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Figura 3 – Ocimum basilicum L. com 34 dias, época em que foi realizada a coleta de dados. 
Brasília-DF, 2015. 

 

Após a coleta desses dados, foi realizada análise de MFT com auxílio de 

balança de alta precisão. Após a  pesagem, as plantas foram levadas para secagem 

a 70ºC ± 2ºC, em estufa de ventilação forçada, até apresentarem massa constante, 

levando aproximadamente 24 horas para atingir estabilidade. Após esse 

procedimento, foi realizada a análise de MST, sendo o peso dado em gramas, 

utilizando a mesma balança de precisão.  

Os dados de comprimento de raiz e massa seca total foram previamente 

transformados em raiz quadrada de x+1 para normalização dos dados e 

estabilização das variâncias de tratamentos. Todos dados foram submetidos à 

análise de variância, ao teste de comparação de médias Tukey a 5% de 

probabilidade, utilizando programa computacional GENES (CRUZ, 2007). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise de variância foi possível verificar que as cultivares 

diferiram entre si para as variáveis resposta altura de planta (AP), massa seca total 

(MST) e porcentagem de germinação (%G). Além disso, foi possível verificar que os 

dados apresentaram boa precisão experimental, pois o coeficiente de variação foi 

baixo para todas as variáveis resposta analisadas (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância das variáveis altura de planta em 

centímetros (AP), massa seca total em gramas (MST) e porcentagem de germinação 

(%G), na comparação de três cultivares de manjericão provenientes de três 

diferentes empresas de sementes. Brasília –DF, 2015. 

 
Altura de Planta (cm) Massa Seca Total (g) % Germinação 

F 34.5** 19.30** 36.84** 

Média Geral 4.30 0,14 65.04 

CV (%) 9.79 3.25 20.45 

 * *significativo no teste F a 1 e a 5% de probabilidade, respectivamente. 

 

 A partir da observação da análise de variância entre as cultivares alvo 

do estudo foi realizado também um teste de comparação de médias, Tukey, a 5% de 

probabilidade para as variáveis resposta que apresentaram diferença estatística 

entre elas. Dessa forma, para a variável resposta AP verificou-se a formação de dois 

grupos (a e b), sendo que as cultivares Alfavaca Verde (5,61cm) e Alfavaca Basilicão 

(4,50cm) foram as que apresentaram maior altura de planta, diferindo da cultivar 

Alfavaca Genovese (2,79cm) que apresentou a menor altura de planta (Tabela 3). 

 Além disso, para MST a cultivar Alfavaca Verde também apresentou a 

maior média (0,36g), diferindo das demais (Tabela 3). Em trabalho desenvolvido por 

Veloso et al. (2014), foi verificado que as cultivares Maria Bonita e a Manjericão 

Roxo apresentaram maiores taxas de crescimento em altura, maior vigor e maior 

valor de MST em relação aos outros acessos. A mensuração de MST tem relação 

com o rendimento e rentabilidade da cultura. Dessa forma, em programas de 

melhoramento visando identificar cultivares de melhor qualidade, essa característica 

é importante para a cultura do manjericão já que as folhas secas são um mercado 
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promissor tanto para indústria alimentícia quanto para a indústria farmacêutica e de 

óleos essenciais (VELOSO et. al., 2014; MAY et. al., 2008). 

 Verificou-se que a cultivar Alfavaca Basilicão da empresa Isla foi a que 

apresentou maior %G (98,61%), seguida da Alfavaca Verde com 84,72%G (Tabela 

3). Diferindo destas, a cultivar Alfavaca Genovese apresentou a menor porcentagem 

de germinação (11,80%), diferindo também dos dados apresentados pela empresa 

que garantiam 82% de germinação. Esse fato pode estar relacionado com as 

questões de armazenamento às quais as sementes estavam submetidas, sendo que 

estavam com incidência direta de raios solares no local de comercialização, ou pelo 

fato de que a semente se encontrava próxima a sua data de validade, apresentando 

assim perda de vigor.  

  

Tabela 3. Resultado do teste de comparação de médias Tukey (5% de 

probabilidade), para as variáveis altura de planta em centímetro (AP), massa seca 

total em gramas (MST) e porcentagem de germinação (%G) das três diferentes 

cultivares testadas no presente estudo. Brasília – DF, 2015. 

Substratos Altura de Planta (cm) 
Massa Seca 

Total (g) 

% 

Germinação 

Alfavaca Basilicão (Isla) 4.50a 0,02b 98.61ª 

Alfavaca Verde (Feltrin) 5.61a 0,36a 84.72ª 

Alfavaca Genovese (Top Seed) 2.79b 0,06b 11.80b 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 

5% de probabilidade. 

 

 Trabalhos envolvendo plantas condimentares, aromáticas e medicinais 

são escassos. No entanto, como o mercado de fitoterápicos e produtos funcionais 

vem crescendo nos últimos anos, trabalhos que visem desenvolver novas 

tecnologias de produção, bem como estudos de melhoramento de plantas, são muito 

importantes para o desenvolvimento de produtos de qualidade e com padrões 

interessantes de produção. Nesse sentido, Blank et al. (2005) salientaram que antes 

de se iniciar o cultivo em escala comercial de diferentes espécies cultivadas, 

inclusive de plantas condimentares e medicinais, como é o caso do manjericão, é 

importante conhecer o comportamento da espécie com relação aos efeitos climáticos 
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da região de plantio, em relação aos tratos culturais, além de conhecer fatores 

bióticos envolvidos no desenvolvimento da planta.  

 Assim, esse estudo proporcionou resultados preliminares sobre 

algumas das cultivares comerciais de manjericão mais utilizadas por produtores no 

Brasil. Novos estudos relacionando essas cultivares e cultivares crioulas são 

importantes no entendimento de melhores condições de cultivo do manjericão.  

  

6. CONCLUSÕES 

 

 A partir do estudo realizado, foi possível verificar que as cultivares 

Alfavaca Verde e Alfavaca Basilicão apresentaram melhores características de 

desenvolvimento de mudas em casa de vegetação. 

 A cultivar Alfavaca Genovese apresentou porcentagem de germinação 

e desenvolvimento de mudas insatisfatórios quando comparados às características 

descritas na embalagem comercial das sementes. 

 

7. CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

Para a cultura do manjericão é possível observar que suas características 

intrínsecas, como porcentagem de germinação, altura da planta e massa tem 

relação com o rendimento e rentabilidade da cultura. Assim, programas de 

melhoramento buscam avaliar quais cultivares apresentam melhor qualidade, já que 

a produção dessa cultura é um mercado promissor para as indústrias alimentícia, 

farmacêutica e de óleos essenciais. 

O melhoramento de plantas voltado à obtenção de novas cultivares, com 

maior porcentagem e uniformidade de germinação, implicaria em melhorias na 

qualidade das mudas, estande e produtividade. Outra característica a ser explorada 

no melhoramento do manjericão é o teor de óleos essenciais.   
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Nesse sentido, recomenda-se a continuidade dos estudos referentes à 

seleção de cultivares a serem melhoradas geneticamente, visando maior qualidade 

de plantas para abastecer o mercado mundial. 
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