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RESUMO 
 

SILVA, Anderson de Carvalho. Influência de filme plástico, adubação, espaçamento e 

intervalo de colheita na biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium 

graveolens L´Hér). São Cristóvão: UFS, 2011. 59p. (Dissertação – Mestrado em 

Agroecossistemas) 

 

O óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Her) é amplamente usado em 

sabonetes, nas indústrias de perfumaria e cosméticos. Há um déficit na produção do óleo 

essencial de gerânio pelo mundo e assim tornou-se necessário o investimento em pesquisas 

que garantam o aumento da produção mundial de gerânio. O objetivo do presente trabalho 

foi de avaliar a influência do uso de diferentes cores de filme plástico, tipos de adubação, 

espaçamentos de plantio e intervalos de colheita na biomassa e no óleo essencial de 

gerânio. Dois ensaios foram conduzidos. No primeiro ensaio avaliou-se o efeito de 

diferentes cores de filme plástico e tipos de adubação e no segundo avaliou-se o efeito de 

diferentes espaçamentos de plantio e intervalos de colheita. As variáveis avaliadas foram: 

sobrevivência, altura de plantas, diâmetro de copas, massa fresca e seca de folhas e caules, 

teor e rendimento de óleo essencial e os teores dos seguintes compostos majoritários: 

geraniol, citronelol, formiato de citronelil, linalol, 6,9-guaiadieno, formiato de geranila, 

geranial e iso-mentona. No primeiro ensaio a ausência de filme plástico resultou na 

redução significativa para praticamente todas as variáveis e o uso de esterco bovino, 

isolado ou combinado com NPK (3-12-6), resultou em valores mais elevados em boa parte 

das variáveis. Para o cultivo de gerânio pode se recomendar o uso de filme plástico, 

preferencialmente de cor preta que é mais barato, espaçamento de plantio de 50 x 50 cm e 

os intervalos de colheita da parte aérea de oito semanas. 
 

Palavras-chave: Pelargonium graveolens, filme plástico, adubação, espaçamento, 

intervalos de colheita. 

__________ 
Comitê Examinador: Profa. Dra. Maria de Fátima Arrigoni-Blank – UFS (Orientadora), Prof. Dr. Arie 

Fitzgerald Blank – UFS, Profa. Dra. Ana Maria Soares Pereira - UNAERP. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, Anderson de Carvalho. Influence of plastic mulch, fertilizing, spacing and 

harvest intervals on biomass and essential oil of geranium (Pelargonium graveolens 

L´Hér). São Cristóvão: UFS, 2011. 59 p. (Thesis - Master of Science in Agroecosystems - 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE, Brazil) 

 

The essential oil of geranium (Pelargonium graveolens L´Her) is widely used in soaps, and 

in the perfumery and cosmetic industries. There is a lack in the production of geranium 

essential oil in the world and so it became necessary to invest in research that ensure to the 

increase of the world production of geranium's essential oil. The aim of this work was to 

evaluate the effect of different colors of plastic mulch, fertilizing types, plant spacings and 

harvest intervals on the biomass and essential oil of geranium. Two assays were conducted. 

In the first assay we evaluated the effect of different colors of plastic mulch and fertilizing 

types and in the second we evaluated the effect of different plant spacings and harvest 

intervals. The following variables were evaluated: survival, plant height, canopy diameter, 

fresh and dry weight of leaves and stalks, content and yield of essential oil, and the 

contents of the following major compounds: geraniol, citronellol, citronelil formate, 

linalool, 6,9-guaiadiene, geranyl formate, geranial and iso-menthone. In the first assay the 

absence of plastic mulch resulted in the significative decrease of almost all variables and 

the use of cattle manure, alone or combined with NPK (3-12-6), resulted in higher values 

of great part of the evaluated variables. For the cultivation of geraium we can recommend 

the use of plastic mulch, preferencially the black mulch because it's cheaper, the spacing of 

50 x 50 cm and harvests with intervals of eight weeks. 

 

Key words: Pelargonium graveolens, plastic mulch, fertilizing, spacing, harvest interval. 

__________ 
Examination Committee: Prof. Dr. Maria de Fátima Arrigoni-Blank – UFS (Supervisor), Prof. Dr. Arie 

Fitzgerald Blank – UFS, Prof. Dr. Ana Maria Soares Pereira - UNAERP. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O gênero Pelargonium pertence à família Geraniaceae e compreende cerca de 250 a 

280 espécies e cultivares distribuídas pelo mundo, dessas mais de 80 % são originárias do 

sul da África (STRUCK, 1997; GUPTA et al., 2001;). Esse gênero é formado por um 

grande número de ervas, arbustos e subarbustos distribuídos principalmente pela África do 

Sul, com algumas espécies na África tropical, Síria e Austrália (RANA et al., 2002). 

A planta gerânio (Pelargonium graveolens L‟Hér) também chamado no Brasil de 

malva rosa ou malva cheirosa, é uma das espécies mais conhecidas do gênero. É uma 

planta ereta, arbustiva, muito ramificada, podendo atingir 1,3 m de altura, e uma largura 

superior a um metro. As folhas e os caules jovens apresentam tricômas glandulares e 

possuem forte cheiro de rosas (PETERSON et al., 2006). A espécie é oriunda da província 

do cabo (Sul da África) e pode ser cultivada como cultura perene em diferentes climas, 

sendo assim cultivada principalmente em países como: Ilhas Reunião, Argélia, França, 

Espanha, Marrocos, Madagascar, Congo, Russia, India e China, para a produção de óleo 

essencial de gerânio (SAXENA et al., 2000; RANA et al., 2002 e LIS-BALCHIN, 2002). 

A importância de P. graveolens reside principalmente no valor aromático do óleo 

essencial armazenado em células do caule, folhas e flores. O óleo essencial de gerânio 

pode ser extraído por métodos como hidrodestilação, arraste a vapor e extração supercrítica 

(RAO et al., 1996; ARBUJAI & NATSHEH, 2003 e SAXENA et al., 2008). Compostos 

voláteis presentes no óleo essencial de gerânio, principalmente geraniol, citronelol e 

linalol, são de amplo emprego nas indústrias de perfumaria, cosméticos, sabões, 

alimentícia e de aromáticos. Seu óleo é também utilizado na medicina popular no combate 

a um vasto numero de doenças, como desinteria, hemorróidas, inflamação, fortes fluxos 

menstruais, até mesmo câncer. Na França, são tratadas a diabetes, diarréia, problemas de 

vesícula biliar, úlcera gástrica, icterícia, problemas hepáticos, esterilidade e cálculos renais 

(PETERSON et al., 2006). 

A demanda internacional atual de óleo essencial de gerânio de 600 toneladas (t) 

vem sendo alcançada pela China, Marrocos, Egito, Ilha Reunião e África do Sul (RAM et 

al., 2003). Ainda assim, grandes empresas do ramo de óleos essenciais divulgam que há 

um déficit de 200 t de óleo essencial de gerânio por ano. Por isso, torna-se necessário 

ampliar o volume de produção dessa cultura, principalmente em regiões propícias a sua 

adaptação. Desta forma, são importantes os investimentos feitos no desenvolvimento de 

tecnologias agrícolas, que vêm tornar o processo produtivo mais limpo, ou seja, livre de 

agrotóxicos, minimizando ainda os custos de produção e, conseqüentemente, aumentando a 

produtividade do óleo essencial, para suprir tal carência de mercado. 

A utilização de tecnologias agrícolas é importante no desenvolvimento de qualquer 

cultura que almeja o mercado internacional, principalmente quando se trata de óleos 

essenciais, pois a síntese de princípios ativos depende de um balanço entre fatores 

genéticos e ambientais. Para adequar os fatores ambientais ao cultivo, a agricultura se 

utiliza de ferramentas como irrigação, adubação, formas de manejo, além dos métodos 

convencionais e alternativos de controle a pragas e ervas daninhas. Alguns dados são 

computados estritamente para fins científicos, porém são igualmente importantes, pois 

complementam os dados de mercado e detalham a sinergia entre os fatores envolvidos na 

produção dos compostos orgânicos.   

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência de 

adubação, diferentes cores de mulch plástico, espaçamento de plantio e intervalo de 

colheita sobre o cultivo de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1. Botânica, Origem, Usos e Óleo Essencial de Gerânio 
 

Uma das mais populares espécies do gênero Pelargonium é a P. graveolens, a qual 

inclui germoplasma com cheiro de rosas (JULIANI et al., 2006). Essa espécie é descrita 

como um subarbusto vigoroso, ramificado, com odor de rosas, com cerca de 1,0 m de 

altura, com folhas verdes pouco ásperas, simples, alternas, palmatilobadas, medindo 4 x 6 

cm, com três, cinco ou sete lóbulos recortados, com nervuras salientes e margens finais 

levemente curvadas sob o segmento. As flores vão do rosa púrpura ao rosa pálido, com até 

15 mm de diâmetro na inflorescência contendo de 5 – 10 flores, as pétalas são estreitas 

com a parte superior do ápice arredondada à chanfrada, com nervuras rosa - púrpura 

escuro, e têm estames atrofiados raramente contendo pólen (MILLER et al., 2002). 

As características gerais do gênero incluem flores arranjadas em uma pseudo-

umbela contendo de uma a 50 flores individuais. Cada flor possui seis sépalas sendo uma 

posterior modificada, que possui um nectário na base. O comprimento do nectário 

distingue as espécies, em algumas chegam a ser vestigiais, enquanto que em outros pode 

atingir alguns centímetros de comprimento (MILLER et al., 2002). O nectário é fundido 

com o pedicelo e, portanto recebe o nome de hipanto. Os tamanhos relativos, arranjo e 

posicionamento das pétalas, juntamente com os diferentes comprimentos de pedicelo e 

hipanto, diferenciam a variedade de flor na formação do gênero, cada um tendo a evolução 

apropriada para os insetos polinizadores encontrados em seu habitat natural (STRUCK, 

1997). 

A família Geraniaceae compreende 11 gêneros e cerca de 800 espécies. Dentre os 

gêneros mais conhecidos está o Pelargonium, com aproximadamente 280 espécies 

disseminadas pela Europa, Ásia, América do Norte e África, sendo as mais exploradas: P. 

odoratissimim, P. roseum, P. graveolens e P. capitatum. O gênero é originário do Sul da 

África, mais especificamente da região do Cabo, e seu nome deriva da semelhança do fruto 

com o bico de uma cegonha, pelargos em grego (LIS-BALCHIN, 2002; BAKKER et al., 

2004). A maioria das espécies de Pelargonium é encontrada no hemisfério sul, 

principalmente no sul da África, e algumas poucas distribuídas na Austrália, leste africano 

e sobre algumas ilhas como Santa Helena, Tristan e Cunha e Madagascar. Atualmente 

espécies de Pelargonium são conhecidas popularmente como Gerânio (LIS-BALCHIN, 

2002). 

A expansão do gênero Pelargonium pelo mundo aconteceu juntamente com a 

exploração e abertura das rotas comerciais, sendo levada primeiramente para a Europa, 

Asia e enfim ao continente Americano (LIS-BALCHIN, 2002).  

Acredita-se que a planta mundialmente conhecida como P. graveolens, trata-se de 

um híbrido interespecífico, formado pelas espécies P. capitatum e P. radens e 

comercialmente utilizado tanto como planta ornamental, quanto para produção de óleos 

essenciais (LIS-BALCHIN & ROTH, 2000). 

Os óleos essenciais são compostos complexos, voláteis e naturais, caracterizados 

pelo seu forte cheiro e são formadas por plantas aromáticas como metabólitos secundários, 

geralmente obtidos por destilação a vapor e hidrodestilação (BAKKALI et al., 2008). São 

compostos principalmente de mono e sesquiterpenos e de fenilpropanoides, metabólitos 

que conferem suas características organolépticas (BIZZO et al., 2009). 

Na natureza, esses óleos voláteis desempenham um papel importante na proteção 

das plantas como agentes antibacterianos, antivirais, antifúngicos, inseticidas e também 

contra herbívoros, reduzindo seu apetite por essas plantas. Eles também podem atrair 
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alguns insetos para favorecer a dispersão de sementes e polens, ou indesejáveis e repelir 

outros. Podem ser sintetizados por todos os órgãos vegetais (BAKKALI et al., 2008; 

BIZZO et al., 2009), e são armazenados em células secretoras, canais, células epidérmicas 

ou tricomas glandulares (BAKKALI et al., 2008). 

O óleo essencial de gerânio possui um odor com doces notas de rosas com diversas 

nuances, tais como os sobre-tons cítrico e menta (GOMES et al., 2004; JULIANI et al., 

2006). O aspecto do óleo essencial do gerânio é de uma substância líquida, pouco densa, 

brilhante, de coloração variando de amarelo pálido a amarelo esverdeado (GOMES et al., 

2004). 

Esse óleo essencial é amplamente usado em sabonetes e nas indústrias de 

perfumaria e cosméticos, na aromaterapia atuando no sistema nervoso como tônico ou 

sedativo e na medicina popular como expectorante, calmante, emoliente e infecções de 

garganta e brônquios (LIS-BALCHIN et al., 1996; 1997; 1998; 2002; RANA et al., 2002; 

PETERSON et al., 2006). 

Vários fatores podem influenciar o teor e rendimento do óleo essencial e de seus 

compostos, entre os quais se destacam: o tipo de solo cultivado, temperatura, ontogenia das 

folhas, técnica de destilação, nível de irrigação, competição, densidade de plantio, entre 

outros (RANA et al., 2002; MOTSA et al., 2006; EIASU et al., 2009). 

A China é o maior produtor de óleo de gerânio seguido do Egito, Algeria, 

Marrocos, Ilhas Reunião e Índia. O óleo essencial de gerânio produzido pelas Ilhas 

Reunião é considerado o de melhor qualidade e é comercialmente conhecido como 

“Bourbon” (JULIANI et al., 2006). A produção do tipo “Bourbon” em outras regiões do 

mundo comprovam a melhor adaptação da espécie às condições edafoclimáticas das Ilhas 

Reunião. Lá o balanço entre os teores dos principais compostos do óleo essencial de 

gerânio é reconhecidamente o que produz um odor mais próximo ao de rosas (TEMBE & 

DEODHAR, 2010). 

O óleo essencial de gerânio é caracterizado pelo alto nível de citronelol variando 

entre 19 – 45%, e apresentando menor quantidade de geraniol (menos que 24%), linalol 

(menos que 14%), iso-mentona, acompanhado pelo amplo número de ésteres, tais como 

formiato de citronelil, formiato de geranila, proprionato de geranila, butirato de citronelil 

(alguns isômeros), 2-feniletil, citronelil e geranil tiglato. O óleo essencial também contém 

alguns sesquiterpenos dos quais 6,9-guaiadieno e 10 epi-γ-eudesmol são os mais 

importantes. (JAIN et al., 2001; JULIANI et al., 2006; MALATOVA et al., 2010).  

Os materiais comerciais de gerânio podem ser classificados em três tipos: Algério, 

Bourbon e Egípcio. Para diferenciar quimicamente os três tipos de óleo essencial de 

gerânio, deve-se observar o teor dos sequiterpenos 10-epi-γ-eudesmol e 6,9-guiadieno; no 

tipo Bourbon o teor de 6,9-guiadieno é maior que do 10-epi-γ-eudesmol, no tipo Egípcio o 

teor de 10-epi-γ-eudesmol é maior que do 6,9-guiadieno e no tipo Algério o teor destes 

dois sequiterpenos é semelhante. O tipo egípcio apresenta entre 34 a 44% de geraniol e 8-

11% de citronelol (KAUL et al., 1997; RAM et al., 1997; RAO et al., 2002). Na Índia os 

tipos Algério e Bourbon são os mais cultivados (RAO et al., 2002). 

A composição dos óleos essenciais e extratos obtidos a partir de uma planta são 

determinados em primeira instância, pela sua espécie e variedade (ou seja, pela sua própria 

genética), e também pelas condições agronômicas, época de colheita e do tipo de 

tratamento utilizado. Outro fator muito importante são as características ambientais e 

ecológicas da região de cultivo. Estes fornecem a cada planta aromática de uma 

determinada espécie e variedade, características específicas que são demonstradas por suas 

distintas propriedades organolépticas, devido à sua composição (GUILLÉN et al., 1996). 

Porém, ainda é difícil estabelecer algumas técnicas simples, convenientes e 

eficientes para estudar a qualidade dos óleos essenciais devido aos seus sistemas 
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complexos, com centenas de componentes químicos. Obviamente, a análise de tais 

sistemas complexos não é um trabalho trivial e sim um problema desafiador para os 

farmacologistas e químicos analíticos (JALALI-HERAVI et al., 2006). 

Por muitos anos, o cromatografo a gás acoplado á um espectrômetro de massas 

(CG-EM ou CG-MS) tem sido a técnica de referência para a análise qualitativa de sabores 

e aromas voláteis. Por essa técnica, os compostos são qualitativa e quantitativamente 

analisados, e a determinação é feita somente através da busca de similaridade direto no 

banco de dados MS anexado aos instrumentos de GC-MS. Nas últimas décadas, através do 

desenvolvimento de técnicas consagradas como GC-MS, que transmite os dados em duas 

dimensões e que pode fornecer informações tanto nas direções cromatográficas e espectrais 

de uma só vez, as identificações ficaram mais precisas e seguras. Assim, a análise 

qualitativa e quantitativa dos componentes pode ser realizada não apenas com tempos de 

retenção, as alturas de pico e áreas, mas também por seus espectros de massas (SHELLIE 

et al., 2002; JALALI-HERAVI et al., 2006; MAXIA et al., 2009). 

Por isso, em geral, as identificações dos compostos do óleo essencial de gerânio de 

diferentes países são realizadas por GC-MS (LIS-BALCHIN & ROTH, 2000; JAIN et al., 

2001; GOMES et al. 2004; RAM et al., 2003; JULIANI et al. 2006;). 

 

2.2. Tecnologias de Cultivo 

 

2.2.1. Cobertura com filme plástico 

 

O “mulching”, como é chamado a técnica de cobertura do solo agrícola por material 

morto, seja ele orgânico ou inorgânico, é uma prática em ascensão na agricultura mundial. 

Cobertura por filme plástico é empregado no cultivo de várias espécies de plantas, tais 

como melão, pimentão, tomate, cebola, morango, entre outras. Em espécies olerícolas, 

ornamentais e medicinais tornou-se uma prática importante porque, além de controlar o 

balanço de radiação na superfície do solo, proporciona maior desenvolvimento vegetativo e 

produtividade, promove repelência a insetos, diminui a evapotranspiração das culturas e 

facilita a colheita e a comercialização, uma vez que o produto é mais limpo e sadio 

(GONÇALVES, 2002; MEDEIROS et al., 2005). 

Porém ao se cobrir o solo também são alterados parâmetros importantes do 

microclima e, consequentemente, a germinação das sementes, o crescimento das raízes, a 

absorção de água e nutrientes, a atividade metabólica das plantas e o armazenamento de 

carboidratos. Esta técnica também reduz danos e doenças nos frutos, pois diminui seu 

contato com o solo.  

A maior temperatura e menor amplitude térmica no solo coberto podem aumentar a 

taxa de desenvolvimento das plantas e antecipar a colheita. Em regiões semi-áridas a 

economia de água por redução nas perdas por evaporação é um importante benefício da 

cobertura do solo. As condições de temperatura e umidade criadas no solo proporcionam 

economia de fertilizantes pela maior disponibilidade de nutrientes. No caso do nitrogênio, 

a cobertura favorece a nitrificação e reduz perdas por volatilização (MIRANDA et al., 

2003).  

Diferentes tipos de plásticos são utilizados para cobertura dos solos, como filmes 

opacos pretos, transparentes, cinza, verde, marrom, amarelo e prateado (dupla-face). No 

caso dos filmes prateados, estes refletem maior parte dos raios solares, transmitindo pouca 

energia aos solos, constituindo-se num dos materiais sintéticos mais adequados para 

regiões quentes, como é o caso da região Nordeste do Brasil (COSTA et al., 2002). 

Além disso, a refletância da luz desses filmes promove uma conseqüente ação 

repelente de insetos como uma solução rentável, sustentável e de fácil aplicação no 
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combate de pragas. A vantagem da cobertura plástica do solo se estende ainda ao 

estabelecimento de plântulas no estádio inicial de desenvolvimento. Uma prova disso é a 

produção de algodão na China que foi melhorada após a adoção dessa técnica, e passou a 

produzir fios mais sedosos e resistentes devido a conservação de características ideais do 

solo para a cultura na região (DONG et al., 2009). Essas características são derivadas das 

propriedades mecânicas dos filmes plásticos de polietileno (CHO et al., 2001). 

Por fim, muitos estudos avaliam a influência do “mulching” sobre as culturas em 

geral, pois os seus efeitos mostram resultados quase sempre animadores. Contudo, não 

existem muitos estudos acerca do uso de mulching em plantas medicinais e aromáticas. 

Seguramente a produção de moléculas bioativas se altera com a modificação das 

características do solo e do ambiente.  

Na região sul do Brasil, um estudo demonstrou que não houve alterações positivas 

na produção de biomassa e óleo essencial de Melissa officinalis, sob o uso de mulch de cor 

preta, resultando inclusive na diminuição do rendimento do seu óleo essencial quando 

comparadas a primeira e a ultima colheita (BIASI et al., 2009). Porém, outra pesquisa, 

onde foi estudado o efeito da cobertura do solo com plástico preto, no cultivo de Melissa 

officinalis em Sergipe, obtiveram rendimentos superiores de massa seca de folhas na 

primeira e segunda colheitas em relação ao solo sem cobertura (MENDONÇA et al., 

2005). 

 

2.2.2. Adubação 

 

O estabelecimento adequado de qualquer cultura deve ser precedido pela análise 

nutricional do solo atrelado às características nutricionais da espécie a ser cultivada. O 

balanço hídrico-nutricional é importantíssimo para o bom funcionamento metabólico das 

plantas. Para a realização das atividades vitais das plantas é necessário um equilíbrio entre 

minerais, como: nitrogênio, potássio, fósforo, sódio, boro, manganês, entre outros. Por 

isso, em solos pobres em minerais é indicado à adição de nutrientes visando maximizar a 

produção das culturas (JHA et al., 2010). 

A nutrição é um dos fatores que mais interferem na composição química de uma 

planta, pois a deficiência ou o excesso de nutrientes pode interferir na produção de 

biomassa e na quantidade de princípio ativo (MAPELI et al., 2005). 

Dentre os insumos que maximizam a produção das culturas, a adubação é uma das 

responsáveis pela elevação da produtividade e qualidade dos produtos obtidos. As plantas 

medicinais e aromáticas como qualquer outra cultura, dependem de suprimento adequado 

de nutrientes para boas produtividades agrícolas (CORRÊA et al. 2010). Estudos mostram 

que a produtividade de espécies medicinais e aromáticas como M. officinalis e Mentha 

piperita são alteradas na ausência ou presença de minerais, como nitrogênio, fósforo, 

potássio, enxofre, boro, cobre, ferro e zinco (BLANK et al., 2006).  

A adubação orgânica e mineral das plantas medicinais, além de ser parte essencial 

nos sistemas de cultivo orgânico, fornece nutrientes para as plantas, proporciona benefícios 

na estrutura física do solo, aumenta a retenção de água, diminui as perdas por erosão e 

favorece o controle biológico de pragas e doenças (COSTA et al., 2007). 

Estudos sobre o rendimento de biomassa e óleo essencial em resposta à adubação 

orgânica, mineral e mista vêm sendo desenvolvidos com espécies medicinais como 

Cymbopogon martinii (RAO, 2001), Origanum vulgare (CORRÊA et al., 2010), 

Cymbopogon citratus (BLANK et al., 2007; COSTA et al., 2007), Ocimum basilicum 

(BLANK et al., 2005), Melissa officinalis (BLANK et al., 2006), Mentha piperita 

(BLANK et al., 2006), Ocimum selloi (COSTA et al., 2007) e Pelargonium graveolens 

(RAM et al., 2003). 
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O gerânio não é uma cultura muito exigente com adubação do solo, porém para se 

ter uma boa produtividade de óleo essencial, o solo deve ser rico em matéria orgânica. Os 

efeitos benéficos da decomposição da matéria orgânica à atividade microbiana e à estrutura 

do solo refletem positivamente na produção de óleo essencial de gerânio (DERMANE, 

2002; LIS-BALCHIN, 2002). 

Segundo a literatura, o gerânio deve ser cultivado como planta perene por cerca de 

3-5 anos, e cada colheita pode trazer riscos a sua sobrevivência. Esse risco se torna ainda 

maior quando as plantações são estabelecidas em países tropicais, onde as fitopatologias se 

alastram com mais facilidade. Por apresentar essa fragilidade recomenda-se o cultivo dessa 

espécie em pequenas parcelas com no máximo 1-2 hectares. Os tratos culturais em geral 

devem ser feitos à mão, o que mantém o agricultor ocupado durante todo o ano (MILLER, 

2002). 

 

2.2.3. Espaçamento 

 

O espaçamento é um dos fatores que mais influenciam o desenvolvimento e o 

rendimento final do cultivo vegetal, sendo o rendimento final influenciado diretamente 

pela produtividade individual e coletiva das plantas alocadas em uma área. Há uma relação 

direta entre o número de plantas cultivadas e o rendimento total do cultivo, pois à medida 

que se aumenta o número de plantas cultivadas em uma dada área, teoricamente, a 

produtividade total do plantio se eleva proporcionalmente (KHAZAIE et al., 2008). 

Porém, alguns fatores intrínsecos à produção agrícola podem alterar esse padrão. 

No cultivo das espécies medicinais e aromáticas a densidade de plantio deve ser verificada, 

pois ela pode favorecer o incremento de biomassa e também de princípios ativos. Acredita-

se que exista uma população ótima para cada espécie vegetal cultivada em uma dada área 

(ANDRADE & CASALI, 1999). 

Por isso, estudos vêm sendo desenvolvidos a fim de investigar a influência do 

espaçamento ou densidade de plantio sobre o rendimento de espécies medicinais e 

aromáticas (PINTO et al., 1976; RAO, 2002; GESCH et al., 2003; INNECCO et al., 2003; 

CECÍLIO FILHO et al., 2004; BADI et al., 2004; MISSAOUI et al., 2005; GOPICHAND 

et al., 2006; BLANK et al., 2007; MARCO et al., 2007; KHAZAIE et al., 2008; AL-DEIN 

& AL-RAMAMNEH, 2009.).  

O espaçamento é um dos fatores que podem influenciar diretamente a biosíntese de 

compostos orgânicos. Pois a produção de metabólitos secundários, apesar de ser controlada 

por fatores genéticos, é fortemente afetada por fatores ambientais. Fatores agriculturais 

possuem efeito crítico sobre aspectos qualitativos e quantitativos de compostos orgânicos. 

Esse efeito determina um aumento tanto no crescimento da planta, quanto no rendimento 

desses compostos (BADI et al., 2004). 

Outro estudo, dessa vez com C. aromatica, avaliou três espaçamentos (25 × 25 cm, 

50 × 25 cm e 50 × 50 cm), onde, ao contrário do anterior, o maior espaçamento, ou seja, 50 

cm x 50 cm resultou em rendimento mais elevado de biomassa e óleo essencial 

(GOPICHAND et al., 2006). Resultados semelhantes foram obtidos avaliando a influência 

do espaçamento sobre as características do óleo essencial de capim-citronela (Cymbopogon 

winterianum Jowitt.), onde o maior espaçamento (80 x 80 cm) resultou no incremento da 

produção do óleo, contudo os teores dos compostos majoritários foram significativamente 

superiores com o espaçamento intermediário (50 x 80 cm) (MARCO et al., 2007). 

Para o plantio do gerânio é recomendada a utilização de espaçamentos entre 80 x 30 

cm até 100 x 60 cm, porém se sugere a implantação de ensaios em cada local de cultivo 

para definir a melhor densidade de plantas (DERMANE, 2002). 
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A avaliação de espaçamentos entre linhas (60, 75, 90 e 120 cm) em gerânio (P. 

graveolens) confirmou a influencia de espaçamentos menores no desenvolvimento dessa 

espécie, pois o espaçamento de 60 cm resultou em maior produtividade de biomassa e 

conseqüentemente maior rendimento de óleo essencial, sendo o rendimento total de óleo 

essencial superior em quase 100 % ao rendimento avaliado sob o espaçamento de 120 cm 

(RAO et al., 2002). 

 

2.2.4. Intervalo de colheitas 

 

A época de colheita se torna um aspecto fundamental para estudos com plantas 

medicinais e aromáticas, especialmente no caso daquelas perenes, pois a determinação do 

melhor período de colheita permite o máximo aproveitamento pós-colheita do produto 

vegetal por apresentar melhor qualidade e o mínimo de perdas. O período de colheita pode 

variar de acordo com o órgão da planta, estádio de desenvolvimento, época do ano e hora 

do dia (ANDRADE e CASALI, 1999). 

Ao definir a melhor época e freqüências de corte o produtor maximizará o 

rendimento de óleo essencial o qual depende de dois fatores básicos: produção de biomassa 

(parte aérea) e o rendimento de óleo essencial desta biomassa (BERGO et al., 2005). 

Apesar disso, poucos trabalhos avaliam a influência da freqüência de corte na produção de 

espécies medicinais e aromáticas. 

Bergo et al. (2005), avaliaram o melhor mês e intervalo de colheita da pimenta 

longa (Piper hispidinervum C. DC.) durante três anos. Nesse estudo, foram conduzidos 

dois experimentos, no primeiro, foi colhida apenas uma vez no intervalo de 12 meses. No 

segundo, se efetuou duas colheitas em 12 meses, com a diferença de quatro meses entre o 

primeiro e o segundo. Das plantas colhidas uma vez no intervalo de 12 meses, cortada seis 

meses após o plantio (abril), obteve maior produção de massa fresca e seca e 

conseqüentemente maior rendimento e teor de óleo essencial. Para essa espécie, o maior 

tempo para desenvolvimento proporcionou maior rendimento. 

O mesmo ocorreu para melissa (M. officinalis), ao serem avaliadas os intervalos de 

colheita de corte (8, 9, 10 e 11 semanas após a primeira colheita) demonstrando que o 

intervalo de colheita de 11 semanas (maior intervalo de rebrota) proporcionou a obtenção 

de maiores médias quanto ao peso de massa seca e produtividade de óleo essencial, fato 

que evidencia o baixo poder de rebrota quando cultivado no nordeste brasileiro (BLANK 

et al., 2005).  

O maior teor de óleo essencial de gerânio é encontrado em partes jovens da planta e 

devido ao caráter perene da cultura, sua colheita deve atingir a produção máxima de 

biomassa, garantindo a capacidade de rebrota das plantas (DERMANE, 2002). Para isso, 

alguns cuidados devem ser tomados durante a colheita do gerânio, pois já está comprovado 

que fatores ligados ao seu desenvolvimento ontogênico podem alterar o teor e a qualidade 

do seu óleo essencial (LIS-BALCHIN, 2002; MOTSA, 2006). 

O Gerânio tem uma vida útil de seis a oito anos para produção comercial e a 

primeira colheita deve ser realizada entre 6 - 8 meses após o plantio. Safras subseqüentes 

são, em seguida, conduzidas em intervalos de 3 - 4 meses, para evitar perdas na 

produtividade de óleo, devido à senescência das folhas (RAO et al., 2002). 

Assim, para o cultivo de gerânio, intervalos mais curtos de rebrota são interessantes, 

principalmente quando se visa à máxima produtividade de óleo essencial (RAM et al., 

2003). 
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4. CAPÍTULO 1 

 

Influência de cores de filme plástico e adubação na biomassa e no óleo essencial de 

gerânio (Pelargonium graveolens L'Hér) 

 

SILVA, Anderson de Carvalho. Influência de cores de filme plástico e adubação na 

biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L'Hér). In: Influência 

de filme plástico, adubação, espaçamento e intervalo de colheita na biomassa e no óleo 

essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). 2011. CAP. I. Dissertação de 

Mestrado em Agroecossistemas – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

4.1. Resumo 
 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da coloração da cobertura por filme 

plástico e da adubação sobre a biomassa e óleo essencial de gerânio (Pelargonium 

graveolens L´Her). Foram testadas cores de filme plástico usado na cobertura do solo 

(controle sem filme, e filmes plásticos preto, branco e prata) e tipos de adubação (controle 

sem adubação, 20.000 kg ha
-1

 de esterco bovino, 1.000 kg ha
-1

 de NPK (3-12-6), 20.000 kg 

ha
-1

 de esterco bovino combinado com 1.000 kg ha
-1

 de NPK (3-12-6). A ausência de 

cobertura do solo influenciou negativamente as variáveis agronômicas, sendo a cobertura 

por filme plástico determinante no incremento da biomassa e rendimento de óleo essencial. 

A adubação não afetou significativamente as variáveis agronômicas de biomassa de 

gerânio. Usando filme plástico prata, os maiores teores de 6,9 - guaiadieno foram obtidos 

quando se utilizou esterco bovino, isolado ou combinado com NPK. 

 

Palavras-chave: Pelargonium graveolens; filme plástico; época de colheita; óleo 

essencial; composição química; 6,9 - guaiadieno. 
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4.2. Abstract 
 

Influence of plastic mulch colors and fertilization on biomass and essential oil of 

geranium (Pelargonium graveolens L'Hér). 

 

SILVA, Anderson de Carvalho. Influence of plastic mulch colors and fertilization on 

biomass and essential oil of geranium (Pelargonium graveolens L'Hér). In: Influence of 

plastic mulch, fertilizing, spacing and harvest intervals on the biomass and essential oil of 

geranium (Pelargonium graveolens L´Hér). 2011. Chap. I. Thesis - Master of Science in 

Agroecosystems – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

 

The aim of this work was to evaluate the influence of the color of plastic mulch and 

fertilizing on biomass and essential oil of geranium (Pelargonium graveolens L´Her). We 

tested colors of plastic mulch used to cover the soil (control without mulch, black, white 

and silver plastic mulch) and types of fertilizing (control without fertilizing; 20,000 kg ha
-1

 

of cattle manure; 1,000 kg ha
-1

 of NPK (3-12-6); and 20,000 kg ha
-1

 of cattle manure 

combined with 1,000 kg ha
-1

 of NPK (3-12-6)). The absence of soil cover influenced 

negatively the agronomic variables. The use of plastic mulch for soil covering was 

determinant to increase biomass and essential oil yield of geranium. Fertilizing did not 

affect significatively the agronomic variables of geranium. Using silver plastic mulch, the 

highest contents of 6,9-guaiadiene were obtained when cattle manure was used, alone or 

combined with NPK. 

 

Keywords: Pelargonium graveolens; plastic mulch; harvest season; essential oil; chemical 

composition; 6,9-guaiadiene. 

 



16 

 

4.3. Introdução 
 

A produção de óleo essencial em plantas pode ser alterada por fatores ambientais e 

ontogênicos, tais como aspectos físico-químicos do solo, umidade, temperatura, estádio de 

desenvolvimento, fenologia, entre outros (SANGWAN et al., 2001). Por isso, tais fatores 

têm sido avaliados sobre a influência na produção de compostos voláteis em espécies 

medicinais e aromáticas (RAO, 1999; 2001; CARVALHO-FILHO et al., 2006; EIASU et 

al., 2009).  

A composição do solo é um dos fatores determinantes para o estabelecimento de 

uma cultura e podem ser alterados para atender às necessidades nutricionais das plantas, 

para isso podem ser utilizados insumos agrícolas como os fertilizantes químicos e 

orgânicos. O adubo orgânico tem a função de recompor características nutricionais de 

forma natural, por meio de sua decomposição dando forma à matéria orgânica que é 

importante fonte de nutrientes para as plantas, microflora e fauna terrestre. No solo, exerce 

funções importantes como fornecimento de nutrientes e condicionador das propriedades 

físicas, químicas e biológicas (BLANK et al., 2007). No cultivo tradicional, a adubação de 

gerânio geralmente combina adubação química e restituição de matéria orgânica. Para a 

produção de óleo essencial, P. graveolens torna-se mais rentável quando cultivada em 

solos ricos em matéria orgânica (DEMARNE, 2002).  

Além disso, para se obter melhores condições de cultivo e conseqüentemente 

melhor produção de princípios ativos, utiliza-se tecnologias agrícolas que contribuam para 

a construção de um método eficaz de produção em plantas aromáticas (SANTOS et al., 

2004; BLANK et al., 2007). Uma tecnologia bastante empregada no cultivo de espécies 

medicinais e aromáticas é o mulching, cobertura do solo que confere vantagens à produção 

de princípios ativos (RAM et al., 2003). A cobertura do solo controla o balanço de radiação 

na superfície, proporciona maior desenvolvimento vegetativo e produtividade, promove a 

repelência a insetos, controla ervas invasoras, diminui as perdas de água por evaporação do 

solo, facilita a colheita, entre outros benefícios (MEDEIROS et al., 2005).  

O presente estudo objetivou avaliar a influência de adubações orgânico-minerais e 

da cobertura do solo com filme plástico sobre o cultivo de gerânio (P. graveolens), assim 

como sua ação sobre o rendimento e teor de óleo essencial. Desta forma, avaliou a 

influência da adubação com esterco de gado, NPK (3-12-6), os dois juntos e o controle 

(sem adubação) sobre a biomassa e o óleo essencial de gerânio. E avaliou ainda a 

influência dos filmes plásticos das colorações branco, prata, preto e controle (sem filme) 

sobre a biomassa e o óleo essencial de gerânio. 

 

4.3. Material e Métodos  
 

4.3.1. Material vegetal 
 

Plantas do genótipo UFS-PEL001 de gerânio foram propagadas por estaquia e 

aclimatadas em sacos plásticos com capacidade de 1500 cm
3
, contendo o substrato solo e 

areia na razão de 1:1, onde permaneceram por 45 dias, em seguida foram transplantadas 

para o campo. Exsicatas do genótipo foram depositadas no Herbário ASE da UFS sob o 

número de registro ASE-14844. 

O óleo essencial do acesso UFS-PEL001 mantido no BAG da Universidade Federal 

de Sergipe, ao ser submetido à avaliação química por especialistas, foi classificado como 

pertencente ao tipo Egípcio. 
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4.3.2. Descrição experimental 
 

O ensaio foi conduzido na Fazenda Experimental "Campus Rural da UFS", 

localizado no município de São Cristóvão, Sergipe, Brasil, no período de 2008 e 2009. O 

clima da região é semi-arido tropical e o solo do tipo Argissolo Vermelho-Amarelo, 

considerado de baixa fertilidade, com as seguintes características químicas: pH em água – 

5,4; P – 2,3 mg dm
-3

, K - 0,09 cmolc dm
-3

 (Mehlich 1); Ca + Mg – 2,70 cmolc dm
-3

 

(EMBRAPA, 1979); matéria orgânica 21,1 g dm
3
. 

O experimento foi estabelecido em delineamento de blocos ao acaso, em esquema 

de parcelas subdivididas, com três repetições. Foram testados, nas parcelas, três tipos de 

cobertura do solo, mais o controle (sem mulch; com mulch plástico preto por fora; com 

mulch plástico preto por dentro e branco por fora; e mulch plástico prata por fora) e, nas 

subparcelas, três adubações, mais o controle (controle sem adubação; com 20.000 t.ha
-1

 de 

esterco bovino; com 1.000 kg.ha
-1

 de NPK 3-12-6; com 20.000 t.ha
-1

 de esterco bovino + 

1.000 kg.ha
-1

 de NPK 3-12-6). A aplicação do adubo foi realizada 15 dias antes do 

transplante das mudas ao campo, obedecendo à aleatoriedade dos tratamentos. O solo do 

local de plantio foi submetido à analise pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe 

(ITPS) antes e após o plantio. 

O espaçamento utilizado foi de 50 cm entre linhas e 50 cm entre plantas em 

canteiros de 90 cm de largura, com duas linhas, e cada parcela útil composta por quatro 

plantas. Foi utilizada irrigação por gotejamento em freqüência diária, produzindo um 

consumo de cerca de 3 L.m
2
.dia

-1
 e todas as práticas culturais necessárias e as medidas de 

proteção fitossanitária foram seguidas de modo uniforme para todas as parcelas e 

tratamentos durante todo o período de experimentação. O plantio foi realizado no dia 18 de 

Março de 2008, a primeira colheita foi realizada no dia 28 de Agosto de 2008 e as demais 

colheitas foram realizadas em intervalos de 90 dias aproximadamente, sendo iniciadas nos 

dias, 25 de novembro de 2008, 12 de fevereiro e 05 de Maio de 2009, respectivos às 2ª, 3ª 

e 4ª colheita. Sendo assim, foram realizadas quatro colheitas durante o período de um ano.   

As medidas altura de planta e diâmetro de copa foram aferidas por planta a cada 

colheita no momento antecedente ao corte, já a massa fresca aferida no momento 

subseqüente. Para determinar a umidade e conseqüentemente a massa seca foram usadas 

três amostras de 100 gramas de folha fresca, colocados em estufa de secagem a 105 °C por 

24 horas, sendo aferida a massa seca de cada amostra. 

 

4.3.3. Óleo essencial  
 

O óleo essencial foi obtido das folhas frescas por meio do processo de 

hidrodestilação usando um aparelho de Clevenger (GUENTHER, 1972) por duas horas e 

40 minutos. Os teores (%) foram estimados com base no peso da matéria seca (v/m) e 

obtidos usando três amostras de 100 gramas. 

A análise qualitativa da composição química dos óleos essenciais foi realizada com 

um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massa (GC-MS) (Shimadzu, 

modelo QP 5050A), equipado com um auto-injetor AOC-20i (Shimadzu) e um J & W 

Scientific coluna capilar de sílica fundida (5%-fenil-95% dimetilpolissiloxano) de 30 m x 

0,25 mm de diâmetro, 0,25 mM filme, usando o gás hélio como gás de arraste com um 

fluxo de 1,2 mL.min
-1

. A temperatura foi programada para permanecer em 50°C por 2 min, 

seguido por um aumento de 4°C.min
-1

 até 200°C, posteriormente a 15°C / min até atingir 

300°C, mantendo-se esta temperatura durante 15 min. A temperatura do injetor foi de 250 

° C, e a temperatura do detector (ou interface) foi de 280°C. Um volume de 0,5 μL de 

acetato de etila foi injetado, a uma taxa de particionamento do volume injetado de 1:100, e 



18 

 

uma pressão da coluna de 64,20 kPa. O MS foi realizado com detector de ânion 

operacional de captura no modo de impacto eletrônico com uma energia de impacto de 70 

eV, um intervalo de varredura de 0,50 fragmentos e fragmentos detectados na faixa de 40 a 

500 Da. Os componentes do óleo essencial foram identificados por comparação do 

espectro de massa com espectros da literatura (ADAMS, 2007) e espectros do banco de 

dados do equipamento (NIST21 e NIST107), além disso, as taxas de retenção foram 

comparados com os da literatura. O índice de retenção de Kovats (IK) foi determinado por 

uma série homóloga de n-alcanos (C8-C18) injetados nas mesmas condições 

cromatográficas como as amostras (VANDENDOOL & KRATZ, 1963). 

Uma análise quantitativa dos componentes do óleo essencial foi realizada em um 

cromatógrafo a gás equipado com detector de ionização de chama (FID), utilizando 

equipamento Shimadzu GC-17A, sob as seguintes condições operacionais: coluna capilar 

de sílica fundida ZB-5ms (5 dimetilpolissiloxano%) com 30 mx 0,25 mm id, 0,25 mM 

filme, usando as mesmas condições do CG-EM. A quantificação dos constituintes foi 

realizada pela normalização da área (%). As concentrações dos compostos foram 

calculadas por área e dispostos em ordem de eluição GC. 

A identificação dos componentes foi realizada com base na comparação do índice 

de retenção (VANDENDOOL & KRATZ, 1963) para uma série homóloga de n-alcanos 

obtidas por co-injeção de amostras de petróleo com uma mistura de hidrocarbonetos 

lineares, bem como através da comparação com os bancos de dados e NIST21 e NIST107 

da biblioteca CG / EM e espectros de massa publicados (ADAMS, 2007). 

 

4.3.4. Análise estatística 

 

As variáveis analisadas no período de 12 meses foram: sobrevivência (%), altura de 

planta (cm), diâmetro de copa (cm), massa fresca de folha (g planta
-1

), massa seca de folha 

(g planta
-1

), teor (%) e rendimento de óleo essencial (mL planta
-1

) e os teores (%) dos 

compostos majoritários.  

As médias das variáveis foram submetidas à análise de variância pelo teste de F e 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade. 

 

4.4. Resultados e Discussão 
 

4.4.1. Variáveis agronômicas 
 

O uso de cobertura plástica é comum na produção de vegetais, porém sua influência 

ainda é pouco estudada em plantas medicinais e aromáticas.  

Para as demais variáveis a ausência de filme plástico resultou na redução 

significativa da sobrevivência, da altura, do diâmetro da copa, massa fresca das folhas e 

rendimento de óleo essencial das plantas para as duas primeiras colheitas, já para as duas 

colheitas finais essa redução foi observada em todas as variáveis (TABELA 1). 

Os resultados da avaliação dos filmes plásticos de diferentes colorações foram 

significativos ao demonstrarem a eficácia desse método na produção de gerânio, pois o 

tratamento controle (sem mulch) obteve valores inferiores em praticamente todas as 

variáveis. Esse bom desenvolvimento das plantas certamente tem sido influenciado por 

fatores como: conservação da umidade do solo sob a cobertura plástica; ausência de 

plantas invasoras diminuindo a competição por luz e nutrientes; redução de pragas e 

aumento da temperatura na superfície do solo (MENDONÇA et al., 2008). 



19 

 

TABELA 1. Sobrevivência (%), altura de planta (cm), massa fresca e seca de folha (g 

planta
-1

), teor (%) e rendimento (mL planta
-1

) de óleo essencial de gerânio, em função da 

cor do filme plástico, colhidos em diferentes épocas. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
Cor do mulch Sobrevivência Altura de  Diâmetro da Massa fresca de Massa seca de 

folhas (g planta-1) 

Óleo essencial 

Plástico  (%) planta (cm) copa (cm) folhas (g planta-1) Teor (%) Rendimento (mL planta-1) 

 Primeira colheita (28/08/2008) 
Controle 50,0b 44,9b 72,4b 79,9b 18,0b 1,29a 0,23b 

Preto 100,0a 63,5a 90,2a 184,9b 42,4a 1,07a 0,45b 

Branco 97,9a 65,6a 103,6a 297,3a 61,8a 1,33a 0,82a 
Prata 100,0a 65,9a 102,2a 308,6a 63,7a 1,14a 0,68a 

C.V. (A) - % 51,30 11,10 22,00 57,70 55,34 39,60 51,80 

C.V. (B) - % 16,60 14,80 14,50 42,30 39,02 28,60 50,60 

 Segunda colheita (25/11/2008) 
Controle 47,9b 42,12a 57,98a 112,72a 25.68a 1,40a 0,38a 

Preto 100,0a 61,12a 91,45a 229,04a 54.37a 1,18a 0,65a 

Branco 97,9a 70,34a 104,45a 328,09a 75.60a 1,06a 0,82a 
Prata 100,0a 67,75a 103,49a 360,28a 82.67a 1,37a 1,13a 

C.V. (A) - % 49,09 41,02 42,17 71,86 68.35 28,64 81,34 

C.V. (B) - % 15,62 16,98 13,36 25,35 23.50 17,31 39,21 

 Terceira colheita (12/02/2009) 
Controle 43,7b 45,71a 67,97a 171,97a 35,80a 1,59a 0,59a 

Preto 100,0a 64,58a 98,10a 288,75a 59,66a 1,59a 0,94a 

Branco 95,8a 73,18a 112,32a  414,57a 95,68a 1,55a 1,46a 
Prata 100,0a 75,95a 109,62a 467,63a 80,09a 1,80a 1,48a 

C.V. (A) - % 44,17 36,46 36.95 61,64 51,55 26,71 65,82 

C.V. (B) - % 16,28 13,68 12.22 32,62 30,42 19,50 34,39 

 Quarta colheita (05/05/2009) 
Controle 27,08b 52,47a 69,50a 94,37a 35,80a 1,51a 0,25a 

Preto 87,50a 53,36a 73,97a 186,41a 59,66a 1,45a 0,48a 
Branco 87,50a 64,15a 87,32a 251,49a 95,68a 1,24b 0,63a 

Prata 97,91a 61,12a 94,63a 226,04a 80,09a 1,51a 0,61a 

C.V. (A) - % 40,16 36,99 29,78 96,17 51,55 9,83 80,34 

C.V. (B) - % 28,87 18,59 18,69 54,93 30,42 15,83 54,20 

Médias seguidas pelas mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 

 

 

Alguns resultados de estudos semelhantes confirmam tais benefícios como o 

trabalho desenvolvido por Negreiros et al. (2005), que observaram uma redução na 

produtividade de frutos de melão quando não se usou cobertura por filme plástico. Em 

experimentos com batatas, testando uso e não uso de cobertura por filme plástico, foi 

sugerido que as plantas emergiram mais precocemente, atingiram maiores alturas e volume 

de tubérculos sob a utilização de cobertura plástica do solo (WANG et al., 2009; HOU et 

al., 2010). No cultivo de quiabo, foi testada a cobertura por filmes plásticos de cinco cores 

diferentes (preto, branco, vermelho, prata e azul), nesse experimento, maiores rendimentos 

foram obtidos sob a cobertura de filme de cor preta, seguido do filme de cor azul, o 

tratamento sem cobertura do solo (controle) obteve o menor rendimento (GORDON et al., 

2010). 

Além disso, trabalhos que avaliam a influência de outros fatores associados à 

cobertura do solo, como alteração do microclima do solo e incidência de pragas agrícolas, 

demonstram como o uso de mulch pode ser vantajoso e econômico para o produtor 

(TUOVINEN et al., 2006; TAN et al., 2009; CHAKRABORTY et al., 2010).  

 Quanto às adubações, o resultado demonstrou não influenciar o cultivo de gerânio. 

Provavelmente devido à baixa exigência nutricional da cultura, além de sua tolerância a 

solos ácidos. Acredita-se que os nutrientes existentes no solo foram suficientes para o bom 

rendimento das plantas durante o período de avaliação. Por outro lado, quando se testou a 

influência de níveis de adubação nitrogenada sobre P. graveolens, utilizando cobertura 

morta, o resultado foi significativo, tanto para o rendimento da biomassa, quanto para o 

rendimento e teor de óleo essencial (RAM et al., 2003). Em estudo realizado com Ocimum 

basilicum L. o uso de adubação orgânico-mineral também não influenciou 

significativamente o desenvolvimento das plantas tão pouco a produção de óleo essencial 
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(BLANK et al., 2005).  Resultado similar foi encontrado por Gopichand et al. (2006), onde 

a influência de diferentes níveis de adubo orgânico sobre o desenvolvimento, rendimento e 

teor do óleo essencial de Curcuma aromática Salisb. não foi significativa.  

Em relação à adubação, não houve diferenças significativas nas variáveis avaliadas 

(TABELA 2). 

 

TABELA 2. Sobrevivência (%), altura de planta (cm), massa fresca e seca de folhas (g 

planta
-1

), teor (%) e rendimento (mL planta
-1

) de óleo essencial de gerânio, em função da 

adubação realizada, colhidos em diferentes épocas. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
Adubação Sobrevivência Altura de  Diâmetro da Massa fresca de Massa seca de Óleo essencial 

  (%) planta (cm) copa (cm) folhas (g planta-1) folhas (g planta-1) Teor (%) Rendimento (mL planta-1) 

 Primeira colheita (28/08/2008) 
Controle 89,6a 59,5a 89,2a 181,3a 38,60a 1,19a 0,40a 

Esterco 87,5a 59,3a 90,8a 229,1a 41,50a 1,24a 0,57a 

Hortosafra 89,6a 60,6a 90,6a 194,7a 47,09a 1,20a 0,50a 
Esterco + 

Hortosafra 

81,3a 60,5a 98,6a 265,7a 58,79a 1,20a 0,71a 

C.V. (A) - % 51,30 11,10 22,00 57,70 55,34 39,60 51,80 
C.V. (B) - % 16,60 14,80 14,50 42,30 39,02 28,60 50,60 

 Segunda colheita (25/11/2008) 
Controle 87,50a 60,47a 90,47a 259,93a 38,60a 1,28a 0,80a 
Esterco 89,58a 61,83a 89,49a 273,06a 41,50a 1,30a 0,81a 
Hortosafra 89,58a 58,03a 88,64a 260,17a 47,09a 1,25a 0,76a 
Esterco + 
Hortosafra 

79,16a 61,00a 88,77a 236,97a 58,79a 1,18a 0,61a 

C.V. (A) - % 49,09 41,02 42,17 71,86 55,34 28,64 81,34 
C.V. (B) - % 15,62 16,98 13,36 25,35 39,02 17,31 39,21 
 Terceira colheita (12/02/2009) 
Controle 89,58a 62,26a 94,11a 303,70a 38,60a 1,80a 1,14a 
Esterco 87,50a 67,54a 10,.46a 390,09a 41,50a 1,72a 1,35a 
Hortosafra 85,41a 66,35a 93,91a 324,92a 47,09a 1,43a 0,98a 
Esterco + 

Hortosafra 

77,08a 63,29a 96,54a 324,21a 58,79a 1,58a 1,00a 

C.V. (A) - % 44,17 36,46 36.95 61,64 55,34 26,71 65,82 
C.V. (B) - % 16,28 13,68 12.22 32,62 39,02 19,50 34,39 
 Quarta colheita (05/05/2009) 
Controle 79,16a 55,27a 75,76a 187,81a 38,60a 1,49a 0,45a 
Esterco 77,08a 57,10a 83,16a 176,17a 41,50a 1,34a 0,45a 
Hortosafra 81,25a 59,22a 82,63a 171,68a 47,09a 1,42a 0,48a 
Esterco + 

Hortosafra 

62,50a 59,51a 83,87a 222,65a 58,79a 1,45a 0,59a 

C.V. (A) - % 40,16 36,99 29,78 96,17 55,34 9,83 80,34 
C.V. (B) - % 28,87 18,59 18,69 54,93 39,02 15,83 54,20 
Médias seguidas pelas mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 

 

 

A análise do rendimento anual de biomassa fresca e seca e de óleo essencial torna 

claro o a influencia do uso de filme plástico para o desenvolvimento da planta e a produção 

de princípios ativos (TABELA 3).  
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TABELA 3. Total de massa fresca e seca de folhas (g planta
-1

) e rendimento (mL planta
-1

) 

de óleo essencial de gerânio, em função do filme plástico e da adubação, colhido em quatro 

épocas. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
Cor do mulch Massa fresca de Massa seca  Rendimento de óleo  

Plástico folhas (g planta
-1

) de folhas (g planta
-1

) essencial (mL planta
-1

) 

Controle 458,96b 96,63b 1,47b 

Preto 889,13a 190,37a 2,53a 

Branco 1344,56a 283,06a 3,77a 

Prata 1309,48a 267,83a 3,88a 

Adubação    

Controle 932,73a 194,76a 2,81a 

Esterco 1068,42a 222,03a 3,19a 

Hortosafra 951,45a 201,09a 2,74a 

Esterco + Hortosafra 1049,52a 220,02a 2,91a 

CV (a) - %  61,64 55,89 57,85 

CV (b) - %  32,06 28,09 31,54 

 
 

4.4.2. Óleo essencial 
 

Os teores de óleo essencial de gerânio não apresentaram interação, tão pouco 

diferenças estatísticas entre os tratamentos. Já o rendimento diferiu estatisticamente sob 

influência dos mulch plásticos de diferentes cores, que adubados por esterco ou esterco + 

NPK (3-12-6) obtiveram maior rendimento os cultivos sobre plástico branco e prata 

(TABELAS 1 e 2). 

Alguns dos compostos analisados apresentaram variações significativas em seus 

teores em resposta às adubações administradas, assim como apresentaram variações entre 

os compostos das plantas cultivadas sob cobertura de solo por filme plástico de diferentes 

colorações. Houve interação entre os fatores de variação nos teores de citronelol, geraniol, 

6,9-guaiadieno e geranial, além disso, ocorreram diferenças significativas entre os teores 

de formiato de citronelil e iso-mentona. Já os teores de linalol e formiato de geranila 

mantiveram-se inalterados (TABELAS 4, 5, 6 e 7). 

Para o teor de citronelol, houve diferença significativa apenas entre os tipos de 

adubação administrados em relação à ausência de filme plástico.  

Estudos com Melissa officinalis L. utilizando cobertura do solo, seja por acículas de 

pinho, seja por plástico preto melhorou o rendimento de biomassa e óleo essencial (BIASI 

et al. 2009). Em trabalho correlato, realizado com patchouli (Pogostemom cablin (Blanco) 

Benth.), o efeito da cobertura orgânica, sobre o rendimento, teor e a qualidade do óleo 

essencial de patchouli foram superiores no tratamento com cobertura do solo (SINGH et 

al., 2002), assim como para Pelargonium graveolens L´Hér, onde a ausência de cobertura 

do solo gerou menor rendimento e teor de óleo essencial, além da alteração  nos teores dos 

compostos majoritários do óleo essencial (RAM et al., 2003). 

A interação observada entre os fatores de variação, para os teores dos principais 

compostos do óleo essencial de gerânio, provavelmente se deve aos benefícios promovidos 

pelo mulch plástico, ao manter estáveis a temperatura e umidade do solo e, sobretudo 

garantir os recursos necessários para a biosíntese de metabólitos secundários. Os altos 

teores do óleo essencial e dos compostos majoritários encontrados nos tratamentos com 

mulch plástico estão de acordo com o encontrado na bibliografia consultada. 
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TABELA 4. Teor de citronelol, geraniol, formiato de citronelil, linalol, 6,9-guaiadieno, 

formiato de geranila, geranial e iso-mentona em P. graveolens sob a influência de 

diferentes cores de filmes plásticos e adubações, para  a primeira colheita. São Cristóvão-

SE, UFS, 2011.  

Adubação 
Filme plástico 

Sem filme Branco Preto Prata 

 Citronelol (%) (IK = 1223) 

Sem adubo 24,68 bB 28,18 aA 26,95 aB 30,42 aA 

Esterco 29,44 aA 29,46 aA 31,22 aA 28,72 aA 

NPK (3-12-6) 25,14 bB 30,56 aA 28,73 aA 29,00 aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 23,68 bB 29,44 aA 29,61 aA 30,64 aA 

C.V. (A) - % 6,78 

C.V. (B) - % 7,06 

 Geraniol (%) (IK = 1249) 

Sem adubo 20,85 aA 17,99 aA 19,88 aA 19,04 aA 
Esterco 18,99 aA 19,39 aA 20,63 aA 20,28 aA 

NPK (3-12-6) 21,86 aA 17,80 aB 18,21 aB 16,66 aB 

Esterco + NPK (3-12-6) 24,72 aA 18,99 aB 18,99 aB 18,49 aB 

C.V. (A) - % 10,98 

C.V. (B) - % 12,22 

 Formiato de citronelil (%) (IK = 1271) 

Sem adubo 11,16 aA 10,97 aA 11,40 aA 12,00 bA 
Esterco 11,69 aA 11,67 aA 12,15 aA 10,69 bA 

NPK (3-12-6) 11,11 aA 11,87 aA 12,16 aA 14,28 aA 

Esterco + NPK (3-12-6) 9,54 aA 11,69 aA 12,52 aA 14,61 aA 

C.V. (A) - % 24,24 
C.V. (B) - % 13,14 

 Linalol (%) (IK = 1095) 

Sem adubo 12,36 aA 11,80 aA 10,00 aA 10,89 aA 

Esterco 10,31 aA 11,42 aA 10,06 aA 8,99 aA 
NPK (3-12-6) 9,95 aA 13,08 aA 13,55 aA 12,82 aA 

Esterco + NPK (3-12-6) 11,63 aA 10,31 aA 12,66 aA 9,90 aA 

C.V. (a) - % 9,01 
C.V. (b) - % 19,70 

 6,9 - guaiadieno (%) (IK = 1442) 

Sem adubo 6,19 aA 5,95 aA 5,74 aA 4,39 bB 

Esterco 6,02 aA 4,93 aA 4,84 aA 4,56 bA 
NPK (3-12-6) 5,93 aA 5,46 aA 5,68 aA 6,10 aA 

Esterco + NPK (3-12-6) 5,07 aA 6,02 aA 5,04 aA 5,87 aA 

C.V. (a) - % 15,30 

C.V. (b) - % 14,25 

 Formiato de geranila (%) (IK = 1298) 

Sem adubo 3,50 aA 3,48 aA 4,10 aA 4,12 aA 

Esterco 3,63 aA 3,73 aA 3,55 aA 3,79 aA 

NPK (3-12-6) 3,25 aA 3,12 aA 3,91 aA 4,62 aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 3,39 aA 3,63 aA 3,29 aA 5,64 aA 

C.V. (a) - % 49,11 

C.V. (b) - % 23,56 

 Geranial (%) (IK = 1264) 

Sem adubo 1,12 aA 1,29 aA 1,33 aA 1,12 aA 

Esterco 1,18 aA 0,79 aA 0,00 bB 1,26 aA 

NPK (3-12-6) 1,18 aA 1,13 aA 1,20 aA 1,08 aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 1,12 aA 1,19 aA 1,16 aA 0,30 bB 

C.V. (a) - % 30,87 

C.V. (b) - % 23,20 

 Iso-mentona (%) (IK = 1158) 

Sem adubo 1,23 aA 1,40 aA 1,24 aA 1,37 aA 

Esterco 1,18 aA 1,18 aA 0,93 bA 1,24 aA 

NPK (3-12-6) 0,99 aB 1,40 aA 1,31 aA 1,31 aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 1,18 aA 1,18 aA 1,25 aA 1,32 aA 

C.V. (a) - % 13,55 

C.V. (b) - % 14,73 

Letras minúsculas representam diferenças nas colunas e as maiúsculas nas linhas. Valores seguidos de mesma letra não diferem 
estatisticamente pelo teste de Skott Knott (p<0,05). 
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TABELA 5. Teor de citronelol, geraniol, formiato de citronelil, linalol, 6,9-guaiadieno, 

formiato de geranila, geranial e iso-mentona em P. graveolens sob a influência de 

diferentes cores de filmes plásticos e adubações, para  a segunda colheita. São Cristóvão-

SE, UFS, 2011.  

Adubação 
Filme plástico 

Sem filme Branco Preto Prata 

 Citronelol (%) (IK = 1223) 

Sem adubo 28,18aA 29,53bA 30,59aA 29,93aA 
Esterco 27,48aA 29,05bA 29,85aA 30,11aA 
NPK (3-12-6) 30,84aA 34,59aA 29,59aA 32,04aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 30,87aA 34,88aA 29,76aA 30,08aA 
C.V. (A) - % 11,52 
C.V. (B) - % 8,03 

 Geraniol (%) (IK = 1249) 

Sem adubo 23,83aA 21,95aA 21,95aA 22,07aA 
Esterco 24,02aA 19,93aB 18,24aB 20,26aB 
NPK (3-12-6) 21,39aA 18,93aA 21,59aA 21,00aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 24,60aA 19,21aB 20,43aB 21,19aB 
C.V. (A) - % 10,65 
C.V. (B) - % 8,64 

 Formiato de citronelil (%) (IK = 1271) 

Sem adubo 10,77aA 12,52aA 11,91aA 10,96aA 
Esterco 10,87aA 12,53aA 11,76aA 11,45aA 
NPK (3-12-6) 10,90aB 13,83aA 11,66aB 11,26aB 
Esterco + NPK (3-12-6) 10,78aB 14,11aA 12,34aB 11,99aB 
C.V. (A) - % 10,51 
C.V. (B) - % 8,16 

 Linalol (%) (IK = 1095) 

Sem adubo 11,31aA 11,18aA 10,16bA 11,57aA 
Esterco 10,68aB 9,98aB 15,70aA 9,68aB 
NPK (3-12-6) 11,39aA 10,01aA 10,83bA 10,36aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 12,13aA 10,36aA 11,79bA 10,40aA 
C.V. (a) - % 13,51 
C.V. (b) - % 12,95 

 6,9 - guaiadieno (%) (IK = 1442) 

Sem adubo 5,58aA 5,90aA 4,62aA 5,80aA 
Esterco 5,46aA 5,72aA 5,86aA 5,93aA 
NPK (3-12-6) 4,79aA 4,15bA 5,62aA 5,51aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 3,61bA 4,18bA 5,99aA 5,91aA 
C.V. (a) - % 28,28 
C.V. (b) - % 16,81 

 Formiato de geranila (%) (IK = 1298) 

Sem adubo 3,01aB 3,60aA 3,64aA 2,93bB 
Esterco 3,19aA 3,37aA 2,46bB 3,36aA 
NPK (3-12-6) 2,96aA 3,24aA 3,11aA 2,93bA 
Esterco + NPK (3-12-6) 3,36aA 3,35aA 2,72bA 3,24aB 
C.V. (a) - % 6,99 
C.V. (b) - % 11,58 

 Geranial (%) (IK = 1264) 

Sem adubo 1,02aA 0,82aB 0,57aB 1,12aA 
Esterco 1,04aA 0,93aA 0,83aA 1,16aA 
NPK (3-12-6) 1,03aA 1,08aA 0,00bB 1,24bB 
Esterco + NPK (3-12-6) 1,17aA 1,11aA 0,87aA 1,06aA 
C.V. (a) - % 28,34 
C.V. (b) - % 18,82 

 Iso-mentona (%) (IK = 1158) 

Sem adubo 0,39bB 1,04aA 1,31aA 1,19aA 
Esterco 1,08aA 1,11aA 1,32aA 1,10aA 
NPK (3-12-6) 1,15aA 1,22aA 1,08aA 1,26aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 1,20aA 1,22aA 0,98aA 1,15aA 
C.V. (a) - % 19,99 
C.V. (b) - % 21,10 

Letras minúsculas representam diferenças nas colunas e as maiúsculas nas linhas. Valores seguidos de mesma letra não diferem 
estatisticamente pelo teste de Skott Knott (p<0,05). 
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TABELA 6. Teor de citronelol, geraniol, formiato de citronelil, linalol, 6,9-guaiadieno, 

formiato de geranila, geranial e iso-mentona em P. graveolens sob a influência de 

diferentes cores de filmes plásticos e adubações, para  a terceira colheita. São Cristóvão-

SE, UFS, 2011.  

Adubação 
Filme plástico 

Sem filme Branco Preto Prata 

 Citronelol (%) (IK = 1223) 

Sem adubo 26,58cA 29,39aA 31,40aA 28,54aA 
Esterco 29,45aA 31,66aA 28,65aA 28,91aA 
NPK (3-12-6) 36,26aA 29,20aB 28,55aB 28,97aB 
Esterco + NPK (3-12-6) 24,93cB 29,32aA 29,19aA 26,97aB 
C.V. (A) - % 7,91 
C.V. (B) - % 6,65 

 Geraniol (%) (IK = 1249) 

Sem adubo 24,11aA 18,29aB 13,72aC 19,63aB 
Esterco 19,14bA 14,04aB 17,54aA 20,48aA 
NPK (3-12-6) 10,36cB 17,42aA 18,04aA 18,85aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 26,75aA 17,51aB 17,92aB 22,38aA 
C.V. (A) - % 12,20 
C.V. (B) - % 14,91 

 Formiato de citronelil (%) (IK = 1271) 

Sem adubo 9,91aA 10,56aA 12,13aA 10,94aA 
Esterco 10,42bB 12,63aA 10,94aB 10,67aB 
NPK (3-12-6) 12,16aA 10,26aA 11,08aA 10,71aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 8,85bB 11,17aA 12,43aA 10,81aA 
C.V. (A) - % 8,08 
C.V. (B) - % 10,22 

 Linalol (%) (IK = 1095) 

Sem adubo 10,90aB 15,94aA 14,26aA 10,60aB 
Esterco 14,32aA 14,15aA 14,28aA 11,60aA 
NPK (3-12-6) 13,22aA 9,58bA 11,16aA 10,49aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 11,58aA 8,46bA 11,55aA 10,01aA 
C.V. (a) - % 17,24 
C.V. (b) - % 25,03 

 6,9 - guaiadieno (%) (IK = 1442) 

Sem adubo 7,04aB 5,59bB 9,31aA 8,17aA 
Esterco 6,07aB 5,71bB 7,40bA 8,11aA 
NPK (3-12-6) 6,99aA 7,12aA 8,83aA 8,38aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 5,79aA 7,22aA 6,78bA 7,79aA 
C.V. (a) - % 22,39 
C.V. (b) - % 12,75 

 Formiato de geranila (%) (IK = 1298) 

Sem adubo 3,21aA 2,56aA 2,86bA 3,31aA 
Esterco 2,50aA 3,19aA 2,83bA 2,98aA 
NPK (3-12-6) 2,72aA 3,46aA 3,06bA 3,15aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 3,25aA 3,17aA 3,85aA 3,54aA 
C.V. (a) - % 14,95 
C.V. (b) - % 15,70 

 Geranial (%) (IK = 1264) 

Sem adubo 1,03aA 1,00aA 0,48bB 1,06aA 
Esterco 0,91aA 0,74aA 0,68bA 0,91aA 
NPK (3-12-6) 0,72aA 0,74aA 0,90aA 0,95aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 1,03aA 0,77aA 1,06aA 1,10aA 
C.V. (a) - % 25,37 
C.V. (b) - % 25,35 

 Iso-mentona (%) (IK = 1158) 

Sem adubo 1,24aA 1,20aA 1,36aA 1,32aA 
Esterco 1,13aA 1,17aA 1,03aA 1,14aA 
NPK (3-12-6) 1,39aA 0,93bB 1,20aA 1,07aB 
Esterco + NPK (3-12-6) 1,17aA 0,97bA 1,16aA 1,09aA 
C.V. (a) - % 12,47 
C.V. (b) - % 12,89 

Letras minúsculas representam diferenças nas colunas e as maiúsculas nas linhas. Valores seguidos de mesma letra não diferem 
estatisticamente pelo teste de Skott Knott (p<0,05). 
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TABELA 7. Teor de citronelol, geraniol, formiato de citronelil, linalol, 6,9-guaiadieno, 

formiato de geranila, geranial e iso-mentona em P. graveolens sob a influência de 

diferentes cores de filmes plásticos e adubações, para  a quarta colheita. São Cristóvão-SE, 

UFS, 2011.  

Adubação 
Filme plástico 

Sem filme Branco Preto Prata 

 Citronelol (%) (IK = 1223) 

Sem adubo 22,,59aA 27,10aA 21,16aA 23,44aA 
Esterco 23,36aA 21,47aA 26,68aA 24,94aA 
NPK (3-12-6) 23,35aA 24,94aA 24,03aA 25,20aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 23,10aA 24,76aA 23,55aA 25,57aA 
C.V. (A) - % 14,10 
C.V. (B) - % 11,78 

 Geraniol (%) (IK = 1249) 

Sem adubo 20,44aA 16,30aA 23,37aA 21,39aA 
Esterco 17,19aA 12,38aA 16,93aA 17,88aA 
NPK (3-12-6) 22,54aA 15,19aA 21,26aA 18,22aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 22,64aA 12,48aB 19,92aA 19,76aA 
C.V. (A) - % 30,05 
C.V. (B) - % 20,28 

 Formiato de citronelil (%) (IK = 1271) 

Sem adubo 12,78aA 12,97aA 11,67aA 11,23aA 
Esterco 13,47aA 13,39aA 12,90aA 11,31aA 
NPK (3-12-6) 10,44aA 13,31aA 10,66aA 11,52aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 10,44aB 14,75aA 11,47aB 11,99aB 
C.V. (A) - % 18,60 
C.V. (B) - % 14,69 

 Linalol (%) (IK = 1095) 

Sem adubo 10,88aA 8,94aA 11,22aA 9,90aA 
Esterco 8,24aA 5,27bB 9,50aA 10,34aA 
NPK (3-12-6) 8,92aA 8,55aA 10,34aA 8,96aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 10,14aA 5,31bB 10,35aA 8,08aA 
C.V. (a) - % 23,74 
C.V. (b) - % 18,10 

 6,9 - guaiadieno (%) (IK = 1442) 

Sem adubo 9,48aA 11,63aA 10,48aA 9,15aA 
Esterco 9,13aA 10,95aA 9,58aA 11,21aA 
NPK (3-12-6) 9,53aA 9,60aA 10,08aA 9,91aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 8,66aA 10,34aA 10,92aA 10,47aA 
C.V. (a) - % 13,27 
C.V. (b) - % 14,28 

 Formiato de geranila (%) (IK = 1298) 

Sem adubo 3,37aA 3,04aA 3,99aA 3,50aA 
Esterco 3,58aA 2,84aA 3,23aA 3,27aA 
NPK (3-12-6) 3,15aA 3,08aA 3,48aA 3,63aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 3,43aA 3,03aA 3,20aA 3,53aA 
C.V. (a) - % 13,38 
C.V. (b) - % 11,43 

 Geranial (%) (IK = 1264) 

Sem adubo 1,15aA 0,84aA 1,14aA 0,93aA 
Esterco 1,05aA 0,55aA 0,91aA 0,81aA 
NPK (3-12-6) 1,07aA 0,86aA 1,08aA 0,83aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 1,08aA 0,65aB 0,53bB 0,93aA 
C.V. (a) - % 34,49 
C.V. (b) - % 26,26 

 Iso-mentona (%) (IK = 1158) 

Sem adubo 1,57bA 1,61aA 1,74aA 1,56aA 
Esterco 1,35bA 1,29bA 1,42aA 1,70aA 
NPK (3-12-6) 1,45bA 1,48aA 1,65aA 1,57aA 
Esterco + NPK (3-12-6) 1,83aA 1,26bB 1,56aA 1,62aA 
C.V. (a) - % 18,43 
C.V. (b) - % 10,33 

Letras minúsculas representam diferenças nas colunas e as maiúsculas nas linhas. Valores seguidos de mesma letra não diferem 
estatisticamente pelo teste de Skott Knott (p<0,05). 

 

 

Nesse caso, o uso de esterco na adubação propiciou um valor superior, sendo 

indiferente aos valores dos demais tipos de cobertura. Para geraniol, as diferenças foram 

significativas quando comparados os tipos de plástico mulch sob adubação com NPK (3-

12-6) e Esterco + NPK (3-12-6), onde a ausência de filme plástico proporcionou médias 
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superiores em relação a presença de filmes plásticos. O teor de citronelol foi incrementado 

com a adubação por esterco, enquanto a produção de geraniol demonstrou bom 

desempenho quando utilizada adubação por NPK (3-12-6) (TABELA 4). 

Já para o teor de 6,9-guaiadieno os menores valores foram resultados da 

combinação entre o filme plástico de cor prata sem uso de mulch plástico, neste caso 

evidenciando a influência da adubação sobre a produção desse composto. Pode-se inferir 

ainda que a combinação da adubação por esterco e esterco + NPK (3-12-6) com a 

cobertura por filme preto e prata respectivamente, limitou fortemente a produção de 

geranial, para tanto sendo conclusiva a influência negativa do esterco combinado com 

plásticos dessas cores para tal composto (TABELA 4). 

Diferenças significativas podem ser observadas ainda no teor de formiato de 

citronelil apresentado valor inferior quando submetidos à mulch de cor prata combinado 

com ausência de adubo e adubação com esterco, e no teor de iso-mentona com valores 

inferiores para os tratamentos: ausência de mulch combinado com NPK (3-12-6) e mulch 

de cor preta combinado com adubação por esterco (TABELA 4). 

 

4.5. Conclusões 
 

O gerânio não é exigente com adubação. Por tanto, recomenda-se o não uso de 

adubação para o seu cultivo. Recomenda-se também o uso de plástico mulch para o cultivo 

de gerânio, devido ao melhor rendimento e qualidade de óleo essencial obtidos nesse 

estudo. 
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5. CAPÍTULO 2 
 

Influencia de espaçamentos de plantio e intervalos de colheita na biomassa e óleo 

essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L'Hér) 

 

SILVA, Anderson de Carvalho. Influencia de espaçamentos de plantio e intervalos de 

colheita na biomassa e óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L'Hér). In: 

Influência de filme plástico, adubação, espaçamento e intervalo de colheita na biomassa e 

no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). 2011. CAP. II. Dissertação 

de Mestrado em Agroecossistemas – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

5.1. Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do espaçamento e intervalos de 

colheita em gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). Foram testados três espaçamentos 

de plantio (50 x 50 cm, 50 x 60 cm, 50 x 80 cm) e três intervalos de colheita (8, 12 e 16 

semanas). As variáveis analisadas no período de 12 meses foram: sobrevivência, altura de 

planta, diâmetro de copa, massa fresca e seca de folhas e caules, teor e rendimento de óleo 

essencial, e teores dos constituintes majoritários do óleo essencial. Para massa seca de 

folhas e rendimento de óleo essencial, os maiores valores foram obtidos em intervalo de 

colheita de oito semanas e no espaçamento de 50 x 50 cm. Os teores dos compostos 

majoritários do óleo essencial de P. graveolens foram significativamente afetados nas 

colheitas realizadas. 

 

Palavras chave: Pelargonium graveolens, espaçamento, intervalo de colheita, óleo 

essencial, composição química, 6,9-guaiadiene. 
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5.2. Abstract 

 

Influence of spacing and harvest intervals on biomass and essential oil of geranium 

(Pelargonium graveolens L'Hér). 

 

SILVA, Anderson de Carvalho. Influence of spacing and harvest intervals on biomass 

and essential oil of geranium (Pelargonium graveolens L'Hér). In: Influence of plastic 

mulch, fertilizing, spacing and harvest intervals on biomass and essential oil of geranium 

(Pelargonium graveolens L´Hér). 2011. Chap. II. Thesis - Master of Science in 

Agroecosystems – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

 

The aim of this work was to evaluate the influence of spacing and harvest intervals in 

geranium (Pelargonium graveolens L´Hér). We tested three plant spacing (50 x 50 cm, 50 

x 60 cm and 50 x 80 cm), and three harvest intervals (8, 12 and 16 weeks). The following 

variables were evaluated over a 12 month period: survival, plant height, canopy diameter, 

fresh and dry weight of leaves and stalks, content and yield of essential oil, and the 

contents of the major compounds of the essential oil. The highest values for dry weight of 

leaves and essential oil yield were obtained with plant spacing of 50 x 50 cm and harvest 

interval of eight weeks. The contents of the major compounds of the essential oil of P. 

graveolens were significatively affected in the realized harvests. 

 

Key words: Pelargonium graveolens, spacing, harvest interval, essential oil, chemical 

composition, 6,9-guaiadiene. 
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5.3. Introdução 
 

Trabalhos vêm sendo realizados envolvendo a aplicação de tratos culturais, visando 

à domesticação de espécies exóticas. O foco dessas pesquisas é, geralmente, o plantio, a 

colheita, o processamento, a extração do OE onde se avalia a influência de cada época de 

desenvolvimento sob a produtividade dessa cultura (RAM et al., 2005; GOMES et al. 

2004). 

Atualmente se tem conhecimento da influência da densidade de plantio sobre o 

desenvolvimento vegetal, estudos comprovam que tanto o espaçamento entre plantas, 

quanto entre linhas altera em diferentes níveis o desenvolvimento das plantas (BERGO et 

al., 2005; PUQUERIO et al., 2007; BALCKOM et al., 2010). Quando se trabalha com 

plantas medicinais e aromáticas essas alterações também são reportadas para a biossíntese 

dos óleos essenciais, podendo alterar o rendimento e a composição destes (BADI et al., 

2004; MISSAOUI et al., 2005; MIGHRI et al., 2009). Na Índia, o cultivo comercial de 

gerânio é feito utilizando preferencialmente espaçamento de 50 x 50 cm (KOTHARI et al., 

2002). 

Outro fator tão importante quanto o espaçamento é intervalo de colheita das partes 

aéreas. Sabe-se que a depender dos fatores climáticos na qual a planta é colhida, o seu 

rendimento pode ser modificado. Sabe-se também que o tempo de rebrota pode influenciar 

os valores reais de massa fresca e seca, assim como o rendimento e teor dos óleos 

essenciais. Em estudo realizado com Thymus vulgaris L., verificou-se que colheitas 

realizadas em intervalos menores de tempo foram mais rentáveis, tanto para biomassa 

quanto para rendimento e teor de óleo essencial (BADI et al., 2004). Para o gerânio 

produzido em clima tropical, a freqüência de colheita de três meses produz o melhor 

rendimento (BAHN et al., 2006).  

O presente estudo teve o objetivo de avaliar a influência do espaçamento e do 

intervalo de colheitas sobre o rendimento e a composição química do óleo essencial de 

gerânio (Pelargonium graveolens L‟Hér). Sendo avaliado então a influência de três 

espaçamentos e de três intervalos de colheita sobre a produção de biomassa e óleo 

essencial de gerânio. 
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5.4. Material e Métodos 
 

5.4.1. Material vegetal e produção de mudas 
 

Plantas do genótipo UFS-PEL001 de gerânio foram propagadas por estaquia em 

sacos plásticos com capacidade de 1500 cm
3
, contendo o substrato solo e areia na razão de 

1:1, onde permaneceram por 45 dias em estufa agrícola protegida com tela sombrite 50%. 

Em seguida foram transplantadas para campo. Exsicatas do genótipo foram depositadas no 

Herbario ASE da UFS sob o número de registro ASE-14844. 

O óleo essencial do acesso UFS-PEL001 mantido no BAG da Universidade Federal 

de Sergipe, ao ser submetido à avaliação química por especialistas, foi classificado como 

pertencente ao tipo Egípcio. 

 

5.4.2. Experimento de campo 
 

O experimento de campo foi conduzido nos anos de 2009 a 2010, na Fazenda 

Experimental “Campus Rural da UFS”, localizado no município de São Cristóvão a 17 km 

de Aracaju, capital do estado de Sergipe, Brasil. O solo é do tipo franco-arenoso, pH 4,6, 

matéria orgânica 21,2 g.dm
-3

, altamente favorável ao desenvolvimento da cultura. O 

delineamento utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas no 

tempo, com três repetições. Foram testados, nas parcelas, três espaçamentos (50 x 50; 50 x 

60 e 50 x 80 cm) e, nas subparcelas, três intervalos de colheita (8, 12 e 16 semanas). Para o 

intervalo de colheita de oito semanas foram efetuados sete cortes, para a de 12 semanas, 

cinco cortes e para a de 16 semanas, apenas quatro. Foi utilizada irrigação por 

gotejamento, adubação de 20.000 kg ha
-1

 de esterco bovino combinado com 1.000 kg.ha
-1

 

de NPK 3-12-6 e cobertura do solo por filme plástico de cor prata. Os demais tratos 

culturais foram realizados de acordo com a necessidade.  Cada subparcela foi formada por 

oito plantas, sendo as quatro centrais consideradas parcela útil e as demais formando a 

bordadura.  

Os ensaios foram implantados em dezembro de 2008 e a primeira colheita em 

fevereiro de 2009. Medidas de largura de copa e altura das plantas foram feitas a cada 

intervalo de colheita, respeitando as freqüências de colheita de cada parcela. Para a 

colheita, os cortes foram feitos à altura de aproximadamente 20 cm do solo. Separou-se as 

folhas e o caule da parte aérea colhida de cada tratamento, em cada bloco, em seguida suas 

massas foram mensuradas separadamente em balança. Para determinar a massa seca foram 

usadas três amostras de 100 gramas de folha fresca e colocadas em estufa de secagem a 

105ºC por 24 horas, seguida de pesagem. 

 

5.4.3. Óleo essencial  
 

O óleo essencial foi obtido das folhas frescas por meio do processo de 

hidrodestilação usando um aparelho de Clevenger (GUENTHER, 1972) por duas horas e 

40 minutos. Os teores (%) foram estimados com base no peso da matéria seca (v/m) e 

obtidos usando três amostras de 100 gramas. 

A análise quantitativa da composição química dos óleos essenciais foi realizada 

com um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massa (GC-MS) (Shimadzu, 

QP 5050A modelo), equipado com um auto-injetor AOC-20i (Shimadzu) e um J & W 

Scientific coluna capilar de sílica fundida (5%-fenil-95% dimetilpolissiloxano) de 30 m x 

0,25 mm de diâmetro, 0,25 mM filme, usando o gás hélio como gás de arraste com um 

fluxo de 1,2 mL.min
-1

. A temperatura foi programada para permanecer em 50°C por 2 min, 

seguido por um aumento em uma taxa de 4°C.min
-1

 até 200°C foi alcançado, então a 15°C 
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/ min até atingir 300°C, mantendo-se esta temperatura durante 15 min, a temperatura do 

injetor foi de 250°C, e a temperatura do detector (ou interface) foi de 280°C. Um volume 

de 0,5 μL de acetato de etila foi injetada, a uma taxa de particionamento do volume 

injetado de 1:100, e uma pressão da coluna de 64,20 kPa. O MS foi realizado com detector 

de ânion operacional de captura no modo de impacto eletrônico com uma energia de 

impacto de 70 eV, um intervalo de varredura de 0,50 fragmentos e fragmentos detectados 

na faixa de 40 a 500 Da. Os componentes do óleo essencial foram identificados por 

comparação do espectro de massa com espectros da literatura (ADAMS, 2007) e espectros 

do banco de dados do equipamento (NIST21 e NIST107), além disso, as taxas de retenção 

foram comparados com os da literatura. O índice de retenção de Kovats (IK) foi 

determinado por uma série homóloga de n-alcanos (C8-C18) injetados nas mesmas 

condições cromatográficas como as amostras (VANDENDOOL & KRATZ, 1963). 

Uma análise quantitativa dos componentes do óleo essencial foi realizada em um 

cromatógrafo a gás equipado com detector de ionização de chama (FID), utilizando 

equipamento Shimadzu GC-17A, sob as seguintes condições operacionais: coluna capilar 

de sílica fundida ZB-5ms (5 dimetilpolissiloxano%) com 30 mx 0,25 mm id, 0,25 mM 

filme, usando as mesmas condições do CG-EM. A quantificação dos constituintes foi 

realizada pela normalização da área (%). As concentrações dos compostos foram 

calculadas por área e dispostos em ordem de eluição GC. 

A identificação dos componentes foi realizada com base na comparação do índice 

de retenção (VANDENDOOL & KRATZ, 1963) para uma série homóloga de n-alcanos 

obtidas por co-injeção de amostras de petróleo com uma mistura de hidrocarbonetos 

lineares, bem como através da comparação com os bancos de dados e NIST21 NIST107 da 

biblioteca CG / EM e espectros de massa publicados (ADAMS, 2007). 

 

5.4.4. Análises estatísticas 
 

As variáveis analisadas no período de 12 meses foram: sobrevivência (%), altura de 

planta (cm), diâmetro de copa (cm), massa fresca e seca de folhas e caules (g.m
-2

), teor (%) 

e rendimento de óleo essencial (mL.m
-2

), e teores (%) dos constituintes majoritários do 

óleo essencial.  

As médias das variáveis foram submetidas à análise de variância pelo teste de F e 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade. 

 

5.5. Resultados e Discussão 
 

Para massa fresca de folhas, os maiores valores foram obtidos no intervalo de 

colheita de oito semanas, no espaçamento de 50 x 60 cm, o mesmo ocorreu com a massa 

fresca de caule (TABELA 8). Em relação à massa seca de folhas, os maiores valores 

também foram obtidos em intervalo de colheita de oito semanas, porém nos espaçamentos 

de 50 x 50 e 50 x 60 cm, enquanto que para massa seca de caule essa superioridade foi 

apenas quando utilizou o espaçamento de 50 x 50 cm. O rendimento de óleo essencial 

seguiu a mesma tendência (TABELA 8). 

Ao analisar os diferentes espaçamentos dentro de cada intervalo de colheita, nota-se 

que não houve diferenças significativas para todas as variáveis analisadas (TABELA 8). 

Espaçamentos mais estreitos (50 x 50 e 50 x 60 cm) apresentando maior rendimento 

em praticamente todas as variáveis, como percebido neste estudo, é um resultado muito 

interessante para o cultivo de gerânio, pois isso se converte em um melhor aproveitamento 

da área de plantio, e conseqüentemente, maior produtividade. 
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TABELA 8. Total de massa fresca e seca de folhas e de caules (g m
-2

) e rendimento de 

óleo essencial em função do intervalo de colheita e espaçamento na produção de gerânio 

(P. graveolens) durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 

Intervalo de colheita 

Espaçamento 

50 x 50 cm 50 x 60 cm 50 x 80 cm 

 Massa fresca de folhas (g.m
-2

) 

08 semanas 2679,04 aA 2871,13 aA 1834,06 aA 

12 semanas 1921,93 bA 1809,26 bA 1432,34 aA 

16 semanas 1806,71 bA 2022,18 bA 1761,65 aA 

CV (a) - % 36,07 

CV (b) - % 23,12 

 Massa seca de folhas (g.m
-2

) 

08 semanas 424,62 aA 400,54 aA 277,04 Aa 

12 semanas 310,25 bA 266,96 bA 221,47 aA 

16 semanas 279,09 bA 298,27 bA 218,35 aA 

CV (a) - % 37,32  

CV (b) - % 18,05 

 Massa fresca de caule (g.m
-2

) 

08 semanas 1035,08 aA 1165,60 aA 897,26 aA 

12 semanas 701,91 bA 746,29 bA 760,99 aA 

16 semanas 662,06 bA 805,49 bA 859,58 aA 

CV (a) - % 40,46 

CV (b) - % 24,34 

 Massa seca de caule (g.m
-2

) 

08 semanas 136,85 aA 132,21 aA 100,61 aA 

12 semanas 91,73 bA 85,64 bA 94,50 aA 

16 semanas 80,75 bA 91,62 aA 96,94 aA 

CV (a) - % 62,31 

CV (b) - % 24,39 

 Rendimento de óleo essencial (mL.m
-2

) 

08 semanas 7,56 aA 7,49 aA 4,79 aA 

12 semanas 4,74 bA 4,46 bA 3,43 aA 

16 semanas 4,81 bA 5,30 bA 4,73 aA 

CV (a) - % 52,43 

CV (b) - % 28,03 
Médias seguidas pelas mesmas letras, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de Skott Knott 

(p<0,05). 

 

 

Estudos com diferentes espécies aromáticas, como Acmella oleracea, Curcuma 

aromatica, mostraram haver influência do espaçamento de plantio sobre a produção de 

biomassa e óleo essencial dessas plantas (OLIVEIRA, 2004; GOPICHAND et al., 2006). 

Para o cultivo de P. graveolens, estudos mostram uma ampla variação na adoção do 

espaçamento de plantio mais adequado ao cultivo dessa espécie (60 x 30 cm; 60 x 45 cm; 

50 x 50 cm; 75 x 45x cm) (RAM et al., 2003; RAM et al. 2005; BHAN et al., 2006; 

EIASU et al., 2009). 

A superioridade no rendimento de biomassa e óleo essencial, para o menor 

espaçamento (50 x 50 cm), parece ser uma conseqüência direta do melhor aproveitamento 

da área de plantio. Sobretudo pelo número de plantas, que pode ser ampliado para uma 

mesma área, resultando na elevação de produtividade. 

Estudando o efeito do espaçamento e colheitas na produção de biomassa de capim-

limão (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf), relataram que para o rendimento de massa seca 

da parte aérea e de óleo essencial observou-se uma resposta linear crescente para a 

densidade de plantio, demonstrando que a diminuição das touceiras, causado pelo aumento 

da densidade de plantio, é insuficiente para provocar uma redução da produção de capim-

limão (BLANK et al., 2007). 
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Para as plantas avaliadas sob o intervalo de oito semanas, houve diferenças 

significativas entre os valores das colheitas realizadas ao longo do período de um ano, para 

as variáveis: altura de planta em todos os espaçamentos, sobrevivência nos espaçamentos 

50 x 60 e 50 x 80 cm, massa fresca e seca de folhas e massa fresca e seca de caule. Os 

resultados para as variáveis, diâmetro de copa, teor de óleo essencial e rendimento de óleo 

essencial não diferiram estatisticamente entre os espaçamentos e as colheitas (TABELA 9). 

Outro ponto muito importante foi os intervalos curtos (oito semanas) de colheita 

resultando em maior produtividade para a espécie, principalmente para o rendimento de 

óleo essencial. Esse resultado é dependente do tempo de rebrota e de produção de 

biomassa de cada espécie, o que sugere um alto nível de adaptação do gerânio às 

características edafoclimáticas da região nordeste do Brasil. 

Esses resultados diferem do que foram observados por May et al. (2008), que 

estudando a influência do intervalo entre cortes na produção de biomassa de duas espécies 

de capim limão (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf e Cymbopogon flexuosus (D.C.) Stapf) 

verificaram que quanto maior o intervalo entre cortes a espécie C. flexuosus apresenta um 

incremento linear na produção de massa seca acumulada. Ou seja, quanto mais intenso é o 

intervalo de corte (intervalos entre cortes menores), menor o crescimento da planta, em 

razão do menor período de rebrota imposto. 

Houve uma redução na altura das plantas nos três espaçamentos avaliados, a partir 

da 6ª e 7ª colheita (18 - 37%) no espaçamento de 50 x 50 cm e nos espaçamentos de 50 x 

60 e 50 x 80 a partir da 5ª colheita (43%) (TABELA 9).  

A sobrevivência das plantas também foi afetada nas duas ultimas colheitas para os 

três espaçamentos testados, chegando aos valores de 58,33% e 41,66% para o espaçamento 

50 x 50 cm, de 41,66% e 25% para o de 50 x 60 cm e de 41,66% e 33,33% para o de 50 x 

80 cm (TABELA 9). 

Para as variáveis massa fresca e seca de folhas, o espaçamento de 50 x 50 cm foi 

significativamente superior no primeiro corte das plantas. Entre os cortes, o primeiro foi 

significativamente superior no espaçamento de 50 x 50, enquanto que no espaçamento 50 x 

60 cm as duas primeiras colheitas foram superiores, mas no espaçamento 50 x 80 cm não 

houve diferenças significativas entre as colheitas. O mesmo ocorreu com as variáveis 

massa fresca e seca de caule (TABELA 9). 

O teor de óleo essencial não diferiu estatisticamente entre os espaçamentos, assim 

como entre as colheitas. Já para o rendimento de óleo essencial não houve diferenças 

significativas entre as colheitas dentro de cada espaçamento. Analisando os espaçamentos 

em cada colheita, nota-se que um maior rendimento de óleo essencial quando utilizado o 

espaçamento 50 x 50 cm (TABELA 9). 
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TABELA 9. Altura de planta (cm), diâmetro de copa (cm), sobrevivência (%), massa 

fresca e seca de folhas e caules e, teor e rendimento de óleo essencial na produção de 

gerânio (P. graveolens), realizando colheitas a cada oito semanas durante um período de 

um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 

No da colheita 
Espaçamento 

50 x 50 cm 50 x 60 cm 50 x 80 cm 

 Altura de planta (cm) 

1a 66,97 aA 70,86 aA 63,86 aA 

2a 53,55 aA 54,24 aA 55,33 aA  

3a 56,16 aA 57,46 aA 60,54 aA 
4a 51,25 aA 52,83 aA 50,66 aA 

5a 52,41 aA 38,50 bA 45,83 bA 

6a 41,12 bA 35,75 bA 44,58 bA 
7a 31,41 bA 27,50 bA 32,75 bA 

C.V. (A/B) - % 30,75/14,86 

 Diâmetro de copa (cm) 

1a 70,45 aA 75,78 aA 74,46 aA 
2a 55,69 aA 60,31 aA 65,18 aA 

3a 68,21 aA 68,91 aA 74,18 aA 

4a 71,41 aA 63,75 aA 61,89 aA 
5a 63,83 aA 50,50 aA 59,41 aA 

6a 55,71 aA 64,33 aA 66,58 aA 

7a 41,66 aA 48,25 aA 55,00 aA 

C.V. (A/B) - % 31,43/15,77 

 Sobrevivência (%) 

1a 100,00 aA 91,66 aA 83,33 aA 
2a 91,66 aA 91,66 aA 75,00 aA 

3a 100,00 aA 100,00 aA 100,00 aA 

4a 83,33 aA 83,33 aA 75,00 aA 
5a 83,33 aA 66,66 aA 75,00 aA 

6a 58,33 bA 41,66 bA 41,66 bA 

7a 41,66 bA 25,00 bA 33,33 bA 

C.V. (A/B) - % 30,94/28,89 

 Massa fresca de folhas (g m-2) 

1a 893,33 aA 543,52 aB 572,91 aB 

2a 543,33 bA 557,40 aA 393,05 aA 
3a 367,71 bA 310,76 bA 320,06 aA 

4a 363,33 bA 176,85 bA 129,86 aA 

5a 189,10 bA 138.94 bA 207.48 aA 
6a 200.00 bA 141.67 bA 137.50 aA 

7a 283.33 bA 150.00 bA 137.50 aA 

C.V. (A/B) - % 96,87/50.43 

 Massa seca de folhas (g m-2) 

1a 179.49 aA 107.91 aB 110.3 aB 

2a 106.81 bA 110.77 aA 81.26 aA 

3a 73.28 bA 58.43 bA 62.45 aA 
4a 65.02 bA 33.12 bA 24.99 aA 

5a 37.86 bA 28.36 bA 43.08 aA 

6a 46.40 bA 26.33 bA 30.87 aA 
7a 55.90 bA 30.25 bA 29.05 aA 

C.V. (A/B) - % 97,55/47,62 

 Massa fresca de caules (g m-2) 

1a 426,66 aA 261,11 aB 241,66 aB 
2a 232,22 bA 183,33 aA 136,11 aA 

3a 110,90 bA 103,97 bA 98,85 aA 

4a 113,33 bA 53,24 bA 34,72 aA 
5a 73,06 bA 55,80 bA 89,60 aA 

6a 55,00 bA 41,66 bA 26,04 aA 

7a 63,33 bA 25,00 bA 65,62 aA 

C.V. (A/B) - % 52,81/34,78 

 Massa seca de caules (g m-2) 

1a 78,11 aA 36,70 aB 38,39 aB 

2a 63,58 aA 30,94 aA 21,89 aA 
3a 39,93 bA 15,34 aA 14,62 aA 

4a 15,94 bA 8,75 aA 5,84 aA 

5a 17,38 bA 12,94 aA 20,43 aA 
6a 17,13 bA 6,25 aA 4,51 aA 

7a 10,74 bA 4,60 aA 16,71 aA 

C.V. (A/B) - % 119,67/ 78,11 

continua ... 
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TABELA 9. Continuação. 
 Teor de óleo essencial (%) 

1a 1,33 aA 1,28 aA 1,31 aA 
2a 1,33 aA 1,15 aA 1,27 aA 

3a 1,67 aA 1,37 aA 1,36 aA 

4a 1,67 aA 1,59 aA 1,31 aA 
5a 1,35 aA 1,21 aA 1,60 aA 

6a 1,14 aA 1,36 aA 1,09 aA 

7a 1,26 aA 1,36 aA 1,18 aA 

C.V. (A/B) - % 17,41/27,20 

 Rendimento de óleo essencial (mL.m-2) 

1a 2,24 aA 1,21 aB 1,43 aB 

2a 1,48 aA 1,37 aA 0,97 aA 
3a 1,26 aA 0,76 aA 0,83 aA 

4a 1,12 aA 0,53 aB 0,35 aB 

5a 0,50 a A 0,33 aA 0,74 aA 
6a 0,58 aA 0,34 aA 0,33 aA 

7a 0,82 aA 0,45 aA 0,36 aA 

C.V. (A/B) - % 110,38/ 44,53 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 

Skott Knott a 0,05 % de probabilidade. 

 

 

Para o intervalo de 12 semanas, houve interação entre os espaçamentos e intervalos 

de colheita, assim como houve diferenças significativas para as variáveis: diâmetro de 

copa, sobrevivência, massa fresca e seca de folhas e caule e, rendimento de óleo essencial. 

Contudo, as variáveis altura de planta e teor de óleo essencial não diferiram 

estatisticamente (TABELA 10). 

Nesse intervalo de colheita, o diâmetro de copa variou negativamente para o 

espaçamento de 50 x 60 cm, sendo inferior aos demais espaçamentos nas seis primeiras 

colheitas. Diferentemente da sobrevivência, onde o mesmo espaçamento (50 x 60 cm) 

proporcionou a manutenção do maior numero de plantas vivas, variando de 100 % para 

83,3 %. Nos espaçamentos 50 x 50 e 50 x 80 cm, houve uma queda na sobrevivência das 

plantas nas duas últimas colheitas (4º e 5º). Sendo 41,66 % para os do espaçamento 50 x 50 

cm, 75,00 e 58,33 % para o espaçamento de 50 x 80 cm (TABELA 10). 

Para as variáveis: massa fresca e seca de folhas e caule e, rendimento de óleo 

essencial, o espaçamento 50 x 50 cm foi significativamente superior em todas as colheitas, 

exceto a segunda na qual não houve diferenças significativas. Entre as colheitas dentro de 

cada espaçamento, não houve diferenças significativa para o espaçamento 50 x 50 cm, no 

entanto os espaçamentos 50 x 60 e 50 x 80 cm maiores médias foram registradas na 

segunda colheita (TABELA 10). 
Em relação ao intervalo de colheita de 16 semanas, houve interação entre os 

espaçamentos e os intervalos de colheita avaliados, por tanto houve diferenças 

significativas entre os tratamentos para todas as variáveis (TABELA 11). 

Nesse intervalo de colheitas, a altura das plantas variou significativamente entre os 

espaçamentos, sendo o de 50 x 80 cm superior aos demais na terceira colheita. Dentro de 

cada espaçamento, no de 50 x 50 cm, a quarta colheita apresentou resultado inferior às 

demais. Para o espaçamento de 50 x 60 cm não houve diferença significativa entre os 

valores encontrados. Já para o espaçamento de 50 x 80 cm, os maiores valores foram 

obtidos na 2ª e 3ª colheita (TABELA 11). 

Para o diâmetro de copa não houve diferenças significativas entre as colheitas 

dentro de cada espaçamento, porém houve diferenças entre os espaçamentos nas duas 

ultimas colheitas, sendo a 50 x 80 cm superior (105,33 cm) na terceira e a de 50 x 50 cm 

inferior (39,66 cm) na quarta colheita (TABELA 11). 
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TABELA 10. Altura de planta (cm), diâmetro de copa (cm), sobrevivência (%), massa 

fresca e seca de folhas e caules e, teor e rendimento de óleo essencial na produção de 

gerânio (P. graveolens), realizando colheitas a cada 12 semanas durante um período de um 

ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
No da colheita 

Espaçamento 

50 x 50 cm 50 x 60 cm 50 x 80 cm 

 Altura de planta (cm) 
1a 73,35 aA 55,78 aA 61,72 aA 

2a 71,61 aA 53,44 aA 65,42 aA 

3a 78,94 aA 66,00 aA 77,16 aA 
4a 58,58 aA 48,25 aA 59,99 aA 

5a 63,75 aA 48,94 aA 64,39 aA 

C.V. (A/B) - % 35,83/14,66 

 Diâmetro de copa (cm) 
1a 75,01 aA 59,74 aB 73,10 aA 

2a 76,66 aA 57,88 aB 83,00 aA 

3a 97,41 aA 82,44 aB 98,11 aA 
4a 92,16 aA 71,28 aB 85,11 aA 

5a 91,50 aA 73,58 aA 82,05 aA 

C.V. (A/B) - % CV (a) = 29,26%/ CV (b) = 9,86% 

 Sobrevivência (%) 
1a 100,00 aA 83,33 aA 100,00 aA 

2a 91,66 aA 83,33 aA 91,66 aA 

3a 91,66 aA 83,33 aA 91,66 aA 
4a 41,66 bB 83,33 aA 75,00 bA 

5a 41,66 bB 83,33 aA 58,33 bB 

C.V. (A/B) - % CV (a) = 32.27%/ CV (b) = 13.98% 

 Massa fresca de folhas (g.m-2) 

1a 684,46 aA 464,81 aB 441,66 aB 

2a 765,55 aA 593,51 aA 610,40 aA 
3a 674,44 aA 346,29 bB 464,55 aB 

4a 546,66 aA 153,70 bB 238,88 bB 

5a 573,33 aA 250,92 bB 266,66 bB 

C.V. (A/B) - % 42,32/25,66 

 Massa seca de folhas (g.m-2) 

1a 136,44 aA 94,76 aB 86,64 aB 

2a 143,33 aA 106,94 aA 122,28 aA 
3a 120,75 aA 65,26 bB 89,35 aB 

4a 121,93 aA 34,93 bB 55,56 aB 

5a 108,88 aA 51,76 bB 53,59 aB 

C.V. (A/B) - % 41,50/25,95 

 Massa fresca de caule (g.m-2) 

1a 303,93 aA 211,11 aB 170,83 aB 

2a 282,22 aA 209,25 aA 207,57 aA 
3a 290,55 aA 143,52 aB 195,14 aB 

4a 176,66 aA 66,66 aB 88,89 aB 

5a 256,66 aA 115,74 aB 143,05 aB 

C.V. (A/B) - % 57,57/26,96 

 Massa seca de caule (g.m-2) 

1a 43,19 aA 32,14 aA 27,60 aA 

2a 41,10 aA 29,20 aA 31,52 aA 
3a 47,91 aA 24,29 aB 32,49 aB 

4a 38,26 aA 16,34 aB 19,73 aB 

5a 49,11 aA 25,23 aB 28,08 aB 

C.V. (A/B) - % 60,53/32,16 

 Teor de óleo essencial (%) 

1a 1,33 aA 1,28 aA 1,31 aA 

2a 1,25 aA 1,44 aA 1,34 aA 
3a 1,37 aA 1,31 aA 1,38 aA 

4a 1,11 aA 0,93 aA 1,09 aA 

5a 1,52 aA 1,08 aA 1,28 aA 

C.V. (A/B) - % 33,92/18,47 

 Rendimento de óleo essencial (mL.m-2) 

1a 1,79 aA 1,21 aB 1,12 aB 

2a 1,81 aA 1,52 aA 1,66 aA 
3a 1,78 aA 0,84 aB 1,27 aB 

4a 1,45 aA 0,32 aB 0,54 aB 

5a 1,72 aA 0,54 aB 0,69 aB 

C.V. (A/B) - % 71,75/ 29,70 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 

Skott Knott a 0,05 % de probabilidade. 
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TABELA 11. Altura de planta (cm), diâmetro de copa (cm), sobrevivência (%), massa 

fresca e seca de folhas e caules e, teor e rendimento de óleo essencial na produção de 

gerânio (P. graveolens), realizando colheitas a cada 16 semanas durante um período de um 

ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
 Espaçamento 

No da colheita 50 x 50 cm 50 x 60 cm 50 x 80 cm 

 Altura de planta (cm) 

1a 69,31 aA 67,12 aA 56.17 bA 

2a 76,75 aA 74,62 aA 73.16 aA 

3a 64,75 aB 59,33 aB 83.00 aA 

4a 30,16 bA 43,75 aA 52.00 bA 

C.V. (A/B) - % 28,10/16,04 

 Diâmetro de copa (cm) 

1a 70,96 aA 70,87 aA 66,68 aA 

2a 95,53 aA 91,66 aA 101,07 aA 

3a 67,36 aB 79,00 aB 105,33 aA 

4a 39,66 aB 70,50 aA 84,00 aA 

C.V. (A/B) - % 38,77/21,99 

 Sobrevivência (%) 

1a 100,00 aA 91,66 aA 91,66 aA 

2a 83,33 aA 83,33 aA 83,33 aA 

3a 75,00 aA 66,66 aA 50,00 bA 

4a 50,00 aA 25,00 bA 41,66 bA 

C.V. (A/B) - % 36,14/22,49 

 Massa fresca de folhas (g m-2) 

1a 730,00 aA 439,81 bB 513,89 aB 

2a 674,04 aA 682,14 aA 594,72 aA 

3a 256,69 bA 149,28 cA 319,71 bA 

4a 260,00 bA 241,67 cA 333,33 bA 

C.V. (A/B) - % 30,07/31,71 

 Massa seca de folhas (g m-2) 

1a 145,79 aA 87,59 bB 99,23 aB 

2a 131,25 aA 133,88 aA 119,12 aA 

3a 56,02 bA 50,90 cA 67,83 bA 

4a 50,45 bA 29,74 cA 69,69 bA 

C.V. (A/B) - % 30,97/29,21 

 Massa fresca de caule (g m-2) 

1a 325,00 aA 204,63 bA 220,48 bA 

2a 317,33 aA 379,52 aA 351,88 aA 

3a 206,04 bA 121,27 bA 164,29 bA 

4a 73,33 bA 83,33 bA 122,91 bA 

C.V. (A/B) - % 52,81/34,78 

 Massa seca de caule (g m-2) 

1a 50,38 aA 33,96 bA 35,40 aA 

2a 50,23 aA 60,53 aA 61,54 aA 

3a 47,74 aA 25,92 bA 37,99 aA 

4a 13,42 bA 19,73 bA 30,30 aA 

C.V. (A/B) - % 55,30/36,36 

 Teor de óleo essencial (%) 

1a 1,33 aA 1,28 aA 1,31 aA 

2a 1,36 aA 1,33 aA 1,32 aA 

3a 0,97 aB 0,99 aB 1,58 aA 

4a 1,34 aA 0,99 aA 1,17 aA 

C.V. (A/B) - % 30,73/23,12 

 Rendimento de óleo essencial (mL m-2) 

1a 1,90 aA 1,90 aA 1,29 aB 

2a 1,79 aA 1,79 aA 1,61 aA 

3a 0,58 bA 0,76 bA 1,03 aA 

4a 0,76 bA 0,58 bA 0,80 aA 

C.V. (A/B) - % 27,24/35,40 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 

Skott Knott a 0,05 % de probabilidade. 



40 

 

Para a sobrevivência, houve diferenças significativas apenas entre as colheitas para 

o espaçamento 50 x 60 cm, onde a ultima colheita foi significativamente inferior (25,0 %) 

às demais, e para o espaçamento de 50 x 80 cm onde as duas últimas colheitas (3ª e 4ª) 

foram significativamente inferiores (50,0 % e 41,7 %, respectivamente) (TABELA 11). 

Para massa fresca e seca de folhas e caule os maiores resultados foram obtidos na 

segunda colheita, sendo esta superior às demais nos três espaçamentos avaliados. A massa 

fresca e seca de folhas diferiu ainda, significativamente, entre os espaçamentos na primeira 

colheita, na qual o espaçamento de 50 x 50 cm obteve média superior (TABELA 11). 

A massa seca de caule diferiu apenas entre as colheitas, nos espaçamentos de 50 

x50 cm e 50 x 60 cm. No primeiro, a menor média (13,42 g.m
-2

) foi obtida na ultima 

colheita e no segundo a maior média (60,53 g.m
-2

) que foi resultado da segunda colheita 

(TABELA 11). 

O teor de óleo essencial diferiu estatisticamente apenas entre os espaçamentos na 

terceira colheita. Quanto ao rendimento de óleo essencial, ao analisar as diferenças nos 

intervalos de colheita, observa-se que houve um maior rendimento de óleo essencial na 1ª e 

2ª colheitas, dentro dos espaçamentos 50 x 50 e 50 x 60 cm. Ao analisar os diferentes 

espaçamentos dentro de cada colheita, nota-se que na primeira colheita, os melhores 

espaçamentos para rendimento de óleo essencial foram proporcionados pelos 

espaçamentos de 50 x 50 e 50 x 60 cm (TABELA 11). 

Ao testar plantas de pimenta longa (Piper hispidinervum C. DC.) submetidas a um 

ou dois cortes a cada 12 meses, com o objetivo de avaliar o rendimento de óleo essencial, 

observou-se que a porcentagem de óleo essencial na matéria seca foi maior quando se 

realizou apenas um corte no intervalo de 12 meses. A explicação é que provavelmente a 

planta de pimenta longa necessita de um tempo (meses) mínimo para que suas células 

oleríferas sintetizem e armazenem o máximo de óleo essencial. Assim, provavelmente, o 

tempo de crescimento e desenvolvimento da planta limitou o rendimento de óleo essencial 

(BERGO et al., 2005). 

Contudo, o gerânio (P. graveolens) demonstra potencial de rebrota dependente da 

estação ou período do ano em que se encontra, pois condições climáticas e seu estádio de 

desenvolvimento interferem fortemente na produção de óleo essencial de gerânio. Fato 

evidenciado por estudo realizado em Rwanda, onde a realização de colheitas em períodos 

diferentes do dia resultou em significativa alteração na qualidade e no rendimento do óleo 

essencial de gerânio (MALATOVA et al., 2010). 

Os teores dos compostos majoritários do óleo essencial de P. graveolens foram 

afetados significativamente pelos fatores avaliados, dentro dos três intervalos de colheita 

testados. 

Nas colheitas realizadas sob intervalo de outo semanas, observou-se que o teor de 

linalol foi afetado apenas no espaçamento de 50 x 60 cm, sendo a 1ª, 3ª e 6ª colheita 

superior às demais. O mesmo ocorreu com o teor de 6,9-guaiadieno, porém para tal 

composto a 5ª colheita foi superior às demais. Os teores de citronelol e geraniol se 

comportaram de modo inversamente proporcional, os maiores valores do primeiro 

repercutiu em valores menores para o segundo, ou seja, enquanto a 1ª, 2ª e 6ª colheitas 

produziram maiores teores de citronelol, a 3ª, 4ª, 5ª e 7ª colheitas foram melhores para o 

teor de geraniol. O resultado para o teor de formiato de citronelil foi o mesmo que o 

apresentado para citronelol. Já formiato de geranila só houve diferenças no espaçamento de 

50 x 80 cm, onde o teor para a 3ª colheita foi superior aos demais (TABELA 12). 



41 

 

TABELA 12. Teores de linalol, citronelol, geraniol, formiato de citronelil, formiato de 

geranila e 6,9-guaiadieno em P. graveolens, em função do espaçamento e intervalo de 

colheita de oito semanas, durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
 Espaçamento 

No da colheita 50 x 50 cm 50 x 60 cm 50 x 80 cm 

 Teor de Linalol (%) 
1a 14,06aA 15,79aA 14,51aA 
2a 9,84aA 7,73bA 9,38aA 
3a 16,14aA 14,65aA 12,78aA 
4a 11,71aA 10,26bA 11,28aA 
5a 9,96aA 5,91bA 8,00aA 
6a 11,23aA 9,24bA 9,19aA 
7a 12,96aA 13,46aA 12,64aA 
CV (a) - % 40,00 
CV (b) - % 27,52 
 Teor de Citronelol (%) 
1a 29,08aA 28,15aA 31,83aA 
2a 33,03aA 33,68aA 34,86aA 
3a 19,23bA 17,68bA 19,12cA 
4a 24,41bA 22,05bA 24,30bA 
5a 17,69bA 16,74bA 20,08cA 
6a 29,87aA 28,87aA 29,58aA 
7a 22,33bA 21,56bA 25,26bA 
CV (a) - % 10,17 
CV (b) - % 13,26 

 Teor de Geraniol (%) 

1a 19,10bA 14,20cA 14,39bA 
2a 12,44cA 13,88cA 14,49bA 
3a 25,21aA 27,16aA 24,32aA 

4a 24,84aA 26,66aA 25,27aA 
5a 25,76aA 20,69bA 24,84aA 
6a 18,76bA 20,20bA 18,57bA 
7a 27,57aA 25,85aA 25,05aA 
CV (a) - % 25,65 
CV (b) - % 16,39 
 Teor de Formiato de citronelil (%) 

1a 10,49aA 10,49aA 12,03aA 
2a 12,48aA 12,48aA 11,88aA 
3a 9,34bA 9,34bA 9,22bA 
4a 9,60bA 9,60bA 9,89bA 
5a 7,41cA 7,41bA 9,18bA 
6a 11,46aA 11,46aA 11,64aA 
7a 9,79bA 9,79bA 10,44bA 
CV (a) - % 8,17 

CV (b) - % 11,28 
 Teor de Formiato de geranila (%) 

1a 2,91aA 3,02aA 2,79bA 
2a 2,73aA 3,00aA 3,08bA 
3a 3,90aB 4,61aB 8,29aA 
4a 3,57aA 4,38aA 3,58bA 
5a 2,92aA 2,93aA 3,99bA 
6a 3,39aA 3,43aA 3,31bA 
7a 3,60aA 3,75aA 3,64bA 
CV (a) - % 50,14 
CV (b) - % 36,77 
 Teor de 6,9 – guaiadieno (%) 

1a 6,38aA 6,68bA 5,65aA 
2a 7,29aA 6,95bA 6,41aA 

3a 6,98aA 7,52bA 6,65aA 
4a 7,55aA 6,86bA 7,34aA 
5a 8,92aB 14,08aA 9,69aB 
6a 5,38aA 6,24bA 6,41aA 
7a 6,27aA 5,78bA 4,82aA 
CV (a) - % 46,35 
CV (b) - % 36,66 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem estatisicamente entre si, pelo, teste de 

Skott Knott a 0,05 % de probabilidade. 
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Para as colheitas sob intervalo de 12 semanas notou-se que, para o teor de linalol, a 

1ª, 2ª e 5ª colheitas foram superiores, exceto sob o espaçamento de 50 x 60 cm, onde a 1ª 

colheita foi superior às demais. Para teor de citronelol, sob espaçamento de 50 x 50 cm, o 

maior teor foi produzido na 4ª colheita, para os outros dois espaçamentos, a 1ª e a 4ª 

colheitas foram superiores com acréscimo da 3ª para o espaçamento de 50 x 60 cm. Para o 

geraniol, sob os três espaçamentos, os maiores valores foram observados na 3ª e 5ª 

colheitas. Formiato de citronelil e formiato de geranila ao apresentaram diferenças 

significativas. Para 6,9-guaiadieno sob espaçamento 50 x 50 cm o maior teor foi observado 

na 2ª colheita e sob espaçamento de 50 x 80 cm na 2ª e 3ª colheitas (TABELA 13). 

Sob o intervalo de 16 semanas, o teor de linalol, nas duas primeiras colheitas, foi 

superior, com exceção do espaçamento de 50 x 50 cm onde a 4ª colheita também foi 

superior. Para o teor de citronelol a 1ª e 4ª colheitas foram superiores para os espaçamentos 

50 x 50 e 50 x 80 cm, sendo acrescido a 2ª colheita para o espaçamento 50 x 60 cm. Para o 

teor de geraniol houve diferença significativa nos espaçamentos 50 x 60 e 50 x 80 cm. No 

primeiro, maiores teores foram observados na 2ª e 4ª coheitas e no segundo as três ultimas 

colheitas. Para o teor de formiato de citronelil houve baixa produção na 3ª colheita para os 

espaçamentos 50 x 60 e 50 x 80 cm. No teor de formiato de geranila, o menor teor foi 

observado na 3ª colheita sob espaçamento de 50 x 60 cm. Por fim, no teor de 6,9-

guaiadieno observou-se maior produção sob espaçamentos 50 x 50 e 50 x 60 cm na 3ª 

colheita (TABELA 14). 

Os resultados aqui apresentados mostram que os principais constituintes do óleo 

essencial de gerânio, diferentemente do seu rendimento variou, alterando sua produção de 

acordo com o periodo da colheita realizada. 

Esse estudo está de acordo com Juliani et al. (2006), Eiasu et al. (2008) e Malatova 

et al. (2010), onde os teores variaram de acordo com o período do dia e do ano no qual 

eram colhidos. Em comparação com tais estudos pode-se afirmar, que os valores dos 

compostos apresentados, sobretudo citronelol, geraniol, formiato de citronelil e formiato de 

geranila estão em conformidade com o óleo essencial de gerânio comercial disponível no 

mercado, apresentando perfil químico similar ao tipo Egípcio de óleo essencial de gerânio 

(TEMBE et al., 2010). 
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TABELA 13. Teores de linalol, citronelol, geraniol, formiato de citronelil, formiato de 

geranila e 6,9-guaiadieno em P. graveolens, em função do espaçamento e intervalo de 

colheita de 12 semanas, durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011.  
 Espaçamento 

N
o
 da colheita 50 x 50 cm 50 x 60 cm 50 x 80 cm 

 Teor de Linalol (%) 

1
a
 14,06aA 15,79aA 14,51aA 

2
a
 11,48aA 12,12bA 13,29aA 

3
a
 9,98bA 8,54bA 9,12bA 

4
a
 7,90bB 11,71bA 7,99bB 

5
a
 12,37aA 12,33bA 11,53aA 

CV (a) - % 31,51 

CV (b) - % 18,38 

 Teor de Citronelol (%) 

1
a
 29,08bA 28,15aA 31,83aA 

2
a
 27,26bA 24,96bA 26,83bA 

3
a
 26,05bA 27,25aA 24,86bA 

4
a
 34,03aA 28,37aB 32,86aA 

5
a
 24,16bA 23,51bA 26,19bA 

CV (a) - % 4,87 

CV (b) - % 8,54 

 Teor de Geraniol (%) 

1
a
 19,10bA 14,20bA 14,39bA 

2
a
 13,02bA 16,26bA 15,43bA 

3
a
 23,95aA 23,98aA 22,22aA 

4
a
 15,95bA 17,41bA 10,62bB 

5
a
 23,94aA 25,51aA 23,97aA 

CV (a) - % 12,16 

CV (b) - % 15,58 

 Teor de Formiato de citronelil (%) 

1
a
 10,49aA 11,61aA 12,03aA 

2
a
 13,78aA 13,48aA 13,02aA 

3
a
 10,37aA 9,50aA 8,79aA 

4
a
 12,68aA 11,12aA 8,45aA 

5
a
 10,21aA 9,58aA 10,30aA 

CV (a) - % 12,58 

CV (b) - % 20,32 

 Teor de Formiato de geranila (%) 

1
a
 2,91aA 3,02aA 2,79aA 

2
a
 2,84aA 3,41aA 2,84aA 

3
a
 3,75aA 3,50aA 3,69aA 

4
a
 3,00aA 2,53aA 1,91aA 

5
a
 4,03aA 3,98aA 3,60aA 

CV (a) - % 20,74 

CV (b) - % 22,81 

 Teor de 6,9 – guaiadieno (%) 

1
a
 6,38bA 6,68aA 5,65bA 

2
a
 8,98aA 8,68aA 7,81aA 

3
a
 7,27bA 6,76aA 8,57aA 

4
a
 5,99bA 6,60aA 3,88bB 

5
a
 5,36bA 5,41aA 5,09bA 

CV (a) - % 18,82 

CV (b) - % 18,42 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem estatisicamente entre si, pelo, teste de 
Skott Knott a 0,05 % de probabilidade. 
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TABELA 14. Teor de linalol, citronelol, geraniol, formiato de citronelil, formiato de 

geranila e 6,9-guaiadieno em P. graveolens, em função do espaçamento e intervalo de 

colheita de 16 semanas, durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011.  
 Espaçamento 

N
o
 da colheita 50 x 50 cm 50 x 60 cm 50 x 80 cm 

 Teor de Linalol (%) 

1
a
 13,53aA 15,79aA 14,51aA 

2
a
 14,69aA 15,10aA 13,70aA 

3
a
 5,75bA 3,08cA 7,90bA 

4
a
 11,71aA 10,38bA 10,69bA 

CV (a) - % 29,04 

CV (b) - % 23,55 

 Teor de Citronelol (%) 

1
a
 27,03aA 28,15aA 31,83aA 

2
a
 20,90bA 21,97aA 22,02bA 

3
a
 19,66bA 15,33bA 20,66bA 

4
a
 25,21aA 23,87aA 27,69aA 

CV (a) - % 14,42 

CV (b) - % 13,11 

 Teor de Geraniol (%) 

1
a
 19,09aA 14,20bA 14,39bA 

2
a
 23,23aA 21,89aA 24,48aA 

3
a
 17,12aA 12,80bA 22,96aA 

4
a
 25,63aA 23,02aA 23,65aA 

CV (a) - % 11,53 

CV (b) - % 23,62 

 Teor de Formiato de citronelil (%) 

1
a
 10,28aA 11,61aA 12,03aA 

2
a
 10,56aA 10,90aA 10,29aA 

3
a
 9,48aA 7,67bA 8,12bA 

4
a
 10,02aA 11,43aA 11,40aA 

CV (a) - % 10,21 

CV (b) - % 8,94 

 Teor de Formiato de geranila (%) 

1
a
 3,14aA 3,02aA 2,79aA 

2
a
 3,95aA 3,75aA 3,73aA 

3
a
 2,80aA 1,67bB 2,96aA 

4
a
 3,54aA 4,11aA 3,52aA 

CV (a) - % 18,34 

CV (b) - % 19,66 

 Teor de 6,9 – guaiadieno (%) 

1
a
 6,72bA 6,68bA 5,65aA 

2
a
 7,06bA 7,47bA 6,67aA 

3
a
 11,87aA 14,58aA 8,15aB 

4
a
 5,45bA 5,79bA 5,35aA 

CV (a) - % 30,85 

CV (b) - % 25,40 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem estatisicamente entre si, pelo, teste de 
Skott Knott a 0,05 % de probabilidade. 

 

 

5.6. Conclusões 

 

Não foram evidenciadas diferenças significativas entre os espaçamentos testados 

quanto à produção de biomassa e óleo essencial, contudo quanto aos intervalos de colheita, 

médias superiores foram encontradas para o material colhido em intervalos de oito 

semanas. 
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Recomenda-se o menor espaçamento (50 x 50 cm) e o menor intervalo de colheita 

(oito semanas) para a produção de biomassa e óleo essencial de gerânio, assim como para 

obtenção de melhor perfil químico do óleo essencial de gerânio. 
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FIGURA 1A. Aspecto geral de P. graveolens em estufa agrícola. 
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FIGURA 2A. Produção de mudas de P. graveolens. Corte de estaca em estufa agrícola (A). 

Aspecto da estaca antes do plantio (B). Mudas produzidas em copos plásticos (C). Planta 

em campo utilizando filme plástico (D). 
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FIGURA 3A. Detalhe da inflorescência de P. graveolens. 
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FIGURA 4A. Fórmulas estruturais dos compostos majoritários: citronelol (A), geraniol 

(B), linalol (C), formiato de geranila (D), formiato de citronelil (E), geranila (F), iso-

mentona (G) e 6,9-guaiadieno (H).  
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Tabela 1A. Resumo da análise de variância para sobrevivência, altura de planta, diametro 

de copa, massa fresca e seca de folhas e teor e rendimento de óleo essencial para a primeira 

colheita do ensaio de influência de filme plástico e adubação na biomassa e no óleo 

essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL Sobrevivência Altura de planta Diâmetro de copa Massa fresca de folhas Massa seca de folhas Teor de O.E. Rendimento de O.E. 

Bloco 2 - - - - - - - 

Mulch (M) 3 7304,68 ns 1218,27** 2494,26* 138687,44* 5423,93* 0,184 ns 0,799** 

Resíduo (a) 6 1992,18 43,95 410,59 15773,73 662,13 0,230 0,079 

Adubação (A) 3 186,63 ns 5,01 ns 217,03 ns 17155,37 ns 955,47 ns 0,005 ns 0,198 ns 

M x A 9 232,92 ns 24,02 ns 172,69 ns 8478,56 ns 365,88 ns 0,060 ns 0,071 ns 

Resíduo (b) 24 208,33 79,24 179,55 8498,44 329,17 0,118 0,076 

CV (a) - (%)  51,32 11,06 21,96 57,69 55,34 39,75 51,79 

CV (b) - (%)  16,59 14,84 14,52 42,35 39,02 28,48 50,60 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

Tabela 2A. Resumo da análise de variância para sobrevivência, altura de planta, diametro 

de copa, massa fresca e seca de folhas e teor e rendimento de óleo essencial para a segunda 

colheita do ensaio de influência de filme plástico e adubação na biomassa e no óleo 

essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL Sobrevivência Altura de planta Diâmetro de copa Massa fresca de folhas Massa seca de folhas Teor de O.E. Rendimento de O.E. 

Bloco 2 - - - - - - - 

Mulch (M) 3 7934,02* 5618,21* 13644,90* 205192,67* 10837,40* 0,305 ns 1,678* 

Resíduo (a) 6 1801,21 837,06 2082,27 37508,99 1874,53 0,129 0,380 

Adubação (A) 3 295,13 ns 75,81 ns 130,79 ns 2976,10 ns 207,87 ns 0,036 ns 0,101 ns 

M x A 9 353,00 ns 57,87 ns 271,60 ns 3897,28 ns 199,25 ns 0,098 ns 0,079 ns 

Resíduo (b) 24 182,29 164,40 284,92 4945,99 231,85 0,047 0,095 

CV (a) - (%)  49,09 51,88 54,85 78,51 75,81 28,64 86,31 

CV (b) - (%)  15,62 22,99 20,29 28,51 26,66 17,31 43,30 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

Tabela 3A. Resumo da análise de variância para sobrevivência, altura de planta, diametro 

de copa, massa fresca e seca de folhas e teor e rendimento de óleo essencial para a terceira 

colheita do ensaio de influência de filme plástico e adubação na biomassa e no óleo 

essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL Sobrevivência Altura de planta Diâmetro de copa Massa fresca de folhas Massa seca de folhas Teor de O.E. Rendimento de O.E. 

Bloco 2 - - - - - - - 

Mulch (M) 3 9075,52* 6027,08* 13570,43* 304555,58* 11941,25* 1,813 ns 3,287* 

Resíduo (a) 6 1406,25 904,46  2271,25 52584,72 1704,11 0,802 0,670  

Adubação (A) 3 360,24 ns 108,92 ns 247,46 ns 16578,35 ns 558,89 ns 0,380 ns 0,287 ns 

M x A 9 290,79 ns 118,41 ns 228,64 ns 10342,54 ns 470,79 ns 0,175 ns 0,180 ns 

Resíduo (b) 24 190,97 157,89 343,05 13320,40 483,04 0,197 0,170 

CV (a) - (%)  44,17 49,87 52,86 71,65 63,96 61,04 76,72 

CV (b) - (%)  16,28 20,84 20,54 36,06 34,05 30,29 38,65 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

Tabela 4A. Resumo da análise de variância para sobrevivência, altura de planta, diametro 

de copa, massa fresca e seca de folhas e teor e rendimento de óleo essencial para a quarta 

colheita do ensaio de influência de filme plástico e adubação na biomassa e no óleo 

essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL Sobrevivência Altura de Planta Diâmetro de copa Massa fresca de folhas Massa seca de folhas Teor de O.E. Rendimento de O.E. 

Bloco 2 - - - - - - - 

Mulch (M) 3 11749,13** 2276,58 ns 6683,54 ns 74670,66 ns 2823,43 ns 0,158 ns 0,541 ns 

Resíduo (a) 6 941,84 1523,82 2440,87 40030,05 1076,64 0,035 0,184 

Adubação (A) 3 672,74 ns 188,35 ns 300,28 ns 10372,87 ns 439,17 ns 0,052 ns 0,059 ns 

M x A 9 464,40 ns 200,43 ns 367,15 ns 5444,71 ns 213,47 ns 0,180* 0,034 ns 

Resíduo (b) 24 438,36 207,25 314,42 12118,93 401,62 0,057 0,077 

CV (a) - (%)  40,64 73,59 66,48 108,61 94,25 13,29 90,01 

CV (b) - (%)  27,72 27,14 23,86 59,76 57,57 17,01 58,37 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
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Tabela 5A. Resumo de análise de variância para citronelol, geraniol, linalol e formiato de 

citronelil para a primeira colheita do ensaio de influência de filme plástico e adubação na 

biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). São Cristóvão-

SE, UFS, 2011. 
 QM 

FV GL Citronelol Geraniol Linalol Formiato de Citronelil 

Bloco 2 - - - - 
Mulch (M) 3 41,17** 24,47* 2,62

 ns 8,70
 ns 

Resíduo (a) 6 3,73 4,61 1,02 8,24 
Adubação (A) 3 9,56

 ns 5,93
 ns 9,34

 ns 2,48
 ns 

M x A 9 8,35
 ns 7,71

 ns 5,44
 ns 3,91

 ns 
Resíduo (b) 24 4,04 5,70 4,90 2,42 
CV (a) - (%)  6,78 10,98 9,01 24,24 
CV (b) - (%)  7,06 12,22 19,70 13,14 
*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

 

Tabela 6A. Resumo de análise de variância para 6,9 - guaiadieno, formiato de geranila, 

geranial e iso-mentona para a primeira colheita do ensaio de influência de filme plástico e 

adubação na biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). 

São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
 QM 

FV GL 6,9 - guaiadieno Formiato de geranila Geranial Iso-mentona 

Bloco 2 - - - - 
Mulch (M) 3 0,80

 ns 3,14
 ns 0,17

 ns 0,07
 ns 

Resíduo (a) 6 0,70 3,48 0,10 0,02 
Adubação (A) 3 1,04

 ns 0,22
 ns 0,40** 0,06

 ns 
M x A 9 1,13

 ns 0,80
 ns 0,48** 0,03

 ns 
Resíduo (b) 24 0,61 0,80 0,05 0,03 
CV (a) - (%)  15,30 49,11 30,87 13,55 
CV (b) - (%)  14,25 23,56 23,20 14,73 
*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

Tabela 7A. Resumo de análise de variância para citronelol, geraniol, linalol e formiato de 

citronelil para a segunda colheita do ensaio de influência de filme plástico e adubação na 

biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). São Cristóvão-

SE, UFS, 2011. 
 QM 

FV GL Citronelol Geraniol Linalol Formiato de Citronelil 

Bloco 2 - - - - 
Mulch (M) 3 15,70

 ns 27,70* 7,93
 ns 12,72* 

Resíduo (a) 6 12,32 5,14 2,24 1,55 
Adubação (A) 3 20,70* 8,54

 ns 1,50
 ns 1,37

 ns 
M x A 9 7,36

 ns 4,37
 ns 6,92** 0,52

 ns 
Resíduo (b) 24 5,97 3,38 2,06 0,93 
CV (a) - (%)  11,52 10,65 13,51 10,51 
CV (b) - (%)  8,03 8,64 12,95 8,16 
*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
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Tabela 8A. Resumo de análise de variância para 6,9 - guaiadieno, formiato de geranila, 

geranial e iso-mentona para a segunda colheita do ensaio de influência de filme plástico e 

adubação na biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). 

São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
 QM 

FV GL 6,9 - guaiadieno Formiato de geranila Geranial Iso-mentona 

Bloco 2 - - - - 
Mulch (M) 3 2,32

 ns 0,34* 0,80** 0,13
 ns 

Resíduo (a) 6 2,23 0,04 0,07 0,04 
Adubação (A) 3 1,79

 ns 0,12
 ns 0,11

 ns 0,09
 ns 

M x A 9 1,55
 ns 0,32* 0,15** 0,15* 

Resíduo (b) 24 0,79 0,13 0,03 0,05 
CV (a) - (%)  28,28 6,99 28,34 19,99 
CV (b) - (%)  16,81 11,58 18,82 21,10 
*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
 

Tabela 9A. Resumo de análise de variância para citronelol, geraniol, linalol e formiato de 

citronelil para a terceira colheita do ensaio de influência de filme plástico e adubação na 

biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). São Cristóvão-

SE, UFS, 2011. 
 QM 

FV GL Citronelol Geraniol Linalol Formiato de Citronelil 

Bloco 2 - - - - 

Mulch (M) 3 5,08
 ns

 46,37* 10,70
 ns

 3,71* 

Resíduo (a) 6 5,34 5,10 4,28 0,78 

Adubação (A) 3 20,81** 52,46** 26,91
 ns

 0,30
 ns

 

M x A 9 22,08** 44,70** 9,57
 ns

 3,48* 

Resíduo (b) 24 3,77 7,61 9,03 1,25 

CV (a) - (%)  7,91 12,20 17,24 8,08 

CV (b) - (%)  6,65 14,91 25,03 10,22 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
 

Tabela 10A. Resumo de análise de variância para 6,9 - guaiadieno, formiato de geranila, 

geranial e iso-mentona para a terceira colheita do ensaio de influência de filme plástico e 

adubação na biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). 

São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
 QM 

FV GL 6,9 - guaiadieno Formiato de geranila Geranial Iso-mentona 

Bloco 2 - - - - 

Mulch (M) 3 10,96
 ns

 0,22
 ns

 0,12
 ns

 0,05
 ns

 

Resíduo (a) 6 2,65 0,21 0,05 0,02 

Adubação (A) 3 2,88* 0,99* 0,07
 ns

 0,08* 

M x A 9 1,68
 ns

 0,23
 ns

 0,08
 ns

 0,03
 ns

 

Resíduo (b) 24 0,85 0,23 0,05 0,02 

CV (a) - (%)  22,39 14,95 25,37 12,47 

CV (b) - (%)  12,75 15,70 25,35 12,89 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
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Tabela 11A. Resumo de análise de variância para citronelol, geraniol, linalol e formiato de 

citronelil para a quarta colheita do ensaio de influência de filme plástico e adubação na 

biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). São Cristóvão-

SE, UFS, 2011. 
 QM 

FV GL Citronelol Geraniol Linalol Formiato de Citronelil 

Bloco 2 - - - - 

Mulch (M) 3 7,01
 ns

 113,67
 ns

 24,58* 11,52
 ns

 

Resíduo (a) 6 11,52 31,31 4,62 5,10 

Adubação (A) 3 1,50
 ns

 39,67
 ns

 9,06|* 2,77
 ns

 

M x A 9 11,01
 ns

 7,01
 ns

 3,89
 ns

 3,13
 ns

 

Resíduo (b) 24 8,04 14,25 2,68 3,18 

CV (a) - (%)  14,10 30,05 24,58 18,60 

CV (b) - (%)  11,78 20,28 4,62 14,69 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
 

Tabela 12A. Resumo de análise de variância para 6,9 - guaiadieno, formiato de geranila, 

geranial e iso-mentona para a quarta colheita do ensaio de influência de filme plástico e 

adubação na biomassa e no óleo essencial de gerânio (Pelargonium graveolens L´Hér). 

São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 

 
 QM 

FV GL 6,9 - guaiadieno Formiato de geranila Geranial Iso-mentona 

Bloco 2 - - - - 

Mulch (M) 3 4,49
 ns

 0,63
 ns

 0,26
 ns

 0,10
 ns

 

Resíduo (a) 6 1,78 0,19 0,09 0,08 

Adubação (A) 3 0,47
 ns

 0,12
 ns

 0,12
 ns

 0,06
 ns

 

M x A 9 1,84
 ns

 0,15
 ns

 0,06
 ns

 0,06* 

Resíduo (b) 24 2,06 0,14 0,05 0,02 

CV (a) - (%)  13,27 13,38 34,49 18,43 

CV (b) - (%)  14,28 11,43 26,26 10,33 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
 

Tabela 13A. Resumo da análise de variância para o total de massa fresca e seca de folhas e 

de caules e rendimento de óleo essencial no ensaio de influência de espaçamento e 

intervalo de colheita na biomassa e no óleo essencial de gerânio (P. graveolens) durante o 

período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL 
Massa fresca de 

folhas 

Massa seca de 

folhas 

Massa fresca de 

caule 

Massa seca de 

caule 

Rendimento de 

O.E. 

Bloco 2 - - - - - 

Espaçamento (E) 2 1388537,13 ns 31011,54 ns 232989,47 ns 3274,25 ns 7,58 ns 

Resíduo (a) 4 528464,32 12502,10 117806,42 3976,27 2,17 

Intervalo (I) 2 799053,79 ns 25423,32** 25877,54 ns 100,34 ns 5,09* 

E x I 4 184767,58 ns 2258,38 ns 31116,00 ns 665,89 ns 0,70 ns 

Resíduo (b) 12 217168,22 2926,45 42642,70 609,13 0,95 

CV (a) - (%)  36,07 37,32 40,46 62,31 36,82 

CV (b) - (%)  23,12 18,05 24,34 24,39 24,40 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
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Tabela 14A. Resumo da análise de variância para sobrevivência, altura de plantas, 

diâmetro de copa, massa fresca e seca de folhas em função de espaçamento e intervalo de 

colheita de oito semanas na biomassa e no óleo essencial de gerânio (P. graveolens) 

durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL Sobrevivência Altura de planta Diâmetro de copa 
Massa fresca de 

folhas 

Massa seca de 

folhas 

Bloco 2 - - - - - 

Espaçamento (E) 2 664,68ns 37,06 ns 109,05 ns 112538,95 ns 4450,29 ns 

Resíduo (a) 4 515,87 233,55 387,74 97173,58 3886,66 

Intervalo (I) 6 5320,76** 1306,45** 633,68** 339189,40** 13177,27** 

E x I 12 97,55 ns 41,39 ns 76,78 ns 16815,73 ns 663,65 ns 

Resíduo (b) 36 449,73 54,53 97,64 26329,97 926,27 

CV (a) - (%)  30,94 30,75 31,43 96,87 97,55 

CV (b) - (%)  28,89 14,86 15,77 50,43 47,62 

**Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

 

Tabela 15A – Resumo da análise de variância para massa fresca e seca de caule, teor e 

rendimento de óleo essencial sob intervalo de colheita de oito semanas durante o período 

de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL Massa fresca de caule Massa seca de caule Teor de O.E. Rendimento de O.E. 

Bloco 2 - - - - 

Espaçamento (E) 2 19258,46 ns 502,41 ns 0,045 ns 1,292 ns 

Resíduo (a) 4 16397,66 561,74 0,055 0,903 

Intervalo (I) 6 84499,99** 1743,96** 0,132 ns 1,821** 

E x I 12 4483,74 ns 120,19 ns 0,064 ns 0,145 ns 

Resíduo (b) 36 7366,60 239,30 0,134 0,147 

CV (a) - (%)  107,94 119,67 17,41 110,38 

CV (b) - (%)  72,35 78,11 27,20 44,53 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

Tabela 16A – Resumo da análise de variância para sobrevivência, altura de plantas, 

diâmetro de copa, massa fresca e seca de folhas sob intervalo de colheita de 12 semanas 

durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011, 
  QM 

FV GL Sobrevivência Altura de planta Diâmetro de copa 
Massa fresca de 

folhas 

Massa seca de 

folhas 

Bloco 2 - - - - - 

Espaçamento (E) 2 500,00 ns 892,43 ns 1368,75 ns 359914,87* 13014,31* 

Resíduo (a) 4 666,66 511,96 546,94 39860,04 1483,83 

Intervalo (I) 4 2027,77** 433,58* 775,73** 168674,57** 4725,13** 

E x I 8 673,61** 25,79 ns 41,36 ns 7777,76 ns 453,29 ns 

Resíduo (b) 24 125,00 85,69 62,10 14652,88 580,20 

CV (a) - (%)  32,27 35,83 29,26 42,32 41,50 

CV (b) - (%)  13,98 14,66 9,86 25,66 25,95 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
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Tabela 17A – Resumo da análise de variância para massa fresca e seca de caule, teor e 

rendimento de óleo essencial sob intervalo de colheita de 12 semanas durante o período de 

um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL Massa fresca de caule Massa seca de caule Teor de O.E. Rendimento de O.E. 

Bloco 2 - - - - 

Espaçamento (E) 2 57588,94 ns 1510,83 ns 0,044 ns 2,80 ns 

Resíduo (a) 4 12066,07 384,97 0,186 0,76 

Intervalo (I) 4 23268,30** 165,22 ns 0,146 ns 1,08** 

E x I 8 1359,39 ns 40,29 ns 0,040 ns 0,15 ns 

Resíduo (b) 24 2644,77 108,68 0,055 0,13 

CV (a) - (%)  57,57 805,94 33,92 2,59 

CV (b) - (%)  26,96 1510,83 18,47 2,80 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

 

Tabela 18A – Resumo da análise de variância para sobrevivência, altura de plantas, 

diâmetro de copa, massa fresca e seca de folhas sob intervalo de colheita de 16 semanas 

durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL Sobrevivência Altura de planta Diâmetro de copa 
Massa fresca de 

folhas 

Massa seca de 

folhas 

Bloco 2 - - - - - 

Espaçamento (E) 2 434,02 ns 117,70 ns 1312,04 ns 31688,06 ns 1285,07 ns 

Resíduo (a) 4 642,36 308,55 927,78 16948,97 722,61 

Intervalo (I) 3 5341,43** 1858,09** 1827,42** 372323,37** 13315,20** 

E x I 6 202,54 ns 288,81* 485,85 ns 24281,71 ns 1082,49 ns 

Resíduo (b) 18 248,84 100,54 298,30 18847,44 642,72 

CV (a) - (%)  36,14 28,10 38,77 30,07 30,97 

CV (b) - (%)  22,49 16,04 21,99 31,71 29,21 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

 

Tabela 19A – Resumo da análise de variância para massa fresca e seca de caule, teor e 

rendimento de óleo essencial sob intervalo de colheita de 16 semanas durante o período de 

um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM 

FV GL Massa fresca de caule Massa seca de caule Teor de O.E. Rendimento de O.E. 

Bloco 2 - - - - 

Espaçamento (E) 2 3318,58 ns 138,63 ns 0,117 ns 0,43 ns 

Resíduo (a) 4 12793,21 463,46 0,148 0,09 

Intervalo (I) 3 110365,37** 1987,31** 0,069 ns 2,64** 

E x I 6 6625,94 ns 267,80 ns 0,111 ns 0,22 ns 

Resíduo (b) 18 5547,20 200,37 0,084 0,15 

CV (a) - (%)  52,81 55,30 30,73 27,24 

CV (b) - (%)  34,78 36,36 23,12 35,40 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
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Tabela 20A – Resumo da análise de variância para linalol, citronelol, geraniol, formiato de 

citronelil, formiato de geranila e 6,9-guaiadieno sob intervalo de colheita de oito semanas 

durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM  

FV GL Linalol Citronelol Geraniol 
Formiato de 

citronelil 

Formiato de 

geranila 
6,9 - guaiadieno 

Bloco 2 - - - - - - 

Espaçamento (E) 2 10,36
 ns

 28,70
 ns

 5,29
 ns

 2,55
 ns

 3,50
 ns

 5,88
 ns

 

Resíduo (a) 4 21,03 6,57 30,11 0,69 3,37 10,94 

Intervalo (I) 3 65,85** 318,32** 238,62** 18,84** 7,66** 27,87** 

E x I 6 3,80
 ns

 2,26
 ns

 9,90
 ns

 0,88
 ns

 2,52
 ns

 3,71
 ns

 

Resíduo (b) 18 9,95 11,17 12,29 1,32 1,81 6,84 

CV (a) - (%)  40,00 10,17 25,65 8,17 50,14 46,35 

CV (b) - (%)  27,52 13,26 16,39 11,28 36,77 36,66 

*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 

 

Tabela 21A – Resumo da análise de variância para linalol, citronelol, geraniol, formiato de 

citronelil, formiato de geranila e 6,9-guaiadieno sob intervalo de colheita de 12 semanas 

durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM  

FV GL Linalol Citronelol Geraniol 
Formiato de 

citronelil 

Formiato de 

geranila 
6,9 - guaiadieno 

Bloco 2 - - - - - - 

Espaçamento (E) 2 3,87
 ns 18,03* 20,40

 ns 3,67
 ns 0,55

 ns 1,87
 ns 

Resíduo (a) 4 13,17 1,81 5,15 1,92 0,43 1,54 
Intervalo (I) 3 50,15** 77,33** 211,25** 20,52** 2,87** 16,95** 
E x I 6 4,37

 ns 8,59
 ns 13,75

 ns 3,66
 ns 0,23

 ns 2,21
 ns 

Resíduo (b) 18 4,48 5,60 8,45 5,02 0,52 1,48 
CV (a) - (%)  31,51 4,87 12,16 12,58 20,74 18,82 
CV (b) - (%)  18,38 8,54 15,58 20,32 22,81 18,42 
*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
 

Tabela 22A – Resumo da análise de variância para linalol, citronelol, geraniol, formiato de 

citronelil, formiato de geranila e 6,9-guaiadieno sob intervalo de colheita de 16 semanas 

durante o período de um ano. São Cristóvão-SE, UFS, 2011. 
  QM  

FV GL Linalol Citronelol Geraniol 
Formiato de 

citronelil 

Formiato de 

geranila 
6,9 - guaiadieno 

Bloco 2 - - - - - - 

Espaçamento (E) 2 1,13
 ns 33,42

 ns 44,69* 0,48
 ns 0,14

 ns 14,40
 ns 

Resíduo (a) 4 10,96 11,67 5,43 1,11 0,35 5,52 
Intervalo (I) 3 162,08** 187,50** 148,02** 15,15** 3,61** 64,81** 
E x I 6 7,73

 ns 7,39
 ns 22,31

 ns 2,30* 0,60
 ns 6,19

 ns 
Resíduo (b) 18 7,21 9,64 22,79 0,85 0,40 3,74 
CV (a) - (%)  29,04 14,42 11,53 10,21 18,34 30,85 
CV (b) - (%)  23,55 13,11 23,62 8,94 19,66 25,40 
*Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade 

**Significativo pelo teste de F a 1% de probabilidade 

ns - Não significativo 
 


