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RESUMO

Cultivos consorciados com espécies
repelentes de insetos constituem uma
alternativa para o aumento da biodiversidade
nos agroecossistemas e redução dos danos
por praga. A arruda é uma espécie aromática
e repelente, utilizada em preparações
caseiras no combate a insetos-praga. Com a
finalidade de determinar melhor esquema de
poda das plantas de arruda e arranjo de plantio
instalou-se experimento no campo. Os
tratamentos foram a combinação de dois
arranjos de plantio (monocultivo e consórcio
com tomateiro) e quatro esquemas de poda
(poda do ramo principal apenas a 25 cm de
altura; poda dos ramos laterais apenas,
retendo 15 cm dos mesmos; poda dos ramos
laterais apenas, retendo apenas 2 cm dos
mesmos; e poda do ramo principal a 25 cm
de altura e dos laterais a 15 cm). Avaliou-se
crescimento das plantas, por meio de medidas
da altura e área do dossel, e a produção e
produtividade de massa fresca. Verificou-se
maior produção e produtividade nas plantas
crescidas em monocultivo, o que indica que a
competição com o tomateiro foi prejudicial. O
esquema de poda apenas do ramo principal
a 25 cm resultou em menor produção. Maior
produção foi obtida quando procedeu-se a
poda dos ramos laterais, associada ou não a
poda do ramo principal.

PALAVRAS-CHAVE: Ruta graveolens,
planta medicinal, consórcio, agricultura
orgânica

ABSTRACT

The influence of crop arrangement and
pruning in production of rute

Intercroppings cultivation with insect repellent
plants may be an alternative for increasing
biodiversity in agroecosystems and for reducing the
damage, due to the action of pests. The rute is an
aromatic plant specie and repellent plant, which is
used in home preparations to combat insect pests.
In order to determine the best schedule of pruning
(cutting) of plants rute arrangement and planting
which promotes greater production settled in the field
experiment. The treatments were set by the
combination of two arrays of planting (single and
intercropp cultivation with tomato plants) and four
schemes pruning (cutting the main branch only 25
cm in height; pruning the branches side only, retaining
the same 15 cm; pruning the branches side only,
retaining only 2 cm of them, and pruning of the main
branch at 25 cm in height and side at 15 cm). It was
estimated the growth of plants, through measures
of the total height of the plant and measure the area
of the canopy, and determination of production and
productivity of fresh weight. It was found greater
production and higher productivity in plants grown
in arrangement to planting monoculture, which
indicates that the competition of rute with the tomato
plants was detrimental to rute. The outline of pruning
rute only in the main branch at 25 cm resulted in
lower production of biomass of rute. Increased
production was obtained when it was held to pruning
the branches side with or without pruning of the main
branch.

KEYWORDS: Ruta graveolens, medicinal
plants, intercropp, organic agriculture.
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introdução

Nas últimas décadas, muitos foram os insumos químicos que a indústria colocou à
disposição da agricultura moderna visando aumento da produtividade. Com tudo isso o sistema
tornou-se altamente dependente de recursos externos às propriedades rurais, e os custos de
produção aumentaram (Paschoal, 1994). Além do custo financeiro, é necessário considerar o
custo ambiental.

As técnicas utilizadas na agricultura moderna para minimizar os danos ocasionados
por problemas fitossanitários contaminam o ambiente e causaram intoxicação, por meio do
acúmulo de resíduos de pesticidas, em operários rurais, animais, solos, águas e alimentos.
Diante desse cenário, a procura por produtos orgânicos tem aumentado 10% ao ano no
mercado interno e entre 20 e 30% no mercado externo (Ghini e Bettiol, 2003). Como alternativa
ao uso excessivo de insumos na proteção de plantas, sistemas de cultivo caracterizados pela
agrobiodiversidade (policulturas ou consórcios) têm mostrado vantagens, como a menor
freqüência de insetos-praga nesses sistemas. Nesse sentido, nas últimas décadas surgiu uma
corrente de estudiosos dedicados à busca das propriedades inseticida, repelente ou ainda
iscas atrativas para insetos, objetivando estabelecer consórcios entre plantas aromáticas e
hortaliças (Roel, 2001).

A arruda (Ruta graveolens), fonte rica em produtos químicos bioativos, tem ação
repelente de insetos, sendo utilizada inclusive em formulações caseiras para controle de
insetos-praga (Lorenzi e Matos, 2002).

É mencionada na farmacopéia de 28 países, onde é considerada, principalmente,
estimulante, antiespasmódica e diurética (Oliva et al., 2002). No Brasil, a literatura
etnofarmacológica cita seu uso na medicina popular, na forma de chá, no tratamento de
desordens menstruais, inflamações na pele, dor de ouvido, dor de dente, febre, câimbras,
doenças do fígado, verminose e como abortivo. Além disso, desde a antiguidade é tida, na
Europa e na África, como planta mágica, utilizada em rituais de proteção do homem (Lorenzi e
Matos, 2002).

Trata-se de um subarbusto perene, aromático, da família rutaceae, que forma touceiras,
com altura variando de 0,3 a 1 m de altura, tem caule lenhoso, na parte inferior, e poucas
ramificações. Toda a planta desprende forte cheiro, devido à presença de óleo essencial. Na
literatura há informações sobre presença de óleo essencial rico em metilcetonas, nas folhas,
de um óleo de composição diferente nas raízes. Nas flores foram encontrados glicosídeos
flavônicos e nas folhas predomina a rutina e derivados cumarínicos (Lorenzi e Matos, 2002).
Quanto ao adequado manejo e corte dessas plantas em sistema solteiro e consorciado, não
se encontrou informação disponível na literatura. Dessa forma, realizou-se experimento com o
objetivo de definir o tipo de corte da parte aérea da arruda mais adequado para obter produção
de arruda em cultivo solteiro e consorciado, de forma a mantê-la, na área de produção, em
consórcio com o tomateiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no município de Umbaúba, Sergipe, no período de maio
de 2006 a março de 2007.
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O clima local é caracterizado, segundo a classificação de Köppen, como AS tropical
chuvoso com verão seco. O solo é definido como Argissolo acinzentado Eutrófico, com fragipan
Tb A fraco textura média/ argilosa. O preparo do solo foi feito com aração e gradagem leves. A
adubação de fundação foi feita, segundo recomendação para o tomateiro, tendo como fontes
de adubação esterco bovino, fosfato de rocha e gesso agrícola. A irrigação foi feita por
gotejamento.

O experimento foi realizado no delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial
2 x 4, com três repetições. A área útil constou da área ocupada por quatro plantas da mesma
espécie (2,4 m²), espaçadas em 0,60 m. Nas parcelas de arruda solteira havia três linhas de
plantio de 5,40 m, espaçadas em 1,0 m, e nas parcelas de consórcio havia três linhas de
plantio de 5,4 m de arruda, intercaladas com 4 linhas de plantio de tomateiro, distanciadas em
0,5 m. Foram testados dois arranjos de plantio (cultivo solteiro e consorciado) e quatro tipos
de corte da arruda: (1) poda apenas dos ramos laterais, mantendo na planta cerca de 15 cm
destes; (2) poda apenas dos ramos laterais, mantendo na planta apenas 2 cm destes; (3)
poda apenas do ramo principal, a 25 cm de altura e (4) poda do ramo principal, a 25 cm de
altura, e dos ramos laterais, mantendo na planta apenas 2 cm destes.

A propagação das plantas foi por semeadura indireta, em ambiente telado a 50% de
sombreamento, sendo as mudas formadas em bandejas de isopor de 72 células, preenchidas
com substrato orgânico à base de pó de coco. As sementes de arruda (Ruta graveolens)
foram adquiridas no comércio local e as sementes do tomateiro rasteiro Caline IPA-6 foram
gentilmente cedidas pela Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária – IPA. A arruda
demorou cerca de sete dias para iniciar a germinação, requerendo cerca de 60 dias para
estar em ponto de plantio. O desenvolvimento do tomateiro foi mais rápido e as mudas
necessitaram de apenas 25 dias na bandeja. O transplantio de ambas espécies ocorreu quando
as mudas tinham cerca de 10 -12 cm de altura. O experimento iniciou com o plantio da arruda,
em covas, distribuídas ao longo das linhas de plantio, estabelecidas em camalhões com 20
cm de altura. Cerca de 30 dias depois foi feito o plantio das mudas de tomateiro.

O crescimento das plantas de arruda foi monitorado por meio de determinações da
altura e área do dossel. A estimativa da área do dossel foi feita por meio de medições das
duas maiores dimensões da copa. A produção da arruda foi determinada por meio de
determinações da massa fresca dos ramos colhidos. A colheita da arruda foi iniciada no final
de novembro, perdurando até o encerramento do experimento, no início de março do ano
seguinte. Foram feitas quatro colheitas de agosto de 2006 a julho de 2007. A cada colheita,
determinou-se a massa fresca e o número de ramos colhidos. Ao final do período de colheita
determinou-se a massa fresca total e calculou-se a produtividade no cultivo solteiro e no cultivo
consorciado. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey a
5% de probabilidade, por meio do programa estatístico ASSISTAT.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O crescimento das plantas de arruda foi entouceirado, com altura máxima em torno de
45 cm. Durante todo o tempo avaliado não foi verificado a ocorrência de nenhum inseto-praga
nas plantas de arruda. Algumas plantas, no entanto, foram perdidas devido à ocorrência de
murcha bacteriana.



4969Hortic. bras., v. 26, n. 2 (Suplemento - CD Rom), jul-ago. 2008

A Influência do Esquema de Poda e do Arranjo de Plantio na Produção de Arruda

S

A interação entre os fatores arranjo de plantio e tipo de poda não foi significativa para
as variáveis analisadas. Desdobrando-se a interação, verificou-se, para as variáveis altura,
área de dossel e produtividade, diferença significativa quanto aos tipos de poda. Para a variável
produção de massa fresca obteve-se diferença significativa entre os arranjos de plantio e não
significativa entre tipo de poda. A partir disso, verificou-se, independente do tipo de poda
utilizado, maior produção média de massa fresca total no cultivo solteiro do que no cultivo
consorciado (Tabela 1). Quanto à produtividade, verificou-se, independente do arranjo de plantio
adotado, menores valores nas plantas podadas apenas no ramo principal (Tabela 2).

Os dados indicam que houve interação negativa entre a arruda e o tomateiro. Os
tomateiros têm crescimento e desenvolvimento mais rápido do que a arruda, portanto devem
ter sido mais agressivos na competição interespecífica. Bomford (2004) estudando a
produtividade do tomateiro com espécies companheiras como o trevo e o manjericão verificou,
independente da espécie companheira, produtividade menor nas parcelas consorciadas com
o tomateiro do que nas parcelas de monocultivo, o que o levou a sugerir que a competição
inter-específica para elas superou a intra-específica.

No entanto se formos considerar a produtividade total da parcela, obtida com a colheita
de ambas espécies, verifica-se em função do maior aproveitamento de área, maior
produtividade nas parcelas consorciadas. Deve-se destacar que esses resultados são definidos
apenas com o consórcio com o tomateiro e nas condições edafo-climáticas locais. Os
resultados não devem ser extrapolados para o consórcio com outras espécies e nem mesmo
para o tomateiro cultivado em outra densidade de plantio e outra disponibilidade de água e
nutrientes, uma vez que quanto mais próximas duas plantas estiverem maior será a competição
entre elas.

A partir desses dados concluí-se que o cultivo consorciado da arruda com tomateiro
não prejudicou o crescimento da mesma, mas reduziu a produtividade. Quanto ao manejo da
poda, verificou-se, independente do arranjo de plantio, menor produtividade nas plantas
podadas apenas no ramo principal a 25 cm de altura e maior nas plantas que foram podadas
também nos ramos laterais.
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Tabela 1. Produção de massa fresca de plantas de arruda em função do arranjo de plantio adotado (Crop fresh
mass of rute plants in function of plantation arrangements). Umbaúba, Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2006-
2007.

Arranjo de plantio Produção (Kg)

Solteiro 1,242 a

Consórcio 0,857 b

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Tukey.

Tabela 2. Produtividade de plantas de arruda em função do tipo de poda utilizado. (Productivity of rute plants in
function of prunning types used). Umbaúba, Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2006-2007.

Tipo de poda Produtividade (Kg/m²)

Ramos laterais (15 cm) 0,3044 ab

Ramos laterais (2 cm) 0,6499ª

Ramo principal (25 cm) 0,2425b

Ramo principal e laterais 0,5951ab

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Tukey.


