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RESUMO

A irradiância é um componente vital
para o crescimento e o desenvolvimento das
plantas, em função da sua importância nas
reações luminosas da fotossíntese. A utilização
da energia radiante pelos vegetais afeta
diferentes respostas em relação ao padrão de
desenvolvimento e à produção de matéria
seca. Objetivou-se avaliar o acúmulo de
biomassa seca em plantas de Mentha arvensis
L cultivadas sob malhas termorefletora
aluminizada e preta de diferentes níveis de
sombreamento. O experimento constou do
cultivo de plantas sob os dois tipos de malha
(aluminizada e preta), com diferentes níveis
de sombreamento: 30%, 50% e 70% de
interceptação da radiação solar e a pleno sol
(testemunha). Os vasos foram dispostos em
delineamento inteiramente casualizado (DIC),
esquema fatorial 2x4, com cinco repetições e
cada parcela composta pela média de quatro
vasos (uma planta por vaso), 20 vasos por
tratamento, totalizando 160 vasos. As variáveis
de respostas avaliadas foram biomassa seca
de folhas, caules, parte aérea, raízes e
estolões e total e a razão raiz/parte aérea. O
tipo de malha não influenciou o acúmulo de
biomassa seca. O sombreamento promovido
pelas malhas diminuiu o acúmulo de biomassa
seca das plantas de Mentha arvensis.

Palavras-chave: Mentha arvensis L., Planta
aromática, biomassa seca, sombreamento.

ABSTRACT

Gain of dry biomass in the Mentha
arvensis L. plant cultivated under
different net and shadow levels.

The irradiance is a vital compound for
plants growth and development because of
the light reaction in the photosynthesis. The
use of radiant energy by plants affects
different response to the relationship to the
development pattern and the dry matter and
metabolites synthesis.  Aimed to evaluate the
dry biomass accumulation  in the Mentha
arvensis L. plants, cultured under aluminized
thermo reflective screens and black in
different shading levels. The experiment used
plants cultured under two kinds of nets
(aluminized and black) with different shading
levels: 30, 50 and 70% of the solar radiation
interception and (control) under full sum light.
The post were randomized complete block
design in a factorial scheme of 2 x 4, five
replications and each plot was four pots (one
plant per pot), 20 pots per treatment in a total
of 160 pots. It were evaluate dry leaves
biomass, stalks, aerial parts, roots and stolons
and total biomass and root/aerial ratio. The
kind of net did not influenciate the dry biomass
accumulation. The shading from the screen
decrease the dry biomass accumulation in the
Mentha arvensis plants.

Keywords: Mentha arvensis L., aromatic
plant, dry biomass, shading.



Acúmulo de biomassa seca em plantas de Mentha arvensis L. cultivada
sob diferentes malhas e níveis de sombreamento.

Hortic. bras., v. 28, n. 2 (Suplemento - CD Rom), julho 2010 3458S

A hortelã-japonesa (Mentha arvensis L.) é uma planta medicinal e aromática também
conhecida popularmente como hortelã-japonesa, vick, hortelã-do-brasil ou, simplesmente,
menta (Martins et al, 1995).

Menta é o nome comum de, aproximadamente, 25 espécies perenes do gênero Mentha,
que se desenvolve melhor em regiões de clima temperado. O nome é bem mais usado para
se referir a algum membro das Lamiaceae, frequentemente chamadas de “família das mentas”,
pelo fato de as plantas serem caracterizadas por suas folhagens aromáticas. São cultivadas
como ervas, cujas folhas podem ser secas e usadas como flavorizantes, e seu óleo essencial
é usado como aromatizante e em fragrâncias, na indústria farmacêutica e como condimento
alimentar (Joly, 1983).

O ambiente no qual o vegetal se desenvolve e o tipo de cultivo influenciam na produção
de biomassa seca e óleos essenciais. Portanto, no cultivo de espécies medicinais, devem-
se levar em conta fatores genéticos, fisiológicos e ecológicos que influenciam sua produção
(Tetenyi, 1991).

A luz, como fonte primária de energia, é um dos principais fatores, relacionados à
produtividade fotossintética, a serem considerados. A luz influencia diretamente o crescimento
e o desenvolvimento das plantas, causando alterações morfofisiológicas em plantas cultivadas
sob diferentes níveis de luz. A radiação, dentre outros fatores, desempenha papel relevante
no controle dos processos associados ao acúmulo de biomassa e é um dos fatores
responsáveis pela produção vegetal (Valio, 2001).

Assim, este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito das malhas
termorefletora (Aluminet

®
) e preta (Sombrite) de diferentes níveis de sombreamento no

acúmulo de biomassa seca de plantas de Mentha arvensis L.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido na Fazenda Gota de Esperança, a 879 metros de
altitude, nas coordenadas de 21º14’07" de latitude sul  e de 44°58’22" de longitude oeste, do
Departamento de Agricultura (DAG) da Universidade Federal de Lavras (UFLA). O município
de Lavras está situado na região Sul do estado de Minas Gerais e de acordo com a
classificação climática de Köppen, o clima regional é do tipo Cwa, mas apresenta
características de Cwb com duas estações bem definidas, uma fria e seca, de abril a setembro,
e outra quente e úmida, de outubro a março (Brasil, 1992). Exsicatas da espécie estão
depositadas no herbário ESAL, do Departamento de Biologia da UFLA, sob o registro n°
3636. As mudas de hortelã-japonesa foram produzidas a partir de plantas matrizes, utilizando-
se microestacas apicais de 5 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro e postas para enraizar
em bandejas de poliestireno de 128 células, contendo o substrato comercial Plantmax

®
.

Foram cultivadas em casa de vegetação com 70% de sombreamento, por 35 dias e,
posteriormente, aclimatizadas por meio do aumento gradativo da intensidade luminosa.

Em janeiro de 2009, as mudas de 10 cm de altura foram transplantadas para vasos de
10 L, contendo solo, areia e esterco bovino curtido (3:1:1). O solo foi submetido a análises
químicas pelo Laboratório de Análise de Solos da UFLA e corrigido com aplicação de calcário,
cuja dose recomendada foi obtida pelo método da saturação por bases (Comissão de
Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, 1999).
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Os tratamentos foram caracterizados pelo cultivo das plantas sob dois tipos de malhas
(Aluminet

® 
e preta), cada malha com três diferentes níveis de disponibilidade de radiação

solar incidente: 30%, 50% e 70% de interceptação da radiação solar.

As plantas também foram cultivadas a pleno sol (testemunha), ou seja, 0% de
interceptação da radiação. Um total de 160 vasos foi aleatoriamente distribuído dentre as
áreas experimentais sob sombreamento e a pleno sol, cada uma composta de 20 vasos. Os
vasos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado (DIC), esquema fatorial
2x4, com cinco repetições e cada parcela composta pela média de quatro vasos (1 planta
vaso

-1
). No final do mês de março, aos 90 dias após o transplantio das mudas para os vasos,

foi feito o corte das plantas. A irrigação foi realizada até o solo atingir a capacidade de
campo, três vezes por semana.

Ao final do período de cultivo das plantas de hortelã-japonesa, os seguintes parâmetros
de crescimento foram avaliados: biomassa seca de folhas (BSF, g planta

-1
), caules (BSC, g

planta
-1
), parte aérea (BSPA, g planta

-1
), raízes e estolões (BSR, g planta

-1
), biomassa seca

total (BST, g planta
-1
), razão raiz/parte aérea (BSR/BSPA, g g

-1
). Para a determinação da

biomassa, as folhas e os caules foram colocados em sacos de papel kraft e acondicionados
em estufa de circulação forçada de ar a 37±1ºC, enquanto as raízes foram lavadas e, depois
de retirada a umidade excessiva, foram também conduzidas à estufa. Os materiais vegetais
foram secos até atingir peso constante, mensurando-se suas biomassas (g planta

-1
).

A análise estatística dos dados obtidos foi realizada pelo programa SISVAR
®
 - versão

4.3 (Ferreira, 2002). As médias dos tratamentos foram submetidas à análise de variância
pelo teste de F (P<0,05). Para comparação dos dois tipos de malha, foram empregados o
teste de Scott-Knott (P<0,05) e a análise de regressão polinomial para comparação dos
diferentes níveis de sombreamento e os gráficos plotados no Microsoft Excel

®
.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O acúmulo de biomassa seca das plantas de M. arvensis ocorreu de forma
independente entre os fatores avaliados, ou seja, não houve interação significativa entre o
tipo de malha e os níveis de sombreamento. Assim, analisando-se a influência das malhas e
dos diferentes níveis de sombreamento, pode-se observar que as malhas aluminizada e
preta não influenciaram a produção de biomassa seca das plantas de M. arvensis L. (Tabela1).
Segundo Vischi Filho, (2002), o uso da malha termorrefletora revestida de alumínio reduz a
temperatura ambiente e fornece, em média, 15% de luz difusa ao ambiente, o que, no presente
estudo, não contribuiu para maior acúmulo de biomassa seca em relação à malha preta.

Os níveis de sombreamento influenciaram o acúmulo de biomassa seca pelas diferentes
partes da planta (Figura 1). A biomassa seca das folhas (BSF), dos caules (BSC), da parte
aérea (BSPA), das raízes e estolões (BSR) e total (BST) teve comportamento linear
decrescente nas duas malhas estudadas; para cada 10% de aumento no sombreamento,
ocorre decréscimo de 2,729 g planta

-1
 da BSF, 1,839 g planta

-1
 da BSC, 4,569 g planta

-1
 da

BSPA, 5,757 g planta
-1
 da BSR  e 10,327 g planta

-1
 da BST. A maior produção de biomassa

seca foi obtida nas plantas cultivadas a pleno sol, diminuindo linearmente com o aumento do
sombreamento. Estes dados de crescimento mostram que a espécie não é apropriada para
cultivo em consórcio com espécies de porte mais alto.
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Respostas sobre o crescimento das plantas demonstram que as espécies respondem
de maneira distinta ao sombreamento. Resultados encontrados em vários trabalhos mostram
maior produção de biomassa seca a pleno sol, como em Ocimum selloi Bent. (Gonçalves,
2001), Baccharis trimera (Less) D.C. (Silva et al., 2006) e Artemisia vulgaris L. (Oliveira et
al., 2009). Por outro lado, são encontradas espécies em que o sombreamento parcial
proporcionou melhores resultados, como Bauhinia forficata Link (Atroch, 2001) e Mikania
glomerata Sprengel (Castro et al., 2005). Lima Júnior et al. (2005) observaram que ocorreu
maior acúmulo de biomassa seca em plantas de camboatã (Cupania vernalis Camb) cultivadas
sob 50% de sombreamento em relação às cultivadas a pleno sol.

O aumento da biomassa seca ocorre pela variação das divisões celulares e no padrão
de expansão celular. Romero et al. (2002) relatam que o gênero Aloysia tem plantas com
característica de sub-bosque, ocorrendo em ambientes com sombreamento parcial; portanto,
são plantas que necessitam de certa porcentagem de sombra, o que não foi observado no
presente estudo com M. arvensis, que tolera um certo nível de sombreamento, contudo,
necessita da radiação solar plena para ter seu máximo desempenho produtivo.

A razão entre biomassa das raízes e estolões e a parte aérea (BSR/BSPA) também
decresceu linearmente 0,0037 g g

-1
 com o aumento do sombreamento. Isso mostra um

favorecimento da alocação de biomassa seca das raízes e estolões em relação a parte
aérea das plantas, à medida que o nível de sombreamento diminui (Figura 2).

Segundo Castro et al. (2005), existe uma alocação preferencial de fotoassimilados
para o sistema radicular nas plantas cultivadas a pleno sol em detrimento de plantas cultivadas
sob baixas condições de luminosidade. Almeida (2001) explica essa queda na alocação de
fotoassimilados para as raízes, com a diminuição da luminosidade, como sendo uma resposta
a atributos que melhoram o ganho de carbono sobre irradiância reduzida.

O tipo de malha não influenciou o acúmulo de biomassa seca das plantas de Mentha
arvensis, porém, o sombreamento promovido pelas malhas diminuiu o acúmulo de biomassa
seca. Assim, o cultivo deve ser realizado a pleno sol e, no caso de consórcio, uso de espécies
de mesmo porte, sem sombreamento.
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Tabela 1. Biomassa seca das folhas (BSF), dos caules (BSC), da parte aérea (BSPA), das
raízes e estolões (BSR) e total (BST), e relação raiz/parte aérea (BSR/BSPA) de Mentha
arvensis L. cultivadas por 90 dias sob malhas aluminizada e preta. ( Dry biomass of leaves
(DBL), of stem (DBS), of aerial part (DBA), of roots and stolons (DBR) and total (DBT), and
ratio root/aerial part (DBR/DBA), of Mentha arvensis L. cultivated during 90 days under aluminet
and black net.) UFLA, Lavras, 2009.

Tratamentos
Parâmetros (g planta

-1
)

BSF BSC BSPA BSR BST BSR/BSPA

Aluminizada 23,55 a 14,92 a 38,48 a 36,57 a 75,05 a 0,9503 a

Preta 23,47 a 14,33 a 37,80 a 35,90 a 73,71 a 0,9497 a

Média geral 23,51 14,62 38,14 36,24 74,38 0,9500

CV (%) 8,72 18,70 11,91 12,94 12.10 4,62

As médias não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade.

Figura 1.Biomassa seca das folhas (BSF), dos caules (BSC), da parte aérea (BSPA), das raízes e estolões
(BSR) e total (BST), de Mentha arvensis L. cultivadas por 90 dias sob diferentes níveis de sombreamento.
Significativo pelo teste de F (P<0,05). (Dry biomass of leaves (DBL), of stem (DBS), of aerial part (DBA), of
roots and stolons (DBR) and total (DBT), of Mentha arvensis L. cultivated during 90 days under different
shadow levels). UFLA, Lavras, 2009.
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Figura 2. Relação biomassa seca das raízes e estolões (BSR) e biomassa seca da parte aérea (BSPA) de
plantas de Mentha arvensis L. cultivadas por 90 dias sob diferentes níveis de sombreamento. Significativo
pelo teste de F (P<0,05). (Ratio dry biomass of roots and stolons (DBR) and dry biomass of aerial part
(DBA) of Mentha arvensis L. during 90 days under different shadow levels. Significative by F test (P,0,05)).
UFLA, Lavras, 2009.


