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RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho verificar 

a produção de fitomassa da espécie, em 

função de doses de adubo orgânico. 

Este trabalho foi executado na área 

experimental do Departamento de 

Produção Vegetal, Setor Horticultura da 

Faculdade de Ciências Agronômicas - 

UNESP, Câmpus de Botucatu – SP, de 

fevereiro a julho de 2010, utilizando-se 

mudas de alecrim-do-campo produzidas 

por sementes, e mantidas sob sombrite 

por um período de 90 dias até serem 

transplantadas para o campo, no 

espaçamento de 1,0 x 1,0 m, com 

irrigação por gotejamento. O 

delineamento estatístico utilizado foi em 

blocos ao acaso, com quatro repetições, 

e as doses de composto orgânico, de 0, 

10, 20, 30, 40 e 50 t ha
-1

. Foi realizada 

uma colheita, aos 150 dias após o 

transplante das mudas, Os resultados 

indicaram que a maior média estimada 

foi a de 386,51 g por planta ou m², 

obtida na dose 50 t ha
-1

, porém não se 

distinguiu da fitomassa média estimada 

para as doses 30 e 40 t ha
-1

. 

 

 

Trabalhos futuros deverão ser feitos 

para indicar adubações com dosagens 

maiores que 50 t ha 
-1 

para a produção 

de fitomassa. 

PALAVRAS-CHAVE: Baccharis 

dracunculifolia DC., composto 

orgânico, plantas medicinais. 

ABSTRACT 

Organic fertilization in the 

production of phytomass of “alecrim-

do-campo” 

The objective of this work was the 

production of biomass of the species, 

depending on levels of organic 

fertilizer. This work was executed in the 

experimental Department of Plant 

Production, Sector Horticulture, As of 

Agronomic Sciences College – UNESP, 

Campus Botucatu-SP, from February to 

July 2010, using seedlings of “alecrim-

do-campo” produced by seeds, and kept 

under shadow screen for a period of 90 

days until they were transplanted to the 

field in spacing of 1.0 x 1.0 m, supplied 

with drip irrigation. The statistical 

design used was randomized blocks 

with four repetitions, and doses of 
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organic compost: 0, 10, 20, 30, 40 and 

50 t ha
-1

. A harvest of 150 days after 

transplanting, the results indicated that 

the highest estimated average was 

386,51 g per plant or m², obtained at the 

dose of 50 t ha
-1

, though it had not 

statistical diference with average 

phytomass estimated for the doses 30 

and 40 t ha
-1.

 

Keywords: Baccharis dracunculifolia 

DC., organic compound, “medicinal 

plants” 

 

 

Baccharis dracunculifolia DC., conhecida popularmente como alecrim-do-campo, 

devido à sua semelhança morfológica com o alecrim europeu, é uma Asteraceae 

arbustiva com cerca de 2-3 m de altura. Ocorre na América do Sul, do sudeste ao sul do 

Brasil, Argentina, Uruguai Paraguai e Bolívia. Possui característica de planta invasora, 

produzindo um grande número de frutos e alta capacidade de crescimento, além de se 

desenvolver em áreas degradadas. Gomes & Fernandes (2002). Leitão et al. (2004), 

utilizaram o extrato da folha de B. dracunculifolia DC. e o extrato verde da própolis 

ambos os extratos produziram efeito bacteriostático em culturas de Streptococcus 

mutans na concentração de 0.40 mg ml 
-1

. Os resultados demonstram que o extrato da 

folha de B. dracunculifolia DC. e os extratos verdes da própolis têm efeitos inibitórios 

similares nos fatores cariogênicos de S. mutans, e permite nos sugerir que as folhas de 

B. dracunculifolia DC. pode ser uma potencial fonte de produtos farmacêuticos 

empregados para esta finalidade. Uma característica dos compostos fenólicos das 

própolis analisadas e da espécie vegetal de B. dracunculifolia DC.foi a alta proporção 

de artepilina C e outros derivados do ácido cinâmico. Com base nas evidências 

fitoquímicas,  B. dracunculifolia DC. foi identificada como a principal fonte vegetal das 

própolis produzidas nos estados de São Paulo e Minas Gerais (Alencar et al., 2005). 

Após a descoberta e divulgação da própolis do tipo verde (própolis de Minas Gerais e 

São Paulo), esta foi considerada como a de melhor qualidade mundial, fazendo com que 

este produto alcançasse altos valores comerciais. Na comunidade de apicultores 

brasileiros existe a preocupação de o Brasil perder o mercado caso não haja uma 

padronização das características da própolis brasileira (Pereira; Seixas; Aquino Neto, 

2002). Mesmo com essa demanda pela própolis produzida no Brasil, na área 

agronômica, pouco se sabe sobre esta planta, fornecedora da resina. Para a produção de 



SANTOS RF; LIMA L; ALTIVO FS; CAMPOS RAS; MING LC; 2011. Adubação orgânica na 
produção de fitomassa de Baccharis dracunculifolia DC. Horticultura Brasileira 29: S4809-
S4815 

 

Hortic. bras., v.29, n. 2 (Suplemento - CD ROM), julho 2011                   S4811 

 

matéria-prima que atenda às quantidades e qualidade necessária ainda faltam estudos 

que estabeleçam técnicas agronômicas adequadas. A produção de fitomassa e de 

princípios ativos apresenta diferentes respostas de acordo com o preparo do solo, época 

de plantio, fertilização, irrigação, espaçamento, uso de defensivos, técnicas de colheita e 

pós - colheita (Palevitch, 1987). As plantas podem ficar sujeitas a condições de 

disponibilidade sub - ou supra - ótima de nutrientes. Os limites da faixa de concentração 

considerada adequada variam amplamente com vários fatores, como o elemento 

mineral, o genótipo, o órgão, etc. podendo ser mais estreita ou mais larga (Cambraia, 

2005). O suprimento inadequado de um nutriente essencial, por deficiência ou excesso, 

além de modificações no metabolismo celular, crescimento, desenvolvimento e 

produtividade, pode se manifestar por meio de sintomas visuais (Primavesi, 2002), 

sendo muitas vezes assim identificado. Na agricultura orgânica, uma das práticas para 

manter e/ou aumentar a fertilidade do solo e tentar garantir que os nutrientes essenciais 

estejam disponíveis para as plantas de maneira mais equilibrada possível, é através da 

utilização de adubos orgânicos. A prática da adubação orgânica, além de fornecer 

nutrientes às plantas, proporciona melhoria da estrutura física do solo, aumenta a 

retenção de água, diminui as perdas por erosão, favorece o controle biológico devido a 

maior população microbiana e melhora a capacidade tampão do solo (Lopes, 1989).  A 

lacuna entre o uso de plantas com efeito terapêutico, confirmado pelas pesquisas 

farmacológicas, e o uso sustentável destes recursos, precisa de uma resposta de como 

produzir comercialmente estas plantas, para que a matéria-prima seja em quantidade e 

qualidade fornecida, e o meio ambiente preservado, o que pode erradicar o extrativismo 

que é uma ameaça para o meio ambiente, para a conservação da nossa fauna e flora e 

também não respeita nenhuma forma de produção sustentável. Por este motivo, 

objetivou-se com este trabalho verificar a produção de fitomassa da espécie, em função 

de doses de adubo orgânico, 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi executado na área experimental do Departamento de Produção Vegetal, 

Setor Horticultura, FCA - UNESP, Botucatu – SP, de fevereiro a julho de 2010, em solo 

classificado como nitossolo vermelho distrófico a moderado, textura média argilosa 

(Carvalho et al., 2009), oportunamente analisado e sua v% corrigida para 70 % por 

meio da aplicação de calcário Fuller PRNT 100%, sendo utilizado 2 t ha
-1 

deste calcário. 
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O solo foi arado e gradeado para o plantio, que foi feito utilizando-se mudas de alecrim-

do-campo produzidas por sementes, em bandejas de poliestireno expandido de 128 

células e mantidas sob casa-de-vegetação, com nebulização, por um período de 90 dias 

até serem transplantadas para o campo, em covas, no espaçamento de 1,0 x 1,0 metros, 

entre plantas e linhas, com irrigação por gotejamento. Cada parcela foi constituída por 

12 plantas, totalizando 288 plantas úteis. Foram plantadas 239 mudas de alecrim-do-

campo em toda a borda, num total de 527 plantas, com área total de 527 m². O 

delineamento estatístico utilizado foi em blocos ao acaso, com seis tratamentos, sendo 

doses de composto orgânico, 0, 10, 20, 30, 40 e 50 t ha
-1 

com quatro repetições. Foi 

realizada uma colheita 150 dias após o transplante das mudas. As plantas foram 

acondicionadas em sacos de papel, devidamente identificadas e colocadas para secagem 

em estufa de circulação forçada de ar, em temperatura controlada a 40°C, até a obtenção 

de massa seca constante. Os resultados foram submetidos à análise de variância e 

regressão polinomial para o efeito das doses de composto orgânico, com o auxílio do 

aplicativo Assistat (v. 7.6 beta). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas condições deste trabalho, os resultados demonstram que B. dracunculifolia DC. 

respondeu às doses crescentes de adubação orgânica aplicada, apresentando aumento 

linear na produção de massa seca da parte aérea, que inclui caule, folha e inflorescência, 

em função das doses de composto orgânico (Figura 1). A maior média estimada foi a de 

386,51 g por planta ou m², obtida na dose 50 t ha
-1

, porém não se distinguiu da 

fitomassa média estimada para as doses 30 e 40 t ha
-1

. A elevada produção de fitomassa 

em curto período de tempo demonstra que esta espécie está adaptada às condições 

ambientais do experimento. O efeito das doses de matéria orgânica no aumento de 

produção de fitomassa já foi registrado para Hyptis suaveolens (Maia, 2006) atribuindo-

se à crescente disponibilidade e à absorção de nutrientes. Entretanto, este 

comportamento não é constante, pois em Justicia pectoralis as doses de adubações 

orgânicas e minerais não influenciaram a produção de biomassa da planta (Bezerra et al. 

2006). Observa-se também que conforme o aumento das doses de composto orgânico, 

maior foi a quantidade de nitrogênio disponível, o que corrobora com os resultados 

obtidos por Ming (1992), que obteve maior produção de fitomassa de Lippia alba à 

medida que se incorporava ao solo doses crescentes de esterco. Chaves (2002) obteve 
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resultados semelhantes, no primeiro corte de Ocimum gratissimum, afirmando que as 

doses crescentes de adubação orgânica, favoreceram o incremento na produção de 

caules, folhas e inflorescências.  

Trabalhos futuros deverão ser feitos para indicar adubações com dosagens maiores que 

50 t ha 
-1 

para a produção de fitomassa. 
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Tabela 1. Características do solo para implantação do experimento (Soil characteristics 

for the experiment implantation). Botucatu, Unesp, 2010. 
Ítem 

(Amostras 
de 0-20 
cm) 

pH M.O. P resina H + Al K Ca Mg SB CTC  V 

(CaCl²) 

   g/dm
3
 

mg/dm
3
        mmolc/dm³ 

(%) 

SOLO 
 

5,1 18 13 38 2,0  27  13  42   80 53 

M.O-Matéria Orgânica; P-Fósforo; H+Al-Acidez Potencial; K-Potássio; Ca-Cálcio; Mg-Magnésio;; SB-

Soma de Bases; CTC-Capacidade de Troca de Cátions; V-Saturação em Bases 

 

Tabela 2. Características do composto orgânico utilizado na adubação do alecrim-do-

campo
1
 (Organic compost characteristics used in the alecrim-do-campo planting). 

Botucatu, Unesp, 2010. 

Ítem 

 
 
M.O. 
(%) 

  Nutrientes 

C/N pH N P2O5 

  

K2O 

 
Ca Mg    Cu    Zn      Fe  Mn 

    %  mg.kg
-1 

Composto 37 10/1 7,3 2,3 0,43 0,19 1,83 0,16  22,67 107,33    7766,67 268 

1
 Composto orgânico oriundos das seguintes espécies 1 - Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth, 

2 – Aesculus hippocastanum L., 3 - Atropa belladona L., 4 – Trichilia emarginata Trichilia (Turcz.) C. 

DC., 5 - Passiflora alata Curtis, 6 - Paullinia cupana Kunth. 

 

 

 

 

 
Figura 1.  Produção de massa seca por planta (g) de Baccharis dracunculifolia DC. 

submetida à doses crescente de composto orgânico: 0, 10, 20, 30, 40 e 50 t ha
-1

, 

Botucatu, SP, 2010. [Baccharis dracunculifoia DC. dry matter as affected by doses of 

organic compost: 0, 10, 20, 30, 40 and 40 t ha
-1

]. 
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Figura 1.  Produção de massa seca por ha (kg) de Baccharis dracunculifolia DC. 

submetida à doses crescente de composto orgânico: 0, 10, 20, 30, 40 e 50 t ha
-1

, 

Botucatu, SP, 2010. [Baccharis dracunculifoia DC. dry matter as affected by doses of 

organic compost: 0, 10, 20, 30, 40 and 40 t ha
-1

]. 


