
   

 

 
Iniciação Científica        Relatório Final: Artigo Original 
 

Acompanhamento do desenvolvimento inicial de diferentes espécies olerícolas 
cultivadas em ambiente protegido no Distrito Federal 
 

Monitoring the early development of different vegetable crops grown in protected environment in the Federal 
District 
 

Ednei Pereira do Prado1; Marcelo da Silva Marinho2
 

 

1 Aluno do Curso Superior de Agronomia 
2 Professor Doutor, do Curso Superior de Agronomia 
 

 

Resumo  
O cultivo de hortaliças em ambiente protegido no Brasil não é tão recente, pois existem trabalhos que registram seu início no final dos 
anos 60. Entretanto, somente no fim dos anos 80 e, principalmente, no início da década de 90 é que esta técnica de produção passou 
a ser amplamente utilizada. Projeções de crescimento realizadas no início dos anos 90 relatam uma área cultivada de 10.000 ha, no 
final do milênio. Inicialmente houve interesse pelo cultivo protegido tanto por parte de produtores experientes em cultivo de hortaliças 
como também de outros, sem nenhuma experiência agrícola. Esses últimos entraram na atividade após observar, através da mídia, 
propagandas sobre a não utilização de defensivos agrícolas e a garantia de um retorno líquido aparentemente fácil. Depois do 
entusiasmo inicial pelo cultivo protegido, houve uma estabilidade na ampliação de áreas, devido à falência de muitos produtores. O 
objetivo deste trabalho é o de acompanhar o desenvolvimento inicial (período de germinação de sementes) das principais espécies 
olerícolas cultivadas em ambiente protegido na Região do Brasil Central. Foi realizado um levantamento em literatura das principais 
espécies olerícolas de interesse agropecuário no Distrito Federal, esses dados foram organizados por grupo (folhosas, tubérculos e 
rizhomas), quantidade de ocorrências na literatura (gerando um índice de frequência), locais de ocorrência, tipo de suplementação e 
formas conhecidas de manejo. Consideramos germinadas as sementes que visualmente eram identificadas a emissão da radícula 
após o plantio em sementeiras localizadas em estufas. Os dados obtidos foram organizados em planilhas eletrônicas e serão 
realizadas analises estatísticas descritivas e quantitativas a fim de verificar, significância e diferenças entre os diferentes grupos de 
espécies abordados.Trata-se de uma pesquisa experimental com avaliações a partir de observações do período de germinação de 
cada espécie em estufa. Inicialmente, dentre as espécies estudadas, observamos grande variação do fator “emergência” ou 
“germinação”, o que já era esperado pela diferença de tempo encontrada na literatura especializada. Sobretudo as diferenças 
fisiológicas  de  sementes  de  folhosas  e tubérculos. O pimentão foi a cultura que melhor se adaptou ao experimento apresentando 
melhores índices de velocidade de germinação nos dois ciclos analisados. É uma das culturas mais indicadas para ser utilizada em 
ambiente protegido. Recomenda-se a produção de mudas de Pimentão da variedade comercial All Big em ambientes protegidos e no 
prazo de 34 dias a sua adaptação em canteiros a céu aberto. A espécie apresenta melhor condições germinativas quando adaptadas 
em plasticultura. 
Palavras-Chaves: Plasticultura, Hortaliças, Estufas.  
 
Abstract  
The growing vegetables in protected environment in Brazil is not recent, because there are jobs that record its start in the late 60. 
However, only in the late 80s and especially in the early 90s is that this technique production began to be widely used. growth 
projections in the early 90 reported a cultivated area of 10,000 ha at the end of the millennium. Initially there was interest in the 
protected cultivation both by experienced producers in growing vegetables as well as others, with no farming experience. The latter 
entered activity after observing, through the media, advertisements on the non-use of pesticides and ensuring a net return seemingly 
easy. After the initial enthusiasm for protected cultivation, there was stability in the expansion areas, due to the failure of many 
producers. The objective of this study is to follow the initial development (seed germination period) of the major vegetable crops grown 
in protected environment in Brazil Central Region. A survey of the literature of the major vegetable crops of agricultural interest in the 
Federal District, these data were organized by group (broadleaves, tubers and rizhomas), number of occurrences in the literature 
(generating a frequency rate), places of occurrence, type of supplementation and known forms of management. We consider 
germinated the seeds that were visually identified the issue radicle after planting in seedbeds located in greenhouses. The data were 
organized in spreadsheets and analysis will be conducted descriptive and quantitative statistics to verify, significance and differences 
between the different groups of species abordados.Trata is an experimental research with assessments from germination period of 
observation each species in greenhouse. Initially, among the species studied, we observed wide variation factor "emergency" or 
"germination", which was expected by the time difference found in the literature. Especially the physiological differences of hardwoods 
and tubers seeds. The chili was the culture that best adapted to the experiment showing better germination rate indices in the two 
analyzed cycles. It is one of the most suitable crops to be used in a protected environment. It is recommended the production of pepper 
seedlings of commercial variety All Big in protected environments and within 34 days to adapt in flower beds in the open. The species is 
best germ conditions when adapted plasticulture. 
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Introdução 

Nas últimas décadas, o cultivo de 

plantas em ambiente protegido, 

especialmente em estufas, veio 

revolucionar a fisiologia da produção de 

hortaliças. As estufas trouxeram a 

possibilidade de ajustar o ambiente às 

plantas e, consequentemente, estender o 

período de produção para épocas do ano 

e mesmo regiões antes inaptas à 

agricultura (ANDRIOLO, 1999). 

O cultivo de hortaliças em 

ambiente protegido no Brasil não é tão 

recente, pois existem trabalhos que 

registram seu início no final dos anos 60. 

Entretanto, somente no fim dos anos 80 

e, principalmente, no início da década de 

90 é que esta técnica de produção 

passou a ser amplamente utilizada. 

Projeções de crescimento realizadas no 

início dos anos 90 relatam uma área 

cultivada de 10.000 ha, no final do 

milênio (GOTO & TIVELLI, 1998).  

Inicialmente houve interesse pelo 

cultivo protegido tanto por parte de 

produtores experientes em cultivo de 

hortaliças como também de outros, sem 

nenhuma experiência agrícola. Esses 

últimos entraram na atividade após 

observar, através da mídia, propagandas 

sobre a não utilização de defensivos 

agrícolas e a garantia de um retorno 

líquido aparentemente fácil (GOTO, 

1997). Depois do entusiasmo inicial pelo 

cultivo protegido, houve uma estabilidade 

na ampliação de áreas, devido à falência 

de muitos produtores.  

Esta situação foi gerada por 

diversos fatores, destacando-se a 

contaminação dos solos, o manejo 

inadequado de doenças e pragas, falta 

de uma política governamental específica 

para o cultivo protegido. Observa-se, que 

na atividade houve um processo seletivo, 

permanecendo aqueles com maior 

eficiência produtiva (GOTO, 1997). 

A região do Distrito Federal 

destaca-se em escala regional pela 

grande produção de hortaliças. Com 

vistas à produção de hortaliças de melhor 

qualidade e em épocas diferenciadas na 

tentativa de alcançar melhores preços, 

alguns produtores da região resolveram 

investir no segmento de cultivo protegido 

que se iniciou nos anos de 1990 e 1991.  

Atualmente vem crescendo a 

procura por informações sobre a 

aplicação de calcário e fertilizantes em 

hortaliças cultivadas sob estufa plástica. 

As produtividades de hortaliças sob 

cultivo protegido tais como pimentão, 

tomate e pepino, são de duas até quatro 

vezes superiores às obtidas no campo, a 

céu aberto, tal fato tem estimulado a 

realização de novas pesquisas científicas 

voltadas à definição sobre as melhores 

quantidades e maneiras de aplicação de 

fertilizantes para este moderno sistema 

de produção de hortaliças.  

A utilização de mudas de 

procedência conhecida, com bom estado 

sanitário, produzidas em substratos que 

receberam fertilização adequada 

constitui-se no início fundamental para a 

obtenção de boas produtividades 

Por iniciativa da EMATER – 

Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, encontros e palestras 

foram promovidos com profissionais 

ligados a empresas que comercializam 

estufas plásticas, produtores tradicionais 

de hortaliças e outros interessados. As 

palestras abordavam aspectos técnicos e 

econômicos do sistema com uma forte 

carga de incentivo ao investimento na 

atividade.  

O objetivo deste trabalho é o de 

acompanhar o desenvolvimento inicial 

(período de germinação de sementes) 
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das principais espécies olerícolas 

cultivadas em ambiente protegido na 

Região do Brasil Central. 

 

Metodologia  
Foi realizado um levantamento em 

literatura das principais espécies 

olerícolas de interesse agropecuário no 

Distrito Federal, esses dados foram 

organizados por grupo (folhosas, 

tubérculos e rizhomas), quantidade de 

ocorrências na literatura (gerando um 

índice de frequência), locais de 

ocorrência, tipo de suplementação e 

formas conhecidas de manejo.  

Com os dados em mãos avaliamos 

os manejos utilizados, assim como as 

estratégias mais eficientes empregadas 

para cada espécie quando adaptadas em 

cultivos protegidos, de forma a definir 

características que apresentaram maior 

potencial de sucesso no tempo de 

germinação das sementes nesse 

ambiente. 

Na literatura há diversas definições 

para espécies olerícolas. No entanto, 

como o objetivo desse estudo não é 

discutir as diferentes definições 

existentes na literatura científica, foram 

utilizadas as definições operacionais para 

fins de pesquisa:  

 

 Hortaliças FOLHOSAS 

 Hortaliças RIZHOMÁTICAS 

 Hortaliças TUBÉRCULOS 
 

Foram realizados levantamentos 

nas bases de dados ISI Web of Science e 

Scielo, assim como em sites 

governamentais na área de interesse. 

Algumas das palavras chave que 

foram utilizadas na busca foram: 

hortaliças, olerícolas, rizhomas, folhosas, 

tubérculos, plasticultura e produção 

hortifuti do Distrito Federal.  

Os mesmos procedimentos foram 

utilizados com palavras equivalentes em 

Inglês. Foram considerados, inicialmente, 

apenas artigos científicos, revisões e 

relatórios técnicos. Também buscou-se 

informações em bibliotecas técnicas tais 

como as da EMBRAPA, EMATER e 

outros órgãos relacionados.  

 Consideramos germinadas as 

sementes que visualmente eram 

identificadas a emissão da radícula após 

o plantio em sementeiras localizadas em 

estufas. 

Os dados obtidos foram organizados 

em planilhas eletrônicas e serão 

realizadas analises estatísticas 

descritivas e quantitativas a fim de 

verificar, significância e diferenças entre 

os diferentes grupos de espécies 

abordados.Trata-se de uma pesquisa 

experimental com avaliações a partir de 

observações do período de germinação 

de cada espécie em estufa.  

A partir do momento que foi 

visualizada a emissão da radícula do 

embrião, consideramos a semente 

germinada. O tempo foi definido a partir 

do momento do plantio até a emissão da 

radícula.  

 

Resultados e Discussão  
As culturas olerícolas estudadas 

foram:  
 

- Quiabo 
- Milho 
- Melancia Fair  
- Rúcula 
- Rabanete  
- Beterraba  
- Maxixe  
- Pimentão All Big  
- Couve  
- Pimentão 
- Melancia Gray 
- Feijão 
- Couve de Bruxelas.  
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Inicialmente, dentre as espécies 

estudadas, observamos grande variação 
do fator “emergência” ou “germinação”, o 
que já era esperado pela diferença de 
tempo encontrada na literatura 
especializada. Sobretudo as diferenças 
fisiológicas  de  sementes  de  folhosas  e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tubérculos. 
Observou-se no ciclo 1, em 1 de 

2015, que as espécies olerícolas 
Pimentão All Big e Maxixe apresentaram 
maior velocidade de germinação, ao 
passo que a espécie Couve de Bruxelas 
não germinou no primeiro ciclo. 
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A demora na emergência inicial ou 

a não - emergência de algumas cultivares 

pode ser explicada pela climatologia da 

Região nos últimos meses do ano de 

2015, com atraso no período chuvoso e 

altas temperaturas de solo e ar. 

Ambientes protegidos objetivam manter 

temperaturas atmosféricas aclimatando 

as espécies.  

A produção de olerícolas é uma 

atividade agrícola muito vantajosa 

quando praticada em épocas adequadas, 

locais de boas condições climáticas e de 

mercado favorável para sua 

comercialização; entretanto, tais 

condições dificilmente estão todas 

presentes em determinado sistema de 

produção. Torna-se imprescindível a 

busca de novas alternativas de cultivo e 

tecnologia para aumento da 

produtividade e maior estabilidade de 

produção, tornando o setor agrícola 

competitivo e auto-sustentável Uma das 

técnicas da agricultura moderna muito 

utilizada para viabilizar o cultivo fora de 

época, diminuir custos e aumentar a 

produtividade, é o cultivo protegido que, 

juntamente com as novas tecnologias 

aplicadas à área de irrigação, como a 

fertirrigação, tem propiciado bons resulta- 

dos (Factor et al., 2008).  
Entre as culturas com relevância 

econômica cultivada em ambiente 
protegido, se destaca o pimentão. 

Segundo Melo (1997), é a cultura 
que melhor tem se adaptado a esta 
condição de cultivo.  

Lorentz et al. (2002) mencionam 
que das hortaliças cultivadas em 
ambiente protegido o pimentão se situa 
entre as cinco culturas com maior área 
cultivada, não só no Brasil mas também 
em diversos países devido à grande 
produtividade e qualidade dos frutos que 
podem ser alcançadas nessas condições. 

As variações de temperatura foram 
observadas de forma sensitiva, assim 

como as condições de umidade relativa 
do ar, dentro da estufa durante a 
condução do experimento foi grande. 
Verificou-se tendência de diminuição da 
temperatura na medida em que se 
aproximava o período chuvoso.  

As temperaturas máximas, acima 
de 30 °C ocorreram com freqüência no 
período da condução do experimento. 

O pimentão foi a cultura que 
melhor se adaptou ao experimento 
apresentando melhores índices de 
velocidade de germinação nos dois ciclos 
analisados. É uma das culturas mais 
indicadas para ser utilizada em ambiente 
protegido (TAKAZAKI, 1991). Seus frutos 
possuem alto teor de vitamina C e são 
utilizados na fabricação de condimentos, 
temperos, conservas, molhos e corante 
em sopas de preparo instantâneo e 
embutido de carne (CASALI & 
STRINGHETA, 1984; REIFSCHNEIDER, 
2000).  

Para Andriolo (2002), a utilização 
de cultivos em estufa plástica justifica-se 
pela regularidade da produção, 
prolongamento do período de colheita, da 
melhoria da qualidade dos frutos, 
proteção do vento e da precipitação e 
pelo aumento da eficiência dos 
defensivos. 

 
Considerações Finais  

Recomenda-se a produção de 

mudas de Pimentão da variedade 

comercial All Big em ambientes 

protegidos e no prazo de 34 dias a sua 

adaptação em canteiros a céu aberto. A 

espécie apresenta melhor condições 

germinativas quando adaptadas em 

plasticultura. 
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