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Pesquisa desenvolve 
primeira cultivar de 
cenoura própria para 
o sistema orgânico



Editorial
A reportagem de capa dessa edição da HR detalha as 
características da cenoura BRS Paranoá, a primeira cultivar 
de cenoura do mercado nacional desenvolvida e recomendada 
exclusivamente para o sistema orgânico de produção. Como 
ponto forte, a nova cultivar apresenta resistência à principal 
doença que atinge essa cultura no País: a queima-das-folhas. 

O mercado consumidor de cenoura orgânica, apesar de ser um 
nicho, tem uma parcela cativa e crescente, com capacidade de 
expansão estimada em 20% ao ano. Cada vez mais aumenta o 
interesse da sociedade por alimentos mais seguros, sem risco de 
contaminação por produtos químicos. Logo, a produção orgânica 
de cenoura garante agregação de valor e, especialmente, maior 
competitividade para pequenos produtores, ainda mais por ser 
viável no verão, época com condições mais adversas para o 
plantio da raiz.

Outra matéria é sobre uma formulação diferenciada de hidrogel 
enriquecido com ureia - produzida por meio de nanotecnologia 
– para a produção de mudas de tomate e pimentão. O produto 
foi testado nos três principais tipos de substrato disponíveis no 
mercado e os dados mostraram o potencial do hidrogel para a 
redução de água e do ciclo de produção de mudas. O próximo  
passo é testar o produto em espécies folhosas.

Nesta edição, a HR também aborda o uso de plantas aromáticas 
na extração de óleos essenciais para combater o nematoide-
das-galhas no cultivo do pimentão. Os resultados dos primeiros 
testes são animadores e vale a pena conhecer os avanços da 
pesquisa com relação a esse tema. 

Nos artigos opinativos, os pesquisadores Maria Thereza Macedo 
Pedroso e Ítalo Moraes Rocha Guedes assinam, respectivamente, 
textos sobre as demandas tecnológicas nas cadeias produtivas 
de hortaliças e sobre o sistema de produção hidropônico. 
Por sinal, na seção “Foco na Hortaliça”, é possível conhecer a 
cultivar de alface crespa BRS Leila, cujo formato cônico é ideal 
para a hidroponia. 

Na seção “HR Responde”, os pesquisadores respondem as 
dúvidas mais comuns de produtores e consumidores de 
hortaliças. Neste exemplar, as respostas são sobre hortas 
caseiras. E mais: a exótica alcachofra estampa a página da 
seção “Receita”, que também ensina dicas sobre como comprar 
e consumir essa hortaliça.

Boa leitura!
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Pesquisadores da Embrapa Hortaliças avaliaram o desenvolvimento e a utilização de uma formulação 
diferenciada de hidrogel, produzido por meio de nanotecnologia, como sistema de liberação controlada de 
ureia em substrato para produção de mudas de tomate e de pimentão. Eles comprovaram que o produto 
nanocompósito tem potencial para reduzir o uso de água e antecipar o ciclo de produção de mudas. 

Resultados preliminares da pesquisa realizada com a cultivar de tomate BRS Nagai e com uma variedade 
comercial de pimentão revelam que não existe o risco do hidrogel competir com as mudas por água e por 
nutrientes ou de liberar resíduos tóxicos para as plantas. O hidrogel utilizado na pesquisa foi formulado pela 
Embrapa Instrumentação (São Carlos/SP), parceira nesse trabalho.

Por se tratar de um produto nanocompósito, uma das principais dificuldades enfrentadas pelos estudiosos 
era ajustar as dosagens de hidrogel e verificar seus efeitos em três tipos de substratos mais comercializados no 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Texto: Gislene Alencar

Hidrogel potencializa processo de 
produção de mudas de hortaliças
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mercado brasileiro: fibra de coco, casca de pinus e turfa. Os especialistas 
avaliaram a capacidade do hidrogel nas seguintes composições: substrato; 
substrato acrescido do hidrogel puro; e substrato acrescido de hidrogel 
enriquecido com ureia.

O trabalho conduzido ao longo de 24 meses pelos pesquisadores 
Marçal Henrique Amici Jorge e Raphael Augusto de Castro e Melo 
teve como propósito inicial comprovar a capacidade do hidrogel de 
absorver e liberar água de forma efetiva. Jorge explica que, em virtude 
de ser resultado da nanotecnologia, o hidrogel foi capaz de aumentar 
significativamente o seu próprio volume após a absorção da água usada 
na irrigação sem comprometer a estrutura física do substrato. 

“Além dessa expansão, nós verificamos redução na necessidade de 
irrigar as mudas, o que possibilitou economia de água e gastos indiretos 
como energia e insumos”, ressalta. Os dados foram obtidos, inicialmente, 
pela pesagem diária das bandejas com as três diferentes composições, 
considerando a quantidade de água utilizada na irrigação e a quantidade 
de água liberada pelo orifício das bandejas.

As análises desses dados mostraram a capacidade que o hidrogel 
tem de absorver rapidamente a água, possibilitando ao substrato 
atingir a umidade ideal com menor percentual de água. Os resultados 
comprovaram que o uso do substrato com hidrogel permite ganhos 
de 15% a 25% no peso das bandejas, com reabsorções diárias que se 
mantiveram eficientes por, pelo menos, 25 dias. “Com esses dados, nós 
pudemos estimar uma economia de água na casa de 12% no processo de 
produção de mudas de tomate e pimentão”, quantifica Jorge.

Redução do tempo de produção de mudas 
Após obter resultados favoráveis e comprovar a hipótese da capacidade 

do hidrogel em absorver água, os pesquisadores direcionaram os 
estudos para a avaliação do crescimento e do desenvolvimento das 
mudas de pimentão e tomate. Foram consideradas as características que 
determinam a qualidade da muda como diâmetro do caule, quantidade 
de folhas, altura, volume e peso da parte área e de raízes. Elas foram 
analisadas segundo o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), que revelou 



5

que as mudas de tomate e pimentão produzidas 
com substrato acrescido de hidrogel enriquecido 
com ureia tiveram desenvolvimento superior às 
demais composições. 

Os hidrogéis de forma geral possuem a 
propriedade de trocar cargas e liberar de 
maneira gradativa macro e micronutrientes 
para a planta. Esse estudo mostrou que o 
hidrogel nanocompósito foi capaz de absorver 
a ureia, que é formada por 44% de nitrogênio 
e liberar esse nutriente lentamente para as 
mudas, resultando na melhor qualidade das 
plantas. De acordo com os pesquisadores, o fato 
de o nitrogênio estar prontamente disponível, 
independentemente de suplementação de 
adubos nitrogenados, possibilitou que as 
mudas atingissem o tamanho ideal da parte 
área e do sistema radicular em até três 
dias antes das mudas produzidas somente 
com o substrato e complementações com 
fertirrigação. Houve também menor necessidade 
de complementação de nitrogênio, o que 
proporciona uma série de vantagens como 
redução de custos com manejo, irrigação e 
insumos. 

Melo ressalta que a constatação prática 
da capacidade de liberação gradual da ureia 
chancela a possibilidade de “customizar” 
a formulação do hidrogel com diferentes 
nutrientes. O químico Adriel Bortolin, 
proprietário da empresa Fertgel e que participou 
da criação do produto em parceria com a 
Embrapa, diz que a proposta é desenvolver 
hidrogéis com nutrientes específicos para 
cada tipo de cultura. Assim como verificado 
pelos pesquisadores, ele alerta que o hidrogel 
enriquecido com nutriente é capaz de otimizar a 
ação dos macros e micronutrientes, mas não de 
substituir totalmente a fertilização convencional.

Validação comprova vantagens 
A validação dos trabalhos foi feita em ensaios 

implantados em viveiros especializados em 
produção de mudas de hortaliças no Distrito 
Federal e considerou o sistema de produção 
adotado pelos viveiristas. 

Na análise comparativa, entre os resultados 
destaca-se o bom desenvolvimento do diâmetro 
do caule das mudas de tomate BRS Nagai 
cultivadas no substrato acrescido de hidrogel 
enriquecido com ureia. Os especialistas explicam 
que uma muda com um caule mais firme 
significa menor probabilidade de a planta 
danificar-se durante o transplantio e maior 
chance de pegamento, seja no campo ou no 
cultivo protegido. 

No experimento realizado com a cultivar 
comercial de pimentão, as mudas produzidas 
também com hidrogel e ureia obtiveram maior 
número de folhas por planta. “Isso interfere 
diretamente no momento do transplantio da 
muda e indiretamente na área foliar, já que 
pode representar uma maior superfície para 
que ocorra a fotossíntese. Em relação à altura, as 
mudas atenderam as exigências do produtor ao 
apresentarem mais de 10 centímetros”, observa 
Jorge. 

Pesquisas futuras
Para viabilizar a produção em larga escala, novas 

formulações do hidrogel fertilizante estão sendo 
aprimoradas. Os resultados obtidos nesse estudo 
irão balizar as pesquisas que serão realizadas por 
meio de um projeto aprovado junto à Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF), 
com início previsto para 2020, que tem, entre seus 
objetivos, avaliar o uso do hidrogel nanocompósito 
em outras espécies de hortaliças e a possibilidade 
de inserir outros nutrientes essenciais. 
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Mudas produzidas com hidrogel apresentam melhor desenvolvimento



Texto: Paula Rodrigues
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Uma nova cultivar de cenoura, recomendada 
para plantio no período do verão, pode 
aumentar a produtividade e facilitar o cultivo 
da raiz em sistemas orgânicos de produção. 
Resultado de pesquisa da Embrapa, a cenoura 
BRS Paranoá é a primeira cultivar do mercado 
nacional desenvolvida e validada exclusivamente 
para a produção orgânica. 

“A BRS Paranoá é uma cultivar de polinização 
aberta (OP) que possui duas características 
fundamentais para a produção orgânica: a alta 
resistência à queima-das-folhas, principal doença 
da cultura, e o padrão de qualidade de raiz, com 
coloração laranja intensa, aspecto liso e formato 
bem cilíndrico”, descreve o pesquisador Agnaldo 
Carvalho, da área de Melhoramento Genético da 
Embrapa Hortaliças. 

Segundo ele, as raízes da nova cultivar 
atendem também ao padrão comercial exigido 
pelo mercado consumidor: “As raízes têm de 
16 cm a 20 cm de comprimento e por volta 
de 3 cm de diâmetro, ou seja, não cabe mais o 
comentário sobre cenouras orgânicas serem 
pequenininhas. A BRS Paranoá tem uma raiz 
graúda e com ótima aparência visual”, certifica.

O mercado consumidor de cenoura orgânica, 
embora seja um nicho, tem uma parcela cativa 
e crescente, com capacidade de expansão 
estimada em 20% ao ano. “O mercado orgânico 
é bem diversificado, geralmente, os produtores 
cultivam inúmeras espécies de hortaliças 
para ofertar um mix aos consumidores e, sem 
dúvida, cenoura é um item obrigatório nessa 
cesta”, pondera o agrônomo Francisco Vilela, 
pesquisador da área de Fitotecnia e Agricultura 

Pesquisa desenvolve 
primeira cultivar de 
cenoura própria para 
o sistema orgânico
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Orgânica da Embrapa Hortaliças.
Embora o padrão do mercado de cenoura 

hoje sejam híbridos, cultivados sob pivô no 
sistema convencional, cada vez mais, há o 
interesse da sociedade em alimentos mais 
seguros que não tenham risco de contaminação 
por produtos químicos não registrados para 
a cultura. A produção de cenoura no sistema 
orgânico garante agregação de valor e, 
especialmente, maior competitividade para 
pequenos produtores, ainda mais por ser viável 
no verão, época que possui condições mais 
adversas para o plantio da raiz.

Resistência = zero agroquímicos
No que se refere às doenças foliares – que 

estão entre os fatores mais limitantes para o 
cultivo de cenoura no Brasil, a cultivar BRS 
Paranoá destaca-se pela alta resistência ao 
complexo de bactérias e fungos causadores 
da queima-das-folhas, minimizando a 
necessidade de medidas de controle da doença 
na agricultura orgânica. Mesmo diante de 
temperatura elevada e excesso de chuvas, 
condições típicas do verão, as raízes atingem 
o tamanho comercial desejável no momento 
da colheita, sem destruição da área foliar. “É 
importante salientar que, no mercado orgânico, 
a venda de raízes junto com as folhas ocorre 
com frequência, portanto, a preservação 
da parte aérea livre de queima-das-folhas é 
fundamental para esse mercado”, destaca Vilela.

As resistências incorporadas em sua genética 
é um aspecto muito positivo, principalmente 
porque em sistemas orgânicos não é permitido 

Embora o padrão do mercado de cenoura 
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o uso de pesticidas sintéticos. “Mesmo nas 
condições mais desfavoráveis, o desfolhamento 
da cenoura BRS Paranoá é inferior a 10%, 
enquanto outras variedades comerciais próprias 
para o período do verão podem atingir um 
índice de desfolha de até 40%”, quantifica 
Carvalho. O impacto da desfolha nas lavouras 
de cenoura é grande porque há diminuição da 
área fotossintética que, por fim, reduz a fonte de 
nutrientes da raiz.

Quando comparada aos híbridos de cenoura, 
o desempenho da nova cultivar surpreende, 
porque ela não precisa do mesmo aporte de 
insumos para atingir resultados semelhantes. 
De acordo com o pesquisador, a resposta dos 
híbridos costuma ser positiva em cultivos 
intensivos sem restrição no uso de insumos, 
isto é, quando há grandes aportes de adubos 
químicos e de agroquímicos para controlar as 
doenças foliares. 

Já a cenoura BRS Paranoá atinge os mesmos 
patamares de produtividade e suporta a 
queima-das-folhas sem a necessidade de utilizar 
qualquer defensivo agrícola. “Ela alcança 
o período da colheita, aos 90 dias após a 
semeadura, com desfolhação mínima e zero 
de fungicida, diferentemente dos híbridos 
convencionais, cuja produção só é possível com 
a utilização de pesticidas”, comenta Carvalho. Ele 

acrescenta que o setor produtivo vivencia um 
momento interessante para a rastreabilidade de 
produtos agrícolas, o que deve ser um impulso 
importante para a cadeia produtiva como um 
todo buscar a redução de agroquímicos e a 
adoção de cultivares que apresentem bons 
resultados em sistemas mais sustentáveis. 

A nova cultivar também apresenta 
tolerância aos nematoides-das-galhas do 
gênero Meloidogyne, outro grave problema 
para a produção de cenoura, já que são 
microrganismos que habitam o solo e, por isso, 
prejudicam especialmente o aspecto da raiz, 
que é a parte comercializável da cenoura. Como 
a queima-das-folhas, a pressão dos nematoides 
é maior em períodos quentes e chuvosos, 
justamente quando os produtores obtêm os 
melhores preços no mercado. 

Assim, como a BRS Paranoá é uma cenoura 
tropical, com plantio recomendado entre os 
meses de outubro e março, ela garante ao 
agricultor boa produtividade para aproveitar 
os elevados preços pagos nessa época do ano. 
Em resumo: é mais difícil produzir cenoura no 
verão, mas a margem de lucro dos produtores é 
melhor.

Elevada produtividade em resposta à 
adubação orgânica
De acordo com os pesquisadores, um sistema 

orgânico bem dimensionado pode superar o 
convencional em produtividade e qualidade 
ano após ano. Em ensaios de competição de 
cultivares, por exemplo, a BRS Paranoá teve 

acrescenta que o setor produtivo vivencia um 
momento interessante para a rastreabilidade de 
produtos agrícolas, o que deve ser um impulso 
importante para a cadeia produtiva como um 
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CAPA

rendimento médio superior às cultivares 
disponíveis no mercado: no sistema orgânico 
ultrapassou 31 t/ha.

A produtividade é reflexo, entre outros 
fatores, de uma adubação adequada. Como 
toda hortaliça, a cenoura é muito exigente em 
adubação, e ela tem uma resposta muito boa à 
adubação orgânica. Para o agrônomo Francisco 
Vilela, a adubação orgânica, além do papel na 
nutrição das plantas, tem grande influência 
sobre os aspectos físicos do solo. 

A raiz de cenoura cresce abaixo do nível 
do solo, então, a qualidade das raízes está 
diretamente associada à qualidade física do solo. 
“Solos orgânicos são ricos em matéria orgânica, 
que é condicionadora da qualidade física. Assim, 
solos com elevado teor de matéria orgânica são 
solos mais leves, que facilitam o crescimento e 
a aparência das raízes”, explica Vilela. Ele ainda 
faz um comparativo: “A qualidade da cenoura 
pode ser afetada em solos mal preparados 
porque torrões e compactação deixam as raízes 
tortuosas, bifurcadas e desuniformes”.

Recomendada para todas as regiões 
produtoras
A validação da cenoura BRS Paranoá ocorreu 

ao longo de vários anos, entre os anos de 
2010 e 2016, em diferentes regiões produtoras 
de cenoura do País, em especial nos estados 
de Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e no 
Distrito Federal. 

Os testes abrangeram sistemas orgânicos 
tradicionais, propriedades em fase de transição 
agroecológica e sistemas de corredores 
agroecológicos, nos quais foram obtidas 
produtividades superiores àquelas alcançadas 
pelas cultivares de cenoura geralmente 
plantadas no sistema orgânico. “Podemos 
dizer que a recomendação da cultivar BRS 
Paranoá também pode se estender para 
outros sistemas de base agroecológica, como 
permacultura, agricultura natural e agricultura 
biodinâmica”, acrescenta o pesquisador da 
área de Fitotecnia.

Quando comparada às outras variedades 
do mercado, a BRS Paranoá destacou-se 
também em adaptabilidade e estabilidade, 
sendo possível seu plantio em todas as 
regiões produtoras de cenoura do País. 
A adaptabilidade refere-se, por exemplo, 
à capacidade que o material tem de se 
beneficiar com os estímulos do ambiente, já 
a estabilidade diz respeito ao comportamento 
previsível da variedade frente a mudanças 
ambientais. 

Logo, a nova cultivar apresenta-se como 
uma boa alternativa de tecnologia para 
agricultores que adotam o sistema orgânico 
de produção ou mesmo para agricultores 
que buscam sistemas de cultivos mais 
sustentáveis. “O caminho está aberto para 
a cenoura BRS Paranoá, seja no sistema 
orgânico, em segmentos que não endossam o 

Plantas da cenoura BRS Paranoá em vitrine 
tecnológica na AgroBrasília 2019 
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O que é a queima-das-folhas?

É uma doença ocasionada por um 
complexo formado por fungos e bactérias 
que causam lesões nas folhas de cenoura. 
Os fungos Cercospora e Alternaria e a 
bactéria Xanthomonas podem ocorrer 
separadamente ou associados em uma 
mesma lesão. Eles causam a desfolha e, 
dependendo do grau de severidade da 
doença, pode haver a morte da planta e a 
perda total da lavoura. 
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uso de híbridos, ou para pequenos agricultores 
convencionais, que têm interesse em materiais 
OP pelo valor mais acessível das sementes”, 
pontua Vilela.

Aptidão para a produção de sementes 
orgânicas
A cenoura BRS Paranoá é uma cultivar de 

polinização livre, o que acarreta em sementes 
de valor mais acessível aos produtores. Além 
disso, os pesquisadores também realizaram 
sua validação para a produção de sementes 
orgânicas. “A agricultura orgânica tem 
demandado sementes sem tratamentos 
químicos, e dificilmente será possível obter 
sementes orgânicas a partir de híbridos, até 
porque elas são importadas e para ingressar 
no país precisam apresentar garantia de 
sanidade”, comenta Carvalho.

Contudo, não é tarefa simples produzir 
semente de cenoura, especialmente no 
sistema orgânico em que não se pode usar 
herbicidas, por exemplo, para controle de 
plantas daninhas e há necessidade de mão de 
obra para capina. A produção de sementes 
é uma atividade especializada que exige do 
agricultor conhecimento e investimento em 
infraestrutura. 

“A produção da semente pelo próprio 
agricultor, sem que haja capacitação 
específica para essa tarefa, pode 
comprometer o trabalho da pesquisa com 
melhoramento genético. É necessário, 
por exemplo, que o agricultor tenha 
conhecimento para descartar plantas com 
florescimento precoce e também dominar 
técnicas como a vernalização (processo que 
expõe as raízes a baixas temperaturas, por 
um período de 40 dias em câmara fria, a fim 
de induzir o florescimento para a produção 

A cultivar de cenoura BRS Paranoá foi validada e 
recomendada para sistema orgânico de produção 
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de sementes)”, ressalva Vilela, ao comentar 
que, atualmente, há empresas no mercado 
brasileiro que são especializadas em atender 
a essa demanda por sementes orgânicas e 
que a BRS Paranoá vem para oferecer um 
material genético já validado pela pesquisa 
para essas condições. 

No horizonte da pesquisa, o pesquisador 
adianta que estão previstos lançamentos de 
novas cultivares de hortaliças recomendadas 
exclusivamente para a agricultura orgânica. 
“A expectativa é de que, nos próximos 
três anos, façamos a disponibilização de 
cultivares de espécies como abóbora, alface, 
batata, cebola e alho – todas desenvolvidas e 
validadas para o setor orgânico”, conclui. 

Disponibilização para o setor 
produtivo

A nova variedade de cenoura é resultado 
do projeto “Desenvolvimento de cultivares 
de cenoura adaptadas ao cultivo de verão 
nas principais regiões produtoras do 
Brasil - Fase II”, executado pela Embrapa 
Hortaliças (DF). 

A tecnologia foi registrada junto ao 
Registro Nacional de Cultivares (RNC), 
do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), e também 
está protegida pelo Sistema Nacional de 
Proteção de Cultivares (SNPC), do mesmo 
Ministério. 

No primeiro semestre de 2020, 
será lançado edital de oferta pública 
de sementes da variedade para que 
empresas possam fazer o licenciamento 
da tecnologia e adquirir o direito de 
multiplicar e comercializar sementes. 
“Nosso principal objetivo é que empresas 
se interessem em produzir sementes de 
cultivares de cenoura livre de tratamentos 
químicos para que, consigamos assim, 
atender a demanda do setor produtivo por 
sementes orgânicas de cenoura”, conclui 
Carvalho.

H
en

riq
u

e C
arvalh

o



1010

elementos químicos. É sintomático que os 
grandes avanços no conhecimento sobre a 
nutrição mineral de plantas tenham ocorrido 
logo após a publicação dos trabalhos do 
químico francês Antoine-Laurent Lavoisier (1743-
1794), os quais estabeleceram a natureza não 
apenas dos elementos químicos, mas também 
das reações químicas. Já em 1804 o naturalista 
suíço Nicolas-Théodore de Saussure publicava 
os resultados de vários anos de pesquisa 
em nutrição de plantas no livro Récherches 
Chimiques sur la Végetation.

Apenas no século 19 o alemão Justus von 
Liebig (1803-1873) propôs, a partir de observações 
e especulações, que as substâncias dissolvidas 
na água dos experimentos de Woodward, 
aparentemente essenciais para o crescimento 
vegetal, eram os elementos químicos 
nitrogênio, enxofre, fósforo, potássio, cálcio, 
magnésio, silício, sódio e ferro. As conclusões 
de Liebig, embora na maior parte corretas, 
careciam de comprovação experimental. 

Os botânicos alemães Julius von Sachs (1832-
1897) e Wilhelm Knop (1817-1891) demonstraram 
independentemente, em torno de 1860, a 
possibilidade de se cultivar plantas sem a 
presença de solo, utilizando apenas soluções 
de sais minerais dissolvidos em água. Ambos 
aprimoraram e utilizaram largamente a técnica 
do cultivo em água no estudo da fisiologia da 
nutrição mineral de plantas. Tais pesquisas 
foram fundamentais para demonstrar tanto 
o papel dos elementos químicos na nutrição 
vegetal quanto a importância da água ou 
solução do solo, em equilíbrio com a fração 

ARTIGO

Não é incomum o aprimoramento de 
sistemas de cultivo a partir de resultados de 
pesquisa - essa talvez tenha sido a grande 
contribuição das Ciências Agrárias brasileiras 
à agricultura tropical. Tampouco é raro que 
o estudo científico de sistemas de cultivo 
desvende mecanismos subjacentes que 
permitam avanços no conhecimento e mesmo 
a proposição de novas técnicas. Muito menos 
usual é que uma metodologia científica se 
torne um sistema de produção e continue 
sendo utilizada como metodologia científica 
importante.  

Originalmente a hidroponia, denominada 
então cultivo em água (water-culture), foi 
utilizada como metodologia para estudos em 
fisiologia da nutrição de plantas. O primeiro uso 
documentalmente comprovado da hidroponia 
em pesquisa foi feito pelo naturalista inglês 
John Woodward (1665-1728), o qual testou a 
hipótese do flamengo Jan Baptist van Helmont 
(1580-1644) de que a matéria vegetal seria 
formada completamente a partir da água. 
Woodward refutou essa hipótese ao testar o 
crescimento de plantas de hortelã em água de 
nascente, água de chuva, água do rio Tâmisa 
e água do encanamento do Hyde Park, em 
Londres. Ele concluiu que as substâncias 
dissolvidas na água eram responsáveis pelo 
desenvolvimento das plantas, uma vez que 
estas cresciam mais nas águas menos puras.

Um fator que certamente retardou o 
entendimento da nutrição de plantas e o 
aproveitamento do potencial da hidroponia 
foi a compreensão tardia do que eram os 

Ítalo Moraes Rocha Guedes

Hidroponia: de metodologia 
de pesquisa a sistema de 
produção
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Arnon, também da Universidade da Califórnia, 
publicaram a Circular 347 da California 
Agricultural Experiment Station, “The water-
culture method for growing plants without soil”, 
em que tentam refutar várias afirmações que 
consideram excessivas sobre a hidroponia, 
inclusive questionando sua ampla aplicação 
comercial. Nessa publicação, Hoagland e 
Arnon descrevem várias das soluções nutritivas 
utilizadas ainda hoje tanto em cultivos 
experimentais quanto comerciais.

Apesar da descrença de Hoagland e Arnon, 
a visão de Gericke prevaleceu. A produção 
hidropônica de alimentos ganhou notoriedade 
durante a II Guerra Mundial, quando tropas 
americanas estacionadas em ilhas do 
Pacífico utilizaram com sucesso a técnica. 
O desenvolvimento e a comercialização em 
grande escala de polímeros plásticos foram 
as etapas faltantes para a popularização da 
hidroponia, uma vez que até então as calhas de 
cultivo e mesmo os tanques de armazenamento 
de soluções nutritivas eram geralmente feitos 
de concreto. A partir da década de 60, com 
o desenvolvimento da técnica do filme de 
nutrientes (NFT) pelo pesquisador inglês Allen 
Cooper, a hidroponia comercial passou por 
rápida expansão em termos globais.

Cerca de vinte anos após o desenvolvimento 
do NFT, no final da década de 80, iniciaram-
se as primeira tentativas de hidroponia no 
Brasil, particularmente no cinturão verde ao 
redor da cidade de São Paulo, por iniciativa dos 
produtores Shigeru Ueda e Takanori Sekine, os 
quais aprenderam a técnica no Japão. Com o 
avanço da agricultura em ambiente protegido 
nos últimos anos, a hidroponia e outras formas 
de cultivo sem solo têm crescido e avançado, 
no Brasil e mundialmente. A hidroponia é 
ainda a principal técnica no centro de uma 
nova forma de produção agrícola, a agricultura 
indoor ou controlada, que começa a se expandir 
em grandes centros urbanos. De metodologia 
científica no início, o cultivo hidropônico 
consolidou-se como sistema de cultivo 
revolucionário e sustentável.

sólida, como principal fonte de nutrientes 
disponíveis para as plantas. 

Como ainda não se conheciam todos 
os nutrientes essenciais às plantas, as 
soluções nutritivas usadas por von Sachs e 
por Knop pareceriam incompletas face aos 
conhecimentos atuais da nutrição mineral 
de plantas superiores. Com exceção do ferro, 
todos os micronutrientes estavam ausentes 
daquelas soluções. A compreensão do papel 
imprescindível e central da solução do solo na 
nutrição mineral das plantas foi uma etapa 
importante no salto conceitual posterior 
que possibilitou a transição da hidroponia 
de metodologia e ferramenta científica para 
sistema de produção agrícola - a dissolução 
dos nutrientes em água para a absorção pelos 
vegetais não era um artifício de pesquisa, mas 
um fenômeno natural e necessário para a 
aquisição dos nutrientes pelos vegetais.

A primeira vez em que se postulou a 
possibilidade de se utilizar as práticas de cultivo 
sem solo de forma comercial foi em 1929 no 
artigo “Aquiculture - A means of crop production”, 
escrito pelo professor William Frederick Gericke, 
da Universidade da Califórnia, publicado no 
American Journal of Botany. A partir do verão 
de 1935 produtores americanos puseram no 
mercado hortaliças e flores produzidas em 
solução nutritiva em grande escala. A primeira 
vez que o termo Hydroponics foi utilizado para 
designar o cultivo em água foi em um artigo 
de 1937 na revista Science, também escrito 
por Gericke, intitulado “Hydroponics - Crop 
production in liquid culture media”, em que faz 
um breve histórico sobre o uso da técnica em 
estudos de fisiologia vegetal, além de reafirmar 
as possibilidades da hidroponia como sistema 
de produção comercial.

O termo “hidroponia” é um neologismo 
criado pelo pesquisador da Universidade da 
Califórnia Dr. W. A. Setchell a partir da junção 
das palavras gregas para água (hidro, ύδωρ) e 
para cultivo (ponos, πονέω), cultivo na água, 
em analogia a uma antiga palavra grega para 
designar agricultura, geoponica, composta pelos 
termos gregos para terra (geo, γαία) e cultivo 
(ponos, πονέω), cultivo ou trabalho na terra. 
Em artigo publicado na revista Nature em 1938, 
“Crop production without soil”, de novo escrito 
por Gericke, o termo hidroponia é definido 
como “arte e ciência da produção agrícola em 
meio de cultura líquido”. 

O entusiasmo de Gericke pela hidroponia 
não era, no entanto, unânime. Ainda em 
1950, os pesquisadores D. R. Hoagland e D. I. 

Ítalo Moraes Rocha Guedes

Engenheiro Agrônomo

Solos, Nutrição de Plantas e Cultivo 

Protegido de Hortaliças

Pesquisador da Embrapa Hortaliças
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OS DESAFIOS DA OLERICULTURA

vantagens competitivas, o que significa na 
prática que, ao ser introduzida em determinados 
processos produtivos, a inovação promove 
mudanças imediatas nas relações entre os 
agentes econômicos e alguns podem se 
beneficiar mais do que os demais, e até mesmo 
alguns podem perder muito com a introdução 
de determinadas inovações. Por isso, a famosa 
expressão “destruição criadora” do economista 
Schumpeter. É afirmação que se baseia na 
percepção de que a estrutura econômica está 
constantemente sendo modificada em função 
da substituição de antigas tecnologias por novas. 
Esse é o mundo real da atividade econômica 
“agricultura” e, por consequência, também das 
cadeias econômicas de hortaliças. 

Quando a Embrapa foi criada, no início 
da década de 1970, a 

“Inovação” é uma palavra chave em nossos 
dias, sendo cada vez mais discutida, seja sobre 
os contextos que favorecem o seu aparecimento 
ou, então, sobre os diferentes mecanismos 
que estimulam formas variadas de inovação. 
Como é um dos fundamentos da produtividade 
geral de uma sociedade, compreender o que 
significa, exatamente, o termo “inovação”, 
é assim de grande relevância econômica e 
produtiva. Há quem julgue, inclusive, que o 
simples desenvolvimento de uma determinada 
tecnologia já é uma inovação tecnológica. Mas 
esse não é o mundo real. 

A inovação tecnológica somente existe quando 
ocorre transação comercial envolvendo o novo 
produto, processo ou sistema. Ou seja, afirmado 
de forma mais simples, a inovação somente se 
concretiza quando faz parte de um mercado 
específico. Adicionalmente, 
deve promover 

As demandas tecnológicas nas 
cadeias produtivas de hortaliças no 
presente século 
Maria Thereza Macedo Pedroso
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de hortaliças e acabam regulando todas essas 
etapas e, inevitavelmente, impõem mudanças 
tecnológicas. Dessa forma, influenciam 
a inovação tecnológica em toda a cadeia 
produtiva. 

Há, portanto, nos dias atuais, um padrão 
hierárquico de comando muito mais rígido 
nas cadeias produtivas de hortaliças, sob o 
qual os agentes econômicos que apresentam 
maior capacidade financeira passam a assumir 
papel dominante e, por isso, determinam 
imperativamente o processo de inovação, de 
acordo com os seus interesses econômicos 
específicos. Por outro lado, o horticultor passa 
a exercer um papel subordinado nas decisões 
relacionadas às tecnologias a serem adotadas 
e, se não se ajustar aos critérios exigidos, 
dificilmente se manterá como fornecedor.

O que se conclui é que, quando se pretende 
identificar gargalos tecnológicos e demandas de 
pesquisa, não é recomendado manter o enfoque 
exclusivo “na porteira para dentro”, como foi 
feito no passado. Tampouco basta identificar os 
aspectos relacionados às demandas tecnológicas 
em suas manifestações mais aparentes e 
superficiais. Isso seria realizar um estudo 
extremamente simplório e ineficaz. 

É preciso focar em todos os agentes da cadeia 
econômica e em suas relações, especialmente 
aquelas de natureza econômica e financeira. 
Estudar essas forças e suas relações no âmbito 
da cadeia torna-se quesito fundamental para 
identificar “quem manda mais” na cadeia 
produtiva em termos tecnológicos. Em outras 
palavras, é preciso compreender os fenômenos 
particulares de uma dada cadeia com vistas a 
identificar o papel de cada agente econômico 
e a hierarquia de comando no processo de 
constituição de inovações tecnológicas. Somente 
assim será possível contextualizar os gargalos 
tecnológicos de acordo com as correlações de 
forças econômicas que são intrínsecas a cada 
cadeia produtiva. 

Por essas razões principais, a área de Ciências 
Sociais da Embrapa Hortaliças está realizando 
estudos prospectivos sobre diversas cadeias 
econômicas de hortaliças com vistas a levantar 
implicações para a pesquisa agronômica e as 
estratégias  institucionais.

situação brasileira era de crise na oferta de 
alimentos, preços elevados em termos reais, 
desabastecimento e filas nos supermercados. 
Foram anos em que o Brasil até importou feijão, 
o que parece ser atualmente inacreditável. A 
criação desta empresa dedicada à pesquisa 
agrícola foi inspirada na teoria da “inovação 
induzida” desenvolvida por dois famosos 
economistas, Hayami e Ruttan, e o foco desse 
modelo é “da porteira para dentro”. 

Um exemplo clássico e bem sucedido ocorreu 
a partir de estudo elaborado também no início 
da década de 1970 pela antiga Cooperativa 
Agrícola de Cotia, no qual foi demonstrado que 
a variação de preço de cenoura ao longo do ano, 
comparadas as diferentes regiões, era muito 
oscilante. A Embrapa, por sua vez, interpretou 
esse problema como um desafio de pesquisa e 
iniciou um programa de melhoramento genético 
de cenoura. Como resultado, foi desenvolvida 
a “Cenoura Brasília”. Assim, resolveu-se um 
problema concreto e a oferta dessa hortaliça 
passou a ocorrer durante todo o ano com um 
preço mais estável.  

Desde então, meio século se passou. Muitas e 
profundas mudanças ocorreram na agropecuária 
brasileira, a qual cresceu exponencialmente 
e ampliou enormemente a sua diversidade 
produtiva. Em especial, fusões e aquisições de 
empresas de insumo, processamento e varejo 
e aumento da exposição dos agricultores e 
empresas ao mercado internacional, fatores 
que desencadearam em reorganização das 
cadeias produtivas de hortaliças. Hoje, a 
relação entre horticultores, empresas de 
insumos, processamento e varejo está muito 
mais complexa. Além disso, valores sociais 
relacionados com segurança, qualidade, 
sabor, padrão e uniformidade dos alimentos 
e com condicionantes ambientais estão cada 

vez mais presentes entre os interesses dos 
consumidores. 

Por outro lado, a urbanização, um 
processo irreversível, foi intensificada, 
acarretando escassez de mão de obra no 
campo, e aumentou fortemente o uso 
de máquinas, insumos e práticas que 
reduzem a demanda de trabalho braçal. 
Hoje, o cenário é de poucas e fortes 
redes de supermercado, de food services 
e de indústrias de processamento 
dominando o comércio de hortaliças 
no Brasil. São essas empresas que 

movimentam grandes volumes de 
capital. Como dominam também a 

logística de compra dos produtores e de 
oferta aos consumidores finais, tendem a 

“ditar as regras” na cadeia produtiva, por meio 
de exigências. São empresas que monitoram 
a produção, o armazenamento e o transporte 

Maria Thereza Macedo Pedroso

Engenheira Agrônoma

Ciências Sociais

Pesquisadora da Embrapa Hortaliças 
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PESQUISA E DESENOLVIMENTO

de Meloidogyne no interior de São Paulo.
“Não existem genes de resistência para essa 

espécie de nematoide-das-galhas que, no caso 
do pimentão, pode provocar perda total da 
lavoura”, acentua o pesquisador. Ele chama 
a atenção para o fato de que, à época da sua 
concepção, em 2017, o projeto foi considerado 
pioneiro, no sentido de trabalhar com o cultivo do 
pimentão e a ocorrência de M. enterolobii, tendo 
em vista que não havia ainda produto químico 
registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) para essa hortaliça, o 
que gerava controvérsias quando da detecção de 
resíduos de agrotóxicos nos frutos.

Com base nesse cenário, a ideia foi então 
desenvolver um projeto com viés mais sustentável, 
utilizando os óleos essenciais para combater 
esses patógenos. “O desafio para a pesquisa foi 
produzir uma solução tecnológica à base de óleos 
essenciais, que seria integrada a um programa 
para o manejo de nematoide-das-galhas na 
cultura do pimentão, nesse caso relacionado ao 
M. enterolobii, que hoje está disseminado pelo País 
inteiro e é considerado o principal inimigo da 
cultura, causando perdas nas principais regiões de 
produção no Brasil”.

Metodologia
Descritos como vermes de dimensões variadas, 

os nematoides parasitam animais, insetos e 
plantas – no caso dos vegetais são organismos 
microscópicos que possuem geralmente o corpo 
em formato cilíndrico e alongado. Existem vários 
gêneros de fitonematoides relacionados aos 

Tomilho, sálvia, capim-limão, citronela, alecrim-
pimenta, manjericão, menta, orégano, salsinha, 
cebolinha, coentro e manjerona são algumas das 
espécies de plantas denominadas aromáticas 
que vêm tendo um protagonismo relevante em 
pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Hortaliças 
(Brasília-DF). Produtos desenvolvidos à base de 
óleos essenciais extraídos desse grupo de plantas 
estão sendo utilizados em experimentos com 
nematoides – a boa notícia é que os resultados dos 
primeiros testes realizados em laboratório foram 
considerados bastante promissores, já que se 
confirmou uma elevada atividade nematicida e/ou 
nematostática, isto é, a capacidade de exterminar 
ou de paralisar a população de nematoides: 
as taxas de mortandade e de paralisia desses 
patógenos chegaram a mais de 70%.

O trabalho faz parte das atividades do projeto 
intitulado “Óleos essenciais e nanotecnologia: 
estratégias para o manejo do nematoide-das-
galhas (Meloidogyne enterolobii) em pimentão 
no Distrito Federal”, aprovado pela FAP-DF e 
coordenado pela bióloga Lenita Haber, analista 
de Transferência de Tecnologia. O pesquisador 
Jadir Pinheiro, da área de Nematologia, e que 
além do pimentão desenvolve pesquisas sobre 
o manejo de nematoides em diferentes espécies 
de hortaliças, como tomate e cenoura, destaca 
o poder destrutivo do nematoide-das-galhas M. 
enterolobii – configurado como o mais agressivo 
dentro dessa espécie. O patógeno foi detectado 
pela primeira vez no cultivo de goiaba, em 2001, 
no Nordeste; e a partir de 2006 em cultivos de 
pimentão e tomateiro resistentes a outras espécies 

Testes com óleos essenciais mostram 
efi cácia no controle de nematoides em 
pimentão
Texto: Anelise Macedo
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Novos mercados
O potencial sublinhado pela bióloga também 

é destacado pelo pesquisador Roberto Vieira, da 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. 
De acordo com o pesquisador, o mercado para 
óleos essenciais é crescente, tendo em vista os 
seus múltiplos usos – perfumaria, condimentos e 
farmacêutica. E, mais recentemente, na agricultura, 
como defensivo, um mercado que emite sinais 
bem favoráveis para o seu uso agrícola.

“Como os óleos essenciais são um complexo de 
substâncias químicas, eles podem atuar, em alguns 
casos específicos, no controle de pragas e doenças, 
como é o caso dos nematoides-das-galhas, foco do 
projeto em pauta”, considera Fontes, para quem os 
horizontes que se descortinam vão implicar em 
pesquisas com novas espécies vegetais.

influenciar nos custos”, anota Lenita. “O óleo 
essencial de cinco espécies está sendo testado, 
todos eles com alguma atividade bioativa - que 
pode ser fungicida, inseticida ou bactericida - já 
relatada pela comunidade científica, o que mostra 
a qualificação dessas plantas”.

cultivos agrícolas, e na categoria das hortaliças os 
mais importantes são os nematoides-das-galhas 
das espécies M. incognita e M. Javanica. 

Com relação às ações desenvolvidas pela 
pesquisa para testar os níveis de eficácia do uso 
dos óleos essenciais de espécies aromáticas nos 
fitonematoides, Pinheiro explica que diversas 
etapas são seguidas, a partir da extração dos 
óleos essenciais. “O passo seguinte é obter uma 
solução que é aplicada nos nematoides – essa 
etapa é conduzida no laboratório para medir 
o nível de atividade nematicida/nematostática 
dos óleos essenciais e que, nos primeiros testes, 
demonstrou a viabilidade da metodologia”, detalha 
o pesquisador, que partilha as atividades com a 
técnica Danielle Biscaia e o pesquisador Luciano 
Paulino.

Parcerias
Com a participação da Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia, que conta com um 
histórico de trabalhos com plantas aromáticas e   
guarda uma coleção dessas espécies num Banco 
Ativo de Germoplasma (BAG), já foi produzido um 
primeiro lote de óleos essenciais para a produção 
de emulsão. “Como os óleos essenciais são 
substâncias voláteis, e degradam quando expostos 
à temperatura e à luminosidade inadequadas, 
recorremos a tecnologias de emulsificação, usadas 
para estabilizar ou mesmo potencializar a ação 
dos óleos essenciais”, explica a coordenadora do 
projeto.

“A intenção é que o produto seja eficiente em 
sistemas de produção integrada de pimentão, 
e que o rendimento seja substancial para não 

A sálvia é uma das plantas aromáticas pesquisadas
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Livro sobre a temática destaca características e usos 
das plantas

Quatro anos antes do desenvolvimento do projeto sobre o uso de óleos 
essenciais para o manejo do nematoide-das-galhas em pimentão, Lenita 
já havia destacado o potencial dessas plantas como agentes biológicos de 
proteção das hortaliças contra fungos e bactérias no livro “Plantas aromáticas 
e condimentares: uso aplicado na horticultura”, onde divide a editoria técnica 
com a agrônoma Flávia Clemente.

A publicação foi baseada na experiência pro� ssional da bióloga no Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), quando desenvolveu um trabalho relacionado 
ao processo de identi� cação de compostos e potencial bioativo de plantas 
aromáticas, chegando a realizar testes preliminares com óleos essenciais 
e seus possíveis efeitos sobre a mosca-branca, inseto de difícil controle e 
disseminador de doenças nas principais culturas agrícolas no Brasil.

“O livro trata das espécies mais procuradas, dentro do espectro das 
hortaliças, e em seus quatro capítulos os respectivos autores descreveram os 

principais componentes dos óleos, os sistemas de produção dessas plantas, o processo de obtenção dos 
óleos – extração, secagem e pós-colheita – e, por último, a parte analítica, que trata da importância da 
identi� cação de cada planta”, resume. 

O exemplar pode ser adquirido através do SAC, no endereço www.embrapa.br/fale-conosco.
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Como controlar formigas cortadeiras na horta 
orgânica caseira? 

16

Formigas cortadeiras são consideradas pragas 
severas em cultivos de hortaliças. Para o controle em 
pequenas hortas orgânicas, recomenda-se verificar 
se o ninho (formigueiro) está muito próximo das 
hortaliças ou se apenas existem trilhas por onde as 
formigas se deslocam para fora da área cultivada. Se 
o ninho estiver próximo, até cerca de dois metros 
dos canteiros, não é possível o controle efetivo, já 
que caldas de fumo ou de pimenta e extratos de nim 
indiano não funcionam contra formigas cortadeiras. 

Por outro lado, se o formigueiro estiver distante, a 
mais de dois metros, é possível impedir o acesso das 
formigas às plantas. Nesse caso, recomenda-se o uso de barreiras físicas, 
como uma trincheira que deve ficar sempre cheia de água com detergente. 
Ela deve ter 10 cm de profundidade e 10 cm de largura, e ser forrada com 
uma faixa de lona impermeável. Além disso, deve ficar distante do caule da 
planta em, no mínimo, 60 cm para evitar danos às raízes.

Com a trincheira, as formigas não conseguirão atacar as plantas, já que 
o detergente retira a camada cerosa que reveste seu corpo e, assim, elas 
afundam na água.  Outra possibilidade é estabelecer uma faixa de cultivo de 
batata-doce, de cerca de 50 cm, ao redor da área cultivada. Essa planta, ao ser 
atacada, libera uma resina branca, espessa e colante, que acaba repelindo as 
formigas após as primeiras mordidas. 

HR RESPONDE

Para obter um bom resultado no cultivo de qualquer tipo de hortaliça 
folhosa, aromática ou condimentar em apartamento, é necessário ter, 
no mínimo, de 4 a 5 horas de incidência direta de luz do sol, e fazer as 
adubações periódicas. A cada quinze dias, recomenda-se colocar 30 mililitros 
de húmus de minhoca por vaso de planta. A irrigação também deve ser feita 
na quantidade correta, de acordo com a necessidade de cada hortaliça. 

No caso do louro, especificamente, a planta adapta-se melhor em locais 
de clima ameno ou altos. O plantio em vaso precisa de recipiente profundo 
com terra preparada de boa qualidade e bem adubada. Periodicamente, 
utilize cobertura com esterco curtido ou húmus de minhoca. Para mais 
informações, acesse a publicação “Implantação e condução de uma horta de 
médio porte” disponível em https://www.embrapa.br/hortalicas/publicacoes.  

Resposta: Caroline Pinheiro Reyes, analista da área de Entomologia da 
Embrapa Hortaliças

Como cultivar e tornar mais duradouro o plantio de 
manjericão, louro e coentro em apartamento?
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Resposta: Miguel Michereff 
Filho, pesquisador da área 

de Entomologia da Embrapa 
Hortaliças
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TOME NOTA
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O aumento da incidência de pragas e viroses 
associadas às culturas do tomate, pimentão, 
morango e alface produzidos no Distrito Federal 
tem gerado enormes prejuízos às cadeias 
produtivas da região e preocupado os setores 
envolvidos, principalmente em relação à efi ciência 
de controle e ao aumento nos custos de produção 
resultantes do manejo tradicional dessas pragas. 
Esse cenário crítico na produção de hortaliças 
do DF foi a mola propulsora para um projeto que 
visa resgatar a adoção das boas práticas agrícolas 
direcionadas ao manejo de pragas. 

Promover a capacitação de agentes 
multiplicadores foi o caminho escolhido para 
difundir essa tecnologia nas áreas de produção. 
Para tanto, estão sendo oferecidos cursos a 
técnicos da Extensão Rural, produtores de 
hortaliças e a estudantes de Agronomia e de 
Curso Técnico em Agropecuária. A previsão é de 
que, até o fi nal do projeto, em abril de 2020, 
deverão ser capacitados, pelo menos, 150 
agentes multiplicadores. O projeto é realizado 
em cooperação técnica com a Emater/DF e com 
fi nanciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Distrito Federal (FAPDF).

Projeto incentiva adoção do manejo 
integrado de pragas no DF

Embrapa e Sebrae promovem 
treinamento em produção orgânica 

Princípios da agroecologia e da produção 
orgânica de hortaliças e marco legal da produção 
orgânica no Brasil foram os temas do primeiro 
módulo da capacitação continuada prevista no 
âmbito do projeto “Agroecologia e Produção 
Orgânica - conhecimentos e tecnologias para 
sistemas produtivos mais sustentáveis”, realizado 
pela Embrapa em conjunto com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/
DF). Ao todo, serão sete módulos, com temáticas 
variadas e oito horas de duração cada, que vão 
contemplar 40 produtores rurais e 5 agentes da 
assistência técnica e/ou extensão rural (ATER) do 
Distrito Federal e do entorno. 

O principal objetivo do projeto é contribuir para o 
aumento da adoção de conhecimentos e tecnologias 
preconizadas pela agroecologia e produção 
orgânica, com foco na inovação, ampliação de 
mercado e fortalecimento dos pequenos negócios do 
Distrito Federal, visando sistemas produtivos mais 
sustentáveis. Ainda estão programadas a instalação 
e condução de três Unidades de Referência 
Tecnológica (URT), a elaboração de dois estudos 
sobre a avaliação de produtividade e impactos 
das tecnologias adotadas pelos agricultores, e a 
elaboração de vídeos técnicos e publicações.

Confi ra mais notícias sobre os projetos e as ações da Embrapa Hortaliças em 
www.embrapa.br/hortalicas/noticias.
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MODO DE PREPARO
1. Com uma tesoura, corte a base e a ponta das folhas. Passe suco de limão nas áreas cortadas 

para evitar seu escurecimento.
2. Retire as folhas soltas da base. Cozinhe a alcachofra, com as pontas das folhas para cima, 

numa panela com água fervente temperada com sal e algumas gotas de limão.

3. Deixe cozinhar em panela tampada até as folhas fi carem macias e se destacarem facilmente.

4. Em seguida, escorra bem, retire a parte fi brosa e utilize o fundo da alcachofra, cortando-o 

em pedaços. 
5. Em uma tigela, misture o azeite, o suco de limão, o açúcar, o sal, a pimenta, a mostarda, o 

manjericão e o alho.
6. Adicione os fundos de alcachofra, as fatias de palmito e o pimentão picado. Cubra e leve 

à geladeira, mexendo ocasionalmente. Deixe gelar por, pelo menos, duas horas antes de servir. 

Sugestão: o palmito pode ser substituído por batata.

Dicas
>>> Temperos que combinam: alho, tomilho, sal, limão, louro, pimenta-do-reino, manjericão, 

mostarda, vinagre de maçã.
>>> A água de cozimento da alcachofra pode ser aproveitada no preparo de sopas, cozidos e 

caldos.

Como comprar
Existem alcachofras de botões verdes e de botões arroxeados. No mercado brasileiro, é encontrado somente esse último 
tipo. Os botões devem estar bem fechados, com as escamas bem aderidas, e com o tom de roxo bem escuro na ponta e 
verde na base. Quando a cor roxa está mais clara, as escamas ficam fibrosas e com menor qualidade. Evite alcachofras 
com talos murchos e áreas machucadas. A alcachofra é muito sensível ao manuseio, portanto escolha sempre com 
cuidado.

Como conservar
A alcachofra pode ser refrigerada, mantendo a aparência de produto fresco por até quatro dias, desde que seja acondicionada 
dentro de sacos de plásticos. Pode ser guardada até na parte superior da geladeira, pois tolera temperaturas baixas. Os 
botões não devem ser lavados antes de colocados na geladeira.

Como consumir
A alcachofra é um excelente ingrediente para antepastos e entradas, mas também pode ser usada como recheio de 
massas ou guarnição para carne branca ou vermelha. Com uma faca ou tesoura afiada, corte o talo próximo à base, e as 
pontas das escamas. O preparo tradicional é o cozimento em água com sal e suco de limão por cerca de 30 minutos, ou 
até que as escamas se soltem com facilidade. Depois de consumir as escamas, tem-se o fundo ou coração da alcachofra, 
uma parte nobre e de textura bastante tenra.

Alcachofra com palmito

Outras hortaliças e receitas em:

Hortaliça não é só Salada
www.embrapa.br/hortalica-nao-

e-so-salada

Alcachofra
Nativa da região mediterrânea e cultivada como 
planta perene, a alcachofra foi trazida para o 
Brasil pelos italianos. Ela pertence à mesma 
família botânica da alface, da chicória e do 
girassol. Consome-se o botão floral, formado por 
um conjunto de escamas e uma base carnosa. A 
alcachofra é fonte de vitamina C, ácido fólico e 
de minerais como magnésio e potássio. 

INGREDIENTES• 8 alcachofras• ½ xícara (chá) de azeite• 1/3 xícara (chá) de suco de limão• 1 colher (sobremesa) de açúcar• ½ colher (chá) de mostarda• ½ colher (chá) de manjericão seco• 1 dente de alho pequeno picado• 250 gramas de palmito fatiado• 1 colher (sopa) de pimentão vermelho picado• Sal e pimenta a gosto

RECEITA

Tempo de preparo: 2h30
Rendimento: 4 porções
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BRS Leila

A cultivar de alface crespa BRS Leila apresenta ampla 
adaptação aos diferentes sistemas de cultivo, como campo 
aberto e cultivo protegido, mas por apresentar um formato 
cônico, destaca-se na produção hidropônica. É uma cultivar 
de ciclo médio, em torno de 35 dias nos períodos mais 
quentes e de 45 dias nos períodos mais frios, com hábito de 
crescimento determinado. A cultivar apresenta porte médio 
e caule grosso, o que facilita a colheita e a manipulação pós-
colheita. Também apresenta alta resistência aos nematoides-
das-galhas. É indicada para plantio nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste.

Alface crespa para a produção hidropônica

FOCO NA HORTALIÇA
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