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RESUMO 

 

 O objetivo desse trabalho foi avaliar a tecnologia de produção de chia com o uso do triacontanol 

no município de Pentecoste, Ceará. Para isso, conduziu-se a pesquisa na Fazenda Experimental 

do Vale do Curu, localizada em Pentecoste - Ceará. Avaliaram-se os seguintes componentes de 

produção: altura de plantas, número de panículas, produtividade em grãos e óleo e rendimento 

de óleo, submetidos a diferentes espaçamentos entre linhas (0,20 m; 0,30 m; 0,40 m e 0,50 m) 

e com e sem aplicação do triacontanol. Para as análises de sementes as variáveis consideradas 

foram porcentagem de germinação, peso de mil sementes e os testes de vigor, tais como o teor 

de água, primeira contagem, índice de velocidade de germinação e envelhecimento acelerado. 

Além do índice de velocidade de emergência e a porcentagem de emergência, submetidos a 

quatro ambientes distintos, telado com 30%, 50%, 70% de sombreamento e a pleno sol, e dois 

tipos de substratos, vermiculita e areia. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância, onde se comparou as médias através do teste de Tukey a 5% de probabilidade e os 

dados quantitativos analisados pela regressão polinomial. O triacontanol exerceu influência 

sobre a altura de plantas (1,71 m) e a produtividade em grãos, onde provocou aumento de 8,2% 

na altura de plantas e de 22,6% na produtividade, cujos valores variaram de 2.196 kg ha-1 (0,20 

m) a 1.193 kg ha-1 (0,40 m). Quanto à produtividade de óleo sob a aplicação do triacontanol 

ocorreu efeito positivo com um ganho em média 26,51%, sendo o valor de 466 kg ha-1. O maior 

rendimento de óleo ocorreu no espaçamento de 0,20 m e na ausência da aplicação de 

triacontanol, o qual variou 26,20% a 30,12%. Quanto ao uso dos espaçamentos, o plantio mais 

denso proporcionou maior produtividade, tanto para grãos como para óleo, contudo menor 

altura de plantas de chia. Sobre os tipos de sombreamentos os telados com 50% e 70% e o 

substrato vermiculita foram os que apresentaram melhor desempenho para o índice de 

velocidade de emergência e porcentagem de emergência. 

Palavras-chave: Salvia hispanica L. Triacontanol. Espaçamento. Vermiculita. Bioestimulante. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the chia production technology with the use of triacontanol 

in the municipality of Pentecoste, Ceará. For this, he led the research at the Experimental Farm 

of the Curu Valley, located at Pentecoste - Ceará. We evaluated the following production 

components: plant height, number of panicles, productivity in grain and oil yield and oil, 

submitted to different row spacings (0.20 m, 0.30 m, 0.40 m e 0.50 m) and with and without 

application of triacontanol. For seed analysis variables considered were germination 

percentage, thousand seed weight and seed vigor tests, such as water content, first count, 

germination speed index and accelerated aging. In addition to the emergence speed index and 

the percentage of emergence, under four distinct environments, greenhouse with 30%, 50%, 

70% shade and full sun, and two types of substrates, vermiculite and sand. The data were 

submitted to analysis of variance, where the average compared by Tukey test at 5% probability 

and quantitative data analyzed by polynomial regression. The triacontanol influence upon plant 

height (1.71 m) and productivity in grain, which caused an increase of 8.2% in plant height and 

22.6% in productivity, with values ranging from 2196 kg ha-1 (0.20 m) to 1193 kg ha-1 (0.40 

m). The yeld of oil under application of triacontanol was positive effect with a gain of 26.51% 

average, with the value of 466 kg ha-1. The highest oil was spaced 0.20 m and in the absence of 

the application of triacontanol, which varied 26.20% to 30.12%. Regarding the use of spacing, 

the denser planting resulted in increased productivity for both grain and for oil, but lower height 

of chia plants. On the types of shaders the cages, with 50% and 70% and vermiculite showed 

the best performance for the emergency speed index and emergence percentage. 

Key-words: Salvia hispanica L. Triacontanol. Spacing. Vermiculite. Biostimulants. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os estudos destinados a Salvia hispânica fundamentam-se, principalmente, em suas 

características nutricionais e medicinais, no entanto são escassas as informações a respeito da 

sua tecnologia de produção, bem como a qualidade de suas sementes. No Brasil, o cultivo desta 

espécie ainda é recente, mas considerando a sua importância se tem investido em novas 

tecnologias que visam o aumento da produtividade. Assim, o uso de regulador de crescimento 

aparece como uma tecnologia promissora e que já vem sendo utilizada pelos produtores. Neste 

sentido, o triacontanol, que é um álcool alifático de cadeia longa, tem se destacado como um 

bioestimulante natural capaz de promover o crescimento e aumento na produtividade de 

diversas culturas hortícolas, podendo ser obtido da cera de carnaúba, da cana-de-açúcar, da 

alfafa e da cera de abelha.  

A maior expressão do potencial produtivo de uma cultivar depende também das 

condições do meio onde as plantas se desenvolverão, deste modo, alterações relacionadas à 

população de plantas podem reduzir ou aumentar os ganhos em produtividade, pois essa 

característica é consequência da densidade das plantas nas linhas e do seu espaçamento entre 

as linhas. A redução do espaçamento proporciona melhor distribuição das plantas na área, 

permitindo maior interceptação de luz, resultando em alterações na arquitetura das plantas e 

acelerando o fechamento das entrelinhas. Por outro lado, a distribuição de plantas em uma área 

pode modificar o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, pois estas modificações estão 

relacionadas com a competição entre indivíduos, em consequência da variação no espaçamento 

entre linhas e entre plantas (FERREIRA et al., 2014).  

Como opção às técnicas de produção, o conhecimento do substrato ideal serve de 

suporte físico no qual a semente é colocada e tem a função de manter as condições ideais para 

germinação e desenvolvimento de plântulas. Conforme Brasil (2009), na escolha do substrato 

deve ser levado em consideração o tamanho da semente, sua exigência com relação à 

quantidade de água, sua sensibilidade à luz e facilidade que o mesmo oferece para avaliação 

das contagens e avaliação de plântulas, já que o mesmo possibilita melhor germinação e 

emergência, possivelmente, por apresentarem características facilitadoras como porosidade, 

esterilidade e capacidade de retenção de água.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma tecnologia de produção de chia com o 

uso do triacontanol. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Avaliar os componentes de produção de chia submetidas a diferentes espaçamentos e 

com e sem aplicação do triacontanol; 

 Avaliar a qualidade das sementes de chia submetidas a diferentes espaçamentos e com 

e sem aplicação do triacontanol; 

 Verificar por meio do teste de germinação e testes de vigor a qualidade de dois lotes de 

sementes de chia de diferentes origens; 

 Avaliar o desenvolvimento de plântulas em dois tipos de substratos através da 

porcentagem de emergência e do índice de velocidade de emergência. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Cultura da chia 

3.1.1 Considerações gerais 

A Salvia hispanica L. conhecida como “salvia espanhola”, “artemisa espanhola”, “chia 

mexicana”, “chia negra” ou simplesmente “chia”, da família Lamiaceae, é uma planta 

oleaginosa, herbácea, anual, originária das zonas montanhosas do Oeste e Centro do México 

até o norte da Guatemala e se destaca pela sua adaptação a regiões de climas tropicais e 

subtropicais (CAPITANNI et al., 2012). Apesar do desconhecimento das origens do seu cultivo 

e domesticação a seleção humana exerceu nesta espécie uma forte influência em sua evolução, 

dada a capacidade da planta produzir milhares de sementes, combinada com o seu ciclo de vida 

anual e seu sistema de polinização altamente autógamo, bem como a alta herdabilidade de 

algumas características fenotípicas (AYERZA, 2010).  

A diversidade genética em torno da chia está reduzida, por tanto, deve-se valorizar a 

diversidade atual desta espécie nativa da Mesoamérica para planejar melhor a sua conservação 

e o aproveitamento (GÓMEZ; COLIN, 2008). Segundo os mesmos autores, para reduzir a perda 

genética e cultural de Salvia hispanica, é necessário um programa de resgate e valorização desta 

espécie nativa a fim de planejar melhor seu manejo, aproveitamento e conservação. 

Durante séculos as sementes de chia eram utilizadas como alimento pelos índios do 

Oeste e do Sul do México. Para os Astecas a chia era oferecida aos deuses durante as cerimônias 

religiosas. Esse costume desapareceu a cerca de 500 anos, após a conquista do território pelos 

espanhóis, que acabaram substituindo a chia pelas suas culturas preferidas, trazidas da Europa 

(AYERZA, 2010). 

Atualmente se cultiva chia comercialmente na Austrália, Bolívia, Colômbia, Guatemala, 

México, Perú e Argentina, com destaque para as províncias de Salta, Jujuy, Tucumán e 

Catamarca (BUSILACCHI et al., 2013). O maior centro produtor do México está localizado no 

município de Acatic, em Jalisco, local onde se exportam quantidades crescentes de sementes 

para o Japão, Estados Unidos e Europa (JIMÉNEZ, 2010). No Brasil, as regiões do oeste 

Paranaense e noroeste do Rio Grande do Sul começaram a investir no cultivo de chia nas últimas 

safras, apresentando bons resultados, apesar da falta de informação a respeito das exigências 

nutricionais da planta (MIGLIAVACCA et al., 2014). 
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3.1.2 Características agronômicas 

As características morfológicas e fenológicas que identificam as variedades 

domesticadas de Salvia hispanica são: cálices fechados, sementes de maior tamanho, 

inflorescências mais compactas, flor mais larga, presença de dominância apical e uniformidade 

dos períodos de floração e maturação. Como na maioria das plantas cultivadas, a chia tem 

demonstrado uma ligeira perda de variabilidade genética no processo de domesticação, com 

isso, os esforços estão sendo direcionados na seleção de plantas domesticadas, a partir de una 

porção pequena do total da diversidade genética (CAHILL, 2005). 

Di Sapio et al. (2012) classificaram as folhas de chia como folhas simples, opostas, 

lâmina oval-elíptica, pubescente e com ápice agudo. O caule primário de contorno 

quadrangular, vértices muito pronunciados com colênquima angular. Os frutos são secos 

indeiscentes, monospérmicos, obovoides, cor castanho acinzentado com manchas castanho 

escuro ou algumas manchas de cor esbranquiçadas. As sementes são albuminosas, com 

superfície reticulada e cor amarelo-ocre. Ainda segundo os mesmos autores, as características 

micrográficas observadas, quando analisadas em conjunto, contribuem para o controle de 

qualidade botânico, evitando falsificações ou adulterações, no processo de comercialização de 

Salvia hispanica como matéria prima para a indústria e/ou farmacêutica. 

As flores são hermafroditas, de coloração roxa (Figura 1) ou branca, pequenas (3 – 4 

mm) com pequenas pétalas e possuem uma parte fundida, o que contribui para uma alta taxa de 

autofecundação, sendo encontradas nas extremidades dos ramos (CAHILL; PROVANCE, 

2002). Após a fecundação as flores dão lugar a um fruto em forma de aquênio indeiscente 

(JIMÉNEZ, 2010), monospérmico, oval, suave e brilhante, de coloração preta acinzentada, com 

manchas irregulares em sua maioria avermelhadas e em alguns casos brancas que quando 

mergulhados em água originam um líquido gelatinoso, devido à presença de mucilagem na 

superfície. 

 

 

  



19 
 

Figura 1- Flores e inflorescências de chia cultivadas em Pentecoste – CE, 2014 

  

Fonte: a autora 

 

A chia está sendo bem aceita devido a importantes características relacionadas às suas 

sementes, por exemplo, livre de glúten (BUENO et al., 2010). Além disso, dos 33% de óleo da 

semente, 58,7 % corresponde ao ácido α-linolênico, ácido graxo insaturado ômega-3(ω-3), 

importante para a saúde humana, considerado essencial, já que o corpo não é capaz de sintetizá-

lo. Entre os componentes principais do óleo também se encontra o ácido linoleico que varia 

entre 17 e 26% (AYERZA, 2010). Uma notável diferença entre a chia e as outras fontes de ω-

3 é o baixo teor de sódio das sementes, o que a torna uma excelente opção de alimento para as 

pessoas que sofrem de pressão sanguínea alta e necessitam de uma dieta com baixos níveis de 

sódio (BUSILACCHI et al., 2013). As sementes de chia são pequenas e produzem uma grande 

quantidade de um composto mucilaginoso quando são embebidas em água, como mostrada na 

Figura 2.  

Esta mucilagem presente no tegumento da semente é um polissacarídeo útil como fibra 

solúvel e dietética; os óleos essenciais podem ser usados na indústria de sabores e fragrâncias, 

além disso, os ácidos graxos saturados e o colesterol do ovo se reduzem quando se adiciona 

sementes de chia a dieta de galinhas (AYERZA, 2010). Possivelmente a mucilagem atua como 

uma espécie de filtro, que previne o efeito prejudicial das condições de salinidade durante a 

germinação (YANG et al., 2010).  
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Figura 2- Formação de mucilagem em sementes de chia após o contato com a água, LAS, UFC, 

2013 

 

Fonte: a autora 

 

3.2 Triacontanol ou TRIA 

O triacontanol é um álcool alifático de cadeia longa, cuja fórmula química é C30H61OH 

(RAMANARAYAN; SWAMY, 2004). É conhecido como um composto que promove o 

crescimento de diversas culturas hortícolas. Pode ser obtido da cera de carnaúba, da cana-de-

açúcar, da alfafa e da cera de abelha (CHEN et al., 2002). O TRIA que na forma natural se 

encontra como um éster, tem sido reconhecido como um promissor composto, que quando 

aplicado exogenamente promove o crescimento de diversas culturas hortícolas. 

Segundo Perveen et al. (2016), estudando a influência da aplicação foliar do TRIA na 

cultura do milho, constatou que, além de regular o crescimento de algumas espécies, este 

composto, pode alterar o metabolismo e a absorção de nutrientes, e desta forma, induzir a 

tolerância à salinidade em milho. No entanto, segundo Naeem et al. (2012), embora o TRIA 

seja um natural regulador de crescimento de plantas, o mesmo não pode ser considerado um 

fitohormôrnio, por se tratar de um regulador secundário. Tais reguladores de crescimento tem 

a capacidade de melhorar a eficiência fisiológica das células e, deste modo, exploram o 

potencial genético da planta. Para os mesmos autores, muitos pesquisadores têm relatado o 

papel positivo de TRIA na melhoria do crescimento, rendimento, fotossíntese, fixação de 

nitrogênio, atividade das enzimas, amino ácidos, açúcares redutores, e a proteína solúvel de 

plantas. Porém, muito há o que se investigar sobre o efeito do TRIA nas condições do semiárido.  

 

 

 

 



21 
 

3.3 Espaçamento e densidade 

O espaçamento entre as linhas e a densidade de plantas nas linhas podem ser 

manipuladas, com a finalidade de estabelecer o arranjo mais adequado à obtenção de maior 

produtividade e adaptação à colheita mecanizada. No arranjo onde o espaçamento entre linhas 

é igual ao espaçamento entre plantas dentro das linhas, têm sido observados aumentos na 

produtividade de algumas culturas (EGLI, 1994).  

Maiores espaçamentos em uma mesma população proporcionam melhor distribuição 

espacial das plantas na área, com maior aproveitamento da radiação solar, pois permitem a 

redução da densidade de plantas nas linhas. Isto, de acordo com Ventimiglia et al. (1999), 

determina maior potencial de rendimento e produtividade real de grãos. 

Segundo Yadava (2001), o espaçamento é um dos mais importantes fatores que 

influenciam o crescimento e o rendimento final do cultivo, sendo que o rendimento final do 

cultivo é dependente da produtividade individual da planta e da população de plantas mantida 

por unidade de área. 

Dentre os fatores que afetam a produção, a densidade de plantas na área de cultivo 

merece destaque. A distribuição de plantas em uma área pode modificar o desenvolvimento 

vegetativo e reprodutivo. Estas modificações estão relacionadas com a competição entre 

indivíduos, em consequência da variação no espaçamento entre linhas e entre plantas 

(FERREIRA et al., 2014). Ainda de acordo com estes autores, o aumento da população de 

plantas pode contribuir para melhorar a exploração tanto do ambiente quanto da cultivar, tendo 

como consequência o aumento da produtividade. O adequado é o estabelecimento de uma 

população ótima, que maximiza a exploração desses fatores, garantindo a maior produtividade. 

Neste sentido, os estudos realizados no Brasil, embora incipientes, tem demonstrado que o 

número de plantas por área é fator de suma importância na obtenção de elevada produção e 

manutenção de qualidade de inflorescências (COSTA et al., 2000). Em contrapartida Porto et 

al. (2012) observaram redução no tamanho da inflorescência com aumento da população de 

plantas na área. 

 

3.4 Substrato e sombreamento 

A luz é o fator preponderante no controle do crescimento, do desenvolvimento e do 

metabolismo das plantas, que são afetados por sua intensidade, direção, duração e qualidade, 

entretanto, sabe-se que algumas espécies têm melhor desenvolvimento em área sombreada 

(MORAES NETO et al., 2000). 
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Estudos de crescimento de plantas, por meio do controle da radiação incidente por uso 

de telados redutores da radiação (AGUILERA et al., 2004), têm sido amplamente utilizados 

para o conhecimento da ecofisiologia de espécies, submetidas a diferentes condições de 

luminosidade.  

A etapa de produção de mudas é fase fundamental para obtenção da uniformidade das 

plantas. Nessa fase, o tipo de substrato, tipo de ambiente protegido, o volume de recipiente, a 

irrigação, a adubação e o manejo correto das operações de produção propiciam condições para 

obtenção de plantas com elevada qualidade, para garantir o sucesso no desenvolvimento a 

campo. Segundo Mota et al. (2012), para o plantio ou replantio de espécies em florestas naturais 

ou em reflorestamento, assim como na produção de mudas de elevada qualidade, o 

conhecimento da ecofisiologia da germinação/emergência e crescimento inicial das espécies 

são requisitos fundamentais para o sucesso da atividade.  

Dentre os fatores importantes para obtenção de mudas de qualidade, o substrato se 

enquadra como elemento que promove influência sobre a formação inicial dos vegetais em 

recipientes (COSTA et al., 2011), devendo-se dar especial atenção à sua escolha. Ainda 

segundo esses autores, aliado e interagindo com os substratos, o ambiente de cultivo protegido 

influência o desenvolvimento inicial da planta, agregando vigor às mudas e, consequentemente, 

melhor adaptação e pegamento a campo (COSTA et al., 2011). Para Zanella et al. (2006), a 

utilização de sombreamento é uma importante técnica na formação de mudas frutíferas, pois 

afeta diretamente o crescimento da planta e posteriormente a formação do pomar. 

O substrato para germinação serve de suporte físico no qual a semente é colocada e tem 

a função de manter as condições ideais para germinação e desenvolvimento de plântulas 

(FIGLIOGLIA et al., 1993). De acordo com Brasil (2009), na escolha do substrato deve ser 

levado em consideração o tamanho da semente, sua exigência com relação a quantidade de 

água, sua sensibilidade a luz e facilidade que o mesmo oferece para avaliação das contagens e 

avaliação de plântulas, além da disponibilidade e familiaridade do analista com o método de 

análise. 

A vermiculita é um tipo de substrato que vem sendo bastante utilizado, principalmente 

para a produção de mudas de espécies florestais e também poderia ser utilizada nos laboratórios 

de análise de sementes para instalação do teste de germinação, por apresentar vantagens como: 

fácil obtenção, viabilidade econômica, uniformidade na composição química e granulométrica, 

porosidade, capacidade de retenção de água e baixa densidade (MARTINS et al., 2009). Além 

disso, é um produto industrializado e estéril, obtido a partir do processo de expansão da mica, 

que é realizada entre 800 e 900 ºC (EUCATEX, 2009). 
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Segundo Ferreira et al. (2009), os substratos que possibilitam melhor germinação e 

emergência, possivelmente, apresentam características facilitadoras como porosidade, 

esterilidade e capacidade de retenção de água. Os autores ainda citam que a variação na 

disponibilidade de água dos substratos causa, frequentemente, prejuízos à germinação das 

sementes. Fernandes et al. (2006) citam que a maior proporção de partículas pequenas no 

substrato diminui a porcentagem de germinação das sementes, pois dificulta a absorção de água 

nos primeiros dias após a semeadura e prejudica a aeração para as raízes após a quebra da tensão 

superficial.  



24 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AGUILERA, D. B.; FERREIRA, F. A.; CECON, P. R. Crescimento de Siegesbeckia orientalis 

sob diferentes condições de luminosidade. Planta Daninha, v. 22, n. 1, p. 43-51, 2004.  

 

AYERZA, R. Effects of Seed Color and Growing Locations on Fatty Acid Content and 

Composition of Two Chia (Salvia hispanica L.) Genotypes. Journal of the American Oil 

Chemists’ Society, Champaign, v. 87, p. 1161–1165, 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de 

sementes. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 

Agropecuária. Brasília, DF: Mapa/ACS, 2009. 395p. 

 

BUENO, M. et al. Análisis de la calidad de los frutos de Salvia hispanica L. (Lamiaceae) 

comercializados em la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina). Boletin Latinoamericano y 

del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas, Santiago, v. 9, n. 3, p. 221–227, 2010. 

 

BUSILACCHI, H. et al. Evaluacion de Salvia hispanica L. cultivada en el sur de Santa Fe 

(República Argentina ). Cultivos Tropicales, San José de las Lajas, v. 34, n. 4, p. 55–59, 2013. 

 

CAHILL, J. P.; EHDAIE, B. Variation and heritability of seed mass in chia (Salvia hispanica 

L.). Genetic Resources and Crop Evolution, Dordrecht, v. 52, n.2, p. 201–207, 2005. 

 

CAHILL, J. P.; PROVANCE, M. C. Genetics of Qualitative Traits in Domesticated Chia 

(Salvia hispanica L.). The Journal of Heredity, Oxford, v. 93, n. 1, p. 2000–2003, 2002. 

 

CAPITANNI, M. I.; SPORTORNO, V.; NOLASCO, S. M.; TOMÁS, M. C. Physicochemical 

and functional characterization of by-products from chia (Salvia hispanica L.) seeds of 

Argentina. Food Science and Technology, 45(1), 94-102. doi: 10.1016/j.lwt.2011.07.012 

 

CHEN, X. et al. Isolation and characterization of in rice (Oriza sativa L.). Possible Role of 

Triacontanol as a Plant Growth Stimulator. Plant and Cell Physiology, v.43, n.8, p.869-876, 

2002. 



25 
 

 

COSTA, N. D.; RESENDE, G. M. de; DIAS, R de C. S. Avaliação de cultivares de cebola em 

Petrolina-PE. Horticultura Brasileira, Vitória da Conquista-BA, v. 18, n. 1, p. 57, 2000. 

 

COSTA, E.; LEAL, P.A. M.; MESQUITA, V.A.G.; SASSAQUI, A.R. Efeitos do Organosuper 

e do ambiente protegido na formação de mudas de mamoeiro. Engenharia Agrícola, v 31, n 1, 

p. 41-55. 2011 http://dx.doi.org/10.1590/S0100-69162011000100005. 

 

DI SAPIO, O. et al. Caracterización Marofoanatómica de Hoja, Tallo, Fruto y Semillha de 

Salvia hispanica L. (Lamiaceae). Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromaticas, Santiago, v. 11, n. 3, p. 249–268, 2012. 

 

EGLI, D. B. Mechanisms responsible for soybean yield response to equidistant planting 

patterns. Agronomy Journal, Madison, v. 86, n. 6, p. 1046-1049, 1994. 

 

EUCATEX. Isolantes, condicionadores de solo e substratos. Minério de vermiculita crua 

concentrada. Disponível em: 

<http://www.eucatex.com.br/eucatex/descricao.asp?B2=&A1=15&A2=104>. Acessado em: 

29 de mar de 2016 

 

FERREIRA, N. C.; SELEGUINI, A.; SENO, S.; FARIA JÚNIOR, M. J. A. Produção e 

qualidade de inflorescências de couve-flor em função da densidade de plantio. Revista de 

Agricultura Neotropical, Cassilândia-MS, v. 1, n. 2, p. 1-7, out./dez. 2014. 

 

FERREIRA, M. G. R.; ROCHA, R. B.; GONÇALVES, E. P.; ALVES, E. U.; RIBEIRO, G. D. 

Influência do substrato no crescimento de mudas de cupuaçu (Theobroma grandiflorum 

Schum.). Acta ScientiarumAgronomy, v. 31, n. 4, p. 677-681, 2009. 

 

FERNANDES, C.; CORÁ, J. E.; BRAZ, L. T. Alterações nas propriedades físicas de substratos 

para cultivo de tomate cereja, em função de sua reutilização. Horticultura Brasileira, v. 24, n. 

1, p. 94-98, 2006. 

 



26 
 

FIGLIOLIA, M. B.; OLIVEIRA, E. C.; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M. Análise de sementes. 

In: AGUIAR, I.B.; PIÑARODRIGUES, F.C.M. (Eds.). Sementes florestais tropicais. 

Brasília: ABRATES, 1993. p.37-74. 

 

GOMEZ, J. A. H.; COLÍN, S. M. Caracterización morfológica de chía (Salvia hispanica). 

Revista Fitotecnia Mexicana, v.31, n. 2, 2008. 

 

JIMÉNEZ, F. E. G. Caracterización de compuestos fenólicos presente en la semilla y aceite 

de chía (Salvia hispanica L.), mediate electroforesis capilar. 2010. 101p. Tesis (Mestrado 

em Ciências em Alimentos) Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas, Cidade do México, 2010. 

 

MARTINS, C. C.; BOVI, M. L. A.; SPIERING, S. H. Umedecimento do substrato na 

emergência e vigor de plântulas de pupunheira. Revista Brasileira de Fruticultura, v.31, n.1, 

p.224-230, 2009. 

 

MIGLIAVACCA, R. A. et al. Uso da cultura da chia como opção de rotação no sistema de 

plantio direto. In: ENCONTRO NACIONAL DE PLANTIO DIRETO NA PALHA, 14, 2014, 

Bonito. Anais. Brasília: Embrapa, 118p. 

 

MORAIS NETO, S.P. et al. Crescimento de mudas de algumas espécies arbóreas que ocorrem 

na mata atlântica em função do nível de luminosidade. Revista Árvore, v. 24, p. 35-45.2000. 

 

MOTA, L.H.S.; SCALON, S.P.Q; HEINZ, R. Sombreamento na emergência de plântulas e no 

crescimento inicial de Dipteryx alata Vog. Ciência Florestal, v. 22, n. 3. p. 423-431. 2012. 

http://dx.doi.org/10.5902/198050986611. 

 

NAEEM, M. et al. Triacontanol: a potent plant growth regulator in agriculture. Journal of 

Plant Interactions, vol. 7, No. 2, p.129-142. 2012. 

 

PERVEEN, S., IQBAL, M., PARVEEN, A. et al. Exogenous triacontanol-mediated increase in 

phenolics, proline, activity of nitrate reductase, and shoot k+ confers salt tolerance in maize 

(Zea mays L.) Brazilian Journal of Botany, 2016. doi:10.1007/s40415-016-0310-y 

 



27 
 

PÔRTO, D. R. de Q.; CECÍLIO FILHO, A. B.; REZENDE, B. L. A.; BARROS JUNIOR, A. 

P.; SILVA, G. S. da. Densidade populacional e época de plantio no crescimento e produtividade 

da couve-flor cv. Verona 284. Revista Caatinga, Mossoró-RN, v. 25, n. 2, p. 92-98, set. 2012. 

 

RAMANARAYAN, K.; SWAMY, G.S. Triacontanol negatively modulates the jasmonic acid-

stimulated proteinase inhibitors in tomato (Lycopersicon esculentum). Journal of Plant 

Physiology, v. 161, n.4, p 489-492, 2004. 

 

STEFANELLO, R. et al. Resposta fisiológica de sementes de chia (Salvia hispanica–Lamiales: 

Lamiaceae) ao estresse salino. Biotemas, v. 28, n. 4, p. 35-39, dez. 2015. 

 

VENTIMIGLIA, L. A.; COSTA, J. A.; THOMAS, A. L.; PIRES, J. L. F. Potencial de 

rendimento da soja em razão da disponibilidade de fósforo no solo e dos espaçamentos. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 34, n. 2, p. 195-199, fev. 1999. 

 

YADAVA, A.K. Cultivation of lemon grass (Cymbopogon flexuosus, 'CKP-25') under Poplar 

based agroforestry system. Indian Forester, v. 127, n.2, p. 213-223, 2001.  

 

YANG, X.; DONG, M.; HUANG, Z. Role of mucilage in the germination of Artemisia 

sphaerocephala (Asteraceae) achenes exposed to osmotic stress and salinity. Plant physiology 

and biochemistry : PPB / Société française de physiologie végétale, Paris, v. 48, n. 2-3, p. 131–

135, 2010. 

 

ZANELLA, F.; SONCELA, R.; LIMA, A.L.S. Formação de mudas de maracujazeiro “amarelo” 

sob níveis de sombreamento em Ji-Paraná/RO. Ciência e Agrotecnologia, v. 30, n. 5. p. 880-

884. 2006. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542006000500009. 

 

  



28 
 

CAPÍTULO 1 

 

MANEJO DA CULTURA DA CHIA COM O USO DO TRIACONTANOL 

 

Resumo  

O triacontanol é um eficiente regulador natural de crescimento de planta, encontrado em ceras 

epicuticulares que tem despertado o interesse de muitos pesquisadores. Desta forma, o objetivo 

desse trabalho foi avaliar o efeito da aplicação do triacontanol na cultura da chia em diferentes 

espaçamentos. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental do Vale do Curu, 

localizado em Pentecoste, Ceará. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com os 

tratamentos distribuídos em esquema fatorial 2x4, referentes à aplicação sem e com o 

triacontanol e quatro tipos de espaçamentos (0,20; 0,30; 0,40 e 0,50 m), com quatro repetições. 

Avaliaram-se os seguintes componentes de produção: altura de plantas, número de panículas, 

produtividade em grãos e óleo e rendimento de óleo. Para as análises dos grãos as variáveis 

consideradas foram porcentagem de germinação e peso de mil sementes. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância, onde se comparou as médias através do teste de Tukey 

a 5% de probabilidade e os dados quantitativos analisados pela regressão polinomial. O 

triacontanol exerceu influência sobre a altura de plantas (1,71 m) e a produtividade em grãos, 

onde provocou aumento de 8,2% na altura de plantas e de 22,6% na produtividade, cujos valores 

variaram de 2.196 kg ha-1 (0,20 m) a 1.193 kg ha-1 (0,40 m). Quanto à produtividade de óleo 

sob a aplicação do triacontanol ocorreu efeito positivo com um ganho em média 26,51%, sendo 

o valor de 466 kg ha-1. O maior rendimento de óleo ocorreu no espaçamento de 0,20 m e na 

ausência da aplicação de triacontanol, o qual variou 26,20% a 30,12%. Quanto ao uso dos 

espaçamentos, o plantio mais denso proporcionou maior produtividade, tanto para grãos como 

para óleo, contudo menor altura de plantas de chia.  

Palavras-chave: Salvia hispanica L. Regulador de crescimento. Germinação. Grãos. 
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MANAGEMENT OF CULTURE OF CHIA WITH THE USE TRIACONTANOL 

 

Abstract  

The triacontanol is an efficient regulator of natural plant growth found in the waxes that has 

aroused the interest of many researchers. Thus, the aim of this study was to evaluate the effect 

of triacontanol application in the culture of chia in different spacings. The experiment was 

conducted at the Experimental Farm of the Curu Valley, located in Pentecoste, Ceará. We used 

a completely randomized design with the treatments distributed in a 2x4 factorial design, 

concerning the application with and without triacontanol and four types of spacings (0.20, 0.30, 

0.40 and 0.50 m), with four replications. We evaluated the following production components: 

plant height, number of panicles, productivity in grain and oil yield and oil. For grain analysis 

variables considered were germination percentage, thousand seed weight. The data were 

submitted to analysis of variance, where the average compared by Tukey test at 5% probability 

and quantitative data analyzed by polynomial regression. The triacontanol influence upon plant 

height (1.71 m) and productivity in grain, which caused an increase of 8.2% in plant height and 

22.6% in productivity, with values ranging from 2196 kg ha-1 (0.20 m) to 1193 kg ha-1 (0.40 

m). The productivity of oil under application of triacontanol was positive effect with a gain of 

26.51% average, with the value of 466 kg ha-1. The highest oil was spaced 0.20 m and in the 

absence of the application of triacontanol, which varied 26.20% to 30.12%. Regarding the use 

of spacing, the denser planting resulted in increased productivity for both grain and for oil, but 

lower height of chia plants. 

Key words: Salvia hispanica L. Growth regulator. Germination. Grain. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Salvia hispanica L., chia, é originária do Sul do México e Norte da Guatemala. Esta 

espécie tem sido objeto de investigação, sendo-lhe reconhecidos os efeitos benéficos à saúde 

(SANDOVAL-OLIVEROS; PAREDES-LÓPEZ, 2013), pois suas sementes contêm alto teor 

de ácido α-linolênico e linoleico e considerável quantidades de antioxidantes, proteínas e fibra 

alimentar (DAL’MASO et al., 2013).  Para Stefanello et al. (2015), as plantas de chia estão 

sujeitas a condições de estresses que limitam seu crescimento, desenvolvimento e sobrevivência 

onde quer que cresçam. Então, é indispensável estudá-la em seu ambiente adequando o melhor 

manejo e cultivar para as condições adversas.  

Nas condições de Pentecoste-CE, a cultura da chia apresenta ciclo de 90 dias e essa 

precocidade provavelmente está relacionada às condições climáticas predominantes na região. 

A chia é uma espécie sensível ao fotoperíodo, sendo considerada uma planta de dias curtos, seu 

crescimento varia de acordo com a latitude e o seu ciclo pode variar entre 90 até 150 dias 

(JAMBOONSRI et al., 2012), por exemplo, uma cultivar plantada em La Unión, Colômbia, 

estava pronta para ser colhida aos 90 dias, enquanto a mesma espécie semeada em Carril, 

Argentina, necessitou de 150 dias (AYERZA; COATES, 2006).  

Algumas pesquisas têm dado importância ao estudo da ação dos reguladores vegetais 

sobre as plantas cultivadas, em busca de outras substâncias que afetem favoravelmente a 

produtividade das culturas, como é o caso de métodos que envolvem a aplicação de substâncias 

sintéticas. Contudo, elas possuem custo elevado, por isso tem-se procurado na natureza 

substâncias que possam substituí-las, sem prejuízo no resultado final. Assim o triacontanol tem 

demonstrado eficácia como substituto das auxinas sintéticas (CHEMEXPER, 2015). 

Para Ertani et al. (2013) o triacontanol tem sido descrito como um bioestimulante capaz 

de aumentar o peso da matéria fresca e seca das plantas. É um álcool alifático, com potencial 

de estimular o crescimento dos vegetais. Neste sentido, várias pesquisas têm demonstrado o seu 

efeito no crescimento de algumas culturas, como o arroz, tomate e cevada. Contudo, outras 

espécies também apresentam este composto, entre elas a Copernicia prunifera (CHEN et al., 

2002). Waqas et al. (2016), trabalhando com Vigna radiata L. sob estresses abióticos, 

concluíram que o triacontanol estimulou o crescimento da cultura e a proteção contra estresse 

térmico. Chen et al. (2005) afirmam que o triacontanol atua desde reguladores de crescimento 

a funções fisiológicas, como rápido crescimento, indução precoce da floração e modificação da 

taxa fotossintética, além de aumentar a resistência de plantas a salinidade e a seca (NAEEM et 

al., 2012). 
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Dentre os fatores que afetam a produção, a densidade de plantas merece destaque. A sua 

distribuição em uma área pode modificar o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. Estas 

modificações estão relacionadas com a competição entre indivíduos, em consequência da 

variação no espaçamento entre linhas e entre plantas (FERREIRA et al., 2014). Desta forma, é 

de suma importância estudar o espaçamento e a ser adotada especificamente para determinada 

cultura, já que densidade baixa aumenta a eficiência de interceptação da radiação solar por área, 

aumentando a produção de grãos por planta, mas provoca redução da produtividade por área, 

por outro lado, a alta densidade incrementa a competição intraespecífica por fotoassimilados. 

Entretanto, são restritas as informações em relação às características agronômicas, exigências 

nutricionais e manejo para a produção desse grão em região semiárida. Desta forma, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação do triacontanol no desenvolvimento e 

produtividade da chia submetida a diferentes espaçamentos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Vale do Curu, pertencente ao 

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizada no município 

de Pentecoste, Ceará. Geograficamente entre os paralelos 3º45’ e 4º00’ de latitude Sul e os 

meridianos 39º15’ e 39º30’ de longitude Oeste, a uma altitude de 47 m e em Planossolo de 

textura franco arenosa (EMBRAPA, 2013). O clima da região, de acordo com a classificação 

de Köppen, é do tipo BSw'h', ou seja, semiárido com chuvas irregulares, com precipitação 

média anual de 806,5 mm concentrada nos meses de janeiro a abril, temperatura média de 28 

°C e umidade relativa média do ar de 73,8%. (ALVARES et al., 2014). 

O cultivo foi conduzido em condições irrigadas, já que ocorreu entre outubro de 2013 a 

janeiro de 2014, período com ausência de chuvas. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial (4x2), com quatro repetições. O primeiro fator correspondeu a quatro espaçamentos 

(0,20 m x 0,10 m; 0,30 m x 0,10 m; 0,40 m x 0,10 m e 0,50 m x 0,10 m) entre linhas e entre 

plantas, respectivamente; e o segundo, aos tratamentos que receberam ou não a aplicação em 

cobertura do triacontanol (TRIA), resultando em 32 parcelas.  

O experimento foi instalado em canteiros de alvenaria ocupando área total de 26,20 m2 

com uma população de 1600 plantas. A parcela foi constituída de cinco linhas de 1,0 m 

contendo 50 plantas e espaçadas conforme o tratamento (0,20 m; 0,30 m; 0,40 m e 0,50 m), 

sendo considerada área útil as três linhas centrais. 
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Para o preparo do solo adicionou-se 10 litros de esterco bovino curtido por m2, realizando 

o revolvimento do mesmo para incorporação do esterco seguido de nivelamento. Após esta 

etapa, as sementes de chia foram semeadas manualmente ao longo do sulco de plantio e aos 20 

dias após semeadura (DAS) realizou-se o desbaste deixando em cada cova a plântula mais 

vigorosa. 

Na condução do experimento foram feitas capinas manuais e irrigação por micro aspersão 

duas vezes ao dia, por um período de 30 minutos com microaspersores de vazão 42 L h-1. 

Não foram necessárias aplicações de defensivos contra pragas e doenças, pois as mesmas 

não ocorreram ou quando ocorreram não prejudicaram as plantas ao ponto de necessitar tal 

intervenção. 

Aos 45 DAS utilizou-se o TRIA (solução 1 g L-1), o qual foi diluído na proporção de 350 

ml L-1 e aplicado via foliar nas plantas de chia. Realizaram-se três aplicações, sendo a primeira 

na pré-florada (45 DAS) e as demais aos 60 e 75 DAS.  

Para as análises foram realizadas amostragens em cada parcela coletando-se, 

aleatoriamente, cinco plantas da área útil. As variáveis avaliadas foram:  

 

Altura de plantas (ALT): medida do nível do solo até o ápice da planta utilizando-se uma 

trena;  

Número de panículas (NP): contabilizadas manualmente após a coleta;  

Produtividade (PROD): avaliada na área útil de cada parcela, extrapolada para hectare; 

Teor de óleo (TO): extraído pelo método de Soxhlet (solvente), utilizando o extrator de gordura 

da Tecnal modelo TE-044-8/50 e o n- hexano como solvente (ZENEBON et al., 2008); 

Peso de mil sementes (PMS): foi determinado, contando-se ao acaso e manualmente, oito 

repetições de 100 sementes de cada tratamento (semente pura). Em seguida as sementes de cada 

repetição foram pesadas, calculando-se a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação 

dos valores obtidos das pesagens e o resultado expresso em gramas (BRASIL, 2009). 

Os dados obtidos foram submetidos a teste de normalidade e à análise de variância. Para 

a comparação das médias do triacontanol utilizou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade, 

porém os efeitos dos espaçamentos foram analisados por meio da análise de regressão 

polinomial. Empregou-se para análise dos dados o programa estatístico SISVAR 5.6 

(FERREIRA, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise de variância (ANAVA) verificou-se que houve efeito significativo ao 

nível de 5% de probabilidade para a aplicação de triacontanol e para a influência dos diferentes 

espaçamentos nas variáveis altura de plantas, número de panículas e produtividade (Tabela 1). 

Observa-se ainda nesta Tabela que a interação entre os fatores triacontanol e espaçamentos foi 

significativa apenas para o número de panículas em nível de 5% de probabilidade.  

Houve efeito positivo para a aplicação do triacontanol sobre a altura e produtividade, 

onde provocaram aumento de 8,2% na altura de plantas e de 22,6% na produtividade. O 

incremento nessas variáveis ocorreu provavelmente devido a um rápido aumento da 

fotossíntese induzido pelo “TRIA-indutor”, que tem sido referido como um regulador que 

influencia positivamente muitos genes envolvidos no processo fotossintético (CHEN et al., 

2003). 

 

Tabela 1 – Resumo da ANAVA para altura de plantas (ALT), número de panículas (NP), 

produtividade (PROD), germinação (G) e peso de mil sementes (PMS) em plantas de chia 

submetidas ao tratamento com e sem triacontanol (TRIA) em diferentes espaçamentos, 

cultivadas em Pentecoste, Ceará, 2014 

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

ALT NP PROD G PMS 

Tria (T) 1 1001,04* 252000723,37* 867160,17* 90,49ns 0,00010ns 

Espaçamento (E) 3 393,59* 47391879,49* 1344839,28* 9,61ns 0,00999ns 

Regressão Linear 1 715,40* 101040606,41* 2688612,03* 22,59ns 0,000817ns 

Regr. Quadrática 1 135,38ns 8968260,04* 1257668,17* 4,05ns 0,000920ns 

Interação T x E 3 61,93ns 42895484,49* 354621,06ns 99,99ns 0,02330ns 

Resíduo 16 100,00 5900481,96 138784,08 28,42 0,00558 

CV (%)  6,11 17,11 24,99 9,69 7,60 

*: Significativo a 0,05 de probabilidade; ns: Não significativo; GL = Grau de Liberdade e CV = Coeficiente de 

Variação.  

 

As análises demonstraram que a altura das plantas teve um comportamento de 

crescimento linear à medida que foram aumentando os espaçamentos, portanto no intervalo dos 

espaçamentos estudados, o maior espaçamento proporcionou também maior crescimento da 

planta, sendo a altura de 1,71 m o ponto máximo da reta no intervalo analisado (Figura 3). Estes 
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resultados foram superiores aos registrados por Ali et al. (2012), quando afirmaram em seu 

estudo sobre o futuro promissor da chia, que essas plantas chegam a atingir 1 m de altura.  

Contudo, Migliavacca et al. (2014) trabalhando com chia como opção de rotação de 

cultura no Sul do país, verificaram que a planta pode chegar até 2 m de altura se for semeada 

nos meses de outubro e novembro, onde encontra condições favoráveis ao seu desenvolvimento.  

 

Figura 3 – Altura de plantas de chia em função dos espaçamentos entre linhas e submetidas ao 

tratamento com e sem triacontanol 

 

Observou-se que à medida que se aumentou o espaçamento, a altura da planta também 

aumentou descartando a possibilidade de estiolamento quando esta foi adensada, assim a baixa 

estatura observada sugere a possibilidade de seu cultivo em menores espaçamentos, 

contribuindo, com isso, no controle de plantas daninhas. Na argentina, o espaçamento de plantio 

recomendado é de 0,70 m entre linhas (BUSILACCHI et al., 2013) e a distância entre plantas 

é de 0,05 a 0,06 m na linha de semeadura (POZO, 2010).  

Como a interação entre o espaçamento e a aplicação do triacontanol foi significativa para 

o número de panículas, na Tabela 2 demonstra-se a comparação das médias no desdobramento 

desta interação através do teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

Analisando-se estes resultados pode-se observar que na ausência do triacontanol foram, 

em média, produzidas mais panículas do que na presença do mesmo, excetuando-se no 

espaçamento de 0,50 m onde o triacontanol não influenciou, mantendo-se estatisticamente 

iguais o número de panículas produzidas. Verifica-se ainda que nos menores espaçamentos 0,20 

m (20700 panículas ha-1) e 0,30 m (22900 panículas ha-1) sem a presença do triacontanol foram 

iguais estatisticamente e superiores as demais combinações.  
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Tabela 2 – Desdobramento da interação entre espaçamentos e triacontanol, para o número de 

panículas na cultura da chia, cultivada em Pentecoste, Ceará, 2014 

Espaçamentos Número de panículas (panículas ha-1) 

(m) Sem TRIA Com TRIA Média 

0,20 20700,00 abA 10933,33 aB 15816,67 

0,30 22900,00 aA 11650,00 aB 17275,00 

0,40 15133,33 bcA 9533,33 aB 12333,33 

0,50 10999,67 cA 11693,33 aA 11346,50 

Média 17433,25 10952,50 - 

Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem 

pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

 

No entanto, Skogen et al. (1982) trabalhando com plantas de crisântemo (Chrysanthemum 

morifolium) tratadas com triacontanol, obtiveram resultados contrários, em que houve aumento 

no número de inflorescências e na qualidade das flores. Neste caso, o incremento se atribui, 

principalmente, ao aumento da taxa de assimilação líquida, pois conforme observado por 

Naeem et al. (2012) em sua revisão sobre o principal papel do TRIA no crescimento e 

desenvolvimento de plantas, concentrações nanomolares favoreceram o crescimento e 

atividades fisiológicas em diversos grupos de plantas, sendo, portanto, uma técnica vantajosa 

para melhorar também o rendimento e qualidade de diversas culturas, tais como hortícolas, 

medicinal e plantas aromáticas.  

Aplicações de reguladores de crescimento promovem o crescimento longitudinal do caule 

de diversas espécies, atuando tanto no alongamento como na divisão celular e, dessa forma, 

promovendo o crescimento das plantas (TAIZ; ZEIGER, 2013). 

Maiores densidades resultaram em maior produção de panículas, pois menores 

espaçamentos em uma mesma população proporcionam melhor distribuição espacial das 

plantas na área, com maior aproveitamento da radiação solar, já que permitem a redução da 

densidade de plantas nas linhas, deste modo, determina maior potencial de rendimento e 

produtividade real de grãos. 

Inversamente ao comportamento da altura de plantas a produtividade decaiu com o 

aumento gradativo dos espaçamentos só que com um comportamento quadrático conforme 

demonstrado na Figura 4. Isso ocorreu, provavelmente, porque quando se aumenta a densidade 

de plantas, consequentemente, eleva-se o rendimento dos grãos por unidade de área, porém este 

adensamento favorece o rendimento de grãos até certo ponto, pois quando excessivo, pode gerar 
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uma competição inter ou intraespecífica nas plantas. Para Marchão et al. (2005), deve-se 

considerar nos arranjos tradicionais de plantas à alta ocorrência de  ervas daninhas favorecidas 

pela distância das entrelinhas, que competem com a cultura por água, luz e nutrientes. Ainda 

segundo estes autores, a alta competição com as plantas invasoras demanda à utilização de 

herbicidas, que, em alguns casos, têm baixa eficiência e podem ser fitotóxicos para algumas 

culturas e isso tem induzido os produtores à utilização de menores espaçamentos e maiores 

densidades de semeadura. 

 

Figura 4 – Produtividade de grãos de chia em função dos espaçamentos entre linhas e 

submetidas ao tratamento com e sem triacontanol  

 

 

 

Os valores de produtividade variaram de 2.196,12 kg ha-1 (0,20 m) a 1.193,61 kg ha-1 

(0,40 m), superiores aos encontrados por Coates (2011), que afirma em seu trabalho que as 

produtividades médias da cultura estão em torno de 500 a 600 kg ha-1, embora alguns produtores 

tenham obtido produtividades de até 1200 kg ha-1. Assim como outras culturas, a produtividade 

é influenciada pelas condições climáticas e pela data de semeadura, o que demonstra a 

importância do ambiente de produção (COATES; AYERZA, 1996), além disso, o espaçamento 

é um dos mais importantes fatores que influenciam o crescimento e o rendimento final do 

cultivo, sendo que o rendimento final do cultivo é dependente da produtividade individual da 

planta e da população de plantas mantidas por unidade de área (YADAVA, 2001). 

No Brasil, especificamente na região Sul do País, a produtividade atingida é de 800 kg 

ha-1 na colheita que ocorre no mês de maio. Quando o plantio da chia é feito entre os meses de 
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março e abril, após a colheita da primeira safra de grãos, sendo conduzida até o final de agosto, 

a produção de grãos é menor, entre 200 a 300 kg ha-1 (MIGLIAVACCA et al., 2014). 

Para as variáveis, germinação (G) e peso de mil sementes (PMS), não foram observadas 

respostas significativas aos espaçamentos, obtendo-se G e PMS médios de 70,25% e 0,98 g, 

respectivamente. O valor encontrado para o PMS está entre o intervalo sugerido por Ixtaina et 

al. (2008) estudando as sementes de chia com cores diferentes. Segundo estes autores, o peso 

de 1,323 g para as sementes escuras foi significativamente superior a 1,301 g das sementes 

brancas, porém Coates e Ayerza (1998) obtiveram PMS entre 0,32 g e 0,46 g sem distinção de 

cor. 

Observa-se na Tabela 3, através do resumo da ANAVA, que a interação não foi 

significativa para a produtividade de óleo, mas sim para os efeitos isolados de aplicação do 

triacontanol e do arranjo espacial de cultivo, em que houve diferenças significativas ao nível de 

5% e 1%, respectivamente. Já para o rendimento de óleo (RO), houve efeito significativo ao 

nível de 1% de probabilidade para a influência dos espaçamentos e sua interação com o TRIA, 

porém não se verificou significância para o efeito isolado deste bioestimulante (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Resumo da ANAVA para a produtividade de óleo (PO) e o rendimento de óleo (RO) 

em grãos de chia submetidos ao tratamento com e sem triacontanol (TRIA) em diferentes 

espaçamentos, cultivadas em Pentecoste, Ceará, 2014 

Fontes de Variação GL 
Quadrados médios 

PO RO 

Tria (T) 1 57250,248* 0,944067ns 

Espaçamento (E) 3 129184.948** 6,534389** 

Interação T x E 3 24832,777ns 5,002944** 

Resíduo 16 12709,197 0,753529 

CV (%)  27,02 3,12 

*: Significativo a 0,05 de probabilidade; **: Significativo a 0,01 de probabilidade; ns: Não significativo; GL = 

Grau de Liberdade e CV = Coeficiente de Variação. 
 

Na Figura 5 apresentam-se os resultados médios da produtividade de óleo, em kg ha-1, em 

relação à aplicação do triacontanol, salientando que este produto proporcionou um efeito 

positivo com um ganho em média 26,51% na produtividade, sendo o valor de 466,12 kg ha-1 

para a produtividade de óleo em sementes tratadas com TRIA e 368,44 kg ha-1, sem aplicação. 

Assim como na produtividade de grãos, possivelmente, o triacontanol proporcionou esse 

incremento por sua ação hormonal.  
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Figura 5 – Produtividade de óleo de grãos de chia em função dos tratamentos com e sem 

triacontanol 

 
 

Os efeitos referentes aos diferentes espaçamentos em relação à produtividade de óleo da 

chia são demonstrados na Figura 6. Observa-se que o menor espaçamento (0,20 m), ou seja, o 

plantio mais adensado proporcionou maiores produtividades, sendo em média 85,18% maior 

que a média dos demais espaçamentos avaliados e 79,31% maior que o segundo melhor arranjo 

em números absolutos (355,29 kg ha-1).  

 

Figura 6 – Produtividade de óleo de grãos de chia em função dos espaçamentos entre linhas 

 

Com o desdobramento da interação entre o espaçamento e a aplicação do triacontanol, 

realizou-se a comparação das médias por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Analisando-se estes resultados, Tabela 4, observou-se que na ausência do TRIA, obteve-se, em 

média, maior teor de óleo (28,01%).   

O maior rendimento ocorreu no espaçamento de 0,20 m e na ausência da aplicação de 

triacontanol (30,12%). Apesar de apresentarem diferenças estatísticas significativas, observa-

se que a variação foi de (26,20% a 30,12%) apenas 3,98%. Isto nos leva a inferir que os 
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espaçamentos diferentes e a aplicação do triacontanol pouco afetaram o rendimento percentual 

dos grãos de chia. 

 

Tabela 4 – Desdobramento da interação entre espaçamentos e triacontanol, para o rendimento 

de óleo na cultura da chia, cultivada em Pentecoste, Ceará, 2014 

Espaçamentos 

(m) 

Rendimento em óleo (%) 

Sem TRIA Com TRIA Média 

0,20 30,12aA     28,05 bAB 29,08 

0,30 27,18 aB 26,20 aB 26,68 

0,40 27,06 bB 29,26 aA 28,16 

0,50 27,66 aB 26,93 aB 27,29 

Média 28,01 27,61 - 

Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem pelo teste Tukey a 

5% de probabilidade 

 

Dentre as vantagens associadas ao cultivo da chia, que vão desde as características 

nutricionais a agronômicas, o óleo é um de seus atributos mais valorizado, com teor em torno 

de 25% a 38% de óleo por peso, podendo ser obtido por diversos métodos de extração, tais 

como extração por solvente, prensagem e por extração supercrítica com solventes como dióxido 

de carbono (MARTÍNEZ, 2011). Desta forma, o teor de óleo encontrado nas condições desse 

trabalho foram inferiores ao encontrado por Segura-Campos et al. (2014), cujo valor médio, 

correspondeu a 35,13%. Teores parecidos foram encontrados por Ixtaina et al. (2011)  e Guiotto 

et al. (2013) correspondendo a 33% e 32%, respectivamente. Por se tratar de um produto 

natural, essas variações no rendimento de óleo, provavelmente ocorrem devido à influência das 

condições climáticas, localização geográfica e o método de extração, por exemplo, as 

plantações de chia precoce na Argentina apresentaram variações no teor de óleo e na 

composição de ácidos graxos em relação a plantações nativas de chia (AYERZA; COATES, 

2006).  
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CONCLUSÕES 

 

O uso do triacontanol melhorou o desenvolvimento vegetativo das plantas de chia, bem 

como a produtividade dos grãos e de óleo. 

A cultura da chia produziu melhor sob plantios adensados. 
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CAPÍTULO 2 

 

QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE CHIA PRODUZIDAS EM DOIS 

LOCAIS 

Resumo 

O objetivo desse trabalho foi avaliar germinação e vigor de sementes de chia produzidas em 

Pentecoste – CE e em Porto Alegre – RS. Para isso, conduziu-se a pesquisa na Fazenda 

Experimental do Vale do Curu, localizada em Pentecoste - Ceará. Avaliou-se a porcentagem de 

germinação, peso de mil sementes e os testes de vigor, tais como o teor de água, primeira 

contagem, índice de velocidade de germinação e envelhecimento acelerado. Além do índice de 

velocidade de emergência e a porcentagem de emergência, submetidos a quatro ambientes 

distintos, telado com 30%, 50%, 70% de sombreamento e a pleno sol, e dois tipos de substratos, 

vermiculita e areia. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, onde se 

comparou as médias através do teste de Tukey a 5% de probabilidade e os dados quantitativos 

analisados pela regressão polinomial. Com relação aos tipos de sombreamentos os telados com 

50% e 70% e o substrato vermiculita foram os que apresentaram melhor desempenho para o 

índice de velocidade de emergência e porcentagem de emergência. 

Palavras-chave: Salvia hispanica L. Vigor. Vermiculita.  
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PHYSIOLOGICAL QUALITY OF CHIA SEEDS PRODUCED IN TWO PLACES 

 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate germination and vigor of chia seeds produced in 

Pentecoste - CE and Porto Alegre - RS. For this, he led the research at the Experimental Farm 

of the Curu Valley, located at Pentecoste - Ceará. We evaluated the germination percentage, 

thousand seed weight and vigor tests, such as water content, first count, germination speed 

index and accelerated aging. In addition to the emergence speed index and the percentage of 

emergence, under four distinct environments, greenhouse with 30%, 50%, 70% shade and full 

sun, and two types of substrates, vermiculite and sand. The data were submitted to analysis of 

variance, where the average compared by Tukey test at 5% probability and quantitative data 

analyzed by polynomial regression. Regarding the types of shaders the cages, with 50% and 

70% and vermiculite showed the best performance for the emergency speed index and 

emergency percentage. 

Keywords: Salvia hispanica L. Vigor. Vermiculite. 
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INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas voltadas a Salvia hispanica L. vem se destacando com relação as suas 

características nutricionais e medicinais, sendo recomendada pelos nutricionistas pelos 

benefícios que proporcionam em função de sua composição (JIMÉNEZ, 2010). No entanto, 

dados referentes às suas características agronômicas, tais como manejo, germinação, 

emergência, crescimento e desenvolvimento ainda são bastante escassos para as condições do 

semiárido. No Brasil, o cultivo desta espécie é recente, com isso, não tendo cultivares 

recomendadas. Desta forma, a falta de métodos padronizados de análises de sementes para esta 

espécie ainda não consta nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009; ISTA, 2013), 

dificultando avaliar a qualidade de suas sementes (PAIVA et al., 2016). 

Dentre os fatores que afetam a germinação das sementes, o substrato tem fundamental 

importância nos resultados do teste de germinação, pois determina, dentre outros, a 

luminosidade, a temperatura, disponibilidade de água e oxigênio, às quais as sementes estão 

submetidas (BRASIL, 2009). A escolha do substrato com qualidade proporcionará as plantas, 

principalmente no estágio inicial, a capacidade de resistir às condições adversas do meio em 

que está presente (DUARTE et al., 2010). Conforme Resende et al., (2010) cada espécie vegetal 

tem preferências por uma determinada combinação de substratos para o seu desenvolvimento. 

Outro fator importante é o uso de telas sombrites, segundo Pinto et al., (2007) cada 

espécie responde de maneira distinta ao sombreamento. Entre os diversos componentes do 

ambiente, a luz é primordial para o crescimento das plantas, não só por fornecer energia para a 

fotossíntese, mas também por fornecer sinais que regulam seu desenvolvimento através de 

receptores de luz sensíveis a diferentes intensidades. Dessa forma, modificações nos níveis de 

luminosidade aos quais uma espécie está adaptada podem condicionar diferentes respostas 

fisiológicas em suas características bioquímicas, anatômicas e de crescimento (ATROCH et al., 

2001). Com isso, as telas sombrites vêm sendo cada vez mais utilizadas com o intuito de reduzir 

a incidência direta dos raios solares e proporcionar temperaturas mais amenas (BEZERRA, 

2003). 

Devido à escassez de estudos no que se refere ao cultivo da chia na região do semiárido 

o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade de dois lotes de sementes de chia, 

por meio da germinação e testes de vigor, bem como, o índice de velocidade de emergência 

(IVE) e a porcentagem de emergência de plântulas cultivadas em diferentes substratos, sob o 

efeito vários sombreamentos e a pleno sol. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em dois locais, conforme a etapa de execução. Para a 

avaliação da qualidade fisiológica dos lotes de sementes, as análises foram realizadas no 

Laboratório de Análises de Sementes, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Ceará/UFC e para o estudo da influência das telas de sombrites e 

substratos, a pesquisa foi desenvolvida na horta didática da UFC/Campus Pici, Fortaleza, Ceará. 

Para as análises de sementes utilizaram dois lotes de origens diferentes, um proveniente 

da cidade de Porto Alegre – RS e outro adquirido de Pentecoste – CE, os quais foram 

comparados pelos testes de germinação e de vigor. 

As variáveis avaliadas foram:  

Peso de mil sementes (PMS): foi determinado, contando-se ao acaso e manualmente, oito 

repetições de 100 sementes de cada tratamento (semente pura). Em seguida as sementes de cada 

repetição foram pesadas, calculando-se a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação 

dos valores obtidos das pesagens e o resultado expresso em gramas (BRASIL, 2009). 

 

Teor de água (TA): foi determinado pelo método de estufa a 105±3°C por 24h (BRASIL, 

2009), utilizando-se quatro amostras de 50 sementes, para cada lote. Os resultados foram 

obtidos por meio da média aritmética das porcentagens de cada uma das repetições, calculadas 

na base de peso úmido. 

 

 Germinação (G): conduzida com quatro repetições de 50 sementes para cada tratamento. As 

mesmas foram distribuídas em papel Germitest embebidas em água, cujo volume correspondeu 

a 2,5 vezes o peso do papel seco, em seguida, foram colocadas para germinarem a temperatura 

de 25 °C. As avaliações foram feitas no 4º e 14º DAS, sendo o resultado do teste a média das 

quatro repetições de 50 sementes, expresso em porcentagem média de plântulas normais 

(BRASIL, 2009). 

 

Primeira contagem da germinação (PC): A primeira contagem da germinação foi conduzida 

juntamente com o teste de germinação, sendo realizada aos quatro dias após a instalação do 

teste (MARCOS FILHO, 2015). 

 

Índice de velocidade de germinação (IVG): foi calculado durante a condução do teste, em 

que foram feitas observações diárias, contando-se o número de plântulas emergidas por dia. A 
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contagem se deu até à estabilização da emergência das plântulas e o índice foi calculado 

conforme Maguire (1962), pela fórmula: 

 

𝐼𝑉𝐺 =  
𝐺1

𝑁1
+

𝐺2

𝑁2
+ ⋯ +

𝐺𝑛

𝑁𝑛
 

 

Em que:  

IVG = índice de velocidade de germinação; 

G1, G2, Gn = número de plântulas normais computadas na primeira, na segunda e assim 

por diante, até a última contagem; 

N1, N2, Nn = número de dias após a semeadura, na primeira, na segunda e assim 

sucessivamente, até a última contagem. 

 

Envelhecimento acelerado (EA): as sementes foram colocadas em camada única, de modo a 

preencher totalmente a tela acoplada ao interior da caixa gerbox, a qual continha, ao fundo, 40 

mL de água destilada. As caixas gerbox com as sementes foram tampadas e mantidas a 41°C 

por 48 horas (MARCOS FILHO, 2015). Decorrido o período de envelhecimento, quatro 

repetições de 50 sementes foram submetidas ao teste de germinação. No quarto dia foi realizada 

a avaliação do teste e registrada a porcentagem de plântulas normais. 

Para testar o índice de velocidade de emergência e a porcentagem de germinação dos 

lotes, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado 2 x 4, sendo dois substrato, 

vermiculita e areia de rio lavada e esterilizada  em quatro ambientes  distintos, a pleno sol, 

telado com 30%, 50%, 70% de sombreamento, com 4 repetições com 25 sementes cada, 

distribuídos em bandejas de polietileno de 200 células.  

Foram feitas contagens das plântulas emergidas até sua completa estabilização, com 

regas diárias de forma manual.   

A análise estatística foi realizada tomando como parâmetro as seguintes variáveis: 

porcentagem de emergência (E) e o índice de velocidade de emergência das sementes (IVE). 

Os dados obtidos foram submetidos a teste de normalidade e à análise de variância. Para 

a comparação das médias utilizou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. Empregou-se 

para análise dos dados o programa estatístico SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Realizou-se, antes da germinação e dos testes de vigor, o peso de 1000 sementes nos 

dois lotes das cultivares de chia, originárias de Porto Alegre – RS (lote RS) e outro de 

Pentecoste - CE (lote CE). O lote RS apresentou peso de 1000 sementes no valor de 1,13 g e o 

lote CE de 1,20 g. Esta variável não foi eficiente para comparar os lotes, já que não houve 

diferença significativa entre os mesmos, ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 3). 

Valores médios do peso de mil sementes (PMS), teor de água (TA), germinação (G), 

primeira contagem de germinação (PC), índice de velocidade de germinação (IVG) e 

envelhecimento acelerado (EA) dos lotes RS e CE de sementes de chia, encontram-se na Tabela 

3.  

Com relação ao teor de água observam-se valores relativamente baixos e uniformes 

entre os lotes, com variação de 9,6 a 10 %. Carvalho e Nakagawa (2012) afirmam que o teor de 

água de uma semente determina o seu nível de atividade metabólica, assim se for superior a 40-

60%, verifica-se a protrusão da plântula pela germinação; entre 12-14% e 18-20% há ainda uma 

respiração ativa das sementes, o que causa a perda do vigor e eventuais quedas na germinação. 

E ao se reduzir o teor de água das sementes para 8-9%, a respiração das sementes, dos micro-

organismos e a atividade de insetos diminui ou torna-se nula. Esse fato é importante na 

execução dos testes de qualidade, considerando-se que a uniformização do teor de água das 

sementes é imprescindível para a padronização das avaliações e obtenção de resultados 

consistentes, bem como, quando as sementes forem destinadas ao armazenamento (COIMBRA 

et al., 2009). 

Tabela 1 – Valores médios do peso de mil sementes (PMS), do teor de água (TA), germinação 

(G), primeira contagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação (IVG) e 

envelhecimento acelerado (EA) em diferentes lotes de sementes de chia, Fortaleza, CE, UFC, 

2013 

Lotes 

Valores médios 

PMS TA G PC IVG EA 

g -------------------------------%----------------------------- 

RS 1,13 a 9,6 58,0 b 2 b 13,43 a 27,75 b 

CE 1,20 a 10 63,5 a 9 a 17,63 a 35,00 a 

CV (%) 3,26 - 4,87 4,63 3,24 5,52 

Médias seguidas por mesma letra minúscula nas colunas não diferem pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade 
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 Sobre a porcentagem de germinação houve diferenças entre os lotes, em que o lote CE 

teve em média 63,5% das sementes germinadas ao passo que o lote RS, teve porcentagem de 

germinação inferior, cujo valor correspondeu a 58%. Com isso, é possível afirmar que o teste 

de germinação, neste caso, foi eficiente em separar os lotes em diferentes níveis de vigor, 

caracterizando o lote CE como o mais vigoroso. 

 Para o teste de primeira contagem, o mesmo classificou novamente o lote CE mais 

vigoroso quando comparado ao do RS. Esse teste, possivelmente, por ser executado 

concomitantemente ao teste de germinação, apresentou resultado similar, considerando os dois 

lotes estatisticamente diferentes (Tabela 3). Franzin et al. (2004) trabalhando com sementes de 

alface, verificaram que o teste de primeira contagem também repetiu a tendência verificada no 

teste de germinação indicando o desempenho de uma população em condições totalmente 

favoráveis. 

Os valores do índice de velocidade de germinação, não diferiram estatisticamente entre 

si, demonstrando que esse teste não foi eficiente em identificar qual o lote mais vigoroso. No 

entanto, observou-se que o valor absoluto dessa variável foi superior ao lote CE em relação ao 

lote RS. Ainda na Tabela 3, verificou-se que o teste de envelhecimento acelerado foi 

estatisticamente diferente entre os lotes analisados, lote CE e RS, em que a germinação foi 

superior após o envelhecimento foi superior no lote CE (35%), evidenciando o potencial 

fisiológico deste lote. Este teste de vigor tem sido bastante utilizado em várias empresas de 

sementes, sendo amplamente estudado em diversas culturas (AMARO et al., 2014), por 

exemplo, Mendes et al. (2010) verificaram que o teste de envelhecimento acelerado, a 41 oC / 

72 h, proporcionou resultados satisfatórios para avaliação do potencial fisiológico de lotes de 

sementes de mamona. 

 Depois de constatado o lote mais vigoroso (lote CE) realizou-se o índice de velocidade 

de emergência (IVE) e a porcentagem de emergência (E) no mesmo sob diferentes níveis de 

sombreamento e dois substratos, areia e vermiculita, cujos valores médios encontram-se na 

Tabela 2. 

Foram feitas contagens das plântulas emergidas diariamente, onde se observou que o 

tempo foi diferente para o início da emergência nos tratamentos, sendo 3 dias para as coberturas, 

com maior número de plântulas em vermiculita; 4 e 6 dias para o pleno sol com vermiculita e 

areia, respectivamente. Dessa forma, as plântulas cultivadas em vermiculita passaram menos 

tempo nos estádios iniciais de desenvolvimento, podendo inferir que se tornam menos 

vulneráveis às condições adversas do meio, por emergirem mais rapidamente. 
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 Quanto ao sombreamento, observam-se na Tabela 4, que as telas de 50% e 70% foram 

as que proporcionaram maior IVE e E, comparadas com a tela de 30% e a pleno sol, diferindo 

estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade, sendo o sombreamento de 50% o que 

apresentou maior média de IVE e E em valores absolutos. Estes resultados estão de acordo com 

os encontrados por Brant et al. (2009) em que observaram que o sombreamento em 50% 

beneficiou a produção e desenvolvimento de Melissa officinalis.  

 

Tabela 2 – Índice de velocidade de emergência (IVE) e Emergência (%) de plântulas de chia 

cultivada sob diferentes níveis de sombreamento e substratos. Fortaleza, CE, UFC, 2013. 

 Valores médios  

Sombreamento IVE % emergência 

30% 2,10 b 34,0 b 

50% 3,76 a 55,5 a 

70% 3,47 a   42,5 ab 

Pleno sol 1,23 b 30,5 b 

Substrato     

Areia 2,29 b 32,50 b 

Vermiculita 2,98 a 48,75 a 

Média geral 2,64 40,63 

CV(%) 30,29 26,11 
*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey. 

 

 

Observaram-se diferenças significativas entre os substratos, areia e vermiculita, em que 

o IVE e a E das plântulas foram superiores em vermiculita, 2,98 e 48,75%, respectivamente. 

Assim, percebe-se que esse substrato proporcionou condições ideais de umidade e aeração, de 

forma que as sementes expressaram o seu máximo potencial germinativo. Provavelmente, este 

substrato proporcionou características necessárias de um bom substrato para emergência, tais 

como porosidade e esterilidade, uma vez que uma boa porosidade permite o movimento de água 

e ar no mesmo, o que favorece a emergência (ALVES et al., 2008). De acordo com Coates 

(2011), a planta de chia prefere solos de textura média a arenosa, embora possa ser cultivada 

em solos argilosos, desde que sejam bem drenados, não tolerando solos alagados. Como a 

maioria das plantas do gênero Salvia, é tolerante a acidez e a seca, entretanto não consegue 

suportar geadas. 
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CONCLUSÕES 

 
Dentre os métodos estudados, o teste de germinação, a primeira contagem da 

germinação e o envelhecimento acelerado foram eficientes para identificar os lotes com 

diferentes níveis de vigor, sendo o lote CE o que apresentou melhor qualidade fisiológica das 

sementes. 

Os telados com 50% e 70% de sombreamento foram os que apresentaram melhor 

desempenho para o índice de velocidade de emergência e a porcentagem de emergência para 

sementes de chia do lote CE. 

Os substratos utilizados influenciaram no índice de velocidade de emergência e na 

porcentagem de emergência de plântulas de chia, apresentando os maiores valores e maior 

rapidez no substrato vermiculita. 
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