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RESUMO 
 

A utilização das plantas medicinais é uma das mais antigas armas 

empregadas para o tratamento das enfermidades humanas e muito já se conhece a 

respeito de seu uso por parte da sabedoria popular. O capim santo (Cymbopogon 

citratus (DC.) Stapf) é uma planta medicinal e aromática, pertencente à família 

Poaceae. Este trabalho teve como objetivo determinar o espaçamento de plantio, a 

altura de corte e a idade ideal de primeiro corte, visando obter o maior rendimento 

em óleo essencial. Para tanto instalou-se em dezembro de 2004, um experimento, 

na área da Fazenda Experimental do Vale do Curu (F.E.V.C.), pertencente ao Centro 

de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, localizada no município de 

Pentecoste/Ce. O referido experimento era composto dos seguintes tratamentos: 

três espaçamentos (0,5m x 0,5m; 0,5m x 0,8m e 0,8m x 0,8m); três épocas distintas 

de primeiro corte (04, 06 e 08 meses) e duas alturas de corte (15cm e 30cm do 

solo), com 04 repetições, sendo realizado mais dois cortes em cada tratamento em 

intervalos de 04 meses. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao 

acaso em esquema fatorial 3 x 3 x 2. Os dados obtidos foram transformados para 

produções por hectare. Quanto à idade de corte, a melhor produção de óleo 

essencial foi obtida aos seis meses, o mesmo não se verificando para a matéria 

seca que teve crescimento contínuo. O inicio da colheita aos seis meses após o 

plantio no espaçamento de 0,5m entre plantas e 0,5m entre fileiras promoveu a 

maior produção de matéria seca e do óleo essencial de capim santo. No que se 

refere à altura de corte, tanto a produção de biomassa quanto o rendimento de óleo 

essencial foram mais elevados na altura de 15cm do solo. Portanto, o C. citratus 

deve ser cultivado no espaçamento 0,50m x 0,50m, colhido a altura de 15cm do 

solo, com primeira colheita aos 6 meses de idade e cortes consecutivos a cada 

quatro meses para se obter o maior rendimento em óleo essencial.   

 

Palavras – chave: Cymbopogon citratus, capim santo, plantas medicinais. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

The use of the medicinal plants is one of the oldest weapons maids for the treatment 
of the human illnesses and it is very already known regarding its use on the part of 
the popular wisdom. The sacred grass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) it is a 
medicinal and aromatic plant, belonging to the family Poaceae. This work had as 
objective determines the planting spacing, the cut height and the ideal age of first cut, 
seeking to obtain the largest income in essential oil. For this, was settled in 
December of 2004, an experiment, in the area of Experimental Farm of the valley of 
Curu (F.E.V.C.), belonging to the Agrarian Sciences Center of the Federal University 
of Ceará, located in the municipal district of Pentecoste/Ce. The referred experiment 
was composed of the following treatments: three spacings (0,5m x 0,5m; 0,5m x 
0,8m and 0,8m x 0,8m); three different times from first cut (04, 06 and 08 months) 
and two cut heights (15cm and 30cm of the soil), with 04 repetitions, being 
accomplished more two cuts in each treatment in intervals of 04 months. The used 
experimental delineation was in blocks at random in factorial outline 3 x 3 x 2. The 
obtained data were transformed for productions by hectare. As for the cut age, the 
best production of essential oil was obtained to the six months, the same if not 
verifying for the matter dries that had continuous growth. The begin of the crop to the 
six months after the planting in the 0,5m spacing between plants and 0,5m among 
rows promoted the largest production of dry matter and of the essential oil of sacred 
grass. About the cut height, as much the biomass production as the income of 
essential oil they were higher in the height of 15cm of the soil. Therefore, the C. 
citratus should be cultivated in the spacing 0,50m x 0,50m, picked the height of 15cm 
of the soil, with first harvest to the 6 months of age and consecutive cuts every four 
months to obtain the largest income in essential oil. 
Keywords: Cymbopogon citratus, lemmon grass, medical plants  
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1. INTRODUÇÃO 

  A utilização das plantas medicinais é uma das mais antigas armas 

empregadas para o tratamento das enfermidades humanas e muito já se conhece a 

respeito de seu uso por parte da sabedoria popular. Elas são uma fonte importante 

de produtos naturais biologicamente ativos, muitos dos quais utilizados na síntese 

de um grande número de fármacos, como também pelas indústrias de alimentos, de 

cosméticos e química em geral (PLANTAS MEDICINAIS, 2006; MATTOS, 2000). 

 O capim santo (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) é uma planta medicinal 

e aromática, pertencente à família Poaceae. É originária da Índia, porém, pode ser 

encontrada em cultivo principalmente na América do Sul, África, Índia, Austrália e 

nos Estados Unidos (SILVA et al., 2003; DUARTE; ZANETi, 2004). 

No Brasil essa planta é utilizada popularmente como sedativo, sudorífero, 

carminativo, febrífugo, diurético, antipirético e anti-reumático (SILVA et al., 2003). 

Possui ação analgésica contra cólicas uterinas e intestinais, calmante, anti-

bacteriana, anti-helmíntica, antifúngica, inseticida, diurética e anticarcinogênica, 

sendo estas propriedades atribuídas aos óleos vólateis a-citral, b-citral e mirceno 

(LORENZI; MATOS, 2002; ALMEIDA et al., 2003; LIMA;FILHO, 2005). 

Planta cultivada como ornamental e aromática, é utilizada como agente 

aromatizante em perfumaria e cosmética, devido ao seu odor característico de limão. 

Possui emprego medicinal, no qual podem ser utilizadas as folhas frescas ou secas 

e o óleo extraído delas (ALMEIDA et al., 2003). 

Além do uso popular bastante reconhecido, para distúrbios nervosos e 

estomáquicos, o capim limão tem emprego como matéria-prima industrial. As folhas 

desidratadas são utilizadas, principalmente, pela indústria alimentícia para o fabrico 

de chás. O óleo essencial, extraído das folhas, tem emprego tanto na industria 

alimentícia, como flavolizante e aromatizante, quanto na indústria farmacêutica na 

produção de fitoterápicos, inseticidas, cosméticos e perfumaria. Vários atributos do 

capim-limão foram comprovadas em experimentos científicos, citando-se entre estes 

as ações antimicrobiana, analgésica, anticancerígena, prevenção de cárie dental, 

curar doenças de pele e queimaduras, repelente a insetos e inseticida e como fonte 

de vitamina A.  Atualmente, seu principal uso é como aromatizante de alimentos, 

bebidas e produtos de higiene bucal (GOMES et al., 2004; BLANK et al., 2005; 

LIMA;FILHO, 2005) 



11 

Esta planta apresenta óleo essencial de cor amarela, de odor 

característico de limão, sabor aromático e ardente (GOMES; NEGRELLE, 2003). 

O óleo essencial do capim-santo é largamente utilizado como agente 

aromatizante na indústria de perfumaria e cosmética, na preparação de sabonetes, 

colônias e desodorantes, bem como na indústria química para obtenção do citral que 

é utilizado como material de partida para a síntese de ianonas e vitamina A. (SILVA 

et al., 2003). 

A cultura do capim-santo é mundialmente estudada, porém no Brasil, 

pouco se sabe sobre o seu manejo agronômico, principalmente no que se refere aos 

tratos culturais, época, horário de colheita e tratamento pós-colheita (GOMES; 

NEGRELLE, 2003). Sendo assim, para viabilizar o cultivo racional desta planta, é 

indispensável o estudo de técnicas culturais como arranjo espacial, idade de colheita 

e altura de corte. E se elas apresentam viabilidade para o estabelecimento do cultivo 

no campo. 

Este trabalho teve como objetivo determinar o espaçamento de plantio, a 

altura de corte e a idade ideal de primeiro corte, visando obter o maior rendimento 

em óleo essencial. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Aspectos gerais da cultura 

Cymbopogon citratus, descrito inicialmente como Andropogon citratus por 

De Candolle e re-classificado por Otto Stapf, pertence a família Poaceae, uma das 

maiores famílias de plantas que engloba cerca de 500 gêneros e aproximadamente 

8.000 espécies, essencialmente herbáceas, denominadas genericamente de 

gramíneas. O gênero Cymbopogon inclui cerca de 30 espécies de gramíneas 

perenes aromáticas, sendo a maioria destas, nativas da região tropical do Velho 

Mundo. O nome deste gênero, Cymbopogon, deriva de kymbe (barco) e pogon 

(barba); em referência ao arranjo da sua inflorescência (espiga) (PLANTS, 2005).  

De acordo com Almeida et al, (2003), o capim santo é uma planta perene, 

de origem asiática, encontrada em cultivo principalmente na América do Sul, África, 

Índia, Austrália e nos Estados Unidos. É conhecida por diversos nomes populares, 

tais como capim-limão, capim-cidreira e capim-cidrão no Brasil, belgata e chá-do-

gabão em Portugal, citronelle na França, lemongrass nos países de língua inglesa e 

surwai na Índia. 

Erva perene, cespitosa com rizomas curtos, quase acaule, frondosa e 

robusta que cresce formando touceiras de até 1m ou mais de altura. Colmos simples 

ou ramificados. Folhas moles, basais, glabras, ásperas, longas, estreitas, pontudas, 

com mais de 50cm de comprimento, aromáticas e, quando recentemente amassadas 

tem forte cheiro de limão; bainhas fechadas na base, mais curtas que os entrenós. 

Inflorescências normalmente em pares de racimos espiciformes; espiguetas sésseis, 

4,5-5,0mm de comprimento, 0,8-1,0mm de largura. Flores raras e estéreis em 

condições de clima tropical (LORENZI; MATOS, 2002; GOMES; NEGRELLE, 2003; 

DUARTE; ZANETI, 2004). 

 Planta muito cultivada em quase todos os países tropicais inclusive no 

Brasil, tanto para fins industriais como em hortas caseiras para uso em medicina 

tradicional (LORENZI; MATOS, 2002; GOMES; NEGRELLE, 2003). 
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A qualidade, quantidade e duração da luz são características que tem 

papel preponderante nos rendimentos agrícolas desta espécie. A posição vertical 

das folhas possibilita maior área foliar por unidade de superfície de solo e uma 

melhor utilização da luz como conseqüência imediata. Este fator conjuntamente com 

o aumento da temperatura e duração do dia, determina o rápido crescimento da 

massa verde, alcançando a maturidade em menor tempo. As melhores condições 

para o desenvolvimento de C. citratus são calor e clima úmido com plena exposição 

solar e chuva de 2.500–2.800mm ao ano uniformemente distribuídas (ORTIZ et al., 

2002). 

A cultura prefere solos arenosos, ricos em matéria orgânica, no entanto 

não tolera solos argilosos devido ao fácil encharcamento. Com relação ao pH a 

planta desenvolve-se satisfatoriamente numa faixa que varia entre 5,0 a 6,5. A 

época ideal de plantio é o fim da estação chuvosa, onde o solo possui uma boa 

umidade, sem o risco das fortes chuvas que são prejudiciais ao “pegamento” e 

crescimento das mudas, devido a suscetibilidade à erosão. Em caso de cultura de 

sequeiro é recomendado a irrigação nos primeiros dias após o plantio com 

freqüências de 5 a 7 dias. O mesmo autor recomenda ainda a proteção do solo com 

cobertura morta. Nos primeiros 12 a 15 meses a produtividade média vária de 50 a 

60 toneladas por hectare de matéria fresca, chegando de 80 a 85 toneladas até o 

terceiro ano, quando então a produtividade começa a cair, com um declínio médio 

de 25% já no quarto ano. (GOMES; NEGRELLE, 2003). 

2.2 Tratos culturais 

De acordo com Mattos (2000) e Marco (2003), as espécies medicinais e 

aromáticas, no que se refere à produção de princípios ativos, apresenta alta 

variabilidade e, dentre os diversos fatores que podem alterar a quantidade e 

qualidade do óleo essencial estão a época de colheita da planta, o arranjo espacial a 

ser empregado para o plantio e a altura de corte que a planta será submetida.  

 
2.2.1 Espaçamento 

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

fatores que influenciam o crescimento e o rendimento final do cultivo, sendo que o 
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rendimento final do cultivo é dependente da produtividade individual da planta e da 

população de plantas mantida por unidade de área. 

O mesmo autor trabalhando com Cymbopogon flexuosus ('CKP-25') 

testou três espaçamentos (30 x 30, 45 x 45, e 60 x 60 cm) e constatou que o melhor 

espaçamento foi o de 45 x 45m, no qual obteve maior rendimento de biomassa e do 

óleo essencial, porém o conteúdo de citral não foi alterado.  

Estudando a influência de diferentes espaçamentos (60×30, 75×30, 

90×30 e 120×30 cm) no rendimento da biomassa e do óleo essencial de gerânio 

(espécie Pelargonium, família Geraniaceae) verificou que o espaçamento de 60×30 

(60 cm entre fileiras e 30 cm entre plantas na fileira) foi superior em relação aos 

outros espaçamentos utilizados, em produção de biomasssa e de óleo essencial,o 

mesmo, porém  não afetou a composição do óleo essencial que permaneceu 

inalterada. (RAO, 2002). O autor associa a maior produção de biomassa nesse 

espaçamento ao maior número de plantas que se destacaram em crescimento por 

unidade de área, o menor número de plantas daninhas, a melhor interceptação da 

radiação solar e maior eficiência na utilização da água de irrigação e fertilizantes.   

Segundo Gomes e Negrelle (2003), os plantios comerciais desta cultura 

devem utilizar espaçamentos de 1m entre plantas e 0,5m entre linhas. Já Khode et 

al. (1999) relacionou o espaçamento com diferentes doses de N e encontraram 

melhores resultados na produção de biomassa seca no espaçamento 60 x 30 cm e 

doses de N superiores a 100 kg/ha.  

Para iniciar um novo cultivo de capim santo, os perfilhos (mudas) devem 

ser replantados em grupos de três com espaçamento de 50 x 80 cm (LORENZI; 

MATOS, 2002). 

 

2.2.2 Época de colheita 

A colheita de plantas medicinais e aromáticas tem certas particularidades 

que as torna diferentes de outras culturas, uma vez que se objetiva conciliar a 

máxima produção de biomassa com os maiores teores de princípios ativos 

(BEZERRA, 2003). 
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Gomes e Negrelle (2003), recomenda a colheita do capim limão no 

horário das 08:00 às 10:00h da manhã, quando se observa uma maior concentração 

de citral, pois as altas temperaturas influenciam na qualidade do óleo. 

Segundo Andrade e Casali (1999), o momento propício da colheita varia 

de acordo com o órgão da planta, estágio de desenvolvimento, época do ano e hora 

do dia. 

Leal et al. (2001), estudando os efeitos da variação estacional e horário 

de colheita sobre o teor foliar de óleo essencial, constataram que as plantas 

respondem efetivamente aos estímulos das variações sazonais, ocorrendo 

preferenciais épocas de corte. Eles testaram três diferentes épocas de corte: 

outubro, fevereiro e junho. Obtendo no mês de outubro os melhores resultados, 

apesar da alta temperatura, a mesma não chegou a provocar evaporação do óleo 

essencial, e dos elevados níveis de radiação solar que pode ter favorecido o 

aumento de fotoassimilados e conseqüentemente o metabolismo secundário. 

De acordo com Lorenzi e Matos (2002), o capim santo permite até quatro 

cortes por ano. 

Segundo Fátima et al. (1999), fatores ambientais, tais como temperatura, 

estresse hídrico e deficiência de micronutrientes influenciam o crescimento das 

plantas aromáticas e a produção de óleo essencial de acordo com o período de 

corte.  

Choudhury (1994), trabalhando com Cymbopogon flexuosus, avaliou três 

épocas de corte (agosto, dezembro, abril) durante três anos obtendo um maior 

rendimento de biomassa no mês de agosto, exceto no primeiro ano, provavelmente 

devido o efeito favorável do clima (agosto – época seca e dezembro - época 

chuvosa), particularmente da precipitação e temperatura altas. Entretanto, o efeito 

desses fatores abióticos foi reduzido em dezembro, resultando em um pouca 

biomassa. Os cortes foram feitos a cada 4 meses.  

De acordo com Taveira (2003), os óleos essenciais das folhas e galhos 

finos de Pilocarpus microphyllus, coletados na Serra de Carajás, Sudeste do Pará, 

Brasil, durante as estações chuvosa e seca, tiveram os teores percentuais de seus 
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principais compostos (2-tridecanona, cariofileno, 2-pentadecanona, óxido de 

cariofileno e germacreno D) alterados com a estação, sendo os maiores valores 

detectados na estação chuvosa. 

Singh et al. (2000) estudando a resposta do capim limão (Cymbopogon  

flexuosus) sob diferentes níveis de irrigação verificou que o conteúdo de óleo tinha 

uma relação inversa com os níveis de irrigação, porém, a qualidade do óleo com 

relação aos seus principais constituintes (citral a, citral b e geraniol) não sofreu 

alterações.  

Morales et al. (1993) citado por Singh et al. (2000), encontrou que a 

biossíntese dos metabólitos secundários (óleos essenciais, alcalóides) aumentou, 

sob condições de estresse, provavelmente devido a conversão preferencial de 

fotossintatos para metabólitos secundários quando comparado aos primários 

(carbohidratos, proteínas, lipídeos).  

Singh et al. (1988), estudando o efeito do período de plantio (janeiro, 

fevereiro e março) e a freqüência de colheita (3, 4, 5 colheitas por ano) no 

rendimento de óleo e biomassa de citronela java, verificaram que o período de 

plantio influenciou significativamente na biomassa e no rendimento de óleo 

essencial, sendo os maiores valores detectados no mês de janeiro, período de 

chuva e menor temperatura do ar. Esse experimento teve duração de dois anos no 

Centro Regional CIMAP na Índia. 

2.2.3 Altura de corte 

Dentre muitas plantas medicinais, o manejo da colheita, assim como no 

capim-santo tende a ser um processo semi destrutivo, uma vez que periodicamente 

remove-se parte da área fotossintética das mesmas. 

 Youngner (1972), afirma que após o corte, a planta utiliza sua área foliar 

residual ou sua reserva de carbohidratos para manter/ sustentar seu retorno ao 

crescimento. O decréscimo abrupto na atividade fotossintética geralmente reduz o 

crescimento apical e radicular (WAGNER, 1952, citado por CHOUDHURY, 1994).  
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Segundo Choudhury (1994) visando determinar o efeito da altura de corte 

(5; 10; 15; 20; 25; 30; 35 e 40 cm do nível do solo) sobre o rendimento e qualidade 

de óleo essencial de capim limão (Cymbopogon  flexuosus), verificou que, dentre as 

diferentes alturas de corte, a de 20cm aumentou, significativamente a massa seca e 

o óleo essencial. Os cortes feitos a 5cm e a 40cm de altura reduziu o rendimento dos 

dois parâmetros. Tanto o conteúdo quanto a qualidade do óleo (citral) decresceram 

às baixas alturas de corte. O autor atribuiu isso a ausência inicial de folhas para a 

atividade fotossintética em cada corte (de 5-15cm). As diferentes alturas de corte 

não influenciaram no conteúdo de óleo.  

Guenther (1961), trabalhando com C. winterianus, concluiu que cortes 

mais baixos reduzem os feixes foliares que contem partes livres de óleo, diminuindo 

o rendimento do mesmo. De outra forma, plantas cortadas a níveis maiores contem 

principalmente feixes foliares que são ricos em glândulas de óleos e são bem 

expostas a luz solar, resultando em melhor conteúdo de óleo. Estes fatores podem 

ter contribuído em relação ao aumento do conteúdo de óleo nas folhas superiores. 

Choudhury e Chosh (1995), procurando determinar a altura adequada de 

corte do capim citronella, realizou um experimento consistindo de 8 alturas de corte: 

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35 e 40 cm do nível do solo. Plantas cortadas a altura de 30 cm 

mostraram aumento significativo no peso seco e óleo essencial. Entretanto, alturas 

de corte de 5 e 40 cm  reduziram o rendimento nos dois paramentos.  

Os mesmos autores consideram que maior altura de corte expõe melhor 

as folhas a luz solar, e esta condição que pode ter resultado em maior conteúdo de 

citral, o qual, entretanto diminui em alturas menores devido à exposição insuficiente 

a luz. 

2.3 Óleo essencial 

Segundo Tyrrel (1990), o uso dos óleos essenciais como agente medicinal 

é conhecido desde a antigüidade. Há registros pictóricos de seis mil anos atrás, 

entre os egípcios, de práticas religiosas associadas à cura de males, às unções da 

realeza, e à busca de bem estar físico, através dos aromas obtidos de partes 

específicas de certos vegetais, como resinas, folhas, flores, sementes, etc. As 

substâncias aromáticas também já eram populares nas antigas China e Índia, 
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centenas de anos antes da era cristã, quando eram incorporados em incenso, 

poções e vários tipos de acessórios, usados diretamente sobre o corpo. No entanto, 

foi apenas a partir da Idade Média, através do processo de destilação, introduzido 

pelos cientistas muçulmanos, que se iniciou a real comercialização de materiais 

aromáticos. 

O método industrial de extração do óleo essencial do capim santo é 

conhecido como "arraste de vapor". As folhas são colocadas em um recipiente e 

passam a receber vapor d'água constantemente. A água é aquecida em uma 

caldeira. Ao passar pelas folhas do capim santo, o vapor leva junto o óleo essencial, 

separado da água por condensação (ALENCAR et al., 1984) 

Diversos clones da espécie C. citratus são cultivados para produção 

comercial de óleo essencial, conhecido internacionalmente como óleo de lemon 

grass. Esta essência é largamente empregada como agente aromatizante em 

perfumaria e cosmética por seu forte odor de limão bem como para obtenção do 

citral, seu principal constituinte. O nome citral, refere-se a mistura dos dois isômeros, 

geranial e neral. São amplamente empregados em medicina popular de diversos 

países sob a forma de chá, abafado ou infuso, como sedativo do sistema nervoso ou 

calmante, diurético, analgésico etc. A maior parte do óleo é utilizada para obtenção 

do citral que, como tal, é empregado em cosmetologia e pela indústria química na 

síntese de iononas e de vitamina A. (SOUSA et al., 1991). 

 Cymbopogon citratus (Capim-santo) possui atividades antihelmíntica, 

antibacteriana, antifúngica, inseticida, diurética e anticarcinogênica, sendo estas 

propriedades atribuídas aos óleos vólateis a- citral, b-citral e mirceno (SILVA et al., 

2003). 

O principal constituinte do óleo essencial de capim santo é o citral (47 a 

85%), formado por uma mistura dos isômeros geranial e neral (KASALI et al., 2001; 

SIDIBE et al., 2001). 

Na hidrodestilação das gramíneas do gênero Cymbopogon  produzem de 

0,3 a 1,5 % de óleos essenciais. Estes óleos principalmente contém álcoois 

aromáticos tais como geraniol, geranil acetato,  linalool, citral, citronelol, citronelal e 

hidroxicitronelol (SAHOO; DEBATA, 1995).   
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Caracterização do local 

Para a realização deste trabalho foi conduzido um experimento na 

Fazenda Experimental do Vale do Curu (F.E.V.C.), pertencente ao Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, localizada no município de 

Pentecoste/Ce, na mesoregião do norte cearense do médio Curu. A referida fazenda 

situa-se aproximadamente a 100 km de Fortaleza e 30 45’ de latitude sul, longitude 

oeste 39,17º e a uma altitude de 78,00m, onde predominam solos argilosos e argilo-

arenosos.  O clima local é quente e úmido, com médias anuais de 26,8 ºC de 

temperatura, 73 % de umidade relativa e 723,3 mm de precipitação pluviométrica 

anual, com concentração das chuvas nos meses de março e abril.   

3.2 Material vegetal 

O material vegetal utilizado no experimento foi retirado de exemplares da 

espécie Cymbopogon citratus, cultivadas no Horto de Plantas Medicinais da F.E.V.C. 

O material do Horto é proveniente de um mesmo exemplar, o qual foi devidamente 

coletado (Francisca Cavalcanti) e identificado (F.J.A. Matos), a exsicata de n0 12.812 

encontra-se depositada no Herbário Prisco Bezerra, pertencente ao Departamento 

de Biologia da Universidade Federal do Ceará. A partir destas plantas foram 

produzidas mudas através de divisão de touceira com a utilização de perfilhos das 

plantas matrizes. Cada planta matriz teve suas folhas podadas na altura de transição 

limbo-bainha e em seguida a touceira foi arrancada e dividida em mudas de três 

perfilhos cada (LORENZI; MATOS, 2002), com tamanho variando de 20 a 30 cm. As 

mudas foram levadas para o campo experimental e plantadas diretamente no solo 

enterrando-se o terço basal dos perfilhos. 

3.3 Caracterização do experimento 

O experimento foi instalado em abril de 2004. Os tratamentos consistiram 

de 03 espaçamentos (E1 = 0,5 m x 0,5m; E2 = 0,5m x 0,8m e E3 = 0,8m x 0,8m); em 

três épocas distintas de primeiro corte  ( 04 , 06 e 08 meses ) e duas alturas de corte 

(15 cm e 30cm do solo), com 04 repetições, sendo realizado mais um corte em cada 

tratamento após 04 meses.  
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O Delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso em 

esquema fatorial 3 x 3 x 2 com 4 repetições. Total de 72 parcelas (3 espaçamentos x 

3 épocas  x 2 alturas), cada parcela com 23,04 m2 (9,60m x 2,40m). O número de 

plantas por parcela foi variado, sendo de 36 plantas no espaçamento 0,8m (entre 

plantas) x 0,8m (entre fileiras); de 60 plantas no espaçamento 0,5m x 0,8m e de 95 

plantas no espaçamento 0,5m x 0,5m. Num total de 2.292 plantas, sendo que em 

cada parcela deixou-se como bordadura as plantas externas e depois, feita a 

equivalência para 1 ha. A área total ocupada pelo experimento foi de 1.658,88m2. 

 No espaçamento 0,8m x 0,8m, as plantas estavam distribuídas em três 

fileiras, tendo cada fileira 12 unidades. Área útil de acordo com o esquema a seguir. 

Enquanto no espaçamento 0,5m x 0,8m as mesmas encontravam-se distribuídas 

também em três fileiras, porém com 20 plantas cada. Já no espaçamento de 0,50 x 

0,50m, as plantas foram distribuídas em cinco fileiras de 19 unidades cada. 

3.4 Preparo da área experimental 

O solo da área experimental foi previamente preparado com uma 

gradagem cruzada e a adubação utilizada foi o esterco bovino curtido na proporção 

de 6 kg.m-² (60t.ha -1) aplicados a lanço. A irrigação foi feita através de aspersão 

convencional com turno de rega semanal. Durante a condução dos experimentos 

sempre que necessário foram realizadas capinas.  

3.5 Variáveis estudadas 

As variáveis estudadas foram: rendimento material vegetal seco (t.ha-1) e 

o rendimento em óleo essencial (L.ha-1) e o teor relativo de citral (%). Os dados 

obtidos foram transformados para produções por hectare. 

Para obtenção da matéria seca primeiramente, foram feitos cortes da 

parte aérea das plantas da área útil de cada parcela, de acordo com cada 

tratamento, pesando este material fresco em balança de 100 kg, obtendo o peso da 

matéria fresca. A matéria fresca usada para a transformação em matéria seca foi o 

resultado do somatório das três colheitas em intervalos iguais de 4 meses para cada 

diferente idade de primeiro corte (4, 6 e 8 meses). 
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Para a determinação do percentual de umidade utilizaram-se duas 

amostras de 20 gramas de cada parcela do material recém colhido e seco em estufa 

a 1050C por 24 horas, tempo suficiente para obter peso constante, utilizando nesse 

processamento balança elétrica de precisão (0,01g), e a seguir calculou-se a média 

dos dois resultados. Com a média do peso seco das amostras e utilizando a fórmula 

abaixo, calculou-se o percentual (%) de umidade de cada parcela. 

% umidade = [(peso fresco – peso seco)/peso fresco] x 100 

A partir do % de umidade calculado, determinou-se à matéria seca das folhas, 

através da seguinte formula: 

Matéria Seca (t.ha-1) = Matéria Fresca (t.ha-1) – [Matéria Fresca x (umidade (%)/100). 

Para obtenção da produção de óleo essencial, as folhas do capim santo 

foram submetidas a extração por arraste a vapor conforme metodologia descrita por 

Alencar et al. (1984), utilizando uma amostra de 1kg de massa verde por parcela, 

cujos resultados foram expressos em L.ha-1. 

A determinação da percentagem relativa de citral foi feita, através de 

cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massa (CG/ME) do Parque 

de Desenvolvimento Tecnológico da UFC (PADETEC-UFC). 

Os resultados das avaliações foram analisados através de análise de 

variância pelo teste de F e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Matéria vegetal seca 

Pode-se observar na Tabela 1, que os tratamentos: espaçamento idade, e 

altura de corte diferiram significativamente na produção de matéria seca do capim 

santo, porém, quanto as interações o mesmo não foi verificado. 

 
TABELA 1 – Resumo da análise de variância dos dados relativos a produção de matéria seca (t.ha-1), 

em três colheitas, submetido a diferentes espaçamentos, diferentes épocas de início de 
corte e diferentes alturas de corte, de capim santo (Cimbopogom citratus), Pentecoste, 
CE. 2005. 

 
 

CAUSAS DA VARIAÇÃO G. L. Q.M. 

IDADE DE CORTE 2 267,007** 

ESPAÇAMENTO 2 257,477** 

ALTURA DE CORTE 1 542,028** 

BLOCOS 3 3,347 NS

IDADE X ESPAÇAMENTO 4 8,330 NS

IDADE X ALTURA 2 12,281 NS

ESPAÇAMENTO X ALTURA 2 2,704 NS

IDADE X ESPAÇ. X ALTURA 4 1,481 NS

RESÍDUO 51 4,015 

C.V. (%)  14,66 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 

 

Na figura 1 pode-se observar as produções totais de matéria seca do C. 

citratus submetido aos três espaçamentos (0,50 x 0,50, 0,50 x 0,80 e 0,80 x 0,80). E 

constata-se a influência do arranjo espacial no comportamento da produção de 

biomassa, destacando-se os espaçamentos 0,50m x 0,50m e 0,50m x 0,80m, os 

quais não se diferenciaram estatisticamente, com respectivas produções de 16,25 e 

15,88 t/ha de matéria seca, sendo estes superiores ao espaçamento 3 (0,80m x 

0,80m) que produziu 15,01 t/ha .A maior produção de matéria seca obtida no menor 

espaçamento, provavelmente deveu-se a redução de espaços inter e intra fileiras 

nesse espaçamento e uma possível competição por luz, resultou em plantas 

significativamente maiores por unidade de área, uma melhor interceptação da 

radiação solar, menor quantidade de plantas daninhas e maior eficiência na 
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utilização da água e nutrientes do solo quando comparado com outros 

espaçamentos. Ressaltando-se desta forma a importância do arranjo espacial nas 

respectivas produções. 

Estes resultados estão de acordo com os encontrados por Marco (2003), 

trabalhando com Cymbopogon winterianum, constatou como melhor espaçamento o 

de 0,50m x 0,50m. Como também Lorenzi e Matos (2002), que indicam para o 

cultivo do capim santo o espaçamento de 0,50m x 0,80m. Porém, não concordam 

com Yadava (2001), nem com Silva et al. (2003), os quais recomendam para esta 

cultura o espaçamento de 45 x 45cm, e 1,0 x 0,5m, respectivamente. 
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Figura 1. Produções de matéria seca de C. citratus submetidas aos três tipos de espaçamento. 
Pentecoste, CE. 2005 

 

Observa-se na figura. 2 as produções de matéria seca (MS) de C. citratos 

submetidos as três épocas de primeiro corte. Onde pode-se verificar um diferenciado 

crescimento da matéria seca em relação as diferentes idades de primeiro corte. Este 

incremento de matéria seca deveu-se provavelmente ao aumento de colmos e folhas 

nas touceiras ao longo das diferentes épocas de primeiro corte. 
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 Estes resultados estão de acordo com Choudhury (1994) que 

trabalhando com citronela constatou diferenças na produção de biomassa entre 

distintas épocas de corte, e Singh et al. (1988), que comparou diferentes épocas de 

plantio, e observou que as mesmas influenciaram na produção de biomassa de 

Cymbopogon flexuosus.  
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Figura 2. Produções de matéria seca de C. citratus após três cortes, submetidas as três épocas de 

primeiro corte. Pentecoste, CE. 2005. 
 

Através da figura 3, pode-se observar as produções totais de matéria seca 

de C. citratus submetidas a duas alturas de corte (15 cm e 30 cm). Onde pode-se 

observar o comportamento das produções de matéria seca, destacando-se a altura 

de 15 cm com produções de 16,46 t/ha de MS. No corte a altura de 15 cm a planta 

se recupera melhor e produz mais matéria seca no segundo e terceiro corte, pode-se 

inferir que a mesma tende a repor a massa verde mais rápido. O corte mais baixo 

atinge parte dos colmos o que pode estar estimulando a maior resposta enquanto o 

corte a 30cm atinge mais limbo foliar.  
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Os resultados obtidos neste trabalho descordam dos obtidos por 

Guenther (1961) e Choudhury (1995), que trabalhando com C. winterianus, 

obtiveram melhores resultados com alturas de corte sempre superiores. 

Os dados aqui obtidos assemelham-se aos encontrados por Choudhury 

(1994), que verificou dentre as diferentes alturas de corte que testou (5; 10; 15; 20; 

25; 30; 35 e 40 cm do nível do solo), a altura de 20cm aumentou, significativamente 

a massa seca e o óleo essencial. Cortes feitos nas alturas de 5cm e 40cm reduziram 

o rendimento dos dois parâmetros. Porém resultados diferentes foram citados por 

Choudhury (1994), o qual afirma que decréscimo abrupto na atividade fotossintética 

geralmente reduz o crescimento apical e radicular. E Youngner (1972), acredita que 

após o corte, a planta utiliza sua área foliar residual ou sua reserva de carboidratos 

para manter/ sustentar seu retorno ao crescimento, deixando subentendido que 

quanto mais baixo o corte, mais lenta é a recuperação da planta.  
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Figura 3. Produções de matéria seca de C. citratus submetidas as duas alturas de corte. Pentecoste, 

CE. 2005. 
 

 

4.2 Produção de óleo essencial 

A tabela 2 apresenta o resumo da análise de variância onde pode-se 

notar que houve diferenças estatisticamente significativas ao nível de 1% de 
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significância para os tratamentos e para a interação entre a época de primeiro corte 

e os espaçamentos ao nível de 5% de significância enquanto que para as demais 

interações não houve diferenças estatisticamente significativas. 

  
TABELA 2 – Resumo da análise de variância dos dados relativos a produção de óleo essencial, litros 

por hectare, em três cortes, submetido a diferentes espaçamentos, diferentes épocas 
de início de corte e diferentes alturas de corte, de capim santo (Cimbopogom 
citratus), Pentecoste, CE. 2005. 

 
CAUSAS DA VARIAÇÃO G. L. Q.M. 

IDADE DE CORTE 2 12638,305** 

ESPAÇAMENTO 2 18891,868** 

ALTURA DE CORTE 1 17426,578** 

BLOCOS 3 384,889NS

IDADE X ESPAÇAMENTO 4 1670,650* 

IDADE X ALTURA 2 120,286 NS

ESPAÇAMENTO X ALTURA 2 523,276 NS

IDADE X ESPAÇ. X ALTURA 4 631,887 NS

RESÍDUO 51 449,796 

C.V. (%)  19,97 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. 
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F. 

 
A figura 4 mostra as produções totais de óleo essencial de C. citratos 

quando submetido aos três espaçamentos. Observou-se comportamento diferente 

entre as produções de óleo essencial e matéria seca, quanto ao arranjo espacial, 

enquanto para a matéria seca destacou-se o espaçamento 0,50m x 0,50m e 0,50m x 

0,80m, para a produção de óleo essencial o destaque foi para os espaçamentos 

0,50m x 0,50m e 0,80m x 0,80m, os quais foram estatisticamente iguais, com 

produções de 123,56 L/ha  e 117,74 L/ha respectivamente. Ambos foram superior ao 

espaçamento 2 (0,50m x 0,80m) que produziu 74,46 L/ha. A maior produção de óleo 

essencial no menor espaçamento, provavelmente deveu-se ao maior alongamento 

das folhas e consequentemente uma maior área para produção do óleo essencial. 

Enquanto no maior espaçamento (0,80m x 0,80m), provavelmente tenha sido devido 

a uniformidade de espaçamento tanto entre plantas quanto entre linhas, que permitiu 

uma uniformidade na exposição a luz solar. Estes resultados estão em desacordo 

com Marco (2003), que trabalhando com Cymbopogon winterianum, não encontrou 

diferenças significativas na produção de óleo essencial para os diferentes 
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espaçamentos. Porém, Yadava (2001), estudando o comportamento de 

Cymbopogon flexuosus ('CKP-25') constatou maior rendimento de óleo essencial no 

espaçamento de 45cm x 45cm. Já Rao (2002), em trabalho com gerânio verificou 

que o espaçamento de 60cm × 30cm foi superior em relação aos outros 

espaçamentos utilizados na produção de óleo essencial. Mais uma vez ressalta-se a 

importância do arranjo espacial nas respectivas produções, já que se observou a 

tendência de comportamentos diferentes para cada espécie. 
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Figura 4. Produções totais de óleo essencial de C. citratus submetidas aos três espaçamento. 

Pentecoste, CE. 2005. 
 

 

Na figura 5 estão contidas as produções totais de óleo essencial de C. 

citratos submetido as três épocas de primeiro corte. Com relação ao óleo essencial 

há um incremento na produção da primeira época (4 meses = 81,53L/ha) para 

segunda época (6 meses = 122,94L/ha) e manteve-se constante na terceira época 

(8 meses=111,3 L/ha). A maior produção de óleo essencial na segunda e terceira 

época deveu-se provavelmente ao significativo aumento de biomassa das plantas 

em relação a época 1 (4 meses) através da maior capacidade de recuperação da 

touceira. 
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Marco (2003), trabalhando com citronela, constatou não haverem 

diferenças significativas quanto as épocas de primeiro corte, porém, na interação 

época x altura de corte, os resultados foram significativos. 

Segundo alguns autores, como: Choudhury (1994), Singh et al. (1988), 

Fátima et al. (1999), Singh et al. (2000), Singh et al. (2000), Leal et al. (2001) e 

Taveira (2003), as épocas de corte, principalmente no que se refere as condições 

edafoclimáticas do ano, interferem na produção de óleo essencial. 
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Figura 5. Produções totais de óleo essencial de C. citratus submetidas as três épocas de primeiro 

corte. Pentecoste, CE. 2005. 
 
 

Pode-se observar na figura 6 as produções totais de óleo essencial de C. 

citratus submetido a duas alturas de corte. O comportamento é semelhante aos 

encontrados para a produção de matéria seca, onde se destaca a altura de 15 cm 

com produções de óleo essencial de 120,98 L/ha sendo superior a produção no 

corte a 30cm de altura (89,54 L/ha). Na altura de 15 cm a planta produz mais óleo 

essencial, isto porque nessas condições a mesma produz mais massa fresca e de 

acordo com Gomes e Negrelle (2003) com o aumento da produção da matéria fresca 

há também um incremento no óleo essencial. Estes resultados são contrários aos 

constatados por Innecco et al. (2000) trabalhando com alecrim pimenta, Santos 
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(2003) com erva cidreira e Marco (2003) trabalhando com citronela, os quais 

observaram que o teor de óleo essencial era diretamente proporcional à altura de 

corte. 

As diferenças encontradas no comportamento das diferentes culturas 

acima citadas provavelmente seja em função das mesmas, com exceção do capim 

santo, produzirem óleo essencial somente nas folhas. Constatando-se desta forma a 

existência de variação do comportamento das plantas até mesmo dentro do gênero. 
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Figura 6. Produções totais de óleo essencial de C. citratus submetidas a duas alturas de corte. 
Pentecoste, CE. 2005. 

 
 

Observando-se a figura 7, onde são apresentadas as médias relativas a 

interação entre os efeitos dos espaçamentos e época de primeiro corte nota-se que 

as produções de óleo dentro do espaçamento 1 (0,50m x 0.50m), os cortes iniciados 

aos 6 meses (145,78L.ha1) e aos 8 meses (138,78L.ha1) foram superiores as 

produções iniciadas aos 4 meses (86,13L.ha1) . No espaçamento 2 (0,50m x 0,80m) 

as diferentes épocas de início de corte não influenciaram na produção de óleo 

essencial ficando em média igual a 74,46L.ha1. Já para o espaçamento 0,80m x 

0,80m as produções de óleo essencial foram influenciadas semelhantemente ao 

espaçamento 1 onde as épocas de início de corte aos 6 meses (132,82L.ha1) e aos 
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8 meses (128,61L.ha1) foram superiores a de início aos 4 meses (91,81L.ha1). Então 

pode-se, dizer que quando plantado nos diferentes espaçamentos a idade mais 

indicada de primeiro corte deve ser superior a 6 meses. 
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Figura 7. Produções totais de óleo essencial de C. citratus submetidas a diferentes espaçamentos 

em relação a diferentes épocas de primeiro corte. Pentecoste, CE. 2005. 
 

 

Na figura 8, onde são apresentadas as médias relativas a interação entre 

os efeitos das épocas de primeiro corte em relação aos diferentes espaçamentos 

nota-se que as produções de óleo da época 1 (4 meses), os diferentes 

espaçamentos não influenciaram na produção de óleo essencial ficando em média 

igual a 81,53L.ha-1. Já para os cortes iniciados aos 6 meses nos espaçamentos 

0,50m x 0,50m (145,78L.ha1) e no espaçamento 0,80m x 0,80m (132,82L.ha1) as 

produções foram superiores as obtidas no espaçamento 0,50m x 0,80m (90,22L.ha1) 

. Na época 3 (8 meses) os espaçamento 0,50m x 0,50m (138,78L.ha1) e 0,80m x 

0,80m (128,61L.ha1) também foram superiores ao espaçamento 0,50m x 0,80m 

(66,51L.ha-1). Observa-se pelo gráfico que se for fazer a primeira colheita aos seis 

meses ou 8 meses o espaçamento 0,5m x 0,8m não deve ser utilizado e para 

colheita aos 4 meses não há influência desta variável. 
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Figura 8. Produções totais de óleo essencial de C. citratus submetidas a diferentes épocas de 

primeiro corte em relação a diferentes espaçamentos. Pentecoste, CE. 2005. 
 

 Na figura 9 a seguir, observa-se o resultado da análise de qualidade do 

óleo essencial em relação ao seu componente majoritário, o citral. Nota-se que a 

percentagem relativa do mesmo não variou em relação aos diferentes espaçamentos 

em relação as diferentes alturas de corte ficando em média 34,80%. Este mesmo 

comportamento foi observado em todas as amostras analisadas evidenciando que 

as diferentes idades de primeiro corte, os diferentes espaçamentos e as diferentes 

alturas de corte estudadas neste trabalho não interferiram na qualidade do óleo 

essencial em relação ao seu principal constituinte. 

Yadava (2001) trabalhando com Cymbopogon flexuosus ('CKP-25'), e Rao 

(2002) com gerânio, confirmam estes resultados pois também não obtiveram 

diferença na qualidade do óleo essencial, pela influência dos mesmos fatores em 

estudo neste trabalho. 

Já em outro trabalho com capim santo, Choudhury (1995), observou que 

as maiores alturas de corte aumentam o percentual relativo de citral nos óleos, e 

associou esse comportamento com a melhor exposição das folhas a luz solar, 
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condição que pode ter resultado em maior conteúdo de citral, o qual, entretanto 

diminui em alturas menores devido à exposição insuficiente de luz, supõe o autor. 
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Figura 9. Percentagem relativa média de citral nas amostra de óleo essencial de C. citratus 

submetidas a diferentes alturas de corte  em relação a diferentes espaçamentos. 
Pentecoste, CE. 2005. 
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 5 . CONCLUSÕES  
 

O C. citratus deve ser cultivado no espaçamento 0,50m x 0,50m, colhido a 

altura de 15cm do solo, com primeira colheita aos 6 meses de idade para se obter o 

maior rendimento em óleo essencial.  
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