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Apresentação
Espécies como alho, batata, batata-doce, mandioquinha-salsa e morango, 

todas multiplicadas vegetativamente, representam uma parte importante da 
cadeia produtiva de hortaliças. Estas espécies, além de serem importantes fontes 
de alimentos, geram renda e mão de obra e contribuem significativamente para o 
agronegócio do país. A grande demanda por parte dos produtores por estruturas 
de reprodução vegetativa de alta qualidade fisiológica e sanitária além da carência 
de informações sobre o sistema de produção de mudas ou propágulos, motivaram 
a elaboração da presente obra. 

Assim, o objetivo principal desta publicação foi o de apresentar informações 
sobre os principais aspectos vinculados ao processo de produção dessas espécies 
olerícolas de propagação vegetativa. O livro é composto de cinco capítulos, 
elaborados com as experiências acumuladas com a pesquisa e com o cultivo 
destas hortaliças, no quais são abordadas de forma detalhada todas as etapas 
que compõem o sistema de multiplicação e produção comercial de mudas ou 
propágulos com elevada qualidade fitossanitária e alto potencial produtivo. Este 
foi elaborado por renomados pesquisadores e analistas das Unidades da Embrapa: 
Embrapa Clima Temperado, Embrapa Hortaliças e Embrapa Produtos e Mercado.

Espera-se que as informações contidas neste livro sejam de grande valia 
a todos que tenham algum vínculo ou interesse pelas culturas, em especial 
produtores, pesquisadores, extensionistas, técnicos, professores e estudantes. A 
expectativa é que esta obra venha a contribuir para o avanço do conhecimento 
no setor, de modo a tornar os sistemas de produção mais eficientes, econômicos 
e sustentáveis. Cientes da importância desta atividade, é com grande satisfação 
que apresentamos o livro Hortaliças de propagação vegetativa: tecnologia de 
multiplicação.

Jairo Vidal Vieira
Chefe-Geral da Embrapa Hortaliças





Prefácio
É com prazer que apresentamos o livro Hortaliças de propagação vegetativa: 

tecnologia de multiplicação. Esta publicação se materializa como a possibilidade 
de reunir em uma única obra os conhecimentos gerados pela pesquisa e toda 
experiência acumulada pelos pesquisadores da área nos últimos anos. O livro está 
dividido em cinco capítulos que descrevem com detalhes os avanços tecnológicos 
relacionados à multiplicação e produção comercial de propágulos de alho, batata, 
batata-doce, mandioquinha-salsa e morango. A publicação conta ainda com 
informações sobre os quesitos legais, definidos pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), para a produção de mudas, com relação à 
qualidade e certificação.

Para garantir uma produção sustentável e eficiente das referidas hortaliças, 
a qualidade fitossanitária e produtiva das mudas é fator primordial no processo 
produtivo, tendo em vista o grande número de patógenos que acometem estas 
culturas e que podem facilmente serem disseminados a longas distâncias por meio 
dos órgãos de propagação. Nesse sentido, são contemplados neste livro métodos 
desenvolvidos e aprimorados para garantir a qualidade fitossanitária das mudas, 
dentre eles a limpeza clonal para as culturas da batata, batata-doce, alho e morango.

Esta publicação traz também informações importantes que visam a 
correta manutenção e multiplicação dos genótipos, levando em consideração às 
particularidades das culturas em cada fase de desenvolvimento, sem prejuízo de 
seu potencial produtivo. São abordadas ainda as recomendações agronômicas 
de cada uma das culturas para a produção de mudas no campo, como plantio, 
adubação, irrigação, tratos culturais e fitossanitários, colheita e classificação, bem 
como comercialização, levando-se em consideração a sazonalidade da produção e 
as condições climáticas das principais regiões produtoras do Brasil.

Acreditamos que esta publicação poderá contribuir de forma bastante útil 
para os atores das cadeias produtivas do alho, batata, batata-doce, mandioquinha-
salsa e morango, tornando-se uma referência como base de consulta.

Os Editores
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Introdução

O alho (Allium sativum L.) é uma hortaliça rica em amido e substâncias 
aromáticas de alto valor condimentar e possui ação fitoterápica com diversas 
propriedades farmacológicas (AGARWAL, 1996). É uma das espécies cultivadas 
mais antigas que começou a ser plantada há mais de 5.000 anos pelos hindus, 
árabes e egípcios. É originária da Ásia Central e sua introdução no Ocidente se 
deu a partir de plantios na costa do Mar Mediterrâneo.

Devido a sua boa capacidade de armazenamento e conservação, o alho fazia 
parte do cardápio da tripulação das caravelas portuguesas, e foi introduzido no 
Brasil na época do descobrimento. Uma vez em solo brasileiro, ficou por mais 
de quatro séculos restrito ao plantio de fundo de quintal, onde era cultivado em 
pequena quantidade para suprir a demanda familiar. Somente em meados do 
século 20 o cultivo começou a expandir-se, ganhando importância econômica. 

Pelo seu centro de origem ser de clima frio, a cultura exige temperaturas 
amenas (18 °C a 20 °C) na fase inicial do ciclo, temperaturas mais baixas (10 °C 
a 15 °C) durante o período de bulbificação e temperaturas mais elevadas (20 °C 
a 25 °C) na fase de maturação, para um bom desenvolvimento vegetativo e boa 
produtividade.

O fotoperíodo ou comprimento do dia (número de horas entre o nascer e 
o por-do-sol) é determinante para a formação do bulbo, assim algumas cultivares 
necessitam de dias mais longos para bulbificação, sendo consideradas tardias, 
enquanto as precoces respondem ao estimulo de dias mais curtos. Em condições 
de fotoperíodo insuficiente (número de horas de luz abaixo do mínimo exigido 
pela cultivar) ocorre apenas o crescimento vegetativo, sem formação de bulbos. 

As cultivares de alho nobre originárias do Sul do Brasil exigem mais de 13 
horas diárias de luz e temperaturas mais baixas para formação dos bulbos. Nas 
regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste somente bulbificam quando submetidas 
à vernalização em pré-plantio (JENDEREK; HANNAN, 2004). São cultivares de 
ciclo longo que podem passar de 180 dias na região Sul e, nas outras regiões do 
país seu ciclo pode ser reduzido para 90 a 130 dias. 

Por outro lado, cultivares de alho comum como Amarante, Cateto Roxo, 
Gigante Roxo e BRS Hozan possuem baixa exigência em fotoperíodo para 
bulbificação, necessitando apenas de 9 horas diárias de luz para desencadear a 
formação do bulbo. Estas cultivares podem ser plantadas em todas as regiões do 
Brasil sem necessidade de vernalização e, quando cultivadas em fotoperíodos 
muito longos, reduzem o ciclo cultural e antecipam o início da bulbificação. São 
consideradas cultivares de ciclo intermediário, colhidas entre 130 a 160 dias.

A formação do bulbo em resposta ao fotoperíodo acontece somente após a 
planta receber o estimulo de baixa temperatura, que pode ocorrer tanto na parte 
aérea no campo ou no alho-semente em câmara frigorífica antes do plantio. 
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A produção de alho no Brasil é dividida em duas categorias: a primeira é 
formada por produtores que utilizam cultivares de alho nobre roxo, que produzem 
bulbos de alto valor comercial. A segunda, agrupa os produtores de alho comum, 
também chamado de tropical ou seminobre, que são cultivares mais rústicas e 
menos exigentes em condições edafoclimáticas, mas que produzem bulbos de 
formato e aparência menos atrativas para o consumidor.

As cultivares de alho nobre apresentam bulbos com túnicas de coloração 
branca e bulbilhos com película de coloração roxa intensa cujo número varia de 
8 a 12 por bulbo. O alho comum ou seminobre possui a cor de bulbos variando 
de branca a creme com presença de estrias de antocianina, apresentando por isso 
aspecto arroxeado. Os bulbos têm película branca ou rósea e produzem em média 
15 bulbilhos por bulbo. 

As cultivares de alho nobre têm sido cultivadas com vernalização desde o 
Centro/Norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás 
até regiões de altitude do Norte da Bahia e na Chapada Diamantina, BA, sendo 
que as cultivares mais plantadas e com melhores características comerciais são Ito, 
Caçador, Quitéria, Jonas e Chonan. A cultivar San Valentin pela sua rusticidade 
e tolerância a pragas e doenças tem sido bastante cultivada na região Sul.

As cultivares de alho comum ou seminobre, embora com menor aceitação 
comercial que o alho nobre, ainda são bastante utilizadas por pequenos produtores. 
São comercializadas, normalmente, em réstias e ainda estão muito presentes em 
mercados regionais e informais pelo país, devido a sua rusticidade e facilidade de 
cultivo. Dentre as cultivares, as do grupo precoce como Branco Mineiro, Branco 
Mossoró, Cabaceiras e Cateto Roxo continuam sendo plantadas em pequenas 
quantidades em algumas regiões do Semiárido Nordestino. As cultivares Amarante, 
Gigante do Núcleo, Gigante Espírito Santo, Gigante Roxo e Caturra, consideradas 
seminobre devido ao menor número de bulbilhos/bulbo, têm sido utilizadas por 
pequenos agricultores das regiões Sudeste, Centro-Oeste, do Paraná e em algumas 
áreas litorâneas de Santa Catarina. Recentemente a Embrapa disponibilizou para 
este segmento a cultivar BRS Hozan que agrega qualidades de bulbo dos alhos 
nobres sem, no entanto, necessitar de vernalização. 

O período mais favorável para o plantio do alho está relacionado com a 
procedência da cultivar, da latitude e da altitude da região onde se vai plantar. 
As recomendações de épocas de plantio nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e 
principalmente para região Nordeste devem ser estabelecidas em função da 
altitude. Assim para altitudes acima de 750 m, o plantio deve ser feito entre 15 
de março e 15 de junho. Para altitudes entre 350 m a 750 m deve-se preferir o 
período de 15 de abril a 15 de junho. 

Temperaturas relativamente baixas seguidas por fotoperíodos crescentes 
favorecem o desenvolvimento das plantas e estimulam a bulbificação e, próximo à 
colheita, a ocorrência de temperaturas mais altas promove a maturação dos bulbos. 
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Essas condições climáticas ocorrem na maioria das regiões produtoras de alho do 
Brasil entre os meses de março e outubro.

Na região Sul o plantio é feito a partir de maio estendendo-se até julho. 
No caso de plantios muito antecipados, a fase juvenil de crescimento da planta 
coincide com as condições climáticas que favorecem a incidência da mancha 
púrpura das folhas. Por outro lado, plantios tardios favorecem o aparecimento 
da ferrugem, podendo coincidir a colheita com o início do período chuvoso, 
reduzindo a qualidade e produtividade do alho. 

O Brasil se destaca como um dos países com maior consumo per-capita de 
alho, aproximando-se de 1,5 kg/habitante/ano. Entretanto, a produção no país 
em 2013 foi de aproximadamente 107 mil toneladas, que corresponde apenas 
a um terço do consumo interno. Para atender a grande demanda de consumo, 
que deve atingir 300 mil toneladas em 2015, o Brasil tem importado grandes 
quantidades, principalmente da China e Argentina.

Os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás 
e Bahia respondem por mais de 90% da produção brasileira. Em 2003, Minas 
Gerais e Goiás tornaram-se os maiores produtores, com produtividades médias 
em torno de 10 t ha-1, devido a introdução do alho na região do Cerrado. 
Atualmente, as produtividades no cerrado ultrapassam 115 t ha-1. Este sucesso 
deve-se aos incrementos no uso de tecnologias como mecanização da maioria dos 
tratos culturais e da colheita, racionalização da irrigação, adensamento de plantio, 
uso de cultivares de alho nobre, vernalização e melhoria na qualidade da semente 
utilizada, principalmente pela introdução do alho-semente livre de vírus (LV).

O uso de alho-semente livre de vírus foi um dos maiores avanços tecnológicos 
observados para a cultura do alho nos últimos anos 15 anos, a despeito da 
disponibilidade de vastas regiões com potencial para produção do alho, não foi 
suficiente para o Brasil aumentar as áreas de plantios, que se estagnou ao redor de 
10 mil hectares. Desta forma, o país encontra-se ainda muito distante da almejada 
autossuficiência na produção desta espécie condimentar.

Descrição botânica

O alho pertence à família Alliaceae. É uma planta anual, herbácea, com 
folhas lanceoladas (alongadas), estreitas e cerosas, podendo atingir até 60 cm de 
altura, dependendo da cultivar. A cobertura cerosa das folhas é uma proteção 
natural contra o ataque de fungos patogênicos, no entanto, caso haja necessidade 
de aplicações de caldas fúngicas a cobertura destas pode ser dificultada. As 
bainhas das folhas formam um pseudocaule único e curto (Figura 1A), em cuja 
parte inferior origina-se o bulbo. O caule verdadeiro é um disco comprimido, de 
espessura mínima, formato côncavo ou convexo, constituindo o ponto de origem 
das folhas e das raízes, que são bem desenvolvidas, fasciculadas, porém pouco 
ramificadas e com profundidade variando de 20 cm a 30 cm (Figura 1B).
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Figura 1. Planta de alho com as bainhas e pseudocaule (A); caule verdadeiro (B).

O bulbo, de formato redondo ou ovalado é dividido em bulbilhos (dentes) 
que podem variar em número de 5 a 56. Esta característica é um importante 
diferencial entre as cultivares. Os bulbilhos, chamados popularmente de dentes 
são compridos, ovoides e possuem forma arqueada, envoltos por folhas protetoras 
chamadas brácteas, cuja coloração pode ser branca, vermelha, violeta, roxa e 
marrom (Figura 2A e B). Além dessa proteção individual, o bulbo ainda é envolto 
por várias túnicas esbranquiçadas que são facilmente destacáveis (Figura 2C). Cada 
bulbilho possui ainda, uma gema de brotação capaz de originar uma nova planta.

  

Figura 2. Corte transversal do bulbo, mostrando o envoltório individual de cada 
bulbilho (A); bulbilhos com envoltório individual (B) e; bulbos de alho envoltos 
por túnicas brancas (C).

Em algumas cultivares há a formação, no final do ciclo, de pequenas 
estruturas aéreas, que ficam presas à haste entre as bainhas, chamadas de bulbilhos 
aéreos. De maneira semelhante aos bulbos subterrâneos, os aéreos também são 
constituídos de bulbilhos, porém de pequeno tamanho, mas que também podem 
ser utilizados para propagação do alho (Figura 3).
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Figura 3. Bulbilho aéreo das cultivares Amarante (A) e BRS Hozan (B).

O alho pode ser reproduzido de três maneiras: propagação por bulbilhos 
é a mais comum e a única forma adotada em plantios comerciais; propagação 
por bulbilhos aéreos, como já mencionado, eventualmente podem ser utilizados 
como alho-semente após determinado número de multiplicações e; propagação 
por semente botânica ou verdadeira, muito raro, sendo que o alho em estado 
selvagem e cultivares primitivas ainda se reproduzam por esse mecanismo. 

Algumas variedades de alho em estado selvagem (nativo), principalmente 
aquelas coletadas no seu centro de origem na Ásia Central, ainda mantêm a 
capacidade de produção de sementes botânicas, porém necessitam da manipulação 
humana para a retirada dos bulbinhos aéreos das inflorescências, para a produção 
das sementes verdadeiras com sucesso (SIMON; JENDEREK, 2003). 

Nas condições climáticas de algumas regiões do Brasil o alho pode florescer, 
consequentemente produzir sementes botânicas, condicionado pela retirada dos 
bulbinhos aéreos das inflorescências. Algumas variedades condicionadas por baixas 
temperaturas e fotoperíodo curto podem emitir um escapo floral (40 cm a 50 cm 
de comprimento) terminado em uma inflorescência (umbelas) contendo bulbilhos 
e flores perfeitas, normalmente estéreis (Figura 4A). As flores de alho, de coloração 
variando de branca a roxa, são protândricas, isto é, as flores são hermafroditas, 
com anteras e estigmas na mesma flor. No entanto, as anteras liberam o pólen 
cerca de 2 a 4 dias antes do estigma tornar-se receptivo. Apesar de flores individuais 
serem incapazes de fertilizar a si mesmas, pode acontecer a fecundação cruzada 
entre flores na inflorescência, sendo a polinização tipicamente realizada por insetos. 
Cada ovário da flor possui três câmaras, contendo cada uma, dois óvulos, sendo 
possível a produção de seis sementes por flor (Figura 4B). As sementes verdadeiras 
de variedades de alho mantidas sob propagação por meio assexuado (bulbilhos) têm 
uma taxa de germinação muito baixa, variando entre 10% a 35% na melhor das 
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hipóteses. Segundo alguns autores, após algumas gerações de multiplicação pela via 
sexuada, ou seja, somente através das sementes verdadeiras, a taxa de germinação e 
a capacidade de produção de sementes botânicas do alho tendem a aumentar.

 

Figura 4. Escapo floral do alho com inflorescência fechada e aberta (A) e sementes 
verdadeiras (B). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divide em 
dois grupos as variedades de alho, Branco e Roxo. O alho chinês é caracterizado 
na origem como Branco Puro (pure white) e Branco (white) na negociação com 
o seu importador brasileiro, já o alho argentino é classificado na origem como 
Semente Chinesa, Branco e Roxo. O Mercado Comum do Sul (Mercosul) utiliza 
as denominações para os grupos Branco e Roxo, que inclui todas as cultivares de 
alho coloridas. No grupamento de Alho Branco há predominância da coloração 
branca no bulbilho, que pode apresentar listras arroxeadas ou de outras colorações 
enquanto o do Alho Roxo apresenta predominância da coloração roxa em todos 
os bulbilhos. 

Produção de alho-semente

Recomendações gerais
O alho-semente representa a maior despesa do custo de produção, podendo 

responder por até 30% dos gastos com a cultura. Portanto, a qualidade fisiológica 
e sanitária deve ser colocada como ponto principal para produção ou aquisição 
deste insumo.

As reservas nutritivas do bulbilho podem suprir as necessidades da planta 
por vários dias e por isso são essenciais para a emergência e estabelecimento 
inicial da cultura. Não se deve, em hipótese alguma, plantar bulbilhos pequenos e 
‘palitos’ quando se visa produção comercial de alho. O peso mínimo dos bulbilhos 
usados no plantio deve ser de 1,0 g, uma vez que a utilização de bulbilhos com 
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pesos inferiores pode reduzir significativamente a produtividade e a qualidade dos 
bulbos produzidos.

A maioria das pragas e doenças do alho pode ser disseminada por meio 
dos bulbilhos. Por isso é muito importante que produtor adquira alho-semente 
de origem conhecida ou invista em formas próprias de produção do material 
propagativo, alho-semente. Neste caso, o produtor deve tomar as seguintes 
providencias e cuidados: 

• Separar uma área específica para produção de alho-semente, de preferência 
isolada de plantios comerciais de alho, cebola, cebolinha etc., ou separar um 
fragmento específico da área comercial para produção de sementes (Figura 5).

Figura 5. Esquemas de produção de alho-semente própria para plantio de 1,0 ha 
de lavoura comercial.

• Usar alho-semente oriundo de um processo de limpeza viral que pode 
ser multiplicado pelo próprio produtor ou por produtores credenciados para tal, 
sempre que possível. 

• Selecionar bulbos de boa qualidade para utilizar como alho-semente, 
eliminando os muito pequenos e aqueles fora do padrão da cultivar, mal formados. 

• Armazenar os bulbos selecionados para semente em local seco e ventilado 
até o plantio.

• Debulhar os bulbos somente 15 a 20 dias antes do plantio para não 
chochar os bulbilhos. A debulha deve ser feita em local fechado ou protegido do 
sol e de altas temperaturas, tomando-se bastante cuidado para não danificar os 
bulbilhos.

• Classificar os bulbilhos por tamanho por meio de peneiras com malhas 
específicas (Tabela 1) e, utilizar para plantio somente aqueles retidos nas peneiras 
1, 2 ou 3.
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Tabela 1. Classificação de bulbilhos de alho em função do tamanho.

As previsões de plantio e colheita do alho devem levar em consideração uma 
taxa de multiplicação aproximada de 1 para 10, ou seja, cada 1,0 kg de bulbilho-
semente plantado ocupará aproximadamente 10 m2 de canteiro e produzirá pelo 
menos 10 kg de bulbos comerciais. 

Classificação do alho-semente
A classificação do alho-semente por tamanho é um dos fatores chaves para 

se ter sucesso com a cultura. O tamanho do bulbo e do bulbilho utilizados como 
semente influencia todo o ciclo do alho, indo desde a velocidade de brotação, 
desenvolvimento vegetativo até o tamanho e a qualidade dos bulbos, refletindo 
direto na produtividade da lavoura. Devido às reservas nutricionais, quanto 
maior o tamanho do bulbilho utilizado no plantio maior será a produção do 
alho. Desta maneira, a utilização de bulbos/bulbilhos pequenos não aceitos 
para comercialização como alho-semente, que comumente ocorre em regiões de 
pequenos produtores, deve ser fortemente desestimulada.

Figura 6. Jogo de peneiras para classificação dos bulbilhos (A) e classificador 
mecânico para separação dos bulbos por tamanho (B).

 

Tabela 2. Influência da classificação de bulbilhos nas características de produção (%) das 

cultivares BRS Hozan, Amarante e Cateto Roxo. 

Peneiras Classes 5, 6 e 7* 
(%) 

Classes 3 e 4*
(%) 

Não comercial*
(%) 

Estande Final 
(nº plantas m-2) 

Produtividade
(t.ha-1) 

Cultivar BRS Hozan 
1 65,76 32,82 1,42 48,80 10,84 
2 55,96 41,86 2,18 52,20 10,68 
3 64,02 32,97 3,00 49,80 10,35 
4 47,57 44,13 8,30 50,20 9,14 

Cultivar Amarante 
1 78,59 17,96 1,78 42,8 8,19 
2 74,61 24,54 0,84 43,4 9,95 
3 56,42 40,58 3,00 41,2 8,78 
4 42,15 47,19 10,66 30,8 5,33 

A B 

Cultivar Cateto Roxo 
1 21,92 59,98 18,10 55,60 6,89 
2 11,23 57,19 31,58 49,20 4,88 
3 22,70 48,79 28,51 59,00 5,88 
4 18,06 50,99 30,95 53,80 5,64 

*Classe 7 (Ø > 56 mm), Classe 6 (Ø entre 47 e 56 mm), Classe 5 (Ø entre 42 e 47 mm), Classe 

4 (Ø 37 e 42mm), Classe 3 (Ø entre 32 e 37 mm), Não Comercial (Ø inferior a 32 mm). 

Fonte: HABER et al. (2013). 
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Tabela 1. Classificação de bulbilhos de alho em função do tamanho. 

Tamanho Peneira
Malha 
(mm) 

Peso médio do 
bulbilho (g) 

Gasto de bulbinhos 
(kg ha-1) 

 Graúdo 1 15 x 25 4 a 6 1.200 a 2.000 

 Médio 2 10 x 20 3 900 

 Pequeno 3 8 x 17 2 600 

 Miúdo 4 5 x 17 1 300 

 Palito - < 5 x 17 - - 

Fonte: adaptado de Brasil (1992). 

 
 
Tabela 2. Influência da classificação de bulbilhos nas características de produção das 
cultivares BRS Hozan, Amarante e Cateto Roxo. 

Cultivar Peneira
Classe de bulbos(1) (%) 

Estande final 
(plantas m-2) 

Produtividade
(t ha-1) 5, 6 e 7 3 e 4 

Não 
comercial

BRS 

Hozan 

1 65,76 32,82   1,42 48,80 10,84 

2 55,96 41,86   2,18 52,20 10,68 

3 64,02 32,97   3,00 49,80 10,35 

4 47,57 44,13   8,30 50,20   9,14 

Amarante 

1 78,59 17,96   1,78 42,80   8,19 

2 74,61 24,54   0,84 43,40   9,95 

3 56,42 40,58   3,00 41,20   8,78 

4 42,15 47,19 10,66 30,80   5,33 

Cateto 

Roxo 

1 21,92 59,98 18,10 55,60   6,89 

2 11,23 57,19 31,58 49,20   4,88 

3 22,70 48,79 28,51 59,00   5,88 

4 18,06 50,99 30,95 53,80   5,64 

(1) Classe 7 (Ø > 56 mm), classe 6 (Ø entre 47 mm e 56 mm), classe 5 (Ø entre 42 mm e 47 mm), classe 4 (Ø 37 mm e 42 
mm), classe 3 (Ø entre 32 mm e 37 mm), não comercial (Ø inferior a 32 mm). 
Fonte: Haber e Resende (2013). 
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Como já mencionado, a classificação dos bulbilhos é padronizada por 
tamanho, de acordo com normas estabelecidas pelo Mapa (Tabela 1), utilizando-
se peneiras específicas ou classificadores mecânicos (Figura 6). A quantidade de 
bulbos necessária para plantio de 1,0 ha depende da cultivar, do tamanho e peso 
dos bulbilhos e da densidade de plantio, como verificado na Tabela 1.

Como a classificação do alho-semente contribui para uniformização do 
ponto de colheita, é sabido que bulbilhos menores resultarão em plantas menores 
que atingirão o ponto de colheita antes daquelas oriundas de bulbilhos maiores. 
Desta forma, quando se pretende plantar bulbilhos de vários tamanhos na mesma 
área, recomenda-se que o alho-semente seja distribuído em talhões separados 
de acordo com a classificação das peneiras. Na Tabela 2 podem ser visualizados 
resultados da produção das cultivares BRS Hozan, Amarante e Cateto Roxo em 
função do plantio de diferentes tamanhos de bulbilhos.

Tabela 2. Influência da classificação de bulbilhos nas características de produção 
das cultivares BRS Hozan, Amarante e Cateto Roxo.
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Colheita, embalagem e comercialização de alho-semente
Os bulbos destinados para uso como alho-semente devem ser colhidos 

quando aproximadamente dois terços das folhas estiverem amarelas ou secas. Nesta 
fase, os bulbos encontram-se fisiologicamente maduros e não haverá prejuízos à 
conservação destes na fase de pós-colheita. 

A colheita pode ser feita manualmente com auxílio de ferramentas, 
mecanizada com máquinas desenvolvidas especificamente para este fim ou por 
meio de uma lâmina tracionada por trator que desprende os bulbos do solo e 
facilita a colheita manual. Deve ser realizada em dias de sol e, quando possível, 
pela manhã. A fase inicial da cura ao sol pode ser feita na própria área de plantio 
ou em terreiros. Nesta fase, os bulbos são distribuídos um ao lado do outro em 
fileiras, de tal modo que os bulbos de cada fileira sejam recobertos pelas ramas da 
fileira subsequente (Figura 7A e B). A continuação da cura é feita em galpões, à 
sombra. Recomenda-se curar por 3 a 5 dias ao sol, e posteriormente por 20 a 50 
dias à sombra (Figura 7C e D).

  

  

Figura 7. Cura inicial na área de plantio (A); cura inicial em terreiros (B) e; 
término da cura em galpões (C e D).

É importante que durante a cura e o armazenamento por longos períodos os 
bulbos sejam mantidos com folhas e raízes, pois no decorrer do período de cura 
ainda ocorre remobilização de nutrientes para o bulbo, a partir da parte aérea e 
das raízes. No caso de armazenamento de alho-semente, o toalete de folhas e raízes 
deve ser feito o mais próximo possível da época de plantio.

   A B 

   C D
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No caso de produção de alho-semente para venda a duração da cura à 
sombra varia de acordo com a modalidade da comercialização. Em geral, o alho 
é trançado em réstias ou amarrado em molhos e pendurado com rama para 
cima em galpões, onde fica aguardando o beneficiamento, para ser embalado e 
comercializado (Figura 7C e D). O armazenamento deve ser feito em local bem 
seco, com boa ventilação e pouca luz. A cura está completa quando as ramas 
estiverem com aparência bem seca, cor amarelo palha, diâmetro do colo reduzido 
e a película externa do bulbo desprendendo-se com facilidade. Para o alho nobre 
roxo, a cura em galpões acentua a coloração arroxeada da película de proteção dos 
bulbilhos, valorizando e aumentando a aceitação deste tipo de alho pelo mercado.

Para ser comercializado no mercado interno como alho-semente, os bulbos 
devem ser acondicionados em caixas de madeira com testeiras oitavadas ou sacos 
de polipropileno, ambos com capacidade para 10 kg. Atualmente tem crescido 
o uso de caixas de papelão, também com 10 kg, entretanto, são mais utilizadas 
para o alho comercializado no atacado, visando o consumo, pela facilidade 
de manuseio, armazenamento e transporte (Figura 8A, B e C). Em regiões de 
pequenos produtores a comercialização em réstias de 25 ou 50 bulbos, tanto do 
alho-semente quanto do alho consumo, ainda é muito comum (Figura 8D).

  
 

Figura 8. Formas de comercialização do alho: sacos de ráfia (A); caixas de madeira 
(B); caixas de papelão (C); réstias (D).
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O Brasil possui duas safras de alho por ano. A maior safra é a das regiões 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste que começa nos meses de março a abril com 
o início das colheitas no final de julho, estendendo-se até outubro. Esta safra é 
responsável por abastecer o mercado brasileiro no segundo semestre juntamente 
com os alhos importados da China. A safra da região Sul começa em junho a 
julho, colhendo-se entre os meses de dezembro e janeiro. O primeiro semestre é 
considerado um período de entressafra no Brasil, sendo normalmente abastecido 
com alhos produzidos na região Sul e importados da Argentina, embora nos últimos 
anos tenha-se constatado significativa presença de alho importado da China, 
também no primeiro semestre. Estima-se que cerca de 70% da produção anual 
brasileira é destinada ao mercado de consumo e 30% utilizada como alho-semente.

Armazenamento do alho-semente
Antes armazenar o alho-semente deve-se realizar uma limpeza e desinfestação 

rigorosa do armazém, com especial cuidado para restos de alho ou de outras aliáceas 
das safras anteriores, visando à eliminação dos focos de infestação de pragas e 
doenças, uma vez que algumas delas são persistentes durante o armazenamento e 
facilmente disseminadas pelos bulbos e bulbilhos utilizados como alho-semente.

As principais doenças que podem estar presentes nos bulbilhos antes do 
plantio são a podridão branca (Sclerotium cepivorum) e a fusariose (Fusarium sp.). 
O fungo Penicillium sp. é uma espécie oportunista que infecta o bulbilho-semente 
durante a vernalização, tornando-o inviável para o plantio, sendo sua ocorrência e 
infestação favorecidas quando a umidade relativa da câmara fria ultrapassa 70%. 
O nematoide Ditylenchus dipsaci, o ácaro-do-chochamento, Aceria tulipae e as 
traças Ephestia (Cadra) cautella, Ephestia elutella e Plodiainter punctella também 
podem comprometer significativamente a qualidade do alho-semente durante o 
armazenamento. 

Um tratamento eficiente e barato para o controle das pragas de 
armazenamento consiste na imersão dos bulbilhos em água por 4 horas seguida 
de outra imersão por mais quatro horas em hipoclorito de sódio a 2,5% (ou água 
sanitária a 1,0%). Após o tratamento com o hipoclorito de sódio, os bulbilhos 
devem ser colocados em água corrente por 15 minutos. Este tratamento tem efeito 
contra fungos, nematoides e ácaros infestantes externos. 

O tratamento do alho-semente deve ser feito principalmente quando 
constatada a infestação dos bulbos com as pragas/doenças ou quando for utilizado 
material para o plantio de origem desconhecida. 

Dormência dos bulbilhos
O bulbilho do alho entra em estado de dormência logo após a formação 

das folhas de armazenamento e da gema de brotação (Figura 9A e B). Assim, os 
bulbilhos não devem ser plantados logo depois de colhidos, pois estão em estado 
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de dormência, que tem duração variável de acordo com a cultivar e condições de 
armazenamento, podendo-se prolongar por até 70 dias pós colheita. 

É imprescindível que a superação da dormência do alho seja avaliada antes 
do plantio para evitar sérias perdas de estande e de produtividade. Esta avaliação 
é feita por ocasião do plantio cortando-se uma amostra de bulbilhos no sentido 
longitudinal para observação do tamanho e da cor da gema de brotação (Figura 9A 
e B). Pelo Índice Visual de Superação de Dormência (IVD) calculado pela fórmula 
IVD = (A/B) x 100, onde A compreende o comprimento folha de brotação e B, o 
comprimento do bulbilho, verifica-se o tamanho da gema de brotação e, valores 
superiores ou iguais a 70% indicam que o alho-semente está adequado para o 
plantio.

Outro parâmetro que pode ser utilizado é a coloração da folha de brotação, 
sendo que a coloração branca indica estado de dormência do bulbilho e, à medida 
que a coloração muda do creme para esverdeado o bulbilho está apto para plantio. 

 

Figura 9. Gema de brotação em estado de dormência (A) e folha de brotação 
pronta para germinar (B).

O processo de dormência do alho desaparece naturalmente com o aumento 
do período de armazenamento. Entretanto, quando o IVD atinge cerca de 30% 
a 40% pode-se abreviar este período quebrando a dormência através da imersão 
dos bulbilhos em água corrente ou pela exposição a baixas temperaturas. A 
imersão dos bulbilhos a um fluxo de água corrente por 24 horas, antes do plantio, 
promove o amolecimento da folha de proteção reduzindo a resistência mecânica 
à brotação, facilitando ainda a remoção de parte dos inibidores de crescimento 
que são solúveis em água. Da mesma forma, através da exposição dos bulbilhos 
a temperaturas de 10 °C a 15 °C por 8 a 10 dias antes do plantio consegue-se 
acelerar a brotação do alho.

Para os produtores de alho nobre vernalizado, a origem do alho-semente 
tem grande importância devido a duração do período de dormência (REGHIN; 
KIMOTO, 1998). Quando o alho-semente é produzido localmente, a superação 
da dormência ocorre mais cedo permitindo a antecipação do plantio. 
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Quando o alho-semente é adquirido no sul do Brasil, deve-se lembrar que 
a colheita nesta região é mais tardia (dezembro/janeiro) e a dormência leva mais 
tempo pra ser superada,atrasando a entrada do alho-semente na câmara fria, e 
os plantios só poderão ser feitos a partir do final de abril até meados de maio. 
O alho-semente adquirido no sul do Brasil quando plantado precocemente em 
outras regiões  apresenta desuniformidade de produção com alto índice de bulbos 
duplos, não diferenciados e superbrotados.

Alho-semente livre de vírus

Viroses na cultura do alho e processo de limpeza clonal
A propagação do alho através de bulbilhos facilita a disseminação e o aumento 

da severidade de várias pragas e doenças nestas estruturas vegetativas, causando 
enormes prejuízos à cultura ao longo de sucessivas gerações de multiplicação. As 
viroses causadas por diversas espécies de vírus pertencentes aos gêneros Allexivirus, 
Carlavirus e Potyvirus são as principais responsáveis pela degenerescência do alho-
semente, causando a queda gradativa do vigor vegetativo, do potencial produtivo e 
da qualidade dos bulbos ao longo das gerações de cultivo (FERNANDES et al., 2013).

As infecções viróticas em alho normalmente são causadas por mais de 
um complexo de vírus, sendo que a maioria das cultivares comerciais plantadas 
no Brasil e em vários países está infectada com pelos menos um vírus. Os vírus 
mais comuns nas condições brasileiras são os potyvírus Onion yellow dwarf virus 
(OYDV), Leek yellow stripe virus (LYSV); os carlavírus Garlic common latent virus 
(GarCLV) e Shallot latent virus (SLV) e; os allexivírus Garlic miteborne filamentous 
virus (GarMbFV), Garlic virus A (GarV-A), Garlic virus B (GarV-B), Garlic virus C 
(GarV-C), Garlic virus D (GarV-D) e Garlic virus X (GarV-X) que foram detectados 
em amostras coletadas nas regiões produtoras de alguns estados brasileiros. 

Os vírus são transmitidos e disseminados dentro e entre lavouras de alho por 
pulgões e ácaros. Uma vez infectada, a planta passa a multiplicar o vírus no bulbo ao 
longo dos anos, tornando-se uma fonte permanente de infecção. A disseminação 
da doença no campo, quando o inóculo está presente, se dá pela migração dos 
pulgões de fora para dentro da cultura, uma vez que estes insetos normalmente não 
colonizam o alho. Potyvirus e Carlavirus são transmitidos por pulgões de forma 
não persistente, ou seja, o pulgão, ao visitar uma planta doente, é capaz de adquirir 
o vírus e transmiti-lo a outras plantas em segundos, durante a “picada de prova” 
(COSTA, 1998). Já os vírus do gênero Allexivirus são transmitidos por ácaros 
de forma persistente ou circulativa, ou seja, estes vetores precisam se alimentar 
por algumas horas ou dias nas plantas tanto para adquirir o vírus em planta 
infectada quanto para transmiti-lo para planta sadia (OLIVEIRA et al., 2014).

A pulverização com inseticidas praticamente não tem efeito no controle de 
Potyvirus e Carlavirus, pois a transmissão do vírus é feita em poucos segundos, 
antes que o pulgão morra em decorrência da ação do inseticida.
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A obtenção de plantas livres de vírus somente é possível por meio de um 
processo de limpeza clonal, realizado em laboratórios especializados que envolve 
técnicas de termoterapia dos bulbilhos e de cultura in vitro de seus ápices caulinares 
(Figura 10). Neste processo, além da retirada dos vírus dos explantes, elimina-se 
também as demais pragas ou doenças eventualmente presentes nos bulbilhos. Os 
bulbos obtidos in vitro são multiplicados em condições controladas e posteriormente 
testados para confirmação da sanidade, processo denominado indexação. 

  

Figura 10. Etapas do processo de multiplicação in vitro do alho livre de vírus 
e indexação por Dot-Elisa: meristema apical extraído da folha de brotação 
(A)  crescimento e bulbificação do alho em meio de cultura (B); alho-semente 
preparado para plantio para indexação (C) e; resultado do processo de indexação 
- pontos amarelos indicam a ausência e, os demais a presença de vírus (D).

Para a indexação, os bulbinhos são plantados em vasos contendo solo 
esterilizado mantidos em câmara de crescimento ou casas de vegetação. As plantas 
que deles se desenvolvem são testadas para vírus por meio do teste Dot-Elisa (Elisa 
em membrana de nitrocelulose), utilizando-se antissoro policlonal polivalente, 
que permite identificar as principais espécies de vírus do alho e um antissoro 
para OYDV (Figura 10D). As plantas identificadas como infectadas com vírus são 
descartadas. Os bulbos das plantas sadias são novamente plantados em casa de 
vegetação no ano seguinte, e as plantas resultantes são novamente indexadas por 
meio do Dot-Elisa (TAKAICHI et al., 2001). O processo é repetido durante três 
anos consecutivos para aumentar a confiabilidade do processo de indexação.
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Os bulbos comprovadamente livres de vírus são plantados para multiplicação 
em canteiros suspensos com substratos esterilizados dentro de telados a prova de 
pulgões e com absoluto controle fitossanitário. Desta forma, são gerados estoques 
básicos de alho-semente livres de vírus que serão posteriormente transferidos aos 
produtores de alho-semente comercial.

Degenerescência e reinfecção de alho-semente livre de vírus
O estudo do comportamento dos vetores e dos níveis de reinfecção e 

consequente degenerescência de clones de alho livres de vírus em condições de 
campo é uma condição fundamental para o estabelecimento de programas de 
produção de alho-semente que possam ser gerenciados e conduzidos pelo produtor 
comercial. 

Os pulgões, são os principais vetores de vírus na cultura do alho, apesar 
de não serem pragas ou causarem danos diretos à cultura. Os pulgões por não 
colonizarem plantas de alho tendem a ser mais eficientes na transmissão de vírus, 
uma vez que acabam por realizar mais picadas de prova na busca por plantas 
adequadas para a sua alimentação. Estudos realizados na Embrapa Hortaliças 
demonstram que existe uma forte correlação entre o aumento da população de 
vetores em determinada área com a reinfecção da cultura do alho pelo OYDV. 
Por outro lado, a capacidade de movimentações dos afídeos nos cultivos de 
alho é bastante restrita. Desta maneira, tem-se observado que plantas sadias 
distantes a partir de 25 m de uma fonte de inóculo apresentaram baixíssimos 
índices de reinfecção (Figura 11A e B). Este é um aspecto importante que deve ser 
considerado para isolamento de campos de produção de alho-semente livres de 
vírus de lavouras comerciais. 

Figura 11. Taxa de reinfecção viral na cultura do alho em função do 
comportamento (A) e da movimentação dos insetos vetores (B).
Fonte: Melo Filho et al. (2006).
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Quando expostos a condições de reinfecção viral ao longo de sucessivas 
multiplicações, clones de alho inicialmente livre de vírus podem retornar a 
condição inicial de elevada infecção. Ao longo deste período, o vigor vegetativo 
e a produtividade vão sendo gradativamente reduzidos, processo denominado 
degenerescência. Um clone de alho livre de vírus da cultivar Cateto Roxo teve 
sua degenerescência avaliada durante sete anos de cultivo consecutivos no 
campo experimental da Embrapa Hortaliças com alta pressão de inóculo e como 
esperado, apresentou queda gradativa de produtividade (Figura 12). No entanto, 
a reinfecção não mostrou ser um processo drástico, uma vez que mesmo após sete 
gerações, o clone inicialmente livre de vírus ainda apresentava produção 20% 
superior à do clone infectado (FAJARDO et al., 2002).

 

Figura 12. Degenerescência de um clone de alho inicialmente livre de vírus da 
cultivar Cateto Roxo em sucessivas multiplicações em condições de campo. 
Fonte: Melo Filho et al. (2006).

Desempenho agronômico dos cultivos com alho-semente livre de vírus
O estabelecimento de lavouras comerciais a partir de alho-semente livre de 

vírus exige modificações nos manejos fitotécnico e fitossanitário em relação àquelas 
implantadas com bulbilhos infectados. Estas modificações são fundamentais 
para o aproveitamento de todo o potencial produtivo que esta tecnologia pode 
proporcionar à cultura do alho.

Estas diferenças podem ser notadas já por ocasião do plantio, tanto na 
velocidade quanto na porcentagem de emergência dos bulbilhos. Em alguns 
estudos observou-se 100% de emergência dos bulbilhos livres de vírus, enquanto 
para os bulbilhos infectados a média foi 10% inferior. Outro fator importante 
que exige atenção do produtor para o manejo da cultura ao longo de todo o ciclo, 
é que plantas livres de vírus apresentam crescimento e vigor vegetativo superior 
àquelas infectadas. A altura da planta (Figura 13), o número de folhas por planta, 
os diâmetros do pseudocaule e bulbo e a coloração verde intensa das folhas 
aumentam significativamente em plantas de alho livres de vírus. Frequentemente, 
constata-se um aumento no número de dias do ciclo cultural, sendo observada 
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uma diferença de 15 dias a mais no ciclo de clone livre de vírus da cultivar Gigante 
Roxo em relação ao mesmo clone infectado.

Figura 13. Evolução da altura da planta ao longo do ciclo de um clone de alho 
da cultivar Gigante Roxo obtido por cultivo de ápices caulinares (livre de vírus) 
em relação à mesma cultivar infectada (propagação convencional) em condições 
de campo.
Fonte: Resende et al. (1999).

O aumento de produtividade em cultivos de alho livre de vírus tem sido 
demonstrado por diversos trabalhos. Dependendo do nível de infecção viral da 
cultivar, pode-se obter ganhos de produtividade que ultrapassam 100% com a 
realização da limpeza viral em relação aos ganhos considerando o mesmo material 
infectado. Para o alho comum ou seminobre, clones obtidos por cultivo de ápices 
caulinares apresentam, com frequência, médias de produtividade entre 20% e 
50% superiores àquelas do mesmo material tradicionalmente multiplicado em 
condições de campo. Em cultivares de alho nobre, como Chonan, Quitéria e São 
Lourenço, foram encontradas diferenças oscilando entre 8,8% e 38% de produção 
entre clones livres e infectados por vírus, respectivamente. Entretanto, valores de 
até 48% foram observados para a cultivar Quitéria (BARNI; GARCIA, 1994).

 A valoração financeira da produção de alho está diretamente relacionada, 
além da produtividade, à qualidade e ao tamanho dos bulbos produzidos - um 
aspecto muito importante que nunca deve ser esquecido pelo produtor comercial. 
Neste sentido, tem sido observado que a limpeza viral contribui significativamente 
para redução da produção de bulbos não comerciais e aumento da proporção 
de bulbos nas classes de maior valor comercial. Um estudo com clones de 
quatro cultivares de alho, obtidos in vitro por cultivo de ápices caulinares e 
por multiplicação convencional no campo, apresentou uma média de bulbos 
descartados como não comerciais de 2,6% para clones obtidos in vitro e 12,8% 
para clones convencionais (Tabela 3).
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Tabela 3. Produção total e comercial e relação entre produção total e comercial 
de plantas oriundas de propagação por ápices caulinares e convencionais das 
cultivares de alho Gravatá, Gigante Roxão, Gigante Roxo e Lavínia. 

Aspectos nutricionais 
Os níveis quantitativos de extração de nutrientes pelo alho livre de vírus 

são fundamentais para a definição dos critérios de manejo e das quantidades de 
nutrientes a serem utilizados nas adubações dessas lavouras. 

O potencial de desenvolvimento e de produção (vigor vegetativo e 
produtividade elevados) do alho livre de vírus seguramente exigirá maiores 
investimentos na fertilização da cultura, pois as plantas apresentam maior 
exigência nutricional em decorrência do ciclo cultural ser mais longo. Portanto, 
essas plantas necessitam de cuidados específicos e de maior atenção com a 
adubação, tanto em termos de quantidade aplicada e tipo de adubo quanto ao 
parcelamento da adubação ao longo do ciclo da cultura. Com isto, as adubações 
deverão ser reavaliadas e redimensionadas em cultivos comerciais de alho oriundo 
de bulbilhos livres de vírus, uma vez que todos os nutrientes serão exigidos em 
maiores quantidades por estas plantas em condições de campo (Tabela 4). 

 
Tabela 3. Produção total e comercial e relação entre produção total e comercial de 
plantas oriundas de propagação por ápices caulinares e convencionais das cultivares de 
alho Gravatá, Gigante Roxão, Gigante Roxo e Lavínia. Marília, SP, 2000. 

Cultivar 
Forma de 

propagação 

 

Produção total 
(t ha-1) 

 

 

Produção 
comercial (t ha-1) 

 

Bulbos não 
comerciais (%) 

Gravatá 
Ápices caulinares

Convencional 

21,98 

16,21 

21,88 

14,60 

  0,46 

  9,94 

Gigante Roxão 
Ápices caulinares

Convencional 

20,98 

12,02 

20,05 

  9,85 

  4,44 

18,06 

Gigante Roxo 
Ápices caulinares

Convencional 

18,24 

11,09 

18,07 

  9,52 

  0,94 

14,16 

Lavínia 
Ápices caulinares

Convencional 

18,77 

15,21 

17,91 

13,79 

  4,59 

  9,34 

Fonte: Resende et al. (2000). 

 
 
 
 
 
 
Tabela 4. Níveis e diferenças percentuais de absorção de macro e micronutrientes por 
plantas de alho livre de vírus e infectadas em condições de campo. 
 

Nutriente 
 

Livre de vírus 
 

Infectadas 
 

Diferença (%) 

Macronutrientes 

(kg ha-1) 

N 

P 

K 

S 

Mg 

Ca 

82,56 

16,60 

104,60 

 22,64 

 14,12 

 84,56 

 71,20 

 10,68 

 58,84 

 13,32 

 8,68 

 46,16 

 16,00 

 55,43 

 77,77 

 70,00 

 62,67 

 83,18 

Micronutrientes 

(g ha-1) 

B 

Zn 

Cu 

Mn 

Fe 

232,16 

176,40 

 24,24 

139,00 

3024,32 

147,56 

108,44 

 14,72 

 71,48 

1396,20 

 57,33 

 62,67 

 64,67 

 94,45 

116,61 

Massa seca (g planta-1) 17,01  10,18  67,09 

Fonte: Resende et al. (1999). 
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Tabela 4. Níveis e diferenças percentuais de absorção de macro e micronutrientes 
por plantas de alho livre de vírus e infectadas em condições de campo.

 Nutriente Livre de ví

Os resultados demonstrados na Tabela 4 foram obtidos em estudo realizado 
em condições normais de cultivo em campo, utilizando uma população de 350 mil 
plantas/ha. Neste caso, a produtividade do alho oriundo de plantas livre de vírus 
foi de aproximadamente o dobro da produtividade em relação ao alho infectado, 
chegando a 16,33 e 8,17 t ha-1, respectivamente. A extração de nutrientes pelo 
alho infectado seguiu a seguinte ordem decrescente: N > K > Ca > S > P > Mg. 
Em plantas livre de vírus ocorreu uma inversão entre N e K, sendo este último o 
nutriente mais exigido (RESENDE, 1997).

Produção de alho-semente livre de vírus 
A produção de plantas livres de vírus tem sido, sem dúvida, um grande 

avanço tecnológico para a cultura do alho, propiciando a redução dos efeitos da 
degenerescência causada pela infecção viral. Entretanto, o aproveitamento de todo 
potencial desta tecnologia pelos produtores exigiu a elaboração de um programa de 
manutenção de qualidade do alho-semente adequado à realidade das propriedades 
rurais brasileiras. Não basta apenas transferir bulbilhos livres de vírus para os 
produtores, é preciso garantir o acesso contínuo e independente dos produtores 
a um estoque permanente de alho-semente livre de vírus que possa ser mantido 
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em suas propriedades, evitando que os produtores se mantenham dependentes 
de instituições e laboratórios que multiplicam alho-semente livre de vírus.

O acesso à tecnologia do alho livre de vírus, pelos produtores, é possível através 
da introdução e manutenção de estoques de alho-semente livres do patógeno nas 
regiões produtoras. Assim, ao longo dos últimos anos, várias instituições propuseram 
metodologias de transferência de tecnologias que assegurassem os estoques do 
alho-semente livres de vírus nas propriedades. Estas metodologias garantem 
manutenção das qualidades fitossanitária e fisiológica do material em níveis 
semelhantes àquelas das plantas que saíram dos laboratórios até o sistema de plantio.

A Embrapa Hortaliças desenvolveu inicialmente um sistema de multiplicação 
individual de alho-semente. No sistema proposto, o produtor mantém, 
indefinidamente, um estoque básico de alho-semente livre de vírus para plantio 
das áreas comerciais. Para isto, são utilizados telados a prova de afídeos, instalados 
na propriedade e gerenciados pelo próprio produtor. A partir do alho-semente 
multiplicado no telado, são instalados campos de produção de alho-semente para 
implantação das áreas comerciais, conforme observado na Figura 14. Este sistema 
foi introduzido e testado em pequenas propriedades da Bahia, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo e Goiás.

Nesse sistema de produção individual, são necessários 3 anos para obtenção 
do estoque de alho-semente para plantio da lavoura comercial. O sistema se baseia 
na construção de pequenos telados de aproximadamente 18 m², com capacidade 
para 2.000 bulbilhos, instalados no primeiro ano. Parte do alho-semente colhido 
no telado, ao final do primeiro ano, é plantado novamente no telado, no ano 
seguinte e, a outra parte destina-se à implantação de uma área de 100 m² em campo 
aberto. O material colhido na área de 100 m², ao final do segundo ano, é então 
utilizado para o plantio, no terceiro ano, de uma área de 1.000 m², também no 
campo. O material colhido nessa área de 1.000 m² é então usado para plantio da 
área comercial de até 10.000 m² ou 1,0 ha (cerca de 400 mil bulbilhos) no quarto 
ano. Após esse período de 3 anos, esse processo resulta em um fluxo permanente 
e contínuo de produção de alho-semente de alta qualidade fisiológica e sanitária 
(Figura 14A) (RESENDE et al., 2004).

Figura 14. Esquema de produção de alho comercial a partir de estoques básicos 
de alho livres de vírus em telados individuais (A) e coletivos (B). 
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Com o intuito de diminuir esse tempo de estabelecimento do fluxo 
continuo de produção, a Embrapa Hortaliças vem introduzindo sistemas coletivos 
de produção utilizando telados de pelo menos 100 m², que são gerenciados por 
produtores individuais licenciados, associações, sindicatos, prefeituras e pequenas 
comunidades. Anualmente são fornecidas, a partir desses telados, quantidades 
de alho-semente livres de vírus para instalação de campos de produção de alho-
semente para plantio das lavouras comerciais no ano seguinte, mantendo assim 
o fluxo continuo de retiradas de alho do telado que se torna um banco de alho-
semente livre de vírus para a região. 

Do mesmo modo que os individuais (Figura 15A e B), os telados coletivos 
(Figura 15C e D) também são construídos com tela antiafideos, garantindo a 
qualidade do alho-semente. Esses telados têm custo variável de acordo com o 
tamanho, tipo de material da estrutura, que pode ser de madeira ou metal e, 
sistema de irrigação adotado. Cabe ao produtor implementar as medidas e os 
cuidados necessários para multiplicar as sementes livres de vírus obtidas e preservar 
o telado e, com isso manter a qualidade fitossanitária do estoque inicial de alho-
semente para os plantios subsequentes no telado e em campo.

 
 

Figura 15. Manutenção de estoques de alho-semente livre de vírus em telados 
antiafideos, individuais (A e B) e coletivos (C e D).

No telado, o alho pode ser plantado em espaçamentos menores, uma vez que 
o objetivo não é produção de alho comercial, com isso aproveita-se melhor a área 
do telado aumentando o rendimento de alho-semente. Neste sentido, recomenda-
se utilizar o espaçamento de 5,0 cm ou 8,0 cm entre plantas e 10 cm entre linhas. 
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As áreas de produção de alho-semente livre de vírus devem ser mantidas, 
preferencialmente, separadas das áreas de produção comercial. A partir de estudos 
realizados pela Embrapa Hortaliças com a dispersão de insetos vetores de vírus, 
definiu-se a distância mínima de 50 m de isolamento de lavouras comerciais 
como suficiente para reduzir a reinfecção natural do alho nas áreas cultivadas 
fora do telado. Uma segunda opção poderá ser utilizada quando o agricultor não 
dispuser de área suficiente para plantio separado da área comercial. Neste caso, 
uma parte da área comercial deve ser separada exclusivamente para a produção 
de alho-semente, com isso os níveis de reinfecção serão reduzidos gradativamente 
ao longo dos anos, quando a área comercial estiver sendo cultivada somente com 
alho-semente proveniente do telado.

O sistema de multiplicação proposto acima associa a qualidade fisiológica 
e fitossanitária do material propagativo livre de vírus com a implantação de 
áreas exclusivas para produção de alho-semente, permitindo a seleção de bulbos 
e bulbilhos adequados para o plantio, eliminando-se o uso de bulbos-refugo da 
comercialização como alho semente e por fim, desestimula o intercâmbio de 
alho-semente entre propriedades e regiões, dificultando disseminação de pragas, 
doenças e sementes de baixa qualidade.

Estudo de caso: impactos econômicos e sociais do alho livre de vírus 
nos municípios de Cristópolis e Cotegipe, BA

O sistema de multiplicação de alho-semente livre de vírus da Embrapa 
Hortaliças foi originalmente concebido para atender áreas de até 1,0 ha, pelo 
fato de que, no início, o programa possuía alho-semente livre de vírus apenas das 
cultivares Amarante e Cateto Roxo, plantadas apenas por pequenos produtores. 
Desta forma, foram selecionadas inicialmente, regiões de pequenos produtores de 
alho da Bahia e Minas Gerais para validação desta tecnologia.

O sistema começou a ser testado em 2002 na região de Cristópolis e Cotegipe, 
no oeste da Bahia, com apoio da Prefeitura Municipal de Cristópolis, do Sebrae-
BA e acompanhamento técnico da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 
(EBDA). Posteriormente, o programa se estendeu para as regiões de Boninal, Novo 
Horizonte, Mirangaba e Jacobina, também na Bahia. Atualmente, este sistema 
está sendo adotado pelas principais regiões produtoras de alho comum do estado. 
Em Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, o trabalho foi iniciado em 2005 
com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater-MG) e da Administração Municipal (Figura 16A e B) e, da 
mesma forma que na Bahia, a tecnologia está se expandindo para outras regiões 
produtoras de alho do estado como Gouveia e Capim Branco.
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Figura 16. Sistema de multiplicação de alho-semente livre de vírus dentro da 
lavoura comercial (A) e afastado da lavoura comercial, ao fundo (B).

Os municípios de Cristópolis e Cotegipe juntos têm uma população de 
aproximadamente 28 mil habitantes, sendo a agricultura a base da economia da 
região. A cultura do alho é uma das principais atividades agrícolas e estima-se que 
responda por cerca de 40% da economia local. Esta cultura tem sido de grande 
importância econômica e social para a região ao longo dos últimos 40 anos. 
Atualmente, o alho é cultivado por cerca de 100 famílias em Cristópolis e Cotegipe 
em uma área total de cerca de 110 ha, produzindo cerca 12% da produção total 
da Bahia. Toda a produção da região é destinada a mercados regionais, de outros 
estados da região Nordeste e também do Norte de Minas Gerais.

Os produtores da região utilizavam a cultivar Cateto Roxo há vários 
anos, com elevado grau de degenerescência devido à falta de cuidados com o 
alho-semente. Em função deste descuido, boa parte da produção de bulbo não 
era vendida e acabava sendo utilizada como alho-semente para plantio da safra 
seguinte. Com as condições fitossanitária e fisiológica do alho-somente agravadas 
associadas a outras deficiências do sistema de produção, a cultura do alho estava 
se tornado praticamente insustentável na região devido às baixas produtividades.

Em 2002, foram implantadas as primeiras unidades de demonstração com 
alho-semente livre de vírus da mesma cultivar utilizada na região. Os plantios 
foram feitos inicialmente, em campo aberto, seguindo o sistema de produção 
adotado na região, com o intuito de que os produtores locais pudessem avaliar o 
potencial da tecnologia. A produtividade nessas unidades demonstrativas variou 
de 7,0 t ha-1 a 11,7 t ha-1, enquanto a média do município, segundo o IBGE (2015), 
foi de 4,5 t ha-1 naquele ano. Após 2 anos de avaliação, os aumentos médios na 
produtividade destas unidades em relação ao alho infectado do produtor foram 
de 35,3% para o alho de primeira multiplicação em campo e de 92,0% para o 
alho de segundo plantio em campo.

As unidades demonstrativas foram estratégicas para convencimento dos 
produtores sobre a importância e vantagens da tecnologia do alho livre de vírus para 
a alhicultura da região e, posteriormente, para instalação dos telados antiafideos 
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para produção de alho-semente livre de vírus em suas propriedades. Em 2003, 
foram implantadas cinco unidades individuais de produção de alho-semente 
livre de vírus com produtores indicados pelas lideranças locais. Nas unidades 
implantadas, foram utilizados telados antiafideos de 18 m² e uma primeira área 
de multiplicação em campo de 100 m², para avançar um ano no processo de 
multiplicação do alho-semente. 

A continuidade do processo, nos anos seguintes, permitiu a implantação 
de um fluxo contínuo de produção de alho-semente livre de vírus composto pelo 
telado e campos de multiplicação de 100 m² (ALV1) e de 1000 m² (ALV2) até a 
implantação da lavoura comercial (Figura 17).

Figura 17. Sistema individual de fluxo contínuo de multiplicação de alho-
semente livre de vírus.

As unidades de multiplicação foram avaliadas comparativamente com as 
lavouras comerciais dos produtores ainda utilizando alho-semente infectado. A 
produtividade máxima alcançada chegou a 12,16 t ha-1. No entanto, em todas 
as unidades, o aumento da produtividade foi 100% maior em relação à do alho 
infectado usado pelos produtores locais (Tabela 5), evidenciando os altos níveis de 
degenerescência da cultura do alho na região. 

A sanidade e o vigor das plantas livres de vírus refletiram no estande final dos 
cultivos implantados a partir destes materiais em cerca de 20% a 30% superior ao 
das lavouras que utilizavam alho-semente infectado. A maior qualidade dos bulbos 
produzidos a partir de alho-semente livre de vírus foi traduzido pelo aumento do 
peso médio dos bulbos e pela redução significativa da porcentagem de bulbos 
não comerciais (refugos) que variavam de 10% a 40% nas lavouras tradicionais 
daquela região sendo reduzido para patamares inferiores a 3% após a introdução 
da tecnologia (Tabela 5) (RESENDE et al., 2004). Esses resultados foram obtidos 
sem promover ajustes e melhorias no sistema de produção do alho da região, que 
se mostrava com muitas deficiências naquele momento. 

Il
us

tr
aç

ão
: F

ra
nc

is
co

 V
ile

la
 R

es
en

de

 



40

Hortaliças de propagação vegetativa: tecnologia de multiplicação

Tabela 5. Diâmetro de bulbos, produção total (PT), peso médio de bulbo (PMB) e 
estande final (EF) de alho infectado (AC) e livre de vírus (ALV) em primeira e segunda 
multiplicação em campo nas unidades de validação (UV) de Cristópolis, BA, 2004.  

 

  

 

    Fonte: Resende et al. (2011).

Tabela 5. Diâmetro de bulbos, produção total (PT), peso médio de bulbo (PMB) e 
estande final (EF) de alho infectado (AC) e livre de vírus (ALV) em primeira e segunda 
multiplicação em campo nas unidades de validação (UV) de Cristópolis, BA, 2004.  

(1) Classe 7 (Ø > 56 mm), classe 6 (Ø entre 47 mm e 56 mm), classe 5 (Ø entre 42 mm e 47 mm), classe 4 (Ø 37 mm e 42 
mm), classe 3 (Ø entre 32 mm e 37 mm), não comercial (Ø inferior a 32 mm). 

Fonte: Resende et al., 2011. 

 

Tipo 
Classes de bulbos(1) PT 

(t ha-1) 
PMB 

(g) 
EF 

(plantas ha-1)7 6 5 4 3 Refugo 

Unidade 1 
ALV
1 

t ha-1 - 1,10 6,16 4,00 0,70 0,14
12,16 31,02 392.000 

% - 8,20 50,73 31,91 5,87 3,29
ALV
2 

t ha-1 0,10 0,76 6,27 3,07 0,65 0,13
11,05 29,39 376.000 

% 1,09 7,03 56,81 27,82 5,98 1,27

AC 
t ha-1 - 0,19 2,00 2,35 0,96 0,64

  6,17 22,04 280.000 
% - 3,23 32,54 38,14 15,65 10,44

Unidade 2 
ALV
1 

t ha-1 - - 0,58 2,75 2,75 2,60
  8,70 16,24 536.000 

% - - 6,76 31,64 31,65 29,95

AC 
t ha-1 - - 0,21 1,24 1,40 2,13

  5,01 11,61 432.000 
% - - 4,34 24,96 28,03 42,67

Unidade 3 
ALV
2 

t ha-1 0,54 5,04 2,06 3,41 3,89 1,89
10,97 21,09 520.000 

% - - 22,90 35,56 27,16 9,34

AC 
t ha-1 - - 0,48 1,38 1,57 1,90

  5,25 12,88 408.000 
% - - 9,19 26,31 29,46 35,04

Unidade 4 
ALV
1 

t ha-1 - - 0,90 3,20 1,18 1,50
  6,81 18,50 368.000 

% - - 13,27 47,00 17,46 22,27
ALV
2 

t ha-1 - - 0,85 2,65 2,94 1,38
  7,86 20,00 392.000 

% - - 10,93 33,79 37,62 17,66
AC - - - - - - -   3,89 15,50 252.000 

Unidade 5 
ALV
1 

t ha-1 - - 2,59 4,74 1,80 0,74
9,90 24,28 408.000 

% - - 26,26 47,89 18,33 7,52
ALV
2 

t ha-1 - - 3,21 4,33 1,55 0,62
9,73 24,34 400.000 

% - - 33,03 44,46 15,98 6,53
ALV
3 

t ha-1 - - 3,81 4,90 1,82 0,75
11,30 24,78 456.000 

% - - 33,74 43,39 16,17 6,70
AC - - - - - - -   1,57   4,48 352.000 



Produção de alho-semente

41

O manejo fitossanitário e a irrigação deficientes aliados a espaçamentos 
inadequados e plantios muito adensados, agravavam o ataque de pragas e doenças 
causando reduções significativas na produtividade. Havia ainda necessidade de 
ajustes no ponto de colheita e no manejo da fertilidade do solo. Foram feitas 
capacitações no sentido de aprimorar o sistema de produção local, permitindo 
explorar potencial produtivo da tecnologia do alho livre de vírus em sua totalidade 
(Figura 18). Ao mesmo tempo, com apoio do poder municipal e organizações 
sociais (associações e sindicatos) e de assistência técnica (EBDA e Sebrae-BA), 
foi feito um amplo e exitoso processo junto aos produtores, para divulgação e 
incentivo à substituição do material propagativo local pelo alho-semente livre de 
vírus. Esse processo ocorreu em um período de aproximadamente 5 anos, sendo 
que os impactos da introdução do alho-semente livre de vírus foram sentidos 
a partir de 2004, em termos de produtividade e na renda e valor comercial da 
produção a partir de 2007, como pode ser claramente observado na Figura 18A. 

Figura 18. Impacto da introdução do alho livre de vírus na produtividade e renda 
(A) e valor da produção (B) da cultura do alho na região de Cristópolis e Cotegipe, 
BA.
Fonte: IBGE (2015).

 

Figura 18. Impacto da introdução do alho livre de vírus na produtividade e renda (A) e 
valor da produção (B) da cultura do alho na região de Cristópolis e Cotegipe, BA. 

Fonte: IBGE (2015). 
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Segundo dados do IBGE, a produtividade média das lavouras de alho da 
região saltou de 4,5 t ha-1 em 2002, para 16 t ha-1 em 2012, ou seja, um aumento 
de 255,5%, mesmo com uma redução na área plantada de 200 para 110 ha neste 
período. A adoção da tecnologia permitiu a região ultrapassar a produtividade 
média brasileira em 2009 que até então, sempre foi inferior à média nacional. 
Neste ano, produziu-se cerca de 8,97 t ha-1 no Brasil e 10 t ha-1 na região de 
Cristópolis e Cotegipe (Figura 18A).

Além do aspecto quantitativo, o aumento da qualidade e valor da produção 
foi ainda mais destacado, com redução da produção de bulbos não comerciais e 
significativos aumentos na produção de bulbos maiores, com melhor aceitação 
comercial e remuneração no mercado. Com isso, os produtores que recebiam 
remuneração de R$ 0,93 kg-1 em 2002, conseguiram aumentar o valor pago para 
R$ 4,50 kg-1 em 2012, superando as médias de preços pagos tanto no estado da 
Bahia quanto em todo país. Com isso a receita do município com a cultura do 
alho na região evoluiu de R$ 200 mil no ano de 2002 para R$ 10 milhões em 2012 
(Figura 18A e B).

Pragas e doenças que comprometem a qualidade do alho-semente

Doenças
As doenças que ocorrem na cultura do alho podem ser separadas em dois 

grupos, as que ocorrem no solo, atacando os bulbos e raízes, e as foliares.
Quanto às doenças foliares podemos citar, dentre as que causam 

degenerescência do alho-semente e comprometem a qualidade dos bulbos 
destinados ao plantio, as viroses, a mancha púrpura, a ferrugem e a queima 
bacteriana (podridão das folhas).

Viroses
O alho é infectado por mais de dez espécies de vírus que podem ocorrer 

simultaneamente compondo um complexo viral que com o efeito sinérgico 
aumenta a severidade da doença sobre a cultura. No Brasil, foram relatadas ao 
menos dez espécies de vírus infectando o alho, pertencentes aos gêneros Potyirus, 
Carlavirus e Allexivirus. No Brasil duas espécies do gênero Potyvirus (família 
Potyviridae) são associadas à cultura do alho: Onion yellow dwarf virus (OYDV) e 
Leek yellow stripe virus (LYSV). As plantas infectadas apresentam como sintoma um 
mosaico listrado - faixas amarelas (Figura 19) ao longo do limbo foliar resultando 
em crescimento reduzido, decréscimo na massa e no diâmetro dos bulbos, assim 
como na produtividade e no conteúdo de matéria seca (BAGI et al., 2012).
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Figura 19. Sintomas de mosaico estriado causado por vírus na cultura do alho.

A espécie de Carlavirus (Família Flexiviridae) mais comumente encontrado 
em alho no Brasil é o GarCLV (Garlic common latent virus). Em um estudo 
recente, o Shallot latent vírus (SLV) também foi identificado no país (MITUTI 
et al., 2011). Os impactos ou prejuízos da recente introdução desta espécie em 
território nacional ainda não foram mensurados. Os afídeos (pulgões) são os 
insetos vetores e principais transmissores desses grupos de vírus.

O gênero Allexivirus (Família Alphaflexiviridae), encontra-se amplamente 
distribuído em todo o mundo e são transmitidos por ácaros. No Brasil, foram 
detectadas seis espécies: GarMbFV, GarV-A, B, C, D e X. Os allexivírus podem 
infectar o alho em combinações com potyvírus, reduzindo significativamente 
a produção de bulbos. Ainda falta informação sobre os efeitos causados pela 
infecção do alho por alexivírus devido à dificuldade de isolar cada espécie do 
complexo viral e à falta de antissoros espécie-específicos para a detecção. 

O controle mais eficiente de viroses na cultura do alho tem sido com a 
associação da termoterapia com a micropropagação com ápices caulinares e 
indexação para os principais vírus. A pulverização com inseticidas para controle 
dos vetores praticamente não têm efeito, pois a transmissão poderá ocorrer antes 
que o afídeo morra em decorrência da ação do produto. Assim, as alternativas 
de controle mais eficientes são o uso de alho-semente livre de vírus e seu plantio 
em condições que minimizem as reinfecções. O nível de reinfecção através de 
sucessivas gerações de multiplicação depende da tolerância da cultivar, do nível 
populacional dos vetores e do isolamento de cultivos infectados.

Mancha púrpura
Também conhecida por alternária, é uma doença causada pelo fungo 

Alternaria porri (Ellis) Ciff. sendo considerada uma das doenças mais importantes 
da cultura, podendo ocorrer em todas as áreas de produção no Brasil. Se não 
controlada, pode causar perdas superiores a 50% da lavoura e, dependendo do 
grau de infestação, pode acabar com a lavoura em pouco tempo, uma vez que seu 
ciclo é curto, em torno de 4 dias (Figura 20).
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Figura 20. Danos causados pelo ataque de alternária na lavoura de alho.

Os primeiros sintomas da doença são caracterizados por manchas brancas, 
de pequeno tamanho e formato irregular (Figura 21A). Com o progresso da 
doença, essas manchas evoluem em termos de coloração, passando ao amarelo e 
depois para a cor púrpura (Figura 21B). Quando severamente afetadas, as folhas 
tendem a murchar e enrugar, do ápice para baixo.

   

Figura 21. Sintomas iniciais da alternária (A) e estágio mais avançado da doença (B).

A doença tem seu desenvolvimento favorecido em condições de elevadas 
umidade relativa do ar (acima de 90%) e temperatura, na faixa de 21 °C a 30 °C.     
O manejo inadequado da cultura, como a deficiência de nitrogênio e a 
fitotoxicidade por defensivos ou adubos foliares, o ataque de tripes e ainda a 
ocorrência de geadas podem causar ferimentos que favorecem a entrada do fungo 
e consequentemente maior disseminação da doença.

O controle químico com o uso de fungicidas específicos para a doença e 
recomendados para a cultura deve ser feito no bulbilho antes do plantio e, de 
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forma preventiva e periódica durante todo o ciclo da cultura. No entanto, outras 
medidas preventivas devem ser adotadas, como a rotação de culturas; a eliminação 
de restos culturais, tanto na lavoura como próximo aos galpões de armazenamento, 
haja visto que estas plantas podem constituir fonte de inóculo pela prolongada 
sobrevivência do fungo (até 1 ano) e; a aração profunda da área de plantio, que 
tende a reduzir a quantidade de inóculo no solo.

Ferrugem
Ocasionada pelo fungo Puccinia allii (D.C.), a ferrugem é considerada uma 

das mais importantes doenças foliares do alho, que pode ocorrer em qualquer fase 
de desenvolvimento da cultura. Os sintomas iniciais nas folhas são pontuações 
amareladas no limbo foliar, que evoluem para pequenas urédias, circulares e de 
coloração alaranjada e, quando do rompimento da cutícula, expõe uma massa de 
esporos, de coloração amarela (Figura 22). À medida que a doença progride, essa 
massa passa a apresentar coloração castanho-escura ou preta.

 

Figura 22. Sintoma avançado da ferrugem na cultura do alho (A) detalhe da 
ocorrência de ferrugem e alternaria na mesma planta (B).

A doença se desenvolve melhor em condições de alta umidade relativa do 
ar, baixo índice pluviométrico e temperaturas amenas, na faixa de 15 °C a 24 °C, 
podendo ser inibida quando exposta a temperaturas abaixo de 10 °C e acima de 
24 °C. Condições inadequadas de cultivo, como solos compactados e de baixada, 
desiquilíbrio nutricional principalmente quanto ao excesso de nitrogênio e a 
permanecia de restos culturais também favorecem o desenvolvimento da doença.

O uso de fungicidas é a principal medida de controle da doença, 
principalmente na região Sul do país, onde as temperaturas são mais amenas 
(PRIA et al., 2008). No entanto, a rotação de culturas, a manutenção de uma 
adubação equilibrada e a eliminação de plantas e bulbilhos remanescentes são 
medidas que também devem ser adotadas. 
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Queima bacteriana ou bacteriose do alho
Quatro espécies do gênero Pseudomonas causam a queima bacteriana no 

alho, no entanto, a que ocorre em quase todos os estados produtores, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, incluindo as 
regiões do Cerrado, é a Pseudomonas marginalis pv. marginalis. A doença tem seu 
desenvolvimento favorecido em condições de alta umidade relativa do ar (acima 
de 85%) e temperaturas entre 6 °C e 37 °C, sendo a faixa entre 26 °C e 30 °C, 
considerada como ótima. Além das condições climáticas favoráveis, o surgimento 
da doença está associado a ferimentos e/ou estresses causados pela aplicação de 
defensivos químicos, principalmente herbicidas de pós-emergência. 

Uma clorose ao longo da nervura central, seguida de amolecimento e 
escurecimento da lesão, caracteriza o primeiro sintoma da doença (Figura 23A) e, 
à medida que progride, causa murcha e seca das folhas (Figura 23B). Um sintoma 
de queima pode também ocorrer, iniciando nas bainhas das folhas estendendo-se 
para a parte aérea, dando à planta um aspecto de queima por herbicida ou fogo. 
No bulbo, os sintomas podem ser visualizados na túnica, que passa a adquirir 
uma coloração escura e os bulbilhos mostram sinais de apodrecimento, passando 
a adquirir coloração creme (Figura 23C).

Figura 23. Sintomas de bacteriose em folhas (A e B) e bulbos de alho (C).

Medidas de controle integrado que abrangem desde o plantio até a 
comercialização devem ser adotadas para o controle da bacteriose do alho. O uso 
de alho-semente sadio e o controle da irrigação são medidas importantes, uma vez 
que as sementes podem disseminar o patógeno por longas distâncias, e a água de 
irrigação torna-se um importante meio de dispersão, espalhando a bactéria dentro 
da lavoura. Outras medidas recomendadas são:

• Evitar o plantio em áreas com baixa capacidade de drenagem de água.
• Evitar o encharcamento do solo após a diferenciação do bulbo.
• Manter uma adubação balanceada, restringindo adubações nitrogenadas 

realizando-as somente quando necessário.
• Eliminar as plantas doentes.
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• Prevenir danos mecânicos que possam servir de entrada para a doença.
• Realizar rotação de culturas.
• Queimar os restos culturais após a colheita e beneficiamento.

O uso de produtos químicos é contraditório, pois aqueles a base de cobre 
e suas misturas não vêm apresentando resultados efetivos, podendo ainda causar 
fitotoxidez às plantas e, a aplicação de antibióticos para o controle da doença 
pode ser inviabilizada pela baixa sensibilidade que a bactéria apresenta a essas 
substâncias.

Mofo azul
Durante o armazenamento, os bulbos podem ser atacados por fungos dos 

gêneros Penicillium, causadores do mofo ou bolor azul, e pelo Embellisia allii 
(Camp.) Simmons, causador da cabeça negra.

O mofo azul é caracterizado pela rápida perda de peso dos bulbos, os quais 
ficam chochos em função do processo de deterioração dos bulbilhos. A parte 
externa pode ou não manifestar sintomas, no entanto, quando debulhados, 
percebe-se um mofo de cor azul (Figura 24A e B). Os bulbilhos infectados (sem 
sintomas aparentes) e usados para o plantio desenvolvem lesões que amolecem e 
ficam recobertas pelo mofo azul e rapidamente morrem. As plantas que superam 
a doença têm seu desenvolvimento comprometido, formando bulbos de menor 
tamanho. 

 

Figura 24. Bulbilhos de alho atacado por Penicillium sp. (A) e sintomas da doença 
da túnica externa do bulbo de alho (B).

O fungo é disseminado pelo ar e, para que ocorra a infecção, é necessário que 
haja ferimentos nos bulbilhos. Temperaturas na faixa de 20 °C a 30 °C favorecem 
o desenvolvimento da doença. O tratamento dos bulbilhos com fungicidas; a 
debulha manual, a fim de reduzir danos mecânicos nos bulbilhos; o plantio e a 
colheita no tempo certo e; o armazenamento apropriado são medidas de controle 
da doença.
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Em relação às doenças de solo, a principal é a podridão branca, mas é 
importante mencionar também a fusariose ou podridão seca, a raiz rosada e o 
mofo cinzento.

Podridão branca
Causada pelo fungo Sclerotium cepivorum Berkeley apresenta como 

sintomas iniciais de desenvolvimento uma necrose ou queima descendente, com 
amarelecimento e morte das folhas mais velhas. Em função disso, as plantas 
apresentam reduzida atividade fotossintética e, consequentemente pouco 
desenvolvimento.

O fungo, que ataca diretamente as raízes, causando apodrecimento, pode 
sobreviver no solo, por um período de até 10 anos, na forma de escleródios. Estas 
estruturas, identificadas como pequenos pontos pretos (Figura 25A) germinam 
e se desenvolvem em condições de baixa umidade e temperatura na faixa de                      
10 °C a 20 °C, sendo que temperaturas superiores reduzem seu desenvolvimento. 
A principal característica visual da incidência nos bulbos é o recobrimento 
por um micélio branco, onde os escleródios são formados (Figura 25B). Outra 
característica da doença é o ataque em reboleiras (Figura 25C).

 

Figura 25. Escleródios de Sclerotium cepivorum (A); bulbo e folhas com o micélio 
característico da doença (B) e; ataque em reboleiras na lavoura (C).
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O fungo pode ser disseminado por meio dos bulbos infectados, água de 
irrigação, ferramentas e maquinários utilizados em áreas infestadas e por meio de 
embalagens utilizadas para transporte dos bulbos. O controle é preventivo: com 
o plantio de alho-semente oriundo de regiões onde não há incidência da doença; 
o tratamento do alho-semente com fungicidas específicos; a solarização das áreas 
infectadas e; a rotação de cultura por longos períodos. Estas são as medidas mais 
indicadas para o manejo da doença, que pode inviabilizar o cultivo do alho caso 
não seja controlada. 

Fusariose (podridão seca)
Causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. cepae Snynder & Hans, a 

fusariose ocorre em ambiente úmido e quente. Danos mecânicos e/ou ferimentos 
no alho-semente favorecem a entrada do fungo, que uma vez instalado, atinge o 
sistema vascular da planta provocando os sintomas de amarelecimento e murcha 
das folhas, que tendem a curvar para baixo. Nos bulbos, é formada uma depressão 
em um dos lados, indicando o desenvolvimento do fungo, que internamente 
desenvolve-se formando um micélio branco (Figura 26). Como medidas de controle 
recomenda-se o plantio de sementes sadias; a eliminação de bulbilhos chochos, 
com danos mecânicos ou com indícios de infestação; o tratamento químico dos 
bulbilhos antes do plantio; o arranquio e a queima de plantas infectadas; e a 
rotação de culturas.

Figura 26. Sintomas de Fusarium oxysporum f. sp. cepae em bulbilhos de alho. 

Raiz rosada
O fungo Pyrenochaeta terrestres ataca somente o sistema radicular das 

plantas, que tem seu desenvolvimento prejudicado em decorrência dos sintomas 
desenvolvidos. A princípio, as raízes infectadas ficam rosa claro, depois escurecem 
para vermelho ou roxo, murcham e morrem. A mudança da coloração das raízes 
varia em função da severidade e do tempo de infestação, ficando mais escura à 
medida que a doença progride, sendo caracterizado como principal sintoma para 
identificação da doença. 
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As plantas infectadas são facilmente arrancadas do solo, pois possuem 
pequena quantidade de raízes, o que leva também a uma redução do tamanho 
dos bulbos. Seu desenvolvimento está relacionado à ocorrência da fusariose, que 
funciona como porta de entrada para o fungo. 

Como medida de controle do fungo, recomenda-se o preventivo, pois uma vez 
instalado no solo torna-se difícil erradicá-lo. A rotação de culturas, principalmente 
com gramíneas, a solarização e o uso de sementes sadias são algumas medidas que 
podem ser adotas.

Nematoides
O nematoide Ditylenchus dipsaci (Figura 27) é o de maior importância no 

Brasil, no entanto, outras espécies como Belonolaiumus longicaudatus, Ditylenchus 
destructor e Meloidogyne chitwoodi são consideradas espécies quarentenárias A1 
no Brasil e ocorrentes nos países da Europa, Ásia, África, América do Norte e do 
Sul e Oceania, representando séria ameaça à cultura (DECKER, 1981).

Figura 27. Ditylenchus dipsaci: nematoide de maior importância para a cultura 
do alho. 

Os sintomas do ataque incluem nanismo, inchaço, e extensa divisão 
longitudinal de cotilédones e folhas, as quais ficam curtas e espessas e muitas vezes 
apresentam manchas marrons ou amareladas devido a descolorações nos tecidos, 
além de inchaço acima do bulbo no pseudocaule, ficando este com formato de 
charuto. As folhas podem cair e os bulbos tornam-se chochos. Também ocorre o 
amarelecimento a partir das raízes (Figura 28).
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Figura 28. Variação sintomatológica de plantas de alho infestadas por Ditylenchus 
dipsaci.

Escalas de cinza aparecem de forma leve e suave no bulbo que posteriormente 
torna-se desidratado e leve (bulbo chocho). Com o progresso da doença pode 
ocorrer podridão mole que geralmente completa o processo de destruição, sendo 
esta acompanhada por um odor característico. Outro sintoma característico da 
presença desse nematoide, em altos níveis populacionais, é o fácil desprendimento 
das plantas ao serem puxadas, ficando o “prato” no solo, saindo apenas a parte aérea.

Durante a colheita, os bulbos infestados podem tornar-se tão leves que 
raramente são aproveitados. No armazenamento, os bulbos normalmente 
apresentam aparência esbranquiçada e uma textura farinhenta. Os sintomas em 
lotes de bulbilhos infectados muitas vezes não são aparentes, e a ocorrência de 
plantas assintomáticas não indica necessariamente a ausência de D. dipsaci. Os 
sintomas variam em função da densidade populacional do nematoide (Figura 29).

Figura 29. Bulbilhos de alho infestados por Ditylenchus dipsaci.
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A penetração nas plantas pode ocorrer pelos estômatos, lenticelas ou pelo 
ponto de emissão das radicelas em crescimento. A umidade do solo parece afetar 
tanto o movimento dos nematoides quanto sua longevidade. Durante períodos 
de precipitação ou irrigação da cultura, tornam-se ativos, movendo até as raízes da 
planta com auxílio da película de água e entram nas folhagens novas através dos 
estômatos.

As chuvas, a irrigação, o movimento de máquinas agrícolas e os restos culturais 
do processamento e beneficiamento do alho também causam a disseminação de 
uma área para outra. No entanto, a principal forma de disseminação é por meio 
de tecidos vegetais (sementes, bulbos e bulbilhos infectados), além de pequenas 
partículas de solo que podem acompanhar materiais de alho. A disseminação de 
D. dipsaci geralmente é mais lenta em solos argilosos comparado com os solos 
arenosos. As densidades populacionais no solo flutuam ao longo do tempo, 
dependendo do tipo de solo, das condições climáticas, da cultivar plantada e das 
plantas hospedeiras presentes. Geralmente, níveis de danos são detectados com 
populações de dez juvenis e/ou adultos por 500 g de solo. 

A melhor forma de manejo para D. dipsaci bem como para qualquer 
outra espécie é a prevenção, pois uma vez presente em áreas de cultivo sua 
erradicação torna-se praticamente impossível, podendo inviabilizar áreas de 
plantio dependendo dos níveis populacionais presentes, bem como o abandono 
de áreas por parte dos produtores. Assim, conhecer o histórico da área e realizar 
amostragem de solo para a detecção de nematoides são medidas fundamentais 
para se evitar a presença destes organismos na cultura do alho. 

A utilização de sementes certificadas, no caso bulbilhos isentos do 
nematoide e o plantio em solos não infestados são medidas preventivas de extrema 
importância. Outra alternativa de eficácia no controle de nematoides na cultura 
do alho é o plantio de propágulos obtidos por meio de cultura de ápices caulinares 
(meristemas) (JAEHN, 1995). 

Outras medidas de manejo como o plantio de plantas antagonistas; tais 
como crotalárias (Crotalaria spectabilis, C. juncea e C. breviflora), o cravos-de-
defunto (Tagetes patula, T. minuta e T. erecta), as mucunas (Estizolobium spp.) e 
a mucuna-preta (Mucuna aterrima); o alqueive; a eliminação de restos de culturas 
e plantas hospedeiras; a solarização e; o uso da manipueira podem ser aplicadas 
na cultura do alho.

Pragas
As principais pragas da cultura do alho são ácaros, tripes e pulgões que, 

além de causarem danos oriundos de seu ataque são vetores de algumas doenças, 
como as viroses do alho (MOURA et al., 2013).
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Ácaro
Eriophyes tulipae, conhecido popularmente por ácaro-do-bulbo ou micro 

ácaro-do-alho, possui tamanho reduzido, quase invisível a olho nu, corpo alongado, 
do tipo vermiforme, coloração que pode variar do branco ao creme. Alojados nas 
dobras das folhas e sobre os bulbilhos, os adultos causam danos decorrentes da 
sucção da seiva, que ocasiona má formação das folhas, retorcimento característico 
(Figura 30A), estrias cloróticas e, no caso de grandes infestações, murcha e seca da 
planta. Quando atacam o bulbo, causam seu chochamento, tanto em condições 
de campo quanto no armazenamento (Figura 30B). São responsáveis também, 
pela transmissão dos vírus do grupo alexvírus. 

  

Figura 30. Sintomas de infestação de ácaros na parte aérea de plantas (A) e no 
bulbilho do alho (B).

O desenvolvimento desse ácaro é favorecido por temperaturas na faixa de 
25 °C. O controle deve ser preventivo, com a imersão dos bulbilhos em acaricidas 
específicos. A imersão em solução de hipoclorito de sódio a 1,0%, por 4 horas 
e posterior lavagem em água corrente por 15 minutos também é eficiente. No 
caso de infestações em campo, pulverizar com acaricida. Em ambos os casos, os 
produtos devem ser registrados para a cultura.

Tripes 
Considerados a principal praga do alho, Thrips tabaci são insetos pequenos, 

medindo de 1,0 mm a 1,2 mm de comprimento. Sua coloração varia de amarelo 
a acastanhado claro. O aparelho bucal é do tipo picador sugador. As fêmeas 
fazem a postura na face inferior das folhas e, quando eclodem, as ninfas de 
coloração amarelo-esverdeada, se alojam no interior das bainhas, principalmente 
nas folhas centrais (Figura 31A). Tanto os adultos quanto as ninfas raspam e 
sugam constantemente a seiva das folhas. O sintoma característico do ataque é 
o surgimento de manchas e estrias esbranquiçadas ou prateadas com posterior 
amarelecimento e seca das folhas. 
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Figura 31. Folhas infestadas por tripes (A) e sintomas do ataque e presença de 
tripes em folhas de alho (B).

Em função do pequeno tamanho dos tripes e da arquitetura das plantas de 
alho, a detecção dessa praga é difícil, devendo ser realizado um monitoramento 
constante da lavoura. Uma vez detectados, deve-se proceder à pulverização com 
inseticidas recomendados. Medidas preventivas também podem ser adotadas, 
como a implantação de barreiras quebra-vento, a rotação de culturas, a eliminação 
de plantas daninhas e o manejo adequado da cultura, dentre outras. 

Traças do alho
Consideradas pragas do armazenamento, as espécies Ephestia (Cadra) 

cautela, Ephestia elutella e Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) causam 
sérios danos nos bulbos, com perdas de qualidade, tornando-os impróprios para o 
consumo e comprometendo aqueles destinados ao uso como alho-semente. Essas 
espécies apresentam hábitos semelhantes. As lagartas recém-eclodidas (Figura 32A) 
penetram nos bulbilhos e, em função das galerias formadas durante a alimentação, 
danifica-os totalmente (Figura 32C), causando prejuízos na ordem de 10%.
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Figura 32. Diferentes fases de desenvolvimento da traça do alho, pupas (A), 
lagartas recém-eclodidas (B), adultos da traça do alho (C) e danos causados nos 
bulbos em função do ataque das lagartas (D).

Os sintomas da presença dessas pragas caracterizam-se pelo surgimento de 
bulbos chochos e de fezes isoladas ou ligadas entre si por fios de seda, que formam 
longos cordões sobre os bulbilhos.

A manutenção da limpeza dos armazéns, deixando-os isentos de restos de 
alhos de safras anteriores, uma iluminação adequada e boa ventilação são medidas 
de controle, uma vez que armazéns sujos, escuros e abafados favorecem a infestação 
e o desenvolvimento das traças.
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Introdução

Embora a batateira (Solanum tuberosum L.) produza sementes botânicas, 
que são importantes no processo de melhoramento genético, comercialmente 
a sua propagação é clonal, utilizando como sementes os tubérculos produzidos. 
A batata-semente é um insumo fundamental para garantir a qualidade e a 
produtividade da cultura. O plantio de batata-semente de má qualidade pode 
comprometer uma safra, mesmo que todas as outras condições sejam altamente 
favoráveis ao cultivo. Portanto, recomenda-se a utilização de batata-semente com 
boa sanidade, de estado fisiológico e brotação adequadas. A boa sanidade da 
batata-semente é proporcionada por práticas relativas ao processo de certificação 
de sementes, colheita, seleção, beneficiamento e embalagem, bem como pelo 
processo de armazenagem, garantindo níveis toleráveis de doenças, conforme 
padrões previstos em normas oficiais.

Na propagação de batata por sucessivos ciclos de multiplicação a campo, 
ocorre o acúmulo de doenças, principalmente de viroses; doenças estas que não se 
propagam no momento da formação da semente, no caso das espécies propagadas 
por sementes verdadeiras. Este aumento de infestação de patógenos, que ocasiona 
perdas na qualidade da batata-semente é chamado de degenerescência. Desta 
forma, é necessária a renovação da batata-semente quando esta apresenta acúmulo 
de patógenos que prejudicam a sanidade da lavoura comercial. Para renovar a 
batata-semente, os produtores têm a opção de adquirir sementes importadas ou 
produzidas no Brasil a partir de minitubérculos.

É uma prática comum principalmente entre os produtores menos tecnificados, 
a utilização para semente de tubérculos de menor tamanho, produzidos nas 
lavouras comerciais. Neste caso, há grandes chances de selecionar como semente 
tubérculos produzidos por plantas assintomáticas, porém contaminadas por 
patógenos, como viroses. Por consequência disso, tubérculos de tamanho menor 
são produzidos; adicionado ao fato de que para esta lavoura, provavelmente não 
serão realizados procedimentos comuns de lavouras de sementes, como inspeções 
para retirada de plantas doentes, inspeções de tubérculos e análises laboratoriais 
para atestar e quantificar as doenças presentes.

Muitos processos da produção de batata-semente, principalmente no manejo 
a campo, assemelham-se ou são os mesmos da produção de batata para consumo. 
Este capítulo focará principalmente os pontos nos quais há diferenças entre as 
duas finalidades.

Histórico da produção de batata-semente no Brasil

De acordo com Hirano e Silva (2012), a produção de batata-semente no 
Brasil iniciou-se na década de 1950, por meio de ações focadas principalmente 
em três aspectos: incentivo governamental, legislação e outros programas de 
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desenvolvimento tecnológico, e iniciativas dos produtores. Contudo, os passos 
iniciais se deram por meio de duas ações governamentais: o Projeto ETA 10 e o 
Planasem-Agiplan, sendo que neste último, houve a maior expansão da produção 
de batata-semente na década de 1970, inicialmente na região norte de Santa 
Catarina e depois no sul do Paraná. Neste período, foi instalado em Canoinhas, 
SC o Centro de Treinamento e Multiplicação de Batata-Semente do Convênio 
Agiplan-GTZ, Alemanha. Posteriormente, com instalação da Embrapa Sementes 
Básicas (atualmente, Embrapa Produtos em Mercado), iniciou-se um programa 
de produção de batata-semente básica, com uso de cultura de meristemas para 
limpeza de vírus, detecção de viroses por testes sorológicos e multiplicação de 
semente pré-básica em telados. Nas décadas de 1980 a 1990, a Embrapa produziu 
25% da necessidade nacional de batata-semente básica, e também serviu de 
modelo para criação de novas empresas de produção de batata-semente com uso 
da biotecnologia. Atualmente existem mais de dez empresas nacionais. 

No mesmo período foi instalada a Comissão Técnica de Batata-Semente do 
Ministério da Agricultura, Pecuária de Abastecimento (Mapa) para normatizar 
a legislação de certificação de batata-semente. Posteriormente, vários estados 
brasileiros iniciaram seus programas de certificação (Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e depois Espírito Santo, Bahia e Goiás).

Adicionalmente, o Mapa também estabeleceu cotas de redução e 
contingenciamento das importações. Junto com a edição da legislação de 
certificação de batata-semente, o setor aumentou a produção de batata-semente, e 
as importações declinaram de 30 mil toneladas para 6 mil toneladas anuais.

Ações por parte do setor produtivo iniciaram com a Cooperativa Agrícola 
de Cotia na década de 1980, que por meio de seus produtores associados iniciou 
a multiplicação de batata-semente importada da Europa nas regiões do Sudoeste 
Paulista e, posteriormente, em busca de novas áreas, alocou seus produtores na 
região Sul Paranaense e Norte Catarinense. Nessa década, grandes empresas do 
agronegócio vislumbrando o mercado potencial em formação, iniciaram a produção 
de batata básica para ocupar uma fatia do mercado de contingenciamento de 
batata importada com a similar nacional. Mas, quando a Embrapa percebeu que 
o mercado já estava recebendo bem a batata-semente básica nacional produzida 
através de biotecnologia, sugeriu ao Mapa o fim do contingenciamento, e anos 
depois, estas empresas se retiraram do mercado. Posteriormente, com o início 
da verticalização dos processos de produção, para fazer frente às mudanças no 
mercado, produtores independentes iniciaram a produção própria de batata-
semente básica e abriram novas zonas de produção como as regiões Serrana 
Gaúcha, Sul de Minas Gerais, Planalto Central Goiano, Triângulo Mineiro, e 
ultimamente na Zona da Chapada Diamantina, Bahia.

Nas décadas de 1990 e 2000, com a implantação dos blocos econômicos, a 
liberalização de mercado e a lei de proteção de cultivares, o setor teve de se adaptar 
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ao novo cenário, e algumas das mudanças foram: a verticalização do setor; a nova 
Lei de Sementes (BRASIL, 2003), o maior controle das entidades ambientais 
no uso de áreas novas e mistura das zonas de produção de semente e consumo, 
resultando em diminuição do número de produtores de batata-semente formais 
(básica e certificada) e da quantidade de cultivares disponíveis para multiplicação.

Desde o início da produção oficial de batata-semente na década de 1970, 
regida pela Lei de Sementes n° 6.507 de 1965, houve cinco normas e portarias 
regulamentando o setor. A primeira, de n° 373 de 1973, que instituía somente a 
categoria certificada, que depois, em 1978, foi modificada para a Portaria n° 193, 
a qual criou a classe básica e certificada, e finalmente a Portaria n° 154 de 1987, 
que instituiu também a classe registrada, junto com as duas outras classes criadas 
anteriormente. Finalmente, com a nova Lei de Sementes e Mudas n° 10.711 de 
2003 (BRASIL, 2003) e o Decreto n° 5.135 de 2004 (BRASIL, 2004), o Mapa 
editou a Instrução Normativa (IN) n° 12, de 2005, que foi substituída pela IN n° 
32 de 2012 (BRASIL, 2012), que estabeleceu os padrões de tolerância das diversas 
categorias de batata-semente.

Situação atual da produção e do mercado

A área total de batata consumo no país decresceu de 160 mil hectares desde 
a década de 1980 para aproximadamente 120 mil hectares atualmente, bem como 
o número de produtores. Mas as regiões produtoras se expandiram em razão do 
uso de sistemas de irrigação por pivô central e regiões mais planas com maior 
facilidade de mecanização. Depois que as Secretarias Estaduais de Agricultura 
extinguiram os Programas de Certificação e houve a modificação em alguns 
estados centralizando-os no Mapa ou através de agências privadas de certificação 
ou certificação da produção própria, houve uma ruptura do fluxo de informações 
oficiais de produção de batata-semente formais (básica ou certificada) (HIRANO; 
SILVA, 2012).

Estima-se que pela área de plantio de 120 mil hectares, a necessidade atual 
de sementes seja aproximadamente 300 mil toneladas por ano. Porém, estima-
se que a área plantada com sementes certificadas seja de 3 mil ha, mensurados 
pelo volume de amostras que são enviadas aos laboratórios de fitossanidade 
credenciados pelo Mapa para atender a IN 32. Com estes dados, calcula-se que a 
quantidade oferecida ao mercado esteja abaixo de 50 mil toneladas, incluída às 6 
mil toneladas anuais de semente importada, indicando que a taxa de utilização 
de batata-semente produzida sob um sistema de certificação seja de 15% a 20%, 
um pouco abaixo da década de 1990, quando chegou a 25%. Isto ocorreu devido 
à produção de semente própria, resultante da verticalização da produção feita 
pelos grandes produtores de batata para consumo, e do aumento do mercado de 
semente informal.
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Apesar da forte tendência dos produtores de batata-consumo em produzir 
sementes próprias para abastecer seus campos, a demanda de batata-semente tem-
se mantido estável ao longo dos anos, devido à maior consciência do produtor 
em usar material de mais alta sanidade, tanto para implantação de campos de 
consumo, quanto para produção de semente própria, pois houve diminuição do 
número de gerações na multiplicação da batata-semente.

A demanda de batata-semente acompanha o mercado de batata-consumo. 
Em épocas de preços altos o produtor normalmente aumenta a área de plantio e 
substitui o estoque de sementes de baixa qualidade. No caso de crises de preços de 
batata-consumo, o mercado reage a concentrações de safras em regiões diferentes, 
produtividades, intempéries climáticas, excesso de oferta de batata no mercado e 
aspectos conjunturais da economia. Se analisadas a produção de batata-semente 
nacional e a importação de sementes do exterior, denota-se que a flutuação da 
demanda ao longo dos anos acompanha a flutuação de preços da batata para 
consumo, sendo um indicativo desta oscilação, o volume de batata-semente 
estocada nas câmaras frias.

No passado, as zonas de produção de batata-semente no Brasil eram restritas 
a algumas regiões como os Planaltos Norte e Serrano Catarinense, Sul Paranaense 
e as Zonas Serranas Sul Mineiras e Gaúchas. A partir da década de 1990, foram 
se espalhando pelo Sudoeste Paulista, Planalto Central Goiano, região do Alto 
Paranaíba, MG, e Chapada Diamantina, BA, acompanhando as zonas de produção 
de batata-consumo, devido à verticalização feita pelos produtores como resposta 
para atenuar as crises de demandas e preços da batata, além da necessidade de 
redução do custo de produção.

Outra importante alteração ocorrida no setor foi a edição da nova Lei de 
Sementes (BRASIL, 2003) e da Lei de Proteção de Cultivares (BRASIL, 1997). 
No primeiro caso, o retorno da certificação de sementes centralizado no Mapa e a 
possibilidade de certificação da produção própria fizeram com que os programas 
estaduais de sementes se desarticulassem, além de que a obrigatoriedade do 
decréscimo compulsório de gerações foi condicionante para o decréscimo da 
produção formal de sementes.

Quanto ao uso de batata-semente importada, houve acréscimo de países não 
tradicionais exportadores, como os Estados Unidos, Bolívia, Argentina e França. 
Além dos países tradicionais, como Holanda, Alemanha, Canadá e Chile.

Quanto às categorias de batata-semente, além do decréscimo compulsório 
de gerações de multiplicação, o processo de produção de batata-semente visa à 
multiplicação de uma quantidade de sementes livre de vírus e doenças transmissíveis 
pelos tubérculos até atingir um volume compatível com o custo e volume que o 
mercado necessita, observando-se que a cada geração de multiplicação em campo, 
a qualidade do lote vai diminuindo devido à degenerescência fisiológica e a maior 
contaminação por patógenos transmissíveis por sementes. Em cada região ou 
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país o número de gerações permitido é diferente, e as nomenclaturas utilizadas 
para cada geração são diferentes, dependendo das particularidades climáticas e 
tecnológicas. O Brasil segue a nomenclatura internacional de origem americana, 
subdividindo a semente em genética, básica, certificada, sendo que em cada classe 
o que varia são as tolerâncias às doenças; a classe básica por sua vez é dividida 
em básica geração zero, geração I, geração II e geração III; e a certificada em C1 
e C2; adicionalmente existem ainda as gerações S1 e S2, porém estas não são 
englobadas pelo processo de certificação. Para outros países a nomenclatura é 
diferente. O sistema da Comunidade Europeia, após a unificação dos padrões, 
segue as normas de decréscimo compulsório e inicia nos clones de primeiro até 
seis anos, depois as classes S, SE, E, A, B, C. O Canadá segue as classes pré-elite, 
elite I, elite II, elite III e Fundação. Esta adequação das categorias importadas com 
a nacional está em processo de normatização, com a análise das pragas qualitativas 
e sua consequente confrontação com os padrões nacionais expressos na IN 32 
(BRASIL, 2012).

Escolha da área e preparo do solo

A batata pode ser cultivada nos mais variados tipos de solos. Contudo, estes 
devem oferecer condições para o adequado crescimento do sistema radicular e 
dos tubérculos. O sistema radicular da planta de batata é relativamente delicado e 
raso, com maior concentração na camada de 0 cm a 30 cm. Os tubérculos também 
se desenvolvem na camada mais superficial. Estas características tornam a cultura 
exigente em fertilidade do solo, e o preparo do solo deve permitir a penetração das 
raízes na maior profundidade possível e boa drenagem.

A batata deve ser plantada em áreas bem ventiladas, com solos profundos, 
estruturados, com boa fertilidade e que tenham sido cultivados previamente, de 
preferência, com gramíneas. Recomenda-se terrenos relativamente planos, pois os 
mais declivosos, além de dificultarem a mecanização, podem favorecer a erosão, 
já que a cultura da batata exige grande mobilização do solo durante seu cultivo e 
colheita. 

Devem ser evitados solos sujeitos ao encharcamento, pois prejudicam 
o arejamento das raízes e favorecem o apodrecimento dos tubérculos. Solos 
erodidos, compactados, ou muito argilosos, além de dificultarem o preparo, 
provocam deformação nos tubérculos. Deve-se também evitar o replantio de 
batata ou plantio em locais onde foram cultivadas solanáceas em anos anteriores, 
por exemplo, fumo, pimentão ou tomate, bem como áreas contaminadas com 
doenças de solo que possam ser limitantes ao bom desenvolvimento da cultura.

O preparo do solo depende não só das suas características, mas também do 
tipo de colheita que se pretende adotar. Geralmente, consiste no preparo inicial 
com arações seguidas de gradagem ou subsolagem, seguida de aração e gradagem, 
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ou apenas escarificação, com antecedência de 1 a 2 meses. Na época do plantio, 
normalmente é realizado o preparo secundário, com a finalidade de nivelar e 
destorroar a camada mais superficial do solo para facilitar a implantação e o 
desenvolvimento inicial das plantas, podendo ser realizadas operações com grade 
e enxada rotativa.

No preparo inicial, a subsolagem, que objetiva a descompactação do solo em 
camadas abaixo de 30 cm, somente é recomendada quando a camada compactada 
impede o fluxo de água ou o sistema radicular das plantas, pois esta operação 
utiliza grande gasto de energia e requer mais operações complementares, já que 
a superfície do solo fica bastante irregular. A aração visa à descompactação de 
camadas até 30 cm e promove a incorporação de restos culturais, corretivos e 
plantas daninhas, podendo ser utilizados arados de aivecas ou de discos. A 
escarificação também promove descompactação até a profundidade de 30 cm, 
porém, mantendo parte da cobertura vegetal existente e mobilizando menos o 
solo.

O preparo secundário deve ser realizado o mais próximo possível do plantio, 
nivelando a superfície do solo, eliminando plantas daninhas e tornando o leito 
adequado ao estabelecimento da cultura. Normalmente, são utilizadas grades de 
discos, dentados ou não. Discos dentados são mais sujeitos ao acúmulo de palha 
(isto é, embuchamento), mas possuem a vantagem de desagregar menos o solo. 
As enxadas rotativas são bastante empregadas em áreas pequenas e possibilitam 
várias regulagens quanto ao tamanho dos torrões.

Com o aumento da colheita mecanizada em solos mais argilosos, tem-se 
utilizado enxada rotativa para diminuir a ocorrência de torrões que podem ser 
recolhidos juntamente com os tubérculos, o que aumenta a perda de solo e os 
custos de transporte e lavagem da batata colhida. Nessas áreas, alguns produtores 
têm utilizado a enxada rotativa, inclusive antes da semeadura da cultura 
precedente, normalmente uma gramínea, visando à redução da ocorrência de 
torrões na colheita da batata subsequente. No entanto, ressalta-se que o número 
de operações e a mobilização do solo devem ser os menores possíveis para não 
haver compactação das regiões mais profundas do solo ou pulverização excessiva 
da camada superficial, o que pode aumentar o risco de erosão.

Correção e adubação

A correção e adubação da lavoura de batata-semente se dão da mesma forma 
que para a lavoura de batata-consumo, baseando-se na análise de solo e nas tabelas 
de recomendação. Contudo, é comum uma significativa redução na quantidade 
do adubo aplicado no plantio, pois para batata-semente as plantas são dessecadas 
antes do que uma lavoura para batata-consumo, consequentemente, os tubérculos 
são menores e a absorção e exportação de nutrientes também é menor.
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Época de plantio

A principal safra da cultura da batata, e também da batata-semente, nas 
principais áreas das regiões Sul e Sudeste do Brasil, é a “das águas”, que é plantada 
em final de julho a final de setembro e colhida a partir do meio de novembro até 
final de janeiro, quando a maioria produz sem o uso frequente de irrigação devido 
à alta pluviosidade do período nas regiões. A safra de “verão” é feita nas regiões 
dos Campos de Cima da Serra dos estados do Sul e Minas Gerais e nas regiões 
da Chapada da Diamantina, Alto Paranaíba e Planalto Central, no entorno de 
Brasília. Os plantios podem ser feitos nos meses de outubro a janeiro.

O cultivo “da seca”, que começa no final de janeiro até final de março 
com colheita prevista para final de maio a final de julho, deve ser realizado com 
irrigação suplementar nos curtos períodos de estiagem, atentando sempre para 
evitar as geadas precoces em maio nas regiões onde ocorre inverno rigoroso. 

O plantio “de inverno”, realizado no período abril-julho e colhido em julho-
outubro, é também praticado em locais onde não ocorrem geadas, mas depende 
de irrigações durante o ciclo. Já o cultivo “da seca”, que inicia em janeiro-março, 
deve ser realizado o mais cedo possível para evitar as geadas em regiões onde 
ocorre inverno rigoroso.

Regiões que apresentem microclimas específicos consideradas não 
tradicionais para o cultivo da batata, como o Planalto Central e áreas altas na 
região Nordeste, comumente apresentam condições razoáveis de plantio durante 
o ano, quando não ocorrer excesso de chuva, que dificulte o controle de doenças 
e prejudique a aparência dos tubérculos. Nestes locais, maiores produtividades e 
melhor qualidade do produto são obtidas durante o inverno seco sob irrigação.

Propagação in vitro e fases de campo

Uma das tecnologias de produção de batata-semente que mais evoluiu 
e disseminou na cadeia foi a utilização da biotecnologia na produção de 
minitubérculos e plantas em laboratório e telado. O processo se inicia com a 
retirada de tecidos meristemáticos de batata que são propagados em laboratório 
(Figura 1). Esta técnica é denominada cultura de tecidos. Por ser um tecido jovem, 
há a possibilidade de o meristema estar livre de vírus. Depois de confirmada 
a ausência de vírus nos tecidos por meio de testes laboratoriais, estes são 
multiplicados e originam pequenas plantas, cada planta pode ser cultivada em vaso 
com substrato ou solo (Figura 2), originando um ou dois pequenos tubérculos, 
ou em hidroponia (Figura 3), que proporciona a produção de maior número de 
minitubérculos (classe básica G0), e estes podem ser utilizados para a produção 
em campo de sementes como geração básica G1 (Figura 4), ou podem servir como 
doadores de brotos que produzirão novas plantas, e estas os tubérculos para serem 
levados a campo. 
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Figura 1. Produção de plantas de batata em laboratório a partir do cultivo de 
meristemas.

Figura 2. Plântulas de batata em vasos que originarão os minitubérculos da 
geração básica G0.

Figura 3. Plântulas de batata em hidroponia que originarão os minitubérculos 
da geração básica G0.
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Figura 4. Produção a campo de sementes de batata geração 1 (G1) a partir de 
minitubérculos.

Essa tecnologia proporciona a obtenção de batata-semente com elevada 
qualidade fitossanitária, podendo ser superior à semente importada, se utilizada 
de forma adequada. No entanto, é necessário investimento em infraestrutura e 
mão de obra especializada, e pode ser viável economicamente quando em grande 
escala. Convém salientar, que só é possível a propagação de cultivares de batata 
de domínio público, caso contrário, é necessária a autorização do detentor da 
cultivar, sujeito ao pagamento de royalties.

A produção da batata-semente a partir de minitubérculos pode proporcionar 
ótima qualidade fitossanitária. Para isso, os protocolos laboratoriais devem ser 
rigorosamente seguidos para evitar a contaminação por doenças nos telados, 
garantir que o material esteja livre de vírus e diminuir problemas com variação 
somaclonal ou mistura de sementes. Os minitubérculos, depois de produzidos 
nos telados (classe básica G0), são levados para o campo para a produção das 
sucessivas gerações de semente básica G1, G2, G3 e certificadas C1 e C2. Cada 
uma destas gerações necessita se enquadrar nos limites de tolerância para doenças, 
determinados pela legislação (BRASIL, 2012). Normalmente, a partir da G2 as 
sementes já são vendidas aos produtores para a produção de batata-consumo. O 
produtor, ao adquirir as sementes, pode ainda optar pela multiplicação destas por 
uma ou mais gerações, dependendo da sanidade da semente obtida, da resistência 
às doenças de cada cultivar e da região. 

Ciclo fenológico da cultura

O ciclo fenológico da batateira pode ser dividido em cinco fases: 
    1)  Brotação à pré-emergência: quando as condições ambientais são ideais, esta 

fase se estende por 3 a 6 dias. Nesta fase, os brotos se desenvolvem a partir 
do tubérculo-semente e começam a emergir do solo, enquanto as raízes 
começam a se desenvolver.
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   2)  Crescimento vegetativo: esta fase se estende por 15 a 30 dias, dependendo 
da cultivar e das condições ambientais. A parte aérea é formada, enquanto 
as raízes e estolões se desenvolvem a partir das gemas subterrâneas.

  3) Início da tuberização: esta fase se estende por 10 a 15 dias. Inicia-se a 
formação dos tubérculos nas extremidades dos estolões, como resultado do 
armazenamento dos fotoassimilados na forma de amido.

  4) Crescimento dos tubérculos: o desenvolvimento da folhagem é finalizado, 
enquanto há rápido aumento da quantidade de amido armazenado, 
aumentando o tamanho dos tubérculos.

   5)  Maturação: nesta fase, todos os fotoassimilados são direcionados aos 
tubérculos, e a matéria seca acumulada atinge o nível máximo, as hastes 
tendem a prostrarem-se, e as folhas se tornam amareladas, até o secamento 
total da parte aérea, enquanto a película dos tubérculos se torna mais firme.

Plantio (estabelecimento)

O plantio a campo em área destinada à produção de sementes se assemelha 
ao cultivo para a produção de tubérculos para consumo. Porém, algumas práticas 
adicionais são necessárias, e dentre estas pode-se destacar: o plantio de sementes 
com maior número de brotos e em espaçamento menor visando à produção de 
grande número de tubérculos de tamanho menor; plantio em áreas isoladas para 
evitar a transmissão de doenças como viroses entre campos de batata-consumo e 
batata-semente; dessecação antecipada visando à produção de tubérculos menores 
e menor tempo de exposição a agentes transmissores de doenças; necessidade de 
realização de inspeções e retirada de plantas doentes da área; e maior rigor no 
controle de pragas e doenças.

Os sulcos de plantio geralmente devem ter de 10 cm a 15 cm de profundidade, 
com espaçamento de 70 cm a 75 cm entre sulcos. O espaçamento entre as linhas 
deve permitir o trânsito de máquinas durante os tratos culturais. A distância entre 
as plantas, nas linhas, para a produção de batata-consumo varia de 30 cm a 40 
cm, para o cultivo de batata-semente varia de 20 cm a 25 cm. A profundidade 
de plantio depende das condições do solo. Em solos argilosos, normalmente os 
tubérculos semente são posicionados de 3 cm a 5 cm abaixo da superfície do solo, 
já em solos de textura média ou arenosa, a profundidade pode ser de até 10 cm 
(LOPES; BUSO, 1997) (Figura 5).
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Figura 5. Distribuição da batata-semente no sulco de plantio. 

A quantidade de tubérculos-semente a ser utilizada depende do seu 
tamanho, uma vez que um tubérculo grande produz maior número de caules do 
que um tubérculo pequeno. Devido ao alto risco de apodrecimento em condições 
tropicais, o plantio de batata-semente cortada não é recomendado.

O número de tubérculos por caixa ou saco varia de acordo com o tipo de 
semente (Tabela 1), enquanto o número de tubérculos necessário para o plantio 
de 1,0 ha varia de acordo com o espaçamento entre e dentro da linha (Tabela 2).

Tabela 1. Tipo, peso médio e número médio de tubérculos de batata por caixa 
ou saco de 30 kg.
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Tabela 1. Tipo, peso e número médios de tubérculos de batata por caixa ou saco de 30 
kg. 

Tipo 
Malha 
(mm) 

Peso médio dos 
tubérculos (g) 

Número médio de 
tubérculos por caixa ou 

saco 
I 51- 60 136    220 
II 41- 50   68    440 
III 31- 40   37    800 
IV 23- 30   16 1.800 
V 16- 23   12 -(1) 

VI 13- 16   10 -(1) 

VII 10- 13     8 -(1) 

(1)Minitubérculos-semente oriundos de produção em ambiente controlado comercializados por unidades. Na prática são 
vendidos em embalagens menores de 5 kg a 10 kg, e no campo planta-se em uma população média de 75.000 
minitubérculos por ha, no espaçamento entre plantas de 0,15 cm a 25 cm. 

 

 
Tabela 2. Número de tubérculos de batata necessários para plantar 1 ha. 

Espaçamento entre 
linhas 

Espaçamento na linha 
0,25 m 0,30 m 0,35 m 

0,70 m 57.143 47.619 40.819 
0,75 m 53.333 44.444 38.095 
0,80 m 50.000 41.667 35.714 
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Tabela 2. Número de tubérculos de batata necessários para plantar 1,0 ha.

Em relação ao número de caixas ou sacos de 30 kg de sementes para o 
plantio de 1,0 ha de lavoura comercial, com sementes tipo I utiliza-se cerca de 110 
caixas ou sacos no espaçamento de 50 cm; do tipo II, cerca de 74 caixas ou sacos 
no espaçamento 40 cm; e do tipo III, cerca de 52 caixas ou sacos no espaçamento 
de 30 cm.

O plantio pode ser feito manual ou mecanicamente. Os sulcos são 
previamente abertos com sulcadores, com posterior cobertura das sementes. O 
plantio mecanizado pode ser realizado com máquinas de alimentação manual 
ou automática, que fazem a abertura dos sulcos, a disposição das sementes 
e a cobertura destas. Muito embora existam máquinas especificamente para a 
adubação antes do plantio, existem máquinas que fazem a adubação juntamente 
com o plantio e também a aplicação de produtos fitossanitários.

No momento do plantio, após a abertura do sulco e colocação da batata-
semente, anteriormente ao fechamento do sulco, a depender da infestação de 
pragas e doenças, deve-se fazer pulverização com defensivos para controle da larva 
alfinete, larva arame, pulgão da raiz, sarna prateada, crosta preta e outras pragas, 
usando-se fungicidas e inseticidas recomendados.

Erradicações (roguing)

A erradicação é uma prática usada pelo produtor de sementes para manter 
a qualidade do campo, e consiste na identificação, arranquio e eliminação das 
plantas doentes. As plantas que devem ser erradicadas são aquelas atacadas por 
mosaicos (leve e rugoso), vírus do enrolamento das folhas (Potato leafroll virus - 
PRLV), outras viroses, canela preta/podridão mole (Pectobacterium spp. e Dickeya 
spp.), rizoctoniose (Rhizoctonia solani), plantas fracas e misturas de cultivares. Além 
de arrancar as plantas, também é importante arrancar e eliminar os tubérculos 
originários destas plantas doentes. A eliminação deve ser feita para longe do 
campo, para evitar que as plantas arrancadas sejam fontes de contaminação. Outro 
ponto importante é caso se constate a presença de murcha bacteriana (Ralstonia 
solanacearum) (Figura 6), mesmo que seja apenas uma planta no campo, este 
deve ser condenado como semente e realizar práticas para evitar a contaminação 
de lotes vizinhos, como o uso de tratores exclusivos. Deve-se evitar que pessoas 
entrem no lote condenado, e que o escoamento da água de chuva não atinja os 
lotes vizinhos.
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Figura 6. Sintomas de murcha bacteriana em batata.

Irrigação

A planta de batata é muito sensível ao déficit de água. Mesmo pequenos 
períodos de estiagem comprometem o sucesso da lavoura, sendo a irrigação 
recomendada em regiões e/ou estações com distribuição irregular de chuvas. A 
produção também é afetada pelo excesso de água, por reduzir a aeração do solo, 
favorecer maior incidência de doenças e lixiviar nutrientes móveis. 

Irrigações em excesso favorecem várias doenças de solo, como a murcha 
bacteriana, sarna prateada (Helminthosporium solani), sarna pulverulenta 
(Spongospora subterranea), canela preta e podridão mole. A irrigação por aspersão, 
notadamente quando em regime de alta frequência, favorece condições de alta 
umidade no dossel vegetal, aumentando a incidência de doenças foliares. Por 
outro lado, a falta de água, especialmente no início da tuberização, favorece a 
ocorrência da sarna comum (Streptomyces spp.). 

A demanda de água pelas plantas é dependente das condições meteorológicas, 
da cultivar e do sistema de cultivo, principalmente. A necessidade total da cultura, 
incluindo a evaporação do solo, varia de 250 mm a 550 mm, podendo superar 
600 mm para cultivares de ciclo longo e em regiões quentes e secas. 

A irrigação na cultura da batata é realizada, muitas vezes, por meio de práticas 
impróprias de manejo e do uso de sistemas de irrigação com baixa uniformidade 
de distribuição de água. Ao mesmo tempo em que são geralmente irrigadas 
em excesso, são com frequência submetidas a condições de déficit hídrico. Por 
conseguinte, é possível aumentar a produtividade em até 20% e reduzir a lâmina 
total de irrigação em até 40%, somente irrigando-se corretamente.
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Controle de pragas e doenças

Para garantir que o nível de qualidade do campo se mantenha durante o 
ciclo vegetativo da produção da semente e evitar a infestação de pragas no campo, 
deve-se garantir o isolamento, que pode ser temporal pelo plantio fora do período 
vegetativo de outras lavouras na região; físico, plantando-se distante de outras 
lavouras; ou regional, pelo plantio em regiões climaticamente desfavoráveis 
a proliferação de determinadas pragas ou novas para a cultura da batata, ou 
pelo controle químico garantido pelo tratamento fitossanitário por meio de 
pulverizações periódicas preventivas ou corretivas de ataque de pragas (Figura 7).

Figura 7. Aplicação de agroquímicos para proteger a lavoura de batata-semente.

Vários são os insetos e doenças que prejudicam a cultura da batata e, por 
consequência, a qualidade da batata-semente.

Nos últimos anos têm se observado aumento na incidência de doenças e 
pragas como a requeima (Phytophthora infestans), a pinta preta (Alternaria solani, 
A. grandis e A. alternata), a sarna prateada, a sarna comum, a murcha bacteriana, os 
nematoides (Meloidogyne spp. e Pratylenchus spp.), a traça da batata (Phthorimaea 
operculella), a mosca-branca (Bemisia argentifolii), dentre outras, em quase todas 
as regiões produtoras de batata. Este fato pode ser atribuído a vários fatores, como 
o plantio em regiões com temperaturas mais elevadas, condições ambientais que 
facilitam a maior multiplicação de algumas pragas e doenças, além de possibilitar 
o plantio o ano todo, sem quebra do ciclo de algumas pragas. Outro fator que 
contribui para este problema é a concentração de áreas produtivas em algumas 
regiões específicas, havendo rotação de culturas em algumas áreas, mas a presença 
da cultura em áreas próximas, ou seja, ausência de vazio sanitário regional. O fator 
qualidade da semente talvez seja o principal problema, devido à reduzida taxa de 
utilização de sementes certificadas, agravado por problemas de manejo.
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O correto manejo visando diminuir os problemas fitossanitários envolve 
uma série de práticas que visam o controle integrado, e envolvem todo o processo 
de produção das sementes (LOPES; BUSO, 1997). Como medida integrada para 
o controle de pragas e doenças as seguintes práticas devem ser utilizadas:
    •  Produzir batata-semente nos padrões de certificação, respeitando-se os 

limites de incidência e severidade.
    •  Evitar o plantio da batata-semente repetidamente na mesma área e 

fazer rotação com cereais ou pastagens não hospedeiros dos patógenos, 
principalmente nematoides.

    •  Evitar o plantio da batata em área onde foram cultivadas outras plantas da 
mesma família botânica, como pimentão, berinjela, tomate e jiló.

    •  Arrancar, sempre que surgirem as primeiras plantas com viroses ou com 
doenças de solo, assim como as plantas próximas a todos os lados da planta, 
e retirá-las da área.

    •  Eliminar sistematicamente a soqueira no campo e entorno.
    •  Arar o solo com três meses de antecedência de modo a expor os patógenos 

ao dessecamento, principalmente os nematoides.
    •  Evitar o movimento de máquinas e pessoas de áreas contaminadas para 

outras áreas.
    • Plantar em solos bem drenados que não acumulem água em excesso, pois 

solos encharcados favorecem muitas doenças, como a murcha bacteriana, a 
sarna pulverulenta e as podridões de tubérculos.

    •  Não irrigar em excesso ou com água contaminada de outros campos.
    •  Não aplicar excesso de calcário, pois o pH acima de 6,0 favorece a ocorrência 

da sarna comum.
    •  Adubar corretamente, pois a falta ou excesso de nutrientes favorece o 

desenvolvimento de doenças.
    •  Plantar cultivares resistentes ou mais tolerantes às doenças.
    •  Pulverizar preventivamente com fungicidas registrados para a cultura, 

quando as condições meteorológicas forem favoráveis a uma determinada 
doença.

    •  Monitorar a população de insetos vetores de doenças e pulverizar somente 
quando necessário.

    • Utilizar o espaçamento correto para cada cultivar; plantios pouco arejados 
favorecem a ocorrência de doenças.

    •  Visitar frequentemente o campo e observar qualquer irregularidade que 
favoreça às doenças, como vazamentos de canos de irrigação, ocorrência de 
plantas daninhas hospedeiras, presença de insetos, entre outras.

    •  Fazer eficiente controle de plantas daninhas, principalmente as solanáceas 
que abrigam insetos que transmitem viroses ou causam danos às folhas e 
tubérculos.
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    •  Realizar a colheita com cuidado, de modo a não ferir os tubérculos.
    •  A aplicação de inseticidas para o controle de insetos vetores de viroses não 

se justifica no caso do Potato virus Y (PVY) da batata (transmissão não 
circulativa). Com o vírus do enrolamento PLRV (transmissão circulativa), 
a medida se justifica desde que haja baixa incidência de vírus no campo. 
Utilizar inseticidas específicos para pulgões.

    •  O uso indiscriminado de inseticidas com aplicações em doses acima do 
recomendado pelo fabricante de nada adianta no controle efetivo de insetos 
vetores de viroses da batata, levando rapidamente ao aparecimento de 
resistência em várias pragas. Não se recomenda mais do que três aplicações 
de inseticidas com o mesmo modo de ação.

O tratamento fitossanitário com agrotóxicos é um dos procedimentos 
que podem ser adotados para a prevenção e controle de doenças e pragas. O 
tratamento mais comum utilizado são as pulverizações dos campos de batata-
semente, podendo ser preventivos ou curativos. Nestes tratamentos, devem ser 
consideradas a experiência do produtor, a recomendação do responsável técnico, 
as informações presentes nas publicações técnicas e orientações de técnicos 
especializados, acompanhados do receituário agronômico.

Doenças qualitativas e quarentenárias

As doenças qualitativas, também chamadas de pragas não-quarentenárias 
regulamentadas (PNQR), estão disseminadas no Brasil, porém, para as sementes 
serem comercializadas, precisam estar classificadas de acordo com limites de 
incidência e severidade descritos na IN 32 (BRASIL, 2012). Se o produtor não 
estiver atento a estas pragas, e se não utilizar medidas preventivas, poderá ter 
sérios prejuízos futuros. Outro ponto de alerta é o crescente aumento da presença 
da rizoctoniose, sarnas comum, sarna prateada e sarna pulverulenta na batata-
semente importada. 

Pragas quarentenárias são aquelas que não se encontram no Brasil, mas 
estão presentes em outros países. Para estas, não há limite de classificação e todo 
lote de sementes importadas que apresentar estas pragas não pode ser liberado 
para plantio no Brasil. A lista destas pragas está publicada na Instrução Normativa 
n° 41 de 1 de julho de 2008 (BRASIL, 2008). Este também é um tema que o 
produtor deve estar atento, para evitar que os solos de sua propriedade e de sua 
região sejam contaminados.



Produção de batata-semente

81

Controle de plantas daninhas

O ideal é que a cultura da batata não sofra influência de plantas daninhas, 
que competem por água, nutrientes e luz, e, em alguns casos, apresentam efeito 
alelopático. Os efeitos mais danosos desta competição se dão na primeira metade 
do ciclo de desenvolvimento da cultura, isto é, até os primeiros 30 a 50 dias. No 
final do ciclo, o efeito das plantas daninhas não se reflete muito na produção, mas 
pode dificultar fisicamente o processo de colheita.

Dentro da dinâmica do desenvolvimento das plantas daninhas, é importante 
sempre reduzir o banco de sementes destas no solo, com o controle na fase 
adequada, visando eliminar a possibilidade de produzirem sementes. As plantas 
de batata não competem vigorosamente no início do seu desenvolvimento com as 
plantas daninhas. Sua habilidade de competição está diretamente relacionada com 
o estado de dormência, a capacidade de brotação e a ocorrência de crescimento 
inicial rápido, para produção de grande área foliar para o sombreamento do solo 
e plantas daninhas. Esta habilidade depende também da arquitetura da planta, 
que varia entre cultivares.

Para o controle das plantas daninhas destaca-se o método cultural, que é um 
conjunto de práticas que possibilitem à cultura melhor competitividade, incluindo 
a rotação de culturas, utilização de espaçamento e plantio adequados, além do 
adequado manejo da área após a colheita para evitar a produção de sementes 
pelas plantas daninhas. Pode-se ainda antecipar o preparo do solo para favorecer 
a emergência das plantas daninhas, facilitando a sua eliminação antes do plantio, 
mecânica ou quimicamente.

Em pequenas áreas ou em áreas acidentadas, o controle pode ser realizado 
por meio de capinas mecânicas. No cultivo mais tecnificado, o uso de herbicidas 
na época do plantio (pré-plantio ou pré-emergência), seguido de uma ou duas 
operações de controle mecânico nas entrelinhas da cultura, as quais geralmente 
coincidem com a(s) amontoa(s), é mais utilizado. Os herbicidas devem ser 
escolhidos em função da sua eficiência, segurança e economicidade, levando-se 
em conta o programa de rotação de culturas e outras recomendações técnicas para 
o cultivo. 

As plantas que se desenvolvem a partir dos tubérculos que rebrotam 
(soqueira), em áreas onde são realizadas implantações sucessivas da cultura, 
também são consideradas daninhas, podendo ocasionar a manutenção de pragas 
e doenças na área, além de contaminação varietal, devendo ser eliminadas após 
cada cultivo.
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Amontoa

A amontoa é o processo no qual o solo é movimentado e direcionado para 
a base das plantas em ambos os lados da fileira, formando um camalhão com 
cerca de 20 cm de altura, estimulando o desenvolvimento de estolões, além de 
auxiliar no controle das plantas daninhas. É importante que os tubérculos em 
desenvolvimento encontrem condições favoráveis e permaneçam cobertos com 
solo suficiente, pois aqueles expostos à luz tornam-se verdes e são facilmente 
atacadas por insetos ou patógenos. A amontoa é uma operação utilizada 
tanto para a produção de batata-semente quanto batata-consumo. A amontoa 
tradicionalmente é realizada de 25 cm a 30 dias após o plantio, quando as hastes 
das plantas apresentam de 25 cm a 30 cm de altura (Figura 8). Esta operação, 
quando não realizada adequadamente, pode provocar ferimentos nas raízes e na 
parte aérea das plantas, proporcionando portas de entrada para uma série de 
patógenos, como os que causam a rizoctoniose, murcha bacteriana, podridão 
seca (Fusarium spp.) e podridão mole. Para proteger a parte do caule que será 
coberta durante esta operação mecanizada, comumente é feita a pulverização do 
campo com fungicidas cúpricos imediatamente antes da amontoa. A adubação 
de cobertura é comumente realizada nesta fase, dependendo da necessidade da 
cultura.

É comum também a antecipação da amontoa, realizando-se a primeira 
operação logo após a germinação, com vantagens em relação à diminuição nos 
danos causados às plantas.

Figura 8. Prática da amontoa em lavoura de batata-semente.
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Dessecação

A interrupção do ciclo da cultura para batata-consumo normalmente ocorre 
entre 90 a 120 dias, quando os tubérculos apresentam tamanho e qualidade de 
pele adequados. Para batata-semente o processo ocorre antes deste período, entre 
60 a 75 dias, dependendo da cultivar e do período de cultivo, porém, a correta 
data da dessecação é estimada por meio da prospecção a campo do tamanho dos 
tubérculos. Para esta prospecção, utiliza-se o seguinte método: andar no lote em 
zigue-zague, colher algumas plantas e verificar o tamanho dos tubérculos. O ideal 
é que a maioria dos tubérculos tenham os tamanhos (tipos) II e III (Tabela 1), 
pois se predominarem tubérculos menores o rendimento será prejudicado, e se 
predominarem tubérculos tipo I, o volume e tamanho médio das sementes será muito 
grande. Constatando-se a média de tamanho apropriado deve-se imediatamente 
fazer a dessecação. A dessecação pode ser feita pulverizando-se as plantas com 
herbicidas dessecantes recomendados, ou se as plantas estiverem muito vigorosas, 
pode-se optar por utilizar uma roçadeira, seguida da pulverização com herbicida.

Nos cultivos convencionais de batata-semente são utilizados desfolhantes 
ou dessecantes para as ramas e as ervas daninhas, facilitando a colheita, além de 
diminuem o tempo de exposição das plantas a agentes patogênicos, a necessidade 
de irrigação e de pulverizações, e principalmente, possibilitam a produção 
de tubérculos menores. Ademais, um menor volume de sementes economiza 
espaço de armazenamento, embalagens, transporte e as operações de quebra de 
dormência e de plantio. Em cultivos orgânicos este processo pode ser realizado 
mecanicamente, por meio de roçadora, porém, deve-se evitar realizar o corte 
das ramas em épocas chuvosas e fazer a pulverização das hastes danificadas com 
insumos permitidos neste sistema de cultivo, para diminuir os riscos da entrada 
de bactérias e fungos.

Colheita

Após a dessecação, é necessário aguardar um período que varia de 10 a 15 
dias, dependendo da cultivar e das condições meteorológicas, para que a pele dos 
tubérculos continue o processo de suberização e fique mais firme, evitando que 
descasque durante os processos de colheita, classificação e embalagem (Figura 9).

Da mesma forma que para batata-consumo, a colheita em áreas menores 
ou mais acidentadas é realizada manualmente, utilizando enxada ou arado tipo 
aiveca, com posterior catação manual dos tubérculos. Em áreas maiores e com 
topografia favorável, a colheita pode ser realizada de forma semimecanizada com 
arrancadoras que desfazem as leiras e expõem os tubérculos para a catação manual 
(Figura 10), ou mecanizada por meio de colhedoras tracionadas por trator que 
retiram os tubérculos do solo e transferem para os equipamentos de transporte 
(Figura 11).
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Figura 9. Tubérculos semente despelando no processo de classificação.

Figura 10. Colheita semimecanizada de batata-semente.

Figura 11. Colheita mecanizada de batata-semente.
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Beneficiamento, classificação e embalagem

Após a colheita, as sementes são classificadas em esteiras nas quais são 
separadas mecanicamente por tamanho e retiradas manualmente as contaminações 
físicas e os tubérculos injuriados (Figura 12). Após passagem por classificadora, os 
tubérculos são embalados e armazenados.

Figura 12. Classificação mecânica de batata-semente por tamanho e catação 
manual de impurezas e tubérculos injuriados.

Não há um padrão para o tamanho dos tubérculos-semente na classificação. 
A legislação IN 32 exige apenas que os tubérculos sejam classificados de acordo 
com o seu menor diâmetro em milímetros; seja informado o limite superior e 
inferior do calibre; a embalagem contenha o mínimo de 95% de tubérculos dentro 
destes limites; e o limite superior da classificação dos tubérculos seja no máximo 
o dobro do limite inferior (BRASIL, 2012).

As embalagens podem ser caixas de madeira, papelão ou plástico, com 
tampas, sacos novos de juta ou polipropileno trançado, ou de outros materiais que 
venham a ser autorizados pelo Mapa. A embalagem deve conter as informações 
exigidas pela Instrução Normativa nº 9, de 2005 (IN 09) (BRASIL, 2005a), 
acrescida do mês de colheita e da classificação.

Armazenamento

O manejo da batata-semente, conforme a fase fisiológica, é controlado pelo 
forçamento artificial de brotação ou pelo armazenamento. Se o armazenamento 
for por curto prazo, até 4 meses, pode ser feito em armazéns convencionais com 
ventilação natural (Figura 13). Contudo, se o período de conservação for de até 8 
meses, há necessidade do uso de câmaras frias com condições controladas (Figura 
14). A temperatura do ar na câmara fria deve ser próxima de 3 °C ou 4 °C na 
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superfície do tubérculo, e a umidade relativa mínima do ar próximo de 85%, 
ambos controlados por equipamentos de refrigeração. Também há a necessidade 
de no máximo 0,5% de CO

2
, que na prática consiste em abrir as portas da câmara 

fria por 6 horas a cada semana de operação; ou se esta for de uso contínuo, os atos 
de abrir e fechar as portas já são suficientes para regularizar o conteúdo de CO

2
 

do interior da câmara; sendo que equipamentos mais modernos equalizam o CO
2
 

eletronicamente.

Figura 13. Armazenamento de batata-semente em armazém convencional.

Figura 14. Armazenamento de batata-semente em câmara fria.

Estado fisiológico da brotação da batata-semente 

Para o cultivo de batata é necessário que a batata-semente esteja em um 
bom estado fisiológico e bem conservada, isto é, colhida na época adequada, 
túrgida e firme. Deve-se evitar a utilização de tubérculos esgotados e murchos, 
indicativos de uma idade fisiológica muito avançada. O plantio desses tubérculos 
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mal conservados resulta em plantas pouco vigorosas e ciclo vegetativo mais curto, 
comprometendo seriamente a produção. Outra característica essencial é a brotação 
adequada da batata-semente. A brotação é considerada apropriada quando os 
brotos apresentam-se com comprimento próximo de 1,0 cm.

Os estádios fisiológicos da batata-semente são dormência, dominância 
apical, brotação múltipla e senescência. Os estádios recomendados para o plantio 
são de dominância apical ou logo depois da quebra da dominância apical, se 
necessitar de um campo com plantas de poucas hastes, para produção de material 
para processamento ou mercado in natura; ou de brotação múltipla, para obter 
plantas com muitas hastes para produção de sementes. A semente que atingir o 
último estádio fisiológico deve ser descartada (Figura 15).

Figura 15. Estádios de brotação da batata-semente e sua influência na produção 
(número e tamanho) de tubérculos.
Fonte: Booth e Shaw (1981).
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Quebra da dormência do tubérculo-semente

Após a colheita, o tubérculo-semente passa por um período de dormência 
que evita a rápida brotação. A dormência é controlada por um balanço hormonal 
entre promotores e inibidores de crescimento. O período natural de dormência 
pode se estender por 2 meses ou mais, dependendo da cultivar, condições de 
desenvolvimento do tubérculo, condições de armazenamento, ocorrência de 
doenças, e outras condições ambientais, como temperatura e umidade.

Imediatamente após a dormência ocorre o período de dominância apical, 
havendo o desenvolvimento da gema principal, enquanto as gemas laterais 
permanecem dormentes. A duração deste período depende da cultivar e do 
estádio fisiológico do tubérculo. 

Quando as condições naturais não são suficientes para garantir uma 
adequada brotação dos tubérculos no período desejado para o plantio, pode ser 
necessário acelerar o processo de quebra da dormência, este processo é chamado 
de quebra da dormência e da dominância apical.

A quebra de dormência e a dominância apical normalmente são realizadas 
quimicamente com a utilização de bissulfureto de carbono ou ácido giberélico, ou 
outros métodos de manejo. 

A utilização de bissulfureto é uma prática realizada por alguns produtores, 
mas requer cuidados especializados, por ser um gás tóxico, inflamável e explosivo, 
e necessitar de uma câmara hermética. A dose do produto aplicado depende da 
cultivar utilizada e das condições ambientais. Doses abaixo do ideal não produzem 
o efeito desejado, e doses elevadas podem causar o apodrecimento dos tubérculos. 
Doses de 10 cm3 m-3 a 35 cm3  m-3 de câmara hermética por 72 horas são utilizadas 
para a maioria das cultivares.

O ácido giberélico normalmente é aplicado por imersão dos tubérculos 
em uma solução, ou por aspersão do produto sobre os tubérculos dentro dos 
contentores no armazém ou ainda por aspersão no sulco sobre os tubérculos 
semente plantados. A imersão tem a desvantagem relacionada à transmissão 
de doenças e a necessidade de secagem rápida dos tubérculos. A imersão dos 
tubérculos em solução de 5 ppm a 10 ppm (5 g a 10 g em 1.000 L de água) durante 
2 a 5 minutos, dependendo da cultivar, tem sido mais utilizada. Para a aspersão 
dos tubérculos nos contentores usa-se a mesma dose, mas se faz um banho usando 
pulverizadores com jato de gotas grossas, pulverizando em duas fases, a primeira 
sobre uma das superfícies da batata e depois transferindo para outros contentores 
para expor o lado não atingido pelo jato e pulverizando novamente. O gasto de 
calda é, em média, 1,0 L por contentor de 30 kg. 
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A aspersão do ácido giberélico no sulco de plantio é realizada após a abertura 
do sulco, adubação e plantio das sementes, e imediatamente antes da cobertura 
do sulco. Esta operação pode ser feita em solos mais argilosos e frios, onde a 
evaporação é pouca, e pode ser feita a aspersão junto com o uso de inseticida para 
controle da larva da vaquinha (Diabrotica spp.) e de fungicidas para prevenção 
de ataque de podridão seca, rizoctoniose ou crosta preta. A aspersão no sulco 
diminui o problema com doenças pela imersão, porém, são necessários estudos 
para a indicação de um método eficiente para diferentes cultivares e formas de 
aplicação, para evitar gastos desnecessários de produtos químicos.

O simples abafamento das sementes por cerca de 72 horas colocando-as 
em ambientes fechados, ou outros métodos que ocasionem redução no nível de 
oxigênio e aumento do gás carbônico, também apresentam efeitos positivos na 
quebra de dormência e dominância apical.

Inspeções de campo, de tubérculos e limites de tolerância para insetos-
praga, doenças, danos mecânicos e doenças fisiológicas

Para que o produtor de sementes possa comercializar a sua produção, é 
necessário que o campo esteja inscrito no Registro Nacional de Sementes e Mudas 
(Renasem), possua um Responsável Técnico (RT) pela produção e atenda a todas 
as exigências da legislação, como a Lei de Proteção de Cultivares (BRASIL, 1997); 
Lei de Sementes (BRASIL, 2003); IN 09, que aprova as normas para produção, 
comercialização e utilização de sementes (BRASIL, 2005a); IN 24, que aprova as 
normas para produção, comercialização e utilização de mudas (BRASIL, 2005b); 
e IN 32 (BRASIL, 2012), além de outras legislações mais específicas ou relativas a 
cada estado da federação, ou referentes, ao material importado.

A IN 32 estabelece as normas para a produção e a comercialização de material 
de propagação de batata e os seus padrões, com validade em todo o território 
nacional, visando à garantia de sua identidade e qualidade, normatiza, dentre 
outros processos, a realização de vistorias, amostragem, análises em laboratório 
(Tabela 3), e padrões de qualidade de acordo com a classe de sementes a campo 
(Tabela 4) e nos tubérculos colhidos (Tabela 5) (BRASIL, 2012).



90

Hortaliças de propagação vegetativa: tecnologia de multiplicação

Tabela 3. Padrões para vistorias e amostragem a campo, em ambiente protegido 
e na internalização de material importado segundo a IN 32.

Tabela 4. Padrões de identidade e de qualidade na fase de vistoria de campo 
segundo a IN 32.

Tabela 3. Padrões para vistorias e amostragem a campo, em ambiente protegido e na 
internalização de material importado segundo a IN 32. 

Padrão Amostragem
Espécie BATATA
Nome científico Solanum tuberosum L.
Peso máximo do lote (kg) 150.000 
Tamanho da amostra 
Semente produzida no Brasil 
Em ambiente não protegido 
Vistoria de campo 6 subamostras de 100 plantas por gleba
Vistoria de tubérculo 400 tubérculos por lote
Análise em laboratório 300 tubérculos por lote
Em ambiente protegido 
Vistoria do campo 6 subamostras de 100 plantas por campo
Vistoria de tubérculo 400 tubérculos por lote
Análise de vírus em laboratório  100 folhas
Na internalização de material importado
Análise de identidade e de qualidade em 
laboratório de batata-semente 300 tubérculos por lote 

Análise de identidade e de qualidade de 
mudas  

300 mudas em broto ou em estaca derivada 
de jardim clonal

Fonte: Brasil (2012). 

 

 

 

 

  

Tabela 4. Padrões de identidade e de qualidade na fase de vistoria de campo segundo a 
IN 32. 

Parâmetro Padrão 
Campo  

Categoria Básica C1 C2 S1 e S2G0 G1, G2 e G3
Área do campo 
Isolamento (mínimo em metros) 
Área com cultura de espécies de mesma 
família botânica: batata-consumo, 
berinjela, fumo, pimentão, tomate e 
outras solanáceas 

- 50 50 50 50 

Número mínimo de vistorias 2 2 2 2 2
Época de vistoria (fases) 
1ª Vistoria - Até 30 dias após emergência
2ª Vistoria - Após 60 dias da emergência
Área máxima da gleba para vistoria (ha) - 5 
Vistorias em campo (% máxima) 
Mistura varietal 0 1 1 1 1
Mosaico (leve, severo) 0 2 3 6 8
Enrolamento da folha (PLRV) 0 2 3 5 6
Limite de viroses 0 2 4 8 10
Murcha bacteriana (Ralstonia 
solanacearum) 0 0 0 0 0 

Podridão de rama, canela preta 
(Pectobacterium spp. e Dickeya spp.) 0 5 5 8 10 

Rizoctoniose (Rhizoctonia solani) =
Thanatephorus cucumeris 0 5 10 10 10 

Fonte: Brasil (2012). 
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Tabela 5. Padrões de identidade e de qualidade na fase de vistoria de tubérculo 
no armazém e em laboratório segundo a IN 32.

Tabela 5. Padrões de identidade e de qualidade na fase de vistoria de tubérculo no 
armazém e em laboratório segundo a IN 32. 

Categoria Básica 
C1 C2 

S1 e 
S2 G0 G1, G2 e G3 

Vistoria de tubérculos 
Pragas 
Índice de severidade [(%) do nº de tubérculos atacados, relacionado ao (%) da área da 
superfície do tubérculo com sintoma]
Rizoctoniose (Rhizoctonia solani) = 
Thanatephorus cucumeris 0 5 10 10 10 
Sarna comum (Streptomyces spp.) 5 5 10 10 10 
Sarna prateada (Helminthosporium solani) 0 5 10 10 10 
Sarna pulverulenta (Spongospora subterranea) 0 1 1 1 1 
Olho pardo (Cylindrocladium spp.) 1 2 2 3 3 
Incidência da praga (% máxima) 
Murcha bacteriana (Ralstonia solanacearum) 0 0 0 0 0 
Podridão mole (Pectobacterium spp. e Dickeya
spp.) 0 1 1 2 2 
Olho preto (Fusarium solani f. sp. eumartii, 
Haematonectria haematococca) 0 0 0 0 0 
Requeima no tubérculo (Phytophthora 
infestans) 0 1 3 5 5 
Podridão seca (Fusarium spp.) 0 2 2 3 3 
Pinta preta (Alternaria solani e A. alternata) 0 3 5 7 7 
Nematoides de galha (Meloidogyne spp.) 0 1 2 3 5 
Nematoides das lesões (Pratylenchus spp.) 0 1 2 5 10 
Pulgões (afídeos) 0 0 0 0 0 
Danos causados por insetos (% do nº de tubérculos atacados)
Traça (Phthorimaea operculella) 0 2 3 5 5 
Danos causados por outros insetos 0 5 7 10 10 
Defeitos fisiológicos (% do nº de tubérculos com defeitos fisiológicos) 
Coração preto; mancha chocolate 5 10 12 15 15 
Tubérculo vitrificado, dano de desfolhante, 
queimadura. 1 3 4 5 5 
Danos mecânicos (% do nº de tubérculos com danos mecânicos)
Batidas, cortes, esfolamentos 3 8 12 15 15 
Mistura varietal (%) 0 0 1 1 1 
Mistura de tipos (%) 5 5 5 5 5 
Análises em laboratório 
Vírus % 
PVX 0 2 3 5 - 
PVY 0 3 6 8 - 
PLRV 0 2 5 6 - 
PVS 0 2 3 5 - 
Limite de vírus 0 4 8 12 - 
Nematoides e demais pragas listadas acima

Fonte: Brasil (2012). 
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Os campos de produção de sementes, exceto para produção própria, devem 
ser inscritos no Mapa. São necessários dentre outros procedimentos, a realização 
de inspeções ou vistorias e amostragens para verificação da qualidade. No caso da 
produção própria deverão ser seguidas as normas da Lei de Sementes (BRASIL, 
2003).

Nos campos de sementes (ambiente não protegido), a IN 32 (BRASIL, 
2012) determina que o responsável técnico realize vistorias até 30 e 60 dias após 
a emergência (Figura 16). Após a formação do lote é necessário fazer a vistoria 
de tubérculos, para avaliação da qualidade física, fisiológica e sanitária, visando 
verificar o atendimento dos padrões estabelecidos. Todos os resultados são 
anotados em formulários próprios presentes nos anexos desta IN. Além disso, 
é recomendado realizar também uma vistoria prévia na área de plantio, para 
observar a presença de plantas daninhas, insetos, soqueira de batata, e verificar o 
histórico da área.

Figura 16. Inspeção em campo de batata-semente.

A amostragem consiste na tomada de uma amostra do material vegetal, seja ele 
folhas ou tubérculos, para verificação dos limites das doenças nas fases de inspeção e 
também para o envio para o laboratório, para que este emita os laudos fitossanitários 
necessários para a comercialização, confrontando-se os resultados com os limites 
de pragas e defeitos fisiológicos da IN 32 (BRASIL, 2012) (Tabelas 3, 4 e 5).

Para a produção de sementes no país, em ambiente de campo, podem 
ser coletadas amostras de folhas para determinação da porcentagem de vírus e 
verificar a necessidade de retirada de plantas e tubérculos (roguing). Neste caso, 
normalmente são coletadas 100 folhas ao acaso por lote. Como exigência da 
legislação, a amostra para fins de identificação, análise laboratorial e para a emissão 
dos documentos do material de propagação de batata deve ser composta por seis 
subamostras de 100 plantas por gleba para vistoria de campo, 400 tubérculos 
por lote para vistoria de tubérculos e 300 tubérculos para análise em laboratório, 
sendo: 100 para análise de vírus, 100 para nematoides e 100 para outras pragas 
qualitativas e defeitos fisiológicos. A identificação e a embalagem das sementes 
para a análise laboratorial devem seguir as recomendações desta mesma normativa.

 

Fo
to

: C
ar

lo
s 

A
lb

er
to

 L
op

es



Produção de batata-semente

93

Tendências da cadeia produtiva

Devido ao incremento dos preços dos insumos para a batata, como 
fertilizantes, defensivos, equipamentos, entre outros; pelas sucessivas crises de 
preços no setor; diminuição de áreas disponíveis para plantio de batata nas regiões 
do Sul do país, e aumento de doenças e pragas nas regiões tradicionais produtoras, 
houve a concentração de produtores e a saída de muitos da atividade. Os que 
permanecerem tiveram que se adaptar as mudanças no setor e, a partir da década 
de 1990, a cadeia passou por modificações, tais como:
    •  Os grandes produtores de batata-consumo começaram a verticalizar a 

atividade, ou seja, produzir sua própria semente para plantio com uso de 
sementes básicas nacionais, importadas ou oriundas de minitubérculos. Isto 
foi feito para baratear os custos de produção, ter sementes disponíveis às 
suas épocas de plantio e alguns por acharem que a quantidade e qualidade 
da semente oferecida no mercado não era suficiente. Alguns produtores 
até verticalizaram montando suas próprias câmaras frigoríficas, telados 
de produção de minitubérculos e laboratórios de cultura de meristema e 
multiplicação in vitro.

    •  Aumento das áreas de plantio, estendendo-as por diferentes regiões e épocas 
de plantio, de forma a ofertar a batata-consumo mais continuamente, para 
diminuir os efeitos da crise de preços sazonais.

    •  Eliminação de intermediários na comercialização, por meio da instalação de 
lavadoras e selecionadoras de batata próprias, venda de batata beneficiada 
diretamente a atacadistas e, em alguns casos, para redes de supermercados.

    •  Aumento da produtividade com o uso crescente de irrigação, insumos e 
equipamentos agrícolas mais modernos.

Assim, as tendências para o setor da batata-semente são as seguintes:
    •  Aumento de importação de batata-semente de diversas categorias, 

principalmente de regiões de fora da Europa, onde os custos de produção 
são menores, consequente maior pressão de pragas quarentenárias 
regulamentadas.

    • Deslocamento de regiões de produção de batata-semente para outras não 
tradicionais, como Centro-Oeste e Nordeste.

    • Maior produção de batata-semente em regiões tradicionais produtoras de 
batata-consumo.

    •  Aumento de doenças e pragas nas regiões produtoras.
    •  Maior oferta de cultivares protegidas no mercado.
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Produção própria de sementes em pequenas propriedades

No Brasil restam ainda nichos de pequenos agricultores com significativa 
participação econômica no mercado e na composição de suas rendas. Especialmente 
para este perfil de produtor, a semente se constitui no insumo mais carente.

A aquisição sistemática de batata-semente de boa qualidade pelos pequenos 
bataticultores, em muitos casos, tem se mostrado inviável economicamente. Isto 
se deve à grande quantidade de semente necessária para implantação da lavoura, 
cerca de 90 caixas de semente por hectare, e também pelo seu alto custo. Em 
média, o valor unitário da batata-semente é superior a duas vezes o da batata-
consumo. Por isso, a maioria dos produtores, principalmente os de agricultura de 
base familiar, fazem o plantio dos tubérculos que colhem por muitas safras. Eles 
utilizam os menores e, portanto, os mais propensos a estarem afetados por agentes 
de doenças, especialmente viroses.

Para minimizar o problema da qualidade, tem sido recomendada a produção 
de semente própria por meio da multiplicação em condições adequadas, por duas 
ou mais gerações, segundo a técnica do “sementeiro” (PEREIRA et al., 2009).

Sementeiro é uma prática que visa fornecer batata-semente produzida na 
propriedade agrícola. Consiste em plantar pequena parcela de multiplicação 
de sementes, com o objetivo de viabilizar o uso de semente de qualidade, para 
redução do custo da semente da lavoura de consumo e da melhoria da sanidade 
da lavoura. Esta prática resulta em sensíveis ganhos de lucratividade na lavoura.

Para implantar a técnica do sementeiro o produtor precisa adquirir cerca 
de 20% da semente que planta habitualmente ou que pretende plantar, quando 
multiplica apenas uma vez. Caso queira multiplicar a semente por duas gerações 
antes de fazer a lavoura de batata-consumo, o produtor precisa adquirir 5% da 
necessidade.

Para isso, deve adquirir apenas duas caixas de batata-semente de qualidade, 
que será, neste caso, multiplicada por três vezes, para obter uma lavoura comercial 
de um hectare. Em locais onde a degenerescência da semente de batata ocorre 
mais rapidamente, o sementeiro deverá ser formado com 14 caixas, multiplicando 
duas vezes a semente.

O sementeiro deve ser localizado em área distante de lavouras de produção 
de batata para consumo, ou separado destas, por obstáculos naturais tais como 
matas, morros etc.; e em solo ainda não cultivado com batata ou, sabidamente, 
não infestado pela bactéria causadora de murcha.

Os principais cuidados com o sementeiro são: controle dos pulgões, que 
são os principais vetores das viroses; erradicação das plantas anormais ou com 
sintomas de doenças, retirando do campo as plantas juntamente com todos os 
tubérculos; controle das doenças fúngicas da parte aérea; colheita antecipada, 
antes da seca natural da rama.
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Entre as vantagens do uso do sementeiro estão:
    •  A substituição gradativa dos tubérculos semente de má qualidade que o 

produtor utiliza, com redução progressiva do número de plantas infectadas 
na propriedade e na região produtora, que são fontes de inóculo.

    •  Melhora na sanidade e produtividade das lavouras.
    •  Introdução de novas tecnologias para aumento da produtividade da lavoura, 

assim como o acesso a novas cultivares.
    • Contribuição para o aumento da produção e da produtividade da cultura da 

batata, especialmente dos pequenos produtores.

Tudo isso melhora a qualidade do produto, tornando-o mais competitivo no 
mercado e com maior renda aos produtores. 

A produção de sementes para uso próprio é regulamentada pela legislação e 
deverá seguir as regras vigentes (BRASIL, 2003).

Considerações finais

Desde o início da produção de batata-semente no país houve grande 
evolução no setor. Nota-se também que esta área é muito dinâmica, e que 
constantemente a legislação e os processos de produção precisam evoluir para 
se adaptar às novas realidades do setor. Verifica-se também maior preocupação 
quanto à sustentabilidade econômica da atividade, com a necessidade de reduzir 
os custos de produção; seja pelo uso de técnicas que possibilitem maior sanidade 
da lavoura, como a utilização de sementes de qualidade; ou pela busca por novas 
alternativas de cultivares que apresentem menores problemas fitossanitários e 
que ao mesmo tempo atendam às exigências da cadeia principalmente quanto a 
rendimento e aparência de tubérculo.
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Introdução

A batata-doce pertence à família botânica Convolvulaceae, gênero Ipomoea 
e espécie Ipomoea batatas (L.) Lam (SCHULTZ, 1968). De acordo com Peixoto e 
Miranda (1984), esta espécie teve origem na América Tropical, sendo levada para 
a Europa pelos portugueses e espanhóis, difundindo-se, posteriormente, para os 
demais continentes, sendo cultivadas em todas as zonas tropicais e temperadas. 
É uma cultura rústica, de fácil manutenção, boa resistência contra a seca e ampla 
adaptação. Pode ser cultivada em regiões localizadas desde a latitude 42 °N até 
35 °S, desde o nível do mar até 3 mil metros de altitude, em locais de climas 
diversos como o da Cordilheira dos Andes; em regiões de clima tropical, como o 
da Amazônia; temperado, como no Rio Grande do Sul e até desértico, como o da 
Costa do Pacífico (SILVA et al., 2004). Apresenta grande produção por unidade 
de área, destacando-se por possuir alto teor de amido, proteínas, fibras, vitamina 
C, potássio, antocianinas e carotenóides. Além do consumo humano, é utilizada 
na alimentação animal, na produção de álcool farmacêutico e bicombustíveis.

Uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento da cultura da 
batata-doce consiste na disponibilização de mudas com elevados padrões técnicos 
e fitossanitários. A Embrapa tem desenvolvido tecnologias com o objetivo de 
obter e disponibilizar material propagativo de batata-doce isento das principais 
enfermidades e com fidelidade genética, possibilitando às plantas expressem ao 
máximo o seu potencial genético. De forma simplificada e ilustrativa, o processo 
consiste na obtenção de plantas isentas de enfermidades, obtida em laboratório, que 
são multiplicadas e disponibilizadas aos produtores de raízes comercias (Figura 1).

Principais problemas relacionados ao uso de mudas de baixa qualidade 

O processo de multiplicação vegetativa, por meio de ramas e raízes, 
representa o fator mais importante no desenvolvimento da cultura, pois favorece 
a disseminação de doenças fúngicas, bacterianas e viróticas. Pozzer et al. (1992) 
realizaram testes de competição utilizando plantas livres de vírus e plantas 
comuns, mostrando ganhos de 108% e 126% em relação ao número e peso de 
raízes comerciais, respectivamente. O controle da reinfecção por vírus é feito pelo 
controle de insetos vetores (pulgão e mosca-branca), isolamento das lavouras, 
assepsia de ferramentas e equipamentos utilizados nos tratos culturais. Algumas 
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Figura 1. Esquema do processo de produção de mudas de batata-doce de alta 
sanidade. 
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viroses apresentam sintomas muito evidentes nas plantas infectadas (Figura 2), 
enquanto na maioria dos casos, não são percebidos visualmente, entretanto, 
comprometem a produção. A doença fúngica conhecida como mal-do-pé, causada 
pelo fungo Plenodomus destruens (Harter) Boerema, pode ocasionar destruição 
total da lavoura. O fungo causa necrose úmida na base da planta, na qual se 
observa grande quantidade de material vegetal seco e ramas com folhas murchas 
ou amareladas (CLARK; MOYER, 1988). 

Figura 2. Planta de batata-doce com sintomas de viroses (complexo de viroses).

Na produção de mudas, o controle de pragas é importante porque pode 
interferir no desenvolvimento das plantas, reduzir a produção de raízes destinadas 
à obtenção de ramas e ocasionar a degenerescência das plantas pela inoculação de 
vírus. Os pulgões (Myzus sp. e Aphis sp.) (Figura 3A) são insetos extremamente 
prejudiciais ao desenvolvimento das plantas de batata-doce, pois além de sugarem 
a seiva, transmitem viroses que comprometem o processo de multiplicação 
vegetativa. A mosca-branca (Bemisia tabaci) (Figura 3B) é a praga mais importante 
da batata-doce na fase de produção de mudas. Geralmente se localizam na face 
inferior das folhas. Os adultos são muito pequenos (aproximadamente 0,8 mm) 
com corpo de cor amarelo pálido e asas cobertas com um pó branco seroso. Em 
temperaturas quentes vivem entre 10 e 15 dias e em temperaturas frias, vários 
meses (MAU; KESSING, 2007). É uma praga que tem alta resistência a inseticidas. 
Os adultos podem ser capturados com armadilhas de fita adesiva amarela.
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Figura 3. Pulgões (afídeos) (A) e mosca-branca (Bemisia tabaci) (B) transmissores 
de viroses em batata-doce. 

Processos utilizados para produção de mudas de batata-doce

Produção de mudas in vitro para obtenção de plantas básicas e 
matrizes de batata-doce com alta sanidade

O objetivo principal desse processo é a obtenção de plantas isentas de 
enfermidades, principalmente viroses. A cultura de tecidos vegetais é o cultivo 
in vitro de qualquer parte de uma planta, seja esta uma célula, um tecido ou 
um órgão, sob condições assépticas (BIONDI; THORPE, 1981). Esta técnica está 
baseada no fato de que qualquer célula vegetal contém a informação necessária 
para regenerar uma planta completa por processos de diferenciação (COCKING, 
1986). O cultivo in vitro consiste em retirar o tecido meristemático, isolado ou 
acompanhado de um ou dois primórdios foliares, e mantê-lo em meio nutritivo 
apropriado até que se desenvolva uma gema e, em seguida, uma plântula (QUAK, 
1977; FRISON; NG, 1981). O meio mineral básico para todas as etapas da cultura 
in vitro é o de Murashige e Skoog (1962), acrescido de 100 mg L-1 de mio-inositol 
e 30 g L-1 de sacarose, com pH ajustado para 5,8. O meio é distribuído em frascos, 
seguindo-se a esterilização em autoclave a 1,5 atm a 120 °C por 20 minutos. Após 
a autoclavagem, os frascos contendo os tecidos em cultivo são mantidos em sala de 
incubação à temperatura de 25 °C no período claro, e 23 °C no escuro, com regime 
fotoperiódico de 16 horas de luz (4.000 lux) durante 30 dias. Após o enraizamento, 
(Figura 4A) as plântulas são plantadas em vasos contendo substrato comercial para 
horticultura para que se desenvolvam (Figura 4B). A taxa de sobrevivência das 
plântulas em casa de vegetação varia entre 85% e 95%. O percentual de sucesso 
deve-se, principalmente, ao vigor durante o desenvolvimento inicial e à presença 
de um bom sistema radicular, diretamente relacionado ao ajustamento do meio 
de cultura e de reguladores de crescimento utilizados. Segundo Love et al. (1987), 
a presença de pelo menos uma raiz forte é essencial na transferência das plântulas 
para o solo, além de um bom desenvolvimento da parte aérea. A retirada das 
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plântulas de um ambiente artificial se constitui um fator de estresse, podendo 
ser atenuado com umidade alta, solução nutritiva, ambiente estéril em cuidados 
no manuseio e transplantio. A cobertura dos vasos com plástico transparente e 
sombrite durante alguns dias, para manter a umidade relativa alta e reduzir a 
luminosidade, proporciona crescimento vigoroso após o transplantio.

Figura 4. Frasco com plântulas de batata-doce em desenvolvimento em laboratório 
(A); aclimatação das plantas sob condições controladas em casa de vegetação (B). 

Manutenção de plantas básicas e matrizes com alta sanidade
Planta básica (geração zero - G0) - consiste em uma matriz com pureza genética, 

não exposta às condições de campo, obtida por cultivo in vitro em laboratório 
e mantida em condições controladas de casa de vegetação. Geralmente três ou 
quatro plântulas obtidas para cada cultivar são suficientes. Devem ser plantadas 
em vasos individuais com substrato esterilizado, estar submetidas a rigoroso 
controle fitossanitário e a avaliações de patógenos com testes de específicos. 
Devem ser manuseadas por pessoal treinado, evitando hábitos inadequados que 
comprometam a qualidade do material vegetal. A obtenção de plantas básicas de 
batata-doce (Figura 5A) geralmente está sob a responsabilidade de entidades oficiais 
devido à complexidade da infraestrutura exigida. Há necessidade de estruturas de 
laboratórios que possuam equipamentos sofisticados e de alto custo. A Embrapa 
tem disponibilizado plantas básicas de batata-doce obtidas sob rigoroso controle 
técnico. 

Plantas matrizes (primeira geração - G1) - são plantas originadas da 
multiplicação vegetativa das plantas básicas, com a finalidade de obter as 
quantidades desejadas de mudas que serão fornecidas aos viveiristas para produção 
comercial de mudas de batata-doce. São plantas produzidas também sob rigoroso 
controle técnico. Normalmente, são mantidas em condições de casa de vegetação 
até a entrega ao viveirista, onde completam o desenvolvimento em estufas com 
cobertura plástica, dispondo de tela antiafídeos nas laterais (Figura 5B).
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Figura 5. Plantas básicas (G0) de batata-doce sob condições de casas de vegetação 
(A); estufa plástica para desenvolvimento e manutenção de plantas matrizes (G1) (B). 

Avaliações fitossanitárias de plantas básicas e plantas matrizes
O processo rotineiro de avaliação de vírus em batata-doce é realizado por 

meio de plantas indicadoras de Ipomoea setosa (Figura 6A), com a enxertia de 
um fragmento de folhas da planta de batata-doce a ser avaliada. A indicadora é 
utilizada por ser vigorosa, robusta, possibilitar facilmente a enxertia e manifestar 
rapidamente os sintomas de infecção. A inoculação é feita quando as mudas de 
I. setosa apresentam de três a quatro folhas. É realizado um corte de 1,5 cm no 
sentido longitudinal da haste da planta indicadora, na axila de uma das folhas 
cotiledonares, onde é inserida uma folha da planta de batata-doce a ser avaliada, 
com o limbo foliar reduzido aproximadamente em 60% (Figura 6B). O pecíolo é 
cortado em bisel (Figura 6C), modelando-se ao formato do corte realizado na planta 
indicadora. O corte é amarrado com plástico flexível para que ocorra a soldadura 
dos tecidos vegetais (Figura 6D). Terminada a enxertia, as plantas recebem 
cobertura com saco plástico transparente, formando uma câmara úmida durante 
4 ou 5 dias, para evitar a desidratação do enxerto e favorecer o pegamento. Os 
sintomas ocorrem em torno de 10 dias. As plantas são observadas até 30 dias após 
a enxertia. Os sintomas se manifestam por clareamento de nervuras, clareamento 
entre nervuras, manchas cloróticas, mosaicos, mosqueados, deformações foliares 
e nanismos (Figura 6E). 

Testes sorológicos (Figura 6F) também são usados pois são rápidos e 
precisos, porém de custo elevado. Viroses como Sweet potato feathery mottle 
virus (SPFMV), Sweet potato latent virus (SPLV), Sweet potato mild mottle virus 
(SPMMV), Sweet potato caulimolike virus (SPCLV) e Sweet potato chlorotic fleck 
virus (SPCFV) podem ser diagnosticados sorologicamente com o uso do teste Dot.
Elisa (POZZER et al., 1994). 
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Figura 6. Testes de detecção de viroses em batata-doce. Etapas do processo de 
enxertia: planta indicadora Ipomoea setosa (A); redução do limbo foliar (B); corte 
do pecíolo em bisel (C); aparência final do enxerto (D); sintomas (E); teste Dot.
Elisa onde plantas com infecção mostram orifícios de cor amarela (F). 

Produção comercial de mudas de batata-doce com alta sanidade em 
viveiristas credenciados no Mapa

A partir de 2010 a Embrapa, por meio de seus escritórios de negócios realizou 
parceria com produtores de mudas credenciados no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) para produção de mudas de batata-doce com 
alta sanidade e idoneidade genética, seguindo normas e padrões previamente 
estabelecidos e com a supervisão de técnicos que desenvolvem atividades com a 
cultura. Atualmente, mudas das principais cultivares registradas são produzidas 
por estes viveiristas (Figura 7), os quais atendem produtores de todo o Brasil. Os 
principais requisitos exigidos para estruturação de uma unidade de produção de 
mudas de batata-doce com alta sanidades são descritos a seguir.
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Figura 7. Produção de mudas de batata-doce com acompanhamento de técnicos 
da Embrapa, em viveiro credenciado no Mapa.

Estrutura necessária para uma unidade de multiplicação de mudas 
de alta sanidade

Vários fatores devem ser considerados na estruturação de uma unidade de 
multiplicação de mudas de batata-doce com alta sanidade visando o sucesso do 
empreendimento. Basicamente o processo se divide em dois pontos principais, 
a aquisição matrizes com alta sanidade e a montagem do matrizeiro. As matrizes 
devem ser adquiridas após a estufa telada estar completamente estruturada, 
seguindo o esquema apresentado na Figura 8.

Figura 8. Esquema para estruturação de uma unidade de produção de mudas de 
batata-doce com alta sanidade.
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Aquisição e manutenção de plantas matrizes de batata-doce
O viveirista que adquire plantas matrizes de batata-doce deverá realizar duas 

etapas fundamentais que se constituem no desenvolvimento e na multiplicação do 
material inicial, possibilitando a produção de mudas comerciais. Há necessidade 
da estruturação de uma estufa plástica telada que permita manter as plantas de 
forma adequada em todas as fases do desenvolvimento. Portanto, é imprescindível 
que sejam seguidos os procedimentos básicos que permitirão manter as mesmas 
características fitotécnicas da planta original. As plantas completam seu 
desenvolvimento em sacos plásticos utilizados em floriculturas com capacidade 
para 5,5 kg de substrato. Outros tipos de recipientes também podem ser utilizados 
dependendo do custo, como vasos de plástico rígido que embora mais caros são 
mais resistentes e permitem uma utilização mais prolongada. Baldes plásticos 
também podem ser utilizados e são facilmente encontrados no comércio com 
preços bem acessíveis quando feitos de material reciclado. As plantas matrizes 
podem ser mantidas junto à estrutura de produção de mudas comerciais, de 
preferência sobre mesas altas para que as ramas possam se desenvolver sem contato 
com o piso. Deve ser realizado rigoroso controle de insetos que podem danificar 
as plantas ou transmitir enfermidades.

Local de instalação
O fator principal a considerar é o isolamento da área. É ideal que não 

existam lavouras de batata-doce nas proximidades das instalações, assim como o 
cultivo de outras hortaliças. O terreno deve ser alto para evitar o escorrimento de 
água para dentro da estrutura, deve ter exposição solar norte-sul, sem barreiras 
que comprometam uma boa luminosidade do local. Deve ser abrigado de ventos 
que podem danificar a cobertura plástica das instalações. Deve ter acesso fácil à 
água potável.

Infraestrutura necessária
A estufa plástica nas dimensões mínimas de 3,8 m de largura, 6,0 m de 

comprimento, 2,2 m de altura. A estufa deverá ter sistema de abertura que permita 
a ventilação em dias com temperaturas altas. As aberturas laterais deverão ser 
revestidas com tela antiafídeos para impedir a entrada de insetos vetores de viroses. 
O acesso da estufa deverá possuir antecâmara para evitar a entrada de insetos. 

Adjacências da estufa plástica
Ao redor da estufa há necessidade de uma barreira que impeça a entrada 

de água da chuva, terra e insetos rasteiros, assim como o desenvolvimento de 
plantas invasoras muitas vezes atrativas para insetos, cujo contato direto com a 
tela facilite que larvas, ninfas e até mesmo insetos adultos transpassem a barreira 
protetora realizada pela tela antiafídica. O ideal é fazer uma calçada ao redor do 
matrizeiro, variando entre 50 cm e 80 cm de largura com declínio para as bordas. 



110

Hortaliças de propagação vegetativa: tecnologia de multiplicação

Entretanto, se houver necessidade de reduzir custos, pode ser usada pedra britada 
ou areia grossa, mantendo esta área periodicamente inspecionada em relação do 
desenvolvimento de plantas invasoras. 

Piso
O piso da estufa pode ser revestido com pedra britada (Figura 9) ou ser 

concretado para permitir a assepsia periódica do compartimento. Quando for 
utilizado concreto, deve ter leve declínio em direção à porta de entrada para 
permitir o escoamento da água durante as irrigações das plantas e do processo de 
limpeza. É importante que a declividade do piso seja direcionada para a entrada 
do compartimento, pois, caso contrário, há maior facilidade do transporte de 
agentes contaminantes para o interior da estufa.

Figura 9. Interior de uma estufa telada utilizada para desenvolvimento e 
manutenção de mudas de batata-doce. 

Temperatura
Temperaturas entre 22 °C e 28 °C são ideais ao desenvolvimento das 

plantas de batata-doce, podendo chegar até 32 °C com efeitos benéficos ao 
crescimento. Temperaturas elevadas durante os meses de inverno são importantes 
no desenvolvimento das plantas, pois o número de mudas obtidas é proporcional 
ao número de folhas que a planta fornece. 

Acesso à água
A água utilizada para irrigação deve ser a mais limpa possível, de preferência 

potável para evitar a introdução de patógenos de solo que poderão causar 
problemas ao ambiente, podendo inclusive interditá-lo.

Pedilúvio
Consiste em uma caixa plástica ou em uma depressão no piso, com uma 
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esponja contendo solução desinfetante composta por formol, hipoclorito de 
sódio, sulfato de cobre ou cal. Sempre que algum funcionário entrar na estufa há 
necessidade de que pise com as botas sobre a esponja para que ocorra a inativação 
de micro-organismos patogênicos que podem ser transportados de lugares 
contaminados para o interior da estufa.

Mesa para suporte de vasos 
Devem ocupar o máximo possível do interior da estufa plástica, mas permitir 

a circulação de funcionários para realização dos tratos culturais. Normalmente, 
podem ser colocados dois conjuntos de três mesas, com corredores central e 
laterais em torno de 70 cm. As mesas deverão ter altura aproximada de 70 cm a 
80 cm para facilitar os tratos culturais. As mesas podem ser confeccionadas em 
cantoneiras de ferro de 1,0” x 3/16”, com as dimensões de 1,0 m de largura por 1,5 
m de comprimento. Sobre as mesas, encaixadas nas cantoneiras superiores, devem 
ser colocados sarrafos na espessura de 2,5 cm x 7,0 cm, podendo ser aplainados e 
pintados para facilitar a higienização periódica (Figura 10).

Figura 10. Mesa para suporte de vasos das plantas matrizes de batata-doce: 
estrutura confeccionada em cantoneira de ferro e base de apoio em madeira ripada.
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Multiplicação das plantas matrizes para produção de mudas 
comerciais

A planta matriz é multiplicada quando apresenta ramas com 
aproximadamente 60 cm de comprimento (Figura 11A). A rama é cortada à altura 
de quatro a seis folhas, a partir da base, para não prejudicar a planta, e permitir 
rebrotas. Posteriormente, cada rama é seccionada em estacas de folha única, de 
forma que apresente uma folha com gema e um pequeno fragmento de caule (1,0 
cm). As folhas são enraizadas em frascos de aproximadamente 200 mL, contendo 
apenas água potável (Figura 11B), em temperatura ambiente entre 25 °C a 35 °C. 
Até 45 estacas podem ser colocadas em frascos com abertura de 8 cm de diâmetro. 
Três a quatro dias após, quando apresentam raízes com aproximadamente 1,0 cm 
as folhas, as estacas podem ser plantadas sob as mesmas condições das plantas 
de origem. Nesta etapa, é importante o rigor no processo de identificação das 
cultivares, para que não ocorram misturas. 

Figura 11. Plantas matrizes de batata-doce em fase de multiplicação (A). 
Enraizamento das estacas de folha única (B).

Para o plantio, são utilizados vasos coloridos (copos plásticos descartáveis de 
200 mL), os quais cada cor está relacionada a uma determinada cultivar (Figura 
12), contendo substrato organomineral comercial para horticultura. Os vasos são 
perfurados para permitir o processo de irrigação e dispostos em bandejas, o que 
facilita os tratos culturais, como por exemplo, a movimentação das mudas dentro 
da estufa, a irrigação e a suplementação com solução nutritiva.

 

 

Fo
to

s:
 L

ui
s 

A
nt

ôn
io

 S
ui

ta
 d

e 
C

as
tr

o

A B



Produção de mudas de batata-doce

113

Figura 12. Bandeja, vasos (copos plásticos descartáveis) e substrato organomineral 
utilizados para produção de mudas de batata-doce com alta sanidade. A cor do 
vaso está relacionada à identificação de cada cultivar. 

Tratos culturais realizados na produção de mudas em estufa plástica

Irrigação
Deve ser realizada com água potável. Não utilizar águas não tratadas de 

sanga, córregos ou açudes, devido à contaminação por micro-organismos nocivos 
à cultura. As caixas utilizadas para suporte dos vasos devem ser mantidas com uma 
leve lâmina de água em sua base. Se houver deficiência em água ocorre murcha, 
amarelecimento e queda de folhas. 

Adubação
A análise visual das plantas serve para o diagnóstico de deficiências ou 

toxidez nutricionais. A deficiência indica uma condição aguda de falta de 
nutriente, já que os sintomas se evidenciam em estágio avançado. Os padrões 
são mais ou menos específicos para cada nutriente. Os sintomas podem variar 
de acordo com a cultivar e fatores ambientais. A incorporação de nutrientes ao 
substrato deve ser realizada periodicamente, utilizando solução nutritiva com 
macro e micronutrientes (Tabela 1).
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Tabela 1. Componentes da solução nutritiva utilizada para manter a fertilidade 
do substrato das plantas de batata-doce.

Utilização de sombrite
A batata-doce é uma planta que responde muito bem a luminosidade e 

calor. Entretanto, em alguns locais e em determinadas épocas e horas do dia 
poderá ser necessário reduzir estes fatores, sob risco de causar sérios danos às 
plantas, principalmente queimas e murchas nas folhas, inutilizando-as para uso na 
produção de mudas. Recomenda-se o uso de sombrite com malha de redução da 
luz em até 50%. O ideal é que seja utilizado externamente à estrutura da estufa, 
podendo ser automatizado para retirada da proteção sempre que for necessário. 
Em um processo mais econômico, entretanto menos eficiente, o sombrite pode ser 
colocado internamente, sobre as plantas (Figura 13). Neste caso, há menor efeito 
sobre a temperatura interna do compartimento, mas há eficiência em relação a 
danos causados pelos raios solares nas folhas.

Figura 13. Utilização de sombrite para proteção das mudas de batata-doce no 
interior da estufa plástica. 
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Tabela 1. Componentes da solução nutritiva utilizada para manter a fertilidade do 
substrato das plantas batata-doce. 

Produto(1) Fórmula química Quantidade 
Nitrato de cálcio Ca(NO3).4H2O 400,00 g 
Sulfato de magnésio Mg(SO4)2.7H2O    98,60 g 
Sulfato de potássio K2SO4   69,72 g 
Fosfato de potássio KH2PO4   27,22 g 
Sulfato de amônio (NH4)2SO4   26,42 g 
Sulfato de ferro Fe(SO4)7H2O    818,00 mg 
Sulfato de manganês(1) MnSO4.H2O    154,40 mg 
Sulfato de zinco(1) ZnSO4.7H2O      88,00 mg 
Sulfato de cobre(1) CuSO4. 5H2O         6,82 mg 
Óxido de molibdênio(1) MoO3         3,04 mg 
Ácido bórico(1) H3Bo3    114,40 mg 
(1) As substâncias são pesadas e diluídas juntas em 1 L de água. Os demais produtos são diluídos individualmente em 1 L de 
água. Os 7 L preparados devem ser adicionados em 193 L de água, para obtenção de 200 L de solução nutritiva. 
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Controle de pragas
O controle dos insetos é relativamente fácil devido a proteção da tela 

antiafídica, entretanto é importante não introduzi-los acidentalmente no interior 
da estufa. Como descrito anteriormente, para pulgões e moscas-brancas deve-se 
manter controle rigoroso, devido à facilidade com que estas pragas proliferam em 
locais abrigados na ausência de inimigos naturais e ao difícil controle químico.

Controle de doenças
Normalmente não ocorrem enfermidades durante a produção de mudas 

de batata-doce em ambiente protegido, devido ao cultivo in vitro e testes de 
indexagem. Mesmo tendo-se especial atenção com os agentes transmissores de 
viroses, em nenhum momento pode-se descuidar das avaliações de eventuais 
infecções. É importante considerar que a constatação de determinadas doenças 
inviabiliza o lote de mudas, mesmo aquelas que aparentemente estão sadias 
(CASTRO; OLIVEIRA, 2006).

Padrões para comercialização de mudas de batata-doce com alta 
sanidade

Tamanho da muda
As mudas devem ser comercializadas com tamanho entre 10 cm e 20 cm, 

quando apresentam entre duas a seis folhas bem desenvolvidas.

Aparência
As mudas devem apresentar vigor e aspecto saudável. Não devem apresentar 

manchas, cortes, perfurações ou danos nas folhas, causados pelo manuseio.

Uniformidade do lote de mudas
O lote de mudas entregue ao produtor deve ser uniforme. Algumas mudas 

crescem mais lentamente que outras por terem origem de folhas menores ou por 
ficarem mais sombreadas por aquelas com desenvolvimento mais rápido. Isto 
não significa que tenham qualidade inferior, apenas indica que necessitam ser 
separadas para expressar o seu potencial. Se não forem separadas, o crescimento 
rápido de algumas dificultará o desenvolvimento de outras.

Identificação
Devido à semelhança entre as cultivares na fase inicial do desenvolvimento 

das mudas, devem ser utilizados vasos (copos plásticos descartáveis) de 200 mL com 
cores diferentes para cada cultivar (Figura 14), porque evita que ocorram misturas 
entre cultivares durante o processo de produção de mudas, transporte e plantio no 
campo. O uso de bandejas de isopor não é recomendado devido ao enovelamento 
de raízes, dificuldade no processo de identificação de cultivares e maior custo.
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Figura 14. Identificação das mudas por meio de vasos (copos plásticos) com cores 
diferentes, que são utilizados para o plantio e desenvolvimento inicial da planta. A 
cor do vaso é padronizada e está relacionada com a cultivar de batata-doce. 

Embalagem
As mudas são comercializadas em embalagens que impeçam o tombamento 

dos vasos, permita ventilação e a acomodação das plantas sem que ocorram 
danos nas folhas e/ou na haste principal. Devem ser assépticas e, se possível, não 
reutilizáveis. Quando reutilizáveis devem ser de fácil higienização, como é o caso 
das caixas plásticas de colheita (Figura 15A). Caixas de papelão também podem 
ser usadas (Figura 15B). Devem ser etiquetadas com dados do produtor, nome da 
cultivar e data de entrega.

Figura 15. Caixas de colheita (A) e papelão (B) utilizadas para o transporte de 
mudas de batata-doce. 
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Transporte
O transporte deve ser realizado em veículos que permitam o abrigo das 

mudas às intempéries. O vento, o sol e a chuva podem ocasionar sérios danos às 
plantas durante o transporte. Devido às mudas serem produzidas em ambiente 
protegido, normalmente apresentam maior fragilidade às condições ambientais 
mais agressivas. Em trajetos pequenos, o ideal é que sejam transportadas em 
veículos fechados ou que permitam a colocação de cobertura de proteção (Figuras 
16A e B). Para longas distâncias devem ser enviadas por transportadoras, resistindo 
bem por até 6 dias.

Figura 16. Transporte de mudas de batata-doce em veículo com compartimento 
de carga fechado (A); vista interna do veículo (B).

Recomendações para multiplicação de mudas de batata-doce com 
alta sanidade em condições de campo

A utilização de canteiros de multiplicação na produção de batata-doce com 
elevados padrões fitossanitários, visa a obtenção de ramas para plantio comercial. 
Nesta etapa do processo de multiplicação das mudas adquiridas pelo produtor, 
alguns fatores devem ser considerados para que as batatas que originarão as 
ramas para plantio comercial apresentem qualidade adequada, não acarretando 
comprometimento da produção esperada. É importante que o produtor de 
batata-doce tenha conhecimento que o material que está sendo utilizado por ele 
é resultado de muitas atividades anteriores, iniciando bem antes da muda ser 
comercializada e levada ao plantio em condições de campo. Portanto, devido 
ao custo das mudas, recomenda-se que o produtor comercial de batata-doce 
cultive as mudas matrizes adquiridas, em canteiros de multiplicação, produzindo 
batatas com elevados padrões fitossanitários, que fornecerão as ramas a serem 
utilizadas em plantios extensivos. Na estruturação desses canteiros (Figura 17), há 
necessidade de alguns conhecimentos que permitirão obter sucesso na produção 
comercial de batata-doce. 
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Figura 17. Canteiros de multiplicação de produção de batatas fornecedoras de 
ramas para plantios extensivos. 

Local de plantio
O local para implantação do canteiro de multiplicação deve ser isolado, 

observando a não existência anterior de plantio semelhante na área escolhida. 
São seguidas as normas gerais para implantação de lavouras, no que se refere à 
exposição solar, proximidade de água, facilidade de acesso, fertilidade do solo, 
profundidade, ausência de nematoides fitopatogênicos, preparo do solo, adição de 
corretivos e fertilizantes, plantio e tratos culturais. Sempre que possível, manter as 
plantas de cultivares diferentes o mais distante possível, utilizando espaçamentos 
maiores que os recomendados, para evitar o contato entre raízes e entrelaçamento 
de ramas. Todas as cultivares devem ser adequadamente identificadas. Outro fator 
a considerar é a utilização de máquinas agrícolas e de instrumentos manuais como 
tesouras e facas, na retirada de material para propagação (raízes, ramas e estacas 
de folhas), que deverão ser desinfetados com álcool 70% ou solução com sabão, 
antes da utilização em cada planta, evitando que eventuais enfermidades sejam 
transmitidas mecanicamente.

Preparo do solo e adubação
Como norma geral, a batata-doce se desenvolve em vários tipos de solo. 

Entretanto, são considerados ideais os solos leves, areno-argilosos, soltos, bem 
estruturados, com média ou alta fertilidade, bem drenados e com boa aeração. O 
excesso de matéria orgânica, nitrogênio e umidade provocam o desenvolvimento de 
ramas e pouca formação de raízes. Solos compactados diminuem a produtividade. 
Os níveis de pH considerados ótimos estão entre 5,6 e 6,5. A calagem auxilia no 
desenvolvimento adequado das raízes. A profundidade não deve ser inferior a 30 
cm. Uma boa exposição solar é fundamental, evitando-se locais sombreados ou 
com ventos fortes, capazes de causar prejuízos às mudas. É importante utilizar locais 
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onde não se tenha plantado batata-doce. A proximidade de alguma fonte de água 
é de fundamental importância, devido à necessidade de irrigações na etapa inicial 
de desenvolvimento das mudas, caso as chuvas sejam irregulares. É recomendável 
a análise química do solo em laboratório e a adoção de medidas de conservação 
do solo, relacionadas à declividade do terreno e ao índice pluviométrico. Em 
terrenos que necessitem correção, a calagem deve ser realizada cerca de 90 dias 
antes do plantio, após a aração e antes da gradagem. A adubação fosfatada com 
P

2
O

5
 deve ser feita de 50 a 60 dias após a calagem. Aproximadamente 5 dias antes 

do plantio, deve-se fazer nova aração e gradagem.

Espaçamento e plantio
Os espaçamentos mais utilizados para produção de raízes são de 0,80 m a 

1,00 m entre leiras e 0,25 m a 0,50 m entre plantas. Entre canteiros de cultivares 
diferentes utilizam-se espaçamentos entre 2,0 m e 3,0 m. Durante o plantio, 
deve-se evitar a exposição das mudas ao sol. As covas devem ser de tamanho 
suficiente para acomodar todas as raízes, sem dobras e bem distribuídas. Devem 
ser feitos sulcos no solo previamente preparado, com profundidade de 10 cm no 
espaçamento desejado. O adubo deve ser distribuído e incorporado no sulco. 
O plantio das mudas sobre as leiras ou camalhões é o método mais indicado e 
recomendado. A leira deve ter de 0,30 m a 0,40 m de altura. Durante o plantio, 
as mudas devem ser retiradas dos vasos fazendo-se a poda das raízes enoveladas 
que se formaram na base, caso contrário ocorrerá menor formação de batatas ou 
batatas mais alongadas. Colocada a muda na cova, adiciona-se solo até a cobertura 
total do sistema radicular (Figura 18A). É recomendável fazer o plantio nas horas 
mais amenas do dia. Após o plantio, o solo deve ser umedecido, para facilitar o 
pegamento das plantas (Figura 18B).

Figura 18. Plantio (A) e molhamento (B) das mudas de batata-doce. 
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Controle de plantas invasoras
Nos canteiros, a capina é geralmente realizada manualmente, no início do 

aparecimento das plantas invasoras (Figuras 19 e 20), uma vez que não existem 
herbicidas registrados para essa cultura. Herbicidas de contato ou sistêmicos 
podem ser utilizados antes do plantio, quando o solo é previamente preparado e 
deixado em repouso por alguns dias para que ocorra a germinação das sementes 
das plantas invasoras existentes no solo. O plantio das mudas de batata-doce pode 
ser realizado alguns dias depois. O local deve ser mantido limpo até 60 dias após o 
plantio, período durante o qual ocorre cobertura total do terreno pelas ramas da 
batata-doce, dificultando o crescimento de plantas invasoras.

Figura 19. Herbicidas de contato ou sistêmicos podem ser utilizados antes do 
plantio, para evitar o crescimento de invasoras no início do desenvolvimento das 
plantas de batata-doce. 

Figura 20. Antes da cobertura total do terreno pelas ramas da batata-doce, as 
invasoras que vierem a se desenvolver nos canteiros de multiplicação, entre as 
plantas, podem ser eliminadas por arranquio manual. 
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Irrigação
Em regiões onde a precipitação é insuficiente para atender a demanda de 

água ao crescimento e desenvolvimento da planta e das batatas, ou ainda, quando 
as precipitações são mal distribuídas, faz-se necessário a irrigação (Figura 21). Em 
caso de ocorrência de estresse hídrico, pode ocorrer redução na produção. Em 
épocas secas, as irrigações devem ser feitas duas vezes por semana até os 20 dias 
e uma vez por semana, dos 20 aos 40 dias. A partir desse período, podem ser 
realizadas irrigações em intervalos de 15 dias. O excesso de água pode ser maléfico 
provocando desenvolvimento da parte aérea e diminuição da produção de batatas.

Figura 21. Irrigação dos canteiros de multiplicação, visando suprir a carência de 
chuvas durante o início do estabelecimento das plantas de batata-doce.

Produção de mudas de ramas, em propriedades rurais, para plantio 
comercial de batata-doce 

A produção de ramas para plantio comercial de batata–doce deve iniciar 
com a colheita de batatas produzidas pelas mudas de alta sanidade adquiridas 
nos viveiristas credenciados. O processo envolve algumas etapas básicas, iniciando 
pela colheita e classificação das batatas usadas para produção das ramas e, 
posteriormente, o plantio das batatas para obtenção do volume de ramas necessário 
para implantação da lavoura de batata-doce. O plantio das batatas provenientes 
das mudas de alta sanidade pode ser realizado durante três ou quatro períodos 
consecutivos, considerando que não venham a ocorrer características inadequadas 
tanto nas plantas como na produção da lavoura. Mesmo que a lavoura esteja em 
condições aparentemente adequadas, é aconselhável adquirir novas plantas nos 
viveiristas credenciados.
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Colheita de batatas para produção de ramas
Como a batata-doce se constitui em uma raiz, na realidade, não ocorre 

maturação, não resultando em modificações drásticas na parte aérea das plantas. 
A colheita é realizada quando as raízes estão no tamanho desejado, normalmente 
entre 110 e 160 dias após o plantio, podendo ser mecanizada ou manual (Figura 
22). Antes da colheita, deve-se cortar a parte aérea da planta, retirando-se as raízes 
no mesmo dia ou no dia seguinte. As batatas devem ficar expostas ao sol para 
secar por um período entre 30 minutos e 3 horas, dependendo da temperatura do 
dia. Posteriormente, são levadas para local abrigado, classificadas por tamanho e 
armazenadas em caixas. Essas caixas devem ficar em ambiente com temperatura 
amena, com umidade relativa do ar em torno de 60% e boa aeração. A prática 
de lavagem jamais deve ser realizada em raízes destinas ao plantio pois danifica as 
gemas de brotação e prejudica a conservação. A limpeza consiste apenas da retirada 
do excesso de terra aderida a superfície, podendo ser feita diretamente com as mãos 
ou com um pano seco. Os dois aspectos mais importantes a considerar são: realizar 
a colheita de forma cuidadosa e identificar corretamente as cultivares, impedindo 
que ocorram misturas. A experiência do agricultor é muito importante na colheita. 

Figura 22. Colheita de batatas-doces obtidas de plantas cultivadas em canteiros 
de multiplicação a partir de mudas de alta sanidade.

Produção de ramas
 Como relatado anteriormente, na implantação de uma lavoura de batata-

doce o produtor pode obter novas plantas a partir de batatas produzidas por plantas 
de alta sanidade adquiridas nos viveiristas credenciados. Podem ser utilizadas 
brotações inteiras, denominadas de ramas, ou segmentadas, denominadas de 
mudas. Este processo consiste em promover a brotação das batatas colhidas nos 
canteiros de multiplicação. O mais comum é que sejam usadas ramas com cerca 
de 30 cm, contendo seis a oito entrenós, retiradas das partes mais novas do caule, 
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até cerca de 60 cm da extremidade. É necessário iniciar o cultivo das batatas 90 
dias antes da época do plantio. As batatas são colocadas em leiras distanciadas 80 
cm ou em canteiros, espaçadas em pelo menos 10 cm entre si, cobertas com uma 
camada fina de solo. Em regiões frias, a utilização de um túnel baixo de plástico 
transparente promove o aquecimento do canteiro, melhorando o desenvolvimento 
das plantas (Figura 23).

O plantio de ramas para formação da lavoura comercial (Figura 24A e B) 
deve prever o ciclo da cultura (entre 120 e 160 dias) e o clima da região e o 
cronograma de cultivo das demais culturas da propriedade.

Figura 23. Túneis baixos com cobertura plástica descoberta, utilizados para 
produção de ramas de batata-doce em produtores comerciais em regiões frias do 
Brasil. 

Figura 24. Lavoura comercial de batata-doce implantada a partir de ramas 
oriundas de batadas produzidas nos canteiros de multiplicação: área recém 
plantada com ramas (A); início do desenvolvimento e cobertura do solo (B).
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Legislação para produção de mudas

As normas para produção, comercialização e utilização de mudas, estão 
baseadas na Instrução Normativa nº 24, de 16 de dezembro de 2005 (BRASIL, 
2005) do Mapa e têm por objetivo fixar diretrizes básicas a serem obedecidas na 
produção, comercialização e utilização de mudas, em todo o território nacional, 
visando à garantia de sua identidade e qualidade. Tem como amparo legal a Lei 
de Sementes e Mudas nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 (BRASIL, 2003), e seu 
regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 
2004). Alguns conceitos e informações básicas estão sendo apresentados a 
seguir, visando salientar a importância do processo de produção de mudas e 
conscientizar as pessoas que atuam neste setor sobre a importância em seguir 
as normas atualmente em vigor, no sentido de que não sejam prejudicadas por 
desconhecimento da legislação existente.

Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem)
Os agentes envolvidos na execução das atividades previstas no Sistema 

Nacional de Sementes e Mudas deverão inscrever-se ou credenciar-se no Renasem, 
conforme o disposto no Regulamento da Lei nº 10.711, de 2003 (BRASIL, 2003) 
aprovado pelo Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 2004).

Produtor de mudas 
O interessado em produzir mudas deverá inscrever-se no Renasem, mediante 

a apresentação da documentação necessária.

Inscrição das plantas fornecedoras de material de propagação
A inscrição de planta básica, planta matriz, jardim clonal e borbulheira 

deverá ser solicitada ao órgão de fiscalização da respectiva Unidade da Federação 
e renovada a cada 3 anos, para a planta básica e planta matriz e, anualmente, para 
o jardim clonal e borbulheira.

Produção de mudas 
O sistema de produção de mudas, incluindo o processo de certificação, 

tem por objetivo disponibilizar material de propagação vegetal com garantias 
de identidade e qualidade, com relação aos padrões e às normas específicas 
estabelecidas. O processo de certificação contemplará as categorias de planta 
básica, planta matriz e muda certificada. O produtor deverá comprovar a origem 
do material de propagação em quantidade compatível com o número de mudas a 
serem produzidas.
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Responsabilidade técnica 
A responsabilidade técnica pela produção de mudas é de competência 

exclusiva do engenheiro agrônomo ou do engenheiro florestal, conforme 
habilitação profissional (Registro no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - Crea).

Vistoria
A vistoria é o processo de acompanhamento da produção de mudas pelo 

responsável técnico em qualquer de suas etapas, até a identificação do produto 
final, visando verificar o atendimento às normas, padrões e procedimentos 
estabelecidos, com a emissão do respectivo laudo de vistoria.

Amostragem
A amostragem de mudas tem por finalidade obter uma quantidade 

representativa do lote ou de parte deste, quando se apresentar subdividido, para 
verificar, por meio de análise, se este está de acordo com os padrões de identidade 
e qualidade estabelecidos pelo Mapa. A amostragem de mudas produzidas sob 
processo de certificação será efetuada por: amostrador credenciado no Renasem; 
responsável técnico do certificador; ou fiscal federal agropecuário, quando a 
certificação for exercida pelo Mapa.

Análise
A análise visa avaliar a qualidade e a identidade da muda. A análise de 

mudas somente deverá ser realizada em laboratório credenciado no Renasem. 
Os resultados das análises serão informados em boletim de análise de mudas 
conforme modelos estabelecidos pelo Mapa.

Identificação das mudas
As mudas no viveiro, durante o processo de produção, deverão estar 

identificadas, individualmente ou em grupo, com no mínimo as seguintes 
informações: nome da espécie; nome da cultivar e número de mudas. A 
identificação da muda para a comercialização dar-se-á por etiqueta ou rótulo, 
escrita em português, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nome 
ou razão social; CNPJ ou CPF; endereço e número de inscrição do produtor no 
Renasem; a expressão “Muda de” ou “Muda Certificada de” seguida do nome 
comum da espécie, conforme o caso; indicação da identificação do lote; indicação 
do nome da cultivar, obedecida a denominação constante do Registro Nacional 
de Cultivares - RNC, quando for o caso. As etiquetas ou os rótulos deverão ser 
confeccionados em material resistente, de modo a manter as informações durante 
todo o processo de comercialização. Na identificação das mudas produzidas sob o 
processo de certificação serão acrescidas informações referentes a: identificação do 
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certificador, contendo razão social e CNPJ, exceto para o produtor que certifica a 
sua própria produção; endereço, exceto para o produtor que certifica a sua própria 
produção; número de credenciamento no Renasem, exceto para o produtor que 
certifica a sua própria produção e; a expressão “certificação própria”, quando a 
certificação for realizada pelo próprio produtor.

Referências

BIONDI, S.; THORPE, T. A. Requirements for tissue culture facility. In THORPE, T. 
A. Plant tissue culture: methods and applications in agriculture. New York: Academic 
Press, 1981. p. 1-20.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa 
nº 24 de 16 dez. 2005. Aprovar as normas para produção, comercialização e utilização 
de mudas, e seus respectivos anexos. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF. Disponível em: <http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/
action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal>. Acesso em: 31 jul. 2015.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004. 
Aprova o Regulamento da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, e dá outras providências. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 jul. 2004. Disponível 
em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.
do?operacao=visualizar&id=8416>. Acesso em: 31 jul. 2015.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.711 de 05 de agosto de 2003. Dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 06 ago. de 2003. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.711.htm>. 
Acesso em: 18 mar. 2015.

CASTRO, L. A. S. de; OLIVEIRA, R. P. Multiplicação de matrizes de batata-doce 
com alta sanidade. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2006. 52 p. (Embrapa Clima 
Temperado. Sistema de produção, 10).

CLARK, C. A.; MOYER, J. W. Compedium of sweet potato diseases. St. Paul: APS, 
1988. 74 p.

COCKING, E. C. The tissue culture revolution. In: WITHERS, L. A.; ANDERSON, 
P.G. Plant tissue culture and its agricultural applications. London: Butterworths, 
1986. p. 3-20.



Produção de mudas de batata-doce

127

FRISON, E. A.; NG, S. Y. Elimination of sweet potato virus disease agents by meristem 
tip culture. Tropical pest management, London, v. 27, n. 4, p. 452-4, 1981.

LOVE, S. L.; RHODES, B. B.; GERNIL, S. P. Meristem-tip culture and virus 
indexing of sweet potatoes. Practical manuals for handling crop germplasm in vitro. 
Roma: International Board for Plant Genetic Resources, 1987. 46 p.

MAU, R. F. L.; KESSING, J. L. M. Bemisia tabaci (Gennadius), 2007. Disponível em: 
<http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/Type/b_tabaci.htm>. Acesso em: 28 nov. 
2013.

MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bio-arsays with 
tabacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, Sweden, v. 15, p. 473-497, 1962.

PEIXOTO, N.; MIRANDA, J. E. C. de. O cultivo da batata-doce em Goiás. 
Goiânia: ENGOPA-DDI, 1984. 24 p. (Engopa. Circular Técnica, 7).

POZZER, L.; DUSI, A. N.; SILVA, J. B. C.; KITAJIMA, E. W. Avaliação da taxa de 
reinfecção de plantas de batata-doce livre de vírus pelo “Sweet Potato Feathery Mottle 
Virus”, em condições de campo. Fitopatologia Brasileira, Brasília, DF, v. 19, p. 231-
234, 1994.

POZZER, L.; SILVA, J. B.; DUSI, A. N. Avaliação de perdas por viroses na cultura da 
batata-doce (Ipomoea batatas). Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 10, n. 1, p. 65, 
1992.

QUAK, F. Meristem culture and virus-free plants. In: REINERT, J. e BAJAJ, Y. P. S. 
Applied and fundamental aspects of plant cell tissue and organ culture. Berlin: 
Springer Verlag, 1977. p. 598-615.

SCHULTZ, A. R. Introdução ao estudo da botânica sistemática, 3. ed. Porto 
Alegre: Globo, 1968. v. 2.

SILVA, J. B. C.; LOPES, C. A.; MAGALHÃES, J. S. Cultura da batata-doce 
(Ipomoea batatas L.), Brasília: EMBRAPA-CNPH, 2004, (Sistema de produção, 6). 
Disponível em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Batata-
doce/Batata-doce_Ipomoea_batatas/apresentacao.html>. Acesso em: 08 jun. 2015.





Produção de mudas de mandioquinha-salsa

Nuno Rodrigo Madeira
Pesquisador em Produção Vegetal / Embrapa Hortaliças

Agnaldo Donizete Ferreira de Carvalho
Pesquisador em Melhoramento Genético Vegetal / Embrapa Hortaliças

Fo
to

: N
un

o 
R

od
rig

o 
M

ad
ei

ra

Produção de mudas 
de mandioquinha-salsa

Nuno Rodrigo Madeira
Agnaldo Donizete Ferreira de Carvalho

Fo
to

: N
un

o 
R

od
rig

o 
M

ad
ei

ra

Capítulo 4





Produção de mudas de mandioquinha-salsa

131

Introdução

A mandioquinha-salsa (Arracacia xanthorrhiza Bancroft), também conhecida 
por mandioquinha, batata-baroa ou batata-salsa, é alimento com paladar muito 
peculiar, cada vez mais comum na mesa do brasileiro e mais valorizado pela alta 
gastronomia.

Trata-se de um cultivo andino introduzido no Brasil em 1907, oriundo da 
Colômbia (SANTOS; CARMO, 1998), difundindo-se pelas regiões serranas do 
Sudeste e Sul do Brasil.

De acordo com Pereira (1997), a mandioquinha-salsa caracteriza-se como 
alimento essencialmente energético, destacando-se os teores de carboidratos em 
relação aos demais nutrientes. Dos carboidratos totais, cerca de 80% correspondem 
a amido e 6% a açúcares totais. O amido de mandioquinha-salsa contém baixos 
teores de amilopectina e ausência total de fatores antinutricionais, conferindo-lhe 
alta digestibilidade. As proteínas são incompletas, como ocorre em outras raízes 
e tubérculos. É notadamente fonte de vitaminas e minerais. Dentre as vitaminas, 
ressaltam-se as do complexo B (tiamina, riboflavina, niacina e piridoxina) e a pró-
vitamina A. Entre os minerais, destaque para cálcio, magnésio, fósforo e ferro.

A mandioquinha-salsa possui mercado crescente, com a produção abaixo 
da demanda, assumindo grande importância socioeconômica nas regiões onde o 
cultivo é intenso.

De acordo com Madeira e Souza (2004), a cultura da mandioquinha-
salsa constitui-se em ótima alternativa para pequenos e médios produtores, 
especialmente dentro dos conceitos de agricultura familiar, em função da 
considerável demanda por mão de obra, principalmente nas fases de preparo de 
mudas, plantio e colheita, operações que exigem critério, capricho e cuidados no 
manuseio. Além disso, tem por características a baixa utilização de insumos e o 
baixo custo de produção. 

No Brasil, os dados de produção são escassos. Na Tabela 1 são apresentados 
dados de produção dos principais estados produtores levantados no VIII 
SEMINÁRIO NACIONAL DE MANDIOQUINHA-SALSA realizado em 
novembro de 2014 em Rio Negro, PR.

Cabe destacar a queda na área nos últimos anos. De acordo com Santos et 
al. (2000), o Brasil chegou a ter quase 20 mil hectares de mandioquinha-salsa no 
final da década de 1990, sendo o Paraná o maior produtor à época com quase 9 
mil hectares, mais de 6 mil famílias envolvidas, e produção anual em torno das 80 
mil toneladas. 

A produção de mudas é fase primordial na cultura da mandioquinha-salsa 
e algumas práticas devem ser consideradas pelos produtores visando à melhoria 
da qualidade do processo e do produto. Atualmente, o que predomina é o uso de 
mudas de campos comerciais em fase final de ciclo, quase sempre envelhecidas, 
muitas vezes ressecadas e sem os devidos cuidados quanto à sua origem. O corte das 
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mudas costuma ser feito na própria lavoura, sem tratamento fitossanitário algum 
e sem os cuidados com os restos culturais que ali mesmo são deixados. Somente 
após o corte e embalagem é que se efetua o tratamento fitossanitário, já sem a 
devida eficiência. Isso tem provocado graves problemas de degenerescência, com 
queda na produtividade, pelo acúmulo de doenças e pragas. Para solucionar esse 
problema, recomenda-se o estabelecimento de um campo de produção de mudas 
com manejo específico para tal, visando à melhoria do processo de produção de 
mudas com consequente aumento na produtividade.

Origem e botânica

A mandioquinha-salsa tem como centro de origem a região andina da 
América do Sul que compreende Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. 
É na Colômbia que ocorre a maior diversidade genética em espécies do gênero 
Arracacia. Evidências indicam que a mandioquinha-salsa pode ter sido originada 
de forma direta de espécies silvestres (LEÓN, 1964). Hermann (1997) considera 
nove espécies do gênero Arracacia.

De acordo com Rea (1994), trata-se de uma das mais antigas plantas 
andinas cultivadas, sendo sua domesticação anterior mesmo à da batata (Solanum 

Tabela 1. Área, produtividade e produção nacional nos principais estados 
produtores. 

 
 
 
 

Estado produtor Área (ha) Produtividade (t ha-1) Produção (t) 

Minas Gerais 3.800 15,9   60.250 

Paraná 2.923 11,4   33.217 

Espírito Santo    650 12,0     7.800 

Santa Catarina    550 10,0     5.500 

São Paulo    200 10,0     2.000 

Rio Grande do Sul 
Rio de Janeiro 
Goiás 
Distrito Federal 
Bahia  
Mato Grosso do Sul 

     45 10,0        450 

Total 8.168 - 109.217 

Média - 13,4 - 
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tuberosum L.). Segundo Bustamante (1994), por ocasião da conquista dessa região 
pelos espanhóis, a planta já era amplamente utilizada pelos incas, povo que 
absorveu a cultura de diversos povos andinos. Hodge (1959) relata que nos Andes 
existem tipos silvestres e que as variedades cultivadas podem apresentar raízes de 
cor branca, creme, amarela ou roxa.

Analisando o clima da região de origem da mandioquinha-salsa, os vales da 
parte norte da Cordilheira dos Andes, com altitudes variando entre 1.700 m e 
2.500 m e as temperaturas médias anuais entre 15 °C e 18 °C, com pouca variação 
ao longo do ano, entende-se porque a mandioquinha-salsa se limita no Brasil a 
regiões serranas, com condições climáticas mais próximas a de sua origem. Não 
tolera calor, tampouco produz em locais com frio muito intenso, com ocorrência 
de fortes e numerosas geadas e neve. Isso explica o insucesso na implantação 
dessa cultura na Europa e nos Estados Unidos, onde os extremos de temperatura 
interrompem o ciclo da cultura antes que ocorra a produção de raízes comerciais.

A mandioquinha-salsa (Figura 1) é uma planta dicotiledônea, da família 
Apiaceae (antiga Umbelliferae), gênero Arracacia, espécie Arracacia xanthorrhiza, 
classificada taxonomicamente por Bancroft em 1825 a partir de amostras coletadas 
no Haiti (CASALI; SEDIYAMA, 1997). É uma planta herbácea, de pequeno 
porte, com altura entre 40 cm e 60 cm, mas com parte aérea podendo atingir até 
1,5 m. É planta perene quanto ao ciclo biológico (HERMANN, 1997), mas anual 
quanto à produção de raízes tuberosas. As cultivares tradicionais como Amarela 
Comum são colhidas após 10 a 12 meses de cultivo, enquanto a cultivar Amarela 
de Senador Amaral pode ser colhida, dependendo do ano e das condições de 
cultivo, de 7 a 9 meses após o plantio. De qualquer forma, a colheita das raízes é 
normalmente feita antes do florescimento.

Figura 1. Planta de mandioquinha-salsa. 
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A mandioquinha-salsa pode ser propagada via sementes ou por propágulos 
vegetativos, sendo a primeira para fins de melhoramento genético ou ampliação 
de variabilidade genética e a segunda essencialmente para fins comerciais.

As folhas da mandioquinha-salsa são de lâmina pinatissecta, com folíolos 
opostos, em número de três a quatro pares e um terminal que chega até 50 cm de 
comprimento. A coloração das folhas e do pecíolo podem variar de verde a roxo, 
dependendo do genótipo. O caule é rizomatoso, vertical e perfilha-se na parte 
superior. É constituído de uma estrutura denominada coroa oriunda da muda 
que desenvolveu a planta. Na parte superior da coroa desenvolvem-se ramificações 
denominadas de rebentos, filhotes, brotos ou propágulos de onde saem as folhas 
(ZANIN; CASALI, 1984). Esses rebentos ou propágulos variam de 10 a 60 em 
cada coroa e são utilizados para a produção de mudas na propagação vegetativa.

As raízes tuberosas são produzidas na parte inferior da coroa, de 4 a 15 raízes 
por coroa, com formato variado de ovoide, cônico ou fusiforme. O comprimento 
pode variar de 5 cm a 25 cm e em diâmetro de 3 cm a 8 cm.

As flores da mandioquinha-salsa são pequenas, constituídas de cinco 
pétalas que se alternam com cinco estames finos e compridos que se agrupam em 
uma inflorescência típica denominada umbela. O fruto é chamado diaquênio, 
transversalmente cilíndrico e com sementes viáveis, embora com baixa taxa de 
germinação. 

Escolha da área

O campo de produção de mudas tem que estar isolado, distante dos campos 
de produção comercial (Figura 2), pelo menos 1.000 m, especialmente pela grande 
mobilidade da broca (Conotrachelus cristatus) (VILLAS BÔAS; MADEIRA, 2008). 
Tem que dispor de água, em quantidade e qualidade adequadas.

Figura 2. Campo de produção de mudas de mandioquinha-salsa. 
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Recomendam-se escolher para a produção de mudas regiões mais altas, 
buscando temperaturas mais amenas, para que não haja grande pressão de pragas 
como ácaros, pulgões e broca. Para as regiões Sudeste e Centro-Oeste recomenda-
se um mínimo de 1.000 m de altitude e para o Paraná e Santa Catarina, de 800 
m de altitude. 

Outro aspecto referente a recomendações básicas é que a área não tenha 
sido cultivada com mandioquinha-salsa nos últimos três anos e com hortaliças 
hospedeiras de nematoides como alface, repolho, tomate, abóboras, entre outras, 
no último ano. Recomenda-se fazer o cultivo em sucessão a gramíneas como 
braquiária ou milho.

Época de plantio

Certamente, deve-se respeitar as recomendações básicas quanto a época de 
plantio. Entretanto, o ideal é a produção de mudas juvenis que normalmente 
apresentam grande vigor fisiológico, recomendando-se plantas matrizes com 7 a 
9 meses de idade.

No Sudeste, é comum o estabelecimento de campos comerciais de 
mandioquinha-salsa de março a junho. Para se ter mudas vigorosas e juvenis nessa 
época, recomenda-se implantar o campo de produção de mudas em setembro, 
considerando utilizar também para o campo de mudas plantas matrizes juvenis. 
Entretanto, não se deve utilizar no plantio em setembro mudas muito maduras, com 
mais de um ano, o que poderá acarretar em elevada incidência de florescimento 
precoce, induzido pelo estresse da estiagem e frio em plantas maduras (com 14 a 
18 meses) (MADEIRA; BENITES, 2000). 

Assim, considerando o plantio de mudas matrizes em março, é viável realizar 
dois ciclos de produção de mudas por ano, de março a setembro e de setembro 
a março. Multiplicando-se uma única muda por aproximadamente 15 perfilhos 
em um ciclo e 15 em outro, têm-se 225 perfilhos (mudas) em um ano. Pode-se 
conseguir uma taxa de multiplicação de até 20 perfilhos por planta, a depender 
do clima e cultivar, podendo-se obter até 400 mudas em um ano a partir de uma 
única muda matriz.

Já na região Sul, não se consegue obter dois ciclos por ano em uma mesma 
localidade, pois o inverno muito frio paralisa ou reduz muito o crescimento das 
plantas. No Sul, predomina a implantação de lavouras de mandioquinha-salsa 
de junho a setembro. Logo, recomenda-se efetuar o plantio do campo de mudas 
matrizes em setembro também, porém as mudas estarão mais maduras quando de 
sua utilização (com 9 a 12 meses). Nesse caso, deve-se realizar manejo específico 
para o campo de produção de mudas, no que se refere à irrigação adequada e 
adubação diferenciada, mais direcionada à produção da parte aérea. Esse manejo 
objetiva assegurar vigor fisiológico, proporcionando a “juvenilização” das plantas 
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e, consequentemente, das mudas, ainda que elas não sejam propriamente juvenis, 
que tenham mais de 9 meses. 

Imagina-se a oportunidade de conseguir dois ciclos por ano na região Sul, 
visando aumentar a taxa de multiplicação de mudas, integrando localidades com 
climas distintos, efetuando-se o plantio de abril-maio a outubro-novembro em regiões 
mais baixas e quentes e de outubro-novembro a abril-maio em regiões mais frias.

Material propagativo

É fundamental a escolha criteriosa de plantas matrizes com boa sanidade 
e vigor. Entende-se por qualidade a observação de três aspectos fundamentais: a 
qualidade genética, ou seja, pureza da variedade e ausência de misturas; a qualidade 
fitossanitária, ou seja, material isento ou com níveis de pragas e doenças aceitáveis 
e passíveis de tratamento e; a qualidade fisiológica, característica relacionada ao 
vigor das mudas.

 Com relação a cultivares, atualmente predomina a cultivar Amarela de 
Senador Amaral, lançada a partir de 1998 pela Embrapa, em trabalho coordenado 
pelo pesquisador Dr. Fausto dos Santos. A cultivar Amarela de Senador Amaral é 
cultivada em aproximadamente 90% a 95% das áreas de produção (MADEIRA; 
SOUSA, 2004). Observa-se, em alguns casos, mistura considerável no campo 
com a ‘Amarela Comum’, material antigo que predominava antes do advento da 
‘Amarela de Senador Amaral’, o que acarreta redução na produtividade pelo ciclo 
mais tardio da ‘Amarela Comum’. 

Essa uniformização de praticamente só se utilizar uma cultivar no Brasil 
acarreta em fragilidade quanto à possível ocorrência de surtos de ataques por 
patógenos ou de fatores abióticos, com instabilidade da produção. Em 2014, 
foram registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
duas novas cultivares pela Embrapa, chamadas BRS Rubia 41 e BRS Catarina 
64 (BRASIL, 2014). Existe ainda uma cultivar de raízes brancas, pouco aceita no 
mercado por seu paladar e odor pouco característicos, e uma cultivar de folhas 
arroxeadas e raízes de cor creme (RAMÓN et al., 2000), também pouco aceita em 
função das características de raízes.

A Embrapa tem disponibilizado material certificado, oriundo de plantas 
de cultura de tecidos, para repasse aos produtores desde 2013 (EMBRAPA 
PRODUTOS E MERCADO, 2015). Ainda não existe material propagativo 
certificado por empresas do setor privado. Vislumbra-se em um futuro próximo 
que a produção de mudas certificadas seja baseada na tecnologia de produção de 
plantas livres de vírus pela cultura de tecidos, produzindo-se as sementes (perfilhos) 
pré-básicas. Madeira (2004) propõe um protocolo de obtenção de plantas livres de 
vírus a partir da cultura de meristemas e de aclimatização destas, tecnologia que 
permite assegurar a sanidade do material propagativo.
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Na prática, atualmente, predomina a aquisição de mudas em lavouras 
comerciais por ocasião da colheita. Entretanto, deve-se ter cuidado especial com 
a seleção das plantas a serem propagadas, evitando-se campos em que tenham 
ocorrido problemas fitossanitários.

Apesar de ser prática comum, não se recomenda adquirir mudas prontas 
para o plantio, em vista da dificuldade de assegurar sua qualidade, sendo esse 
um dos fatores que mais tem contribuído para disseminar agentes causadores de 
doenças como o fungo Sclerotinia sclerotiorum, causador da murcha de esclerotínia 
ou mofo branco, o nematoide das lesões, Pratylenchus spp. e artrópodes-pragas 
como broca (Conotrachelus cristatus).

Com relação ao tipo de muda, há duas vertentes, fazer uso de mudas em 
dormência ou mudas em plena fase vegetativa, a depender de fatores regionais 
e ambientais. Em locais e épocas com baixo risco de geadas fortes e numerosas, 
caso do Distrito Federal e regiões mais baixas (em torno dos 800 m) em Minas 
Gerais e Espírito Santo, tem-se observado melhor resposta das mudas em plena 
fase vegetativa. Por outro lado, considerando regiões e épocas com geadas intensas 
e numerosas, a exemplo de plantios de junho a agosto no Planalto Paranaense ou 
Catarinense ou mesmo no Sul de Minas Gerais, em localidades com mais de 1.400 
m de altitude, o uso de mudas em fase de dormência pode ser mais adequado.

Outra consideração é que no passado o plantio era feito em áreas altas, no 
auge do inverno e sem adubação e irrigação. Hoje em dia, considerando épocas 
com condições climáticas para o pleno desenvolvimento das plantas, tendo-se 
disponibilidade de irrigação e boa nutrição das plantas, deve-se preferencialmente 
usar mudas juvenis, ou seja, em plena fase vegetativa.

A manutenção das mudas posteriormente à colheita, às vezes necessária, 
deve ser realizada mantendo-se as touceiras, sem que se destaque os perfilhos. 
As touceiras devem ser mantidas à sombra ou meia-sombra, após a retirada 
das raízes e o corte das folhas que podem ficar no campo, mantendo a base 
da planta em contato com o solo. Deve-se molhar, em média, duas vezes por 
semana, proporcionando novo enraizamento das touceiras e rebrota das folhas e, 
consequentemente, a preservação plena das mudas.

Preparo das mudas

Na prática, muitas vezes, o que se vê é o preparo das mudas sem o devido 
cuidado, em geral por ocasião da colheita em qualquer campo comercial (Figura 
3), sem uma efetiva seleção de plantas matrizes mediante corte direto na touceira 
com canivete ou faca.
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Figura 3. Preparo de mudas de mandioquinha-salsa em condições de campo 
aberto e sem tratamento adequado. 

A recomendação básica é: 1° - seleção das melhores plantas no campo de 
produção de mudas; 2° - destaque dos perfilhos; 3° - lavagem; 4° - desinfecção com 
cloro ativo; 5° - enxague; 6° - secagem à sombra e; 7° - corte com estilete.

No caso de uso de mudas provenientes de lavouras da propriedade, 
efetua-se a retirada das plantas matrizes do campo, destacando-se as raízes para 
comercialização e cortando-se o excesso de folhas, que podem ficar no campo, 
levando-se as touceiras para sombra em barracão ou estrutura semelhante (Figura 4).

Figura 4. Touceiras para produção de mudas de mandioquinha-salsa em barracão, 
conforme procedimento adequado de preparo. 
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No caso de aquisição de plantas matrizes externas à propriedade, o que se deve 
fazer com o devido cuidado buscando matrizes de qualidade, preferencialmente 
certificadas, o procedimento de preparo das mudas começa com a lavagem dos 
perfilhos, visto que em geral as mudas são adquiridas na fase de perfilhos destacados.

Os perfilhos, após destacados, são embalados em sacos de aniagem (tipo 
de cebola ou batata), e lavados em água corrente ou por imersão para retirada 
do excesso de impurezas. Segue-se o indispensável tratamento fitossanitário dos 
filhotes (Figura 5). Recomenda-se a imersão dos filhotes por 5 a 10 minutos em 
solução de água sanitária comercial (teor médio de 2,2% de cloro ativo) a 5% de 
diluição, o que equivale à proporção de 1,0 L de água sanitária para 19,0 L de 
água, completando 20,0 L de solução. Adquirindo soluções de cloro ativo, deve-
se fazer o cálculo para diluição a 0,1% de cloro ativo. A depender do nível de 
impureza dos perfilhos, pode-se reutilizar a solução de cloro ativo por duas, talvez 
até três vezes, aumentando 1 a 2 minutos por cada reuso. 

Após o tratamento com cloro, recomenda-se o enxague rápido dos perfilhos, 
seguido de secagem à sombra. 

Depois de secos, efetua-se o corte basal das mudas (Figura 6) e, se necessário, 
o corte dos pecíolos (iniciação das folhas). Esse corte basal promove o aumento da 
área de enraizamento, uma prática necessária especialmente quando os perfilhos 
são compridos e de diâmetro pequeno (inferior a 1,0 cm), efetuando-se o corte em 
bisel, isto é, em ângulo inclinado.

Figura 5. Tratamento de mudas de mandioquinha-salsa por imersão em solução 
de cloro ativo. 
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Figura 6. Corte final com estilete em mudas de mandioquinha-salsa (A) e mudas 
prontas (B). 

É fundamental usar ferramenta afiada e lâmina chata como estilete para 
cortar os perfilhos sem rachá-los. O corte bem efetuado proporciona melhor 
enraizamento, o que se reflete na colheita em uma melhor inserção de raízes na 
cepa da planta, ou seja, as cicatrizes após o destaque das raízes ficam reduzidas, 
facilitando seu destaque na colheita e aumentando sua conservação pós-colheita. 
Em mudas mal cortadas ou “lascadas”, é comum observar o crescimento desigual 
de raízes nas plantas, com boa formação de raízes somente em um dos lados, e 
raízes com grandes cicatrizes causadas pelo destaque. 

Conforme a cultivar, a época do ano e o método de plantio utilizado 
(diretamente no local definitivo, pré-enraizamento em canteiros ou pré-brotação 
em água), deve-se deixar de 1,0 cm a 2,5 cm de reserva na base das mudas e de 2,0 
cm a 3,0 cm de pecíolo.

Preparadas as mudas, elas podem ser plantadas por diferentes métodos, 
apresentados a seguir.

Plantio das mudas

O plantio diretamente no local definitivo, sem nenhum tratamento de pré-
brotação ou pré-enraizamento ainda é o método mais comum para a produção 
de raízes. O plantio é comumente efetuado no centro e no topo das leiras, à 
profundidade de cerca de 3 cm a 5 cm (MADEIRA; SANTOS, 2014).

Observa-se frequentemente grande desuniformidade de emergência e, por 
conseguinte, desuniformidade também no ponto de colheita, além de elevado 
percentual de falhas no campo. Isso é atribuído às diferenças existentes nas idades 
fisiológicas dos perfilhos dentro de uma mesma touceira, o que leva a status 
de vigor diferenciado entre elas. Assim, é comum haver emergência das mudas 
durante um longo período após o plantio, a partir de uma semana até quatro a 
cinco semanas após o plantio.
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Entretanto, no caso de estabelecimento de um campo de produção de 
mudas, não se recomenda o plantio diretamente no local definitivo. O que se 
recomenda é o plantio de mudas pré-enraizadas em canteiros ou de mudas pré-
brotadas em água ou serragem.

Plantio em canteiros de pré-enraizamento (viveiros)

Santos (1997) descreve a técnica de pré-enraizamento, que basicamente 
consiste em promover o enraizamento das mudas em canteiros devidamente 
preparados (Figura 7), sob elevada densidade de plantio, distantes 5 cm a 10 cm 
entre si, para então realizar o transplantio para o local definitivo.

Figura 7. Pré-enraizamento de mudas de mandioquinha-salsa em canteiros em 
campo aberto. 

Deve-se preparar as mudas com menor quantidade de reserva, entre 1,0 cm 
e 2,0 cm. A base dos perfilhos pode ser aproveitada, exigindo, porém, novo corte 
na base, tendo-se o cuidado de não inverter a posição no momento do plantio.

É interessante o uso de cobertura morta com palhada sem semente, 
especialmente necessária para a base dos perfilhos, pois estes apresentam grande 
propensão ao ressecamento devido ao corte na parte superior.

Os canteiros para pré-enraizamento, por vezes chamados de viveiros, devem 
possuir solo leve, cerca de 10 cm a 15 cm de altura e largura em torno de 1,0 m. É 
recomendável a adubação de base com 3,0 L m-2 a 5,0 L m-2 de composto orgânico.

A irrigação é indispensável, sendo normalmente realizada por aspersão. 
Deve-se molhar em profundidade os canteiros previamente ao plantio. A camada 
superficial do solo deve permanecer úmida até que se inicie o enraizamento das 
mudas, por meio de uma ou duas irrigações diárias durante 10 a 15 dias iniciais. 
A partir de então, pode-se, conforme as condições climáticas, irrigar a cada 2 dias. 
Também, é importante o controle de plantas infestantes.
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O cultivo protegido em casas de vegetação ou túneis é recomendável quando 
o frio é intenso e há risco de geadas fortes. Quando em épocas de chuvas excessivas, 
porém em períodos quentes, também se pode proteger as mudas por meio de 
cobertura plástica, deixando-se as laterais das estruturas de proteção abertas.

O pré-enraizamento de mudas não impede que ocorram falhas no viveiro. 
Contudo, permite maior controle climático pela maior facilidade de irrigação e 
possibilidade de cobertura, seja para o aquecimento no inverno, ou para a proteção 
contra as chuvas no verão. Dessa forma, no momento do transplantio apenas as 
mudas sadias e vigorosas irão para o campo definitivo. Recomenda-se, inclusive, 
uma seleção de classes de mudas, baseados em seu tamanho e vigor, transplantando-
as separadamente de modo a proporcionar maior uniformidade no campo.

No caso de plantios após a época fria e seca, quando há risco de altos índices 
de florescimento precoce, deve-se usar mudas juvenis, ou seja, mudas extraídas de 
plantas com 7 a 9 meses de idade, pois estas, por não estarem fisiologicamente 
maduras, apresentam menores índices de pendoamento. Aquelas que ainda assim 
florescerem nos canteiros de pré-enraizamento, devem ser descartadas, não sendo 
transplantadas para o local definitivo. 

Quando as mudas estão bem enraizadas, a partir de 20 dias no verão ou 35 
dias no inverno, procede-se a amostragem para verificar se está no momento do 
transplantio. Utilizando mudas vigorosas em plantios nas regiões Sudeste, Centro-
Oeste e Sul em épocas quentes, recomenda-se o transplantio mais precoce, quando 
as mudas têm raízes de 0,5 cm a 1,0 cm (Figura 8), o que ocorre com cerca de 25 a 
40 dias (MADEIRA; SANTOS, 2014). Estando no ponto ideal, procede-se então 
o arranquio com auxílio de enxadão. O transplantio no local definitivo, nas leiras, 
deve ser feito à altura do coleto das mudas. O local definitivo deve ser previamente 
irrigado. Após o transplantio, a irrigação deve ser diária até o pegamento, sendo 
comum ocorrer murcha e perda de folhas, com rápida rebrota a partir do ápice.

Figura 8. Mudas de mandioquinha-salsa pré-enraizadas em canteiros. 
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O transplantio pode ser feito normalmente com raízes nuas, sem grande 
preocupação com estas. Na verdade, ocorre em poucos dias novo enraizamento 
após o transplantio. Nessa fase, somente existem raízes de nutrição, finas e brancas; 
as raízes de reserva, amarelas e de maior diâmetro só se iniciam a partir de 70 a 
80 dias.

O pré-enraizamento de mudas apresenta as seguintes vantagens em relação 
ao plantio de mudas sem pré-enraizamento (convencional): 
    •  Maximização do índice de pegamento.
    •  Redução de custos com tratos culturais, com maior controle da fase inicial 

da produção - 150 m2 a 400 m2 de viveiro (canteiros de pré-enraizamento) 
para 1,0 ha de plantio.

    • Eliminação da ocorrência de florescimento precoce no campo definitivo.
    •  Possibilidade de seleção apurada de mudas.
    • Uniformização da colheita, devido ao estresse causado à muda por ocasião 

do transplantio, e consequente, brotação uniforme após alguns dias.
    •  Possibilidade de escalonamento da produção.

Há resistência à adoção dessa prática pela percepção dos agricultores como 
desvantagem a questão de mão de obra, exigindo duas etapas, plantio nos canteiros 
e transplantio, o que é em geral plenamente compensado pelos benefícios.

Plantio de mudas pré-brotadas 

Madeira (2014) descreve a técnica de pré-brotação em água, adaptada a partir 
do trabalho realizado pelo agricultor Roberto Akira Tanji em Araguari, MG. A 
técnica consiste basicamente em promover a brotação das mudas em recipientes 
com água, por cerca de 7 a 20 dias, para então realizar o transplantio para o local 
definitivo. 

Deve-se preparar as mudas com 1,0 cm a 2,0 cm de tecido de reserva apenas. 
As mudas necessitam ter o pecíolo bem formado, com pelo menos 2,0 cm de 
comprimento, para que seu ápice esteja acima do nível da água.

Tem-se utilizado como recipientes potes plásticos com cerca de 10 cm de 
diâmetro por 4 cm a 5 cm de altura (Figuras 9A e B). Efetuam-se dois furos laterais 
cerca de 2,0 cm acima da base dos potes de modo que eles sirvam de nível da água, 
deixando uma lâmina d’água de 2,0 cm. Assim, pode-se irrigar por aspersão fina 
(mangueira, regador ou microaspersão) sem receio de encher demais os potes. A 
irrigação deve ser feita periodicamente, completando-se o nível dos recipientes 
sempre que necessário, o que corresponde a irrigações diárias ou a cada 2 dias. 
Estão sendo testados recipientes maiores como bandejas de mudas de plástico 
rígido, o que irá facilitar o processo, visto que a colocação das mudas nos potes 
plásticos é relativamente delicada. Na prática, deve-se começar colocando as 
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mudas com os potes bem inclinados, colocando cerca de 10 a 15 mudas por pote 
de 10 cm de diâmetro, baixando-se o pote à medida que ele vai ficando cheio. O 
detalhe final é que as últimas mudas a colocar devem preencher os espaços, de 
modo a que as mudas fiquem todas na vertical, “bem apertadas, espremidas”, sem 
risco de virar e ficar com o ápice mergulhado quando tiver água, o que levaria à 
sua podridão.

 

Figura 9. Pré-brotação de mudas de mandioquinha-salsa (A) e detalhe das mudas 
pré-brotadas (B). 

A pré-brotação de mudas em água deve ser feita em local protegido de 
chuvas, em ambiente semelhante à varanda da casa, por exemplo, ou em barracão 
arejado com as laterais abertas.

Em épocas muito frias, as mudas podem levar de 15 a 20 dias para atingir 
o ponto de transplantio; em épocas quentes, isso ocorre bem mais precocemente, 
com cerca de 7 a 10 dias. No verão, observa-se maior precocidade na formação de 
mudas, devido ao metabolismo mais intenso.

Quando as mudas estão bem brotadas e em fase inicial de enraizamento, 
ainda que só pequenos calos, procede-se seu transplantio para o local definitivo, 
que deve ser previamente irrigado. As mudas são transferidas para caixas ou sacos, 
com os devidos cuidados, evitando-se impactos. Após o transplantio, que deve ser 
à altura do coleto, regar diariamente até o pegamento.

A pré-brotação de mudas apresenta as seguintes vantagens em relação ao 
plantio convencional: 
    •  Maximização do índice de pegamento.
    • Redução de custos com tratos culturais, com maior controle da fase inicial 

da produção - 40 m² de viveiro para o plantio de 1,0 ha.
    • Eliminação da ocorrência de florescimento precoce.
    • Possibilidade de seleção apurada de mudas.
    • Uniformização da colheita devido à uniformidade de emergência e 

desenvolvimento.
    • Possibilidade de escalonamento da produção.
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Há resistência à adoção dessa prática por ser atividade operacionalmente 
delicada e pelo entendimento de se tratar de uma desvantagem a questão de mão 
de obra, exigindo duas etapas, o plantio nos recipientes e o transplantio, o que em 
geral plenamente compensado pelos benefícios.

Cabe citar que a pré-brotação em serragem (Figuras 10A e B) é prática 
usual em algumas regiões de Santa Catarina, notadamente Angelina, e pode ser 
alternativa interessante para a região Sul em épocas frias.

Figura 10. Pré-brotação de mudas de mandioquinha-salsa em serragem (A) e 
detalhe das mudas pré-brotadas (B). 

É comum em algumas regiões de Minas Gerais e Espírito Santo a pré-
brotação em solo de mata (Figuras 11A e B). Essa prática, entretanto, tem causado 
muitas perdas, pois o limite entre forçar a pré-brotação das mudas ou a podridão 
destas é muito tênue, não sendo, portanto, recomendada.

  

Figura 11. Pré-brotação de mudas de mandioquinha-salsa (A) e detalhe das 
mudas pré-brotadas (B). 

Entretanto, visando o ideal para um campo de produção de mudas, nossa 
recomendação é fazer a pré-brotação de mudas em água ou o pré-enraizamento 
em canteiros.
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Tratos culturais

O campo de produção de mudas deve receber manejo específico, favorecendo 
o maior desenvolvimento da parte aérea (coroa). Isso não significa que não haverá 
formação de raízes, o que ocorre a partir de 7 a 8 meses após o plantio. Além disso, 
maior rigor fitossanitário é importante para assegurar a qualidade do material 
propagativo a ser produzido.

O espaçamento entre os camalhões é determinado no enleiramento, devendo 
ser de 70 cm a 80 cm para as cultivares de raízes amarelas (Amarela comum, 
Amarela de Senador Amaral, BRS Rubia 41 e BRS Catarina 64). Entre plantas, 
nas leiras, o espaçamento ideal varia de 30 cm a 40 cm, conforme a cultivar, o local 
de plantio e a época do ano, o que confere estande de 31.250 (80 cm x 40 cm) a 
47.619 plantas (70 cm x 30 cm). Deve-se evitar condição de adensamento excessivo 
da lavoura em épocas chuvosas. Já para os clones de raízes brancas e para o clone 
de raízes amarelas “CNPH 0056” ou “Carijó”, materiais de grande vigor e porte, 
sugere-se maior espaçamento, de 1,0 m entre leiras e 40 cm a 50 cm entre plantas.

Na adubação de base ou de plantio, sugere-se seguir as recomendações 
básicas (MADEIRA; SOUSA, 2004), à exceção de que se pode realizar adubação 
orgânica com até 3,0 L m-² de composto orgânico, a depender dos teores de 
matéria orgânica do solo, distribuídos nas linhas de plantio.

Vistorias criteriosas e periódicas, com caminhamento na área a cada seis 
a oito linhas (ruas), são necessárias, e qualquer planta atípica, possivelmente de 
outra cultivar ou com sintomas de doenças graves como murcha de esclerotínia 
(mofo branco) deve ser descartada (roguing).

Ainda não existem normas quanto a limites máximos de patógenos em mudas 
de mandioquinha-salsa, o que seria um orientador para as práticas culturais em 
campos de produção de mudas. Entretanto, a prática indica que alguns problemas 
apresentam baixo nível de tolerância como broca (Conotrachelus cristatus), pulgões 
(Hyadaphis foeniculi), nematoide das lesões (Pratylenchus spp.) e mofo branco 
(Sclerotinia sclerotiorum). Outros apresentam maior nível de tolerância pela maior 
facilidade de tratamento e controle na fase de mudas, como o nematoide das 
galhas (Meloidogyne spp.) e o ácaro-rajado (Tetranichus urticae).

A adubação nitrogenada em cobertura deve ser aumentada em relação à 
recomendada para a produção de raízes. Dependendo do ciclo, até seis adubações 
de cobertura com 30 kg de N ha-1 em cada aplicação podem ser necessárias.

A irrigação deve ser mais frequente quando se objetiva a produção de raízes 
(SILVA, 1997). Assim, no início, do transplantio ao pegamento recomendam-se 
irrigações diárias, passando então para irrigações a cada 2 dias até 60 dias após 
o transplantio. A partir dos 120 dias após o transplantio, as irrigações devem 
ser realizadas a cada 3 dias e após 150 dias a cada 4 ou 5 dias, sempre repondo a 
lâmina de água evaporada.
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Colheita e preparo dos perfilhos

A colheita de perfilhos deve ser feita por ocasião da demanda de plantio. 
Por isso, é de suma importância o planejamento da época de estabelecimento do 
campo de produção de mudas em função dos plantios programados na próxima 
safra. 

Basicamente, realiza-se o arranquio das plantas, com o aproveitamento das 
raízes quando possível, e a retirada das coroas da área. Recomenda-se o corte das 
folhas à altura de 5 cm a 10 cm dos perfilhos, deixando-se essa massa verde na 
própria área, ressaltando que esta não apresenta problemas quanto à infecção por 
patógenos.

Em média, plantas matrizes da cultivar Amarela de Senador Amaral podem 
produzir de 20 a 25 perfilhos após 5 a 6 meses de desenvolvimento, 35 a 40 após 
8 meses e 40 a 45 após 10 meses. A cultivar BRS Rubia 41 pode produzir até 35, 
45 e 60 perfilhos após 6, 8 e 10 meses, respectivamente, enquanto ‘BRS Catarina 
64’, até 15, 25 e 35 perfilhos respectivamente após seis, oito e 10 meses. A cultivar 
Amarela Comum segue mais ou menos a média da ‘Amarela de Senador Amaral’, 
e a cultivar Branca e o clone CNPH 0056 seguem a média da BRS Catarina 64.

Depois de colhidas as coroas, há duas formas viáveis de transporte, a 
depender das condições na propriedade e da logística. O transporte pode ser feito 
com as coroas inteiras, o que lhe confere maior vida útil, ou os perfilhos podem 
ser destacados das coroas, o que facilita o embalamento em sacos.

O armazenamento em câmaras frias entre 5 °C e 10 °C pode ser feito por 
poucas semanas, de quatro a seis, mas não é recomendado para períodos mais 
longos por aumentar a incidência de pendoamento precoce no plantio. 

O que se recomenda com relação à manutenção de mudas, às vezes necessária, 
entre a colheita e o plantio subsequente, é que as touceiras sejam mantidas 
inteiras, retirando-se as raízes e as folhas, e dispostas à sombra, mantendo a base 
da planta em contato com o solo. Deve-se molhar, em média, duas vezes por 
semana, proporcionando novo enraizamento das touceiras, rebrota das folhas e a 
plena preservação das mudas.

Considerações finais

Uma boa muda é a base para um campo sadio e produtivo. A produção de 
mudas de qualidade é fase primordial que deve ser tratada com redobrada atenção, 
visto ser esse um dos fatores primordiais para o sucesso do empreendimento. 
Produtores de mandioquinha-salsa precisam destinar área própria para a produção 
de mudas com qualidade genética, fitossanitária e fisiológica, com manejo 
específico para tal. 



148

Hortaliças de propagação vegetativa: tecnologia de multiplicação

Vislumbra-se, ainda, que existirão produtores especializados na produção 
e comercialização de mudas certificadas de mandioquinha-salsa, provavelmente 
obtidas a partir da cultura de tecidos, em especial da cultura de meristemas, por 
ser uma potencial oportunidade.
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Introdução

O morangueiro é uma cultura de grande importância econômica e social em 
diversos países, com destaque para os Estados Unidos, com 28,2% da produção 
mundial, seguido da Espanha (6,5%), Turquia (6,4%), México (5,1%), Coréia 
(5%), Polônia (5%), Egito (5%), Japão (5%), Itália (4%) e Alemanha (4%). No 
período de 1980 a 2000 a produção mundial aumentou 83%, ultrapassando 3,0 
milhões de toneladas ao ano. De 2000 a 2010 foi registrado um novo aumento, 
superando quatro milhões de toneladas, em uma área equivalente a 241 mil 
hectares (FAO, 2013).

No Brasil, a produção de morangos ganhou notoriedade a partir dos anos 
1960, com o surgimento das primeiras cultivares nacionais adaptadas, produtivas 
e com frutas de qualidade (ANTUNES; PERES, 2013). Os programas que deram 
origem a estas cultivares foram o programa da Embrapa Clima Temperado, na 
Estação Experimental de Pelotas, RS, em parceria com Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o programa do Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo (CONTI et al., 2002). Atualmente, a produção está 
concentrada principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 
São Paulo, gerando uma produção em torno de 130 mil toneladas (ANTUNES; 
PERES, 2013; FAGHERAZZI et al., 2014). 

Ao longo dos anos a produção de morango passou por inúmeros processos 
de inovação. Atualmente, diversos sistemas de produção têm adotado cada vez 
mais novas tecnologias. Avanços obtidos com melhoramento genético também 
contribuíram fortemente com a adaptação da cultura nas diversas regiões do 
mundo. Entretanto, a diversidade de climas, tecnologias e sistemas de produção 
não dispensam a utilização de mudas de morangueiro de qualidade.

A propagação do morangueiro pode ocorrer de duas formas, sexuada 
e assexuada. A propagação sexuada se dá através de sementes e é utilizada por 
programas de melhoramento genético visando obter variabilidade genética nos 
materiais em estudo (OLIVEIRA; BONOW, 2012). A propagação comercial do 
morangueiro se dá de maneira assexuada, por meio de estolões emitidos pela 
planta, enraizados no solo ou em substratos, podendo ser comercializados como 
muda de raiz nua ou com torrão (VERDIAL et al., 2009; BEYENE et al., 2012). 

A fase de produção de mudas é uma etapa importante dentro da cadeia 
produtiva do morangueiro, uma vez que as plantas precisam ser renovadas 
anualmente, devido ao acúmulo de doenças e pragas de um ano de cultivo 
para outro, acarretando em baixa produtividade. A aquisição de mudas para a 
implantação da lavoura pode representar até 24% do custo anual de produção 
do morangueiro (ANTUNES; PERES, 2013), dependendo da região. O uso de 
mudas de qualidade, preferencialmente certificadas, é um fator que contribui 
para o sucesso da produção.
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A produção nacional de mudas de morangueiro não atinge a qualidade e nem 
a quantidade necessária para atender a demanda dos agricultores das principais 
regiões do país (ANTUNES; PERES, 2013). Consequentemente, algumas regiões 
importam do Chile e da Argentina grande parte das mudas utilizadas. Esta 
prática torna o agricultor dependente da muda importada, o que impossibilita 
o planejamento das atividades devido aos atrasos na entrega das mudas, que 
nos últimos anos tem se tornado frequente. Este atraso retarda o plantio e, por 
consequência, o início da produção, não permitindo a obtenção de produções 
precoces e concentrando o período produtivo em determinados meses do ano. Tal 
atraso ocasiona a redução dos preços pagos aos agricultores em função da elevada 
oferta de produto no mercado (RESENDE et al., 2010). Elevadas distâncias entre 
viveiros e regiões produtoras aliado ao transporte inadequado das mudas pode 
resultar em queda acentuada de qualidade das mudas frescas nacionais, sendo este 
um motivo para que os agricultores utilizem mudas importadas e de qualidade.

Botânica

A espécie cultivada, Fragaria x ananassa Duch., pertence à família Rosaceae, 
sendo esta classificada como uma hortaliça. Originou-se na Europa, a partir da 
hibridização entre as espécies americanas F. chiloensis e F. virginiana, possivelmente 
por volta de 1750 (HANCOCK, 1999; SILVA et al., 2007), na França, sendo 
mundialmente cultivada nos dias atuais. Trata-se de uma planta herbácea, com 
hábito de crescimento rasteiro e, embora apresente características de planta 
perene, a lavoura comercial é tratada como uma cultura anual. 

A planta do morangueiro é constituída por sistema radicular, coroa, folhas, 
estolões, flores e frutas (GIMÉNEZ, 2008). O sistema radicular é formado por 
raízes longas, fasciculadas e fibrosas, que se originam na coroa e se dividem em 
primárias e secundárias (SERÇE; HANCOCK, 2005).

A coroa é o principal órgão de reserva da planta do morangueiro, tratando-
se de um caule modificado de aparência reduzida que aumenta lentamente. O 
caule é um rizoma estolhoso, cilíndrico e retorcido, com entrenós curtos, em 
cujas gemas terminais surgem as folhas, estolhos e inflorescências. A parte que 
sobressai do solo chama-se coroa, e é formada por um agregado de rizomas curtos, 
onde estão inseridas as folhas em roseta com um gomo foliar central, do qual se 
originam as ramificações (RONQUE, 1998).

As flores, em geral, são hermafroditas. Em algumas cultivares podem 
ser unissexuais masculinas ou femininas (BRANZANTI, 1989). As flores do 
morangueiro estão agrupadas em inflorescências do tipo cimeira, ou seja, depois de 
aberta a primeira flor, os botões laterais vão se abrindo um a um, acompanhando 
o desenvolvimento da inflorescência, que é formada a partir das gemas existentes 
nas axilas das folhas. A primeira flor normalmente origina o primeiro fruto, em 
geral o mais desenvolvido de cada inflorescência (SILVA et al., 2007).
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A fruta, parte comestível, é constituída por um receptáculo carnoso e 
suculento, de coloração vermelho-viva, constituindo um pseudofruto. Os aquênios 
são os frutos verdadeiros e são estruturas escuras que contém as sementes e se 
prendem ao receptáculo (HANCOCK, 1999).

A produção de mudas no Brasil

A produção de mudas com comprovada origem genética e com estado 
fisiológico e fitossanitário adequado é fundamental para atingir elevadas 
produtividades de frutas de alta qualidade, tanto para o consumo in natura 
quanto para a indústria (BISOGNIN, 2007). A qualidade da muda é fruto de um 
conjunto de etapas referentes à obtenção de plantas matrizes e mudas comerciais, 
etapas nas quais exigem rigoroso controle e assistência técnica qualificada. 

A obtenção de plantas matrizes de qualidade tem início na obtenção de 
plantas básicas que devem ser formadas e mantidas por entidades governamentais, 
sob condições de ambiente protegido, com adequada caracterização quanto à 
fidelidade genética e ausência de patógenos (OLIVEIRA et al., 2005). Atualmente, 
no Brasil, apenas a Embrapa mantém programa de melhoramento de morangueiro 
e consequentemente plantas básicas. As plantas matrizes são obtidas por meio 
da multiplicação a partir da cultura de tecidos de segmentos nodais das plantas 
básicas, que devem ser cultivadas em ambiente protegido de vetores de pragas. 
A etapa de obtenção de mudas comerciais tem como ponto de partida o plantio 
da planta matriz nas áreas de produção de mudas, podendo estas serem obtidas 
por sistemas distintos de produção de mudas, conforme a finalidade da muda 
desejada. 

Todo o processo deve ser acompanhado por um responsável técnico visando 
garantir a origem genética e controle de gerações. Cabe também ao responsável 
técnico a adequação do sistema de obtenção de mudas às normas técnicas 
estabelecidas pelo Mapa, regulamentadas pela Lei n° 10.711 de 05 de agosto 
de 2003 (BRASIL, 2003), que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e 
Mudas; e pela Instrução Normativa nº 28, de 18 de setembro de 2012 (IN 28) 
(BRASIL, 2012), que estabelece as normas para a produção e comercialização de 
material de propagação de morangueiro e os seus padrões visando à garantia de 
sua identidade e qualidade. 

A região Sudeste tem como tradição a produção das próprias mudas utilizadas 
na produção de frutas, sendo elas produzidas no campo, diretamente no solo, 
normalmente em locais de elevada altitude. As mudas produzidas neste sistema 
são comercializadas como mudas frescas de raízes nuas, sendo estas colhidas e 
imediatamente transplantadas para as áreas de cultivo comercial.

A região Sul tradicionalmente faz importação das mudas, devido 
principalmente à baixa qualidade das mudas nacionais disponíveis durante 
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o período de implantação das áreas de produção comercial, assim como, pela 
proximidade com países produtores de mudas (Argentina e Chile), o que facilita 
a logística de aquisição e transporte. O estado do Rio Grande do Sul, segundo 
maior produtor de morango do país, utiliza em aproximadamente 80% de suas 
áreas produtivas mudas importadas originarias de viveiros situados na região da 
Patagônia, caracterizada pela antecipação do frio outonal. Tal antecipação permite 
as mudas acumular horas de frio adequadas, e principalmente, reservas na forma 
de carboidratos que auxiliarão no desenvolvimento inicial da planta no período 
pós-plantio. 

Para se obter mudas de qualidade é necessário que as mudas produzidas a 
campo sejam expostas a um determinado número de horas de frio (< 7 °C) antes 
de serem destacadas das plantas matrizes e comercializadas, sendo esta variável 
dentre as cultivares. Em muitos casos para que a planta receba este frio a campo 
o arranquio é postergado, sendo realizado nos meses de abril e maio. O atraso 
na colheita das mudas não permite que o agricultor do Sul do Brasil receba estas 
mudas na época adequada para o plantio, prejudicando assim a obtenção de 
produções precoces, e por consequência, maior retorno econômico. Em regiões 
com invernos rigorosos, o plantio tardio pode prejudicar o desenvolvimento inicial 
da muda, de modo que esta entra em dormência sem o desenvolvimento adequado, 
influenciando negativamente na expressão do seu potencial na primavera.

A necessidade de frio (< 7 °C) durante o período de viveiro ainda é 
questionada. Alguns estudos comprovam que mudas produzidas nas proximidades 
das áreas de produção de fruta com zero hora de frio acumulado durante o período 
de viveiro apresentaram produções similares às mudas provenientes de regiões que 
atendem esta suposta necessidade invernal.

Tipos de mudas

As mudas de morangueiro atualmente podem ser classificadas em mudas 
frescas ou frigo-conservadas, ou quanto à disposição do sistema radicular, em 
mudas de raízes nuas ou mudas envasadas (muda com torrão). Para facilitar a 
compreensão as mudas serão classifidas quanto à disposição do sistema radicular.

Mudas de raízes nuas
São todos os tipos de mudas comercializadas com as raízes expostas, 

normalmente lavadas e livres de resíduos de solo ou substrato, podendo estas 
serem comercializadas e transplantadas logo após o arranquio (muda fresca) ou 
armazenadas a frio até o momento da comercialização (frigo-conservada).

As mudas frescas de raízes nuas podem ser produzidas diretamente no 
solo ou em substratos. Este tipo de muda se caracteriza por serem colhidas e 
rapidamente transplantadas na área de produção comercial. Normalmente, 
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os viveiros que produzem este tipo de muda localizam-se em regiões de elevada 
latitude ou altitude que permita o acúmulo de frio (< 7 °C) necessário durante 
seu desenvolvimento.

 Já as mudas de raízes nuas frigo-conservadas podem ser produzidas em regiões 
que apresentem frio satisfatório durante o inverno permitindo assim a entrada em 
dormência ao mais tardar possível, garantindo a maturação completa da muda. 
Estas mudas são colhidas e armazenadas para o plantio do próximo ciclo ou em 
regiões de inverno ameno, sendo possível o armazenamento frigorificado por até 
9 meses com uma qualidade satisfatória. Cabe salientar que a qualidade da muda 
frigo-conservada está diretamente relacionada com o período de armazenamento; 
quanto maior for o período de armazenamento menor será a qualidade final 
(vigor) da muda.

Mudas de raízes nuas no solo 
O principal sistema de produção de mudas é no solo, onde são produzidas 

mudas de raízes nuas, sendo este denominado como sistema de produção de 
mudas convencional (OLIVEIRA et al., 2010). As mudas produzidas nesse sistema 
são amplamente utilizadas em todas as regiões produtoras de morango do país. 
O cultivo é feito a campo e diretamente no solo, onde as plantas-matrizes são 
cultivadas normalmente em canteiros, onde se desenvolvem e emitem os estolhos 
que, ao entrarem em contato com o solo, enraízam, produzindo novas mudas 
(VERDIAL et al., 2009) (Figura 1).

Figura 1. Área de produção de mudas de morango a campo.

Alguns estudos realizados no país recomendam a produção de mudas 
comerciais em viveiros a campo (SANTOS; MEDEIROS, 2003; ANTUNES; 
DUARTE FILHO, 2005). No entanto, a produção diretamente no solo aumenta 
a exposição a doenças, principalmente causadas por fungos de solo e nematoides. 

Em países tradicionalmente produtores de mudas de morangueiro há a 
utilização de produtos fumigantes no solo, prática que minimiza os problemas de 
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contaminação das mudas por patógenos e pragas de solo. Os produtos fumigantes 
geralmente apresentam alta toxidade, sendo o uso destes restrito em muitos países, 
e dependendo do produto até mesmo proibido. 

Mudas de raízes nuas em substrato
A produção de mudas frescas em substrato é considerada como um tipo de 

sistema misto, sendo que agrupa características dos sistemas de produção fora do 
solo e características do sistema de produção no solo. Este sistema é indicado para 
regiões que apresentam características adequadas para a produção de mudas a campo, 
permitindo o amadurecimento da muda (acúmulo de horas de frio e reservas) antes 
de serem retiradas da área de produção de mudas e levadas para a lavoura comercial. 

Este sistema vem sendo adotado com sucesso por produtores de mudas de 
algumas regiões que apresentam possíveis contaminações com fungos de solo. O 
sistema consiste no cultivo de plantas matrizes em ambientes protegidos sob uma 
camada de substrato livre de possíveis contaminantes. As plantas se desenvolvem 
semelhantemente as plantas cultivadas a campo, sendo estas mantidas no viveiro 
até atingirem sua maturação fisiológica (Figura 2). Após o arranquio, as raízes das 
mudas são lavadas e comercializadas na forma de mudas frescas de raízes nuas, 
podendo agregar valor devido ao controle sanitário que o sistema permite.

Figura 2. Área de produção de mudas frescas de raízes nuas em substrato.

O ambiente protegido com filme plástico transparente pode reduzir a 
incidência de doenças foliares, sendo muito importante o manejo adequado da 
proteção, de modo que permita uma boa ventilação do ambiente em períodos de 
temperatura e umidade elevadas. O ambiente deve ser fechado com o filme plástico 
transparente durante a ocorrência de chuva ou neblina e permanecer aberto no 
restante do período, inclusive à noite (WREGE et al., 2007). O manejo adequado 
do sistema permite auxiliar na prevenção de doenças sem afetar a exposição das 
plantas às condições ambientais favoráveis para a maturação da muda.

Em geral, mudas frescas de raízes nuas apresentam problemas quando são 
arrancadas (colhidas) em períodos de elevada temperatura, transportadas de forma 
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inadequada e por longas distâncias, sendo indicado o transporte refrigerado e 
sempre que possível com controle da umidade. Longos períodos entre o arranquio 
da muda no viveiro e o plantio nas lavouras comerciais podem causar estresse às 
plantas, resultando em retardo no desenvolvimento vegetativo e, em alguns casos, 
a morte da planta (LUCCHI, 2010).

Escolha da área
A área de instalação de uma atividade viveirista destinada a produção 

de mudas frescas de raízes nuas deve ser escolhida com base em um conjunto 
de fatores, sendo eles relacionados diretamente com as condições climáticas, 
principalmente acúmulo de frio (< 7 °C) durante o outono, pluviosidade 
adequada, tipo de solo, umidade relativa do ar, disponibilidade de água de 
qualidade e principalmente histórico da área. A implantação do viveiro deve se 
dar em áreas que não apresentem histórico de cultivo de rosáceas, cucurbitáceas 
ou solanáceas, buscando assim reduzir a possibilidade de problemas fitossanitários 
(BUENO, 2006; GONÇALVES et al., 2012). Com a área pré-definida, o viveirista 
deve adotar uma série de recomendações descritas na IN 28 (BRASIL, 2012), que 
regulamenta a atividade de produção de mudas de morangueiro.

A Embrapa Clima Temperado desenvolveu no ano de 2007 o zoneamento 
agroclimático para a produção de mudas de morangueiro no Rio Grande do Sul 
(WREGE et al., 2007), estudo este a ser extrapolado para as demais regiões do 
Brasil nos próximos anos. As regiões consideradas próprias ou impróprias no 
zoneamento são classificadas com base no acúmulo de horas de frio abaixo de 
7 °C no período de janeiro a abril, assim como o risco fitossanitário no mesmo 
período.

Sempre que possível, o plantio das matrizes deve ser realizado na face norte 
ou nordeste da propriedade, o que possibilita maior incidência de radiação por 
um período mais prolongado sobre as mudas, favorecendo o acúmulo de reservas 
(WREGE et al., 2007). Deve-se utilizar sistemas de quebra-ventos eficiente para 
a redução da velocidade do vento nas áreas de maior incidência. O sistema de 
quebra-vento auxilia na redução da incidência de patógenos e pragas disseminados 
pelo ar, reduzindo os riscos de contaminação das mudas. 

Adubação
O solo do local onde serão plantadas as matrizes deve ser corrigido com base na 

análise de solo. O pH ideal para o desenvolvimento adequado das plantas matrizes 
varia de 5,5 a 6,5. Sempre que possível é recomendada melhoria das condições 
físicas do solo onde as matrizes serão plantadas, facilitando o enraizamento e 
multiplicação dos estolões durante o período propagativo. Recomenda-se solos 
arenosos, pois solos muito pesados e compactados prejudicam o enraizamento 
das pontas de estolões, resultando no menor desenvolvimento e qualidade das 
mudas.
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A adubação de cobertura deve ser realizada através da fertirrigação, sendo 
necessário utilizar fertilizantes com elevada solubilidade como nitrato de cálcio 
e nitrato de potássio, sendo esta adubação baseada em análise foliar periódicas 
das plantas matrizes. Deve-se ter especial atenção à adubação nitrogenada, pois o 
excesso de N prejudica a maturação fisiológica da muda, promovendo um elevado 
desenvolvimento vegetativo e por consequência um retardo na emissão de flores. 
Recomenda-se interromper o fornecimento da adubação nitrogenada 20 a 30 dias 
antes do arranquio das mudas no campo, sendo este período variável com as 
condições de cultivo adotadas no viveiro. 

Obtenção das matrizes
A obtenção de plantas matrizes de morangueiro independente do sistema 

de produção de mudas adotado deve ser realizada em laboratório por meio de 
micropropagação, garantindo a qualidade fisiológica e fitossanitária do material 
de propagação (ANTUNES; DUARTE FILHO, 2005). Este processo deve 
obedecer uma série de etapas, tais como a coleta de explantes de plantas básicas 
mantidas em jardim clonal com atestado de garantia genética; o tratamento dos 
explantes com fungicida e bactericida apropriados, sempre que necessário utilizar 
termoterapia; utilização de pontas de estolões na fase inicial (antes da emissão da 
primeira folha); desinfestação dos estolões e extração do meristema; multiplicação 
in vitro; enraizamento in vitro; transplantio e aclimatização das plantas antes da 
comercialização. 

Como regra, a planta matriz está apta a ser transplantada para o viveiro 
a partir de 60 a 90 dias do início da aclimatização, quando estas apresentam 
diâmetro mínimo da coroa de 3 mm, isento de lesões no broto terminal, ausência 
de mistura varietal ou deformações atípicas. As mudas também devem estar 
livre de patógenos e pragas, tais como as bactérias Agrobacterium tumefaciens 
e Xanthomonas fragariae, os fungos de parte aérea Diplocarpon earliana, 
Dendrophoma obscurans, Mycosphaerella fragariae e Colletotrichum spp., os fungos 
de solo e raízes Phytophthora fragariae, Verticillium albo-atrum, Phytophthora 
spp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum e Sclerotium rolfsi, os nematoides 
Meloidogyne spp., Pratylenchus spp. e Aphelencoides spp., as viroses e do ácaro-
do-enfezamento (Steneotarsonemus pallidus) e ácaro-rajado (Tetranychus urticae 
Koch.) (OLIVEIRA et al., 2005; REIS; COSTA, 2011) (Figura 3). Em alguns 
casos é possível realizar um primeiro cultivo com as plantas matrizes em ambiente 
protegido, assim obtendo as matrizes que finalmente irão para o campo e darão 
origem as mudas comerciais. 
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Figura 3. Planta matriz pronta para ser transplantada para área de produção de 
mudas.

Época de plantio das matrizes
A época de plantio das plantas matrizes para a produção de mudas de 

raízes nuas, seja a campo ou em ambiente protegido, pode variar em função dos 
fatores ambientais e, cultivar utilizada. Em geral, o plantio das matrizes deve ser 
realizado durante os meses de setembro a novembro (GONÇALVES et al., 2012), 
permitindo assim um bom desenvolvimento da planta no período precedente 
a fase de estolonamento que ocorre durante os meses mais quentes do ano. O 
plantio neste período permite que as mudas se desenvolvam adequadamente 
atingindo elevado padrão e maturação fisiológica adequada no momento da 
colheita. Os espaçamentos mais utilizados para plantios a campo das matrizes são 
de 2,0 m x 1,0 m, 1,0 m x 3,0 m ou 2,0 m x 2,0 m, com densidades de 2.500 a 
5.000 matrizes por hectare, com potencial de produção de aproximadamente 1,0 
milhão de mudas por hectare (BUENO, 2006).

Irrigação
Para o morangueiro, a boa disponibilidade de água durante a fase de 

crescimento vegetativo é fundamental, o que justifica o uso de irrigação 
complementar em regiões onde as chuvas são insuficientes ou mal distribuídas 
(DURNER et al., 1987). Para determinar o momento adequado da irrigação, 
recomenda-se o uso de tensiômetros, deixando a umidade no solo sempre próxima 
à capacidade de campo (WREGE et al., 2007).

Para produção de mudas de raízes nuas, os sistemas mais recomendados são 
a microaspersão ou a aspersão convencional. As irrigações devem ser realizadas 
ao amanhecer ou nas primeiras horas da manhã de modo a reduzir o tempo de 
molhamento foliar, propício a infecção por patógenos foliares.
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Controle de pragas e doenças
As pragas causam prejuízos relacionados à destruição das partes aéreas e 

raízes das plantas, sendo estas classificadas em pragas primárias e secundárias. 
Destacam-se como pragas primárias ou pragas-chave, os ácaros fitófagos, cujos 
danos causam perdas econômicas expressivas à cultura e frequentemente 
requerem medidas de controle. Outras pragas são consideradas secundárias, pois 
ocorrem em baixo nível populacional ou são de ocorrência esporádica, mantidas 
sob controle pelos inimigos naturais presentes na cultura, que não necessitam de 
controle (GUIMARÃES et al., 2010).

Os ácaros vivem em colônias numerosas na planta, onde constroem teias 
abundantes que utilizam para proteção e para postura dos ovos. Ao se alimentar, 
tanto os adultos como as ninfas, introduzem os estiletes nas células da folha e 
ingerem o conteúdo celular que extravasa. Isso faz com que as folhas apresentem 
manchas difusas de coloração avermelhada, que progridem para necrose e queda. 
Quando não devidamente controlados, as perdas em produção podem atingir até 
80% (GUIMARÃES et al., 2010).

O monitoramento deve ser periódico, efetuando-se o controle químico 
quando forem observados dez ácaros rajados por folíolo, e se identificados em 
reboleiras, realizar o controle local. Para evitar a utilização de produtos químicos, 
pode-se utilizar controle biológico, sendo os ácaros predadores considerados os 
inimigos naturais mais efetivos no controle biológico. Os ácaros predadores, 
(Phytoseiidae) Neoseiulus californicus e Phytoseiulus macropilis, que apresentam 
eficiência no controle biológico são comercializados em grande escala para o 
controle de ácaros filófagos (GUIMARÃES et al., 2010).

Já o controle das principais doenças em mudas de morangueiro é realizado 
de forma preventiva e curativa com a utilização de produtos químicos registrados 
para a cultura. Na busca de mudas com elevada qualidade fitossanitária são 
recomendadas vistorias periódicas na área de produção e um calendário de 
controle de doenças fúngicas baseado no volume de precipitação e umidade 
relativa do ar, evitando assim a entrada de patógenos na área de produção os 
riscos de contaminação do material propagativo.

No caso de produção de mudas em ambiente protegido, o controle 
fitossanitário é mais fácil. Neste sistema, é comum a ocorrência de oídio 
(Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae), a principal doença fúngica em ambiente 
protegido, a qual é de fácil controle. 

Controle de plantas daninhas
O controle de plantas daninhas é fundamental durante a produção de estolões 

e multiplicação das mudas, evitando-se a concorrência por água e nutrientes, além 
de dificuldades na retirada posterior das mudas. As matrizes devem ser plantadas 
em terreno previamente livre de plantas invasoras, em especial as perenes, dado 
que estas espécies se reproduzem vegetativamente através de órgãos subterrâneos e 
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são muito resistentes ao controle mecânico e algumas delas não têm possibilidade 
de controle químico de forma seletiva ao morango. Para essas plantas, aconselha-
se iniciar um programa de controle químico com bastante antecedência ao plantio 
das matrizes (RONQUE, 1998).

Para o cultivo do morangueiro são utilizadas cobertura plástica ou palhada 
para controle de plantas daninhas, porém nas áreas de produção de mudas os 
estolões lançados pela planta dificultam o controle manual ou mecânico, levando 
o produtor a utilizar herbicidas. Na cultura do morango o controle químico com 
herbicidas ainda é uma pratica relativamente pouco utilizada após a instalação da 
cultura, pois o controle físico tanto com o uso da cobertura plástica ou solarização 
é utilizado com grande eficiência. Quando o controle químico é realizado antes da 
instalação da cultura, faz-se o uso de herbicidas não seletivos que possuem grande 
eficiência, eliminando as plantas invasoras presentes na lavoura.

Colheita e comercialização das mudas
Tanto para as mudas produzidas no solo ou em substrato, quando 

comercializadas da forma de mudas de raízes nuas, deve ser realizada a colheita 
durante os meses de março a maio, dependendo da região produtora e das condições 
climáticas do ano de produção. A colheita é realizada com base na maturação das 
mudas que tem como parâmetro o número de horas de frio acumuladas durante 
o período de viveiro. Mais importante que a época de plantio, é a determinação 
do momento exato do arranquio das mudas no viveiro, em função do número 
de horas de frio que estas recebem no local onde são propagadas (DUARTE 
FILHO et al., 1999). Nas condições brasileiras, a maturação das mudas ocorre 
mais rapidamente e de forma uniforme em locais de elevada altitude com 
temperaturas amenas durante o outono. Geralmente 150 a 200 horas de frio (< 7 
°C) são suficientes para superar a necessidade mínima das principais cultivares de 
morangueiro exploradas no país. 

Mudas com maturidade completa apresentam elevada produção precoce de 
frutas devido à grande quantidade de reservas armazenadas na coroa e raízes, que 
permitem um rápido estabelecimento inicial e diferenciação floral uniforme. O 
frio insuficiente pode causar redução na iniciação floral, enquanto o excesso causa 
dormência e redução da produção (DUARTE FILHO et al., 1999). A colheita das 
mudas pode ser realizada manual ou mecanicamente, buscando sempre preservar 
ao máximo a integridade das plantas.

Após a colheita as mudas devem ser classificadas em distintas categorias, 
sendo utilizado como parâmetros o diâmetro de coroa. Mudas classificadas 
facilitam a operação de plantio, melhorando o estande e uniformizando as 
colheitas (BUENO, 2006). No Brasil, os padrões mínimos necessários para a 
comercialização são obtidos com facilidade pelos viveiristas (Tabela 1). As mudas 
já classificadas devem ser acondicionadas de forma a manter a integridade 
radicular e conservadas em ambiente com controle de temperatura e umidade 
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até o momento de entrega ao agricultor (Figura 4). A cadeia do frio durante este 
período é de grande importância evitando a desidratação e garantindo a qualidade 
da muda. Para este tipo de muda, o tempo transcorrido entre o arranquio no 
campo de produção de mudas até o momento que a muda é transplantada no 
campo de produção comercial é inversamente proporcional a qualidade da muda.

Tabela 1. Padrões de comercialização de material de propagação de morangueiro 
no Brasil.

Figura 4. Mudas frescas de raízes nuas.

Mudas envasadas ou com torrão
Mudas de morangueiro envasadas são classificadas quanto ao volume de 

substrato utilizado e período de desenvolvimento no viveiro. As mudas com 
volume relativamente pequeno de substrato e com período de desenvolvimento de 
aproximadamente 45 dias de viveiro são denominadas mudas plug plant. Mudas 
deste tipo são utilizadas em larga escala em países europeus como Espanha e Itália.

Mudas envasadas, além de facilitar o plantio por posicioná-las corretamente 
na cova, reduzem o estresse do transplantio e aumentam a produtividade nos 
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Tabela 1. Padrões de comercialização de material de propagação de morangueiro no 
Brasil. 

Categoria Básica Matriz 
Muda 

certificada 
Muda 

Parâmetros Padrão(1) 
Fora de tipo - plantas atípicas(2) (% máxima) 0 2 3 4 
Diâmetro mínimo da coroa (mm) - 3 5 5 
Raiz principal  

Número mínimo - 3 5 5 
Comprimento mínimo (cm) - 3 5 5 

Plantas fora do padrão(3) (% máxima) - 5 8 10 
(1) Fonte: adaptado do Anexo XIV da Instrução Normativa n° 28, de setembro de 2012 (BRASIL, 2012). 
(2) Planta da mesma espécie, que apresenta qualquer característica que não coincida com os descritores da cultivar. 
(3) Percentual de plantas que não atingiram os parâmetros estabelecidos nos itens diâmetro mínimo da coroa e raiz principal. 
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primeiros meses de colheita (PASSOS; PIRES, 1999). Este tipo de muda apresenta 
grande potencial de expansão nas regiões brasileiras que buscam produções 
precoces com mudas livres de patógenos. 

Já mudas envasadas e enviveiradas por longos períodos e que apresentam 
maiores volumes de substrato são denominadas de tray plant ou mudas para 
cultivo programado. Este tipo de muda apresenta pequeno potencial no mercado 
brasileiro, devido às condições climáticas inadequadas para a maturação no viveiro 
e elevado custo. 

Mudas plug plant ou mudas com torrão
O sistema de produção de mudas plug plant adotado atualmente no Brasil 

em pequena escala é o sistema de produção de mudas com matrizes suspensas, 
que consiste no cultivo de matrizes fora do solo, em estruturas específicas que 
permitem potencializar ao máximo a eficiência do sistema. Os estolões que darão 
origem as mudas comerciais são destacados da planta matriz e seus propágulos 
enraizados em substrato.

Neste sistema de produção, as mudas matrizes, provenientes do cultivo in 
vitro são plantadas em leito de cultivo (ANDRIOLO, 2007), em sacolas plásticas, 
vasos ou calhas colocadas sobre suportes acima do solo. As plantas matrizes se 
desenvolvem e emitem estolões durante o período propagativo que em geral é 
definido como final da primavera e início do verão. As matrizes devem ser 
cultivadas preferencialmente em estufas ou túneis de polietileno (BISH et al., 1997; 
DURNER et al., 2002) (Figura 5). Os estolões emitidos pelas plantas matrizes 
dão origem a propágulos (pontas) que são destacados ou direcionados para que 
entrem em contato com o substrato, dando origem a muda propriamente dita. 
As mudas produzidas dessa forma são comercializadas e plantadas com as raízes 
envolvidas pelo torrão de substrato (LIETEN et al., 2004; GIMÉNEZ et al., 2009; 
COCCO et al., 2011). 

Figura 5. Exemplo de leito de cultivo com mudas matrizes em pleno estolonamento.
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Este sistema de produção de mudas permite um maior controle das 
condições sanitárias e nutritivas, permitindo a obtenção de mudas com maior 
vigor e qualidade sanitária (ANTUNES; COCCO, 2012; GONÇALVES et al., 
2014). Tanto a arquitetura da planta quanto seu potencial produtivo pode ser 
fortemente alterado de modo previsível com a manipulação das técnicas de 
produção no viveiro (NERI et al., 2010). Tal sistema também permite controlar 
fatores ligados a precocidade e produtividade (DURNER et al., 2002). 

A produção de mudas no sistema fora do solo permite que não haja a 
necessidade de utilização de produtos fumigantes na desinfestação do solo. Tal 
sistema também minimiza os danos mecânicos ao sistema radicular, apresentando 
elevada taxa de sobrevivência após o transplantio, maior precocidade e 
produtividade do que as mudas de raízes nuas (DURNER et al., 2002; TAKEDA; 
HOKANSON, 2004).

Os Estados Unidos e países europeus como Itália, Espanha e França vem 
adotando a produção fora de solo de mudas de morangueiro nos últimos anos, 
sendo que em cada região produtora o sistema pode ser modificado e adaptado as 
condições de produção. Este tipo de planta vem em parte substituindo as plantas 
frescas de raízes nuas na Itália, mantendo as características positivas de precocidade 
de maturação e boa qualidade dos frutos, minimizando ainda os problemas de 
mortalidade de planta e por consequência, obtendo uma maior homogeneidade 
da plantação (LUCCHI, 2010).

Escolha da área
A escolha da área onde serão instaladas as estruturas de produção de 

mudas envasadas é o ponto de partida do sistema. Uma escolha equivocada pode 
inviabilizar a eficiência produtiva de todo o sistema. Para viabilizar o sistema há 
a necessidade de instalação uma casa de vegetação onde deve ser cultivadas as 
matrizes que darão origem aos propágulos, uma segunda estrutura equipada com 
sistema de nebulização, sendo esta denominada de câmara de nebulização, e uma 
área de desenvolvimento da muda, sendo esta equipada com sombrite retrátil para 
auxiliar na aclimatação das mudas no estágio final de desenvolvimento.

A área escolhida para instalação do viveiro deve apresentar as seguintes 
características: ser uma área isolada de áreas de produção de hortaliças e frutas; 
apresentar boa incidência de luz solar; drenagem eficiente; superfície do solo plana, 
porém não sendo um fator limitante para a tomada de decisão até certos limites 
de declividades; boa ventilação, porém sem incidência excessiva de ventos, caso 
contrário, devem ser instalados quebra-ventos e; apresentar indispensavelmente 
energia elétrica e água de qualidade.

Adubação
A adubação no sistema de produção de mudas envasadas é dividida em 

duas etapas, a primeira durante o período de estolonamento, sendo esta adubação 
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da planta matriz e a segunda no período de desenvolvimento da muda no vaso 
ou bandeja. Ambas as fases são realizadas com a aplicação de soluções nutritivas 
desenvolvidas e/ou adaptadas para os distintos propósitos. 

O elevado controle nutricional durante o desenvolvimento da planta matriz 
é um dos principais benefícios que este sistema proporciona, com particular 
importância para o controle da disponibilidade de nitrogênio e fósforo. A 
manipulação do nitrogênio pode favorecer diretamente a produção de estolões 
e novos estolões na fase de multiplicação, assim como, influenciar diretamente a 
velocidade de crescimento da muda durante o seu período de maturação (NERI et 
al., 2010). Cabe salientar que o excesso de nitrogênio no período de multiplicação 
pode refletir em um retardo na emissão de flores a campo, impossibilitando ao 
produtor a obtenção de produções precoces e elevando o custo de produção pelo 
fato de estimular a emissão de estolões durante o período inicial de cultivo. 

A adequada formulação da solução nutritiva, assim como, o manejo desta ao 
longo do desenvolvimento das plantas é fortemente influenciado pelo sistema e 
substrato adotado. Para um sistema recirculante com a utilização de casca de arroz 
carbonizada como substrato recomenda-se a solução nutritiva de macronutrientes 
com a composição de 10,0 mmol L-1 de NO

3
, 1,5 mmol L-1 de H

2
PO

4
, 1,0 mmol 

L-1 de SO
4
, 0,53 mmol L-1 de NH

4
, 5,67 mmol L-1 de K, 2,65 mmol L-1 de Ca e 

1,0 mmol L-1 de Mg, já os micronutrientes devem ser adicionados na solução 
nos volumes de 0,6 mg L-1 de Mn, 0,05 mg L-1 de Zn, 0,3 mg L-1 de B, 0,05 mg 
L-1 de Cu, 0,05 mg L-1 de Mo e 1,0 mg L-1 de Fe. Dependendo da cultivar, há 
a necessidade de modificar a composição para otimizar a multiplicação, assim 
como, minimizar os efeitos negativos que a adubação nitrogenada possa ocasionar 
a estas cultivares durante o período produtivo.

Na fase de desenvolvimento da muda já envasada a adubação pode ser 
realizada com adubos de liberação lenta ou com aplicação de soluções nutritivas 
adaptadas as características dos substratos utilizados. Muitas ferramentas 
podem ser utilizadas para garantir a qualidade e padrão da muda no período de 
comercialização. Fertirrigação rica em fósforo pode ser utilizada com a finalidade 
de ativar o processo de emissão de novas inflorescências. Também é possível 
manipular a velocidade de crescimento e desenvolvimento das mudas através da 
redução dos níveis de nitrogênio, estresses hídrico e adequação do volume de 
substrato. Estes estresses podem determinar a qualidade final da muda, interagindo 
com os processos fisiológicos que permitem a indução e a diferenciação de flores 
(NERI et al., 2010). 

Época de plantio das matrizes
O sistema de produção de mudas envasadas (mudas com torrão) apresenta 

variações quanto a época de plantio das plantas matrizes nos leitos de cultivo, 
sendo este fortemente influenciado pela eficiência do sistema. De forma geral, 
o plantio das matrizes provenientes da cultura de tecido neste sistema deve ser 



168

Hortaliças de propagação vegetativa: tecnologia de multiplicação

realizado entre outubro e novembro, na maioria das regiões. No sul do estado do 
Rio Grande do Sul é indicado realizar plantio das plantas matrizes na segunda 
quinzena de novembro. O plantio neste período permite que as plantas matrizes 
se desenvolvam e entrem em processo de estolonamento uniforme, sendo possível 
obter volume adequado e qualidade de propágulos, no início de fevereiro, período 
ideal para que os propágulos sejam repicados e enraizados. 

Plantios tardios de matrizes podem resultar na redução do número de mudas 
comerciais por plantas matrizes e em muitos casos inviabilizar o sistema (Tabela 
2). Com a repicagem no período adequado é possível obter mudas de elevada 
qualidade em meados de março, justamente no período considerado ideal para o 
plantio a campo das mudas e em boa parte das regiões produtoras do país.

Tabela 2. Número de mudas por planta matriz de morangueiro no sistema de 
produção fora do solo com plantio em diferentes datas. 

Letras minúsculas distintas na mesma coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Gonçalves (2015). 

Controle de pragas e doenças 
O sistema de produção de mudas envasadas por meio de matrizes suspensas 

proporciona um controle facilitado e eficiente das principais pragas e doenças 
que afetam a cultura, devido principalmente ao ambiente protegido onde são 
cultivadas que perime o total controle. Quando bem manejado o sistema, a 
aplicação de produtos químicos é administrada basicamente de forma preventiva 
para garantir a sanidade das mudas. 

  

Grupo Cultivar 
Data de plantio das matrizes 

15/11 20/12 

Dias curtos 

Camarosa   382,47b   170,18a 

Camino Real   245,85c       87,38cd 

Festival   485,50a     146,07ab 

Oso Grande  368,23b     118,44bc 

Dias neutros 

Albion    203,96cd     100,26cd 

Aromas    147,16de       75,45cd 

Monterrey  109,73e     61,37d 

San Andreas  133,56e    63,73c 

C.V. (%)                                    -    9,95  17,62 

Letras minúsculas distintas na mesma coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro.  
Fonte: Gonçalves (2015).  
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As principais pragas registradas no sistema são o ácaro-rajado (Tetranychus 
urticae), o ácaro-do-enfezamento (Steneotarsonemus pallidus), o ácaro-
vermelho (Tetranychus desertoum) e o pulgão (Capitophorus fragaefolii), devido 
principalmente as condições ideais que o sistema oferece para a multiplicação 
destas pragas, sendo necessário o monitoramento constante. 

A doença mais comum neste sistema é o oídio causado por Sphaerotheca 
macularis f. sp. fragariae que aproveita as condições artificiais proporcionadas pelo 
ambiente protegido de cultivo para sua disseminação, sendo este um fungo de 
fácil controle que dificilmente causa efeito negativo na qualidade final da muda.

Rendimento 
O sistema de produção de mudas fora do solo apresenta um rendimento 

por planta matriz superior aos demais sistemas de cultivo. Dentro do sistema pode 
ocorrer variações motivadas pelo genótipo, época de plantio e manejo. Cultivares 
de dias curtos são mais produtivas do que as cultivares de dias neutros, sendo 
estas diferenças altamente relacionadas com a sensibilidade ao fotoperíodo que as 
cultivares deste grupo apresentam e que resultam em maior estolonamento. Mesmo 
dentro dos grupos verifica-se variações de rendimento devido a características 
genéticas, como pode verificar na Tabela 2. 

Comercialização
A comercialização de mudas envasadas é o principal entrave deste sistema de 

produção de mudas, sendo que estas apresentam um elevado custo de transporte 
quando comparadas com mudas de raízes nuas. As mudas são comercializadas 
em diferentes recipientes sendo o valor relacionado com o volume de substrato 
e com período de permanência no viveiro. No Brasil, as mudas de morangueiro 
envasadas representam uma porção relativamente pequena do montante de mudas 
atualmente utilizadas no estabelecimento das lavouras de produção comercial, 
sendo utilizadas apenas por produtores que buscam produções antecipadas e fuga 
da dependência de importações de mudas.

Na Europa, o uso das mudas plug plant já é uma realidade com crescente 
adoção por parte dos agricultores de regiões meridionais, os quais, buscam 
principalmente a antecipação das produções. As mudas são comercializadas em 
bandejas de poliestireno adaptadas para o transporte que permitem ser dispostas/
organizadas em paletes facilitando assim a comercialização (Figura 6).
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Figura 6. Mudas frescas envasadas prontas para a comercialização.

Regulamentação da atividade 

Todas as etapas da atividade de produção de mudas de morangueiro, 
partindo da obtenção de plantas básicas até a muda comercial, devem seguir a 
regulamentação descrita na IN 28 (BRASIL, 2012) e seus anexos, com amparo 
legal na Lei de Sementes e Mudas nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 (BRASIL, 
2003).

As mudas comercializadas devem apresentar alta qualidade genética e 
fitossanitária, de acordo com padrões determinados pela legislação brasileira 
e pelas Comissões Estaduais de Semente e Mudas (CESMs) e possuir atestado 
fitossanitário, bem como nota fiscal, determinando a sua origem (ANTUNES et 
al., 2007).
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Lei de Sementes e Mudas n° 10.711 de 2003

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e
Mudas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos 
desta Lei e de seu regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade do 
material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e 
utilizado em todo o território nacional.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – amostra: porção representativa de um lote de sementes ou de mudas, 

suficientemente homogênea e corretamente identificada, obtida por método 
indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa;

II – amostra oficial: amostra retirada por fiscal, para fins de análise de 
fiscalização;

III - amostragem: ato ou processo de obtenção de porção de sementes ou de 
mudas, definido no regulamento desta Lei, para constituir amostra representativa 
de campo ou de lote definido;

IV - amostrador: pessoa física credenciada pelo Mapa para execução de 
amostragem;

V - armazenador: pessoa física ou jurídica que armazena sementes para si ou 
para terceiros;

VI - beneficiamento: operação efetuada mediante meios físicos, químicos ou 
mecânicos, com o objetivo de se aprimorar a qualidade de um lote de sementes;

VII - beneficiador: pessoa física ou jurídica que presta serviços de 
beneficiamento de sementes ou mudas para terceiros, assistida por responsável 
técnico;

VIII - categoria: unidade de classificação, dentro de uma classe de semente, que 
considera a origem genética, a qualidade e o número de gerações, quando for o caso;

IX - certificação de sementes ou mudas: processo de produção de sementes 
ou mudas, executado mediante controle de qualidade em todas as etapas do seu 
ciclo, incluindo o conhecimento da origem genética e o controle de gerações;
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X - certificado de sementes ou mudas: documento emitido pelo certificador, 
comprovante de que o lote de sementes ou de mudas foi produzido de acordo com 
as normas e padrões de certificação estabelecidos;

XI - certificador: o Mapa ou pessoa jurídica por este credenciada para 
executar a certificação de sementes e mudas;

XII - classe: grupo de identificação da semente de acordo com o processo de 
produção;

XIII - comerciante: pessoa física ou jurídica que exerce o comércio de 
sementes ou mudas;

XIV - comércio: o ato de anunciar, expor à venda, ofertar, vender, consignar, 
reembalar, importar ou exportar sementes ou mudas;

XV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que 
seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas, por margem mínima 
de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto 
aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo 
complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível 
ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;

XVI - cultivar local, tradicional ou crioula: variedade desenvolvida, adaptada 
ou produzida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou 
indígenas, com características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas 
respectivas comunidades e que, a critério do Mapa, considerados também os 
descritores socioculturais e ambientais, não se caracterizem como substancialmente 
semelhantes às cultivares comerciais;

XVII - detentor de semente: a pessoa física ou jurídica que estiver na posse 
da semente;

XVIII - fiscalização: exercício do poder de polícia, visando coibir atos em 
desacordo com os dispositivos desta Lei e de sua regulamentação, realizado por 
Fiscal Federal Agropecuário do Mapa ou por funcionário da administração 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, capacitados para o exercício da 
fiscalização e habilitados pelos respectivos conselhos de fiscalização do exercício 
profissional;

XIX - híbrido: o resultado de um ou mais cruzamentos, sob condições 
controladas, entre progenitores de constituição genética distinta, estável e de 
pureza varietal definida;

XX - identidade: conjunto de informações necessárias à identificação de 
sementes ou mudas, incluindo a identidade genética;

XXI - identidade genética: conjunto de caracteres genotípicos e fenotípicos 
da cultivar que a diferencia de outras;

XXII - introdutor: pessoa física ou jurídica que introduz pela primeira vez, 
no País, uma cultivar desenvolvida em outro país;
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XXIII - jardim clonal: conjunto de plantas, matrizes ou básicas, destinado a 
fornecer material de multiplicação de determinada cultivar;

XXIV - laboratório de análise de sementes e mudas: unidade constituída 
e credenciada especificamente para proceder a análise de sementes e expedir o 
respectivo boletim ou certificado de análise, assistida por responsável técnico;

XXV - mantenedor: pessoa física ou jurídica que se responsabiliza por tornar 
disponível um estoque mínimo de material de propagação de uma cultivar inscrita 
no Registro Nacional de Cultivares - RNC, conservando suas características de 
identidade genética e pureza varietal;

XXVI - muda: material de propagação vegetal de qualquer gênero, espécie ou 
cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade 
específica de plantio;

XXVII - muda certificada: muda que tenha sido submetida ao processo de 
certificação, proveniente de planta básica ou de planta matriz;

XXVIII - obtentor: pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, nova cultivar 
ou cultivar essencialmente derivada;

XXIX - planta básica: planta obtida a partir de processo de melhoramento, 
sob a responsabilidade e controle direto de seu obtentor ou introdutor, mantidas 
as suas características de identidade e pureza genéticas;

XXX - planta matriz: planta fornecedora de material de propagação que 
mantém as características da Planta Básica da qual seja proveniente;

XXXI - produção: o processo de propagação de sementes ou mudas;
XXXII - produtor de muda: pessoa física ou jurídica que, assistida por 

responsável técnico, produz muda destinada à comercialização;
XXXIII - produtor de semente: pessoa física ou jurídica que, assistida por 

responsável técnico, produz semente destinada à comercialização;
XXXIV - propagação: a reprodução, por sementes propriamente ditas, ou a 

multiplicação, por mudas e demais estruturas vegetais, ou a concomitância dessas 
ações;

XXXV - qualidade: conjunto de atributos inerentes a sementes ou a 
mudas, que permite comprovar a origem genética e o estado físico, fisiológico e 
fitossanitário delas;

XXXVI - reembalador: pessoa física ou jurídica que, assistida por responsável 
técnico, reembala sementes;

XXXVII - responsável técnico: engenheiro agrônomo ou engenheiro 
florestal, registrado no respectivo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia - Crea, a quem compete a responsabilidade técnica pela produção, 
beneficiamento, reembalagem ou análise de sementes em todas as suas fases, na 
sua respectiva área de habilitação profissional;

XXXVIII - semente: material de reprodução vegetal de qualquer gênero, 
espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha 
finalidade específica de semeadura;
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XXXIX - semente genética: material de reprodução obtido a partir de 
processo de melhoramento de plantas, sob a responsabilidade e controle direto 
do seu obtentor ou introdutor, mantidas as suas características de identidade e 
pureza genéticas;

XL - semente básica: material obtido da reprodução de semente genética, 
realizada de forma a garantir sua identidade genética e sua pureza varietal;

XLI - semente certificada de primeira geração: material de reprodução 
vegetal resultante da reprodução de semente básica ou de semente genética;

XLII - semente certificada de segunda geração: material de reprodução 
vegetal resultante da reprodução de semente genética, de semente básica ou de 
semente certificada de primeira geração;

XLIII - semente para uso próprio: quantidade de material de reprodução 
vegetal guardada pelo agricultor, a cada safra, para semeadura ou plantio 
exclusivamente na safra seguinte e em sua propriedade ou outra cuja posse 
detenha, observados, para cálculo da quantidade, os parâmetros registrados para 
a cultivar no Registro Nacional de Cultivares - RNC;

XLIV - termo de conformidade: documento emitido pelo responsável 
técnico, com o objetivo de atestar que a semente ou a muda foi produzida de 
acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo Mapa;

XLV - utilização de sementes ou mudas: uso de vegetais ou de suas partes 
com o objetivo de semeadura ou plantio;

XLVI - usuário de sementes ou mudas: aquele que utiliza sementes ou mudas 
com objetivo de semeadura ou plantio;

XLVII - valor de cultivo e uso - VCU: valor intrínseco de combinação das 
características agronômicas da cultivar com as suas propriedades de uso em 
atividades agrícolas, industriais, comerciais ou consumo in natura.

Parágrafo único. Aplicam-se, também, no que couber e no que não dispuser 
em contrário esta Lei, os conceitos constantes da Lei no 9.456, de 25 de abril de 
1997.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS

Art. 3° O Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM compreende as 
seguintes atividades:

I - registro nacional de sementes e mudas - Renasem;
II - registro nacional de cultivares - RNC;
III - produção de sementes e mudas;
IV - certificação de sementes e mudas;
V - análise de sementes e mudas;
VI - comercialização de sementes e mudas;
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VII - fiscalização da produção, do beneficiamento, da amostragem, da 
análise, certificação, do armazenamento, do transporte e da comercialização de 
sementes e mudas;

VIII - utilização de sementes e mudas.

Art. 4° Compete ao Mapa promover, coordenar, normatizar, supervisionar, 
auditar e fiscalizar as ações decorrentes desta Lei e de seu regulamento.

Art. 5° Compete aos Estados e ao Distrito Federal elaborar normas e 
procedimentos complementares relativos à produção de sementes e mudas, bem 
como exercer a fiscalização do comércio estadual.

Parágrafo único. A fiscalização do comércio estadual de sementes e mudas 
poderá ser exercida pelo Mapa, quando solicitado pela unidade da Federação.

Art. 6° Compete privativamente ao Mapa a fiscalização do comércio 
interestadual e internacional de sementes e mudas.

CAPÍTULO III
DO REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS

Art. 7° Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Sementes e Mudas 
- Renasem.

Art. 8° As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção, 
beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e 
exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem.

§ 1° O Mapa credenciará, junto ao Renasem, pessoas físicas e jurídicas 
que atendam aos requisitos exigidos no regulamento desta Lei, para exercer as 
atividades de:

I - responsável técnico;
II - entidade de certificação de sementes e mudas;
III - certificador de sementes ou mudas de produção própria;
IV - laboratório de análise de sementes e de mudas;
V - amostrador de sementes e mudas.
§ 2° As pessoas físicas ou jurídicas que importem sementes ou mudas para 

uso próprio em sua propriedade, ou em propriedades de terceiros cuja posse 
detenham, ficam dispensadas da inscrição no Renasem, obedecidas as condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei.

§ 3° Ficam isentos da inscrição no Renasem os agricultores familiares, os 
assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou 
mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si.
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Art. 9° Os serviços públicos decorrentes da inscrição ou do credenciamento 
no Renasem serão remunerados pelo regime de preços de serviços públicos 
específicos, cabendo ao Mapa fixar valores e formas de arrecadação para as 
atividades de:

I - produtor de sementes;
II - produtor de mudas;
III - beneficiador de sementes;
IV - reembalador de sementes;
V - armazenador de sementes;
VI - comerciante de sementes;
VII - comerciante de mudas;
VIII - certificador de sementes ou de mudas;
IX - laboratório de análise de sementes ou de mudas;
X - amostrador;
XI - responsável técnico.
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica que exercer mais de uma atividade 

pagará somente o valor referente à maior anuidade e à maior taxa de inscrição ou 
de credenciamento nas atividades que desenvolve.

CAPÍTULO IV
DO REGISTRO NACIONAL DE CULTIVARES

Art. 10. Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Cultivares - RNC 
e o Cadastro Nacional de Cultivares Registradas - CNCR.

Parágrafo único. O CNCR é o cadastro das cultivares registradas no RNC e 
de seus mantenedores.

Art. 11. A produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e 
de mudas ficam condicionados à prévia inscrição da respectiva cultivar no RNC.

§ 1° A inscrição da cultivar deverá ser única.
§ 2° A permanência da inscrição de uma cultivar, no RNC, fica condicionada 

à existência de pelo menos um mantenedor, excetuadas as cultivares cujo material 
de propagação dependa exclusivamente de importação.

§ 3° O Mapa poderá aceitar mais de um mantenedor da mesma cultivar 
inscrita no RNC, desde que comprove possuir condições técnicas para garantir a 
manutenção da cultivar.

§ 4° O mantenedor que, por qualquer motivo, deixar de fornecer material 
básico ou de assegurar as características da cultivar declaradas na ocasião de sua 
inscrição no RNC terá seu nome excluído do registro da cultivar no CNCR.

§ 5° Na hipótese de cultivar protegida, nos termos da Lei n° 9.456, de 25 
de abril de 1997, a inscrição deverá ser feita pelo obtentor ou por procurador 
legalmente autorizado.
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§ 6° Não é obrigatória a inscrição no RNC de cultivar local, tradicional 
ou crioula, utilizada por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou 
indígenas.

§ 7° O regulamento desta Lei estabelecerá os critérios de permanência ou 
exclusão de inscrição no RNC, das cultivares de domínio público.

Art. 12. A denominação da cultivar será obrigatória para sua identificação 
e destinar-se-á a ser sua denominação genérica, devendo, para fins de registro, 
obedecer aos seguintes critérios:

I - ser única, não podendo ser expressa apenas na forma numérica;
II - ser diferente de denominação de cultivar preexistente;
III - não induzir a erro quanto às características intrínsecas ou quanto à 

procedência da cultivar.

Art. 13. O Mapa editará publicação especializada para divulgação do 
Cadastro Nacional de Cultivares Registradas.

Art. 14. Ficam convalidadas as inscrições de cultivares já existentes no RNC, 
na data de publicação desta Lei, desde que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
os interessados atendam ao disposto no art. 11.

Art. 15. O Mapa estabelecerá normas para determinação de valor de cultivo 
e de uso - VCU pertinentes a cada espécie vegetal, para a inscrição das respectivas 
cultivares no RNC.

Art. 16. A inscrição de cultivar no RNC poderá ser cancelada ou suspensa, 
na forma que estabelecer o regulamento desta Lei.

Art. 17. Os serviços públicos decorrentes da inscrição no RNC serão 
remunerados pelo regime de preços de serviços públicos específicos, cabendo ao 
Mapa fixar valores e formas de arrecadação.

CAPÍTULO V
DA PRODUÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO

Art. 18. O Mapa promoverá a organização do sistema de produção de 
sementes e mudas em todo o território nacional, incluindo o processo de 
certificação, na forma que dispuser o regulamento desta Lei.

Art. 19. A produção de sementes e mudas será de responsabilidade do 
produtor de sementes e mudas inscrito no Renasem, competindo-lhe zelar pelo 
controle de identidade e qualidade.
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Parágrafo único. A garantia do padrão mínimo de germinação será assegurada 
pelo detentor da semente, seja produtor, comerciante ou usuário, na forma que 
dispuser o regulamento desta Lei.

Art. 20. Os padrões de identidade e qualidade das sementes e mudas, 
estabelecidos pelo Mapa e publicados no Diário Oficial da União, serão válidos 
em todo o território nacional.

Art. 21. O produtor de sementes e de mudas fica obrigado a identificá-las, 
devendo fazer constar da respectiva embalagem, carimbo, rótulo ou etiqueta de 
identificação, as especificações estabelecidas no regulamento desta Lei.

Art. 22. As sementes e mudas deverão ser identificadas com a denominação 
“Semente de” ou “Muda de” acrescida do nome comum da espécie.

Parágrafo único. As sementes e mudas produzidas sob o processo de 
certificação serão identificadas de acordo com a denominação das categorias 
estabelecidas no art. 23, acrescida do nome comum da espécie.

Art. 23. No processo de certificação, as sementes e as mudas poderão ser 
produzidas segundo as seguintes categorias:

I - semente genética;
II - semente básica;
III - semente certificada de primeira geração - C1;
IV - semente certificada de segunda geração - C2;
V - planta básica;
VI - planta matriz;
VII - muda certificada.
 § 1° A obtenção de semente certificada de segunda geração - C2, de semente 

certificada de primeira geração - C1 e de semente básica se dará, respectivamente, 
pela reprodução de, no máximo, uma geração da categoria imediatamente anterior, 
na escala de categorias constante do caput.

§ 2° O Mapa poderá autorizar mais de uma geração para a multiplicação 
da categoria de semente básica, considerando as peculiaridades de cada espécie 
vegetal.

§ 3° A produção de semente básica, semente certificada de primeira geração 
- C1 e semente certificada de segunda geração - C2, fica condicionada à prévia 
inscrição dos campos de produção no Mapa, observados as normas e os padrões 
pertinentes a cada espécie.

§ 4° A produção de muda certificada fica condicionada à prévia inscrição do 
jardim clonal de planta matriz e de planta básica, assim como do respectivo viveiro 
de produção, no Mapa, observados as normas e os padrões pertinentes.
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Art. 24. A produção de sementes da classe não-certificada com origem 
genética comprovada poderá ser feita por, no máximo, duas gerações a partir de 
sementes certificadas, básicas ou genéticas, condicionada à prévia inscrição dos 
campos de produção no Mapa e ao atendimento às normas e padrões estabelecidos 
no regulamento desta Lei.

Parágrafo único. A critério do Mapa, a produção de sementes prevista neste 
artigo poderá ser feita sem a comprovação da origem genética, quando ainda não 
houver tecnologia disponível para a produção de semente genética da respectiva 
espécie.

Art. 25. A inscrição de campo de produção de sementes e mudas de cultivar 
protegida nos termos da Lei no 9.456, de 1997, somente poderá ser feita mediante 
autorização expressa do detentor do direito de propriedade da cultivar.

Art. 26. A produção de muda não-certificada deverá obedecer ao disposto 
no regulamento desta Lei.

Art. 27. A certificação de sementes e mudas deverá ser efetuada pelo Mapa 
ou por pessoa jurídica credenciada, na forma do regulamento desta Lei.

Parágrafo único. Será facultado ao produtor de sementes ou de mudas 
certificar a sua própria produção, desde que credenciado pelo Mapa, na forma do 
§ 1° do art. 8° desta Lei.

CAPÍTULO VI
DA ANÁLISE DE SEMENTES E DE MUDAS

Art. 28. A análise de amostras de sementes e de mudas deverá ser executada 
de acordo com metodologias oficializadas pelo Mapa.

Art. 29. As análises de amostras de sementes e de mudas somente serão 
válidas, para os fins previstos nesta Lei, quando realizadas diretamente pelo Mapa 
ou por laboratório por ele credenciado ou reconhecido.

Parágrafo único. Os resultados das análises somente terão valor, para fins 
de fiscalização, quando obtidos de amostras oficiais e analisadas diretamente pelo 
Mapa ou por laboratório oficial por ele credenciado.

CAPÍTULO VII
DO COMÉRCIO INTERNO

Art. 30. O comércio e o transporte de sementes e de mudas ficam 
condicionados ao atendimento dos padrões de identidade e de qualidade 
estabelecidos pelo Mapa.
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Parágrafo único. Em situações emergenciais e por prazo determinado, o 
Mapa poderá autorizar a comercialização de material de propagação com padrões 
de identidade e qualidade abaixo dos mínimos estabelecidos.

Art. 31. As sementes e mudas deverão ser identificadas, constando sua 
categoria, na forma estabelecida no art. 23 e deverão, ao ser transportadas, 
comercializadas ou estocadas, estar acompanhadas de nota fiscal ou nota fiscal do 
produtor e do certificado de semente ou do termo de conformidade, conforme 
definido no regulamento desta Lei.

Art. 32. A comercialização e o transporte de sementes tratadas com produtos 
químicos ou agrotóxicos deverão obedecer ao disposto no regulamento desta Lei.

CAPÍTULO VIII
DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Art. 33. A produção de sementes e mudas destinadas ao comércio 
internacional deverá obedecer às normas específicas estabelecidas pelo Mapa, 
atendidas as exigências de acordos e tratados que regem o comércio internacional 
ou aquelas estabelecidas com o país importador, conforme o caso.

Art. 34. Somente poderão ser importadas sementes ou mudas de cultivares 
inscritas no Registro Nacional de Cultivares.

 Parágrafo único. Ficam isentas de inscrição no RNC as cultivares importadas 
para fins de pesquisa, de ensaios de valor de cultivo e uso, ou de reexportação.

Art. 35. A semente ou muda importada deve estar acompanhada da 
documentação prevista no regulamento desta Lei.

§ 1° A semente ou muda importada não poderá, sem prévia autorização 
do Mapa, ser usada, ainda que parcialmente, para fins diversos daqueles que 
motivaram sua importação.

§ 2° As sementes ou mudas importadas, quando condenadas, devem, a 
critério do Mapa, ser devolvidas, reexportadas, destruídas ou utilizadas para outro 
fim.

CAPÍTULO IX
DA UTILIZAÇÃO

Art. 36. Compete ao Mapa orientar a utilização de sementes e mudas no 
País, com o objetivo de evitar seu uso indevido e prejuízos à agricultura nacional, 
conforme estabelecido no regulamento desta Lei.
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CAPÍTULO X
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 37. Estão sujeitas à fiscalização, pelo Mapa, as pessoas físicas e jurídicas que 
produzam, beneficiem, analisem, embalem, reembalem, amostrem, certifiquem, 
armazenem, transportem, importem, exportem, utilizem ou comercializem 
sementes ou mudas.

§ 1° A fiscalização de que trata este artigo é de competência do Mapa e será 
exercida por fiscal por ele capacitado, sem prejuízo do disposto no art. 5°.

§ 2° Compete ao fiscal exercer a fiscalização da produção, do beneficiamento, 
do comércio e da utilização de sementes e mudas, sendo-lhe assegurado, no 
exercício de suas funções, livre acesso a quaisquer estabelecimentos, documentos 
ou pessoas referidas no caput.

Art. 38. O Mapa poderá descentralizar, por convênio ou acordo com entes 
públicos, a execução do serviço de fiscalização de que trata esta Lei, na forma de 
seu regulamento.

Parágrafo único. A delegação de competência prevista no caput fica sujeita a 
auditorias regulares, executadas pelo Mapa conforme estabelecido no regulamento 
desta Lei.

Art. 39. Toda semente ou muda, embalada ou a granel, armazenada ou em 
trânsito, identificada ou não, está sujeita à fiscalização, na forma que dispuser o 
regulamento.

CAPÍTULO XI
DAS COMISSÕES DE SEMENTES E MUDAS

Art. 40. Ficam criadas as Comissões de Sementes e Mudas, órgãos 
colegiados, de caráter consultivo e de assessoramento ao Mapa, às quais compete 
propor normas e procedimentos complementares, relativos à produção, comércio 
e utilização de sementes e mudas.

§ 1° As Comissões de Sementes e Mudas, a serem instaladas nas unidades 
da Federação, serão compostas por representantes de entidades federais, estaduais 
e municipais e da iniciativa privada, vinculadas à fiscalização, à pesquisa, ao 
ensino, à assistência técnica e extensão rural, à produção, ao comércio e ao uso de 
sementes e mudas.

§ 2° A composição, a estrutura, as atribuições e as responsabilidades das 
Comissões de Sementes e Mudas serão estabelecidas no regulamento desta Lei.

§ 3° Cabe ao Mapa a coordenação, em âmbito nacional, das Comissões de 
Sementes e Mudas.
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CAPÍTULO XII
DAS PROIBIÇÕES

Art. 41. Ficam proibidos a produção, o beneficiamento, o armazenamento, a 
análise, o comércio, o transporte e a utilização de sementes e mudas em desacordo 
com o estabelecido nesta Lei e em sua regulamentação.

Parágrafo único. A classificação das infrações desta Lei e as respectivas 
penalidades serão disciplinadas no regulamento.

CAPÍTULO XIII
DAS MEDIDAS CAUTELARES E DAS PENALIDADES

Art. 42. No ato da ação fiscal serão adotadas como medidas cautelares, 
conforme dispuser o regulamento desta Lei:

I - suspensão da comercialização; ou
II - interdição de estabelecimento.

Art. 43. Sem prejuízo da responsabilidade penal e civil cabível, a inobservância 
das disposições desta Lei sujeita as pessoas físicas e jurídicas, referidas no art. 
8°, às seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o 
regulamento desta Lei:

I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - apreensão das sementes ou mudas;
IV - condenação das sementes ou mudas;
V - suspensão da inscrição no Renasem;
VI - cassação da inscrição no Renasem.
Parágrafo único. A multa pecuniária será de valor equivalente a até 250% 

(duzentos e cinqüenta por cento) do valor comercial do produto fiscalizado, 
quando incidir sobre a produção, beneficiamento ou comercialização.

Art. 44. O responsável técnico, o amostrador ou o certificador que 
descumprir os dispositivos desta Lei, estará sujeito às seguintes penalidades, 
isolada ou cumulativamente, conforme dispuser a regulamentação desta Lei:

I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - suspensão do credenciamento;
IV - cassação do credenciamento.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, fica o 

órgão fiscalizador obrigado a comunicar as eventuais ocorrências, imediatamente, 
ao respectivo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea.
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CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45. As sementes produzidas de conformidade com o estabelecido 
no caput do art. 24 e denominadas na forma do caput do art. 22 poderão ser 
comercializadas com a designação de “sementes fiscalizadas”, por um prazo 
máximo de 2 (dois) anos, contado a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 46. O produto da arrecadação a que se referem os arts. 9° e 17 será 
recolhido ao Fundo Federal Agropecuário, de conformidade com a legislação 
vigente, e aplicado na execução dos serviços de que trata esta Lei, conforme 
regulamentação.

Art. 47. Fica o Mapa autorizado a estabelecer mecanismos específicos e, no 
que couber, exceções ao disposto nesta Lei, para regulamentação da produção e 
do comércio de sementes de espécies florestais, nativas ou exóticas, ou de interesse 
medicinal ou ambiental, bem como para as demais espécies referidas no parágrafo 
único do art. 24.

Art. 48. Observadas as demais exigências desta Lei, é vedado o estabelecimento 
de restrições à inclusão de sementes e mudas de cultivar local, tradicional ou 
crioula em programas de financiamento ou em programas públicos de distribuição 
ou troca de sementes, desenvolvidos junto a agricultores familiares.

Art. 49. O Mapa estabelecerá os mecanismos de coordenação e execução das 
atividades previstas nesta Lei.

Art. 50. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua 
publicação.

Art. 52. Fica revogada a Lei n° 6.507, de 19 de dezembro de 1977.

Brasília, 5 de agosto de 2003; 182° da Independência e 115° da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Roberto Rodriques
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Instrução Normativa n° 24 de 16 de dezembro de 2005

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO

O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, considerando o disposto na Lei nº 
10.711, de 5 de agosto de 2003, no seu Regulamento aprovado pelo Decreto nº 
5.153, de 23 de julho de 2004, e o que consta do Processo nº 21000.005560/2005-
43, resolve:

Art. 1º Aprovar as NORMAS PARA PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO 
E UTILIZAÇÃO DE MUDAS, em anexo.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as Portarias nº 573, de 13 de julho de 1979; nº 95, 
de 14 de abril de 1982; e a Instrução Normativa nº 3, de 20 de dezembro de 1984.

LUÍS CARLOS GUEDES PINTO
ANEXO

NORMAS PARA PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO 
E UTILIZAÇÃO DE MUDAS

1. OBJETIVO

Fixar diretrizes básicas a serem obedecidas na produção, comercialização 
e utilização de mudas, em todo o território nacional, visando à garantia de sua 
identidade e qualidade.

2. AMPARO LEGAL

Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e seu Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004.
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3. CONCEITUAÇÕES (Redação dada pela Instrução Normativa 
22/2012/MAPA).

Para efeito destas Normas, entende-se por:

I - aclimatização: processo de adaptação gradual de uma muda ou de outras 
estruturas de propagação obtidas por meio de cultura de tecidos de plantas, 
provenientes de um ambiente in vitro para um ambiente ex vitro; (Redação dada 
pela Instrução Normativa 22/2012/MAPA);

II - alporquia: método de propagação vegetativa por meio de enraizamento 
do caule pelo contato continuado com o substrato ou solo;

III - ápice caulinar: segmento do ápice do caule composto pelo meristema 
apical juntamente com os primórdios foliares e folhas em desenvolvimento; 
(Redação dada pela Instrução Normativa 22/2012/MAPA); 

IV - atestado de origem genética: documento que comprova a identidade 
genética do material de propagação, emitido por melhorista;

V - borbulha ou gema: porção da casca de planta, com ou sem parte de 
lenho, que contenha uma gema passível de reproduzir a planta original;

VI - borbulheira: conjunto de plantas de uma mesma espécie ou cultivar 
proveniente de planta básica, planta matriz ou muda certificada, destinado a 
fornecer borbulhas;

VII - borbulhia: método de enxertia que utiliza borbulha para produção de 
mudas;

VIII - bulbo: broto folhoso subterrâneo com escamas ou túnicas;
IX - calo: grupo ou massa de células com crescimento desordenado, as quais 

podem apresentar certo grau de diferenciação; (Redação dada pela Instrução 
Normativa 22/2012/MAPA); 

X - campo de plantas fornecedoras de material de propagação sem origem 
genética comprovada: conjunto de plantas, da mesma espécie, fornecedoras de 
material de propagação sem origem genética comprovada;

XI - certificado de mudas: documento emitido pelo certificador, comprovante 
de que o lote de mudas foi produzido de acordo com as normas e padrões de 
certificação estabelecidos;

XII - certificador ou entidade de certificação de mudas: o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA ou pessoa jurídica por este 
credenciada para executar a certificação de mudas;

XIII - certificador de mudas de produção própria: pessoa física ou jurídica, 
inscrita no RENASEM como produtor de mudas, credenciada pelo MAPA para 
executar a certificação de sua produção;

XIV - classe de mudas: grupo de identificação da muda de acordo com o 
processo de produção;
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XV - categoria de mudas: unidade de classificação, dentro de uma classe de 
muda, que considera a origem genética e a qualidade;

XVI - clone: planta obtida por meio de propagação vegetativa, geneticamente 
idêntica à planta original;

XVII - comércio de mudas: o ato de anunciar, expor à venda, ofertar, vender, 
consignar, reembalar, importar ou exportar mudas;

XVIII - cooperante ou cooperador: pessoa física ou jurídica que propague 
mudas, sob contrato específico, para produtor de mudas, sendo assistida pelo 
responsável técnico deste;

XIX - cultivar: variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, que 
seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas, por margem mínima 
de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto 
aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo 
complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível 
ao público, bem como a linhagem componente de híbrido;

XX - cultura de tecidos: método de propagação vegetativa, por meio de 
técnicas de excisão, desinfestação e cultura, em meio nutritivo, em condições 
assépticas, de células e de tecidos ou órgãos de plantas;

XXI - detentor de muda: a pessoa física ou jurídica que estiver de posse da muda;
XXII - embalagem: recipiente utilizado para acondicionar a muda;
XXIII - enxertia: método de propagação vegetativa, resultante da união de 

uma porção da planta original com o porta-enxerto;
XXIV - enxerto ou cavaleiro: parte da planta original enxertada no porta-

enxerto;
XXV - estaca: parte da planta, que contenha uma ou mais gemas passíveis de 

reproduzir a planta original, utilizada para multiplicação;
XXVI - estaquia: método de propagação vegetativa que utiliza estaca para 

multiplicação;
XXVII - estolão: caule verdadeiro, que, uma vez enraizado e destacado da 

planta original, constitui-se em uma muda;
XXVIII - excisão: remoção de parte ou órgão de planta por meio de um corte 

ou cisão;
XXIX - explante: material utilizado para iniciar o processo de produção de 

mudas ou de outras estruturas de propagação obtidas por meio de cultura de 
tecidos de plantas; (Redação dada pela Instrução Normativa 22/2012/MAPA); 

XXX - garfo ou bacelo: parte do ramo da planta que contenha uma ou mais 
gemas passíveis de reproduzir a planta original, por meio do processo de enxertia;

XXXI - garfagem: método de enxertia que utiliza garfo ou bacelo para 
produção de muda;

XXXII - grupo de mudas: conjunto de espécies com características 
semelhantes, agrupadas em função de sua utilização e finalidade, classificadas 
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em aromáticas, condimentares, estimulantes, florestais, forrageiras, frutíferas, 
medicinais, olerícolas, ornamentais, palmáceas e outras;

XXXIII - identidade genética: conjunto de caracteres genotípicos e fenotípicos 
da cultivar que a diferencie de outras;

XXXIV - indexagem biológica: teste para detecção de vírus ou assemelhados, 
utilizando plantas indicadoras específicas;

XXXV - jardim clonal: conjunto de plantas, matrizes ou básicas, destinado a 
fornecer material de multiplicação de determinada cultivar;

XXXVI - laboratório para análise de mudas: unidade constituída e 
credenciada para proceder à análise de mudas e expedir o respectivo boletim de 
análise de mudas, assistida por responsável técnico;

XXXVII - laudo de vistoria de viveiro: documento, emitido pelo responsável 
técnico, que registra o acompanhamento e a supervisão da produção de mudas, 
em quaisquer de suas fases;

XXXVIII - lote: quantidade definida ou de mudas, identificada por letra, 
número ou combinação dos dois, da qual cada porção é, dentro de tolerâncias 
permitidas, homogênea e uniforme para as informações contidas na identificação;

XXXIX - melhorista: pessoa habilitada para execução do processo de 
melhoramento de plantas, responsável pela manutenção das características de 
identidade e de pureza genética de uma cultivar ou engenheiro agrônomo ou 
engenheiro florestal, na sua área de competência, responsável pela manutenção 
das características de identidade e pureza genética de uma cultivar;

XL - microenxertia: método de propagação vegetativa por meio de enxertia 
de ápices meristemáticos in vitro;

XLI - micropropagação: método de propagação vegetativa de planta in vitro, 
por meio de cultura de tecidos;

XLII - muda: material de propagação vegetal de qualquer gênero, espécie ou 
cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada e que tenha a finalidade 
específica de plantio;

XLIII - muda certificada: muda que tenha sido submetida ao processo de 
certificação, proveniente de planta básica ou de planta matriz;

XLIV - muda para uso próprio: muda produzida por usuário, com a finalidade 
de plantio em área de sua propriedade ou de que detenha a posse, sendo vedada 
a sua comercialização;

XLV - muda de raiz nua: muda com sistema radicular exposto, devidamente 
acondicionada;

XLVI - muda em torrão: muda com o sistema radicular envolvido com 
porção de solo ou substrato;

XLVII - muda de pé franco: muda obtida de semente, estaca ou outro 
propágulo, sem a utilização de qualquer método de enxertia;

XLVIII - origem: local de produção ou de procedência do material 
propagativo;
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XLIX - origem genética: conjunto de informações que identifica os 
progenitores e especifica o processo utilizado para a obtenção de uma cultivar;

L - padrão: conjunto de atributos de qualidade e de identidade, estabelecido 
pelo MAPA, que condiciona a produção e a comercialização de mudas;

LI - planta básica: planta obtida a partir de processo de melhoramento, sob 
a responsabilidade e controle direto do seu obtentor ou introdutor, mantidas as 
suas características de identidade e pureza genética;

LII - planta fornecedora de material de propagação sem origem genética 
comprovada: planta inscrita no órgão de fiscalização como fornecedora de material 
de propagação sem origem genética comprovada;

LIII - planta matriz: planta fornecedora de material de propagação que 
mantém as características da planta básica da qual seja proveniente;

LIV - planta invasora: espécie espontânea que compete com a muda durante 
a fase de produção, comércio e utilização;

LV - porta-enxerto ou cavalo: planta destinada a receber o enxerto ou 
cavaleiro;

LVI - praga: qualquer espécie, raça ou biótipo de vegetais, animais ou agentes 
patogênicos, nocivos aos vegetais;

LVII - produtor de mudas ou viveirista: pessoa física ou jurídica que, assistida 
por responsável técnico, produz mudas destinadas à comercialização;

LVIII - projeto técnico: projeto destinado a planejar a execução das diversas 
etapas do processo de produção de mudas, para determinada espécie ou grupo de 
espécies, e em determinada safra;

LIX - propagação in vitro: propagação vegetativa visando à produção de 
mudas a partir de cultura de tecido;

LX - reembalador de mudas: pessoa física ou jurídica que, assistida por 
responsável técnico, reembala mudas;

LXI - repicagem: transferência de uma plântula da sementeira para o local 
da formação da muda; para efeito de propagação in vitro é a transferência do 
material em cultivo para um novo meio nutritivo, sem subdivisão;

LXII - responsável técnico de mudas: engenheiro agrônomo ou engenheiro 
florestal, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA, a quem compete a responsabilidade técnica pela produção, 
beneficiamento, reembalagem ou análise de mudas em todas as suas fases, na sua 
respectiva área de habilitação profissional;

LXIII - rizoma: caule radiciforme, geralmente subterrâneo, utilizado como 
estrutura de propagação; (Redação dada pela Instrução Normativa 22/2012/
MAPA); 

LXIV - sementeira: local onde as sementes são semeadas para a formação de 
plântulas, visando à produção de mudas;
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LXV - subcultivo: transferência do material vegetal em cultivo in vitro para 
um novo meio nutritivo, com subdivisão; (Redação dada pela Instrução Normativa 
22/2012/MAPA); 

LXVI - substrato: produto usado como meio de suporte e crescimento de 
plantas;

LXVII - termo de compromisso: documento mediante o qual o responsável 
técnico se responsabiliza, junto ao MAPA, pelo acompanhamento técnico de 
todas as etapas da produção;

LXVIII - termo de conformidade de muda: documento emitido pelo 
responsável técnico com o objetivo de atestar que a muda foi produzida de acordo 
com as normas e padrões estabelecidos pelo MAPA;

LXIX - tubérculo: caule subterrâneo dotado de brotos ou gemas, utilizado 
como estrutura de propagação; (Redação dada pela Instrução Normativa 22/2012/
MAPA); 

LXX - unidade de propagação in vitro: estrutura física para a produção de 
mudas e de outras estruturas de propagação obtidas por meio de cultura de tecidos 
de plantas. (Redação dada pela Instrução Normativa 22/2012/MAPA); 

LXXI - variação somaclonal: variação genética espontânea entre plantas 
regeneradas a partir de células ou tecidos no processo de propagação in vitro; e

LXXII - viveiro: área convenientemente demarcada e tecnicamente adequada 
para a produção e manutenção de mudas.

4. REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS - 
RENASEM

4.1. Os agentes envolvidos na execução das atividades previstas no Sistema 
Nacional de Sementes e Mudas deverão inscrever se ou credenciar-se no 
RENASEM, conforme o disposto no Regulamento da Lei nº 10.711, de 2003, 
aprovado pelo Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, e nas presentes normas.

4.2. A inscrição ou o credenciamento deverão ser solicitados mediante 
requerimento, conforme Anexos I, III e V das presentes Normas e Anexos VII, 
IX, XI, XIII, XV e XVII constantes da Instrução Normativa MAPA nº 9, de 2 
de junho de 2005, ao órgão de fiscalização da respectiva Unidade Federativa, 
unidade descentralizada do MAPA ou ente público competente.

4.3. A documentação apresentada constituirá processo, que será apreciado 
pelo órgão de fiscalização.

4.4. A concessão da inscrição ou do credenciamento ficará, a critério do 
órgão de fiscalização, condicionada à vistoria prévia, que, quando considerada 
necessária, será efetivada no prazo máximo de dez dias, após o atendimento das 
exigências legais. A não realização da vistoria prévia deverá ser fundamentada pelo 
órgão de fiscalização.
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4.5. Após o deferimento da solicitação, a autoridade competente efetuará a 
inscrição ou o credenciamento no RENASEM, expedindo o respectivo certificado, 
conforme Anexos XLVI a XLVIII constantes da Instrução Normativa MAPA nº 9, 
de 2005.

4.6. A inscrição ou o credenciamento no RENASEM, quando se tratar de 
pessoa jurídica com mais de um estabelecimento, dar-se-á individualmente por 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), inclusive matriz e filial que estejam 
localizadas na mesma Unidade da Federação.

4.7. Qualquer alteração nos dados fornecidos por ocasião da inscrição ou 
do credenciamento, inclusive o encerramento, a venda ou a transferência das 
atividades, deverá ser comunicada ao órgão de fiscalização, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias da ocorrência, acompanhada da documentação correspondente.

4.8. A documentação referente a qualquer alteração ocorrida nos dados que 
permitiram a inscrição ou o credenciamento no RENASEM deverá ser juntada ao 
processo original.

4.9. A inscrição e o credenciamento terão validade de 3 (três) anos e poderão 
ser renovados, mediante requerimento, conforme Anexos II, IV e VI das presentes 
Normas e Anexos VIII, X, XII, XIV, XVI e XVIII constantes da Instrução Normativa 
MAPA nº 9, de 2005, acompanhados do comprovante de recolhimento da taxa 
correspondente, que passarão a fazer parte do processo original.

4.10. A pessoa física ou jurídica que exercer mais de uma atividade de que 
trata o subitem 4.1 pagará somente o valor referente à maior taxa de inscrição ou 
de credenciamento das atividades que desenvolve.

4.11. A inscrição e o credenciamento serão automaticamente cancelados, 
quando não solicitada a renovação, até 60 (sessenta) dias após o vencimento das 
respectivas validades.

5. PRODUTOR DE MUDAS

5.1. O interessado em produzir mudas deverá inscrever-se no RENASEM, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - requerimento, por meio de formulário próprio, assinado pelo interessado 
ou representante legal, conforme modelo constante do Anexo I;

II - comprovante do pagamento da taxa correspondente;
III - relação de espécies que pretende produzir;
IV - cópia do contrato social registrado na junta comercial ou equivalente, 

quando pessoa jurídica, constando a atividade de produção de mudas;
V - cópia do CNPJ ou do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
VI - cópia da inscrição estadual ou equivalente, quando for o caso;
VII - declaração do interessado de que está adimplente junto ao MAPA;
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VIII - relação de instalações e equipamentos para produção, da qual conste 
a capacidade operacional, própria ou de terceiros;

IX - memorial descritivo, do qual conste a capacidade operacional das 
instalações e dos equipamentos da unidade de propagação in vitro, própria ou de 
terceiros; e

X - termo de compromisso firmado pelo responsável técnico, conforme 
modelos constantes dos Anexos VII e VIII das presentes Normas.

5.2. Constituem-se obrigações do produtor:

I - responsabilizar-se pela produção e pelo controle da qualidade e identidade 
das mudas em todas as etapas da produção;

II - dispor de área própria, arrendada, em parceria, alugada ou área cuja 
posse detenha;

III - manter infraestrutura, recursos humanos, equipamentos e instalações 
necessários à produção de mudas;

IV - manter as atividades de produção de mudas, inclusive aquelas realizadas 
sob o processo de certificação, sob a supervisão e o acompanhamento de 
responsável (eis) técnico (s), em todas as fases, inclusive nas auditorias;

V - atender, nos prazos estabelecidos, as instruções do responsável técnico 
prescritas nos laudos técnicos;

VI - comunicar a rescisão de contrato ou qualquer impedimento do 
responsável técnico, ocorrido durante o processo de produção, ao competente 
órgão de fiscalização, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data 
de ocorrência, informando o novo responsável técnico;

VII - atender as exigências referentes ao armazenamento, previstas no 
subitem 14.1 destas normas;

VIII - encaminhar, semestralmente, ao órgão de fiscalização da respectiva 
Unidade da Federação, mapa atualizado de produção e comercialização das 
mudas, conforme modelo constante do Anexo XI das presentes Normas até as 
seguintes datas:

a) para a produção e comercialização ocorrida no primeiro semestre, até 10 
de julho do ano em curso; e

b) para a produção e comercialização ocorrida no segundo semestre, até 10 
de janeiro do ano seguinte.

IX - disponibilizar às autoridades responsáveis pela fiscalização as condições 
necessárias durante o desempenho de suas funções;

X - atender as normas e os padrões estabelecidos para cada espécie ou grupo 
de espécies;
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XI - para a produção de mudas por propagação in vitro, além destas exigências, 
o produtor deverá atender as disposições estabelecidas em normas específicas;

XII - manter à disposição do órgão de fiscalização, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, ressalvado o disposto em normas específicas:

a) o projeto técnico de produção, elaborado pelo responsável técnico;
b) os laudos de vistoria do viveiro ou da unidade de propagação in vitro, 

emitidos pelo responsável técnico de mudas;
c) o Atestado de Origem Genética, o Termo de Conformidade ou o 

Certificado de Mudas, conforme o caso;
d) o boletim de análise das mudas produzidas, emitido pelo laboratório 

credenciado, quando for o caso;
e) a Nota Fiscal e a Permissão de Trânsito de Vegetais, quando for o caso;
f) o contrato de prestação de serviços, quando estes forem executados por 

terceiros;
g) a inscrição do viveiro ou da unidade de propagação in vitro;
h) o contrato com certificador, quando for o caso;
i) o livro de anotações ou outra forma de registro, atualizado, com as 

recomendações emitidas pelo responsável técnico; e
j) outros documentos previstos em normas específicas.

XIII - manter escrituração atualizada sobre a produção e a comercialização 
das mudas e disponibilizá-la ao órgão de fiscalização no local informado por 
ocasião da inscrição do viveiro ou da unidade de propagação in vitro.

5.3. Salvo o disposto em norma específica, o projeto técnico de produção deve 
conter, obrigatoriamente, as seguintes informações, obedecidas as particularidades 
das espécies: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 30/2006/MAPA). 

I - identificação do produtor (nome, no de inscrição no RENASEM e 
endereço completo);

II - localização e área do viveiro ou da unidade de propagação in vitro;
III - espécie, cultivar, categoria, porta-enxerto, origem do material de 

propagação;
IV - quantidade de mudas, por espécie e cultivar a produzir;
V - croquis de localização da propriedade e croquis do viveiro ou unidade de 

propagação in vitro;
VI - cronograma de execução das atividades relacionadas a todas as etapas do 

processo de produção de mudas; e
VII - identificação e assinatura do responsável técnico, que deve ser 

engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, conforme habilitação profissional.
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5.4. O produtor da muda será responsável pelo padrão de qualidade e 
identificação da muda até a entrega ao detentor.

A identidade genética é sempre de responsabilidade do produtor da muda.

6. INSCRIÇÃO DAS PLANTAS FORNECEDORAS DE 
MATERIAL DE PROPAGAÇÃO

6.1. PLANTA BÁSICA, PLANTA MATRIZ, JARDIM CLONAL E 
BORBULHEIRA.

6.1.1. A inscrição da Planta Básica, da Planta Matriz, do Jardim Clonal 
ou da Borbulheira deverá ser solicitada ao órgão de fiscalização da Unidade da 
Federação em que estes estejam instalados, e ser renovada a cada três anos, salvo 
o previsto em normas específicas. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 
42/2009/MAPA). 

I - a cada três anos, para a Planta Básica e Planta Matriz; e
II - anualmente, para o Jardim Clonal e Borbulheira.

6.1.2. Para a solicitação da inscrição prevista no subitem 6.1.1, o interessado 
deverá apresentar ao órgão de fiscalização:

I - requerimento de inscrição de Planta Básica, de Planta Matriz, de Jardim 
Clonal e de Borbulheira, conforme modelo constante do Anexo XII das presentes 
Normas;

II - comprovante de recolhimento da taxa correspondente, para inscrição de 
Jardim Clonal e Borbulheira;

III - comprovação da origem genética;
IV - contrato com o certificador, quando for o caso;
V - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à atividade;
VI - atestado emitido por instituição que comprove que a Planta Básica, a 

Planta Matriz, o Jardim Clonal ou a Borbulheira foram testadas e examinadas 
com relação à qualidade fitossanitária e à identidade genética, quando for o caso;

VII - croquis de localização da propriedade e da Planta Básica, Planta Matriz, 
Jardim Clonal ou Borbulheira na propriedade;

VIII - autorização do detentor dos direitos da propriedade intelectual da 
cultivar, no caso de cultivar protegida no Brasil; e

IX - outros documentos previstos em normas específicas, considerando as 
particularidades das espécies.

6.1.2.1. A comprovação da origem genética, prevista no inciso III do 
subitem 6.1.2, deverá ser feita mediante apresentação dos documentos a seguir 
discriminados:
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I - para planta básica: atestado de origem genética;
II - para planta matriz: atestado de origem genética do material de propagação 

oriundo da planta básica e nota fiscal, quando o material for adquirido de terceiros;
III - para jardim clonal: atestado de origem genética do material de 

propagação, quando o mesmo for composto por plantas básicas; ou certificado de 
mudas, quando o mesmo for composto por plantas matrizes; e nota fiscal, quando 
o material for adquirido de terceiros em ambos os casos;

IV - para borbulheira: atestado de origem genética do material de propagação, 
quando o mesmo for oriundo de planta básica; ou certificado de mudas, quando 
oriundo de planta matriz ou de jardim clonal; e nota fiscal, quando o material for 
adquirido de terceiros em ambos os casos.

6.1.3. A borbulheira destinada à produção de mudas não certificadas com 
origem genética comprovada:

I - não se sujeitará às exigências do processo de certificação; e
II - poderá ser oriunda também de muda certificada.

6.1.4. O jardim clonal destinado à produção de mudas não certificadas 
com origem genética comprovada não se sujeitará às exigências do processo de 
certificação.

6.2. PLANTA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROPAGAÇÃO 
SEM ORIGEM GENÉTICA COMPROVADA.

6.2.1. A inscrição de planta fornecedora de material de propagação sem 
origem genética comprovada deverá ser solicitada ao órgão de fiscalização da 
Unidade da Federação, onde esta esteja instalada, e renovada, salvo o previsto em 
normas específicas, a cada três anos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 
42/2009/MAPA). 

6.2.2. Para a solicitação da inscrição prevista no subitem 6.2.1, o interessado 
deverá apresentar ao órgão de fiscalização:

I - requerimento de inscrição, conforme modelo constante do Anexo XIII 
das presentes Normas;

II - Laudo técnico homologado pela Comissão de Sementes e Mudas (CSM) 
elaborado por especialista com notório saber, contratado pelo interessado, ou 
laudo técnico elaborado por responsável técnico do produtor, que contenha as 
descrições morfológicas e botânicas da espécie ou cultivar, baseado em publicação 
especializada, conforme formulário constante do Anexo XXV, validando a 
identidade da planta ou do campo de plantas para os quais se requer a inscrição 
como fornecedor de material de propagação sem origem genética comprovada. 
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 02/2010/MAPA). 
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III - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa à atividade;
IV - atestado emitido por laboratório credenciado que comprove que a 

planta fornecedora de material de propagação sem origem genética comprovada 
foi testada e examinada com relação à qualidade fitossanitária, quando for o caso, 
obedecidas as particularidades das espécies;

V - croquis de localização da propriedade e da planta fornecedora de material 
de propagação sem origem genética comprovada, na propriedade; e

VI - outros documentos previstos em normas específicas, considerando as 
particularidades das espécies.

6.2.3. O campo de plantas oriundo da planta fornecedora de material de 
propagação sem origem genética comprovada, desde que tenha o objetivo de 
fornecer material de propagação, deverá ser inscrito no órgão de fiscalização onde 
este esteja instalado, ficando neste caso sujeito à apresentação da documentação 
estabelecida nos incisos I, III, IV, V e VI do subitem 6.2.2 e Termo de Conformidade 
do material de propagação, e a inscrição deverá ser renovada, salvo o previsto em 
normas específicas, a cada três anos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 
42/2009/MAPA). 

6.3. A concessão da inscrição ficará, a critério do órgão de fiscalização, 
condicionada à vistoria prévia, que, quando considerada necessária, será efetivada 
no prazo de quinze dias após o atendimento das exigências legais.

6.4. Após o deferimento do pedido de inscrição, será emitido pelo órgão 
de fiscalização o Certificado de Inscrição, conforme modelo constante do Anexo 
XIV das presentes Normas, para Planta Básica, e Planta Matriz, Jardim Clonal 
ou Borbulheira, e conforme modelo constante do Anexo XV destas Normas para 
planta e campo de plantas fornecedoras de material de propagação sem origem 
genética comprovada.

6.5. A Planta Básica, a Planta Matriz, o Jardim Clonal, a Borbulheira, e a 
planta e o campo de plantas fornecedoras de material de propagação sem origem 
genética comprovada deverão ser identificadas por etiqueta ou placa contendo as 
seguintes informações:

I - os dizeres “Planta Básica Inscrita sob o nº”, “Planta Matriz Inscrita sob o 
nº”, “Jardim Clonal Inscrito sob o nº”; “Borbulheira Inscrita sob o nº”; “planta 
fornecedora de material de propagação sem origem genética comprovada Inscrita 
sob o nº”, ou “campo de plantas fornecedoras de material de propagação sem 
origem genética comprovada Inscrito sob o nº”, conforme o caso; e

II - nome da espécie, da cultivar e do porta-enxerto, quando for caso.

6.6. A Planta Básica, a Planta Matriz, o Jardim Clonal, a Borbulheira, e a 
planta ou o campo de plantas fornecedoras de material de propagação sem origem 
genética comprovada deverão:
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I - estar sob a responsabilidade técnica de engenheiro agrônomo ou 
engenheiro florestal, de acordo com a habilitação profissional;

II - ser vistoriados, conforme estabelecido em norma específica;
III - atender ao disposto na legislação fitossanitária específica;
IV - ser analisados em laboratório credenciado, quando solicitado pelo órgão 

de fiscalização, para verificação das características genéticas ou fitossanitárias do 
material, caso haja indícios de perda das características declaradas na inscrição.

6.7. Toda a documentação relativa às atividades desenvolvidas na condução 
da Planta Básica, da Planta Matriz, do Jardim Clonal, da Borbulheira, da planta 
ou do campo de plantas fornecedoras de material de propagação sem origem 
genética comprovada deverá ficar à disposição do órgão de fiscalização.

6.8. A inscrição da Planta Básica, da Planta Matriz, do Jardim Clonal, 
da Borbulheira, da planta e do campo de plantas fornecedoras de material de 
propagação sem origem genética comprovada será cancelada quando:

I - o material deixar de atender os requisitos estabelecidos nestas Normas ou 
em normas específicas;

II - por recomendação da pesquisa;
III - a espécie ou a cultivar for excluída do Registro Nacional de Cultivares;
IV - a planta for objeto de restrição fitossanitária que impeça seu uso como 

fornecedora de material de propagação, com ou sem origem genética; ou
V - a renovação da inscrição não for solicitada até 90 (noventa) dias após seu 

vencimento.

6.9. A renovação da inscrição da Planta Básica, da Planta Matriz, do Jardim 
Clonal, da Borbulheira, da planta e do campo de plantas fornecedoras de material 
de propagação sem origem genética comprovada será efetuada mediante solicitação 
do interessado, acompanhada de laudo, emitido pelo seu responsável técnico, 
atestando que o material mantém as características que permitiram sua inscrição.

6.9.1. Para Jardim Clonal e Borbulheira deverá ser apresentado o comprovante 
de recolhimento da taxa correspondente.

6.10. O órgão de fiscalização, onde foram efetuadas as inscrições previstas 
nos subitens 6.1.1, 6.2.1 e 6.2.3, deverá enviar cópia dos certificados de inscrição, 
no prazo de 05 (cinco) dias da emissão destes certificados, ao órgão de fiscalização 
onde o produtor estiver inscrito no RENASEM. (Acrescentado(a) pelo(a) Instrução 
Normativa 42/2009/MAPA).
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7. PRODUÇÃO DE MUDAS

7.1. O sistema de produção de mudas, organizado na forma destas Normas, 
incluindo o processo de certificação, tem por objetivo disponibilizar material de 
propagação vegetal com garantia de identidade e qualidade, atendidos os padrões 
e as normas específicas estabelecidas.

7.1.1. O processo de certificação, conforme disposto no item 8, contemplará 
as categorias de planta básica, planta matriz e muda certificada.

7.1.1.1. A muda certificada poderá ser obtida:

I - a partir de material de propagação proveniente de:

a) planta básica;
b) planta matriz;
c) jardim clonal; ou
d) borbulheira.

II - a partir de sementes, das categorias:

a) genética;
b) básica;
c) certificada de primeira geração - C1; ou
d) certificada de segunda geração - C2.

7.1.2. A muda não certificada poderá ser obtida:

I - a partir de material de propagação proveniente de:

a) planta básica;
b) planta matriz;
c) jardim clonal;
d) borbulheira;
e) muda certificada;
f) borbulheira ou jardim clonal não submetidos ao processo de certificação; 

ou
g) plantas ou campo de plantas fornecedoras de material de propagação sem 

origem genética comprovada.

II - a partir de sementes, das categorias:

a) genética;
b) básica;
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c) certificada de primeira geração - C1;
d) certificada de segunda geração - C2;
e) sementes S1; ou
f) sementes S2.

7.2. O produtor de mudas deverá solicitar a inscrição do viveiro ou da 
unidade de propagação in vitro ao órgão de fiscalização da Unidade da Federação, 
no qual o viveiro ou a unidade de propagação in vitro esteja instalado. (Redação 
dada pelo(a)Instrução Normativa 42/2009/MAPA).

7.3. Ressalvados os casos previstos em normas específicas, ficam estabelecidos 
os seguintes prazos para a inscrição do viveiro ou da unidade de propagação in 
vitro:

I - 15 (quinze) dias após a instalação do viveiro ou unidade de propagação in 
vitro, no caso de primeira inscrição na atividade;

II - anualmente, até 15 (quinze) dias após a instalação do viveiro ou unidade 
de propagação in vitro, quando se tratar de mudas provenientes de propagação 
vegetativa; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 02/2010/MAPA);

III - anualmente, até 15 (quinze) dias após a emergência das plântulas, para 
as mudas provenientes de sementes; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 
02/2010/MAPA);

IV - anualmente, até 31 de março, para os demais casos. (Acrescentado(a) 
pelo(a) Instrução Normativa 02/2010/MAPA).

7.4. Para a produção, o beneficiamento e a comercialização de mudas, 
a cultivar e, quando for o caso, as espécies deverão estar inscritas no Registro 
Nacional de Cultivares - RNC.

7.5. Para inscrever o viveiro ou a unidade de propagação in vitro, o produtor 
de mudas deverá apresentar ao órgão de fiscalização os seguintes documentos, 
ressalvados os casos previstos em normas específicas: (Redação dada pelo(a) 
Instrução Normativa 30/2006/MAPA).

 
I - requerimento de inscrição do viveiro ou da unidade de propagação in 

vitro, conforme modelo constante do Anexo XVI destas Normas;
II - caracterização do viveiro conforme modelo constante do Anexo XVII das 

presentes Normas, em duas vias;
III - comprovante de recolhimento da taxa correspondente;
IV - autorização do detentor dos direitos de propriedade intelectual da 

cultivar, no caso de cultivar protegida no Brasil;
V - comprovação de origem do material de propagação;
VI - contrato com o certificador, quando for o caso;
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VII - roteiro detalhado de acesso à propriedade onde estão localizados os 
viveiros;

VIII - croquis do viveiro ou unidade de propagação in vitro;
IX - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativa ao projeto 

técnico; e
X - endereço, com roteiro de acesso, do local onde os documentos exigidos 

nos incisos XII e XIII do subitem 5.2 destas Normas ficarão disponíveis ao órgão 
de fiscalização, quando estes forem mantidos fora da propriedade sede do processo 
de produção.

7.5.1. O produtor de mudas encaminhará, quando for o caso, em um 
mesmo ano, quantas caracterizações de viveiro forem necessárias, obedecidos os 
prazos estabelecidos no subitem 7.3, juntamente com a documentação prevista 
nos incisos IV, V e VI do subitem 7.5, para que seja homologada a produção do 
material, devendo ser recolhida a diferença da taxa caso haja aumento da área 
para a qual solicitou inscrição. (Acrescentado(a) pelo(a) Instrução Normativa 
02/2010/MAPA ).

7.5.2. Nas caracterizações de que trata o subitem 7.5.1, deverão constar apenas 
as espécies ou cultivares instaladas após a caracterização de viveiro anteriormente 
apresentada. (Acrescentado(a) pelo(a) Instrução Normativa 02/2010/MAPA ).

7.6. O produtor deverá comprovar a origem do material de propagação em 
quantidade compatível com o número de mudas a serem produzidas, apresentando 
os seguintes documentos:

I - para material de propagação oriundo de planta básica, planta matriz, 
jardim clonal, borbulheira ou muda certificada:

a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperante, quando adquirido 
de terceiros; e

b) Atestado de Origem Genética, para material proveniente de Planta 
Básica; ou Certificado de Mudas, para material proveniente de Planta Matriz, 
Jardim Clonal, Borbulheira ou Muda Certificada; ou

c) documentos que permitiram a internalização do material de propagação, 
quando importado.

II - para material de propagação oriundo de jardim clonal ou borbulheira 
não submetidos ao processo de certificação, ou de plantas ou campo de plantas 
fornecedoras de material de propagação sem origem genética comprovada:

a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperante, quando adquirido 
de terceiros; e
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b) Termo de Conformidade; ou
c) documentos que permitiram a internalização do material de propagação, 

quando importado.

III - para muda produzida a partir de sementes:

a) nota fiscal em nome do produtor ou do cooperante, quando adquirida 
de terceiros; e

b) Atestado de Origem Genética para as sementes da categoria Genética; 
ou Certificado de Semente para as sementes das categorias Básica, Certificada 
de Primeira Geração - C1 e Certificada de Segunda Geração - C2; ou Termo de 
Conformidade para as sementes das categorias S1 e S2; ou

c) documentos que permitiram a internalização das sementes, quando 
importadas.

7.6.1. A comprovação da origem do material de propagação, quando for 
utilizado o processo de enxertia, dar-se-á:

I - no momento da solicitação da inscrição do viveiro, para o porta-enxerto 
ou cavalo; e

II - nos prazos estabelecidos em normas específicas, para o enxerto ou 
cavaleiro, observadas as particularidades das espécies.

7.7. A inscrição de viveiro ou de unidade de propagação in vitro de espécies 
para as quais os padrões ainda não estejam estabelecidos pelo MAPA será efetuada 
pelo órgão de fiscalização, mediante critérios mínimos propostos pela CSM nas 
respectivas Unidades Federativas, até que os padrões sejam estabelecidos, sem 
prejuízo das exigências contidas nestas Normas.

7.8. Caberá ao órgão de fiscalização analisar a solicitação de inscrição de 
viveiro ou de unidade de propagação in vitro, observando as exigências contidas 
nestas Normas.

7.9. A unidade de propagação in vitro deverá atender, além do previsto nas 
presentes Normas, às exigências estabelecidas em normas específicas.

7.10. A homologação da inscrição será efetivada no próprio formulário 
de Caracterização de Viveiro apresentado, desde que atendidas as exigências 
estabelecidas nestas Normas.

7.11. O produtor poderá ter sua inscrição do viveiro ou da unidade de 
propagação in vitro cancelada quando:

I - a pedido do produtor;
II - o produtor ou seu cooperante, por qualquer meio, impedir o acesso do 

fiscal ao viveiro ou à unidade de propagação in vitro;
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III - o produtor não renovar a inscrição no RENASEM; ou
IV - quando a localização do viveiro ou da unidade de propagação in vitro 

for impossível em função das informações apresentadas no ato de sua inscrição.

7.12. As mudas deverão atender as normas e os padrões estabelecidos para 
cada espécie ou grupo de espécies.

7.13. Serão condenadas as mudas que não atendam as normas e os padrões 
estabelecidos.

7.14. O órgão de fiscalização, onde foi efetuada a inscrição prevista no subitem 
7.2, deverá enviar cópia da caracterização do viveiro ou unidade de propagação 
in vitro homologada, no prazo de 05 (cinco) dias da homologação, ao órgão de 
fiscalização onde o produtor estiver inscrito no RENASEM. (Acrescentado(a) 
pelo(a) Instrução Normativa 42/2009/MAPA).

8. CERTIFICAÇÃO

8.1. A certificação é o processo que, obedecidos normas e padrões específicos, 
objetiva a produção de mudas, mediante controle de qualidade em todas as suas 
etapas, incluindo o conhecimento da origem genética e o controle de gerações.

8.2. O controle do processo de certificação, além do estabelecido nestas 
Normas, obedecerá também aos procedimentos mencionados no Anexo XVIII 
das presentes Normas.

8.3. A certificação da produção será realizada pelo MAPA, pela entidade 
certificadora ou certificador de produção própria, credenciados no RENASEM.

8.4. O MAPA certificará a produção em consonância com o interesse 
público e nos seguintes casos:

I - por abuso do poder econômico das entidades certificadoras;
II - em caráter suplementar, em face da suspensão ou cassação do 

credenciamento do certificador ou da entidade certificadora;
III - nas circunstâncias em que seja necessária a sua atuação para atender a 

interesses da agricultura nacional e política agrícola; e
IV - para atender as exigências previstas em acordos e tratados relativos ao 

comércio internacional.

8.5. O processo de certificação de mudas compreende as seguintes categorias:

I - Planta Básica;
II - Planta Matriz; e
III - Muda Certificada.
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8.6. No processo de certificação, a obtenção das categorias dar-se-á da 
seguinte forma:

I - a planta matriz será obtida planta básica; e
II - a muda certificada será obtida a partir de material de propagação 

proveniente de planta básica, planta matriz, jardim clonal ou borbulheira.

8.7. No processo de certificação, a produção de mudas fica condicionada à 
prévia inscrição da Planta Básica, Planta Matriz, jardim clonal ou borbulheira, no 
órgão de fiscalização, observadas as normas e os padrões estabelecidos.

8.8. A borbulheira, destinada ao fornecimento de material de propagação 
para produção de mudas certificadas, deverá ser formada de material oriundo de 
Planta Básica, Planta Matriz ou de jardim clonal.

8.9. A produção de muda certificada, quando proveniente de semente, bulbo 
ou tubérculo ficará condicionada à utilização de material de categoria certificada 
ou superior.

8.10. Para credenciamento no RENASEM, o interessado em ser certificador 
ou entidade certificadora deverá apresentar ao MAPA os seguintes documentos:

I - requerimento em formulário próprio, assinado pelo interessado ou 
seu representante legal conforme modelos constantes dos Anexos XIII e XV da 
Instrução Normativa MAPA nº 9, de 2005;

II - comprovante do pagamento da taxa correspondente;
III - relação de espécies para as quais pretende credenciar se;
IV - cópia do contrato social registrado na junta comercial ou documento 

equivalente, quando entidade certificadora, constando a atividade de certificação 
de mudas;

V - cópia do CNPJ ou CPF, conforme o caso;
VI - cópia da inscrição estadual ou documento equivalente, conforme o 

caso;
VII - declaração do interessado de que está adimplente junto ao MAPA;
VIII - termo de compromisso firmado pelo responsável técnico conforme 

modelos constantes dos Anexos VII e VIII das presentes Normas;
IX - comprovação da existência de equipe técnica qualificada em tecnologia 

da produção de mudas, compatível com as atividades a serem desenvolvidas, de 
acordo com o estabelecido em normas específicas;

X - comprovação da disponibilidade de laboratório de análise de mudas, 
próprio ou de terceiros, mediante contrato, credenciado de acordo com a legislação 
vigente, quando for o caso;

XI - inscrição no RENASEM como produtor de mudas, quando certificador 
de mudas de produção própria.
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8.11. Constituem-se obrigações do certificador:

I - executar a certificação de acordo com a legislação vigente;
II - manter cópia dos documentos por ele emitidos à disposição da fiscalização, 

pelo prazo de 5 (cinco) anos, observada a legislação específica;
III - apresentar semestralmente ao MAPA o controle dos lotes certificados 

por produtor, espécie e cultivar, durante o período de certificação;
IV - dispor de procedimentos documentados que assegurem a rastreabilidade 

do lote de mudas e que permitam:

a) rastrear todos os registros das atividades realizadas desde a semeadura ou 
plantio até a emissão do Certificado de Mudas, incluindo a origem do material 
de propagação vegetal;

b) controlar a vistoria, o beneficiamento e a análise do lote;
c) conhecer o estado de conformidade do lote;
d) garantir a identidade do lote de mudas;
e) cumprir com os requisitos de rotulagem previstos na legislação; e
f) conhecer o destino dado aos lotes condenados, mantendo os seus registros, 

as causas da condenação e os rótulos inutilizados, quando for o caso.

V - contar com cópias atualizadas de:

a) Lei nº 10.711, de 2003, e seu Regulamento;
b) Normas Gerais para Produção, Comercialização e Utilização de Mudas;
c) normas referentes ao processo de certificação; e
d) padrões e normas específicas das espécies para as quais esteja credenciado.

8.12. As atividades de produção de mudas sob o processo de certificação 
deverão ser realizadas sob a supervisão e o acompanhamento do responsável 
técnico, em todas as fases, inclusive nas auditorias.

9. RESERVA DE MATERIAL DE PROPAGAÇÃO PARA USO 
PRÓPRIO

9.1. Toda pessoa física ou jurídica que utilize muda, com a finalidade de 
plantio, deverá adquiri-la de produtor ou comerciante inscrito no RENASEM.

9.2. A documentação de aquisição das mudas deverá permanecer na posse 
do usuário, à disposição da fiscalização.

9.3. O usuário de mudas poderá, a cada safra, reservar parte de sua produção 
como “muda para uso próprio”, que deverá:
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I - ser utilizada apenas em sua propriedade ou em propriedade cuja posse 
detenha;

II - estar em quantidade compatível com a área a ser plantada na safra 
seguinte; e

III - ser proveniente de áreas inscritas no MAPA.

9.4. A inscrição prevista no inciso III do subitem 9.3 será feita, a cada safra, 
mediante declaração de inscrição de área, conforme modelo constante do Anexo 
XIX.

9.5. A declaração de inscrição de área será encaminhada por meio eletrônico 
em programa disponibilizado pelo MAPA, por via postal ou entregue diretamente 
na unidade descentralizada do MAPA nas respectivas Unidades Federativas.

9.6. O interessado deverá, independentemente da forma de encaminhamento 
da declaração de inscrição de área, manter à disposição do MAPA:

I - nota fiscal de aquisição da muda ou semente;
II - cópia da declaração da inscrição de área da safra em curso; e
III - cópia da declaração da inscrição de área de safras anteriores, quando 

for o caso.

9.7. O transporte das mudas reservadas para uso próprio, entre propriedades 
do mesmo usuário, só poderá ser feito com a autorização do órgão de fiscalização.

9.8. As mudas produzidas para uso próprio só poderão ser utilizadas pelo 
produtor em sua propriedade ou em propriedade cuja posse detenha, sendo 
vedada a comercialização das mesmas.

9.9. Todo produto passível de ser utilizado como material de propagação, 
quando desacompanhado de nota fiscal que comprove sua destinação, fica sujeito 
às disposições previstas no Regulamento da Lei nº 10.711, de 2003, aprovado pelo 
Decreto nº 5.153, de 2004, e nestas Normas complementares.

10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

10.1. A responsabilidade técnica pela produção de mudas é de competência 
exclusiva do engenheiro agrônomo ou do engenheiro florestal, conforme 
habilitação profissional.

10.2. Para o credenciamento no RENASEM, o interessado em ser responsável 
técnico de mudas deverá apresentar os seguintes documentos:

I - requerimento por meio de formulário próprio, conforme modelo 
constante do Anexo XI da Instrução Normativa MAPA nº 9, de 2005;

II - comprovante do pagamento da taxa correspondente;
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III - cópia do CPF;
IV - declaração do interessado de que está adimplente junto ao MAPA; e
V - comprovante de registro no CREA, como Engenheiro Agrônomo ou 

Engenheiro Florestal, observada a área de competência.

10.3. A responsabilidade técnica, quando exercida por mais de um 
profissional deverá ter a indicação de um responsável técnico titular, sendo os 
demais considerados como responsáveis técnicos suplentes.

10.4. Constituem-se obrigações do responsável técnico de mudas:

I - firmar, quando responsável técnico de mudas titular, Termo de 
Compromisso junto ao MAPA, conforme modelo constante do Anexo VII das 
presentes Normas, pelo qual assume a responsabilidade técnica por todas as fases 
do processo relacionado às atividades do produtor de mudas, do reembalador de 
mudas ou do certificador de mudas, conforme o caso;

II - firmar, quando responsável técnico de mudas suplente, Termo de 
Compromisso junto ao MAPA, conforme modelo constante do Anexo VIII das 
presentes Normas, pelo qual assume a responsabilidade técnica pelas fases do 
processo, por ele assistidas, relacionadas às atividades do produtor de mudas, do 
reembalador de mudas ou do certificador de mudas, conforme o caso;

III - firmar, quando responsável técnico de mudas titular, Termo de 
Compromisso junto ao MAPA, conforme modelo constante do Anexo IX das 
presentes Normas, pelo qual assume a responsabilidade técnica por todas as fases 
do processo relacionado às atividades do laboratório de análise de mudas;

IV - firmar, quando responsável técnico de mudas suplente, Termo de 
Compromisso junto ao MAPA, conforme modelo constante do Anexo X das 
presentes Normas, pelo qual assume a responsabilidade técnica pelas fases do 
processo, por ele assistidas, relacionadas às atividades do laboratório de análise 
de mudas;

V - efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica ART;
VI - elaborar e assinar projeto técnico de produção de mudas, quando for o 

caso;
VII - acompanhar, quando solicitado, a fiscalização da atividade por ele 

assistida;
VIII - realizar as vistorias obrigatórias estabelecidas para o viveiro ou unidade 

de propagação in vitro de produção de mudas, lavrando os respectivos laudos 
dentro dos prazos estabelecidos pelas normas específicas, quando for o caso;

IX - supervisionar e acompanhar as atividades de beneficiamento, 
reembalagem e armazenamento de mudas, quando for o caso;

X - supervisionar e acompanhar as atividades de análise de mudas em todas 
as fases de avaliação e emissão dos resultados, e também acompanhar as auditorias, 
quando for o caso;
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XI - emitir e assinar o Boletim de Análise de Mudas, o Termo de Conformidade 
e o Certificado de Mudas, conforme o caso;

XII - registrar no livro de anotações ou outra forma de registro mantido no 
estabelecimento produtor as vistorias efetuadas e demais orientações realizadas;

XIII - comunicar ao MAPA a rescisão de contrato com o produtor, 
reembalador, certificador ou laboratório de análise, solicitando o cancelamento 
do Termo de Compromisso, no prazo de até dez dias contados a partir da data de 
assinatura da rescisão;

XIV - deixar, em caso de afastamento temporário ou definitivo, toda a 
documentação atualizada à disposição do contratante; e

XV - cumprir as normas e os procedimentos, e atender os padrões 
estabelecidos pelo MAPA.

11. VISTORIA

11.1. A vistoria é o processo de acompanhamento da produção de mudas pelo 
responsável técnico em qualquer de suas etapas, até a identificação do produto 
final, visando verificar o atendimento às normas, padrões e procedimentos 
estabelecidos, com a emissão do respectivo Laudo de Vistoria, conforme modelo 
constante do Anexo XX das presentes Normas.

11.2. O Laudo de Vistoria tem por objetivo:

I - recomendar técnicas e procedimentos necessários à produção de mudas;
II - registrar as não-conformidades constatadas no viveiro ou na unidade de 

propagação in vitro, determinando as medidas corretivas a serem adotadas;
III - condenar, parcial ou totalmente, os lotes de mudas ou as mudas fora 

dos padrões estabelecidos;
IV - identificar os lotes de mudas ou as mudas condenadas, quando for o caso;
V - aprovar, parcial ou totalmente, os lotes de mudas ou as mudas do viveiro 

ou da unidade de propagação in vitro, conforme os padrões estabelecidos; e
VI - recusar, temporariamente, as condições de beneficiamento, de 

armazenamento e das instalações complementares, até que sejam sanadas as 
irregularidades constatadas.

11.3. Salvo o disposto em normas específicas, deverão ser efetuadas, 
obrigatoriamente, as seguintes vistorias no viveiro:

I - na semeadura;
II - no plantio;
III - na enxertia ou repicagem; e
IV - na fase de pré-comercialização.
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11.4. As vistorias obrigatórias na unidade de propagação in vitro deverão ser 
realizadas conforme as exigências estabelecidas em normas específicas.

11.5. No processo de certificação, as vistorias serão realizadas pelo responsável 
técnico do certificador, acompanhado pelo responsável técnico do produtor, 
observado o disposto nestas normas.

12. COLETA OU ARRANQUIO, PREPARO E EMBALAGEM 
DA MUDA

12.1. A coleta ou arranquio, o preparo e a embalagem da muda deverão ser 
realizados de acordo com as normas e padrões estabelecidos por espécie ou grupo 
de espécies.

13. BENEFICIAMENTO

13.1. O beneficiamento de mudas é a operação efetuada mediante meios 
físicos, químicos ou mecânicos com o objetivo de aprimorar a qualidade de muda 
ou de um lote de mudas, respeitadas as particularidades das espécies.

14. ARMAZENAMENTO

14.1. Na unidade de produção, as mudas, já devidamente identificadas, 
deverão ser armazenadas de forma a manter a individualidade dos lotes e em local 
adequado à manutenção de sua qualidade.

14.2. O armazenamento de mudas, em estabelecimento comercial, deverá 
ser feito de forma a manter a individualidade dos lotes, em local adequado à 
manutenção de seus padrões de qualidade e à preservação de sua identificação 
original, conforme estabelecido nestas Normas.

15. REEMBALAGEM

15.1. Entende-se por reembalador de mudas toda pessoa física ou jurídica 
que, assistida por responsável técnico e inscrita no RENASEM, adquire muda, 
reembala e a revende.

15.2. Para solicitar a sua inscrição no RENASEM, o reembalador de mudas 
deverá apresentar os seguintes documentos:

I - requerimento por meio de formulário próprio, assinado pelo interessado 
ou representante legal conforme modelo constante do Anexo VII da Instrução 
Normativa MAPA nº 9, de 2005;

II - comprovante do pagamento da taxa correspondente;
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III - relação das espécies que pretende reembalar;
IV - cópia do contrato social registrado na junta comercial ou equivalente, 

quando pessoa jurídica, constando a atividade de reembalador de mudas;
V - cópia do CNPJ ou CPF;
VI - cópia da inscrição estadual ou equivalente, quando for o caso;
VII - declaração do interessado de que está adimplente junto ao MAPA;
VIII - relação de equipamentos e memorial descritivo da infra-estrutura, 

constando a capacidade operacional; e
IX - termo de compromisso firmado pelo responsável técnico conforme 

modelo constante dos Anexos VII e VIII das presentes Normas.

15.3. Constituem-se obrigações do reembalador de mudas:

I - responsabilizar-se pela reembalagem e pelo controle da qualidade e 
identidade das mudas em todas as etapas da reembalagem;

II - manter infraestrutura, recursos humanos, equipamentos e instalações 
adequados à sua atividade;

III - manter as atividades de reembalagem de mudas, sob a supervisão e 
o acompanhamento do responsável técnico em todas as fases, inclusive nas 
auditorias;

IV - atender nos prazos estabelecidos as instruções do responsável técnico 
prescritas nos laudos de vistoria;

V - atender as exigências referentes ao armazenamento previstas no item 14 
destas Normas, no que couber;

VI - comunicar ao órgão de fiscalização a rescisão de contrato ou qualquer 
impedimento do responsável técnico, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir 
da data de ocorrência, e informar o novo responsável técnico;

VII - utilizar sua infraestrutura, durante o período de reembalagem de 
mudas, exclusivamente para mudas das espécies para as quais estiver inscrito;

VIII - encaminhar, semestralmente, ao órgão de fiscalização da respectiva 
Unidade da Federação, Mapa de Reembalagem de Mudas, até o décimo dia do mês 
subsequente, conforme modelo constante do Anexo XXI das presentes Normas;

IX - manter à disposição do órgão de fiscalização, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, os documentos referentes à reembalagem e comercialização de mudas:

a) autorização para reembalagem emitida pelo produtor da muda, contendo, 
no mínimo, o nome da espécie e, quando for o caso, da cultivar, a identificação 
do lote e a quantidade de mudas autorizada para reembalagem, exceto para mudas 
importadas;

b) as notas fiscais que permitam estabelecer a correlação entre as entradas, 
as saídas e os estoques de mudas, bem como informações relativas ao controle de 
reembalagem;
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c) cópia do Certificado de Mudas ou do Termo de Conformidade da muda 
adquirida para ser reembalada ou, no caso de muda importada, Boletim de Análise 
de Mudas; e

d) originais do Boletim de Análise de Mudas, quando exigido para a espécie, 
do Certificado de Mudas ou do Termo de Conformidade da muda reembalada.

X - conhecer o destino dado aos lotes que, mesmo dentro do padrão, tenham 
sido descartados como muda, mantendo seus registros;

XI - disponibilizar às autoridades responsáveis pela fiscalização as condições 
necessárias ao desempenho de suas funções;

XII - manter os padrões de qualidade da muda;
XIII - adquirir e reembalar mudas somente de produtor ou comerciante 

inscritos no RENASEM; e
XIV - manter as instalações para a reembalagem e comercialização de mudas 

em conformidade com normas específicas.

15.4. A identificação do lote de mudas formado a partir da reembalagem 
deverá permitir sua correlação com o lote que lhe deu origem.

15.5. A muda certificada poderá ser reembalada desde que seja revalidada a 
sua certificação.

15.6. A muda certificada quando reembalada sem a revalidação da 
certificação passará à categoria da classe não certificada.

15.7. O ingresso nas instalações de unidade de reembalagem de mudas 
somente é permitido para lotes de mudas aprovados e autorizados pelo produtor ou 
importador da muda, materiais e insumos essenciais ao processo de reembalagem.

15.8. O descarte proveniente da reembalagem deverá ser separado do lote 
de mudas e destruído.

15.9. No controle da reembalagem de mudas, deverão ser registradas, no 
mínimo, as seguintes informações:

I - nome do produtor;
II - espécie;
III - cultivar;
IV - categoria;
V - números dos lotes: original e reembalado;
VI - número de mudas por lote; e
VII - entrada e saída por lote de mudas.

16. AMOSTRAGEM

16.1. A amostragem de mudas tem por finalidade obter uma quantidade 
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representativa do lote ou de parte deste, quando se apresentar subdividido, para 
verificar, por meio de análise, se o mesmo está de acordo com os padrões de 
identidade e qualidade estabelecidos pelo MAPA.

16.2. A mão-de-obra auxiliar e as condições para a realização da amostragem 
serão fornecidas pelo detentor do produto, sempre que solicitadas pelo órgão de 
fiscalização.

16.3. A amostragem de mudas produzidas sob processo de certificação será 
efetuada:

I - por amostrador credenciado no RENASEM;
II - por responsável técnico do certificador; ou
III - por Fiscal Federal Agropecuário, quando a certificação for exercida pelo 

MAPA.

16.4. As informações relativas à amostragem prevista no subitem16.3 deverão 
ser registradas em termo próprio, contendo no mínimo as seguintes informações:

I - nome e endereço do produtor;
II - número de inscrição no RENASEM;
III - categoria, espécie e, quando for o caso, cultivar;
IV - número do lote;
V - representatividade do lote;
VI - determinações solicitadas;
VII - nome e número do credenciamento no RENASEM do amostrador, 

quando for o caso;
VIII - indicação do tratamento fitossanitário, quando for o caso; e
IX - data da coleta, identificação e assinatura do responsável pela amostragem.

16.5. A amostragem para fins de comprovação da qualidade da muda não 
certificada será realizada sob a supervisão do responsável técnico do produtor ou 
por amostrador credenciado no RENASEM.

16.6. As amostras serão enviadas ao laboratório, acompanhadas das 
informações que permitam a identificação do lote amostrado, em documento 
próprio.

16.7. A amostragem para fins de fiscalização da produção e do comércio será 
realizada:

I - por Fiscal Federal Agropecuário, quando executada pelo MAPA; ou
II - por Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal, conforme a 

habilitação profissional, quando executada por outro ente público.
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16.8. A amostragem referida no subitem16.7 somente será realizada 
quando as mudas se apresentarem identificadas e sob condições adequadas de 
armazenamento.

16.9. A amostragem para fins de fiscalização de mudas para uso próprio será 
realizada somente com o objetivo de verificação da identidade genética.

16.10. A amostragem de mudas para fins de exportação, quando exigida 
por país importador, será realizada pelo MAPA, e as amostras analisadas em 
laboratório oficial.

16.11. Para solicitar o credenciamento no RENASEM como amostrador, o 
interessado deverá apresentar os seguintes documentos:

I - requerimento por meio de formulário próprio conforme modelo constante 
do Anexo XVII da Instrução Normativa MAPA nº 9, de 2005;

II - comprovante do pagamento da taxa correspondente;
III - cópia do CPF;
IV - declaração do interessado de que está adimplente junto ao MAPA; e
V - comprovante da qualificação técnica em amostragem reconhecida pelo 

MAPA, conforme estabelecido em normas específicas.

16.12. Constituem-se obrigações do amostrador:

I - estar credenciado junto ao RENASEM; e
II - executar a amostragem de acordo com as normas estabelecidas pelo 

MAPA, lavrando os respectivos termos.

16.13. A intensidade de amostragem de mudas, para fins de certificação, de 
fiscalização ou de identificação, deverá obedecer aos critérios estabelecidos em 
normas específicas.

17. ANÁLISE

17.1. O objetivo da análise é avaliar a qualidade e a identidade da muda. 
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 30/2006/MAPA). 

17.2. A análise de mudas somente deverá ser realizada em laboratório 
credenciado no RENASEM.

17.3. Os resultados das análises serão informados em boletim de análise de 
mudas conforme modelos estabelecidos pelo MAPA.

17.4. Para solicitar a inscrição e o credenciamento no RENASEM, o 
laboratório de análise de mudas deverá apresentar os seguintes documentos:
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I - requerimento por meio de formulário próprio assinado pelo interessado 
ou seu representante legal conforme modelo constante do Anexo III das presentes 
Normas;

II - comprovante de pagamento da taxa correspondente;
III - relação das espécies para as quais pretenda credenciar-se;
IV - cópia do contrato social registrado na junta comercial ou documento 

equivalente, quando pessoa jurídica, constando a atividade de análise de mudas;
V - cópia do CNPJ ou CPF, conforme o caso;
VI - cópia da inscrição estadual ou documento equivalente, conforme o 

caso;
VII - declaração do interessado de que está adimplente junto ao MAPA;
VIII - relação de equipamentos;
IX - memorial descritivo da infraestrutura, constando a capacidade 

operacional;
X - termo de compromisso firmado pelo responsável técnico, Engenheiro 

Agrônomo ou Engenheiro Florestal, credenciado no RENASEM, conforme 
modelos constantes dos Anexos IX e X das presentes Normas;

XI - comprovação da existência de pessoal qualificado em tecnologia de 
análise, compatível com as atividades a serem desenvolvidas, de acordo com 
normas específicas; e

XII - demais documentos exigidos em normas específicas.

17.5. Constituem-se obrigações do laboratório de análise de mudas:

I - comunicar ao MAPA a rescisão de contrato ou qualquer impedimento 
do responsável técnico, ocorridos durante o período de atividade, no prazo de 10 
(dez) dias, contados a partir da data de ocorrência, e informar o novo responsável 
técnico;

II - emitir boletim de análise de mudas, em modelo estabelecido pelo MAPA, 
somente para as espécies para as quais está credenciado;

III - atender normas específicas estabelecidas pelo MAPA;
IV - informar ao MAPA, semestralmente, as atividades realizadas; e
V - notificar a Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA sobre a detecção 

ou a caracterização de qualquer praga, até então considerada inexistente no 
território nacional.

17.6. As análises serão realizadas em conformidade com as metodologias e 
procedimentos oficializados pelo MAPA.
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18. PADRÃO DE MUDA

18.1. Os padrões de mudas serão estabelecidos pelo MAPA, observadas as 
particularidades das espécies ou grupo de espécies e terão validade em todo o 
território nacional.

18.2. A sugestão de novos padrões de mudas ou de alteração dos existentes 
será submetida ao MAPA, mediante proposta da CSM, conforme o disposto no 
regulamento da Lei nº 10.711, de 2003, aprovado pelo Decreto nº 5.153, de 2004.

19. IDENTIFICAÇÃO DAS MUDAS

19.1. As mudas no viveiro, durante o processo de produção, deverão 
estar identificadas, individualmente ou em grupo, com no mínimo as seguintes 
informações:

I - nome da espécie e nome da cultivar;
II - nome do porta-enxerto, quando for utilizado; e
III - número de mudas.

19.2. A identificação de mudas produzidas por propagação in vitro, durante 
o processo de produção, será procedida conforme norma específica.

19.3. A identificação da muda para a comercialização dar-se-á por etiqueta 
ou rótulo, escrita em português, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome ou razão social, CNPJ ou CPF, endereço e número de inscrição do 
produtor no RENASEM;

II - a expressão “Muda de” ou “Muda Certificada de” seguida do nome 
comum da espécie, conforme o caso;

III - indicação da identificação do lote;
IV - indicação do nome da cultivar, obedecida a denominação constante do 

Cadastro Nacional de Cultivares Registradas - CNCR, quando for o caso;
V - indicação do porta-enxerto, quando for o caso; e
VI - a expressão “muda pé franco”, quando for o caso.

19.4. As etiquetas ou os rótulos deverão ser confeccionados de material 
resistente, de modo a manter as informações durante todo o processo de 
comercialização.

19.5. À identificação das mudas produzidas sob o processo de certificação 
serão acrescidas informações referentes à identificação do certificador, contendo:
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I - razão social e CNPJ, exceto para o produtor que certifica a sua própria 
produção;

II - endereço, exceto para o produtor que certifica a sua própria produção;
III - número de credenciamento no RENASEM, exceto para o produtor que 

certifica a sua própria produção; e
IV - a expressão “Certificação própria”, quando a certificação for realizada 

pelo próprio produtor.

19.6. No caso de mudas de uma só cultivar, procedentes de um único 
viveiro ou unidade de propagação in vitro e destinadas a um único plantio, a sua 
identificação poderá constar apenas da nota fiscal.

19.7. No caso de mudas de mais de uma espécie ou cultivar, procedentes de 
um único viveiro ou unidade de propagação in vitro, destinadas ao plantio em 
uma única propriedade, as informações previstas nos subitens 19.3 e 19.5 poderão 
constar da embalagem que as contenha, acrescidas da indicação do número de 
mudas de cada espécie, cultivar e lote.

19.8. No caso previsto no subitem 19.7, as mudas contidas na embalagem 
deverão ser identificadas individualmente por espécie, cultivar e lote. Quando as 
mudas estiverem acondicionadas em bandejas ou similares, a identificação deverá 
ser expressa nas mesmas.

19.9. Em se tratando de embalagem que contenha mais de uma muda de raiz 
nua da mesma cultivar, destinadas ao plantio na mesma propriedade, é permitida 
uma única etiqueta ou rótulo, da qual deverá constar também o número total de 
mudas existentes e a expressão “muda de raiz nua”.

19.10. A identificação da muda reembalada obedecerá ao disposto nestas 
Normas e será acrescida das seguintes informações:

I - razão social, CNPJ, endereço e número de inscrição do reembalador no 
RENASEM; e

II - a expressão: muda reembalada.

19.11. A identificação da muda importada, para comercialização, obedecerá 
ao disposto nos incisos II, III, IV, V e VI do subitem 19.3, e será acrescida das 
seguintes informações:

I - razão social, CNPJ, endereço e número de inscrição do comerciante 
importador no RENASEM;

II - a expressão: muda importada; e
III - a indicação do país de origem.
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19.12. A muda importada, quando reembalada, deverá obedecer também às 
exigências para a identificação previstas no subitem 19.10.

19.13. A nomenclatura das espécies poderá ser expressa, a critério do 
responsável pela identificação, pelo nome comum, acompanhado do nome 
científico.

19.14. A utilização do nome científico para a identificação da espécie das 
mudas dar-se-á nos seguintes casos:

I - inexistência de nome comum reconhecido que identifique de forma 
precisa a espécie; ou

II - existência de sinonímias que possam induzir a erro na identificação da 
espécie.

19.15. À identificação das mudas sem origem genética comprovada será 
acrescida, com destaque na etiqueta ou rótulo, a expressão “MUDA SEM 
ORIGEM GENÉTICA COMPROVADA”.

20. DOCUMENTOS DA MUDA

20.1. Para o lote aprovado e identificado, exigir-se-á o Atestado de Origem 
Genética ou o Certificado de Mudas ou o Termo de Conformidade, segundo sua 
classe e categoria e, quando for o caso, o Boletim de Análise de Mudas.

20.2. O Boletim de Análise de Mudas é o documento emitido por laboratório 
de análise credenciado pelo MAPA que expressa o resultado de análise, conforme 
modelo estabelecido em norma específica.

20.3. O Atestado de Origem Genética é o documento que, emitido por 
melhorista, garante a identidade genética da planta básica, conforme modelo 
constante do Anexo XXII das presentes Normas.

20.4. O Certificado de Mudas é o documento emitido pelo certificador 
e assinado pelo responsável técnico, comprovante de que o lote de mudas 
certificadas ou o material de propagação oriundo de Planta Matriz, Jardim Clonal 
ou Borbulheira foi produzido de acordo com as normas e padrões de certificação 
estabelecidos, conforme modelo constante do Anexo XXIII das presentes Normas.

20.5. O Termo de Conformidade é o documento emitido pelo responsável 
técnico com o objetivo de atestar que a muda ou o material de propagação não 
certificados, oriundos de Jardim Clonal, Borbulheira ou de planta fornecedora de 
material de multiplicação sem comprovação de origem genética, foi produzido de 
acordo com as normas e padrões estabelecidos, conforme modelo constante do 
Anexo XXIV das presentes Normas.
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20.6. O original do Boletim de Análise de Mudas, quando previsto em 
norma específica, do Certificado de Mudas e do Termo de Conformidade deverão 
permanecer em poder do produtor ou do reembalador à disposição da fiscalização.

20.7. Cópia dos documentos relacionados no subitem 20.6, com exceção 
do Boletim de Análise de Mudas, deverá acompanhar a muda durante a 
comercialização, o transporte e o armazenamento.

21. FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

21.1. As ações de fiscalização da produção serão exercidas em todas as 
etapas do processo de produção, iniciado pela inscrição do viveiro ou da unidade 
de propagação in vitro e concluído com a emissão da nota fiscal de venda pelo 
produtor ou pelo reembalador, com objetivo de verificar se as mudas estão sendo 
produzidas em conformidade com as normas e padrões estabelecidos.

21.2. O fiscal no exercício de suas funções terá poder de polícia e livre acesso 
aos estabelecimentos, produtos e documentos previstos na legislação referente a 
mudas.

22. COMERCIALIZAÇÃO

22.1. Estará apta à comercialização em todo o território nacional a muda 
produzida e identificada de acordo com o Regulamento da Lei nº 10.711, de 2003, 
aprovado pelo Decreto nº 5.153, de 2004, com as presentes Normas e demais 
normas complementares.

22.2. A comercialização de mudas somente poderá ser feita por produtor, 
reembalador ou comerciante inscrito no RENASEM.

22.3. Na comercialização, transporte e armazenamento, a muda deve estar 
identificada e acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e de cópia do Atestado de 
Origem Genética ou do Certificado de Mudas ou do Termo de Conformidade, 
em função de sua classe e categoria.

22.4. No trânsito de mudas, além dos documentos acima mencionados, será 
obrigatória a Permissão de Trânsito de Vegetais, quando exigido pela legislação 
fitossanitária.

22.5. Para efeito destas Normas, a nota fiscal deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações:

I - nome, CNPJ ou CPF, endereço e número de inscrição do produtor ou 
reembalador no RENASEM;

II - nome e endereço do comprador; e
III - quantidade de mudas por lote, espécie e cultivar, e porta-enxerto, 

quando for o caso.
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22.6. Para a inscrição no RENASEM, o comerciante de mudas deverá 
apresentar ao órgão de fiscalização do comércio da respectiva Unidade Federativa, 
os seguintes documentos:

I - requerimento por meio de formulário próprio, assinado pelo interessado 
ou representante legal, conforme modelo constante do Anexo IX da Instrução 
Normativa MAPA nº 9, de 2005;

II - comprovante do pagamento da taxa correspondente;
III - relação de espécies que pretende comercializar;
IV - cópia do contrato social registrado na junta comercial ou documento 

equivalente, quando pessoa jurídica, constando a atividade de comerciante de 
mudas;

V - cópia do CNPJ ou CPF;
VI - cópia da inscrição estadual ou equivalente, quando for o caso; e
VII - declaração do interessado de que está adimplente junto ao MAPA.

22.7. Constituem-se obrigações do comerciante:

I - atender as exigências referentes ao armazenamento, previstas no subitem 
14.2 destas Normas;

II - manter os padrões de qualidade da muda;
III - manter a identificação original da muda;
IV - comercializar mudas em embalagens oriundas do produtor ou 

reembalador; e
V - manter à disposição do órgão de fiscalização:

a) a inscrição de comerciante no RENASEM;
b) notas fiscais que permitam estabelecer a correlação entre as entradas, as 

saídas e os estoques de mudas;
c) cópia do Certificado de Mudas ou do Termo de Conformidade das mudas 

em comercialização, conforme o caso; e
d) Permissão de Trânsito Vegetal, quando for o caso.

VI - disponibilizar às autoridades responsáveis pela fiscalização as condições 
necessárias ao desempenho de suas funções; e

VII - adquirir e comercializar mudas somente de produtor ou comerciante 
inscritos no RENASEM.
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23. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO

23.1. A fiscalização do comércio de mudas dar-se-á após a emissão da nota 
fiscal de venda pelo produtor ou pelo reembalador, e tem por objetivo garantir o 
cumprimento da legislação pelo exercício do poder de polícia.

23.2. O fiscal no exercício de suas funções terá livre acesso aos 
estabelecimentos, produtos e documentos previstos na legislação de mudas.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Os documentos de que tratam estas Normas poderão ser emitidos de 
forma eletrônica desde que atendam à legislação vigente.

24.2. Fica estabelecido o prazo de dois anos, contados a partir da data de 
publicação destas Normas, para a implementação do estabelecido no subitem 8.2.
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