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RESUMO GERAL 

 

COUTINHO, J. dos S. Desenvolvimento inicial de plantas de Bromelia reversacantha 

Mez. em diferentes substratos. 2017. 60 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: 

Produção Vegetal)-Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.
1
 

 

A família Bromeliaceae possui plantas que impressionam por suas formas, pela 

gama de cores e variedade de flores. Entre as espécies de bromélias nativas do Cerrado 

com potencial ornamental, destaca-se a Bromelia reversacantha, planta terrestre, de solos 

arenosos e ambientes secos. Muitas espécies comercializadas são provenientes do 

extrativismo, e faltam informações técnicas a respeito da propagação e cultivo. Uma das 

dificuldades encontradas pelos produtores de bromélias é a determinação de um substrato 

adequado ao seu desenvolvimento. Objetivou-se avaliar o desenvolvimento inicial de 

plantas de B. reversacantha, cultivadas em diferentes composições de substrato. O 

experimento foi conduzido na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, em 

Goiânia, GO, de setembro de 2015 a setembro de 2016. As mudas, provenientes da cultura 

de tecidos, foram cultivadas em vasos plásticos pretos (1,3 L), em telado com 50% de 

sombreamento e irrigação por microaspersão. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e trinta repetições. Os tratamentos foram: 

terra de subsolo + areia; terra de subsolo + substrato comercial; substrato comercial + 

areia; terra de subsolo + substrato comercial + areia; e substrato comercial, em proporções 

iguais (v/v). Ao longo de 365 dias, com intervalos de trinta dias, foram determinados 

comprimento da parte aérea, diâmetros externo e interno da roseta foliar, número de folhas 

inteiras, verdes, secas e total, e coloração das folhas. Ao final do período, foram 

determinados, ainda, o comprimento da maior raiz, diâmetro do caule, largura da folha 

mais larga, área foliar, volume de raízes, massa das matérias fresca e seca da parte aérea e 

das raízes, comprimento da maior folha e análise foliar. Fez-se análises dos substratos no 

início e no final do período de avaliação. Aos 90 dias de cultivo, o comprimento da parte 

aérea das plantas do tratamento terra de subsolo + areia + substrato comercial foi 

estatisticamente superior aos demais tratamentos. O substrato terra de subsolo + substrato 

comercial proporcionou maior número de folhas inteiras, maior número de folhas secas e 

médias superiores para o comprimento da maior folha. De forma geral, não houve 

diferença significativa para a cor das folhas. Aos 365 dias de cultivo, os tratamentos não 

induziram efeito significativo para a acumulação de massa da matéria fresca das raízes, 

largura da folha mais larga, comprimento da maior raiz, massa da matéria seca da parte 

aérea e área foliar total. O tratamento terra de subsolo + areia + substrato comercial 

apresentou o maior acúmulo de massa da matéria seca tanto da parte aérea, quanto das 

raízes. O tratamento terra de subsolo + areia apresentou os menores diâmetros de caule, e 

médias inferiores para a massa da matéria fresca da raiz, comprimento da maior raiz, massa 

da matéria seca da parte aérea e volume de raiz. Conclui-se que o cultivo inicial de mudas 

de B. reversacantha pode ser realizado em quase todas as misturas de substratos propostas 

no presente trabalho, especialmente nas misturas terra de subsolo + substrato comercial. 

Não se recomenda o uso da mistura de terra de subsolo + areia para o desenvolvimento 

inicial de plantas desta espécie. 

 
Palavras-chave: Cerrado; Bromeliaceae; cultivo protegido; bromélia terrestre. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

COUTINHO, J. dos S. Initial development of plants of Bromelia reversacantha Mez. in 

different substrates. 2017. 60 f. Dissertation (Master in Agronomy: Crop Science)-Escola 

de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.
1
 

 

The Bromeliaceae family has plants that impress by their shapes, by the range 

of colors and varieties of flowers. Bromelia reversacantha, terrestrial plant, sandy soils and 

dry environments stands out among the bromeliad species native to the Savana with 

ornamental potential. Many commercialized species are derived from extractivism, and 

lack technical information regarding propagation and cultivation. One of the difficulties 

encountered by bromeliad growers is the determination of a suitable substrate for their 

development. The objective of this study was to evaluate the initial development of B. 

reversacantha plants grown in different substratum compositions. The experiment was 

conducted at the School of Agronomy of the Federal University of Goiás, in Goiânia, GO, 

from September 2015 to September 2016. The seedlings from the tissue culture were 

grown in black plastic pots (1.3 L), with 50% shading and micro sprinkler irrigation. The 

experimental design was completely randomized, with five treatments and thirty 

repetitions. The treatments were: subsoil + sand; subsoil + substrate commercial; 

commercial substrate + sand; subsoil + substrate commercial + sand; and commercial 

substrate, in equal proportions (v/v). During 365 days, at intervals of 30 days, the leaf 

length was determined, external and internal diameters of leaf rosette, number of whole 

leaves, green, dry and total, and coloring of leaves. At the end of the period, were also 

determined the length of the largest root, diameter of the stem, wider leaf width, leaf area, 

root volume, of fresh and dry matter of shoots and roots, longer leaf length and leaf 

analysis. Substrate analyzes were performed at the beginning and end of the evaluation 

period. At 90 days of cultivation, the length of the aerial part of the treatment plants subsoil 

+ sand + commercial substrate was statistically superior to the other treatments. Substrate 

subsoil + commercial substrate provided higher number of whole leaves, larger number of 

dry leaves and higher averages for the length of the larger leaf. In general, there was no 

significant difference in leaf color. At 365 days of cultivation, the treatments did not 

induce a significant effect on the accumulation of fresh root matter mass, broad leaf width, 

root length, dry shoot mass and total leaf area. The soil treatment of subsoil + sand + 

commercial substrate showed the greatest mass accumulation of the dry matter of the aerial 

part, as well as of the roots. The treatment of subsoil + sand presented the smallest stem 

diameters, and lower averages for fresh root matter mass, root length, shoot dry matter 

mass and root volume. It is concluded that the initial seedling cultivation of B. 

reversacantha can be carried out in almost all the mixtures of substrates proposed in the 

present study, especially in the mixtures of subsoil + commercial substrate. It is not 

recommended to use the mixture of subsoil + sand for the initial development of plants of 

this species. 

 

Key words: Savana; Bromeliaceae; protected cultivation; terrestrial bromelia. 

                                                 
1
 Adviser: Profa. Dra. Larissa Leandro Pires. EA-UFG.  

Co-adviser: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov. EA-UFG. 
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1 INTRODUÇÃO 

As bromélias são plantas tipicamente americanas; com exceção da espécie 

Pitcairnia feliciana, encontrada na África, todas as outras se distribuem entre o Texas nos 

Estados Unidos até a América do Sul (Leme & Marigo, 1993; Moreira et al., 2006a). No 

Brasil se encontra mais da metade das 2.880 espécies já catalogadas e mais de 70% dos 

gêneros de toda a família Bromeliaceae (Paula, 2005). Com a descoberta das Américas, a 

primeira espécie da família explorada foi o abacaxi (Annanas comosus (L). Merril) que, 

despertando a atenção pelo seu sabor característico, foi levado para a Europa, e por lá 

disseminado (Benzing, 1980). 

Espécies da família Bromeliaceae são importantes para o homem devido ao 

potencial de uso, tanto como planta medicinal, alimentar, ornamental, como para a 

produção de fibras. As bromélias são apreciadas como plantas ornamentais há décadas, 

especialmente nos Estados Unidos, Europa e Austrália. No Brasil, o seu uso no paisagismo 

teve início na década de 70, com trabalhos do renomado paisagista Roberto Burle Marx 

(Paula & Silva, 2004).  

O Cerrado apresenta cerca de 1,8% de sua flora representada por espécies da 

família Bromeliaceae (Rezende & Guimarães, 2007; Mendonça et al., 2008), podendo ser 

encontradas plantas epífitas, terrícolas, rupícolas e saxícolas. As espécies terrícolas podem 

ser encontradas em todas as formações vegetacionais desse domínio, mas apenas em 

populações raras ou em indivíduos dispersos (Eiten, 1972). Segundo esse mesmo autor, as 

bromélias ocorrem, geralmente, em solos pedregosos, não profundos, e poucas espécies em 

uma mesma área. Muitas destas espécies possuem potencial de uso no paisagismo e 

ornamentação, devido ao intenso colorido de suas inflorescências e, muitas vezes, da 

própria folhagem. Entre as espécies com potencial ornamental e de interesse para estudos 

detalhados, destaca-se a Bromelia reversachanta (Mez) pela beleza estética, tanto de suas 

folhagens, como de suas inflorescências, as quais possibilitam múltiplos usos no 

paisagismo. De acordo com Pereira et al. (2010), embora apresentem potencial ornamental, 

poucas espécies de bromélias são produzidas em escala comercial, devido à 

disponibilidade e fácil retirada do habitat natural.  

Contudo, Carneiro (2002) afirma que pesquisas relacionadas com as bromélias 
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do Cerrado com potencial para uso ornamental ainda são incipientes. A falta de 

informações sobre estas espécies é preocupante, em face da crescente e contínua destruição 

de seu habitat. Segundo Afiune-Costa (2009), o entendimento sobre o comportamento dos 

fatores de crescimento e desenvolvimento de espécies nativas permitirá, não apenas a sua 

preservação e de seu ambiente, como também a obtenção de protocolos de cultivo, 

possibilitando a introdução de novas espécies de valor econômico e ornamental no 

mercado e, ainda, a recomposição de áreas já degradadas dos Cerrados. 

Há tempos estudam-se os efeitos dos substratos no crescimento das bromélias. 

Larcher (2000) ressalta que o crescimento e o desenvolvimento das plantas são regulados 

tanto por fatores endógenos, como por fatores exógenos. De acordo com Dimmitt (1992), 

os substratos para as bromélias devem ser ácidos, com alta capacidade de campo, boa 

drenagem e aeração, formulados com grande praticidade e reduzidos custos de produção, 

tornando, dessa forma, a produção econômica e eficiente.  

Em função da ausência de informações técnicas e científicas sobre o cultivo da 

Bromelia reversachanta e da possibilidade de propagação em maior escala para fins 

ornamentais, o trabalho objetivou avaliar o desenvolvimento inicial de plantas desta 

espécie cultivadas em diferentes composições de substratos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O DOMÍNIO CERRADO 

O Cerrado é a savana tropical mais rica do mundo em biodiversidade, quando 

comparada à outras savanas tropicais. No Brasil, representa a segunda maior formação 

vegetal, depois da Amazônia, concentrando um terço da biodiversidade brasileira, além de 

5% da flora e fauna mundiais (Myers et al., 2000; Faleiro et al., 2008). Constitui-se em um 

dos centros prioritários (hot spots) para a preservação da biodiversidade do planeta (Myers 

et al., 2000). 

Conforme Marcuzzo et al. (2012), o Cerrado, na região centro-oeste, possui 

uma área de 910.829,12 km² abrangendo 72,6% do território da região que, por sua vez, 

possui uma área total de 1.601.172,11 km². No Brasil está localizado, em sua maior parte, 

no Planalto Central (Ribeiro & Walter, 2008), representando cerca de 23% da área do País, 

com 204 milhões de hectares, em altitutes que variam de 300 m a 1.600 m (Ab’Sáber, 

1983; Lopes, 1984; Silva et al., 2001). Em área contínua abrange os Estados de Goiás e 

Tocantins, além do Distrito Federal, parte dos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo. Também está 

presente em áreas disjuntas ao norte nos Estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e 

ao sul em pequenas ilhas no Paraná (Ribeiro & Walter, 2008). 

 

2.1.1 Aspectos edáficos 

Embora não existam evidências fósseis de sua história geológica, acredita-se 

que o Cerrado seja uma formação vegetal existente desde o Cretáceo, antes da separação 

dos continentes Sul Americano e Africano. Portanto, seus solos são considerados um dos 

mais antigos (Ratter & Ribeiro, 1996). 

A classe de um solo é determinada com base principalmente em suas 

características morfológicas, físicas e químicas. Dessa forma, Reatto et al. (2008) 

apresentaram as principais classes de solos do domínio Cerrado assim distribuídas: 

Latossolo Vermelho-Amarelo 24,56%, Latossolo Vermelho 22,10%, Neossolo Quartzarênico 

14,56%, Argissolo-Vermelho-Amarelo 7,20%, Neossolo Litólico 7,49%, Argissolo Vermelho 
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6,46%, Plintossolo Háplico 5,41%, Cambissolo 3,47%, Plintossolo Pétrico 2,91%, 

Gleissolo Háplico 1,41%, Nitossolo Vermelho 1,43%, Latossolo Amarelo 2,00%, 

Gleissolo Melânico 0,20%, Chernossolo 0,08%, Planossolo 0,27%, Neossolo Flúvico 

0,07% e Organossolo Mésico ou Háplico 0,01%.  

De forma geral, os solos do Cerrado possuem fertilidade muito baixa devido à 

intensa meteorização que prevaleceu durante a sua formação, com dessilificação e 

lixiviação de nutrientes, juntamente com a remoção de minerais primários; baixa saturação 

por bases e alta acidez, acompanhada de elevada saturação por alumínio e manganês 

trocáveis (Malavolta & Kliemann, 1985). 

 

2.1.2 Aspectos climáticos 

A maior parte da região do Cerrado possui ar quente e úmido. Seu clima é 

Megatérmico ou Tropical Úmido, com o subtipo clima de Savana, com inverno seco e 

chuvas máximas de verão, classificado como Aw pela classificação de Köppen (Silva et 

al., 2008). 

A temperatura média anual da região do Cerrado fica entre 22°C e 27ºC 

(Fernandes et al., 2012), com a média das máximas variando pouco no decorrer dos meses. 

As máximas absolutas mensais não variam muito ao longo dos meses do ano, ao contrário 

das mínimas absolutas mensais, que apresentam grande variação (Marcuzzo et al., 2012). 

Segundo Silva et al. (2008), durante o verão as temperaturas mínimas estão entre 16ºC e 

20ºC, sendo que durante o inverno diminuem significativamente para valores entre 8ºC e 

15ºC. As temperaturas apresentam também variação espacial, observando-se aumento 

relativo no sentido Sul-Norte do País. 

A pluviosidade anual varia de 400 mm a 600 mm na parte mais seca dessa 

região, na porção Nordeste, mas pode chegar até 2.200 mm no Oeste (Silva et al., 2008). 

Em geral, a precipitação média anual fica entre 1.200 mm e 1.800 mm (Marcuzzo et al., 

2012). A distribuição do regime pluvial da época chuvosa também apresenta alta 

heterogeneidade espacial, com menores classes de precipitação na franja limítrofe com a 

região Semiárida (Silva et al., 2008). Contudo, curtos períodos de seca, chamados de 

veranicos, podem ocorrer em meio a esta estação (Coutinho, 2002). 

A umidade relativa do ar, em mais de 90% dessa região, apresenta média anual 

entre 60% e 80%. Durante o período de seca, época que corresponde ao inverno, são 

registradas as menores taxas, entre 9% e 11%, com média de 40% a 60%, além das 
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maiores intensidades de ventos. Isso acontece justamente quando as espécies vegetais com 

sementes aladas estão abrindo seus frutos, para que o vento seja o seu principal elemento 

dispersor (anemocoria). Quando começam as chuvas, tem maior ocorrência de maturação 

de outros tipos de frutos, que vão servir de alimento a uma fauna bem variada (zoocoria). 

Dessa forma, o ciclo vegetativo das plantas do Cerrado ocorre sob influência de fenômenos 

climáticos naturais (Silva et al., 2008). 

 

2.1.3 Fitofisionomias 

O Cerrado apresenta fitofisionomia ecológica semelhante aos Llanos presentes 

na Bolívia, Colômbia, Paraguai, Suriname e Venezuela (Ribeiro & Walter, 1998), e 

também à das Savanas Tropicais da África, Ásia e Austrália (Eiten, 1972, 1994). 

Ribeiro & Walter (2008) descreveram onze tipos fitofisionômicos no Cerrado 

gerais enquadrados em três categorias: formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, 

Mata Seca e Cerradão), formações savânicas (Cerrado sentido restrito, Parque de Cerrado, 

Palmeiral e Vereda) e formações campestres (Campo Sujo, Campo Limpo e Campo 

Rupestre). O Cerrado Rupestre é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustiva do Cerrado 

sentido restrito, que ocorre em ambientes rupestres. Com cobertura arbórea de 5% a 20%, 

atingindo, em média, de 2 m a 4 m de altura, e extrato arbustivo-herbáceo também 

destacado pode ocorrer em trechos contínuos, mas geralmente aparece em mosaicos, 

incluído em outros tipos de vegetação. Indivíduos arbóreos, em densidade variável, 

concentram-se em fendas de rochas. Nessa fitofisionomia destacam-se espécies da família 

Bromeliaceae (objeto de estudo nesse trabalho), assim como de Asteraceae, Cactaceae, 

Eriocaulaceae, Melastomataceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Velloziaceae, dentre outras.  

O Cerrado, embora apresente algumas espécies de ampla dispersão, é 

caracterizado muito mais pelo seu aspecto fisionômico do que por sua florística, pois esta 

varia muito dentro deste Domínio (Naves, 1999). Assim, podem ser distinguidos vários 

tipos fisionômicos, sendo: as formações de Cerrado, com agrupamentos de árvores baixas 

com ramificações irregulares, troncos retorcidos, casca grossa, folhas coriáceas e caducas, 

distribuídas sobre um estrato herbáceo e subarbustivo; o Cerradão, que apresenta árvores 

maiores, pouco retorcidas, com boa cobertura vegetal dando um aspecto de mata, e uma 

vegetação herbácea e arbustiva ocupando diferentes estratos; o campo sujo, com vegetação 

essencialmente herbácea e arbustiva; o campo limpo, com vegetação herbácea, com raros 

arbustos e ausência de árvores; as veredas, que são formações vegetais ao longo de brejos 
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ou locais encharcados, caracterizando um “caminho” de palmeiras buritis (Mauritia 

flexuosa L. f.), as quais só sobrevivem neste tipo de terreno e; as matas de galerias ou 

ciliares, que são matas fechadas que ocorrem em nascentes ou ao longo de cursos de água, 

em regiões mais férteis (Ribeiro et al., 1983). 

Algumas características do Cerrado fizeram com que as plantas passassem, ao 

longo de seus processos evolutivos, por mudanças que lhes permitissem adquirir melhores 

condições adaptativas, seja pela menor exigência em alguns nutrientes, ou por 

apresentarem tolerância à elevada acidez e aos altos teores de alumínio dos solos (Ferraz, 

1987). Conforme Ribeiro & Walter (1998), a vegetação ocorre geralmente em solos ácidos, 

pobres em nutrientes ou nas frestas dos afloramentos rochosos. Normalmente, a 

disponibilidade de água no solo é restrita, já que as águas pluviais escoam rapidamente 

para os rios, devido à pequena profundidade e reduzida capacidade de retenção do solo. A 

flora em áreas de campo pode variar muito em poucos metros de distância, e a densidade 

das espécies depende do substrato, da profundidade e fertilidade do solo, da 

disponibilidade de água, da posição topográfica, etc. 

De forma geral, sua vegetação constitui-se, basicamente, por dois estratos, um 

arbóreo/arbustivo de caráter lenhoso e, o outro herbáceo/subarbustivo formado por 

gramíneas, outras ervas e pequenos subarbustos (Coutinho, 1992). Segundo Ferri (1977), 

encontra-se dividida em três grupos: o das plantas permanentes, de raízes profundas; o das 

espécies efêmeras, de raízes superficiais; e o das gramíneas que podem ser permanentes ou 

efêmeras, embora todas vegetem no verão. 

O Cerrado possui aproximadamente 160.000 espécies de plantas, fungos e 

animais, e grande diversidade fisionômica e florística (Borges & Shepherd, 2005). 

Segundo a literatura, já foram listados 13.171 táxons e 12.356 espécies de plantas nesse 

Domínio, cuja riqueza florística ultrapassa em muito as compilações pré-existentes 

(Resende & Guimarães, 2007; Mendonça et al., 2008). Segundo Machado et al. (2004), sua 

grande diversidade de espécies de animais e plantas está associada à diversidade de 

ambientes, que variam significativamente no sentido horizontal, podendo ocorrer 

ambientes diferentes em uma mesma região. Assim, essas espécies apresentam grande 

associação com os ecossistemas locais, podendo estar muito ligadas aos ambientes 

naturais. Por isso, a importância de se manter o mosaico de vegetação natural do Cerrado 

como estratégia básica para garantir diversidade biológica expressiva. A sua 

biodiversidade possui significativo número de endemismos para vários grupos de animais e 
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plantas, podendo chegar a mais de 70% entre as plantas herbáceas, como é o caso das 

espécies da família Velloziaceae associadas aos campos rupestres (Filgueiras, 2002). 

Contudo, segundo Felfili et al. (2004), ocorre redução de 3% ao ano na 

superfície dos Cerrados, levando à perdas de espécies endêmicas que ainda não foram 

devidamente estudadas. O avanço da atividade agrossilvipastoril vem, a cada dia, abrindo 

novas áreas, principalmente na região dos Cerrados. Essas áreas de fronteiras são locais de 

destruição da vegetação nativa e incorporação de monoculturas extensivas.  

Machado et al. (2004) calcularam que a área desmatada para o Cerrado até o 

ano de 2002 era de 54,9% da área original (cerca de 1,58 milhões de hectares), ressaltando 

que as áreas com os mais expressivos blocos de vegetação nativa correspondiam a locais 

onde as características do terreno representavam um impeditivo à implantação de grandes 

projetos, tais como a Serra do Espinhaço no centro-leste do estado de Minas Gerais, a 

Serra da Mesa em Goiás e norte do Distrito Federal, e a região da Ilha do Bananal na 

planície do rio Araguaia; ou a locais onde existiam boas condições de ampliação das áreas 

de agricultura, mas faltava infraestrutura básica, como no oeste do estado da Bahia e sul 

dos estados do Piauí e Maranhão. Estes autores estimaram perda anual média de 1,1% das 

áreas de Cerrado, ou 2,2 milhões de hectares, com base nos próprios levantamentos e em 

outros trabalhos relacionados à cobertura vegetal nativa. 

As alterações ocorridas no domínio Cerrado trouxeram muitos danos ao meio, 

como a fragmentação de habitats, extinção da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, 

poluição de aqüíferos, degradação do ecossistema e alterações no ciclo de queimadas. 

Apesar de o Cerrado ser adaptado ao fogo (pois muitas espécies de plantas precisam do 

fogo para rebrotar), o desequilíbrio destas queimadas causa o empobrecimento de 

nutrientes do solo, além de causar erosões no solo, degradação da biota nativa e alteração 

das condições climáticas da região, o que pode ser prejudicial à flora e fauna locais (Klink 

& Moreira, 2002). 

Dessa forma, faz-se necessário o estudo de espécies nativas visando sua 

perpetuação, conservação da variabilidade genética e exploração de seus vários usos, 

incluindo o uso no paisagismo (Siqueira Filho & Tabareli, 2006). 

 

2.2 FAMILIA BROMELIACEAE 

A família Bromeliaceae foi estabelecida em 1798 por Antoine Laurent de 

Jussieu (1748-1836), utilizando a denominação “Bromeliae”. Em 1805, o naturalista 
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francês Augustin François Cesar Provençal, conhecido como Auguste de Saint-Hilaire 

(1772-1845), acresceu o sufixo “aceae” (Leme & Marigo, 1993; Rizzo, 1996; Silva, 2000). 

Esta família compreende 58 gêneros, aproximadamente 3.172 espécies e milhares de 

híbridos (Luther, 2000, 2006). No País está presente em todo território, desde a Caatinga 

aos Campos de Altitude, passando pelos Campos Rupestres, Floresta Amazônica, Restinga 

e, especialmente, na Mata Atlântica (Leme & Marigo, 1993). No Cerrado, cerca de 1,8% 

da flora está representada por espécies da família Bromeliaceae (Rezende & Guimarães, 

2007; Mendonça et al., 2008). 

São plantas perenes, que possuem grande variedade de formas, cores e 

tamanhos (Leme & Marigo, 1993), podendo ser terrícolas, rupícolas ou epífitas, 

geralmente herbáceas. Apresentam-se desde plantas delicadas e de pequeno porte, como a 

Tillandsia recurvata (L.) L. com alguns centímetros de comprimento, até plantas de grande 

porte, como a Puya raimondii Harms encontrada nos Andes, que chega a atingir mais de 

10 m de altura (Smith & Downs 1974; Reitz 1983). 

A família está tradicionalmente dividida em três subfamílias Pitcairnioideae, 

Tillandsioideae e Bromelioideae, considerando-se os caracteres florais e morfologia de 

frutos e sementes (Leme & Marigo, 1993; Paula & Silva, 2001). O reconhecimento prático 

dessas é baseado na morfologia da folha, do gineceu, do fruto e das sementes.  

A maioria das espécies da subfamília Pitcairnioideae é terrícola, apresentando 

ovário geralmente súpero e frutos secos, tipo cápsula deiscente. Possuem sementes nuas 

com apêndices não plumosos. As margens das folhas geralmente têm espinhos (Smith & 

Downs, 1974). As espécies da subfamília Tillandisioideae são essencialmente epífitas, 

exceto as do gênero Alcantarea, que são todas saxícolas. O ovário geralmente é súpero e o 

fruto é seco, tipo cápsula deiscente, com sementes plumosas. As margens das folhas são 

desprovidas de espinhos (Smith & Downs, 1977). As espécies da subfamília 

Bromelioideae são epífitas ou terrícolas. O ovário é ínfero e o fruto, em forma de baga, 

contém sementes sem apêndices. As margens das folhas, em quase todas as espécies, 

apresentam espinhos (Smith & Downs, 1979). Dentre as três subfamílias, Bromelioideae 

possui maior diversidade morfológica, e possivelmente maior variabilidade genética, o que 

se reflete na inclusão de mais da metade dos gêneros nesta subfamília (Benzing, 1980).  

As bromélias apresentam, em geral, inflorescências vistosas e folhas 

distribuídas em roseta, usualmente com bainha alargada na base, propiciando a formação 

de um reservatório de água e nutrientes (Reitz, 1983), cujo papel ecofisiológico é de 
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grande importância, tanto na nutrição das plantas, como em constituir um microambiente 

onde habitam animais diversos, desde formigas, sapos, aracnídeos, serpentes, dentre outros 

(Moreira et al., 2006a). 

Segundo Leme & Marigo (1993), essa arquitetura foliar e sua curiosa fisiologia 

são resultados de longos e múltiplos processos adaptativos. Para atingir elevado nível 

evolutivo foi fundamental, além da aquisição dos tricomas foliares, a conquista do 

mecanismo tanque da roseta. A estrutura das rosetas foliares como tanques varia de acordo 

com cada grupo taxonômico, revelando forte adaptação à luminosidade do ambiente, à 

indispensável economia de água, e à estratégia nutricional da planta. 

As bromélias podem ser agrupadas em quatro categorias básicas, de acordo 

com sua ecologia e estratégia nutricional, com base no modelo de Pittendrigh (1948): 

 Solo-dependentes, que são plantas terrestres desprovidas de tanques e com raízes 

funcionais; 

 Prototanques, que são bromélias com tanques rudimentares e raízes funcionais; 

 Tanque-dependentes, aquelas com tanques bem desenvolvidos e tricomas absorventes; 

 Atmosfércias, plantas providas de avançadíssimo sistema de tricomas absorventes. 

Há muito tempo espécies dessa família vêm sendo utilizadas pelos povos 

nativos das Américas, estando fortemente presentes em suas culturas. Mais de 90 espécies 

são usadas no mundo todo para diversos fins: fibras, forragem, alimentação humana, rituais 

místicos, combustíveis, medicinais, cosméticos, entre outros (Bennett et al., 2002). Além 

desses, essas plantas contribuem no ciclo ecológico para as matas, por manterem 

verdadeiros microecossistemas em seus fitotelmos (Leme & Marigo, 1993). 

Cita-se, ainda, o potencial ornamental das bromélias, devido à grande 

variabilidade de formas, sendo em geral plantas bem características. Segundo Rizzini 

(1997) e Benzing (2000), os diferentes habitats e, especialmente, a natureza do substrato 

influenciam no aspecto da planta, que pode variar amplamente em tamanho e coloração das 

folhas, assim como na morfologia das flores. De acordo com Andrade & Demattê (1999), o 

mercado florístico dessas plantas vem se mostrando como uma atividade de importância 

econômica e relevante, destacando-se várias espécies com potencial ornamental. Os 

gêneros mais cultivados para esse fim, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, são Aechmea, 

Alcantarea, Ananas, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Nidularium, Tillandisia e 

Vriesia. 

O fascínio e popularidade das bromélias, por sua enorme beleza, vêm fazendo 
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com que as bromélias sejam amplamente procuradas para uso em projetos paisagísticos 

(Leme & Marigo, 1993). Assim, algumas espécies de bromélias nativas do Cerrado já vêm 

sendo estudadas, como por exemplo o trabalho de Oliveira (2011) com a espécie Dyckia 

burchellii Baker, de Afiune-Costa (2009) e Zucchi (2016) com a Bromelia reversacantha 

Mez., espécie foco também desse trabalho; e ainda de Carneiro (2002) em trinta áreas de 

um hectare cada, distribuídas em dezenove municípios de Goiás, estudando dezenove 

espécies de bromélias. Contudo, a procura por essas plantas pode acarretar em sérios 

problemas ecológicos, devido ao extrativismo inadequado em seus habitats naturais, 

podendo colocá-las em risco de extinção nas áreas de ocorrência (Leme & Marigo, 1993). 

 

2.3 Bromelia reversacantha MEZ 

Das bromélias nativas do Cerrado com potencial ornamental, destaca-se a 

Bromelia reversachanta (Figura 1). Apresenta características interessantes, tais como 

folhas persistentes, inflorescência vistosa e duradoura, e porte interessante para uso no 

paisagismo, ou para formar maciços ou mesmo sozinha plantada em vasos (Afiune-Costa, 

2009). 

Essa espécie, descrita pela primeira vez na Flora Brasiliensis em 1891 (Mez, 

1891).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bromelia reversacantha Mez. em ambiente natural na Reserva Biológica prof. 

José Ângelo Rizzo na Serra Dourada, município de Mossâmedes, GO, 2015: A. 

planta inteira; B. detalhe da inflorescência; C. detalhe da infrutescência. 

 

A descrição da espécie foi publicada posteriormente, por Lyman Bradford 

A B C 
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Smith e Robert Jack Downs em outra grande obra, destinada ao inventário publicado das 

plantas dos trópicos do Novo Mundo, a Flora Neotrópica, na monografia número quatorze, 

parte três, como se segue: 

“Folhas (internas) não estreitadas entre a bainha e o limbo foliar; bainha 

alongada, estreitamente lanceolada, densamente serreada, densamente branco-tomentosa; 

limbo linear, atenuado, sub-densamente serreado com espinhos curvados e finos, com 1 

mm a 1,5 mm de comprimento. Escapo floral evidente, robusto, branco-tomentoso; 

brácteas do escapo floral semelhantes às folhas internas, densamente imbricadas. 

Inflorescência densamente paniculada, sub-globosa, muitas flores, 14 cm de comprimento; 

brácteas primárias semelhantes às brácteas do escapo floral mas, com ausência de limbo, 

levemente tomentosas próximo do ápice; ramificações com seis flores, frouxamente 

racemosas. Brácteas florais ovais-lanceoladas, agudas e obliquamente “emarginadas”, 

envolvendo igualmente o ovário, 15 mm a 20 mm  de comprimento, pálidas, sub-glabras, 

fortemente carinadas; flores com 25 mm a 30 mm de comprimento, curto-pediceladas. 

Sépalas sub-eretas, livres, sub-ovadas-lanceoladas, estreitadas a partir da base até o ápice, 

sub-agudas, 11 mm de comprimento, carinadas, curvadas, levemente tomentosas; pétalas 

estreitamente lanceoladas, agudas, 15 mm de comprimento, ligadas por 3 mm, espessas, 

glabras; estames presentes; ovário finamente cilíndrico, densamente branco-tomentoso” 

(Smith & Downs, 1979). 

Embora haja indícios de endemismo, a literatura consultada não cita a 

distribuição da espécie, indicando apenas o Rio Bagagem, em Goiás (Smith & Downs, 

1979) e no Brasil (Mez, 1891; Smith & Downs, 1979) como a localização da espécie tipo 

coletada. Segundo os dados disponíveis até o momento, ocorre em áreas de Cerrado 

Rupestre (Afiune-Costa, 2009).  

De acordo com Afiune-Costa (2009), a B. reversacantha ocorre naturalmente 

em solos ácidos, arenosos, com alto teor de alumínio e nutricionalmente pobres. Apresenta 

crescimento lento, sendo o período chuvoso mais favorável ao seu desenvolvimento. 

Caracteriza-se por ser terrícola, ocorrendo em ambientes secos e à meia-sombra. É uma 

espécie que pouco se tem referências, carecendo de mais informações técnicas que possam 

promover o incremento da produtividade e da qualidade dessas plantas. 

 

2.4 SUBSTRATOS  

O termo substrato é definido como sendo o meio físico onde se desenvolvem as 
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raízes das plantas cultivadas fora do solo, em recipientes (Kämpf, 2000). O substrato 

fornece sustentação para as plantas, regulando a disponibilidade de nutrientes e de água 

para as raízes, e permitindo a troca de gases (Minami, 2000; Kämpf, 2000).  

De acordo com Hoffmann et al. (1996), um bom substrato deve ser firme e 

denso o suficiente para dar sustentação até o enraizamento; não encolher ou expandir com 

a variação da umidade; reter água em quantidade adequada; e ser suficientemente poroso 

para permitir a drenagem da água e a aeração. Deve também, estar livre de invasoras, 

nematoides ou outros patógenos; não apresentar níveis excessivos de salinidade e permitir 

a esterilização por vapor. 

Como o cultivo em recipientes requer irrigações e fertilizações frequentes, faz-

se necessário o conhecimento das propriedades químicas e físicas dos substratos, por serem 

fatores determinantes no manejo e controle de qualidade dos cultivos (Schmitz et al., 2002; 

Abreu et al., 2007). Assim, o substrato ideal para a produção de mudas de plantas 

ornamentais é aquele que apresenta uniformidade em sua composição, baixa densidade, 

boa capacidade de absorção e retenção de água e de fornecimento dos nutrientes 

necessários às plantas, boa aeração, drenagem suficiente, e isenção de insetos pragas, 

organismos patogênicos e sementes de plantas indesejáveis. Aliado a isso deve apresentar 

facilidade de ser trabalhado (peneirado, misturado, colocado nos recipientes) a qualquer 

tempo, ser abundante, economicamente viável e formar torrões que não se desintegrem 

durante o transporte e retirada da embalagem que envolve a muda (Wendling & Gatto, 

2002). Além dessas, citam-se ainda ser isento de substâncias tóxicas, com estabilidade 

físico-química e ser inodoro (Minami, 2000). 

Nenhum substrato por si só é ideal, pois nem sempre é possível reunir todas as 

características desejáveis num só material, fazendo-se necessário o uso de diversos 

materiais em mistura (Martinez, 2002). Conforme Milner (2001), a escolha do tipo de 

substrato a ser utilizado varia de acordo com as necessidades de cada espécie; todavia, 

ressalta que deve ter maior atenção em relação às propriedades físicas do que as químicas, 

já que as primeiras não podem ser fácil e simplesmente modificadas. Condições adequadas 

à germinação e/ou surgimento e desenvolvimento do sistema de raízes dependem da 

ausência de patógenos e de plantas daninhas, do pH adequado, da textura e estrutura do 

substrato (Silva & Klink, 2001). 

Um substrato é formado por três fases: a fase sólida, que é responsável pelo 

suporte mecânico do sistema radicular; a fase líquida, que é responsável por suprir a planta 
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com água e nutrientes; e a fase gasosa, que garante o transporte do oxigênio e gás 

carbônico entre as raízes e a atmosfera (Lemaire, 1995). 

As bromélias utilizam diferentes substratos para fixação, podendo ser 

encontradas em solo, rochas e sobre outras plantas (Cogliatti-Carvalho & Rocha 2001). 

Segundo Rizzini (1997) e Benzing (2000), os diferentes habitats e, especialmente, a 

natureza do substrato influenciam no aspecto da planta, que pode variar amplamente em 

tamanho e coloração das folhas, assim como na morfologia das flores. O substrato para 

bromeliáceas deve ser bem drenado, arejado, não compactado e levemente ácido, para 

permitir o bom desenvolvimento do sistema radicular (Paula & Silva, 2004). 

Wall (1988) e Williams & Hodgson (1990) recomendaram, para a maioria das 

bromélias, a mistura de areia grossa, turfa de esfagno e terra vegetal, em volumes iguais, o 

que proporciona a drenagem necessária. Além das características essenciais, o substrato 

empregado no cultivo de bromélias deve ser igualmente, acessível ao produtor; localmente 

abundante; ecologicamente correto e de baixo custo (Silva, 1994). 

De acordo com Takane et al. (2013), o fator químico de um substrato 

normalmente é esquecido pelos produtores tradicionais. A parte química do substrato deve 

ser conhecida e levantada periodicamente, para evitar problemas com o crescimento das 

plantas. Conforme Kämpf (2000), em termos de materiais e misturas para a confecção de 

substratos, os problemas mais comumente encontrados estão relacionados com o pH, à 

capacidade de troca de cátions e à salinidade. O pH representa o grau de acidez do meio de 

cultivo e está diretamente relacionado com o crescimento das plantas, porque afeta a 

disponibilidade dos nutrientes e vários processos fisiológicos (Takane et al., 2013). 

As características químicas geralmente utilizadas em nível mundial para a 

caracterização de um substrato são: o pH, a capacidade de troca de cátions (CTC), a 

salinidade e o teor percentual de matéria orgânica nele presente (Minami, 2000; Bataglia & 

Furlani, 2004). Em meios com pH abaixo de 5,0 podem aparecer sintomas de deficiência 

de N, K, Ca, Mg e B, enquanto em pH acima de 6,5 poderá ocorrer problemas com a 

disponibilidade de P e dos micronutrientes Fe, Mn, Zn e Cu. O pH recomendado para o 

cultivo de bromélias deve estar entre 4,5 e 5,0 (Kämpf, 2000). 

Zucchi (2016) observou que a B. reversacantha desenvolve-se diretamente no 

solo e em serrapilheira. Segundo Paula & Silva (2004), esse comportamento é típico de 

bromélia terrestre, e o gênero Bromelia possui hábito preferencialmente terrestre, podendo, 

assim, ser cultivada em substratos compostos por terra. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

O experimento foi conduzido entre setembro de 2015 e setembro de 2016 na 

Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), em Goiânia, GO 

(16º40'43'' de latitude sul, 49º15'14''de longitude oeste e, aproximadamente, 749 m de 

altitude). O clima da região, segundo classificação de Köppen, é Aw, caracterizado como 

tropical, com duas estações bem definidas durante o ano: verão úmido nos meses de 

dezembro a março, e inverno seco predominante no período de junho a agosto (Cardoso et 

al., 2014). 

As plantas de Bromelia reversacantha Mez foram provenientes da cultura de 

tecido, obtidas por meio de sementes de plantas da Coleção Biológica de Bromélias 

Nativas do Cerrado da EA/UFG. Foram usadas plantas aclimatizadas em vasos plásticos 

contendo substrato comercial, de aproximadamente seis meses de idade, padronizadas em 

tamanho e vigor; as quais foram transplantadas individualmente para vasos plásticos pretos 

(1,3 L), contendo ao fundo, uma camada de 2,0 cm de pedras britadas para facilitar a 

drenagem da água. O volume restante foi preenchido com cinco diferentes composições de 

substratos (tratamentos), em proporções iguais (v/v): T1: terra de subsolo + areia; T2: terra 

de subsolo + substrato comercial; T3: substrato comercial + areia; T4: terra de subsolo + 

substrato comercial + areia; e T5: substrato comercial. O substrato comercial usado foi o 

Ouro Negro®, produzido por empresa goiana especialista na propagação comercial de 

plantas ornamentais, convencionalmente utilizado para a produção comercial de mudas em 

geral. A areia, de granulometria de 2 mm, foi adquirida em casa de material para 

construção. A terra de subsolo, caracterizado como Latossolo Vermelho Escuro distrófico 

(Eichler et al., 2008), foi coletada a partir de 20 cm de profundidade do solo, na Fazenda 

Experimental da EA/UFG. 

Os vasos foram colocados sobre bancadas de cultivo no interior de ambiente 

protegido, fechado na parte superior e nas laterais com tela sombreadora com 50% de 

interceptação de luz solar. A irrigação foi feita por meio de microaspersores a cada três 

dias, sendo suspensa nos dias chuvosos. A adubação das plantas foi realizada em intervalos 
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de 45 dias, por meio de aplicação de 10 g da formulação NPK na proporção 10-10-10 por 

vaso, sobre o substrato, totalizando oito adubações. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualisado, sendo 

cinco tratamentos (substratos) e trinta repetições. Cada unidade experimental foi 

representada por um vaso contendo uma planta.  

 

3.2  DADOS CLIMATOLÓGICOS 

Os dados diários de temperatura máxima, mínima e média, de umidade relativa 

do ar e de precipitação, relativos aos meses de setembro de 2015 a setembro de 2016 

(Figura 2), foram obtidos da Estação Evaporimétrica de Goiânia, GO, situada na EA/UFG, 

cedidos pelo Sistema de Informações Agroclimatológicas, elaborados pela área de 

Climatologia Agrícola do Setor de Engenharia Rural (UFG, 2017).  

 

Figura 2. Dados climáticos obtidos da Estação Evaporimétrica da Escola de Agronomia 

da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, GO, no período de 

setembro/2015 a setembro/2016: A. Temperatura do ar diária (máxima, média 

e mínima); B. Umidade relativa do ar diária; e C. Precipitação mensal.  

A 

B 

C 
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No período de realização do presente trabalho, a temperatura máxima diária 

variou de 22,6ºC (agosto/16) a 39,8ºC (outubro/15), atingindo maiores valores nos meses 

de setembro e outubro de 2015 e setembro de 2016. A temperatura mínima diária variou de 

17ºC a 22ºC entre os meses de novembro de 2015 a março de 2016 (Figura 2A). Contudo, 

nos meses de maio a setembro de 2016 houve grande amplitude térmica diária, com 

variação de 8ºC a 19ºC em termos de temperaturas mínimas, e temperaturas máximas 

variando de 22,6ºC a 37ºC. A umidade relativa do ar diária máxima foi de 97% em janeiro 

de 2016, e os menores índices ocorreram nos meses da primavera (Figura 2B), com a 

mínima de 36% em outubro de 2015. Houve precipitação de outubro de 2015 a março de 

2016. De abril a julho de 2016 praticamente não houve precipitação, iniciando-se 

novamente a partir de agosto de 2016. Os maiores índices de precipitação foram nos meses 

de novembro de 2015 e principalmente em janeiro de 2016, com precipitação média 

mensal de 213 mm e 353 mm, respectivamente (Figura 2C). 

 

3.3  AVALIAÇÕES 

 

3.3.1 Avaliações não destrutivas 

Após o transplantio para os vasos, as trinta plantas por tratamento foram 

avaliadas mensalmente ao longo de um ano, aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 

300, 330 e 365 dias, por meio das seguintes variáveis analisadas: 

 Comprimento da parte aérea da planta (cm): determinada por meio de régua graduada, 

posicionada verticalmente no nível do substrato até a extremidade superior formada pela 

folha mais alta, conservada em sua posição original; 

 Diâmetro externo da roseta foliar (mm): obtido pela média dos diâmetros nos sentidos 

norte-sul e leste-oeste. Por meio de régua graduada, ambos os diâmetros foram 

determinados considerando-se a distância entre as extremidades de duas folhas opostas, 

conservadas em suas posições originais, e sempre em locais marcados nas bordas dos 

vasos; 

 Diâmetro interno da roseta foliar (mm): obtido com o auxílio de um paquímetro digital, 

medido a partir do ápice da folha mais interna até o extremo oposto; 

 Comprimento da maior folha (cm): determinada por meio de régua graduada, a partir da 

base do limbo, no centro da roseta foliar, até o ápice da maior folha viva e inteira, 

conservada em sua posição original; 
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 Número de folhas inteiras: obtido pela contagem do número de folhas inteiras, 

considerando-se também folhas em processo de senescência; 

 Número de folhas verdes: obtido pela contagem do número de folhas verdes que 

apresentavam pelo menos 50% de sua área viva, considerando-se também folhas que 

não estavam inteiras; 

 Número de folhas secas: obtido pela contagem do número de folhas que apresentavam 

menos de 50% de sua área viva, considerando-se também folhas que não estavam 

inteiras;  

 Número total de folhas por planta: obtido pelo somatório do número de folhas verdes e 

do número de folhas secas; 

 Coloração das folhas: determinada visualmente, por meio de escala de cores criada para 

esse fim, com notas variando de 1 a 6 (Figura 3). 

 

Figura 3. Notas da escala de cores para determinação visual da coloração das folhas de 

planta de Bromelia reversacantha Mez: 1. verde; 2. verde-acinzentado; 3. verde-

arroxeado; 4. roxo; 5. roxo-acinzentado; e 6. roxo-verde-acinzentado. Escola de 

Agronomia/UFG, Goiânia, GO, 2015/2016. 

 

3.3.2  Avaliações destrutivas 

Ao final do experimento, com 365 dias após o transplantio, além das avaliações 

não destrutivas descritas anteriormente, foram selecionadas aleatoriamente quinze plantas 

por tratamento, que foram fragmentadas, para a determinação das variáveis a seguir:  

 Comprimento da maior raiz (cm): obtido por meio de régua graduada; 

 Diâmetro do caule (mm): determinado na posição mais próxima possível do colo da 

planta, com auxílio de um paquímetro digital; 

 Largura da folha mais larga (mm): determinada com o auxílio de um paquímetro digital; 

1 2 3 

4 5 6 
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 Área foliar (cm
2
): todas as folhas expandidas foram retiradas da planta, dispostas uma 

ao lado da outra sobre uma bancada de coloração branca, e fotografadas. As fotografias 

foram processadas pelo programa Quant® versão 1.0.1 (Vale et al., 2003), obtendo-se a 

área foliar da planta em cm
2
; 

 Volume das raízes (cm
3
): as raízes das plantas foram retiradas manualmente e colocadas 

em uma proveta graduada contendo um volume conhecido de água. O volume das raízes 

foi determinado pelo deslocamento de água dentro da proveta, sendo a unidade de 

medida transformada de mililitros (mL) para centímetros cúbicos (cm
3
); 

 Massas das matérias fresca da parte aérea e das raízes da planta (g): determinadas 

pesando-se a parte aérea e as raízes da planta, separadamente, em balança semi-

analítica;  

 Massas das matérias seca da parte aérea e das raízes da planta (g): a parte aérea e as 

raízes foram acondicionadas separadamente em sacos de papel e levadas para secagem 

em estufa com circulação de ar forçada, aquecida à 65ºC, até o material atingir massa 

constante, conforme Amaral et al. (2015); no caso da B. reversacantha, a massa 

constante foi verificada após 72 horas de secagem. Em seguida, a massa da matéria seca 

foi determinada por meio de pesagem em balança semi-analítica. 

 

3.3.3 Análises dos substratos e foliar 

Para caracterização dos substratos, retirou-se uma amostra de cada tratamento 

em dois momentos: no início do experimento (tempo inicial), e aos 365 dias, após a 

retirada das plantas dos vasos. Após coletadas, as amostras foram levadas para o 

Laboratório de Análise de Solos e Foliar (LASF) da Escola de Agronomia, da 

Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), para análise.  

As amostras de substratos foram preparadas segundo a Instrução Normativa nº 

17 de 21 de maio de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2007), tanto para análises químicas como físicas, sendo passadas, da maneira 

como foram recebidas, por uma peneira de malha 19 mm x 19 mm. Caso ficasse retida uma 

quantidade menor ou igual a 10%, deveriam ser reduzidas fisicamente as partículas em 

partes iguais e tantas vezes quanto necessário, para que todo o material passasse através da 

peneira. Em seguida, determinou-se as porcentagens de argila, silte e areia; e foram 

determinados os teores dos macronutrientes fósforo (extraídos pelo método Mehlich I), 

potássio, cálcio e magnésio; além da determinação da matéria orgânica, pH em CaCl2, 
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alumínio (extraído em KCl), acidez potencial (H+Al), saturação por bases (V%) e a 

capacidade de troca de cátions (CTC), de acordo com Embrapa (1997). 

Devido à ausência de protocolos a ser seguido para a coleta de folhas de 

bromélias ornamentais, os procedimentos de amostragem utilizados neste estudo foram os 

mesmos propostos por Cunha & Cabral (1999) e Oliveira (2004), para a cultura do abacaxi, 

espécie da mesma família. Para o abacaxizeiro, a folha utilizada para a analise é a “D” 

(normalmente a 4ª folha a partir do ápice), a mais jovem entre as folhas adultas e a mais 

ativa fisiologicamente entre todas as folhas, formando, em geral, um ângulo de 45º entre o 

nível do solo e um eixo imaginário, que passa pelo centro da planta. 

Para caracterização química, uma amostra de uma folha por planta de cada 

tratamento (15 folhas por tratamento), foi encaminhada ao LASF/EA/UFG. As amostras 

foram colocadas para secar em estufa de circulação forçada de ar por 72 horas à 

temperatura constante de 65°C e, em seguida, o material foi moído para análise. Foram 

determinados os teores dos macronutrientes nitrogênio pelo método de Kjedahl, fósforo 

(espectrometria com amarelo de vanadato), potássio (espectrometria de chama de emissão), 

cálcio e magnésio determinados por espectrometria de absorção atômica; e dos 

micronutrientes cobre, ferro, manganês e zinco, conforme Embrapa (2000). 

 

3.3.4  Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo as médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Foi realizada também a análise de 

regressão polinomial em função das épocas de avaliação, sendo a escolha da regressão 

baseada na significância do coeficiente de determinação das equações, obtidas por meio do 

teste t. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 AVALIAÇÕES NÃO DESTRUTIVAS 

Após um ano de cultivo em diferentes substratos, as plantas de B. 

reversacantha apresentaram, em média, 18,57 cm de comprimento da parte aérea, e 

diâmetros interno e externo da roseta foliar de 22,76 cm e 47,63 cm, respectivamente. 

Independentemente do substrato, o crescimento médio das bromélias após esse período foi 

de 42,60 cm em diâmetro externo, de 7,82 cm em diâmetro interno da roseta, e de 11,17 

cm em comprimento da parte aérea da planta, totalizando quase 1 cm por mês (Tabela 1).  

Os maiores incrementos em comprimento da parte aérea das plantas foram 

observados de outubro/15 a janeiro/16, especialmente de novembro para dezembro. De 

janeiro até maio foi um período crítico, havendo inclusive redução na altura das plantas 

(Tabela 1). Afiune-Costa (2009), estudando plantas da mesma espécie avaliadas em seu 

local de ocorrência, observou maior altura das plantas no mês de novembro. O autor 

também verificou redução nos valores desse parâmetro, o que se deve ao aumento do 

ângulo de abertura das folhas em determinado período do ano.  

Aos 365 dias de avaliação, praticamente não foi observada diferença estatística 

significativa para os diâmetros externo e interno da roseta. Exceções feitas aos 150 dias de 

cultivo (fevereiro), quando o diâmetro externo das plantas cultivadas na composição terra 

+ comercial foi estatisticamente superior; entretanto, esse padrão não se repetiu ao longo 

das demais avaliações; e também ao final dos 365 dias, quando as plantas cultivadas em 

substrato comercial apresentaram maior diâmetro interno do que as demais (Tabela 1). Em 

bromélias ornamentais, o diâmetro externo da roseta foliar é um parâmetro importante a ser 

considerado, pois permite orientar a tomada de decisão sobre o espaçamento adequado 

entre plantas e, consequentemente, definir a quantidade de plantas necessárias para 

determinada área, tanto em termos de produção de mudas, como na composição de 

projetos paisagísticos, e na utilização da espécie como planta em vaso (Barbosa, 2007).  
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Tabela 1. Diâmetros externo e interno da roseta foliar e comprimento da parte aérea de plantas de Bromelia reversacantha Mez, cultivadas 

em diferentes substratos, de outubro de 2015 a setembro de 2016. Goiânia, UFG. 

Tratamento 

Dias após transplantio 

30   60   90   120   150  180   210   240   270   300   330   365   

 Out  Nov  Dez  Jan  Fev  Mar  Abr  Maio  Jun  Jul  Ago  Set  

Diâmetro externo da roseta foliar (cm) 

Terra+Areia 5,20 a 11,75 a 23,86 a 30,58 a 40,03 abc 41,03 a 43,13 a 44,73 a 42,40 a 44,27 a 42,52 a 46,05 a 

Terra+Comercial 5,05 a 12,56 a 25,45 a 30,27 a 41,83 a 44,65 a 45,43 a 45,15 a 43,57 a 45,72 a 46,37 a 49,02 a 

Areia+Comercial 4,88 a 10,55 a 22,35 a 29,90 a 35,85 c 41,20 a 43,81 a 45,07 a 43,23 a 44,74 a 45,83 a 47,88 a 

Terra+Areia+Comercial 5,38 a 11,01 a 24,13 a 31,78 a 41,33 ab 43,62 a 45,83 a 46,58 a 45,68 a 43,42 a 44,63 a 46,62 a 

Comercial 4,61 a 9,76 a 21,54 a 28,88 a 37,13 bc 41,32 a 45,43 a 46,00 a 45,03 a 45,90 a 45,73 a 48,57 a 

Média 5,02  11,13  23,47  30,28  39,23  42,36  44,73  45,51  43,98  44,81  45,02  47,63  

CV (%) 40,4 

Diâmetro interno da roseta foliar (mm) 

Terra+Areia 14,85 a 23,23 a 26,95 a 22,26 a 20,23 a 17,39 a 15,88 a 21,05 a 19,34 a 18,31 a 18,79 a 20,88 b 

Terra+Comercial 14,78 a 22,03 a 27,09 a 24,48 a 22,23 a 19,73 a 17,10 a 21,51 a 21,49 a 20,75 a 20,48 a 22,76 ab 

Areia+Comercial 14,81 a 20,82 a 24,54 a 23,84 a 20,23 a 18,41 a 16,77 a 22,06 a 22,24 a 20,91 a 20,60 a 23,26 ab 

Terra+Areia+Comercial 14,81 a 22,80 a 27,42 a 23,76 a 20,81 a 18,29 a 16,10 a 23,71 a 22,13 a 20,25 a 20,38 a 22,74 ab 

Comercial 15,42 a 20,50 a 24,90 a 24,42 a 21,41 a 18,52 a 16,22 a 20,89 a 20,49 a 20,11 a 21,58 a 24,15 a 

Média 14,93  21,88  26,18  23,75  20,98  18,47  16,41  21,84  21,14  20,07  20,37  22,76  

CV (%) 18,27 

Comprimento da parte aérea da planta (cm) 

Terra+Areia 8,01 a 12,28 a 17,69 ab 21,03 abc 19,52 c 13,80 c 12,60 c 12,70 b 14,76 b 16,58 a 16,70 b 17,25 b 

Terra+Comercial 7,54 a 13,09 a 18,59 ab 23,07 a 22,33 ab 17,22 ab 15,15 ab 14,77 ab 15,33 ab 17,60 a 18,47 ab 18,92 ab 

Areia+Comercial 7,13 a 11,81 a 17,86 ab 20,90 bc 21,35 abc 18,54 a 15,90 a 15,35 a 16,70 ab 16,81 a 17,59 ab 18,26 ab 

Terra+Areia+Comercial 7,23 a 11,34 a 18,94 a 22,55 ab 20,43 bc 15,85 bc 13,33 bc 13,87 ab 17,15 a 18,43 a 19,30 a 19,67 a 

Comercial 7,11 a 11,44 a 16,72 b 20,20 c 23,12 a 17,30 ab 15,80 a 14,37 ab 15,75 ab 16,87 a 18,43 ab 18,75 ab 

Média 7,40  11,99  17,96  21,55  21,35  16,54  14,56  14,21  15,94  17,26  18,10  18,57  

CV (%) 35,41 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Para a análise de regressão, ajustou-se as médias do diâmetro externo da roseta 

foliar às equações de segundo grau, em função das datas das avaliações. As curvas de 

regressão se mostraram praticamente sobrepostas durante todo o período (Figura 4A). Isto 

indica que, independentemente das composições dos substratos, houve incremento no 

diâmetro externo da roseta foliar durante quase todo o período de avaliação, apresentando 

pequeno decréscimo a partir de 270 dias (de junho a agosto), coincidindo com o período de 

grande amplitude térmica diária, umidade relativa do ar mais baixa e redução das 

precipitações pluviométricas. O ponto de máximo foi atingido nos meses de junho e julho 

para todos os tratamentos (Figura 4A).  

Já em termos de diâmetro interno da roseta foliar, os valores do coeficiente de 

determinação (R
2
) das equações obtidas ficaram próximos à zero (Tabela 2). Isto mostra 

que não existe interação entre as variáveis épocas de avaliação e substratos para esse 

parâmetro (Figura 4B). Segundo Zucchi (2016), observando plantas de B. reversacantha 

em habitat natural, verificou que estas parecem não formar tanque verdadeiro. De acordo 

com Paula & Silva (2004), a não formação de tanque pode representar uma característica 

positiva, tendo em vista a vinculação da água acumulada no tanque com o favorecimento 

da multiplicação do mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypti), apesar das bromélias 

não serem o habitat preferencial de reprodução desse inseto. Ainda segundo esses autores, 

as plantas do gênero Bromelia, conforme a ecologia e estratégia de nutrição apresentam 

prototanques, que são tanques rudimentares com capacidade de reter pequena quantidade 

de água por tempo limitado. Suas raízes são funcionais e as escamas foliares são pouco 

eficientes na absorção de água e sais minerais.  

Em relação ao comprimento da parte aérea, as bromélias apresentaram 

diferenças estatísticas significativas a partir de 90 dias de cultivo (dezembro/15). De forma 

geral, os tratamentos contendo substrato comercial demonstraram melhores resultados, 

com destaque para terra + areia + comercial, cujas plantas apresentaram os maiores 

comprimentos, 19,67 cm, aos 365 dias. Já as plantas cultivadas na mistura terra + areia 

apresentaram as menores médias ao longo de quase todo o período de avaliação (Tabela 1).  

Nos primeiros 90 a 120 dias de cultivo (de dezembro/15 a janeiro/16), as 

plantas cultivadas em substrato comercial apresentaram as menores médias para 

comprimento da parte aérea, 16,72 cm e 20,20 cm, respectivamente (Tabela 1). Isto se 

deve provavelmente ao fato deste substrato, apesar de sua alta percentagem de matéria 

orgânica, apresentar inicialmente, menor valor de pH (3,8), além de alto teor de alumínio 
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(0,9 cmolc.dm
-3

) (Tabela 6), o que pode ter afetado o crescimento inicial das plantas. 

Diferentemente, alguns autores afirmam que bromélias cultivadas em substrato comercial, 

em geral obtêm maiores índices de altura da planta, comparadas ao uso de substratos 

preparados, assim como as plântulas oriundas de meios de cultura apresentam pegamento 

significativo na fase de aclimatização nesse substrato. Em substratos preparados, estas 

plantas apresentam menor taxa de crescimento e maior variação no estádio de 

desenvolvimento (Pasqual et al., 1998; Rodrigues, 2003).  

A altura, assim como o diâmetro da parte aérea do vegetal, são características 

importantes a serem consideradas no paisagismo, devendo ser conhecidos quando se faz 

sua alocação e especificação no projeto paisagístico, visando sua disposição em 

espaçamentos adequados à composição que se quer e, ao mesmo tempo, ao bom 

desenvolvimento do vegetal (Zucchi, 2016). O porte é um excelente parâmetro para 

classificação das espécies visando o uso em paisagismo (Santos, 2008). Além disto, a 

altura da planta adulta auxilia na definição de seu uso paisagístico, podendo assim ser 

usada em bordadura, cerca viva, maciço, isolada, em vaso, entre outros. Segundo Neitzke 

et al. (2010), plantas de pequeno porte são bastante desejáveis, pois possibilitam o cultivo 

em recipientes relativamente pequenos sem comprometer seu crescimento e 

desenvolvimento; plantas de porte mediano a alto podem ser destinadas ao cultivo em 

jardins.  

Para o comprimento da parte aérea da planta ajustou-se as médias às equações 

de segundo grau em função dos períodos de avaliação, observando-se tendência de 

incremento, de forma polinomial, no decorrer do tempo. Os pontos de máximo foram 

atingidos em momentos diferentes, de acordo com o substrato de cultivo (Figura 4C).  
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Figura 4. Curvas de regressão para o diâmetro externo da roseta foliar (cm) (A), 

diâmetro interno da roseta foliar (mm) (B) e comprimento da parte aérea da 

planta (cm) (C) de Bromelia reversacantha Mez, cultivadas em diferentes 

substratos, de setembro de 2015 a setembro de 2016. Goiânia, GO.  
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Tabela 2. Equações matemáticas ajustadas e coeficiente de determinação (R
2
) das variáveis analisadas em plantas de Bromelia reversacantha 

Mez, cultivadas em diferentes substratos, durante 365 dias. Goiânia, UFG, 2015/2016. 

Tratamento 
Diâmetro externo da roseta foliar (cm) Diâmetro interno da roseta foliar (mm) Comprimento da parte aérea (cm) 

R
2
  Equação Matemática R

2
  Equação Matemática R

2
  Equação Matemática 

T+A 0,965 y= -0,000666x
2
 + 0,369920x - 5,022227 0,033 Y= -0,000002x

2
 - 0,004747x + 20,958705 0,139 y= -0,000089x

2 
+ 0,043920x + 10,993295 

T+C 0,956 y= -0,000669x
2
 + 0,378443x - 4,906227 0,022 Y= -0,000045x

2
 + 0,018835x + 19,744386 0,246 y= -0,000161x

2
 + 0,074941x + 10,92114 

A+C 0,979 y= -0,000607x
2
 + 0,358405x - 5,694205  0,076 Y= -0,000018x

2
 + 0,014265x + 18,814955 0,446 y= -0,000206x

2
 + 0,095013x + 8,037864 

T+A+C 0,966 y= -0,000743x
2
 + 0,404011x - 6,704727 0,007 Y= -0,000023x

2
 + 0,010482x + 20166795 0,268 y= -0,000113x

2
 + 0,062340x + 9,874455 

C 0,981 y= -0,000645x
2
 + 0,378501x - 7,374500 0,046 Y= 0,000019x

2
 - 0,001649x + 20,122500 0,381 y= -0,000181x

2
 + 0,087315x + 8,141455 

Tratamento 
Número de folhas inteiras Número de folhas verdes Número de folhas secas 

R
2
  Equação Matemática R

2
  Equação Matemática R

2
  Equação Matemática 

T+A 0,992 Y= -0,000052x
2
 + 0,063283x + 0,637455 0,962 Y= -0,000097x

2
 + 0,075055x - 1,381227 0,907 Y= 0,000125x

2
 - 0,058111x + 9,201364 

T+C 0,993 Y= -0,000035x
2
 + 0,062499x + 0,783523 0,963 Y= -0,000083x

2
 + 0,074750x - 1,518614 0,877 Y= 0,000122x

2 
- 0,054247x + 8,860000 

A+C 0,988 Y= -0,000030x
2
 + 0,058863x + 0,403773 0,963 Y= -0,000066x

2
 + 0,066356x - 1,347205 0,877 Y= 0,000100x

2
 - 0,046328x + 8,316886 

T+A+C 0,993 Y= -0,000028x
2 
+ 0,058905x + 0,794227 0,971 Y= -0,000062x

2
 + 0,065705x - 1,007477 0,824 Y= 0,000104x

2
 - 0,046679x + 8,255750 

C 0,989 Y= -0,000014x
2
 + 0,054394x + 0,637977 0,979 Y= -0,000054x

2 
+ 0,066341x - 1,614477 0,942 Y= 0,000128x

2
 - 0,061047x + 9,626091 

Tratamento 
Número total de folhas Comprimento da maior folha (cm) Nota para definição da cor das folhas 

R
2
  Equação Matemática R

2
  Equação Matemática R

2
  Equação Matemática 

T+A 0,956 Y= 0,000029x
2
 + 0,016259x + 7,911273 0,727 Y= -0,000367x

2
 + 0,176373x + 8,688795 0,723 Y= 0,000056x

2
 - 0,018338x + 2,787773 

T+C 0,976 Y= 0,000037x
2
 + 0,020897x + 7,361205 0,769 Y= -0,000430x

2
 + 0,204469x + 7,628250 0,848 Y= 0,000055x

2
 - 0,017204x + 2,501659 

A+C 0,965 Y= 0,000020x
2
 + 0,025268x + 6,751250 0,796 Y= -0,000420x

2 
+ 0,206405x + 6,049000 0,740 Y= 0,000050x

2
 - 0,019168x + 2,882841 

T+A+C 0,966 Y= 0,000043x
2
 + 0,019013x + 7,264636 0,722 Y= -0,000444x

2
 + 0,209986x + 7,244114 0,692 Y= 0,000054x

2
 - 0,019974x + 2,997250 

C 0,965 Y= 0,000080x
2
 + 0,002829x + 8,231045 0,807 Y= -0,000433x

2
 + 0,208633x + 5,743659 0,662 Y= 0,000052x

2
 - 0,020897x + 3,142500 

T+A: terra+areia; T+C: terra+comercial; A+C: areia+comercial; T+A+C: terra+areia+comercial; C: Comercial. 
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Em termos de folhas, inicialmente não houve diferenças significativas entre as 

plantas nos diferentes substratos: até 90 dias para o número de folhas inteiras; até 120 dias 

para o número de folhas verdes (Tabela 3) e, até 180 dias para o número total de folhas 

(Tabela 4). Também não houve diferença estatística durante praticamente todo o período 

de avaliação para o número de folhas secas; exceção apenas no mês de julho (aos 300 

dias), em que as plantas cultivadas em terra + areia + comercial apresentaram o maior 

número de folhas secas (4,90) (Tabela 3). 

De forma geral, as plantas cultivadas em terra + comercial apresentaram maior 

número de folhas inteiras. Já as plantas cultivadas em areia + comercial e em substrato 

comercial aos 120 dias e 180 dias, respectivamente, e em terra + areia após 270 dias, 

tiveram o menor número de folhas inteiras, comparadas às demais (Tabela 3).  

Em termos de folhas verdes, entre 150 e 180 dias houve diferença significativa 

entre os substratos, com maior número nas plantas cultivadas em terra + comercial (8,63 e 

10,93), e menor em areia + comercial (7,07 e 9,73) e apenas comercial (7,10 e 9,70). 

Porém, tal comportamento não se manteve após 300 dias, quando novamente se constatou 

diferenças significativas. Neste período, as plantas cultivadas em substrato comercial 

apresentaram maior número de folhas verdes (13,93), e aquelas em terra + areia (11,87) o 

menor número (Tabela 3).  
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Tabela 3. Números de folhas inteiras, verdes e secas em plantas de Bromelia reversacantha Mez, cultivadas em diferentes substratos, de 

outubro/2015 a setembro/2016. Goiânia, UFG. 

Dias após transplantio 

 

30   60   90   120   150   180   210   240   270   300   330   365 

 Tratamento Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

 

Maio 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 Número de Folhas Inteiras 

Terra+Areia 3,07 a 4,03 a 5,60 a 6,97 ab 8,70 ab 10,97 ab 11,20 a 13,13 a 14,40 b 14,80 b 16,04 c 16,23 c 

Terra+Comercial 2,90 a 4,37 a 5,93 a 7,57 a 9,07 a 11,63 a 11,53 a 13,93 a 15,57 a 16,20 a 18,07 a 18,20 a 

Areia+Comercial 2,73 a 3,70 a 5,37 a 6,50 b 8,00 bc 10,40 b 10,70 a 13,27 a 14,80 ab 16,04 a 16,79 bc 16,83 bc 

Terra+Areia+Comercial 2,97 a 4,17 a 5,67 a 6,93 ab 8,80 ab 11,00 ab 11,40 a 13,67 a 15,24 ab 15,77 a 17,70 ab 17,84 a 

Comercial 2,70 a 3,93 a 5,20 a 6,63 b 7,77 c 10,40 b 10,63 a 13,43 a 14,97 ab 16,10 a 17,40 ab 17,53 ab 

Média  2,87  4,04  5,55  6,92  8,47  10,88  11,09  13,49  15,00  15,78  17,20  17,33  

CV (%) 25,48 

Número de Folhas Verdes 

Terra+Areia 1,80 a 2,47 a 3,33 a 5,53 a 8,20 ab 10,17 ab 9,23 a 11,07 a 13,04 a 11,87 c 12,83 c 12,87 c 

Terra+Comercial 1,50 a 2,40 a 3,40 a 5,47 a 8,53 a 10,93 a 9,33 a 10,97 a 13,67 a 13,23 ab 14,24 ab 14,27 ab 

Areia+Comercial 1,67 a 2,20 a 3,07 a 4,73 a 7,07 b 9,73 b 8,44 a 11,03 a 12,87 a 13,00 abc 13,17 bc 13,24 bc 

Terra+Areia+Comercial 1,90 a 2,37 a 3,47 a 5,20 a 7,60 ab 10,07 ab 9,27 a 11,37 a 13,40 a 12,53 bc 14,20 ab 14,30 ab 

Comercial 1,17 a 2,20 a 2,93 a 4,77 a 7,10 b 9,70 b 9,07 a 11,27 a 13,17 a 13,93 a 14,53 a 14,57 a 

Média 1,61  2,33  3,24  5,14  7,70  10,12  9,07  11,14  13,23  12,91  13,79  13,85  

CV (%) 25,97 

Número de Folhas Secas 

Terra+Areia 7,43 a 6,10 a 5,73 a 4,13 a 2,50 a 2,20 a 2,87 a 3,10 a 2,04 a 3,34 b 4,03 a 4,07 a 

Terra+Comercial 7,23 a 6,10 a 5,64 a 4,10 a 2,63 a 2,27 a 3,23 a 3,67 a 2,73 a 3,67 ab 4,60 a 4,63 a 

Areia+Comercial 6,77 a 5,90 a 5,57 a 4,40 a 3,27 a 2,37 a 3,77 a 3,13 a 2,60 a 3,59 b 4,38 a 4,42 a 

Terra+Areia+Comercial 6,93 a 5,63 a 5,37 a 4,57 a 3,07 a 2,57 a 3,24 a 3,00 a 2,67 a 4,90 a 4,27 a 4,30 a 

Comercial 7,73 a 6,60 a 5,73 a 4,00 a 2,90 a 2,07 a 2,60 a 3,13 a 2,30 a 2,80 b 3,80 a 3,87 a 

Média 7,22  6,01  5,61  4,24  2,87  2,30  3,14  3,21  2,47  3,66  4,22  4,26  

CV (%) 37,01 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Os números de folhas inteiras e de folhas verdes foram crescentes ao longo dos 

365 dias (Figura 5A, B). As médias para o número de folhas inteiras foram ajustadas a 

funções polinomiais crescentes para as plantas nos diferentes substratos, durante todo o 

período (Figura 5A). Para o número de folhas verdes, ajustou-se as médias às equações de 

segundo grau em função dos períodos de avaliação (Figura 5B), em que se observa 

interação do número de folhas verdes com os substratos, no decorrer do tempo. O pico 

máximo para a média do número de folhas verdes ocorreu no mês de setembro, 14,57 

folhas verdes no substrato comercial, aos 365 dias de experimento (Figura 5B).  

Afiune-Costa (2009), estudando a mesma espécie em seu habitat natural, 

observou que o número de folhas verdes por planta atingiu o pico em abril, com média de 

28,36 folhas. A partir do mês de junho, iniciou-se um declínio gradual, acentuado no mês 

de agosto, com redução para 17,32 folhas verdes, retornando, assim, a níveis próximos dos 

observados no mês de dezembro. Contudo, diferentemente de Afiune-Costa (2009), deve-

se observar que as bromélias estudadas neste trabalho eram plantas ainda jovens, sendo 

cultivadas em ambiente protegido, irrigadas periodicamente mesmo no período de seca, em 

condições ambientais diferentes daquelas estudadas pelo autor supracitado. Isto pode ter 

gerado respostas diferentes das observadas a campo, mostrando aumento linear do número 

de folhas inteiras (Figura 5A). E sabe-se ainda que, em ambientes com maiores níveis de 

sombreamento, as plantas tendem a emitir maior número de folhas, objetivando 

proporcionar maior exposição à luz e garantir, assim, suas funções metabólicas, 

especialmente a fotossíntese (Carvalho & Rocha, 1999). Duarte (2007), avaliando o 

comportamento de plantas de Dyckia goehringii, bromélia nativa do Cerrado, em 

condições de cultivo protegido com diferentes níveis de sombreamento, observou que 

plântulas submetidas ao sombreamento de 50% com malha termorrefletora demonstraram 

maior crescimento em diâmetro, altura, comprimento da maior folha e número de folhas. 

Já, para as folhas secas o pico máximo ocorreu logo no início, aos 30 dias após 

o transplantio, com médias variando de 6,77 para o substrato areia + comercial a 7,73 para 

o substrato comercial. A partir do mês novembro iniciou-se um declínio gradual do número 

de folhas secas, acentuado no mês de março (Figura 5C). Isto pode estar relacionado às 

condições climáticas, tendo em vista que a partir de março as amplitudes térmicas diárias 

tornaram-se maiores, e a umidade relativa do ar mostrou-se decrescente, mesmo com 

irrigações períodicas. Além disso, segundo Waldemar & Irgang (2003), trabalhando com 

Dyckia maritima, à medida que surgem novas folhas junto ao caule, as folhas velhas, 
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bastante fibrosas, entram em senescência e, consequentemente, tornam-se secas. Neste 

trabalho, ao longo do período de avaliação, o número de folhas secas quase sempre foi 

inversamente proporcional ao número de folhas verdes.  

 

Figura 5. Curvas de regressão para números de folhas inteiras (A), de folhas verdes (B) e 

de folhas secas (C) de Bromelia reversacantha Mez, cultivadas em diferentes 

substratos, durante 365 dias. Goiânia, UFG, 2015/2016.  

A 

B 

C 
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De forma geral, o número total de folhas, assim como ocorreu para as folhas 

inteiras e verdes, foi crescente ao longo dos 365 dias (Figura 6A), especialmente a partir de 

janeiro/16, quando houve emissão de pouco mais de uma folha por mês (Tabela 4). Houve 

diferenças significativas entre os substratos aos 210 dias, e a partir de 300 dias do 

transplantio. Destacaram-se os substratos terra + comercial e terra + areia + comercial, 

cujas plantas em cultivo mostraram maior número total de folhas; diferente das plantas 

cultivadas em terra + areia, que apresentaram menor número total de folhas (Tabela 4). 

Ferreira et al. (2007), trabalhando com a bromélia Neoregelia cruenta, transplantada para 

vasos plásticos após 5 semanas de pré-aclimatização, observaram, a partir de 120 dias após 

o transplantio, maior número de folhas quando cultivadas em substrato comercial, em 

comparação com as outras composições de substratos contendo terra + areia e terra + areia 

+ casca de arroz carbonizada.  

O número de folhas é uma característica importante, tendo em vista que, mudas 

com maior número de folhas apresentam maior índice de pegamento no campo, por serem 

essas as estruturas responsáveis pela captação de energia solar e produção de matéria 

orgânica por meio da fotossíntese (Moreira et al., 2006b). Além disso, este é um fator 

essencial quando da seleção desta espécie para uso na ornamentação e paisagismo, pois 

quanto mais enfolhada, maior será o volume ocupado, propiciando mais estética e beleza 

ao ambiente, já que a espécie só floresce uma vez. Conforme Oliveira & Rocha (1997), os 

principais elementos estruturais da arquitetura das bromélias são as folhas, o tamanho e o 

volume total da planta; assim, quanto maior o número de folhas, maior o tamanho e o 

volume da planta (Neitzke et al., 2010). 

O pico máximo para o número total de folhas ocorreu entre os meses de agosto 

e setembro/16, com médias de 18,84 e 18,90 para o tratamento terra + comercial. As 

médias para esse parâmetro foram ajustadas a funções polinomiais para plantas cultivadas 

em diferentes substratos, mostrando-se crescente durante todo o período (Figura 6A).  

Ao final dos 365 dias, independentemente do substrato de cultivo, as bromélias 

apresentaram, em média, um total de 18,10 folhas, com incremento de 9,15 folhas ao ano 

(Tabela 4). Desse total, cerca de 17,33 eram folhas inteiras, 13,85 folhas verdes e 4,26 

folhas secas, com incrementos de 14,45, 12,24 e 2,93 folhas ao ano, respectivamente 

(Tabela 3). Assim, de maneira geral, observou-se que a planta emitiu praticamente uma 

folha verde ao mês, e o número de folhas secas começou a aumentar a partir do dos 300 

dias (julho/16). 
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Tabela 4. Número total de folhas, comprimento da maior folha e nota para definição da coloração das folhas de plantas de Bromelia 

reversacantha Mez, cultivadas em diferentes substratos, de outubro de 2015 a setembro de 2016. Goiânia, UFG. 

Tratamento 

Dias após o transplantio 

30   60   90   120   150   180   210   240   270   300   330   365   

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

 

Maio 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 Número total de folhas  

Terra+Areia 9,33 a 8,57 a 9,10 a 9,67 a 10,70 a 12,70 a 11,83 b 14,13 a 15,07 a 15,20 c 16,87 b 16,93 b 

Terra+Comercial 8,83 a 8,50 a 9,03 a 9,57 a 11,17 a 13,20 a 13,00 ab 14,47 a 16,40 a 16,90 ab 18,84 a 18,90 a 

Areia+Comercial 8,57 a 8,13 a 8,63 a 9,13 a 10,33 a 11,93 a 14,08 a 14,03 a 15,47 a 16,59 bc 17,53 ab 17,66 ab 

Terra+Areia+Comercial 8,93 a 8,00 a 8,83 a 9,77 a 10,67 a 12,63 a 12,63 ab 14,27 a 16,07 a 18,20 a 18,47 a 18,60 a 

Comercial 9,10 a 8,87 a 8,67 a 8,77 a 10,00 a 11,70 a 11,53 b 14,40 a 15,47 a 16,73 abc 18,33 ab 18,43 ab 

Média 8,95  8,41  8,85  9,38  10,57  12,43  12,61  14,26  15,70  16,72  18,01  18,10  

CV (%) 26,66 

Comprimento da maior folha (cm) 

Terra+Areia 9,89 a 15,82 a 26,01 ab 30,05 a 29,55 a 27,53 b 27,18 ab 27,12 a 26,88 a 27,33 a 27,33 a 27,80 a 

Terra+Comercial 9,18 a 16,79 a 26,85 ab 31,30 a 31,30 a 30,12 ab 29,05 ab 29,10 a 28,72 a 28,48 a 28,67 a 29,05 a 

Areia+Comercial 8,57 a 14,57 a 25,05 ab 29,56 a 30,87 a 30,40 a 26,28 b 29,37 a 28,70 a 28,76 a 28,62 a 29,14 a 

Terra+Areia+Comercial 9,12 a 15,41 a 27,63 a 32,13 a 31,47 a 29,65 ab 29,62 a 29,87 a 28,90 a 25,98 a 29,17 a 29,45 a 

Comercial 8,37 a 14,48 a 24,47 b 29,76 a 29,98 a 29,32 ab 28,32 ab 28,08 a 27,53 a 27,70 a 27,73 a 28,13 a 

Média 9,02  15,41  26,00  30,56  30,63  29,40  28,09  28,71  28,15  27,65  28,30  28,71  

CV (%) 34,34 

Nota para definição da coloração das folhas
*
 

Terra+Areia 2,80 ab 2,03 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 2,03 a 2,00 a 1,90 a 2,70 a 3,00 ab 2,93 ab 

Terra+Comercial 2,33 b 1,77 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,80 ab 1,83 a 1,70 ab 2,27 ab 3,20 a 3,07 a 

Areia+Comercial 2,70 ab 2,10 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,37 b 1,47 a 1,30 b 1,79 b 2,17 c 2,10 c 

Terra+Areia+Comercial 2,93 a 2,13 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,77 ab 1,63 a 1,73 ab 1,87 b 2,50 bc 2,47 bc 

Comercial 3,13 a 2,13 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,00 a 1,47 ab 1,43 a 1,43 ab 1,77 b 2,07 c 1,93 c 

Média 2,78  2,03  1,00  1,00  1,00  1,00  1,69  1,67  1,61  2,08  2,59  2,50  

CV (%) 43,68 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  

*Notas: 1. Verde; 2. Verde-acinzentado; 3. Verde-arroxeado; 4. Roxo; 5. Roxo-acinzentado; e 6. Roxo-verde-acinzentado. 
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Figura 6. Curvas de regressão para número total de folhas (A), comprimento da maior 

folha (B) e notas para definição da coloração das folhas (C) de Bromelia 

reversacantha Mez, cultivadas em diferentes substratos, durante 365 dias. 

Goiânia, GO, 2015/2016. 

A 

B 
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Além disso, a planta teve, ao final de um ano, em média, 28,71 cm de 

comprimento da maior folha, mostrando incremento médio de 19,69 cm nesse período. 

Praticamente não houve diferença significativa entre os substratos para esse parâmetro, 

com exceção dos meses de dezembro, março e abril; porém, sem mostrar comportamento 

padrão (Tabela 4).  

O comprimento da maior folha foi crescente até o mês de fevereiro, quando 

atingiu 30,63 cm, em média (Tabela 4). A partir do mês de março, observou-se pequeno ou 

nulo crescimento, devido à senescência das folhas mais velhas (Figura 6B). Afiune-Costa 

(2009), avaliando a mesma espécie de bromélia, observou que o comprimento da maior 

folha foi crescente e gradual até o mês de janeiro, atingindo média de 57,12 cm, mantendo-

se em torno de 57,00 cm até maio. Segundo o mesmo autor, com a senescência e morte das 

folhas mais velhas em junho, iniciou-se declínio gradual, com acentuada redução em 

agosto, quando teve média de 43,28 cm. 

As folhas mostraram colorações significativamente diferentes no início do 

experimento, aos 30 dias, variando de verde, verde-acinzentando a verde-arroxeado 

(Tabela 4), considerando-se que, quanto menor a nota, mais tendendo a verde era a 

coloração das folhas. Contudo, essa diferença não se manteve de 60 até cerca de 240 dias, 

período em que não houve diferenças significativas; de 90 até 180 dias houve até mesmo 

uma uniformização da coloração das folhas, predominando a cor verde, podendo ser uma 

resposta às frequentes adubações. A partir de 270 dias, observou-se diferenças na 

coloração em função do substrato, sendo que as plantas em terra + areia apresentaram as 

maiores notas, no período de 270 até 300 dias, tendendo ao verde-acinzentado para verde 

arroxeado, e a partir de 330 dias, as plantas cultivadas em terra + comercial tenderam à 

coloração verde arroxeado (Figura 7). As plantas dos demais tratamentos apresentaram 

notas menores (Tabela 4). 

Ao final de um ano, a nota média foi de 2,50, mostrando folhas de coloração de 

verde-acinzentado para verde-arroxeado (Tabela 4). Segundo Reitz (1983), a cor das folhas 

de bromeliáceas é, em geral, verde ou verde-acinzentada, em virtude do revestimento com 

escamas brancacentas; algumas espécies tornam-se avermelhadas quando expostas ao sol 

intenso, outras aparecem verdes, ou pouco pintadas de roxo, quando vegetam na sombra. 

Podem ainda aparecer com lâminas foliares longitudinalmente estriadas nas cores verde e 

amarela.  

Zucchi (2016), estudando também a B. reversacantha em habitat nativo, 
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observou que as folhas apresentaram coloração normalmente verde-arroxeada em mais da 

metade do número de plantas avaliadas (55%), independentemente de seu estádio 

fenológico no momento da avaliação, com variações de nuances tanto do verde quanto do 

roxo. No trabalho de Carneiro (2002), durante a fase de crescimento, as espécies Bromelia 

glaziovii e Bromelia macedoi também apresentaram suas folhas com coloração verde ou 

arroxeada, enquanto a Bromelia villosa apresentou apenas a cor verde em suas folhas. 

A coloração das folhas é uma característica que varia entre as diferentes 

espécies de bromélias. Além disso, seu revestimento total ou parcial por escamas peltadas, 

pode conferir-lhe diferentes tonalidades, o que as tornam ornamentais mesmo quando não 

estão floridas. Bromélias de folhas rígidas, compactas, acinzentadas ou vivamente 

coloridas preferem maior intensidade de luz. Contudo, aquelas de folhas tenras e de verde 

intenso tendem a adaptar-se melhor aos ambientes de sombra (Paula & Silva, 2004).  

  

Figura 7. Coloração verde-arroxeado das folhas de plantas de Bromelia reversacantha 

Mez, cultivadas no substrato terra + comercial, aos 365 dias de cultivo. 

Goiânia, GO, setembro de 2016. 

 

Segundo Carvalho & Rocha (1999), além do tamanho e da forma, a coloração 

das folhas de algumas espécies de bromélias varia de acordo com a intensidade luminosa. 

A coloração é dada por pigmentos: clorofila “a” (verde-escuro) e “b” (verde-claro), 

carotenoides (amarelo) e antocianina (vermelho). Os pigmentos foliares estão diretamente 

relacionados às funções fisiológicas nos vegetais. Tais compostos parecem também estar 
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envolvidos em, praticamente, qualquer interação da planta com o ambiente abiótico. 

Fatores abióticos naturais como irradiação solar, luz ultravioleta, seca, nutrientes e estações 

do ano influenciam no metabolismo e na produção destes compostos (Mole et al., 1988; 

Glyphis & Puttick, 1988). Em folhas juvenis é frequente a presença de antocianinas, pois 

estas auxiliam na proteção do aparato fotossintético em formação (Schlindwein et al., 

2006). Ocorre também em folhas com crescimento limitado por baixas temperaturas ou por 

situações de estresse (Pietrini & Massacci, 1998). Segundo Taiz & Zeiger (2006), as 

antocianinas são flavonoides responsáveis pela maioria das cores vermelha, rosa, roxa e 

azul observadas nos vegetais.  

Do ponto de vista fitoquímico, pouco se conhece da família Bromeliaceae. Os 

poucos registros disponíveis na literatura mostram a ocorrência de peptídeos e derivados 

fenólicos, dentre os quais se destacam os flavonoides que ocorrem pigmentando folhas 

vegetativas, hipsofilos em peças florais e nos frutos (Yano, 2003). 

Para a regressão das notas para definição da coloração das folhas, foi realizado 

o ajuste com equações de segundo grau. A partir do mês de dezembro, iniciou-se um 

declínio nas notas para coloração das folhas, prevalecendo à cor verde nas folhas, 

estendendo-se até o mês de março (Figura 6C). 

A partir das análises realizadas, não é possível afirmar que houve interação 

entre a cor das folhas e as características químicas dos substratos. Também não se pode 

afirmar uma correlação com os dados climatológicos, sugerindo que se façam futuras 

investigações. 
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4.2 AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS 

A análise de crescimento é definida como um método descritivo das condições 

morfofisiológicas das plantas, permitindo o estudo da dinâmica da produção fotossintética 

(Magalhães, 1979). Esta se baseia, fundamentalmente, no fato de que cerca de 90% da 

matéria seca acumulada pelas plantas ao longo do seu crescimento resultam da atividade 

fotossintética (Benincasa, 1986). 

Neste trabalho, aos 365 dias do transplantio não houve diferença estatística 

significativa entre os tratamentos, para as variáveis: largura da folha mais larga, área foliar, 

massas das matérias fresca das raízes e seca da parte aérea e comprimento da maior raiz. 

Ao final das avaliações, as plantas de bromélia apresentaram, em média, 49,02 mm de 

diâmetro de caule, folha mais larga com 49,70 mm de largura, área foliar de 1.064,14 cm
2
, 

sistema radicular ocupando um volume de 12,12 cm
3
 e maior raiz com 27,96 cm de 

comprimento (Tabela 5). A área foliar é um dos mais importantes índices de crescimento 

das plantas, pois retrata o tamanho do seu aparelho assimilatório, o qual está diretamente 

relacionado aos processos fisiológicos dos vegetais (Ribeiro et al., 2009). Além disso, um 

maior volume radicular pode proporcionar a manutenção maior de área foliar, mostrando 

melhor eficiência no aproveitamento dos recursos pela planta. Contudo, apesar de ter 

havido diferenças significativas entre os substratos em termos de volume radicular, o 

mesmo não aconteceu para o parâmetro área foliar (Tabela 5). 

As plantas cultivadas em composições contendo substrato comercial, ou em 

substrato comercial puro apresentaram, aos 365 dias, maiores diâmetros de caule, com 

média de 46,98 mm entre esses. Já para o volume radicular, o substrato areia + comercial 

proporcionou valor significativamente maior do que os demais, de 15,33 cm
3
. As plantas 

cultivadas na mistura de terra + areia mostraram os menores valores de diâmetro de caule 

(32,19 mm) e volume das raízes (8,73 cm
3
) (Tabela 5).  

Em termos de massa da matéria fresca da parte aérea, os substratos 

terra+comercial e o comercial proporcionaram maiores valores, de 203,07 g e 204,61 g, 

respectivamente. Contrariamente, as plantas cultivadas em terra+areia+comercial tiveram 

os menores valores, de 144,94 g, ao mesmo tempo em que mostraram os maiores valores 

de massa da matéria seca das raízes, de 6,54 g (Tabela 5). Ferreira et al. (2007), 

trabalhando com outra espécie de bromélia, a Neoregelia cruenta, observaram que a 

matéria fresca e a matéria seca da parte aérea foram maiores quando a planta foi cultivada 
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em substrato comercial, demonstrando ser adequado para o desenvolvimento aéreo da 

espécie.  

Tabela 5. Resultados de parâmetros vegetativos aos 365 dias após o transplantio, de 

plantas de Bromelia reversacantha Mez cultivadas em diferentes substratos, na 

Escola de Agronomia/UFG, Goiânia, GO, 2016.  

Parâmetro
1 

Substrato
2
 

Média CV (%) 
T+A

 
T+C A+C T+A+C C 

DC (mm) 32,19 b 47,31 a 45,56 a 47,45 a 47,60 a 49,02 9,27 

LFL (mm) 50,31 a 52,07 a 48,34 a 48,59 a 49,17 a 49,70 10,04 

AF (cm
2
) 991,21 a 1.186,05 a 1.057,35 a 959,89 a 1.126,20 a 1.064,14 22,77 

VR (cm
3
) 8,73 b 11,54 ab 15,33 a 12,73 ab 12,28 ab 12,12 45,3 

MFA (g) 165,59 ab 203,07 a 159,72 ab 144,94 b 204,61 a 175,59 27,15 

MFR (g) 13,12 a 16,34 a 13,54 a 15,90 a 18,92 a 15,56 37,5 

MSA (g) 31,60 a 36,34 a 32,45 a 37,02 a 36,96 a 34,87 32,6 

MSR (g) 6,29 ab 5,98 ab 4,89 b 6,54 a 5,73 ab 5,89 25,9 

CMR (cm) 25,03 a 26,63 a 27,39 a 29,32 a 31,42 a 27,96 27,43 
1
DC: Diâmetro do caule; MFA: Massa da matéria fresca da parte aérea; MFR: Massa da matéria fresca das 

raízes; MSA: Massa da matéria seca da parte aérea; MSR: Massa da matéria seca das raízes; LFL: Largura da 

folha mais larga; CMR: Comprimento da maior raiz; AF: Área foliar da planta; VR: Volume da raiz.  
2
T+A: terra+areia; T+C: terra+comercial; A+C: areia+comercial; T+A+C: terra+areia+comercial; C: 

Comercial. 
3
Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem significativamente entre si pelo Teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Segundo Nascimento (2009), o tamanho do diâmetro da roseta foliar está 

diretamente ligado ao acúmulo de biomassa foliar, uma vez que, quanto maior a área de 

absorção de fótons, maior a possibilidade de desenvolvimento da biomassa foliar. Contudo, 

neste trabalho, aos 365 dias de cultivo, não houve diferenças significativas em termos de 

diâmetro externo da roseta foliar; o que já foi observado para o diâmetro interno, sendo 

maior nas plantas cultivadas em substrato comercial (24,15 mm) (Tabela 1), o mesmo 

substrato que proporcionou maior massa da matéria fresca da parte aérea (204,61 g) 

(Tabela 5). Entretanto, a mesma relação não foi observada para os valores mais baixos de 

ambos os parâmetros.  

 

4.3 ANÁLISES DOS SUBSTRATOS E FOLIARES 

Segundo Silva & Souza (1998), as características químicas do solo estão 

relacionadas à natureza de seus minerais e à disponibilidade de nutrientes presentes, 

subsídio esse fundamental para a recomendação da dose de adubação, assim como as 

transformações a que os nutrientes adicionados ao solo estarão sujeitos. 
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Os resultados das análises físico-químicas das composições de substratos 

(Tabela 6) foram interpretados de acordo com Sousa & Lobato (2004). De forma geral, a 

análise indicou tratar-se de substratos ácidos, com pH entorno de 3,6, e com alto teor de 

areia (71,0%) (Tabela 6). De acordo com Baensch & Baensch (1994), a faixa considerada 

ideal para o cultivo de bromélias está entre 3,5 e 4,5. Valores inadequados de pH podem 

causar desequilíbrios fisiológicos nas plantas, afetando a disponibilidade dos nutrientes 

(Kämpf, 2000).  

 

Tabela 6. Resultados das análises físicas e químicas dos substratos, no início (tempo zero) 

e aos 365 dias de cultivo
 
de plantas de Bromelia reversacantha Mez, na Escola 

de Agronomia/UFG, Goiânia, GO, 2015/2016. 

Característica
1
 

Substrato
2
  

T+A T+C A+C T+A+C C  

0 dia 365 d 0 dia 365 d 0 dia 365 d 0 dia 365 d 0 dia 365 d 
Média 

Geral 

Argila (%) 23,0 29,0 32,0 33,0 8,0 32,0 24,0 9,0 10,0 24,0 22,4 

Silte (%) 4,0 15,0 12,0 2,0 5,0 8,0 9,0 1,0 7,0 3,0 6,6 

Areia (%) 73,0 56,0 56,0 65,0 87,0 60,0 67,0 90,0 83,0 73,0 71,0 

Cu (mg.dm
-3

) 3,5 0,7 3,0 0,8 3,1 0,1 0,8 0,3 1,2 0,2 1,4 

Fe (mg.dm
-3

) 85,8 48,0 66,3 112,0 27,5 178,0 76,8 91,0 94,5 206,0 98,6 

Mn (mg.dm
-3

) 49,8 5,0 64,5 6,0 60,8 2,0 27,7 3,0 69,7 4,0 29,2 

M.O. (%) 0,2 1,3 4,8 9,6 3,8 7,4 2,1 7,1 8,4 17,5 6,2 

pH CaCl2 4,2 3,8 3,9 3,4 3,8 3,0 4,0 3,3 3,8 2,9 3,6 

P (mg.dm
-3

) 0,1 76,9 49,2 202,6 140,1 202,6 45,3 127,6 184,2 36,5 106,5 

K (mg.dm
-3

) 24,0 23,0 220,0 45,0 189,0 46,0 176,0 26,0 198,0 42,0 98,9 

Ca (cmolc.dm
-3

) 0,8 0,9 2,1 1,4 2,5 1,2 1,7 0,9 3,6 2,6 1,8 

Mg (cmolc.dm
-3

) 0,1 0,1 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 0,09 2,0 0,17 0,44 

Al (cmolc.dm
-3

) 0,3 0,2 0,6 1,2 0,6 0,8 0,3 0,7 0,9 1,5 0,71 

CTC (cmolc.dm
-

3
) 

4,9 4,5 8,1 16,9 7,1 13,8 6,2 8,4 12,0 31,6 
11,4 

M (%) 23,6 16,4 15,6 42,3 14,3 36,1 10,1 39,9 12,8 34,3 24,6 

V (%) 19,9 22,5 40,4 9,7 50,7 10,3 43,3 12,6 51,0 9,1 26,9 
1
Al: alumínio; Ca: Cálcio; Cu: Cobre; CTC: Capacidade de troca catiônica; Fe: Ferro; K: Potássio; M: 

Saturação por alumínio trocável; Mg: Magnésio; Mn: Manganês; M.O.: Matéria orgânica; P: Fósforo; pH: 

Potencial Hidrogeniônico; V: Saturação por bases. 
2
T+A: terra+areia; T+C: terra+comercial; A+C: areia+comercial; T+A+C: terra+areia+comercial; C: 

Comercial. 

Na tabela 6, observa-se variação entre o teor médio de matéria orgânica dos 

substratos, de 0,2% para terra + areia no início das avaliações, até 17,5% no substrato 

comercial aos 365 dias. O alto teor de matéria orgânica pode proporcionar aumento da 

capacidade de troca catiônica (CTC) (Malavolta & Kliemann, 1985; Ciotta et al., 2003), e 

consequentemente, minimizar o efeito tóxico do alumínio e do baixo pH (Thomas, 1975). 
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Neste trabalho, a média geral da CTC foi de 11,4 cmolc.dm
-3

 (Tabela 6), sendo o maior 

valor obtido no substrato comercial (31,6 cmolc.dm
-3

), o qual continha também o maior 

teor de matéria orgânica (Tabela 6).  

Além disso, a matéria orgânica no solo implementa maior disponibilidade de 

macro e micronutrientes às plantas. De acordo com Mielniczuk (2008), além da 

contribuição decorrente da sua decomposição, também pode-se destacar o fato de que 

maior quantidade de matéria orgânica no solo pode proporcionar maior quantidade de 

macroporos, garantindo boa aeração, movimentação e drenagem, resultando em maior 

facilidade à penetração das raízes, contribuindo para o seu desenvolvimento. 

De acordo com Có Junior (2011), dentre as variáveis que interferem na 

fertilidade do solo, destaca-se a capacidade de troca catiônica (CTC), a qual é função da 

mineralogia do solo e dos níveis de matéria orgânica presentes, tendo em vista que essas 

partículas apresentam cargas elétricas superficiais que variam em função do pH, mas de 

qualquer forma contribuem para a CTC do solo. Geralmente, quanto maior a CTC do solo, 

melhor será sua fertilidade, pois adsorve íons positivos, como cálcio, magnésio, potássio e 

nutrientes essenciais às plantas. 

Aos 365 dias após o transplantio das mudas, os substratos apresentaram 

características diferentes entre si, principalmente em termos da quantidade de silte 

(variação de 93,3% entre eles) e de matéria orgânica (variação de 92,6%), seguidos pelo 

teor de alumínio (86,7% de variação entre os substratos), de CTC (85,6% de variação) e de 

fósforo (82,0% de variação). As menores variações foram observadas em termos de pH 

(23,7%) e dos teores de magnésio (10,0%).  

A saturação por bases (V%) foi menor do que 51% em todas as misturas de 

substratos (Tabela 6), além de mostrar redução nos valores médios, passando de 41,1% 

para 12,8% aos 365 dias, com média geral de 26,9% (Tabela 6). Esse parâmetro é um bom 

indicativo das condições gerais da fertilidade, visto que baixo V%, aliado aos resultados de 

pH, indicam que os substratos são ácidos, pois suas cargas negativas estão sendo saturadas, 

em sua maioria, por H
+
 e Al

3+
 (Ronquin, 2010). 

A análise dos elementos minerais em folhas é uma forma de avaliar o estado 

nutricional das plantas (Veloso et al., 2004), se estão em deficiência, desequilíbrio 

nutricional ou causando toxidez no vegetal. Devido à ausência de estudos que determinam 

os níveis críticos de micro e macronutrientes em plantas ornamentais da família 

Bromeliaceae, os resultados da análise foliar deste estudo foram interpretados de acordo 
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com as faixas propostas por Oliveira (2004), para a cultura do abacaxi, espécie comercial 

da mesma família. 

Plantas cultivadas em ambientes ácidos têm quantidades menores de nutrientes 

à sua disposição. Solos que possuem alta acidez, geralmente apresentam pobreza em bases 

(cálcio e magnésio, principalmente), alto teor de alumínio tóxico e são deficientes em 

alguns micronutrientes (Ronquim, 2010). Segundo Kämpf (2000), valores menores de pH 

podem alterar a disponibilidade de nutrientes e induzir sintomas de deficiência de 

nitrogênio, potássio, cálcio e magnésio. 

As plantas apresentaram os teores médios nas folhas considerados baixos para 

nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio e cobre, provavelmente refletindo os baixos teores 

de alguns desses elementos nos substratos; enquanto teores de fósforo estão dentro da faixa 

recomendada (Tabela 7). O fósforo é considerado o macronutriente menos exigido pela 

cultura do abacaxi, no entanto Malézieux & Bartholomew (2003) especificaram que este é 

muito importante no período de diferenciação floral da planta. A maior parte dos nutrientes 

(K, Ca, Mg, N, S, B e P) está menos disponível em valores baixos de pH e alguns, como 

Fe, Cu, Mn e Zn mostram comportamento inverso (Silva & Souza, 1998). 

Apesar do nitrogênio e potássio estarem nos substratos em níveis médios 

adequados, as folhas apresentaram baixos teores desses elementos. O ferro e o zinco, assim 

como nas composições de substratos, apresentaram-se em níveis altos nas folhas das 

plantas de todos os tratamentos. O manganês, apesar de apresentar baixos teores nos 

substratos, teve os teores médios considerados adequados nas folhas (Tabela 7). Parte dos 

nutrientes aplicados via substrato pode ter sofrido processos de indisponibilização, pela 

reação dos nutrientes com os coloides presentes no mesmo (Sanches, 2009). A eficiência 

em obter, transportar e utilizar os nutrientes pode ser controlada pela capacidade do 

solo/substrato em suprí-los, ou pela própria planta em absorver, utilizar e removê-los do 

solo, desenvolvendo um sincronismo no sistema solo-planta-raiz, maximizando a 

eficiência de absorção (Silva & Souza, 1998). 
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Tabela 7. Resultados das análises químicas de folhas de Bromelia reversacantha Mez, 

cultivadas em diferentes substratos, aos 365 dias após o transplantio. Escola de 

Agronomia/UFG, Goiânia, GO, 2016. 

Elemento
1
 

Substrato
2
 

Média 
T+A

 
T+C A+C T+A+C C 

N (g.kg
-1

) 7,60 9,00 6,70 6,70 6,20 7,24 

P (g.kg
-1

) 1,07 1,37 4,00 1,37 1,07 1,78 

K (g.kg
-1

) 5,60 7,40 6,00 6,00 5,60 6,12 

Ca (g.kg
-1

) 7,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,4 

Mg (g.kg
-1

) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0 

Cu (mg.kg
-1

) 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,6 

Fe (mg.kg
-1

) 233,00 162,00 150,00 161,00 172,00 175,60 

Mn (mg.kg
-1

) 80,00 159,00 85,00 86,00 76,00 97,2 

Zn (mg.kg
-1

) 14,60 19,00 17,50 14,90 19,70 17,14 
1
N: Nitrogênio; P: Fósforo; K: Potássio; Ca: Cálcio; Mg: Magnésio; Cu: Cobre; Fe: Ferro; Mn: 

Manganês; Zn: Zinco. 
2
T+A: terra+areia; T+C: terra+comercial; A+C: areia+comercial; T+A+C: terra+areia+comercial; C: 

Comercial. 

 

Os resultados obtidos contribuíram para ampliar conhecimentos sobre a B. 

reversacantha, difundindo informações quanto ao seu desenvolvimento em diferentes 

composições de substratos, já que faltam estudos mais aprofundados sobre a espécie. 
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5 CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento da espécie Bromelia reversacantha se dá em substratos 

com pH ácidos, com baixa saturação por bases e baixa fertilidade. 

O cultivo de plantas de B. reversacantha pode ser satisfatoriamente realizado 

em quase todas as misturas de substratos propostas no presente trabalho, especialmente nas 

misturas terra de subsolo mais substrato comercial. 

Não se recomenda o uso do substrato terra mais areia para o desenvolvimento 

inicial de plantas da espécie. 
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