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Resumo 

O atual interesse da cultura da estévia (Stevia rebaudiana Bertoni) baseia-se 
num mercado emergente de produtos adoçantes naturais e a sua produção biológica está 
relacionada com exigências de mercado e com a necessidade de minimizar o impacto 
ambiental dos sistemas de produção. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
adaptação da produção biológica de estévia, cv. Criolla, às condições edafo-climáticas 
da região Noroeste de Portugal, em estufa e ao ar livre, e o comportamento das plantas 
sujeitas a três colheitas para consumo em fresco e, também, a uma única colheita 
destinada à secagem das folhas. A diferença entre o peso fresco das hastes (caules e 
folhas) de 19,4 t ha-1 nas plantas produzidas em estufa e de 14,9 t ha-1 ao ar livre, não foi 
significativa e o número médio de hastes por planta foi semelhante (média 7,3 planta-1). 
No entanto, altura das plantas em estufa (52,1 cm planta-1) foi superior, em média, 4,6 
cm planta-1, em comparação com as plantas ao ar livre. O peso fresco e peso seco totais, 
para o conjunto das plantas sujeitas a três cortes e sujeitas a um único corte para 
secagem, foram semelhantes. O teor de matéria seca (MS) das hastes foi superior nas 
plantas ao ar livre (20,5%) em comparação com as plantas na estufa (18,8%), mas o teor 
médio em ácido ascórbico das folhas foi semelhante (média 9,2 mg 100 g-1 MS). O teor 
de MS das hastes para consumo em fresco (20,2%) foi superior, e o teor médio de ácido 
ascórbico foi inferior (8,5 mg 100 g-1 MS), em comparação com as plantas para 
secagem (19,1% e 10,0 mg 100 g-1 MS, respetivamente). A estévia cresceu em boas 
condições quer em estufa quer ao ar livre, e a opção de comercializar as plantas em 
fresco ou após secagem dependerá apenas da evolução destes produtos no mercado 
global. 
 
Palavras-chave: ácido ascórbico, ar livre e estufa, matéria seca, produtividade. 
 
Abstract 

Organic production evaluation of Stevia rebaudiana for fresh and dry 
consumption in the NW Portugal. 

The current interest in stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) is based on an 
emerging market for natural sweeteners and its organic production is related to market 
requirements and the need to minimize the environmental impact of production systems. 
The present work aims to evaluate the adaptation of the organic production of stevia, cv. 
Criolla, to the edaphic-climatic conditions of the northwest region of Portugal, in 
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greenhouse and outdoors, and the effects on plants subjected to three harvests for fresh 
consumption and also to a single harvest for the leaves dehydration. The difference 
between the fresh stem and leaves weight of 19.4 t ha-1 in the greenhouse and 14.9 t ha-1 
in outdoor plants was not significant and the mean number of stems per plant was 
similar (mean 7.3 plant-1). However, plant height in the greenhouse (52.1 cm plant-1) 
was higher, on average 4.6 cm plant-1, compared to the outdoor plants. The total fresh 
and dry weights for the plants subjected to three harvests and to a single harvest were 
similar. The leaf dry matter (DM) content was higher in the outdoor plants (20.5%) 
compared to greenhouse plants (18.8%), but the average ascorbic acid content was 
similar (mean 9.2 mg 100 g-1 MS). The DM content of leaves for fresh consumption 
(20.2%) was higher, and the average content of ascorbic acid was lower (8.5 mg 100 g-1 
DM), as compared to the leaves for dehydration (19.1% and 10.0 mg 100 g-1 MS, 
respectively). Stevia has grown in good conditions both in the greenhouse and outdoors, 
and the choice of marketing the plants in fresh or after drying will depend only on the 
evolution of these products in the global market. 
 
Keywords: ascorbic acid, outdoor and greenhouse, dry matter, yield. 
 
Introdução 

Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni, aqui designada por estévia, pertence à família 
das Asteráceas e é originária da zona de fronteira entre o Paraguai e o nordeste do 
Brasil. Os primeiros indícios da existência desta planta remontam à sua utilização pelos 
Guarani, uma tribo indígena que lhe chamava Kaá-heé (erva doce) (Lewis et al., 1992). 
É uma planta com uso ancestral como edulcorante e como planta medicinal (Shock, 
1982; Gasmalla et al., 2014). O atual interesse da cultura da estévia baseia-se num 
mercado emergente de produtos adoçantes naturais, relacionado com o número 
crescente de diabéticos e obesos em todo mundo. Devido à sua composição é também 
uma matéria-prima adequada para a extração e produção de ingredientes alimentares 
funcionais, sendo uma boa fonte de hidratos de carbono, proteínas, fibras brutas, 
vitaminas, minerais, além de aminoácidos essenciais e não essenciais importantes na 
nutrição humana (Lemus-Mondaca et al., 2012). A estévia pode também ser consumida 
na forma de folhas frescas ou folhas secas. 

As propriedades açucaradas da estévia, com um baixo teor calórico e aceitável 
para os diabéticos porque não aumenta os níveis de insulina, provêm de glicosídeos de 
esteviol (diterpenos) que são extraídos da planta de estévia seca. Estes glicosídeos têm 
inúmeras aplicações na indústria farmacêutica (Bernal et al., 2011) e alimentar (Lemus-
Mondaca et al., 2012). São comercializados em diluições ou em pó e têm o código 
E960. A sua comercialização teve início na União Europeia em 2011 (Regulamento 
(UE) nº 1131/2011 da Comissão, 11 novembro), quando a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos avaliou a segurança dos glicosídeos de esteviol como 
adoçante, definindo a dose diária admissível de 4 mg por kg de peso corporal e por dia 
(expressa como equivalentes de esteviol). Em 2016 esta dose foi mantida considerando 
o processo de extração que inclui a desidratação das folhas de estévia, purificação 
preliminar do extrato através de cromatografia de permuta iónica e recristalização dos 
glicosídeos a partir de metanol ou de etanol aquoso, resultando num produto final que 
contem pelo menos 95% dos 11 glicosídeos de esteviol (esteviosídeo, rebaudiosídeos A, 
B, C, D, E, F e M, esteviolbiosídeo, rubusosídeo e dulcosídeo A), em qualquer 
combinação e proporção (CREU, 2016). 
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A produção biológica de estévia está associada à crescente exigência dos 
consumidores em manterem uma alimentação isenta de produtos químicos de síntese e, 
ainda, devido à necessidade de se implementarem sistemas de produção com menor 
impacto ambiental (MAFDR, 2017). A agricultura biológica permite preservar os solos, 
minimizar a contaminação ambiental, aumentar a fauna auxiliar e promover a 
biodiversidade e, em simultâneo, contribui para uma alimentação saudável, 
diversificada e com menores riscos para a saúde das pessoas, como é amplamente 
reconhecido (STOA, 2016). 

A temperatura média do ar ideal para o crescimento de estévia referida por 
Brandle & Rosa (1992) foi de 23°C, enquanto Grassi et al. (2009) situaram a 
temperatura ótima entre 24ºC e 28ºC e refiram ainda que a estévia tolera temperaturas 
até 43°C quando acompanhada de chuva ou de rega. Courelas (2013), em ensaios 
realizados em Évora descreveu que as plantas apresentaram um melhor crescimento 
entre 15 e 30ºC, com reduzida ou nula atividade vegetativa no período mais frio, com 
temperaturas médias inferiores a 8ºC. Normalmente, a estévia não tolera temperaturas 
abaixo de 9ºC (Singh & Rao, 2005; Grassi et al., 2009). Também na Austrália, Midmore 
& Rank (2002) referiram que o crescimento vegetativo é muito reduzido quando as 
temperaturas estão abaixo dos 20ºC e a duração do dia inferior a 12 horas. Em 
condições mediterrânicas, a estévia floresce em agosto e setembro e é imediatamente 
antes desta fase que as suas folhas apresentam um maior teor em metabolitos 
secundários como são os glicosídeos de esteviol. A planta tem aproximadamente 1 mês 
para o desenvolvimento floral e a produção de todas as flores (Yadav et al., 2011). Em 
Portugal, devido às baixas temperaturas do outono/inverno a estévia praticamente não 
tem crescimento vegetativo nesta estação. Por ser uma planta de origem tropical, o 
fotoperíodo longo e a intensidade de radiação solar determinam um maior crescimento 
vegetativo das plantas e em consequência uma maior produtividade (Yadav et al., 
2011). A planta é plurianual e, em condições mediterrânicas, cresce no início da 
primavera a partir da raiz, podendo estar em produção comercial até cerca de 5-6 anos 
(Andolfi et al., 2006). 

Posteriormente à realização do presente estudo, as folhas de estévia não foram 
reconhecidas pela União Europeia como produto alimentar e, atualmente, os 
agricultores não estão autorizados a vender as plantas ou as folhas de estévia frescas ou 
secas, estando restringida a sua comercialização apenas para extração dos glicosídeos de 
esteviol e para as suas múltiplas e crescentes utilizações na agroindústria. Este é um 
assunto bastante controverso, na medida em que, ao contrário da maioria dos 
edulcorantes que são sintéticos, a estévia é um edulcorante de origem natural e de uso 
ancestral, não se tratando, portanto, da introdução de um novo produto. Os 
consumidores deveriam poder ter acesso a esta planta fresca ou desidratada, a par de 
tantas outras do setor das plantas aromáticas e medicinais. Apesar desta recente 
restrição, esta espécie tem sido sujeita a estudos de adaptação em diversos países da 
Europa (Andolfi et al., 2006; Vouillamoz et al., 2016) e em Portugal (Courelas, 2013; 
Bogosavljevic et al., 2015; Reis et al., 2015). Os objetivos do presente trabalho foram a 
avaliação da viabilidade da produção biológica de estévia, cv. Criolla, nas condições 
edafo-climáticas da região Noroeste de Portugal, e a comparação, no ano da plantação, 
entre a produtividade das plantas sujeitas a três colheitas para consumo em fresco e 
sujeitas apenas a uma única colheita imediatamente antes da floração, destinada à 
secagem das folhas.  
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Material e métodos 
O ensaio realizou-se na empresa Biodiversus - Agricultura Biológica Lda., 

Arcozelo, Ponte de Lima (41°47'37,59" N; 8°34'58,12" O; altitude 50 m). Foi conduzido 
ao ar livre e numa estufa tipo túnel, com aberturas zenitais e laterais, que permaneceram 
sempre abertas durante o período em que decorreu o ensaio, para facilitar o arejamento 
e assim prevenir as doenças causadas por fungos. O solo apresentava uma textura 
medianamente pesada e elevado teor de matéria orgânica (quadro 1). Durante todo o 
período experimental, de 28 de Abril a 2 de Setembro de 2015, foram registadas as 
temperaturas horárias ao ar livre e na estufa. A temperatura do ar foi monitorizada a 50 
cm de altura e a temperatura do solo a 10 cm de profundidade, através da colocação de 
termístores (tipo TM1, Delta-T Devices), ligados a um registador de dados (Delta-T 
Devices). 

Utilizou-se um delineamento experimental de três blocos casualizados e 4 
tratamentos resultantes da estrutura fatorial entre dois locais de produção (estufa e ar 
livre) e dois tipos de colheita: três colheitas escalonadas para as plantas destinadas ao 
consumo em fresco (F) e a uma única colheita para as plantas destinada à secagem das 
folhas (S). A plantação realizou-se em Abril, em canteiros de 3 linhas em ‘pé de galo’, 
com o compasso 0,5 m na linha e 0,4 m na entrelinha, a que correspondeu um densidade 
de plantação de 5 plantas m-2, com 4 plantas da linha do meio, por cada modalidade e 
repetição.  

As plantas de estévia da cultivar Criolla foram obtidas através de propagação 
seminal, na empresa Agristevia S.L – Murcia, Espanha (lote JSAS-1501015) e 
apresentavam na plantação aproximadamente 5 pares de folhas e 10 cm de altura. A 
mobilização do solo foi realizada com uma cavadeira de 6 enxadas e os camalhões, ao 
ar livre e na estufa, tinham 1 m de largura e 25 m de comprimento e foram cobertos com 
plástico preto, para o controlo de plantas infestantes. A fertilização de fundo que 
antecedeu a plantação em ambos os locais, consistiu na aplicação ao solo de 260 kg ha-1 
de Naturgran (5-4-5) e 20 kg ha-1 de Fertigafsa (0-26,5-0). A rega foi conduzida de 
forma a satisfazer as necessidades da cultura, através de um sistema de rega gota-a-gota, 
com os gotejadores distanciados 0,30 m entre si e um débito de 4 L h-1. O controlo das 
infestantes foi realizado manualmente e não se verificaram pragas ou doenças na 
cultura. 

Todas as plantas foram sujeitas a uma poda de formação 44 dias após a 
plantação (DAP), que consistiu em cortar o meristema terminal da planta (desponta), 
deixando quatro pares de folhas. Esta operação destinou-se a estimular o aparecimento 
de hastes secundárias e de folhas e, consequentemente, a aumentar a biomassa das 
plantas. Quando as plantas apresentavam hastes secundárias nesta data, optou-se por 
cortá-las de modo a uniformizar a altura de todas as plantas.  

As colheitas realizaram-se 92, 112 e 127 DAP, para as plantas F e 127 DAP para 
as plantas S, em quatro plantas por cada repetição. Foram avaliados os parâmetros: 
altura e número de hastes por planta, o peso fresco e peso seco das hastes cortadas 
(caules e folhas) e os teores das folhas em matéria seca e em ácido ascórbico. A altura 
das plantas foi também monitorizada 71 DAP. As colheitas das hastes para consumo em 
fresco consistiram no corte de duas hastes em cada planta, acima do quarto nó para 
fomentar o crescimento de novas hastes. A última colheita coincidiu com o início da 
floração que identifica o fim do ciclo produtivo e cortaram-se todas as hastes deixando 
as plantas com cerca de 10 cm de altura. Nas plantas destinadas à secagem a colheita da 
totalidade das hastes foi realizada quando cerca de 10% das plantas estavam em 
floração, que corresponde a um maior teor de glicosídeos de esteviol nas folhas. 
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A determinação do peso seco foi efetuada por secagem numa estufa ventilada, 
num período de 48-72 horas até à estabilização do peso seco, com temperaturas 
compreendidas entre 61ºC e 70ºC. O teor de ácido ascórbico foi determinado por HPLC 
(Jasco), utilizando-se para a fase móvel, H2SO4 0,005 mol L-1, isocrático a 0,2 mL min-1 
a 30ºC. Na fase estacionária foi utilizada a coluna C 18, o detetor foi um diodo UV-VIS 
com o comprimento de onda de 205 nm. A duração do processo foi de 60 minutos, num 
equipamento com autosampler, controlo de temperatura e detetor UV-VIS. A análise de 
variância dos resultados foi realizada com o software aplicativo Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS), e utilizou-se a diferença mínima significativa para o nível de 
probabilidade p <0,05, para comparação entre as médias dos tratamentos. 
 
Resultados e discussão 

A temperatura média diária do ar desde a plantação até à última colheita (127 
DAP) foi de 20,5°C dentro da estufa e 20,0°C ao ar livre, enquanto a temperatura média 
do solo foi, respetivamente de 23,8°C e 20,6°C (quadro 2). Apesar de não se terem 
atingido os valores de temperatura ótima do ar referidos na literatura, entre 23-24ºC e 
28ºC, a temperatura do ar em que decorreu o presente ensaio situou-se no intervalo 
recomendável para o crescimento de estévia, entre 5°C e 30°C (Grassi et al., 2009), 
também observado por Singh & Rao (2005) que referiram o intervalo de 20ºC-24ºC 
como sendo o necessário para que ocorra um rápido crescimento da estévia.  

A altura das plantas na poda de formação (44 DAP) foi superior (p<0,05) nas 
plantas destinadas a consumo em fresco produzidas em estufa em comparação com as 
mesmas plantas produzidas ao ar livre. Na última colheita (127 DAP), ocorreu um 
resultado semelhante, e as plantas mais altas foram as plantas sujeitas a uma única 
colheita para secagem produzidas em estufa, em comparação com as plantas F 
produzidas ao ar livre (fig. 1a). Apesar da altura média do conjunto das plantas 
produzidas em estufa (52,1 cm planta-1) ter sido superior (p<0,05) à das plantas 
produzidas ao ar livre (47,4 cm planta-1) (fig. 1b), não se observaram diferenças 
significativas no número médio de hastes por planta entre as culturas na estufa e ao ar 
livre, que foi em média de 7,3 hastes planta-1 (fig. 2a). A diferença entre o peso fresco 
das hastes de 19,4 t ha-1 (388,1 g planta-1) nas plantas produzidas em estufa e de 14,9 t 
ha-1 (298,5 g planta-1) nas plantas ao ar livre, não foi significativa (fig. 3b). Na estufa, a 
temperatura média diária do ar a 50 cm de altura foi semelhante à temperatura registada 
ao ar livre, mas a temperatura média diária do solo na estufa foi superior em 3,2°C, em 
comparação com as condições ao ar livre. Aparentemente, as condições ambientais da 
estufa contribuíram para um aumento da taxa de crescimento vegetativo, apenas a partir 
de 112 DAP, como indica o peso seco acumulado das hastes cortadas (fig. 3a). 

Num estudo sobre o potencial agronómico de 18 genótipos de estévia na Suíça 
(compasso de 10 plantas m-2), durante um período de dois anos, a percentagem do peso 
das folhas em relação ao peso das hastes variou entre 53 e 75% (Vouillamoz et al., 
2016), e Andolfi et al. (2006) num estudo de adaptação de dois genótipos de estévia na 
região central de Itália (Lat. 43,7°N), com o compasso de 4,5 plantas m-2, referiam 
valores semelhantes. Considerando a produção de peso seco das hastes (83,7 g planta-1 
na estufa e 66,1 g planta-1 ao ar livre) e a percentagem de 60% do peso das folhas em 
relação ao peso total das hastes, estimada a partir dos valores médios apresentados por 
aqueles autores, a produtividade em peso seco de folhas no presente trabalho, foi 
estimada em 2,5 t ha-1 e 2,0 t ha-1, respetivamente para as plantas produzidas em estufa e 
ao ar livre. Vouillamoz et al. (2016), para as condições da Suíça, referiram que a 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura  | Sessão Viticultura 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

499!

produtividade potencial em folhas secas se situava entre 1 a 2 t ha-1 e, em hastes (folhas 
e caules), entre 2,5 a 3,0 t ha-1. No entanto, no estudo de Andolfi et al. (2006) que 
decorreu em Itália, num solo franco-limoso, reportaram-se valores superiores de matéria 
seca de folha, entre 2,4 t ha-1 e 4,0 t ha-1, mais próximos dos valores encontrados no 
presente estudo, o que se relaciona com condições climáticas semelhantes entre as duas 
regiões. 

O teor de matéria seca média de todas as hastes cortadas foi significativamente 
superior nas plantas produzidas ao ar livre (20,5%) em comparação com as plantas 
produzidas na estufa (18,8%) (fig. 4a), mas o teor médio em ácido ascórbico foi 
semelhante, em média 9,2 mg 100 g-1 MS. Apesar das plantas sujeitas a três colheitas 
para consumo em fresco terem alcançado uma altura média superior em comparação 
com as plantas destinadas à secagem (fig. 1b), o peso seco e o peso fresco foi 
semelhante, em média 312,2 g planta-1 (fig. 3b). O número total médio de hastes foi 
inferior nas plantas F (7,0 hastes planta-1) em comparação com as plantas S (7,5 hastes 
planta-1) (fig. 2b). Aparentemente, o estímulo do corte nas plantas terá induzido a um 
maior crescimento das plantas em altura e a uma menor ramificação. 

O teor médio de matéria seca das hastes foi superior nas plantas F (20,2%) em 
comparação com as S (19,1%) (fig. 4b). Pelo contrário, o teor médio de ácido ascórbico 
foi inferior nas folhas F (8,5 mg 100 g-1 MS) em comparação com as S (10,0 mg 100 g-1 
MS) (fig. 4c). Estes valores de ácido ascórbico foram inferiores aos referidos por Kim et 
al. (2011). Estes autores relataram que, no grupo das vitaminas hidrossolúveis de 
extratos de folhas de estévia, produzidas na região centro da Coreia do Sul, depois do 
ácido fólico (52,18 mg 100 g-1 MS), a vitamina em maior quantidade foi o ácido 
ascórbico, com 14,97 mg 100 g-1 MS. O ácido ascórbico é o nutriente mais afetado pelo 
processamento de frutas e vegetais e, por isso, sua retenção é usada frequentemente 
como indicativo da qualidade nutricional e até mesmo de conservação dos alimentos 
(Ashoor et al., 1984). 

 
Conclusões 

Considerando o ano de plantação da cultura e as condições em que decorreu o 
presente ensaio, com valores de temperatura do ar próximos do ótimo para a espécie e 
não se tendo registado diferenças importantes nos valores de temperatura do ar, ao ar 
livre e na estufa, concluiu-se que a cultura cresceu em boas condições ao ar livre, com 
produtividades comparáveis a regiões semelhantes e com valores superiores de matéria 
seca nas folhas, em comparação com as plantas produzidas em estufa.  

O sistema de três colheitas escalonadas para consumo em fresco, em 
comparação com a colheita única para secagem, resultou num menor número de hastes 
que não se refletiu no peso fresco, e as plantas apresentaram, em média, teores mais 
elevados de MS nas hastes e menores teores de ácido ascórbico nas folhas. A opção de 
comercializar as plantas em fresco ou após secagem dependerá apenas da evolução 
destes produtos no mercado global.  
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Quadro 1 - Caraterísticas do solo onde se instalou a cultura de estévia ao ar livre e na 
estufa. 

Local Textura pH (H2O) MO (%) 
P2O5 K2O Ca Mg 

(µg g-1) 
Ar livre Medianamente 

pesada 
6,1 3,0 69 239 827 87 

Estufa 6,6 2,4 251 115 2971 299 
 
Quadro 2 - Temperatura média diária do ar (50 cm de altura) e do solo (10 cm de 
profundidade), ao ar livre e na estufa durante o período experimental, de 28 de Abril a 2 
de Setembro de 2015. 

 Temperatura na estufa (°C) Temperatura ao ar livre (°C) 
 Ar Solo Ar Solo 

Média 20,5 23,8 20,0 20,6 
Máxima 26,3 29,0 25,7 24,0 
Mínima  12,9 15,4 12,6 13,3 
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Figura 1 – a) Altura média das plantas de estévia (cm) na poda de formação e na última 
colheita do ensaio (44 e 127 DAP) e, b) altura média das plantas (cm), para as plantas 
destinadas a colheitas para consumo em fresco (F) e a uma única colheita para secagem 
(S), produzidas em estufa (E) e ao ar livre (A). Letras iguais por cima das barras 
indicam que não existem diferenças significativas entre os tratamentos (p <0,05). 
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Figure 2 – Número médio de hastes planta-1: a) destinada a colheitas para consumo em 
fresco (F) ou a uma única colheita para secagem (S), produzidas em estufa (E) e ao ar 
livre (A); e, b) para a média global das plantas F e S. Letras iguais por cima das barras 
indicam que não existem diferenças significativas entre os tratamentos (p <0,05). 
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Figura 3 – a) Peso seco acumulado das hastes cortadas (g planta-1) até à última colheita 
(44 a 127 DAP) nas plantas destinadas a colheitas para consumo em fresco (F), 
produzidas em estufa (E) e ao ar livre (A); b) peso fresco total das hastes cortadas (t ha-
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1) nas plantas (F) e nas plantas com uma única colheita para secagem (S), produzidas em 
E e A. Letras iguais por cima das barras indicam que não existem diferenças 
significativas entre os tratamentos (p <0,05). 
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Figure 4 – Matéria seca média das hastes cortadas (%) para a média de todas as plantas: 
a) produzidas em estufa (E) e ao ar livre (A); e b) destinadas a colheitas para consumo 
em fresco (F) e a uma única colheita para secagem (S). c) Teor médio em ácido 
ascórbico das folhas (mg 100 g-1 MS) para as plantas F e S. Letras iguais por cima das 
barras indicam que não existem diferenças significativas entre os tratamentos (p <0,05). 




