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RESUMO 

Diversidade genética e química em germoplasma de gengibre (Zingiber 
officinale) 

 

 Os recursos genéticos vegetais apresentam um valor real e potencial para a 
agricultura em razão da sua importância em programas de melhoramento e 
conservação. Este estudo teve como objetivo principal caracterizar a diversidade 
genética e química do germoplasma de gengibre do Departamento de Genética da 
ESALQ/USP, por meio de 18 descritores fenotípicos, 13 combinações de 
marcadores AFLP e análise da composição química do óleo essencial. O 
germoplasma foi formado por acessos procedentes de distintos estados brasileiros, 
além de algúns acessos introduzidos da Colômbia. Durante as coletas, foram 
entrevistados 34 agricultores de três estados: São Paulo (SP), Espírito Santo (ES) e 
Paraná (PR), constatando-se que esta espécie é cultivada principalmente por 
agricultores familiares cuja fonte principal de renda é a agricultura. Na análise da 
composição química, um total de 61 compostos foram identificados, sendo que os 
acessos apresentaram variabilidade química segundo a análise de variância. O óleo 
essencial foi rico em monoterpenos (82,35%), destacando-se geranial (20,41%) e 
neral (13,36%) como os compostos mais abundantes. Os compostos α-zingibereno, 
1,8-cineol, linalol e β-felandreno, foram importantes na análise da diversidade 
química e, portanto, determinantes no agrupamento baseado no método de ligação 
completa (LC-VD) que classificou o germoplasma em dois grupos de acessos: 
cultivares e cultivares locais. Na caracterização agromorfológica, pouca variação foi 
observada para variáveis qualitativas, enquanto que para variáveis quantitativas 
houve moderada a baixa variabilidade, embora alguns acessos divergentes foram 
identificados. A análise de componentes principais explicou 82% da variação total 
nos primeiros três componentes, sendo que a distribuição dos acessos no gráfico de 
dispersão foi congruente com os agrupamentos formados pelo método de otimização 
de Tocher, destacando-se os acessos Gen-18, Gen-24, Gen-65 e Gen-42 como os 
mais divergentes do germoplasma fenotípicamente. Na caracterização molecular, 13 
combinações de primers AFLP geraram, em média, 113,5 locos polimórficos, com 
uma proporção de 96,85% de polimorfísmo na coleção global. As estimativas de 
diversidade genética de Nei (Hj), índice de Shannon (I) e número efetivo de alelos 
(ne), foram superiores nos acessos colombianos (0,501; 0,396 e 1,508, 
respectivamente), em relação aos acessos brasileiros. A AMOVA mostrou que a 
maior parte da variação (63%) ocorreu entre os dois países e o índice FST=0,153 
corroborou este resultado, indicando alta diferenciação genética entre eles. Os 
agrupamentos fornecidos pelo Structure e o dendrograma baseado no complemento 
do coeficiente de Jaccard, foram consistentes entre si e demonstraram que a maioria 
dos acessos brasileiros são altamente similares, sendo que não há influência da 
procedência geográfica no padrão dos agrupamentos químicos, fenotípicos e 
moleculares. A introdução de novos materiais genéticos no Brasil, certamente 
contribuirá para uma base genética mais ampla deste cultivo. 
 
Palavras-chave: Germoplasma; Descritores fenotípicos; Caracterização molecular; 
            Óleo essencial; Agricultura familiar  
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         
 



 13 

ABSTRACT 

Chemical and genetic diversity of ginger germplasm (Zingiber officinale)  
 
 Plant genetic resources exhibit a true and potential value for agriculture due to 
their importance in breeding and conservation programs. This study aimed to 
characterize the genetic and chemistry diversity of ginger germplasm of Genetics 
Department of the ESALQ/USP, through 18 phenotypic descriptors, 13 AFLP  
markers combinations and chemical composition analysis of essential oil. The 
germplasm was combined by accessions coming from diferent Brazilian states, along 
with some accessions introduced from Colombia. During the collection, 34 farmers 
were interviewed in three states: São Paulo (SP), Espírito Santo (ES) and Paraná 
(PR). Ginger is mainly cultivated by small farmers whose main income source is  
agriculture. In the chemical composition analysis, a total of 61 compounds were 
identified. The accessions presented chemical variability according to the analysis of 
variance. The essential oil was rich in monoterpenes (82.35%), being the geranial 
(20.41%) and the neral (13.36%), both referred to as citral, the most abundant 
compounds. The α-zingiberene, 1,8-cineole, linalool and β-phellandrene compounds 
were relevant in the chemical diversity analysis of the accessions, while the 
dendrogram based on the complete linkage method (LC-VD) classified the 
germplasm into two groups: landraces and cultivars accessions. In the agro-
morphologic characterization, qualitative traits showed little variation, while moderate 
to low variability was observed for quantitative traits, although some divergent 
accessions were identified. The principal component analysis explained 82% of the 
total variation in the first three components, wherein the accessions distribution on 
the scatter plot was consistent with the groups formed by the Tocher method, with 
the Gen-18, Gen -24, Gen-65 and Gen-42 accessions as the most divergent ones 
from the phenotypically germplasm. In the molecular characterization, 13 AFLP 
markers combinations generated an average of 113.5 polymorphic loci, with a ratio of 
96.85% of polymorphism in the overall collection. Estimates of Nei genetic diversity 
(Hj), Shannon index (I) and alleles effective number (ne) were higher in Colombian 
accessions (0.501; 0.396 and 1.508, respectively). The AMOVA showed that most of 
the variation (63%) occurs between the two countries and the FST=0.153 index 
suportted this result, indicating high genetic differentiation between Brazilian and 
Colombian accessions. The groupings provided by Structure and the dendrogram 
based on Jaccard coefficient complement were consistent with each other and 
showed that Brazilian accessions are genetically similar. In general, there is no 
influence of the accesses geographic origin in the chemical, phenotypic and 
molecular grouping pattern. The introduction of new genetic materials in Brazil, will 
certainly contribute to a broader genetic basis of this species. 
 
Keywords: Germplasm; Phenotypic descriptors; Molecular characterization; Essential 
          oil; Family farms 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 Em distintos estados do Brasil predominam os sistemas produtivos de 

subsistência através de ecossistemas agrícolas em que prevalece a mão de obra 

familiar. Dentro desses sistemas de produção destaca-se o gengibre considerado a 

nível global como uma espécie de importância medicinal, aromática e condimentar.

  Conhecido botanicamente como Zingiber officinale Roscoe, o gengibre 

pertence à família Zingiberaceae e ordem natural Sicitamineae. Essa família consiste 

de 47 gêneros e 1400 espécies, sendo que o gênero Zingiber compreende cerca de 

150 espécies distribuídas principalmente em regiões tropicais e subtropicais da Ásia. 

A maioria destas espécies são diploides (2n=22), exceto Z. mioga com 2n=55. 

Outras espécies de uso tradicional como o açafrão de terra (Curcuma longa), 

cardamomo (Elettaria subulattum), entre outras, também formam parte da família 

Zingibereceae (RAVINDRAN et al., 2005). 

 Caracterizado pelo seu típico sabor e aroma pungente, o gengibre destaca-se 

pelos seus altos conteúdos de oleoresinas, gingerol, óleos essenciais e conteúdos 

de fibra (KIZHAKKAYIL; SASIKUMAR, 2009). Diversos trabalhos têm demostrado o 

valor medicinal do gingerol e do shogaol, considerando-os, junto com os óleos 

essenciais, os responsáveis pelas propriedades medicinais dos rizomas do gengibre. 

Desse modo, esses fitoconstituintes conferem à espécie uma ampla atividade 

farmacológica, destacando-se pela sua atividade antioxidante, anti-inflamatória, 

antimicrobiana, antihiperglicêmica, antiemética, efeito analgésico, estimulante 

digestivo, estimulante circulatorio, regularizador da pressão arterial e frequência 

cardíaca, presença de moleculas bioativas utéis, efeitos benéficos sobre doenças 

gastrointestinais, entre outros (GEIGER, 2005; STOILOVA et al., 2007; ALI et al., 

2008; SHIRIN; JAMUNA, 2010; SHARMA; PUKHRAMBAM; RAJKUMAR, 2011; 

BUTT; SULTAN, 2011; BALIGA et al., 2011). Recentemente foi argumentado o efeito 

antitumor dos constituintes químicos do gengibre sobre células de diferentes tipos de 

câncer em humanos, tais como câncer de cólon, de ovário, de seios, entre outros, 

outorgando à espécie uma propriedade “diferenciada” quanto ao seu potencial de 

prevensão ou tratamento desta doença (SHUKLA; SINGH, 2007). O óleo essencial é 

também amplamente usado na indústria de alimentos e bebidas, na indústria 

farmacêutica, cosmética e perfumaria (SHARMA; PUKHRAMBAM; RAJKUMAR, 

2011; SASIDHARAN; VENUGOPAL; MENON, 2012).  
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 O gengibre é cultivado em muitas regiões tropicais e subtropicais do mundo, 

tais como Índia, China, Taiwan, Filipinas, Serra Leoa, Indonésia, Jamaica, Fiji, 

México, Brasil, Nigéria, entre outros (VALENZUELA, 2010).  Existem relatos de que 

os distintos gêneros da família Zingiberaceae, tais como Zingiber, Alpinia e 

Curcuma, apresentam diferentes centros de origem que abrangem cerca de oito 

países asiáticos (JATOI et al., 2006). Diferentes informações sobre a sua origem e 

domesticação apontam que as distintas espécies do gênero Zingiber são originárias 

do Sudeste Asiático, na região indomalaia, e desde aí se espalhou pelas regiões 

tropicais e subtropicais do mundo (KIZHAKKAYIL; SASIKUMAR, 2011), sendo 

introduzido desde a Índia para o Mediterrâneo e passando depois para o este e 

oeste da África onde foi introduzido por árabes e portugueses durante o século XIII 

(PETER et al., 2007). Logo após o descobrimento foi introduzido na América, onde 

cultivado inicialmente no México e depois levado às Antilhas, principalmente a 

Jamaica. No Brasil, existem registros que indicam que o gengibre chegou pouco 

depois do descobrimento e a sua introdução é atribuída às invasões holandesas que 

ocorreram por volta de 1625 no estado de Pernambuco. Contudo, há relatos que 

citam a presença desta planta no ano de 1587. Naturalistas que visitavam o país 

acreditavam que se tratava de uma espécie nativa, pois era comum encontrá-la em 

estado silvestre, sendo conhecida pelos indígenas como mangaratiá ou magarataia 

(MENDES, 2005). Embora introduzida logo após o início da colonização europeia, 

somente nas últimas décadas tornou-se uma cultura comercial em alguns estados 

das regiões Sudeste e Sul do Brasil, sendo cultivado principalmente em distintos 

municípios dos estados Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (ELPO; 

NEGRELLE, 2004; ELPO; NEGRELLE; RUCKER, 2008).  

 Durante os últimos cinco anos, a área mundial ocupada com gengibre registrou 

um leve crescimento de 23,11% entre 2007 e 2012, passando de 261.689 ha para 

322.157 ha. O volume produzido nesse mesmo período, com média de 1.864.099.47 

toneladas, mostrou uma variação menor do que da área (18,4%), sendo a China e a 

Índia os lideres na produção de gengibre fresco, com 50% da produção global, 

seguido por Indonesia, Nepal e Nigeria, entre outros grandes produtores como 

Bangladesh, Japão, Tailandia, Filipinas, Korea e Fiji (FAO, 2014). O Brasil é 

considerado um dos principais fornecedores mundiais de gengibre, porém, a sua 

produção é pequena comparativamente à de outros paises, envolvendo 
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relativamente um conjunto pequeno de agricultores (NEGRELLE; ELPO; RUCKER, 

2005).  

 Referente à sua comercialização, o gengibre é um produto que se comercializa 

internacionalmente sob três formas básicas: in natura, em conserva e cristalizado. 

Desse modo, a cultura deve ser colhida em diferentes fases de maturação, 

dependendo do produto desejado em função do mercado que se quer atender. Do 

rizoma imaturo, tenro e menos pungente, colhido em torno de 5 a 7 meses após o 

plantio, é preparada a conserva ou o gengibre cristalizado, cujo valor agregado 

reside no baixo teor de fibra (NEGRELLE; ELPO; RUCKER, 2005). Suas brotações 

novas são ainda utilizadas na forma de picles. Uma segunda colheita pode ser feita 

dois meses mais tarde quando os rizomas têm atingido até 85% do seu tamanho 

máximo. Nessa fase, os rizomas apresentam maior teor de óleos essenciais e 

oleoresinas, sendo útil para o preparo de produtos desidratados (RÜCKER, 1993). 

Além disso, o óleo essencial não tem a pungência do gengibre fresco e, portanto, é 

comumente usado na indústria farmacêutica, cosmética e de alimentos. Por sua 

parte as oleoresinas, que preservam os compostos pungentes, são usadas para 

condimentos e fins medicinais (VALENZUELA, 2010). Os rizomas maduros, 

geralmente obtidos em última colheita são utilizados para secagem e moagem a fim 

de produzir gengibre seco. Este produto, obtido pela desidratação do rizoma, é 

comercializado em peças íntegras de cor variável, laminado ou ainda em pó 

(TAVEIRA-MAGALHAES et al., 1997).  

 O valor comercializado do gengibre no mercado mundial gira em torno de US$ 

200 milhões, excluindo-se o óleo esencial. A Índia, grande produtora e consumidora 

de gengibre, participa apenas com 6% na oferta mundial do produto in natura. 

Contudo, quando se trata de óleo essencial, o país participa com mais de 50% da 

oferta mundial (ELPO; NEGRELLE, 2004). 

 Ligado principalmente à agricultura familiar, o cultivo de gengibre tem surgido 

como uma alternativa rentável tanto para a economia local quanto para o mercado 

externo. Nesse cenário, cabe destacar que a produção familiar, além de um fator 

redutor do êxodo rural e fonte de recursos para as famílias com menor renda, 

também contribui expressivamente para a geração de emprego e de riqueza, 

considerando a economia não só do setor agropecuário, mas do próprio país 

(NAVARRO, 2010). Entre 1995 e 2005, sistemas de produção familiar responderam 

por cerca de 10% do PIB brasileiro, parcela bastante expressiva, considerando-se 
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que a participação do agronegócio situa-se ao redor de 30% do PIB da economia 

brasileira. Nesse sentido foi constatado que o segmento familiar da agricultura 

brasileira, ainda que muito heterogêneo, responde por uma representativa parcela 

da produção agropecuária e do produto gerado pelo agronegócio brasileiro   

(GUILHOTO; AZZONI; SILVEIRA, 2007). 

 Apesar da importância socioeconômica que o gengibre representa, esta 

espécie tem recebido pouca atenção por parte da comunidade acadêmica e 

científica tanto de instituições públicas como privadas. A maioria da pesquisa 

atualmente disponível envolve principalmente a análise das propriedades 

farmacológicas e pouco ou nada foi investigado em relação ao germoplasma e à 

variabilidade genética. Desse modo, há falta de informações sobre sua diversidade 

genética e uma informação limitada quanto ao seu potencial químico e produtivo no 

Brasil.  

 O conhecimento sobre a variabilidade genética de uma espécie é indispensável 

para direcionar e implementar corretamente futuros trabalhos de conservação e/ou 

melhoramento genético. De forma geral, a caracterização e avaliação dos acessos 

de um banco de germoplasma pode ser agromorfológica, bioquímica, citogenética e 

molecular. A caracterização e avaliação agromorfológica consiste na obtenção de 

dados de uma série de caracteres (descritores) qualitativos e quantitativos, que 

auxiliam ao pesquisador na diferenciação entre os acessos, bem como na 

identificação daqueles com características desejáveis para sua utilização no 

melhoramento de plantas (NASS, 2001). Embora o uso de descritores 

agromorfológicos possa estar sujeito a algumas limitações como o baixo 

polimorfismo detectado, a forte influência ambiental e o investimento de tempo e 

recursos financeiros (FERREIRA; MORETZSOHN; BUSO, 2007), a caracterização 

agromorfológica ocupa uma posição importante nos estudos de diversidade genética 

e melhoramento, uma vez que permite grandes avanços no conhecimento dos 

recursos genéticos, além de conferir “identidade” fenotípica aos diferentes acessos e 

cultivares de uma espécie. Estes processos de caracterização e avaliação podem 

ser enriquecidos com o auxílio de marcadores moleculares de DNA, bem como com 

a caracterização das principais propriedades químicas dos genótipos.   

 A caracterização molecular em gengibre tem envolvido, principalmente, o uso 

de marcadores RAPD, AFLP e ISSR, detectando-se distintos níveis de variação 

genética  (PALAI; ROUT, 2007; JATOI et al., 2008; PREM et al., 2008; KLADMOOK; 
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CHIDCHENCHEY; KEERATINIJAKAL, 2010; KIZHAKKAYIL; SASIKUMAR, 2010; 

GHOSH, 2011; SINGH et al., 2013). Nos últimos anos, marcadores SSR específicos 

para a espécie foram isolados e caracterizados por Lee et al. (2007) encontrando um 

total de 34 alelos presentes em 20 acessos, com uma média de 4,3 alelos por loco. 

Este estudo revelou moderada variabilidade genética entre os acessos de gengibre. 

 Na caracterização agromorfológica tem sido estudada principamente a 

variabilidade para o rendimento, caracteres vegetativos e pós-colheita, além de suas 

correlações (SASIKUMAR et al., 1992; RAVINDRAN et al., 1994; LINCY; 

JAYARAJAN; SASIKUMAR, 2008; ARAGAW et al., 2011).   

 Por outro lado, a caracterização para os principais componentes químicos, tais 

como gingerol, óleo essencial e fibra crua tem auxiliado na identificação de cultivares 

com altos conteúdos de um ou outro componente (HE et al., 1998; RAI et al., 2006; 

SANWAL et al., 2010; KIZHAKKAYIL; SASIKUMAR, 2011).  

 Por ser uma espécie exclusiva de propagação vegetativa, o gengibre cultivado 

apresenta variabilidade genética limitada para certas características de interesse 

agronômico. Esse fato também limita o melhoramento convencional da espécie, 

salientando a mutação e a produção de poliploides como os métodos mais viáveis 

na obtenção de cultivares geneticamente melhorados (ADANIYA, 2001; ADANIYA; 

SHIRAI, 2001). Contudo, altos níveis de variabilidade existem principalmente em 

populações crescidas no nordeste da Ásia e na região de Kerala ao Sudeste da 

Índia. Acredita-se que essa diferenciação genética encontrada em cultivares de Z. 

officinale e outras espécies do gênero, deve-se principalmente a mutações aleatórias 

ocorridas nas populações locais adaptadas durante o processo de expansão 

geográfica (RAVINDRAN et al., 1994). 

 O melhoramento do gengibre é conduzido principalmente para desenvolver 

cultivares de alto rendimento, com ampla adaptação, alta qualidade (óleo essencial e 

oleoresinas) e rizomas pouco fibrosos, além de resistentes às principais pragas e 

doenças. Somente na Índia existe atualmente um programa formal de 

melhoramento, sendo que as cultivares são obtidas principalmente por meio da 

introdução e seleção de acessos promissores, a mutação e a poliploidia (ADANIYA, 

2001; ADANIYA; SHIRAI, 2001). Além desses métodos, a biotecnologia também tem 

sido uma ferramenta bem sucedida, permitindo grandes avanços ao melhoramento 

do cultivo (NIRMAL BABU; SAMSUDEEN; RATHNAMBAL, 1992; SHARMA; SINGH, 

1995; ROUT et al., 2001; MA; GANG, 2006).  
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 Nas condições de cultivo do gengibre no Brasil, a cultura representa uma 

alternativa rentável no agronegócio local voltado à exportação, possibilitando o 

desenvolvimento econômico, principalmente de agricultores familiares. Nesse 

contexto, a condução de pesquisas que possibilitem a quantificação e valorização 

dos recursos genéticos assume vital importância, pois permite verificar o grau de 

variabilidade genética existente entre os genótipos que são atualmente cultivados.  

 Assim, o presente estudo teve como objetivo principal contribuir na 

investigação do gengibre através do estudo da sua diversidade genética e química 

no Brasil. Como objetivos espécificos foi proposto estabelecer o banco ativo de 

germoplasma do gengibre do Departamento de Genética da ESALQ/USP, visando 

caracterizar a sua diversidade genética por meio de descritores agromorfológicos e 

marcadores moleculares AFLP, bem como caracterizar a composição química do 

óleo essencial. 
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2 COLETA DE GERMOPLASMA, ASPECTOS SOCIECONÔMICOS E SISTEMAS 

DE CULTIVO DO GENGIBRE NO BRASIL 

 

Resumo 

 

      O gengibre é uma cultura de relevância econômica para agricultores familiares 
do Brasil. Este estudo teve como objetivo formar o banco ativo de germoplasma de 
gengibre do Departamento de Genética da ESALQ/USP, bem como apresentar um 
panorama da cultura e das condições socioeconômicas dos agricultores nos 
principais agroecossistemas produtores no Brasil. Durante a coleta de germoplasma, 
foram entrevistados 34 agricultores em distintos municípios e comunidades de três 
estados: São Paulo (SP), Espírito Santo (ES) e Paraná (PR). A maioria dos 
entrevistados eram homens (94%), casados (85%) e com filhos (91%), tendo a 
agricultura como fonte principal de renda (96%) e a mão de obra familiar como 
principal auxilio (58%), seguido da contratação de diaristas (34%). A espécie ocorre 
nos três estados, sendo os municípios de Atibaia-SP, Tapiraí-SP, Morretes-PR e 
Santa Leopoldina-ES os maiores produtores com 6,0, 4,0, 3,0 e 2,0 hectares (ha), 
cultivadas principalmente em roças (88%). Em SP, todos os agricultores cultivam o 
gengibre sob um sistema de cultivo convencional e sem consorciação, enquanto que 
50% dos agricultores em PR, principalmente de Morretes, o cultivam de forma 
orgânica e em consorciação com milho, pepino e cúrcuma. Já em ES, 100% dos 
agricultores investe em sistemas de cultivo misto. O pousio das áreas e a rotação da 
cultura é considerada por todos os agricultores como práticas fundamentais para a 
sustentabilidade do agronegócio, bem como do agroecossistema. Os resultados 
deste estudo fornecem uma visão geral sobre o contexto socieconômico e de cultivo 
desta importante espécie medicinal, aromática e e condimentar. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar; Banco de germoplasma; Caracterização 

socieconômica; Zingiber officinale  
 
 
Abstract 

 
      Ginger is a crop of economic significance to farmers in the Brazilian 
Southeastern. This study aimed to form the ginger germplasm active bank of 
Genetics Department the ESALQ/USP and to present an overview of the Ginger crop 
and the farmer’s socioeconomic conditions in the main Brazilian agroecosystems 
where this vegetable is produced. During germplasm collection, 34 farmers were 
visited and interviewed in different municipalities and communities of three states: 
São Paulo (SP), Espírito Santo (ES) and Paraná (PR). Most of the people 
interviewed were male (94%), married (85%) and with children (91%), with agriculture 
as the main source of income (96%) and family labor as the main assistance (58%), 
followed by day labor hiring (34%). The species appears in three states, and the 
municipalities of Atibaia-SP, Tapiraí-SP, Morretes-PR and Santa Leopoldina-ES are 
the largest producer with 6.0, 4.0, 3.0 and 2.0 hectares, mostly cultivated in gardens 
(88%). In SP state, all farmers cultivate ginger in a conventional cultivation system 
without intercropping, while 50% of the PR state farmers, especially in the Morretes 
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municipality, grow ginger organically and intercropped with corn, cucumber and 
turmeric plants. However, in ES state, 100% of farmers invest in mixed cropping 
systems. Areas of fallow and crop rotation are considered by all farmers as 
fundamental practices for agribusiness and agro-ecosystem sustainability. The 
results of this study provide a general overview of the socieconomic and culturing 
context of this important medicinal and spice species. 
 
Keywords: Germplasm bank; Family farming; Socioeconomic characterization; 

Zingiber officinale 
 

 

2.1 Introdução 

 

 O gengibre é atualmente considerado um produto típico da agricultura familiar 

brasileira. Introduzido no Brasil logo após a colonização europeia (ELPO; 

NEGRELLE, 2004), a cultura tornou-se, nas últimas descadas, em uma alternativa 

econômica viável para agricultores que visam atender o mercado interno e 

internacional. 

 Dentre os diferentes segmentos do agronegócio nacional, a agricultura familiar 

sempre foi considerada um segmento marginal e de pequena importância para os 

interesses da sociedade capitalista, em oposição à chamada “grande agricultura” 

constituída por monoculturas como atividade econômica de destaque e foco dos 

benefícios das políticas públicas agrárias (DENARDI, 2001). Foi a partir da primeira 

metade dos anos 1990 que a agricultura familiar adentrou no cenário político 

brasileiro e o agricultor familiar começou ser inserido nas políticas agrárias. Desse 

modo, a agricultura familiar passou a ser vista como a melhor e mais econômica 

opção para a geração de emprego e ocupação produtiva no campo, contribuindo 

para o desenvolvimento da própria sociedade e sendo perfeitamente adaptável às 

exigências do desenvolvimento capitalista (ABRAMOVAY et al., 1998). 

 Embora persistam algumas limitantes como a insuficiência de terras e capital, 

dificuldades no financiamento, baixa disponibilidade tecnológica e fragilidade da 

assistência técnica, o peso da agricultura familiar na riqueza do país é representativo 

e não perdeu sua força nos últimos anos. Contudo, o processo de modernização da 

produção rural, muitas vezes, beneficia mais a produção patronal do que a familiar. 

Além disso, a divergência, em termos de tamanho, capital e tecnologia, torna as 

prioridades de cada produtor familiar diferentes (GUILHOTO; AZZONI; SILVEIRA, 

2007). 
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 O gengibre é cultivado principalmente nos estados de Espírito Santo (ES), São 

Paulo (SP) e Paraná (PR), em razão das condições de clima e de solo serem 

favoráveis para este cultivo. Atualmente, o estado de Espírito Santo se destaca 

como o maior produtor e exportador nacional de gengibre acima de produtores 

tradicionais como São Paulo e Paraná, com uma produção média de 7398 ton/ano, 

em uma área aproximada de 248 ha, distribuída em sete municípios (LSPA-IBGE, 

2014)1. Atualmente o estado contribui com cerca de 60% da produção nacional e 

80% das exportações. O estado de São Paulo se posiciona como o segundo maior 

produtor nacional, totalizando 7277,17 ton na safra 2013, em uma área de 278,20 ha 

distribuída em 19 municípios (IEA/CATI, 2014)2. Dentre eles se destacam Tapiraí, 

Piedade e Atibaia, do sudoeste paulista, por sua maior participação em área 

plantada. 

 No estado do Paraná, a cultura de gengibre foi introduzida por famílias de 

japoneses sendo que a área produtora está concentrada, principalmente, nos 

municípios de Morretes, Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá e Guaratuba, 

ocupando uma área aproximada de 194 ha aproximadamente (ALMEIDA; ELPO; 

GIROTTO, 2008). De modo similar com São Paulo e Espírito Santo, o sistema de 

produção paranaense, especialmente no município de Morretes (principal produtor 

de gengibre no estado), é realizado por pequenos (área da cultura de 0,2 a 0,3 ha), 

médios (área da cultura de 0,3 a 1 ha) e grandes produtores (até no máximo 10 ha). 

Essas propriedades, em sua maioria, possuem atividade olerícola, englobando a 

cultura de gengibre e de outras hortaliças, como chuchu, berinjela, alface, pepino, 

abobrinha, entre outras, em sistemas produtivos diversificados (NEGRELLE; ELPO; 

RUCKER, 2005). 

 As maiores coleções de germoplasma de Zingiber spp. são mantidas pelo 

“Indian Institute of Spices Research (IISR)” na Índia, e pelo “Research Institute for 

Spices and Medicinal Crops (RISMC)” na Indonésia, constiruidas por variedades 

tradicionais, cultivares melhorados, mutantes, poliploides, variedades selvagens e 

espécies relacionadas. Esses acessos são mantidos como repositórios clonais de 

germoplasma nuclear, bem como em um banco de genes in vitro para sua 

                                            
1
 Informação fornecida pelo Asesor Técnico Ludovico J. Maso, pelo email ludovico.maso@uol.com.br, 

referente às estatísticas de área colhida em hectares e produção em toneladas de Gengibre no 
Espírito Santo.  
2
 Informação fornecida pelo pesquisador José Angelo pelo email faleconoscoagricultura@sp.gov.br, 

referente às estatísticas agrícolas de gengibre em São Paulo, periodo de 1993 a 2014. 

mailto:ludovico.maso@uol.com.br
mailto:faleconoscoagricultura@sp.gov.br
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conservação (RAVINDRAN; NIRMAL BABU, 2005). No Brasil, não há informações 

consistentes sobre a disponibilidade ou não de um banco de germoplasma ativo de 

Z. officinale e espécies relacionadas que esteja sendo devidamente estudado  

respeito à sua variabilidade genética e potencial de melhoramento. Vale a pena 

mencionar que esta pesquisa foi concebida justamente em resposta a essa carência, 

buscando-se, portanto, contribuir com a formação de um banco de germoplasma 

com acessos coletados em distintas regiões do Brasil, bem como introduzidos de 

outros países, que facilitem o estudo dos recursos genéticos desta espécie. Apesar 

de ser uma espécie de propagação vegetativa, acredita-se possível encontrar certo 

grau de variabilidade genética e química que permita o delineamento de futuros 

trabalhos de melhoramento para certas características agronómicas de interesse. 

 Embora não seja uma espécie nativa, o gengibre é junto com outras raízes e 

tubérculos, uma hortaliça amplamente cultivada por comunidades tradicionais de 

agricultura familiar voltada à exportação. Essas comunidades de agricultores 

assentam as bases da economia local de distintos municípios do sudeste brasileiro e 

respondem, portanto, por uma parcela importante da produção e do agronegócio 

regional. Apesar disso, pouco é conhecido sobre a realidade socioeconômica e 

cultural dessas comunidades, além da falta de informações etnobotânicas e da 

dinâmica do cultivo de gengibre nos últimos anos.     

 O objetivo deste estudo consistiu em formar um banco de germoplasma de 

gengibre no Brasil, caracterizando os agricultores que o cultivam em termos 

socieconômicos, e descrevendo os sistemas de cultivo, o manejo da cultura e a 

variabilidade dos genótipos por eles cultivados. Acredita-se que conduzir pesquisas 

que promovam a valorização e uso destes recursos, bem como do saber tradicional 

ligado aos produtores, é de vital importância para o delineamento de futuros 

trabalhos de melhoramento genético especialmente com enfoque participativo. 

Nesse contexto, esta pesquisa buscou apresentar um panorama geral do cultivo de 

gengibre, bem como identificar as principais necessidades e preferências dos 

agricultores que o cultivam. 

 

2.2 Material e Métodos 

 

 O banco de germoplasma de gengibre do Departamento de Genética da 

ESALQ/USP, foi constituído a partir da coleta de acessos provenientes de distintos 
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estados do Brasil, considerando-se como fontes de germoplasma os sistemas 

produtivos locais (roças e lavouras comerciais), hortas caseiras e distintos locais 

comerciais como supermercados e feiras livres. Além disso, foi enriquecido com 

alguns acessos introduzidos da Colômbia (Anexo A). Com base em um 

levantamento feito sobre as principais regiões produtoras de gengibre, foram 

realizadas expedições de coleta em distintos municípios de São Paulo (SP), Espírito 

Santo (ES) e Paraná (PR). Durante este processo, distintas instituições foram 

contatadas, citando-se a “Coordenadoria de Assistência Técnica Rural (CATI)” em 

São Paulo, o “Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

(INCAPER)” em Espírito Santo e a “Empresa Paranaense de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER)” no Paraná. Com auxilio dos técnicos destas instituições, 

foi possível visitar os sistemas produtivos dos agricultores, além de obter 

informações referentes aos principais problemas e necessidades da comunidade. 

 

2.2.1 Áreas de coleta e levantamento de dados 
 

 Um total de 34 agricultores de 11 municípios e 14 comunidades foram visitados 

e entrevistados nos três estados alvo desta pesquisa (Tabela 2.1 e Figura 2.1).  

  

 
 
 
Figura 2.1 - Mapa referente aos locais de coleta de germoplasma de gengibre na região Sudeste e 

Sul do Brasil  
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Tabela 2.1 - Municípios, comunidades, coordenadas geográficas e número (No.) de agricultores 
entrevistados na região Sudeste e Sul do Brasil que cultivam gengibre  

 

  Município (Estado) Comunidade Latitude (S) Longitude (O) No. 

01 Moji das Cruzes (SP) Guatinga 23°31' 46°11' 1 

02 Atibaia (SP) Cachoeira 23°04' 46°29' 1 

03 Nazaré Paulista (SP) Mascate 23°09' 46°23' 1 

04 Piedade (SP) Bateia de Baixo 23°52' 47°30' 5 

05 Tapiraí (SP) Bairro dos Pires 23°56' 47°29' 1 

06 Tapiraí (SP) Bairro do Turvo 23°55' 47°31' 5 

07 Caraguatatuba (SP) Jetuba 23°59' 45°36' 4 

08 Ubatuba (SP) Araribá 23°54' 45°25' 1 

09 Santa Leopoldina (ES) Rio das Farinhas 20°60' 40°31' 6 

10 Santa Maria de Jetibá (ES) Barra do Rio Pomosso 20°10' 40°44' 3 

11 Santa Maria de Jetibá (ES) Alto Recreio 20°10' 46°13' 1 

12 Santa Maria de Jetibá (ES) Estrada do Garrafão 20°10' 46°12' 1 

13 Antonina (PR) Cacatu 25°25' 48°42' 1 

14 Morretes (PR) Capituva 25°28' 48°49' 3 

Total                                                                                                                       34 

 

 

 No estado de São Paulo, que contou com a maior participação (56% do total de 

agricultores entrevistados), foram visitados os municípios de Mogi das Cruzes, 

Atibaia, Nazaré Paulista, Piedade, Tapiraí, Caraguatatuba e Ubatuba. De acordo 

com a classificação climática de KÖPPEN-GEIGER, o clima para esses municípios é 

classificado como temperado úmido com inverno seco e verão quente (Cwa), com 

uma temperatura média em torno de 19 a 20°C, e uma precipitação média anual 

entre 1300 e 1800 mm, exceto os municípios de Ubatuba e Caraguatatuba, que 

apresentam clima tropical chuvoso e sem estação seca (Af), temperatura média 

entre 22 e 25°C e precipitação media anual entre 1800 e 2100 mm (MIRANDA et al., 

2014). 

 Agricultores de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá são considerados 

atualmente como os maiores produtores de gengibre na região serrana do Espírito 

Santo, com uma produtividade média de 40 ton/ha (LSPA-IBGE, 2014). A estrutura 

fundiária desses municípios retrata o predomínio das pequenas propriedades, de 

base familiar, onde os trabalhos produtivos são feitos pela própria família ou no 

regime de parcerias agrícolas (EWALD et al., 2011; FLEGLER; TEIXEIRA; RAMOS, 

2011). Nessa região foram visitados 11 produtores que representaram 32% do total 
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de agricultores entrevistados. Um clima tropical com estação seca de inverno (Aw) é 

característico desta região, com uma amplitude térmica grande devido à cercania 

com o litoral, e um índice pluviométrico que varia de 1100 a 1350 mm (SILVA; 

SANTOS; SILVA, 2011). 

 Quanto ao estado do Paraná, a cultura do gengibre tem sido cultivada 

tradicionalmente na faixa litorânea, destacando-se o município de Morretes que 

desponta como o maior produtor de gengibre in natura (ELPO et al., 2008). A base 

de dados neste estado consistiu de três agricultores em Morretes e um agricultor do 

município de Antonina, também pertencente ao litoral paranaense. O clima favorece 

o cultivo orgânico e convencional do gengibre nessa região, sendo catalogado como 

subtropical úmido com verão quente (Cfa). Registra temperaturas médias anuais de 

19°C e pluviosidade média de 1500 mm anuais bem distribuída durante o ano 

(VANHONI; MENDONÇA, 2008). 

  Para cada produtor visitado, realizou-se uma pesquisa exploratória por meio de 

entrevistas que visavam conhecer as condições socioeconômicas dos agricultores, a 

caracterização das áreas de cultivo e a diversidade de gengibres nos campos 

produtores, além de outras informações tais como a distribuição da espécie, o 

manejo da cultura e as principais necessidades do agricultor (Anexo B).  

 Referente aos aspectos socioeconômicos, foram levantados dados como 

nome, idade, estado civil e sexo do agricultor(a), número de filhos, tempo de 

residência na comunidade, relação com a terra, tamanho da propriedade, fonte de 

renda, mão de obra utilizada, entre outros. 

 Para a caracterização das áreas de cultivo, diversidade e manejo de cultura, 

foram anotados dados referentes a: tipo de locais do cultivo de gengibre, tamanho 

da área destinada ao cultivo, tempo de uso, número de pessoas que auxiliam no 

manejo, o calendário de atividades, pousio das áreas, dinâmica da atividade agrícola 

nos últimos anos, diversidade de variedades por eles cultivadas, nome popular dado 

às variedades, origem da variedades, entre outros dados. 

 Os dados levantados nestas entrevistas foram analisados por meio de 

estatística descritiva, usando o programa computacional Excel. 
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2.3 Resultados 

 

2.3.1 Caracterização socioeconômica de agricultores que cultivam gengibre 
 

 Um total de 66 acessos, entre cultivares e cultivares locais, formaram o banco 

de germoplasma de gengibre do Departamento de Genética da ESALQ/USP (Tabela 

2.2). Neste estudo, cultivar local refere-se a aqueles genótipos tradicionais que são 

mantidos pelos agricultores, mas que não são cultivados comercialmente. Já o termo 

cultivar é usado para referir-se a aqueles genótipos com qualidade comercial, que 

são amplamente cultivados pelos agricultores para atender o mercado nacional e 

internacional. 

  

Tabela 2.2 - Informação geral sobre a origem, número e tipo de acessos coletados que formam o 
banco de germoplasma de gengibre do departamento de Genética da ESALQ/USP 

 

País Estado 
No.  de 

municípios 
Cultivares        

locais 
Cultivares                        

Total   
acessos 

Brasil 

São Paulo 8 3 28 31 

Espírito Santo 3 1 12 13 

Paraná 2 - 5 5 

Santa Catarina 4 1 4 5 

Amazonas 1 - 2 2 

Sergipe 1  1 2 3 

Colômbia Valle del Cauca 2 7 - 7 

Total 
  

13 53 66 

 

  

 Dentre os 34 agricultores entrevistados, 94% eram homens e apenas 6% eram 

mulheres. A média etária foi de 46 anos, sendo que 30% dos produtores 

apresentaram idades variando de 20 a 40 anos e o 70% restante, idades entre 41 e 

75 anos. Uma alta porcentagem (77%) nasceu na região onde foi visitado, sem 

outros locais como moradia. Em apenas poucos casos (23%), verificou-se 

agricultores que tinham origem distinta, porém, na maioria dos casos, nascidos no 

interior do mesmo estado.  

 A maioria dos agricultores confirmaram ser casados (82%), com filhos (91%) e 

usam a agricultura como fonte principal de renda (96%) (Figura 2.2a). Em apenas 

um caso, um produtor de Ubatuba-SP declarou a aposentadoria como fonte principal 

de renda. Para 57% dos agricultores prevalece a mão de obra familiar, 35% utiliza 
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concomitantemente a mão de obra familiar e não familiar, enquanto que 8% contrata 

diaristas, principalmente durante a colheita (Figura 2.2b).  

 Com relação à propriedade da terra ou do local de ocupação, 73% dos 

entrevistados declararam serem proprietários das áreas onde moram e exercem a 

agricultura. Apenas um produtor em Tapiraí-SP e outro em Santa Leopoldina-ES, 

declararam ser posseiros/caseiros, enquanto que um produtor em Tapiraí-SP e outro 

em Santa Maria de Jetibá-ES, declararam arrendar as terras (Figura 2.2c).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2 - Dados em porcentagem (%) relacionados com: a) estado civil do agricultor; b) mão de 

obra no cultivo de gengibre; c) relação do agricultor com a terra 
 

  

2.3.2 Caracterização das áreas e sistemas de cultivo  
 

 No que se refere à distribuição da espécie e ao tamanho da área para o cultivo, 

observou-se a ocorrência de Z. officinale nos três estados estudados, salientando os 

municípios de Atibaia-SP, Tapiraí-SP, Morretes-PR, Santa Leopoldina-ES e Santa 

b) a) 

c) 
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Maria de Jetibá-ES por apresentarem áreas produtivas superiores (6, 4, 3 e 2 ha, 

respectivamente) em comparação ao tamanho destinado pelos agricultores dos 

outros municípios. A área média destinada para o plantio de gengibre correspondeu 

a 2.2 ha, variando de 0.05 a 9.5 ha, sendo que a maior parte dos agricultores o 

cultiva em roças (79%). No entanto, a importância das hortas e quintais (14%), 

também foi verificada, principalmente no município de Caraguatatuba-SP, onde além 

de acessos cultivados (cultivares), foram coletados acessos tradicionais (cultivares 

locais) mantidos em áreas menores (Figura 2.3a). 

 Foi verificado também que quase 100% dos agricultores em São Paulo (73% 

do total de agricultores entrevistados no estudo) cultiva o gengibre sob um sistema 

de cultivo convencional tecnificado e sem consorciação com outras culturas, 

enquanto que 50% dos agricultores no Paraná (9% do total de agricultores 

entrevistados no estudo), principalmente de Morretes, cultiva o gengibre de forma 

orgânica e em consorciação com outras culturas como milho, pepino, abóbora e 

cúrcuma. Já no Espírito Santo, 100% dos agricultores entrevistados (18% do total de 

agricultores entrevistados no estudo) investem em sistemas de cultivo misto, isto é, 

tanto de forma orgânica como convencional, porém nem sempre com outras culturas 

consorciadas (Figura 2.3b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 - Dados em porcentagem (%) relacionados a: a) local de cultivo de gengibre; b) tipo de 

sistema de cultivo 

  

 Uma vez feita a colheita, as áreas entram em um período de descanso ou 

pousio, seguido da rotação da cultura com outros cultivos, em sua maioria, 

olerícolas. Entre os entrevistados, 75% indicaram retornar ao plantio de gengibre em 
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uma área determinada após quatro ou cinco anos de pousio, enquanto que 25% 

retorna em menos de três anos.  

 Quanto à forma de manejo da cultura, todos os agricultores, nos três estados 

analisados, coincidem nos meses de agosto-outubro como a melhor época de 

plantio. O preparo do solo, seguido da calagem e adubação, são práticas que 

garantem um ótimo desenvolvimento dos rizomas e, consequentemente, o sucesso 

da lavoura; portanto, devem ser levadas em consideração. Sobre a adubação, todos 

os agricultores realizam esta prática de forma similar, variando apenas uma ou outra 

fonte de nutrientes em cada estado em função do tipo de sistema de cultivo 

(orgânico, convencional ou misto). Desse modo, o agricultor realiza uma adubação 

dias antes do plantio e 2 a 3 coberturas, seguido da prática de amontoa, ao longo do 

cultivo. Entre os fertilizantes mais utilizados em São Paulo, encontram-se o 4-14-8, 

10-10-10, Nutrimins, Sulfato de Amônio, Esterco de galinha e Torta de mamona. No 

Espírito Santo: Superfosfato Simples, Esterco de Galinha e Sulfato de Amônio. Já no 

Paraná, agricultores orgânicos do município de Morretes utilizam esterco de galinha, 

cama de frango e “biogel” (produto preparado com esterco de vaca, resíduos 

vegetais e cascas de banana).  

 No que diz respeito à colheita e destino da produção, foi constatado que as 

condições climáticas das regiões produtoras estudadas são adequadas para o 

desenvolvimento da cultura, resultando em um ciclo de produção com duração de 8 

a 10 meses para colheita do produto in natura e de até um ano para produção de 

rizoma semente. Porém, depois que amadurece, o gengibre pode ser colhido em até 

dois anos e isso facilita a comercialização porque o agricultor tem a opção de 

escolher o melhor momento para vender o produto (informação verbal)3. Cerca de 

80% da produção em São Paulo é destinada ao mercado interno e encaminhada a 

CEASA para comercialização do produto in natura. O restante da produção é 

utilizada localmente como semente ou como matéria prima para a indústria, tendo o 

caso pontoal de uma agricultora de Ubatuba que destina o total produzido para o 

preparo de diferentes produtos comestíveis como geleias, conservas, biscoitos, 

balas, entre outros. Diferindo de São Paulo, quase 100% da produção de Morretes 

no Paraná, e de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina em Espírito Santo, é 

destinada à exportação dos rizomas frescos, através de empresas exportadoras que 

                                            
3
 Informação fornecida pelo Técnico da CATI, Eng. Raul Rozas em Tapirai-SP, em 2012. 
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garantem a venda do produto, principalmente para Estados Unidos, Japão e países 

europeus como França, Holanda e Reino Unido. Cabe mencionar que nestes três 

municípios existem produtores que praticam a agricultura orgânica, o que dá um 

valor agregado ao produto final. De fato, dois produtores entrevistados em Morretes 

estão legalmente certificados como produtores orgânicos.    

 

2.3.3 Diversidade de cultivares de gengibre nas áreas de cultivo 
 

 Embora a maioria dos produtores nos três estados amostrados (30,4%) 

indicaram conhecer a espécie apenas como “gengibre”, foi possível conhecer um 

número razoável de referências ou nomes populares (10 nomes, entre cultivares 

locais e cultivares) que o agricultor brasileiro usa para diferenciar as cultivares que 

ele considera ter. As cultivares mais  renomeadas entre os entrevistados foram 

Gigante (17,3%) e Havaí (13%), seguida de outras nomes populares como gengibre 

amarelo, gengibre azul, gengibre branco, dominica, chinesse, pauilista, gengibre 

incaper e caipira (Figura 2.4). Aproximadamente 60% dos produtores afirmou não 

conhecer a origem da cultivar ou clone que cultiva, enquanto que o 30% declarou ter 

conseguido os rizomas por meio dos vizinhos da comunidade e mesmo de outros 

estados. Raros foram os casos em que o produtor indicou ter certeza sobre a origem 

das cultivares. Por exemplo, em Tapiraí-SP, um agricultor cultiva, além de outras 

cultivares, um genótipo introduzido da China (cultivar chinesse). De forma similar, 

em Santa Leopoldina-ES, um agricultor planta há sete anos uma cultivar introduzida 

da Califórnia (USA).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.4 - Valor em porcentagem (%) para os nomes das cultivares de citada pelos agricultores 
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2.4 Discussão 

 

 O resgate e valorização do conhecimento e/ou saber tradicional arraigado nas 

comunidades rurais, é um dos pontos considerados de grande relevância na 

atualidade pelas suas implicações em estudos etnobotânicos, no direcionamento de 

trabalhos de melhoramento genético e ainda em programas de conservação de 

recursos genéticos.  

 Conforme  citado por Stroh (1995) um passo importante em uma investigação 

sócioecológica é a compreensão do pensamento social presente na realidade 

investigada, visto que isso traduz o modo de vida de uma comunidade, o modo como 

vê a si mesma (identidade coletiva), como vê o mundo externo (as relações de 

alteridade) e suas relações com a natureza (utilização dos recursos naturais 

disponíveis). Nesse sentido, Cavallini e Nordi (2011) apontam que o modo no qual 

essas diferentes comunidades interagem com a natureza responde a uma 

racionalidade ecológica e produtiva que é reflexo da maneira como percebem os 

bens e riquezas contidos no meio natural e, consequentemente, o modo com que 

adotam uma estratégia particular de uso dos recursos para a sua sobrevivência. 

 Os resultados discutidos neste trabalho descrevem parte de uma coletividade 

de agricultores que se dedica ao cultivo de gengibre e de outras hortaliças, 

buscando entender um pouco sobre a lógica social que permeia as relações entre 

essas comunidades e os seus sistemas produtivos. Sem desconhecer que inúmeros 

agricultores ficaram de fora, bucou-se inferir sobre a realidade local das 

comunidades de agricultores familiares que envolvem esta importante espécie 

medicinal como atividade agrícola, exercendo uma agricultura a “menor escala”, 

porém com vistas à exportação e consolidação dos seus produtos.  

 

Aspectos socieconômicos 

   

 Neste estudo, 34 agricultores pertencentes a distintas comunidades rurais de 

Espirito Santo, São Paulo e Paraná, apresentam o cultivo de gengibre como a sua 

principal atividade agrícola voltada à comercialização, tanto para o mercado interno, 

como para fins de exportação. Os responsáveis pela unidade de produção familiar, 

em sua maioria, foram homens (94%), casados (82%) e com filhos (91%). Pode-se 

deduzir por esse dados a importância do casamento e dos filhos para o agricultor, 
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que se importa com aspectos associados com a sucessão geracional, a herança da 

terra e a perpetuação do negócio agrícola familiar. Afinal, a continuidade da 

agricultura familiar está associada à disposição dos jovens filhos dos agricultores 

familiares em suceder os seus pais (BRUMER, 2004). Diversos autores enfatizam o 

casamento como uma das expressões socioculturais mais relevantes na agricultura 

familiar, especialmente por seu papel fundamental na reprodução social do 

patrimônio familiar, e na análise das representações em torno das funções 

assumidas por homens e mulheres (CARNEIRO, 2001; STROPASOLAS, 2004; 

BRUMER; ANJOS, 2008). O consenso na literatura a respeito das formas de 

inserção do casal na agricultura permitem concluir que na divisão do trabalho por 

sexo, ao homem cabe geralmente a chefia do estabelecimento, a comercialização 

dos produtos e a execução dos trabalhos agropecuários mais especializados, 

enquanto a mulher ocupa uma posição “subordinada” e seu trabalho geralmente 

aparece como “ajuda”. De forma geral, ela é quem se ocupa dos filhos e executa as 

atividades mais rotineiras, ligadas à casa ou ao serviço agrícola (MELO, 2002; 

PACHECHO, 2002; BRUMER, 2004). 

 Ao consultar-se sobre a idade e renda dos agricultores, a maioria declararam 

ter entre 41 e 75 anos (70%), tendo a agricultura como fonte principal de renda 

(96%). Em apenas 30% dos casos, os produtores tinham menos de 40 anos. Esta 

aparente escassez de jovens agricultores, nas regiões amostradas, remete a uma 

preocupação atual sobre as significativas mudanças demográficas no meio rural que 

decorre na migração dos jovens e, consequentemente, no envelhecimento da 

população rural. Isto pode explicar o fato de diversas propriedades visitadas nesse 

estudo serem apenas ocupadas por idosos. De acordo com Siqueira (2011) em um 

estudo com inhame, e Godoy et al. (2010), o êxodo dos jovens rurais mostra que o 

campo se abre cada vez mais para o contato com os centros urbanos, em busca da 

escolarização ou acesso a outras profissões e atividades não agrícolas. Cabe 

mencionar que existe nos seres humanos uma preocupação natural a buscar novos 

rumos e desafios e esse fato, certamente, se faz evidente em muitos jovens filhos de 

agricultores que não enxergam um futuro promissor no âmbito de uma propriedade 

agrícola. Adicionalmente, dentre estes jovens que vêm deixando o campo, é 

preponderante a evasão feminina (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999; AUGUSTO; 

RIBEIRO, 2005) o que pode estar contribuindo para um baixo nível de fecundidade 

no campo que, além de envelhecer, se masculiniza.   
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 Conforme foi mencionado, quase 100% dos agricultores consultados vivem e 

dependem da agricultura para a sua subsistência, exceto uma produtora em 

Ubatuba-SP de 72 anos, cuja fonte principal de renda procede da aposentadoria, 

tendo no cultivo de gengibre uma forma adicional de ingressos. Estes resultados 

discordam dos obtidos por Biassio (2011), quem em uma pesquisa sobre 

agrobiodiversidade nos municípios de Antonina e Morretes, no estado do Paraná, 

encontrou que cerca de 70% dos produtores entrevistados vivem basicamente da 

aposentadoria e a agricultura fica em um segundo plano. Uma possível explicação é 

que neste estudo, aqueles agricultores com faixa étaria acima de 60 anos, ainda não 

usufruem desse benefício, mesmo tendo a idade e tempo certo para se aposentar. 

Isto levanta questões que denotam a necessidade de se implementar ações (ou 

ajustar as políticas já existentes) que dem suporte à concepção destes amparos 

previdenciários.  

  A renda previdenciária, além de outros conceitos como a pluriatividade ou 

realização de atividades diferentes não necessariamente agrícolas, são muito 

importantes no meio rural. Sem desconhecer que a agricultura ocupa um lugar de 

destaque no desenvolvimento econômico de qualquer país, caberia refletir sobre a 

renda advinda exclusivamente da produção agrícola, no sentido de se ela é de fato 

conveniente para a economia familiar de uma comunidade, ou pelo contrario, a torna 

mais “vulnerável”, sobretudo perante eventos inesperados de crise no meio rural. 

Consensos e apreciações em torno a estas abordagens são divergentes. Em uma 

pesquisa sobre diversificação de atividades na propriedade rural, Correa (2008) 

aponta que a pluriatividade é portadora de novas oportunidades de desenvolvimento 

rural, ao tempo que possibilita o aumento de renda para a família e promove o 

estímulo da permanência dos jovens no campo. Para Marafon (2006) a possibilidade 

dos pequenos produtores buscarem atividades não agrícolas para complementação 

da renda pode desencadear um processo no qual o agricultor se torna um 

proletariado e com o tempo pode abandonar o sistema agrícola. Schneider (2003), 

por sua vez, enfatiza que em contextos internacionais, a dinâmica da própria 

agricultura no espaço rural vem sendo condicionada e determinada por outras 

atividades.  

 A terra é o meio de produção mais importante para a agricultura familiar, pois é 

sobre a terra que as famílias irão realizar seu trabalho e reafirmar sua sobrevivência 

(GODOY et al., 2010). Em 73% dos casos deste estudo, o produtor rural é 
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proprietário da terra onde mora e pratica a agricultura. Cerca de  55% dos 

proprietários ocupam áreas maiores que 15 ha, sendo raros os casos em que o 

produtor é posseiro ou arrenda a terra. Essas propriedades possuem, em sua 

maioria, atividade olerícola, envolvendo a cultura do gengibre e de outras hortaliças 

como chuchu, batata doce, inhame, pimentão, berinjela, curcuma, beterraba, pepino, 

abobrinha, etc. Por outro lado, como era esperado sob um contexto de agricultura 

familiar, a mão de obra familiar prevalece sobre a não familiar. Contudo, a mão de 

obra temporária ocupa também uma posição importante, sendo que a contratação 

de diaristas é uma estratégia comumente utilizada na época de maior demanda de 

serviços no cultivo de gengibre. Por exemplo, em Morretes, no estado do Paraná, 

Elpo, Negrelle e Rucker (2008) indicam que o gengibre é grande gerador de 

empregos, sobretudo nas atividades de colheita, preparo e limpeza, classificação e 

embalagem do produto in natura. Desse modo, entre dois mil e três mil empregos 

são fornecidos durante esses serviços, enquanto que cerca de mil e quinhentas 

pessoas trabalham durante todo o ciclo da lavoura, que é de um ano. Em Santa 

Maria de Jetibá-ES, uma das principais características é a organização da mão de 

obra familiar em colônias, resultando em um sistema de agricultura onde se observa 

um grande número de pessoas envolvidas nas atividades agrícolas, desde jovens 

até idosos, ressaltando a grande disposição das pessoas ao trabalho (EWALD et al., 

2011). De forma similar, em Tapiraí-SP, há dez lavadores de raízes, tubérculos e 

legumes. Eles, além de lavar a produção local de gengibre, inhame, batata doce, 

cenoura, mandioquinha, entre outros, atendem também as produções dos mercados 

regionais e estaduais (informação verbal)4. 

 

Diversidade e caracterização das áreas e sistemas de cultivo 

 

 A roça é a unidade produtiva prevalecente no cultivo de gengibre em todos os 

municípios amostrados. Pelo menos assim foi referenciado por 80% dos agricultores, 

os quais cultivam a espécie em áreas de dimensão variável, visto que nenhum 

apontou para um tamanho específico. A área média de plantio foi de 2,2 ha, 

variando de 0,05 a 9,5 ha. Em todas as comunidades esses valores não 

ultrapassaram as 10 ha. Resultados similares foram reportados por Negrelle et al. 

                                            
4
 Informação fornecida pelo Técnico da CATI, Eng. Raul Rozas em Tapirai-SP, em 2012. 
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(2005) sobre o sistema de produção paranaense, em especial no município de 

Morretes. Segundo os autores, o cultivo de gengibre é realizado por pequenos, 

médios e grandes produtores em áreas não superiores a 0,3, 1,0 e 10 ha, 

respectivamente. No município paulista de Tapiraí, Conci (2009) observou que as 

propriedades dos produtores se encontravam em uma faixa de 4 a 26 ha, porém as 

áreas cultivadas com gengibre eram restritas a menos de 5 ha. Por sua parte no 

Espírito Santo, em função do grande período de rotatividade e dos cuidados com a 

lavoura, produtores de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, optam por cultivar 

o rizoma em pequenas áreas, muitas delas inferiores a 1 ha. Apesar disso a 

rentabilidade e produtividade não fica comprometida, tendo uma produção em torno 

de 60 toneladas de rizoma fresco em 2/3 de ha, quando utilizados propágulos de 

melhor qualidade e técnicas adequadas de adubação e irrigação (informação 

verbal)5. Conforme constatado com os agricultores, a escolha e dimensão da àrea 

de cultivo é determinada, especialmente, em função da aptidão do solo, da 

disponibilidade de áreas e da dinâmica do mercado, isto é, da demanda e oferta do 

gengibre in natura ou industrializado. Isso talvez explique o fato deste ponto ser tão 

variável.  

 Apesar da roça ser o agroecossistema predominante, as hortas e/ou quintais 

também merecem um lugar de destaque para estas comunidades, pois além de 

serem um reservatório de diversidade, dão suporte à subsistência familiar. Uma alta 

diversidade de espécies com múltiplas finalidades, e que coexistem com pequenos 

animais domésticos e/ou silvestres, é mantida nesses quintais (SMITH, 1996; 

MILLER; NAIR, 2006; GALLUZZI; EYZAGUIRRE; NEGRI, 2010).  

 Quando consultados sobre os sistemas de cultivo, pôde-se evidenciar que a 

forma de manejo e de condução do cultivo de gengibre tende a ser similar entre os 

três estados amostrados, com apenas algumas diferenças no que tange à 

adubação. Cientes de que a cultura do gengibre demanda permanentes cuidados ao 

longo do seu ciclo, os agricultores desta hortaliça realizam um acurado manejo, seja 

ele convencional, orgânico ou misto, a fim de garantir o sucesso das lavouras. A 

escolha de uma forma de manejo ou outra está em função de vários aspectos como: 

a infraestrutura física disponível na propriedade; a capacidade de adoção de novas 

tecnologias que lhes permita ter um sistema produtivo mais tecnificado e rentável; a 

                                            
5
 Informação fornecida pelo Técnico da INCAPER, Eng. João Paulo Ramos em Santa Leopoldina-ES, 

em 2012. 
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disponibilidade de recursos e de mão de obra familiar ou contratada; o nível de 

acesso a benefícios e incentivos rurais; o mercado que se quer atender, etc. Em São 

Paulo, cerca de 100% dos agricultores entrevistados cultiva o gengibre sob um 

sistema de cultivo convencional e tecnificado, com uso intensivo de insumos 

químicos, porém usando também em algum momento a adubação orgânica. 

Finalmente no Paraná, 50% dos agricultores, principalmente de Morretes, cultiva o 

gengibre de forma orgânica e em consorciação com outras culturas olerícolas como 

pepino, abóbora e cúrcuma. Já no Espírito Santo, prevalecem os agricultores que 

investem em sistemas de cultivo misto, isto é, tanto de forma orgânica como 

convencional, porém nem sempre com outras culturas consorciadas. Neste estudo 

pode-se constatar que a consorciação de culturas é uma prática comum entre 

agricultores orgânicos que asseguram não sofrer prejuízos na produtividade das 

culturas consorciadas. Segundo Valenzuela (2010), em regiões tropicais da Índia, 

China e Filipinas o cultivo de gengibre é usualmente consorciado com outras 

culturas como milho, feijão, batata doce e alface, além de fazer parte de sistemas 

agroflorestais. Nesse cenário, uma das vantagens dos sistemas de produção 

consorciados  poderia ser o lucro econômico obtido a partir do produzido de duas ou 

mais culturas plantadas na mesma área de cultivo.  

 Embora persista uma quantidade razoável de produtores que realizam um 

manejo 100% convencional, a tendência aponta para o manejo do cultivo de 

gengibre de forma orgânica. A agricultura orgânica tem-se destacado como uma das 

alternativas de renda para agricultores familiares devido à crescente demanda 

mundial por alimentos mais saudáveis (CAMPANHOLA; VALARINI, 2001) e um 

ambiente sustentável. Em uma pesquisa recente com comunidades rurais do 

município de Ubatuba-SP, Otani et al. (2011) mostraram que os impactos gerados 

por cultivos convencionais, como a intoxicação e morte de familiares por uso de 

agrotóxicos, é uma das causas que acompanha a mudança dos agricultores para a 

agricultura orgânica, associado à visão de que a valorização dos produtos orgânicos 

no mercado ajuda a aumentar a renda. No campo de raízes tropicais como o 

gengibre, inhame e taro, Souza e Resende (2001) citam que o Brasil apresenta 

todas as condições técnicas e econômicas de estar competindo no mercado externo, 

visto que são produtos que têm uma ampla adaptabilidade ao sistema orgânico e 

com índices de produtividade e qualidade bastantes satisfatórios para o produtor.  
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 O pousio das áreas, seguido da rotação da cultura, é considerada pelos 

agricultores uma prática fundamental para o sucesso das lavouras e a 

sustentabilidade do agroecossistema. Neste estudo, 75% dos produtores efetuam o 

pousio da cultura por quatro ou cinco anos e 25% restante por menos de três anos. 

O pousio traz muitas vantagens ao agricultor, especialmente ao solo, tornando-o 

livre de alguns patógenos, além de permitir ao solo melhorar a sua capacitação de 

retenção de água em regiões secas (GLIESSMAN, 2005). Referente à rotação da 

cultura, em São Paulo, a maioria dos agricultores indicou fazer a rotação do gengibre 

com inhame, chuchu, pimentão, abobrinha e jiló, entre outras hortaliças. Em Espírito 

Santo, além de chuchu, inhame e pimentão, os produtores também plantam repolho, 

batata doce, pepino, beterraba, cenoura, milho, entre outras. No Paraná, os 

produtores indicaram fazer a rotação, a maioria das vezes, com milho. Certamente, o 

gengibre pode ser rotado com culturas de grão tais como milho ou arroz. Outras 

culturas como cebola, soja, milho doce, batata doce e repolho também são bem 

sucedidas em sistemas de rotação ou consorciação com gengibre (VALENZUELA, 

2010).  

 O gengibre é utilizado pela indústria farmacêutica e alimentícia na fabricação 

de bebidas, molhos e temperos, além de ser consumido in natura, principalmente em 

pratos da culinária oriental (ROMA, 2014). Em São Paulo, cerca de 80% da 

produção se destina ao mercado interno para o seu consumo in natura, enquanto 

que o volume da produção de Morretes no Paraná, e de Santa Maria de Jetibá e 

Santa Leopoldina em Espírito Santo, é destinada ao mercado externo, abastecendo 

ainda o mercado de São Paulo. São Paulo é atualmente o segundo maior produtor 

nacional de gengibre e a maioria desse gengibre produzido vai justamente para 

atender o mercado interno. Contudo, como constatado neste estudo, chama a 

atenção que este estado não seja autossuficiente para suprir a demanda interna do 

mercado. O crescimento do mercado interno de gengibre deve-se à maior absorção 

do rizoma pelas indústrias e à valorização da culinária japonesa, na qual esta 

espécie é ingrediente básico. Indubitavelmente, o aumento dos restaurantes 

japoneses no Brasil tem elevado o consumo desta hortaliça e a previsão é que 

deverá haver ainda maior demanda nos próximos anos (informação verbal)6.  

                                            
6
 Informação fornecida pelo Técnico da CATI, Eng. Raul Rozas em Tapirai-SP, em 2014 
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 No que diz respeito à variabilidade do gengibre plantado, não se observa 

alguma regionalização na atribuição de nomes populares e/ou das cultivares. O 

consenso entre os produtores aponta para as cultivares Gigante (17,3%) e Havaí 

(13%) como as mais renomeadas, sem desconhecer, contudo, alguns clones locais. 

Estes dados concordam com Souza e Rezende (2003) ao citar a cultivar Gigante 

como a mais cultivada no Brasil por ser a que apresenta melhor padrão comercial. 

No entanto, o mesmo autor aponta que são cultivados também os clones regionais, 

que, geralmente, têm reduzido tamanho de rizomas e pouca aceitação comercial. 

Sobre a origem das variedades e clones regionais, a resposta é divida entre os 

produtores que afirmam não conhecê-la e os produtores que dizem te-las obtido por 

meio dos vizinhos. O intercâmbio de sementes é uma prática comum entre os 

agricultores de uma espécie e isto ocorre, geralmente, em razão dos ótimos 

patamares de produtividade e de qualidade atribuídos a uma cultivar ou clone em 

particular. Por ser uma espécie exclusiva de propagação vegetativa, vantagens e 

desvantagens sobrevêm em razão do intercâmbio de rizomas. Esta prática pode não 

ser favorável porque, além de espalhar doenças, aumenta consideravelmente a 

uniformização genética das áreas de plantio, tornando-as mais vulneráveis a 

estresses bióticos e abióticos. De fato, o gengibre cultivado apresenta variabilidade 

genética limitada para certas características de interesse agronômico. Segundo 

Valenzuela (2010) existem cerca de 25 cultivares de gengibre ao redor do mundo, 

sendo que a maioria delas não têm sido propriamente caracterizadas. Esses 

cultivares comercias, bem como cultivares locais e melhoradas, com alto potencial 

de rendimento e atributos de qualidade, são amplamente utilizados por agricultores 

da Índia, diferindo em certos caracteres do rizoma, como tamanho, sabor, aroma, 

pungência, color e conteúdo de fibra. 

 

Dificuldades da comunidade produtora de Gengibre: o caso específico da 

doença “fuzariose” 

 

 Além dos aspectos socioeconômicos e dos sistemas de cultivo registrados 

através das entrevistas, foram conhecidas algumas dificuldades atuais que 

enfrentam os agricultores e que propõem novos desafios na investigação da 

espécie. Conhecer essa realidade local é fundamental, uma vez que permite 

direcionar esforços em pesquisas aplicadas que visem dar resposta às necessidades 
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dos agricultores, isto é, que possam dar retorno à sociedade. A pouca valorização da 

cultura; os altos custos de produção não compensados; a concorrência de mercado 

entre centros de produção internacional e, mesmo, entre regiões produtoras do país; 

o preço reduzido do produto; as restrições ambientais para aumentar as áreas, e o 

surgimento de doenças, entre outros fatores, têm levado a uma grande diminuição 

das áreas de cultivo de gengibre, principalmente no estado de São Paulo. Cerca de 

100% dos agricultores deste estado, exceto um mediano produtor do município de 

Atibaia, declarou haver diminuído as áreas ocupadas com gengibre nos últimos dez 

anos, enquanto outros abandonaram a cultura. Para estes produtores, a 

concorrência interna com Espírito Santo e Paraná, aliado aos altos níveis de 

infestação do fungo Fusarium oxysporum f. sp zingiberi, causante da doença 

fuzariose, para o qual não existem variedades resistentes nem um controle 100% 

efetivo, têm levado a significativas perdas econômicas, visto que causa o detrimento 

da qualidade dos rizomas. Segundo Otani et al. (2011) o município de Ubatuba se 

destacou como um dos mais importantes produtores de gengibre do estado nas 

décadas de 1960 e 1970; porém, com a ocorrência da doença causada por F. 

oxysporum, houve substancial queda da produção. Como consequência disso, em 

2007/08 apenas nove produtores o plantavam. Uma situação similar foi verificada no 

município de Tapiraí onde até algumas décadas atrás o cultivo do gengibre se 

consolidou como o agronegócio mais importante do município, chegando a ter mais 

de 300 produtores entre 2003 e 2004. A ampliação das plantações trouxe o 

problema do fungo Fusarium, que ataca também a batata doce e a mandioca e 

como os novos produtores de gengibre não tinham experiência, acabaram 

espalhando rizomas contaminados por todos os campos produtores (informação 

verbal)7 

 Diferentemente da comunidade produtora dos distintos municípios estudados 

em São Paulo, todos os produtores orgânicos de Santa Maria de Jetibá-ES e 

Morretes-PR declararam não ter diminuído as atividades agrícolas nos últimos anos. 

Além disso, não se verificou infestação por Fusarium oxysporum f. sp zingiberi. Para 

estes agricultores, o sucesso com a cultura é devido, em grande parte, à produção 

orgânica que lhes permite melhorar a produtividade e obter um produto de maior 

                                            
7
 Informação fornecida pelo Técnico da CATI, Eng. Raul Rozas em Tapirai-SP, em 2012 
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qualidade, de alto valor agregado e, consequentemente, com maior aceitação no 

mercado mundial.  

 Os resultados deste trabalho indicam que a cultura do gengibre no Brasil está 

ligada principalmente à agricultura de tipo familiar, sendo considerado como uma 

alternativa rentável para o agronegócio regional, voltado a exportação, e que 

possibilita o desenvolvimento econômico de pequenos e medianos produtores na 

região Sudeste e Sul do país. No entanto, perante os problemas que enfrenta o 

cultivo desta espécie, é necessária a realização de pesquisas mais aprofundadas e 

abrangentes que permitam fornecer à comunidade produtora respostas às suas 

necessidades e que estejam de acordo com a sua realidade socioeconômica. 

Especialmente, se faz evidente a necessidade de conduzir estudos focados à 

avaliação de germoplasma e à identificação e seleção de genótipos promissores que 

possam ser utilizados para o desenvolvimento de variedades resistentes a F. 

oxysporum f. sp zingiberi.  

 Apesar das dificuldades, agricultores acreditam na cultura do gengibre e 

vislumbram um futuro promissor quanto ao seu posicionamento no mercado nacional 

e internacional.  
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3 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE GENGIBRE  

 

Resumo  

 

      O óleo essencial de gengibre é amplamente usado na indústria farmacêutica, 
cosmética e perfumaria. Este estudo teve como objetivo caracterizar a composição 
química do óleo essencial de 62 acessos de gengibre. O óleo essencial foi extraido a 
partir de 60g de rizoma seco por hidrodestilação durante três horas e os compostos 
identificados por  cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-
SM). Houve diferenças altamente significativas para o teor de óleo essencial, 
indicando que existe variabilidade entre os acessos para esta característica. 
Contudo, a herdabilidade média (55,67%), aliado à relação entre o coeficiente de 
variação genético e ambiental (CVg/Cve) menor que 1, indicou que não há situação 
favorável para a seleção de genótipos. Um total de 61 compostos foram 
identificados, tendo que o óleo essencial foi rico em monoterpenos (82,35%), 
destacando-se geranial (20,41%) e neral (13,36%), como os compostos mais 
abundantes. Os compostos α-zingibereno,1,8-cineol, linalol e β-felandreno, foram os 
mais importantes na análise da diversidade. O dendrograma baseado no método de 
ligação completa ou vizinho mais distante (LC-VD) classificou o germoplasma em 
dois grupos, sendo o grupo I formado por 11 cultivares locais procedentes tanto da 
Colômbia como do Brasil, enquanto que o grupo II foi formado pelos demais acessos 
do germoplasma, sem correspondência entre a procedência geográfica e o padrão 
do agrupamento. Os resultados deste trabalho indicam que existe moderada 
variabilidade química no óleo essencial dos acessos estudados, destacando-se os 
cultivares locais em relação aos acessos cultivados. 
 
Palavras-chave: Análise de componentes principais; Cromatografía; Dendrograma; 

Óleo essencial; Variabilidade química; Zingiber officinale 
 
Abstract 

 

      The ginger essential oil is widely used in pharmaceutical, cosmetics and 
perfumery industry. This study aimed to characterize the essential oil chemical 
composition of 62 ginger genotypes. The essential oil was extracted from dried 
rhizomes by hydrodistillation for three hours and the compounds were identified by 
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), using retention rates (IR). Highly 
significant differences were found for the essential oil content, indicating that there is 
variability between genotypes for this feature. Intermediate heritability values 
(55.67%), along with the CVg/Cve low ratio less than 1, confirmed that there is no 
favorable situation for the selection of genotypes. A total of 61 compounds were 
identified. The essential oil was found to be rich in monoterpenes (82.35%), with the 
geranial (20.41%) and the neral (13.36%), the most abundant compounds. The α-
zingiberene, 1,8-cineole, linalool and β-phellandrene compounds were the most 
important in the diversity analysis. The dendrogram based on complete linkage 
method or farthest neighbor (LC-VD) classified the germplasm into two groups. 
Group I was formed by 11 Colombian and Brazilian landraces, whereas the second 
group was formed by the other genotypes. There was no geographic influence in the 
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grouping pattern. These results indicate that there is a chemical variability in the 
accessions essential oil studied, highlighting the landraces compared to cultivated 
accessions. 
 
Keywords: Principal component analysis; Chromatography; Dendrogram; Essential 

oil; Chemical variability; Zingiber officinale 
 

 

3.1 Introdução 

 

 A importância das plantas de Zingiber officinale, espécie conhecida como 

gengibre, é referenciada em razão das propriedades medicinais e culinárias de seus 

rizomas. O aroma refrescante e o gosto pungente fazem desta hortaliça um 

ingrediente essencial na cozinha de muitos países e na indústria de alimentos 

processados (SHARMA; PUKHRAMBAM; RAJKUMAR, 2011), sendo amplamente 

utilizada como produto crú ou fresco, como produto seco ou como matéria prima 

para diferentes preparações agroindustriais, tais como bebidas, biscoitos, temperos, 

produtos desidratados, entre outros (ZACHARIAH; SASIIRUMAR; RAVINDRAN, 

1993). Atualmente, é uma das espécies mais relevantes e usadas na medicina 

tradicional da Índia, Japão, China, Grécia, Roma e Mediterrâneo (BALIGA et al., 

2011), especialmente por seu poder digestivo, anti-inflamatório e antioxidante, com 

efeitos benéficos sobre o trato gastrointestinal, a influenza, cefaleia, resfriados, 

asma, tosse, perda de apetito, cólica, diarreia, flatulência, náusea, vômito, entre 

outros (GRANT; LUTZ, 2000; GRZANNA; LINDMARK; FRONDOZA, 2005; ALI et al., 

2008; SANWAL et al., 2010).  

 Referente ao seu valor nutricional, o gengibre apresenta um alto conteúdo de 

umidade (80%), além de carboidratos (12.3%), proteínas (2.3%), fibra (2.4%), 

minerais (1.4%) e gordura (0.9%). Os minerais presentes são cálcio e fosforo, 

contendo também vitaminas tais como tiamina, riboflavina, niacina e vitamina C. A 

composição de cada um deles varia de acordo com o tipo de gengibre, a variedade, 

as condições agronómicas, os métodos de secagem e as condições de 

armazenamento. O amido, proteínas e fibra crua contribuem com a maior parte da 

matéria seca desta hortaliça (GHOSH, 2011).   

  Os rizomas de gengibre fornecem óleos essenciais e os principais compostos 

pungentes, tais como gingerol, shogaol e paradols que estão presentes na 

oleoresina. Diversos trabalhos têm demostrado o valor medicinal do gingerol e do 
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shogaol, considerando-os, junto com os óleos essenciais, os responsáveis pelas 

propriedades medicinais e organolépticas do gengibre (MASUDA et al., 2004) 

 Os óleos essenciais são compostos aromáticos e voláteis que podem ser 

extraídos de raízes, caules, folhas, flores e, em geral, de todas as partes de plantas 

aromáticas. No Brasil, a indústria dos óleos essenciais começou em 1927 com a 

produção do óleo essencial de uma espécie chamada pau-rosa (Aniba rosaeodora). 

Atualmente o país se destaca como um dos mais importantes fornecedores de óleo 

essencial no mercado mundial, sendo o quarto maior produtor depois da Índia, China 

e Indonésia. Sua posição comercial é devida, principalmente, à produção de óleo 

essencial de espécies do gênero Citrus, além de Eucalyptus globulos e E. citriodora. 

No que tange ao gengibre, o Brasil atualmente é importador do óleo essencial desta 

espécie (VIEIRA et al., 2009). 

 O óleo essencial de gengibre é obtido principalmente por hidrodestilação, por 

destilação a vapor ou por extração com dióxido de carbono (CO2) supercrítico 

(VERNIN; PARKANYI, 2005), a fim de ser utilizado como agente aromatizante e 

aditivo na indústria de alimentos e bebidas, na indústria farmacêutica, cosmética e 

perfumaria (SHARMA; PUKHRAMBAM; RAJKUMAR, 2011; SASIDHARAN; 

VENUGOPAL; MENON, 2012). Seu teor pode variar de 0,2 a 3%, dependendo do 

ambiente e estado do rizoma (WOHLMUTH et al., 2006). Quanto à sua composição 

química, possui altos conteúdos de monoterpenos, sesquiterpenos e compostos 

oxigenados, com destaque para α-zingibereno, β-bisaboleno, β-sesquifelandreno, 

camfeno, ar-curcumeno, neral, geranial, entre outros, (Figura 3.1), os quais 

influenciam grandemente na qualidade do gengibre (LAWRENCE, 2000). Dentre os 

usos dos principais compostos destacam-se: camfeno, usado na preparação de 

fragrâncias e como um aditivo alimentar para aromatizante; 1,8-cineol, conhecido 

também como eucaliptol, é empregado na fabricação de alimentos, bebidas, 

cosméticos, fragrâncias e cigarros; neral (beta-citral) e geranial (alfa-citral) é um 

composto aromático usado na perfumaria pelo seu efeito cítrico e também usado na 

indústria alimentícia para fortalecer o aroma de limão; ar-curcumeno é amplamente 

utilizado na medicina como anti-inflamatório, além de melhorar a função imunológica; 

α-zingibereno é utilizado para tratamentos medicinais e também como repelente e 

inseticida contra insetos que afetam a cultura do tomate; β-bisaboleno possui um 

odor balsâmico e é utilizado como um aditivo alimentar (CHAVES et al., 2012). 
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Figura 3.1 - Estrutura de alguns dos maiores composto químicos (monoterpenos e sesquiterpenos)  
 do óleo essencial de gengibre. Fonte: Kubra e Rao (2012) 

 

 Embora estes constituintes sejam típicos do óleo essencial do gengibre, a 

literatura mostra claramente que a sua composição química é altamente variável, 

ainda entre diferentes fontes de germoplasma (KUBRA; RAO, 2012). De acordo com 

Morais (2009), a composição química dos óleos essenciais é determinada por 

fatores genéticos; porém, outros fatores podem acarretar alterações significativas 

nas rotas metabólicas, ocasionando a biossíntese de diferentes compostos. Desse 

modo, fatores como a origem geográfica, o manejo da cultura, a área de cultivo, o 

tempo de colheita, o estado do rizoma (se fresco ou seco), o processo de secagem e 

as condições experimentais e analíticas, contribuem grandemente com a variação do 

teor e da composição química do óleo essencial de gengibre (VERNIN; PARKANYI, 

2005). No cenário mundial, a caracterização química do gengibre tem sido feita 

principalmente para os conteúdos de fibra crua, de oleoresina (gingerol e shogaol) 

(ZARATE; MICHAEL, 1996; HE et al., 1998; RAI et al., 2006; YUSUFOGLU; 

ALQASOUMI, 2010) e do óleo essencial, cuja composição é analisada, sobretudo, 

por cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-SM) 

(ONYENEKWE; HASHIMOTO, 1999; WOHLMUTH et al., 2006; WANG et al., 2006; 

ARAGAW et al., 2011; HASSANPOURAGHDAM et al., 2011; PADALIA et al., 2011; 

SASIDHARAN; VENUGOPAL; MENON, 2012; DING et al., 2012; PANDOTRA, P et 

al., 2013; SINGH et al., 2013). Em uma pesquisa na Índia conduzida por  Kizhakkayil 

e Sasikumar (2009), a caracterização de 46 acessos de gengibre revelou que os 

materiais primitivos (cultivares locais) “Sabarimala”, “Kozhikkalan” e “Kakakalan” 

foram mais ricos em oleoresina, teor de óleo essencial e fibra crua, quando 

comparados com as cultivares melhoradas.  
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 Embora em muitos países produtores como o Brasil o gengibre é consumido 

predominantemente em seu estado in natura, o uso dos rizomas para a obtenção de 

óleos essenciais, extratos e concentrados de gengibre, tem despertado o interesse 

da indústria farmacêutica e cosmética que encontram nesta espécie um recurso 

promissor pelos seus princípios ativos (SACCHETTI, 2004). Contudo, o potencial 

químico do gengibre cultivado nas distintas regiões do país tem sido pouco 

explorado. 

 O presente estudo foi realizado com o objetivo de caracterizar a composição 

química do óleo essencial contido nos acesos que compõem o banco de 

germoplasma de gengibre do Departamento de Genética da ESALQ/USP. Espera-

se, portanto, que os resultados obtidos possam dar suporte no aproveitamento 

industrial dos rizomas desta importante espécie medicinal e alimentar.  

 

3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Plantio, coleta e preparo do material vegetal 
 

 O plantio dos genótipos do banco de germoplasma de gengibre foi conduzido 

na Estação Experimental de Anhembi do Departamento da Genética da ESALQ/USP 

localizada na cidade de Piracicaba (SP), no ano agrícola 2012/2013. O delineamento 

experimental utilizado foi blocos casualizados (DBC) com quatro repetições, sendo a 

parcela experimental representada por duas fileiras de 1.5 m de comprimento cada 

uma, com espaçamentos de 1,0 m entre fileiras e 0,3 m entre plantas, para um total 

de 10 plantas por parcela. Assim, a análise da composição química foi baseada na 

informação de 62 acessos procedentes de distintos municípios dos estados de São 

Paulo (Tapiraí, Piedade, Atibaia, Nazaré Paulista, Mogi das Cruzes, Caraguatatuba e 

Ubatuba), Espírito Santo (Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá), Paraná 

(Morretes e Antonina), Amazonas (Manaus), Sergipe (Aracajú) e Santa Catarina 

(Nova Veneza, Aurora e Itajaí), bem como de alguns acessos introduzidos da 

Colômbia (Anexo A).  

 Uma vez realizada a colheita, oito meses após o plantio, os rizomas do 

gengibre foram lavados e armazenados a temperatura ambiente dentro de sacos de 

malha. Depois de três dias, um total de 300 gramas de rizoma de cada parcela foram 

fatiadas e colocadas a secar em estufa, com temperatura constante de 40°C até as 
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amostras atingirem um peso constante (aproximadamente 12 dias). As amostras 

secas foram armazenadas em caixinhas de alumínio até se iniciarem as atividades 

de extração e análise da composição química dos óleos essenciais. 

 

3.2.2 Extração e análise da composição química do óleo essencial 
 

 A extração do óleo essencial de cada acesso foi realizada pelo método de 

hidrodestilação em aparato tipo clevenger por um período de três horas, sendo que 

ao balão de vidro, de dois litros de capacidade, foi adicionado um litro de água 

destilada e 60 gramas de rizoma fatiado e seco. Após a extração, os óleos 

essenciais foram armazenados em frascos de vidro devidamente identificados e 

imediatamente pesados para o calculo do teor em porcentagem. Finalmente, os 

óleos essenciais foram mantidos no freezer a 4ºC até o momento da análise da 

composição. O modelo matemático para a obtenção do teor do óleo essencial de 

cada acesso foi dado por: 

 

𝑌 =
𝐴 − 𝐵

𝐶
𝑥 100  

 

Em que: 

Y = Teor do óleo essencial (%) 

A = Massa em gramas do frasco com óleo essencial 

B = Massa em gramas do frasco sem óleo essencial 

C = Massa em gramas do rizoma seco 

  

 A análise da composição química foi realizada individualmente para cada 

acesso e suas repetições biológicas (quatro repetições por cada acesso), a partir de 

amostras preparadas com 1 µl do óleo essencial do acesso + 1 ml de acetato de 

etila (solvente). O volume de injeção da amostra foi de 1 µl da solução e a análise 

conduzida em cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas (CG-EM; 

Shimadzu, QP-5000) operando a 70 eV, dotado de coluna capilar de sílica fundida 

DB-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm), hélio como gás de arraste (1ml/min), injetor a 

240°C, detector a 230°C e modo de injeção split 1/20. O programa de temperatura 



 57 

foi: 60°C -195°C, 3°C/min; 195°C - 240°C, 8°C/min, split 1/20, para um tempo total 

da corrida de 50 minutos.  

 A identificação dos constituintes químicos foi efetuada através da análise 

comparativa dos espectros de massas das substâncias com o banco de dados do 

sistema CG-EM (Nist 62.lib) e literatura, utilizando os índice de retenção (IR) de 

Kovats (ADAMS, 2007). Os índices de retenção das substâncias foram obtidos a 

partir da injeção de uma série de n-alcanos (C9-C40), aplicando a equação de 

Vandendool e Kratz (1963). A quantificação das substâncias foi efetuada por 

cromatografia a gás com detector de ionização de chama (CG-DIC; Shimadzu 2010) 

operando nas mesmas condições que o sistema CG-EM.  

 A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes 

de uma amostra, sendo a cromatografia gasosa uma das técnicas analíticas mais 

utilizadas para separação dos compostos de óleos essenciais pelo seu alto poder de 

resolução e possibilidade de detecção em escala de nano a picogramas (DEGANI; 

CASS; VIEIRA, 1998). Nesses equipamentos, a programação da temperatura é 

utilizadada para simplificar e/ou acelerar a separação das amostras, sendo uma 

condição básica para a quantificação e identificação dos compostos. Na análise de 

óleos essenciais é necessário começar com temperaturas baixas, a fim de separar 

os compostos voláteis. Logo, a temperatura é aumentada controladamente para 

separação dos compostos de pontos de ebulição mais elevados. O detector por 

ionização em chama (DIC) é o mais usado porque além de responder a todos os 

compostos orgânicos com alta sensibilidade, é muito estável e insensível a 

mudanças de vazão, pressão ou temperatura (PINI, 1995) 

 

3.2.3 Análise de dados 
 

Estatística descritiva e análises univariadas 

 

 Estimativas estátisticas como a média, amplitude e coeficiente de variação, 

foram calculados para o teor do óleo essencial e a composição química dos 

acessos. A normalidade dos resíduos foi testada pelo teste de Shapiro Wilk a um 

nível de significância de 5% (P<0,05), enquanto que a homogeneidade de variâncias 

foi comprovada pelo gráfico de independência dos residuos. Uma vez feitos estes 

testes, os dados do teor do óleo essencial e de 27 compostos químicos (utilizados 
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nas análises multivariadas), foram submetidos à análise de variância, seguido da 

comparação de médias pelo teste Scott e Knott a um nível de significância de 5%. O 

modelo estatístico utilizado para o delineamento blocos casualizadas é dado por:  

 

𝒀𝒊𝒋 =  𝝁 + 𝒈𝒊  + 𝒃𝒋  + 𝒆𝒊𝒋  

 

Em que: 

Yij = valor médio do genótipo “i” no bloco “j” 

μ = efeito fixo da média geral. 

gi = efecto do genotipo “i”. 

bj = efeito do bloco “j”. 

eij = efeito aleatório do erro experimental 

 

 Finalmente, foram estimados para o teor do óleo essencial, tomando como 

base as médias das parcelas, os parâmetros genéticos:  

 

- Variância fenotípica média (σ𝑝
2):  

𝑄𝑀𝐺  

𝑟
 

- Variância média ambiental (σ𝑒
2):    

𝑄𝑀𝑅  

𝑟
 

- Variância média genotípica (σ𝑔
2):  

QMT−𝑄𝑀𝑅  

𝑟
 

- Herdabilidade baseada na média da família (ℎ2 ): σ𝑔
2/σ𝑝

2  

- Coeficiente de variação genético (CVg %): 
(100 √σ𝑔

2  )

μ
 

- razão coeficiente de variação genético e ambiental (CVg/CVe):  √
σ𝑔

2   

σ𝑒
2  

 

Em que:  

𝑄𝑀𝐺 = quadrado médio dos genótipos 

𝑄𝑀𝑅 = quadrado médio do residuo 

𝑟 = número de repetições do experimento 

𝜇 = média geral do teor do óleo essencial 
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Análises multivariadas 

 

 A divergência química entre os acessos foi estudada através de análises 

estatísticas multivariadas, utilizando-se a distância euclidiana e agrupamento dos 

acessos pelo método hierárquico da ligação completa ou do vizinho mais distante 

(LC-VD). Foi também utilizada a técnica de análise de componentes principais (ACP) 

a fim de avaliar a importância relativa de cada caráter estudado sobre a variação 

total disponível entre os genótipos avaliados. O interesse nessa avaliação reside na 

possibilidade de se descartarem as variáveis que contribuem pouco para a 

discriminação dos genótipos avaliados, facilitando desta maneira o trabalho de 

caracterização de germoplasma sem perda significativa da informação geral (CRUZ; 

REGAZZI; CARNEIRO, 2004). 

 

Análise de componentes principais (ACP) 

 

 Para a composição química, foram obtidas as médias ajustadas de todos os 

acessos e logo padronizadas para ter médias zero e desvios padrão unitários. Foram 

levados em consideração 27 compostos da composição total, visto que estes 

possibilitaram explicar em torno de 80% da variação total nos três primeiros 

componentes, verificando-se, entretanto, que alguma “diferença-chave” entre os 

acessos não fosse perdida na redução, nem que o padrão dos agrupamentos fosse 

alterado. Uma vez feita essa simplificação, a ACP foi feita sobre a matriz de 

correlação de Pearson que é igual à matriz de covariâncias para as variáveis 

padronizadas. 

 

Agrupamento 

  

 As médias padronizadas dos acessos se utilizaram para o cálculo da distância 

euclidiana, sendo que os acessos foram agrupados pelo método hierárquico LC-VD. 

Neste método, a similaridade entre dos grupos é dada pelos indivíduos de cada 

grupo que menos se parecem. Este método, geralmente, leva a grupos compactos e 

discretos, tendo os seus valores de similaridade relativamente pequenos (CRUZ; 

FERREIRA; PESSONI, 2011). Para testar a consistência dos agrupamentos, foi 

estimado o índice de correlação cofenético (ccc). 
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 Considerando Yij a observação no i-ésimo genótipo para a j-ésima 

característica, define-se a distância euclidiana entre o par de genótipos i e i’ por 

medio da expressão: 

𝑑𝑖𝑖′ = √∑(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌𝑖′𝑗

𝑗

)2 

  

 As análises univariadas foram realizadas no programa SAS (SAS institute) e 

GENES (CRUZ, 2013), enquanto que as análises multivariadas foram realizadas no 

programa estatísitco XLSTAT.  

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Estatística descritiva e análises univariadas 
 

Teor do óleo essencial  

 

 A aplicação do teste de normalidade revelou que os dados do teor de óleo 

essencial apresentam distribuição normal (Anexo C), enquanto que os erros 

associados aos dados se distribuiram aleatoriamente, indicando que não há desvios 

significativos quanto à homogeneidade das variâncias (dados não mostrados).  

 Segundo a análise de variância (Tabela 3.1), houve diferenças altamente 

significativas entre todos os acessos para o teor de óleo essencial, indicando que 

existe variabilidade entre os genótipos que suporta os valores fenotípicos 

contrastantes observados para esta característica.  

 Após três horas de extração pelo método de hidrodestilação, o teor médio do 

óleo essencial de gengibre seco foi de 0,46%, destacando-se os genótipos Gen-12 

(0,65%); Gen-08 (0,64%; Gen-40 (0,63%); Gen-38 (0,59%) e Gen-15 (0,58%), por 

apresentarem os maiores teores em relação aos demais acessos, constituindo, 

portanto, um único grupo no teste de comparação de médias Scott e Knott (Anexo 

D). Outro grupo foi constituído pelos acessos Gen-54 (0,54%); Gen-48 (0,53%); 

Gen-11 (0,53%), Gen-65 (0,52%), Gen-56 (0,51%); Gen-22 (0,50%); Gen-20 

(0,50%); Gen-64 (0,51%) e Gen-50 (0,50%), os quais apresentaram um conteúdo de 

óleo essencial menor em relação ao grupo anterior, porém, eles se distinguem dos 

demais acessos por possuirem valores de teor ainda acima da média.  
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Tabela 3.1 - Resumo da análise de variância, média, coeficiente de variação (CV %) e amplitude para 
o teor do óleo essencial de 62 acessos de gengibre 

 

FV GL QM 

Blocos 3 0,099 

Genótipos 61 0,016** 

Resíduo 159 0,007 

Média   0,462 

CV (%) 

 
18,44 

Máx (%) 

 
0,654 

(acesso) 

 
(Gen-12) 

Mín (%) 

 
0,341 

(acesso)   (Gen-10) 

**: significativo a 1% pelo teste F 

 

  

 O coeficiente de variação tem sido referenciado como uma medida de precisão 

experimental, isto é, uma medida da variabilidade inerente ao experimento. Em este 

estudo, o coeficiente de variação para o teor do óleo essencial foi de precisão média 

(18,48% para todos os acessos). Embora não existam valores de referência que 

considere as particularidades do gengibre e do caráter estudado, considera-se que 

os resultados estão dentro de uma faixa de valores “moderados” e denotam certo 

grau de variabilidade ambiental inerente à análise de cada acesso em particular.   

 As estimativas dos parâmetros genéticos para o teor de óleo essencial são 

apresentadas na Tabela 3.2. A herdabilidade média a baixa (55,67%), aliado à baixa 

relação CVg/Cve (menor que 1), demonstraram que há considerável influência 

ambiental sobre este caráter e ela pode obstruir o grau de correspondência entre o 

genótipo e o fenótipo. 

 

Tabela 3.2 - Paramêtros genéticos para o teor de óleo essencial em 62 acessos de gengibre   

Característica 𝛔𝒑
𝟐 𝛔𝒆

𝟐 𝛔𝒈
𝟐  𝒉𝟐  (%) CVg (%) CVg/CVe  

TOE 
0,005 0,002 0,003 0,55 10,81 0,59 

TOE: teor de óleo essencial; σp
2
 = variância fenotípica; σe

2 
= variância ambiental; σg

2
 = variância 

genotípica; h
2
 = herdabilidade; CVg = coeficiente de variação genético; CVg/CVe = relação  coeficiente 

de variação genético e ambiental 

 
  

Composição química do óleo essencial 

 
 A análise da composição do óleo essencial de Z. officinale pelo sistema CG-

SM e CG-DIC, possibilitou a identificação e quantificação de 61 constituintes 

químicos que representaram em torno de 99% da composição total. O conteúdo de 
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cada composto em porcentagem (%), a classe química e os índices de retenção 

(calculados e da literatura), são presentados na Tabela 3.3. 

 O óleo essencial do gengibre foi rico em monoterpenoides (82,35%), sendo os 

monoterpenos oxigenados (MO) a subclasse predominante entre os compostos 

identificados (57,61%), seguido pelos hidrocarbonetos monoterpenos (HM) que 

possuem 24,73% da composição total. Diferentemente dos monoterpenoides, os 

hidrocarbonetos sesquiterpenos (HS) se destacaram por ser a subclasse principal 

(11,24%) entre os sesquiterpenoides. Os sesquiterpenos oxigenados (SO), além de 

outros constituintes referenciados como compostos de outras classes (OC), foram os 

menos abundantes, representando, respectivamente, 3.58% e 1,98% da composição 

do óleo essencial. 

 Conforme observado na Tabela 3.3, geranial (20,41%) e neral (13,36%), 

referidos conjuntamente como citral (WOHLMUTH et al., 2006), foram os compostos 

mais abundantes do óleo essencial do germoplasma de gengibre. Também se 

destacaram canfeno (11,49%), 1,8-cineol (10,12%), β-felandreno (7,42%), α-pineno 

(2,94%), Geraniol (2,91%), Borneol (2,89%), linalol (2,01%), mirceno (1,82%) e α-

terpineol (1,79%), por serem constituintes majoritários dentro da classe dos 

monoterpenos. Quanto aos sesquiterpenos, o hidrocarboneto típico do gengibre, o α-

zingibereno, foi o mais abundante da classe (4,41%), seguido por β-

sesquifelandreno (2,22%), β-bisaboleno (1,90%) e ar-curcumeno (1,54%). Estes 15 

constituintes foram os compostos mais abundantes identificados no óleo essencial 

de gengibre. 

 No anexo E, é apresentado os resultados da análise de variância e a estatística 

descritiva dos 27 compostos químicos seleccionados para as análises de 

diversidade. O teste F mostrou que existem diferenças altamente significativas 

(P<0,01) para os 27 compostos, indicando que há variabilidade na composição 

química do óleo essencial e essa variação pode ser de origem genético e/ou 

ambiental. De fato, certo grau de variação devido a fatores ambientais e/ou 

experimentais é refletido no coeficiente de variação, o qual mede o grau de 

dispersão dos dados em torno à media fenotípica de cada constituinte. De acordo 

com estas estimativas, Ɛ-nerolidol, óxido de cariofileno, Ƴ-eudesmol , β-eudesmol, α-

cadinol e α-bisabolol se mostraram como os compostos mais variáveis, com 

coeficientes de variação acima de 20%, enquanto que 1.8-cineol, linalol, α-terpineol, 
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neral e geranial foram os mais homogêneos, com coeficientes de variação menores 

de 10%. 

 

 

Tabela 3.3 - Composição química do óleo essencial de 62 acessos de gengibre, identificados e 
quantificados por CG-SM e CG-DIC   

                 (continua) 
              

No. Composto químico Classe* IRC IRL Teor (%) 

 
1 5-metil-2-Hexanona OC 

  
t 

2 2-Heptanol OC 
 

896 0,61 

3 Tricicleno HM 922 926 0,18 
4 α- pineno HM 932 939 2,94 

5 Canfeno HM 947 954 11,49 

6 Sabineno HM 972 976 t 

7 β-pineno HM 976 979 0,45 

8 6-metil-5-Hepten-2-ona OC 983 985 0,40 

9 Mirceno HM 989 990 1,82 

10 n-octanal MO 1001 998 t 

11 α-felandreno HM 1004 1002 0,44 

12 α- terpineno HM 1019 1018 t 

13 β-felandreno HM 1028 1029 7,42 

14 1,8-cineol MO 1030 1031 10,12 

15 acetato de 2-heptila OC 1039 1043 0,19 

16 2-nonanona OC 1090 1090 0,51 

17 Linalol MO 1099 1096 2,01 

18 (E)-Sabineno hydrato MO 1095 1097 t 

19 Trans-pineno-hidrato MO 1120 1122 t 

20 Trans-p-ment-2-en-1-ol MO 1138 1140 t 

21 Canfora MO 1142 1146 0,34 

22 Citronelal MO 1151 1153 0,43 

23 Isoborneol MO 1155 1160 0,28 

24 Borneol MO 1164 1169 2,89 

25 Terpinen-4-ol MO 1176 1177 0,26 

26 p-cimen-8-ol MO 1181 1180 0,41 

27 α-terpineol MO 1189 1188 1,79 

28 Mirtenol MO 1195 1195 0,19 

29 Citronelol MO 1227 1225 0,95 

30 Neral MO 1239 1238 13,36 

31 Geraniol MO 1253 1252 2,91 

32 Geranial MO 1269 1267 20,42 

33 Acetato de Isobornila MO 1285 1285 0,27 

34 2-undecanona OC 1293 1294 0,27 
 
*: classificação conforme com Padalia et al. (2011); IRC: índice de retenção calculado; IRL: índice de 
retenção literatura; t: traço, refere-se aos compostos com teor menor que 0,01%. Valores em negrito 
corresondem aos compostos majoritários 
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Tabela 3.3 - Composição química do óleo essencial de 62 acessos de gengibre identificados e 
quantificados por CG-SM e CG-DIC 

                     (conclusão) 
 

No. composto químico Classe* IKC IKL Teor (%) 

 
35 Acetato de citronelila MO 1353 1352 0,17 

36 Acetato de Geranila MO 1383 1381 0,83 

37 β-elemeno HS 1393 1390 0,23 

38 α-Cedreno HS 1405 1411 t 

39 Ɛ-β -Farneseno HS 1457 1456 0,16 

40 Ƴ-Gurjuneno  HS 1475 1473 0,21 

41 ar-curcumeno HS 1482 1480 1,54 

42 α-zingibereno HS 1495 1493 4,41 

43 α-selinene  HS 1496 1498 0,56 

44 β-bisaboleno HS 1508 1505 1,90 

45 Ƴ-Cadineno HS 1512 1513 t 

46 Cubebol SO 1515 1515 t 

47 7-epi-α-Selineno HS 1517 1522 t 

48 β-sesquifelandreno HS 1524 1522 2,22 

49 (E)-calamenene  HS 1534 1532 t 

50 (z)-nerolidol  SO 
 

1533 t 

51 α-cadineno  HS 1537 1539 t 

52 Elemol SO 1549 1549 0,82 

53 Germacrene B  HS 1554 1556 t 

54 Ɛ -nerolidol SO 1564 1563 0,41 

55 Oxido de Cariofileno  SO 1590 1587 0,29 

56 10-epi-Ƴ-eudesmol  SO 1626 1619 0,26 

57 Ƴ-eudesmol  SO 1631 1630 0,79 

58 epi-α-cadinol  SO 1643 1640 t 

59 β-eudesmol SO 1650 1650 0,42 

60 α-cadinol SO 1654 1654 0,29 

61 α-bisabolol  SO 1690 1683 0,29 

 
Outras classes (OC) 

   
1.979 

      

 
Hidrocarbonetos monoterpenos (HM) 

   
24.736 

 
Monoterpenos oxigenados (MO) 

   
57.615 

 Total Monoterpenos    82,35 
      

 
Hidrocarbonetos sesquiterpenos (HS) 

   
11.241 

  Sesquiterpenos oxigenados (SO) 
   

3.577 

 Total Sesquiterpenos    14,82 

      

  Total identificados 
   

99.148 

*: classificação conforme com Padalia et al. (2011); IRC: índice de retenção calculado; IRL: índice de 
retenção literatura; t: traço, refere-se aos compostos com teor menor que 0,01%. Valores em negrito 
correspondem aos compostos majoritários 
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 Quando observados os valores máximos e mínimos para cada um dos 

compostos analisados, certos genótipos merecem destaque. Por exemplo, o 

genótipo Gen-04 se destaca por seu óleo essencial rico nos sesquiterpenos típicos 

α-zingibereno (9,53%), β-sesquifelandreno (4,74%), β-bisaboleno (3,46%) e ar-

curcumeno (2,92%), enquanto que o genótipo Gen-24 foi o mais rico em canfeno 

(17,73%), 1.8-cineol (13,89%), borneol (6,82%), α-terpineol (2,43%) e terpinen-4-ol 

(0.46%). De forma similar, o genótipo Gen-54 caracterizou-se por seus elevados 

teores de compostos sesquiterpenos, tais como α-selineno (1,14%), elemol (2,14%), 

Ɛ-nerolidol (1,52%), oxido de cariofileno (1,34%), 10-epi-Ƴ-eudesmol (0,89%), Ƴ-

eudesmol (3.03%), β-eudesmol (1,8%), α-cadinol (1,27%) e α-bisabolol (1,88%). 

 

3.3.2 Análise multivariada 
 

Análise de componentes principais (ACP) 

  

 A análise de componentes principais (ACP) a partir da matriz de correlação 

entre 27 compostos químicos, foi realizada com o objeto de resumir o conjunto de 

variáveis originais em poucos componentes capazes de reter o máximo de variação 

possível. Neste estudo, cerca de 82% da variação total foi explicada pelos três 

primeiros componentes principais (CP), sendo que os primeiros dois explicaram 

75,52% dessa variabilidade. Esses resultados consideram-se aceitáveis tratando-se 

de uma espécie de propagação vegetativa, o que torna possível a análise gráfica da 

divergência dos acessos em função dos primeiros dois componentes da análise. 

 A Figura 3.2 representa o circulo das correlações entre os compostos químicos 

e os primeiros dois componentes principais. O primeiro componente principal, que 

explica cerca de 62% da variação total, encontra-se altamente correlacionado com 

canfeno (0,804), isoborneol (0,899), p-cimen-8-ol (-0,902), citronelol (-0,830), neral  

(-0,898), geranial (-0,894), ar-curcumeno (0,915), α-zingibereno (0,936), β-

bisaboleno (0,805), β-sesquifelandreno (0,933), elemol (0,953), Ɛ-nerolidol (0,864), 

oxido de cariofileno (0,863), 10-epi-Ƴ-eudesmol (0,891), Ƴ-eudesmol (0,847), α-

cadinol (0,750) e α-bisabolol (0,778), indicando um alto grau de inter-relação, 

positiva ou negativa, entre as concentrações destes compostos. De forma similar, o 

segundo componente está altamente correlacionado com 1.8-cineol (0,861) e          
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α-terpineol (0,904), enquanto que o tercer componente (dados não mostrados) está 

medianamente correlacionado com β-felandreno (-0,515) e linalol (0,542).  

 De forma geral, há certamente uma tendência a respeito das correlações da 

composição química, corroborada pelas correlações fenotípicas entre os compostos 

(Anexo F). Estes resultados apontam para uma correlação inversa e significativa 

entre as concentrações de certos monoterpenos (neral, geranial, geraniol, 

isoborneol, citronelol e p-cimen-8-ol) e todos os sesquiterpenos (α-zingibereno, β-

bisaboleno, ar-curcumeno, β-sesquifelandreno, β-elemeno, α-selineno, Ɛ-nerolidol, 

etc), sendo que os compostos de cada grupo químico aparecem alta e positivamente 

correlacionados entre si, exceto camfeno, borneol e terpinen-4-ol, que se relacionam 

negativamente com os demais compostos monoterpenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2 – Representação gráfica das correlações entre 27 compostos químicos do óleo essencial 

de gengibre em função dos primeiros dois componentes principais  

 

 Ao considerar-se a dispersão dos acessos em função dos primeiros dois 

componentes principais (Figura 3.3), é possível prever que certos genótipos tendem 

a agrupar-se, destacando-se as cultivares locais Gen-04 e Gen-54 por aparecerem 

graficamente mais distanciadas dos outros acessos, formando, portanto, o grupo 
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mais divergente em relação à média dos demais acessos do germoplasma Estes 

acessos se caracterizaram por apresentar os menores teores de 1.8-cineol, α-

terpineol, citral (neral + geranial), isoborneol, geraniol e p-cimen-8-ol, sendo que os 

sesquiterpenos típicos do gengibre (ar-curcumeno, α-zingibereno, β-bisaboleno e β-

sesquifelandreno) foram abundantes, verificando-se neles o teor mais alto para 

esses compostos. Outro possível grupo estaria formado pelos acessos Gen-03, Gen-

05, Gen-07, Gen-08, Gen-10, Gen-12, Gen-22, Gen-24, Gen-26, Gen-30, Gen-33 e 

Gen-65, porém, algúns deles aparecem mais distanciados de outros, mostrando 

certo grau de dissimilaridade ainda entre acessos integrantes desse mesmo grupo. 

Estes acessos se caracterizaram por apresentar valores de isoborneol, p-cimen-8-ol, 

citronelol, neral e geranial inferiores à média, enquanto que os teores de canfeno, 

1.8-cineol, borneol, α-terpineol, ar-curcumeno, α-zingibereno e β-sesquifelandreno 

flutuaram em torno e/ou acima da média. O terceiro grupo, embora localizado bem 

próximo do grupo anterior, é formado pela maioria dos acessos do germoplasma, 

altamente similares entre si devido, principalmente, às concentrações majoritárias de 

isoborneol, p-cimen-8-ol, citronelol e citral (valores em torno e/ou acima da média), 

em detrimento das concentrações dos compostos sesquiterpenos. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3 - Dispersão dos acessos de gengibre em função dos primeiros dois componentes 

principais da análise que representam 75,52% da variação total 
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 Além de possibilitar a análise de dispersão dos acessos, a análise de 

componentes principais também permite identificar os compostos de maior e menor 

contribuição no estudo da diversidade. Sem desconhecer a importância que cada 

constituinte representa na estrutura química fundamental do óleo essencial da 

espécie, cabe mencionar que em características altamente correlacionadas entre si, 

o efeito de uma pode estar representando pelo efeito da outra, justificando-se, por 

tanto, o descarte de compostos redundantes que, por estarem correlacionados, 

aportam pouco para a diferenciação dos acessos.  

 Em estudos com caracteres padronizados, em que os autovetores são obtidos 

a partir da matriz de correlação, tem sido comum descartar o caráter de maior peso 

(em valor absoluto) a partir do último componente até aquele cujo autovalor não 

exceda 0,70, segundo recomendações de Jolliffe (1972). Fazendo a análise dos 

últimos 22 componentes, se identificaram, nesse estudo, os compostos β-

sesquifelandreno, neral, geranial, novamente neral, oxido de cariofileno, α-terpineol, 

10-epi-y-eudesmol, p-cimen-8-ol, β-eudesmol, elemol, terpinen-4-ol, Ƴ-eudesmol, 

citronelol, ar-curcumeno, Ɛ-nerolidol, novamente ar-curcumeno, isoborneol e β-

elemeno como passíveis de descarte por serem redundantes ou altamente 

correlacionados com outros compostos (Anexo G). Considerando os sesquiterpenos, 

o efeito do descarte de β-sesquifelandreno, ar-curcumento e elemol, seria 

minimizado pela presença de α-zingibereno, cuja correlação com estes três 

compostos é de alta magnitude (r=0,993; 0,883 e 0,859, respectivamente). O efeito 

do descarte de óxido de cariofileno, Ƴ-eudesmol e 10-epi-y-eudesmol, seria 

minimizado pela presença de α-bisabolol, cuja correlação com estes compostos 

corresponde às três estimativas de maior magnitude (r=0,934; 0,894 e 0,870, 

respectivamente). De forma similar seria minimizado o efeito do descarte de β-

elemeno por α-selineno, cuja correlação é a segunda de maior magnitude (r=0,780). 

Quanto aos monoterpenos, o efeito de α-terpineol seria minimizado pela presença 

de 1.8-cineol (r=0,924), de terpinen-4-ol por borneol (r=0,907), enquanto que o efeito 

de isoborneol, p-cimen-8-ol, citronelol e citral, seria minimizado por canfeno, cuja 

correlação com estes compostos, embora negativa, é estatisticamente significativa e 

acima de 0,8 (Anexo F).   

 A Tabela 3.4 apresenta a contribuição relativa (%) dos constituintes químicos 

do óleo essencial, levando em consideração os primeiros três componentes da 
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análise. Os compostos de maior peso nestes três componentes são considerados os 

de maior importância para o estudo da diversidade quando os seus autovalores 

explicam em torno de 80% da variação disponível. De forma geral, os compostos 

que apresentaram maior importância relativa nos primeiros componentes foram os 

hidrocarbonetos típicos do gengibre (ar-curcumeno, α-zingibereno e β-

sesquifelandreno), elemol,1.8-cineol, α-terpineol, terpinen-4-ol, linalol e β-felandreno. 

Não obstante, os compostos ar-curcumeno, β-sesquifelandreno e elemol, como já 

constatado, são passíveis de descarte por estarem altamente correlacionados com 

α-zingibereno, enquanto que os compostos α-terpineol e terpinen-4-ol, são aptos 

para descarte por estarem correlacionados com 1.8-cineol. Após essa simplificação, 

os compostos α-zingibereno, 1.8-cineol, linalol e β-felandreno, cujas correlações 

entre si são estatisticamente nulas, podem ser preservados na análise da 

diversidade, uma vez que contribuem com a diferenciação dos acessos.  

 

Agrupamento dos acessos 

 

 O agrupamento dos acessos foi feito pelo método hierárquico aglomerativo da 

ligação completa ou do vizinho mais distante (LC-VD), usando-se a distância 

euclidiana como medida de dissimilaridade. O índice de correlação cofenético para 

este método foi 0.807, indicando que os agrupamentos obtidos são consistentes e 

explicam a dissimilaridade entre os acessos com menor nível de distorção. 

 O dendrograma obtido com base nos 27 compostos químicos possibilitou a 

formação de dois grupos a um nível de 60% de dissimilaridade (Figura 3.4). Esse 

nível de corte foi estabelecido levando em consideração a informação a priori sobre 

o tipo de acesso, isto é, se cultivares locais ou cultivares. A maior distância foi 

verificada na cultivar local Gen-24, proveniente de Caraguatatuba-SP, que formou os 

pares mais divergentes da análise com os acessos Gen-64 (21,79), Gen-15 (21,01), 

Gen-63 (21,01), Gen-11 (20,16), Gen-39 (20,04) e Gen-37 (19,88). Por outro lado, os 

pares mais similares foram Gen-11 x Gen-39 (0,69), Gen-61 x Gen-14 (0,78), Gen-

60 x Gen-56 (0,80), Gen-66 x Gen-59 (0,91), Gen-13 x Gen-16 (0,91), Gen-19 x 

Gen-62 (0,82) e Gen-35 x Gen-53 (0,72).   
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Tabela 3.4 - Contribuição relativa (%) de 27 compostos químicos do óleo essencial analisados em 62 
acessos de gengibre 

 

Composto químico 
  Contribuição dos compostos (%) 

CP1 CP2 CP3 

Canfeno 3.86 4.66 0.34 

β-felandreno 0.11 1.47 16.31 

1,8-cineol 0.14 20.27 0.62 

Linalol 0.81 0.10 18.02 

Isoborneol 4.83 0.33 0.13 

Borneol 3.65 6.37 0.16 

Terpinen-4-ol 3.05 11.01 0.95 

p-Cimen-8-ol 4.86 2.10 0.02 

α-terpineol 0.17 22.30 0.04 

Citronelol 4.12 2.28 0.37 

Neral 4.82 3.62 0.12 

Geraniol 3.17 0.22 0.06 

Geranial 4.78 3.92 0.32 

β-elemeno 3.76 0.35 2.24 

ar-curcumeno 5.00 1.57 0.49 

α-zingibereno 5.23 0.12 3.84 

α-selineno 3.42 1.32 12.83 

β-bisaboleno 3.87 3.74 8.20 

β-sesquifelandreno 5.20 0.33 3.74 

Elemol 5.43 0.64 0.66 

E-nerolidol 4.47 4.60 0.17 

Oxido de cariofileno 4.46 1.36 5.29 

10-epi-Ƴ-eudesmol 4.74 1.47 0.61 

Ƴ-eudesmol 4.29 1.10 10.32 

β-eudesmol 4.76 1.29 0.42 

α-cadinol 3.37 1.10 4.21 

α-bisabolol 3.62 2.37 9.54 

Autovalor 16.73 3.66 1.63 

Variância total explicada na CP (%) 61.96 13.56 6.03 

Variância acumulada (%) 61.96 75.52 81.55 

CP: componente principal 

 

 O grupo I foi formado por todas as cultivares locais avaliadas (exceto o acesso 

Gen-33), procedentes tanto da Colômbia (Gen-03, Gen-04, Gen-05 e Gen-07) como 

do Brasil (Gen-08, Gen-12, Gen-22, Gen-24, Gen-54 e Gen-65), enquanto que o 

grupo II foi formado pelo restante dos acessos do germoplasma, que corresponde a 

todos os acessos comerciais de gengibre colectados no Brasil. Os compostos α-

zingibereno, β-felandreno, 1.8-cineol e citral, foram determinantes na definição 

destes agrupamentos. Assim, quando comparada a média de todos os acessos em 

relação a estes compostos, houve ainda a formação de dois subgrupos dentro do 



 71 

grupo doa cultivares locais. O subgrupo I, formado pelos acessos mais divergentes 

do germoplasma (Gen-04, Gen-22, Gen-24, Gen-33, Gen-54 e Gen-65), destacou-se 

pelo óleo essencial mais rico em α-zingibereno, sendo que o teor deste composto 

variou de 5,48% (Gen-65) a 9,54% (Gen-04). O subgrupo II, definido pelos acessos 

Gen-03, Gen-05, Gen-07, Gen-08 e Gen-12, se caracterizou pelo óleo essencial 

mais rico em β-felandreno e 1.8-cineol. O teor de β-felandreno variou de 8,32% 

(Gen-12) a 11,58% (Gen-08), ao passo que o teor de 1.8-cineol variou de 10,94% 

(Gen-07) a 12,22% (Gen-12). Quanto ao citral (neral + geranial), os maiores teores 

(valores em torno e/ou acima da média), foram verificados no óleo essencial dos 

acessos que formam o grupo II. 

 

 

 
Figura 3.4 - Dendrograma obtido pelo método LC-VD com base na distância euclidiana, levando em 

consideração 27 compostos químicos do óleo essencial de 62 acessos de gengibre 
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 3.4 Discussão 

 

Teor do óleo essencial 

 

 A industrialização do gengibre sob forma de óleo essencial e oleoresina pode 

ser uma alternativa economicamente viável para o aproveitamento de rizomas 

descartados e do excedente da safra, além de contribuir na estabilização do preço 

do mercado pela redução da oferta do gengibre in natura (TAVEIRA-MAGALHAES 

et al., 1997). 

 A literatura sobre o perfíl químico das distintas espécies do gênero Zingiber e, 

em particular, da espécie Zingiber officinale, confirma que o óleo essencial do 

gengibre tem sido amplamente estudado em distintos países produtores. Neste 

estudo, o óleo essencial de 62 acessos de gengibre coletados em distintos estados 

do Brasil e introduzidos da Colômbia, mostraram um teor médio de 0,46% (variando 

de 0,34% a 0,65%), após três horas de extração por hidrodestilação. Os resultados 

mostraram alta variação para esta característica, corroborada pelo teste F (P<0,01)  

na análise de variância. 

 O teor e a composição química do óleo essencial de gengibre variam 

grandemente em função da origem geográfica dos acessos, do estado do rizoma no 

momento da extração (se fresco ou seco), da idade da planta, dos sistemas de 

cultivo e das condições analíticas e experimentais empregadas (EKUNDAYO; 

LAAKSO; HILTUNEN, 1988; VERNIN; PARKANYI, 2005). De acordo com Chávez 

(2007), uma característica comúm na produção de óleos essenciais por 

hidrodestilaçãotem é a ocorrência de variação dos teores obtidos para uma mesma 

planta aromática devido ao tipo de hidrodestilador usado, às condições  térmicas do 

vapor, ao contéudo de água na planta e a outros fatores adicionais.  

 De forma geral, o teor do óleo essencial obtido neste estudo, foi similar ao teor 

obtido por Maia, Bovi e Duarte (1991) e Padalia et al. (2011) com rizomas 

provenientes do Brasil (0,56% a 0,92% de teor) e da Índia (0,60% de teor), 

respectivamente. Não obstante, foi baixo quando comparado com o teor obtido por 

Taveira-Magalhaes et al. (1997) usando gengibres da variedade gigante 

provenientes de distintas localidades produtoras do Brasil (0,89% a 2,31% de 

rendimento). O tempo de secagem e de destilação das amostras possívelmente 

expliquem, em parte, estes resultados. Previamente à extração, os rizomas foram 
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secados em estufa por 12 dias, o que pode ter ocasionado a redução do teor de óleo 

essencial, tal como observado por Dabague (2008) com distintas procedências de 

gengibre brasileiro. Por outro lado, o tempo de destilação por três horas talvez não 

foi suficiente, visto que é possível obter uma quantidade maior de óleo quando 

aumentado o tempo de extração (MAIA; BOVI; DUARTE, 1991). Segundo estes 

autores, há uma tendência de aumento de óleo essencial de gengibre em função do 

tempo de destilação. Teores maiores de óleo essencial (desde 1% até 4%), a partir 

de rizoma seco, têm sido verificados durante 3h de extração (KIZHAKKAYIL; 

SASIKUMAR, 2009; HASSANPOURAGHDAM et al., 2011) e até 6h de extração 

(ONYENEKWE; HASHIMOTO, 1999; NAMPOOTHIRI et al., 2012; SALMON et al. 

2012;  PANDOTRA et al. 2013).  

 Os acessos Gen-12 e Gen-08 se destacaram por apresentar, em média, o 

maior teor de óleo essencial do germoplasma (0,65% e 0,64%, respectivamente). 

Estes acessos são cultivares locais procedentes do estado de São Paulo (Gen-12) e 

de Sergipe (Gen-08), caracterizadas por seus rizomas de menor tamanho e 

coloração amarelo intenso. Resultados similares foram encontrados por Menon 

(2007) ao verificar que as cultivares locais da India, “Kozhikkalan” e “Vellinchi” eram 

ricas em teor de óleo essencial em comparação com as demais cultivares. A cultivar 

“Kozhikkalan” também foi estudada junto com outras cultivares locais por Kizhakkayil 

e Sasikumar, (2009), encontrando altos níveis de oleoresina e de óleo essencial 

quando comparadas com as cultivares comerciais e/ou melhoradas. O fato das 

cultivares locais se destacarem, certamente não ocorre por acaso, pois estas 

cultivares são mantidas tradicionalmente pelas comunidades agrícolas e preservam 

diferenças quantitativas ou qualitativas em relaçãos às cultivares comerciais.  

 A herdabilidade média (55,67%), aliado à baixa relação CVg/Cve (menor que 

1), permite inferir que não há situação favorável para a seleção clonal de genótipos 

com base no teor do óleo essencial de gengibre, uma vez que na expressão final 

desta característica houve até 50% de variância ambiental. Em termos de 

melhoramento, quanto menor a variância ambiental, maior a contribuição dos fatores 

genéticos, o que possibilitaría a identificação e seleção fenotípica de genótipos 

genuinamente promissores. Neste estudo, todos os acessos foram submetidos às 

mesmas condições experimentais e análiticas, de forma a reduzir a variância 

ambiental e ganhar precisão experimental. Contudo, variações ao acaso ocorridas 
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durante o processamento em pós-colheita dos acessos, podem ter influenciado na 

magnitude da variância de tipo ambiental observada.   

 

Composição química 

 

  A análise comparativa por CG-SM permitiu a identificação de uma complexa 

composição química do óleo essencial de gengibre. Um total de 61 compostos, entre 

monoterpenos e sesquiterpenos, foram identificados e quantificados nos 62 acessos 

do germoplasma. Estes compostos têm sido indentificados em trabalhos anteriores e 

são importanes por confirmar a autenticidade do óleo essencial de gengibre. 

 A literatura reporta que o óleo essencial típico do gengibre é caracterizado por 

um alto conteúdo de hidrocarbonetos sesquiterpenos, em particular, α-zingibereno, 

ar-curcumeno, β-bisaboleno e β-sesquifelandreno (PINO et al., 2004; MALEK et al., 

2005; TOURE; XIAOMING, 2007; YANG et al., 2009). Contudo, como visto neste e 

outros estudos, a composição química desta espécie é altamente variável e teores 

majoritários podem variar de um composto a outro. 

 Em contraste com rizomas de distintos países, os 62 acessos avaliados neste 

trabalho se caracterizaram por apresentar óleo essencial com altos teores de 

compostos oxigenados monoterpenos como citral (16,34% a 25,47%) e 

relativamente baixos conteúdos de sesquiterpenos característicos do genigibre como 

α-zingibereno (4,42%), ar-curcumeno (1,54%), β-bisaboleno (1,9%) e β-

sesquifelandreno (2,22%). Também se destacaram canfeno (11,49%), 1.8-cineol, 

também chamado eucaliptol (10,12%), β-felandreno (7,42%), α-pineno (2,94%), 

Geraniol (2,91%), Borneol (2,89%), linalol (2,01%), mirceno (1,82%) e α-terpineol 

(1,79%), por serem constituintes majoritários dentro da classe dos monoterpenos. A 

análise de variância confirmou que existe variabilidade química entre os acessos, 

indicando que existem valores contrastantes para os teores dos 27 compostos  

analisados. 

 Os resultados deste estudo concordam com aqueles reportados recentemente 

por Chaves et al. (2012), que avaliaram três acessos brasileiros provenientes de 

Manaus, São Paulo e Espírito Santo, encontrando que o citral (neral + geranial) foi o 

composto mais abundante no óleo dos três acessos e variava de 17,13% a 26,09%. 

Os resultados deste estudo também se ajustam às análises do óleo essencial de 

gengibre em diferentes países. Altos níveis de citral e outros monoterpenos em 
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detrimento dos níveis de sesquiterpenos como α-zingibereno e outros 

hidocarbonetos, foram obtidos em Austrália (WOHLMUTH et al., 2006), Malásia 

(SIVASOTHY et al., 2011) e Índia (PADALIA et al., 2011; NAMPOOTHIRI et al., 

2012; PANDOTRA et al., 2013). Em contrapartida, os resultados diferem de outras 

análises químicas que reportam α-zingibereno como o composto mais abundante 

(ONYENEKWE; HASHIMOTO, 1999; WANG et al., 2006; HASSANPOURAGHDAM 

et al., 2011; NOGUEIRA DE MELO et al., 2011; DING et al., 2012).  

 Do consenso na literatura, pode-se inferir que o óleo essencial analisado em 

diferentes países e/ou localidades pode ter similaridades ou diferenças. As causas 

desta variabilidade são diversas e discutidas por ínumeros autores. Teores 

encontrados para estes compostos variam grandemente e isto ocorre, seja pela 

natureza mesma dos genótipos analisados, pela origem geográfica, ou pelas 

condições ambientais e experimentais em que eles se desenvolvem (manejo do 

cultivo, tempo de colheita,  ocorrência ou não de estresse hídrico, estado do rizoma 

no momento da extração, isto é, se seco ou fresco, temperatura de secagem, 

método de extração e de análise, tempo de destilação, tipo de processamento do 

rizoma, etc).  

 Vale a pena mencionar que o óleo essencial analisado neste estudo foi 

produzido a partir de rizomas fatiados e secados em estufa por 12 dias a 40°C, em 

um processo de destilação por três horas, seguido de um curto período de tempo 

para a análise da sua composição. Portanto, é passível que os dados aqui 

apresentados sejam diferentes significativamente de resultados obtidos com óleos 

essenciais produzidos a partir de rizomas moidos, frescos (ou secados a maiores ou 

menores temperaturas), em processos mais longos ou curtos de destilação, seguido 

por prolongados períodos de armazenamento antes da sua análise. A composição 

química de três óleos essenciais obtidos por diferentes métodos de extração foi 

analisada qualitativa e quantitativamente por cromatografia gasosa de alta resolução 

acoplada a espectrômetro de massa - HRGC-MS (YU; WU; DING, 1998). Por 

destilação a vapor, 46 constituintes foram obtidos, enquanto que por extração com 

frio-pressão e extração com CO2 supercrítico, 50 e 61 compostos foram 

identificados, respectivamente, sendo que o teor e os compostos majoritários de 

cada óleo essencial foram diferentes. Por outro lado, a composiçao química de 

gengibre fresco e seco foi comparada por Li et al. (2001) usando a técnica HRGC-

MS. Estes autores analisaram o óleo essencial, gingerois totais e aminoacidos, 
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encontrando diferenças quantitativas e qualitativas entre estes dois estados do 

gengibre. Entre as diversas causas apontadas como responsáveis pela variabilidade 

química, Lawrence (1988) e Melo (2004), citados por Dabague (2008), concordam 

que a secagem do gengibre é um dos principais fatores que interferem na 

composição final do óleo, já que pode propiciar transformação, degradação e/ou 

redução de constituintes. Contudo, a literatura é discrepante a respeito dos 

compostos que sofrem ou não redução, além das proporções em que estas ocorrem. 

Resultados e experiências a respeito diferem e, portanto, são exclusivas das 

condições locais de experimentação. Govindarajan (1982) citararam, há mais de 

duas décadas, que a secagem ao sol e armazenamento dos rizomas conduziam a 

perdas de citral, sendo que estudos realizados pela mesma época, com gengibre da 

Índia e da Nigéria, certamente registraram perdas de citral quando os rizomas foram 

secados antes da destilação (MACLEOD; PIERIS, 1984; EKUNDAYO; LAAKSO; 

HILTUNEN, 1988). Porém, diferentemente destes autores, Sakamura (1987) 

observou que durante o armazenamento do gengibre, houve cerca de 60% de 

aumento de citral e decréscimo de geraniol e acetato de geranila, sugerindo que 

acetato de geranila foi hidrolizado em geraniol e geraniol oxidado para geranial e 

neral. Em um estudo na Índia, Singh et al. (2005) analisaram o óleo essencial de 

genótipos genuinamente baixos em citral, verificando-se menos de 4% de conteúdo 

de citral quando destilados a partir de rizomas frescos. Em contrapartida, altos 

contéudos de citral e outros compostos oxigenados monoterpenos, foram verificados 

no oléo essencial de gengibres diploides e tetraploides da Austrália, destilados a 

partir de rizomas frescos (WOHLMUTH et al., 2006). O efeito da temperatura na 

secagem foi avaliado por Taveira-Magalhaes et al. (1997) em gengibres brasileiros 

da variedade gigante e caipira. Os autores observaram que tanto os níveis de α-

zingibereno como os de citral decresceram quando os rizomas foram secados a 35 e 

50°C. Contudo, com a secagem a 50°C ocorreram modificações mais expressivas 

no perfil cromatográfico do óleo essencial, com queda acentuada do teor de citral. 

Esta queda foi menor a 35°C. Estes resultados sugerem que óleos de gengibre 

podem conter altos conteúdos de citral quando destilados a partir de rizomas frescos 

ou quando destilados a partir de rizomas secos a baixas temperaturas (WOHLMUTH 

et al., 2006).  

 O presente estudo não teve como enfoque analisar o efeito da secagem sobre 

o teor do óleo essencial e sua composição, no entanto, ressalva-se que neste 
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experimento, os gengibres foram secados a baixa temperatura antes da destilação, o 

que pode ter favorecido a acumulação de citral. 

 A abundância dos compostos oxigenados verificada neste estudo, também 

pode ser decorrente do mesmo processo de extração. Segundo Ravindran e Nirmal 

Babu (2005), compostos oxigenados são parcialmente afetados ou ainda gerados 

por degradação têrmica durante a destilação. Em processos de extração de óleo 

essencial,  as temperaturas altas e a água podem ocasionar que certos constituintes 

sejam rearranjados, oxidados ou hidrolizados. A água pode interfeir na composição 

devido a que conduze hidrólise de certos sesquiterpenos. Contudo, a maioria destas 

reações são complexas e incertas (WANG et al., 2006).  

 Uma correlação inversa entre os níveis de citral (e outros monoterpenos) e os 

níveis de camfeno, de borneol e de todos os sesquiterpenos (α-zingibereno, β-

sesquifelandreno, β-bisaboleno, ar-curcumeno, entre outros) foi demostrada pela 

análise de componentes principais (ACP). Conforme citado por Wohlmuth et al. 

(2005), os terpenoides são derivados de unidades de isopropeno C5 na forma de 

esteres pirofosfao de dimetilalilo e pirofosfato de isopentenilo, sendo produzidos na 

via metabólica do mevalonato. Os autores apontam que a origem comúm da 

biossíntese de monoterpenos e sesquiterpenos fornece uma possível explicação a 

respeito da correlação inversa entre estes dois grupos de compostos, uma vez que 

as vias metabólicas para mono e sesquiterpenos podem competir por precursores de 

biossíntese comuns. De forma similar, o fato do citral e borneol compartilharem o 

monoterpeno precursor geranyl pirofostato poderia explicar a relação inversa 

observada entre estes dois compostos.  

 Com base no perfil químico de 27 compostos químicos, o dendrograma 

baseado no método aglomerativo LC-VD, classificou os 62 acessos do germoplasma 

em dois grupos. O grupo I foi formado pelas cultivares locais procedentes tanto da 

Colômbia como do Brasil, enquanto que o grupo II foi formado pelos demais acessos 

do germoplasma, todos eles procedentes de distintos estados do Brasil (São Paulo, 

Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, entre outros). Entretanto, o grupo I dos 

cultivares locais, foi dividido em dois subgrupos, um deles formado pelos acessos 

quimicamente mais divergentes do banco (Gen-04, Gen-22, Gen-24, Gen-33, Gen-

54 e Gen-65) em razão dos maiores teores de α-zingibereno e outros 

sesquiterpenos quando comparados com os demais acessos. O segundo subgrupo 

(Gen-03, Gen-05, Gen-07, Gen-08 e Gen-12) é também altamente variável e 
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agrupou os acessos com maiores teores de β-felandreno e 1.8-cineol (também 

chamado eucaliptol). Os resultados sugerem que os acessos comerciais 

procedentes de distintos estados do Brasil, são altamente similares entre si quanto á 

composição química do óleo essencial. Isto era provável de acontecer por tratar-se 

de uma espécie de reprodução clonal com alto grau de uniformização, além do fluxo 

e/ou intercâmbio de rizomas por parte dos agricultores em diferentes áreas do país. 

Desse modo, a classificação baseada no óleo essencial do germoplasma, não 

indicou influência geográfica no padrão de agrupamento, mas influência do tipo de 

acessso, isto é, cultivares locais são distintas das cultivares que são 

comercializadas. Ressalva-se que os acessos da Colômbia, embora tenham sido 

classificados separadamente da maioria dos acessos, foram agrupados com as 

cultivares locais do Brasil. A análise de componentes principais (ACP), cujos três 

primeiros componentes explicaram 80% da variação total do óleo essencial, separou 

o germoplasma em três grupos, sendo um deles formado pela maioria dos acessos. 

O agrupamento na ACP foi congruente com o padrão de agrupamento no 

dendrograma, distinguindo-se claramente as cultivares locais das cultivares de uso 

comercial.  

 Os resultados deste trabalho indicam que existe moderada variabilidade 

química no óleo essencial dos acessos estudados, destacando-se as cultivares 

locais em relação aos demais acessos do germoplasma. O óleo essencial do 

germoplasma é rico em monoterpenos, sendo citral (neral + geranial) o composto 

mais abundante em todos os acessos.  
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4 DIVERSIDADE AGROMORFOLÓGICA DE GERMOPLASMA DE GENGIBRE 

 

Resumo 

 

      A caracterização da diversidade agromorfológica de uma espécie é essencial 
para o seu melhoramento genético. O presente estudo buscou caracterizar a 
diversidade genética de 61 acessos de gengibre pertencentes ao banco de 
germoplasma da ESALQ/USP, por meio de 18 descritores agromorfológicos. A 
diversidade dos acessos foi estudada utilizando técnicas univariadas e multivariadas, 
além da estimação de parâmetros genéticos como herdabilidade, variância genética, 
variância ambiental e CVg/Cve. Pouca variação foi observada entre os acessos para 
as variáveis qualitativas, enquanto que para as variáveis quantitativas, houve 
moderada a baixa variabilidade, embora alguns acessos amplamente divergentes 
foram identificados. Na análise de componentes principais, 82% da variação total foi 
explicada pelos três primeiros componentes, indicando que altura da planta, 
produtividade da parcela, largura da folha, número de perfilhos por planta, 
comprimento da folha e espessura do rizoma, foram importantes para a 
discriminação dos acessos, embora algumas delas são passíveis de descarte por 
estarem correlacionadas. A distribuição dos acessos no gráfico de dispersão, foi 
congruente com os agrupamentos formados pelo método de otimização de Tocher, 
sendo que ambos os métodos destacaram aos acessos Gen-18, Gen-24, Gen-65 e 
Gen-42 como os mais divergentes do germoplasma. Não houve correspondência 
entre o padrão dos agrupamentos e a origem geográfica dos acessos, mas sim 
houve influência da produtividade das plantas, indicando situação favorável para a 
seleção clonal. As informações obtidas neste estudo poderão ser úteis em futuros 
programas de melhoramento genético da espécie, além de promover a valorização 
do seu cultivo a nível nacional. 
 
Palavras-chave: Análise de componentes principais; Agrupamento; Correlações; 

Descritores fenotípicos; Herdabilidade; Zingiber officinale 
 

Abstract 

 

      Characterization of species genetic diversity is essential for genetic improvement. 
This study aimed to characterize the genetic diversity of 61 ginger accessions 
belonging to the germplasm bank of ESALQ/USP, with the use of 18 agro-
morphological descriptors. Accessions diversity was studied using univariate and 
multivariate techniques, along with the estimation of genetic parameters such as 
heritability, genetic variance, environmental variance and CVg/Cve. Little variation 
was observed among accessions for qualitative descriptors, whereas for quantitative 
descriptors, moderate to low variability was observed, although some widely 
divergent accessions were identified. In the principal components analysis, 82% of 
the total variation was explained by the first three components, indicating that plant 
height, yield per plot, number of tillers per plant, leaf length and rhizome thickness 
were important for accessions discrimination, although some of them are likely to be 
discarded because they are correlated in between. Accessions distribution in the 
scatter plot was consistent with the groups formed by Tocher method, and both of 
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which methods highlighted Gen-18, Gen-24, Gen-65 and Gen-42 germplasm 
accessions as the most divergent ones. No correlation between the grouping pattern 
and the accession’s geographical origin was found, but plant yield per plot influenced 
the accessions distinction. The results indicated favorable situation for clonal 
selection. The information obtained in this study may be useful in future breeding 
programs of this species, and could increase the cultivation value at national level.     
 
Keywords: Principal component analysis; Clustering; Correlation; Phenotypic 

descriptors; Heritability, Zingiber officinale 
 

 

4.1 Introdução 

 
 O gênero Zingiber é um membro importante da família Zingiberaceae por sua 

importância medicinal e condimentar. O gengibre cultivado Zingiber officinale, 

compreende duas subespécies ou variedades, conhecidas como Z. officinale var 

rubra e Z. officinale var rubrum (MUDA; HALIJAH; NORZULAANI, 2004).  

 Morfologicamente, é uma planta herbácea, perene, que se propaga 

vegetativamente por meio de um rizoma articulado, septante, carnoso, revestido de 

epiderme rugosa e de cor pardacenta. Os caules são eretos, formados por muitas 

folhas dísticas. As flores apresentam-se zigomorfas, hermafroditas, com coloração 

amarelo-esverdeada. O fruto é uma cápsula que se abre em três lóculos e abriga 

sementes azuladas com albúmen carnoso (SILVESTRINI et al., 1996). Contudo, o 

gengibre exibe autoincompatibilidade e uma alta esterilidade. Há um consenso na 

literatura que diz que a natureza da esterilidade é especificamente de origem 

cromossômica, decorrente de translocações e inversões (ADANIYA, 2001; 

ADANIYA; SHIRAI, 2001) ou decorrente da formação de bivalentes não homólogos, 

com uma segregação irregular de complementos genômicos que levam à formação 

de gametas estéreis que dificultam a produção de sementes viáveis (DAS; RAI; 

DAS, 1999). Provavelmente o gengibre seja um híbrido estéril que resultou do 

cruzamento entre duas espécies distantes e que conseguiu sobreviver devido ao 

fato da propagação vegetativa ser uma estratégia evolutiva bem sucedida (PETER et 

al., 2007). 

 O sucesso na lavoura de gengibre depende do bom uso de uma série de 

recursos, e da adoção de práticas agronômicas adequadas que permitam alcançar 

níveis ótimos de produtividade. O cultivo requer solos soltos, bem drenados, 

arenosos, férteis, ricos em matéria orgânica, com pH entre 5,5 e 6,5 e pelo menos 



 87 

uma faixa de 30 a 40 cm de profundidade para oferecer o mínimo de resistência ao 

desenvolvimento dos rizomas. Prospera bem em regiões com altitudes entre 300 e 

900 m, sendo que exige um clima tipicamente tropical, quente e úmido, com 

temperaturas entre 24°C – 28 °C (ELPO; NEGRELLE, 2004; VALENZUELA, 2010). 

Períodos bem definidos de calor, com intenso brilho solar, alta umidade relativa e 

precipitação entre 1500 a 3000 mm, bem distribuída, são necessárias para um bom 

rendimento (KANDIANNAN et al., 1996). 

 Os recursos genéticos são estabelecidos por acessos que representam a 

variabilidade genética organizada em um conjunto de materiais diferentes entre si, 

denominados germoplasma. O sucesso de um programa de melhoramento reside na 

existência de variabilidade na população de trabalho (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 

2004), sendo que a diversidade genética em populações naturais, em bancos de 

germoplasma, ou desenvolvidos em programas de melhoramento genético, pode ser 

predita pelas diferenças entre os valores fenotípicos mensurados em suas unidades, 

sejam indivíduos, famílias, etc (CRUZ; FERREIRA; PESSONI, 2011). Assim, nas 

análises agromorfológicas os genótipos são avaliados a partir do valor fenotípico dos 

caracteres em estudo conhecidos como descritores. Descritores fenotípicos tem sido 

usados para caracterizar e avaliar a diversidade genética em espécies da família 

Zingiberaceae, tais como Curcuma spp. (SASIKUMAR et al., 2005; HUSSAIN et al., 

2008; KEERATINIJAKAL et al., 2010), Alpinia spp. (HUSSIN et al., 2000) e Zingiber 

spp. (RAVINDRAN et al., 1994; ISLAM et al., 2008; KLADMOOK et al., 2010; 

WICAKSANA et al., 2011) 

  Os melhoristas tem utilizado diversos métodos para acessar a diversidade 

genética e estabelecer relações entre acessos, sobretudo com a finalidade de 

promover o seu uso em programas de melhoramento. Técnicas multivariadas como 

análise de componentes principais, análise discriminante, agrupamento, entre 

outras, podem ser utilizadas neste tipo de estudos em que os resultados são 

codificados para gerar uma matriz de similaridade ou dissimilaridade que pode 

interpretar-se graficamente. A adoção de uma ou outra, varia de acordo com o 

padrão do resultado desejado e com a informação disponível, seja ela característica 

morfológica, fisiológica ou genético-molecular (RESENDE, 2007).  

 No análise de componentes principais e também na de variáveis canônicas, o 

objetivo é avaliar a similaridade dos acessos por intermédio de uma dispersão 

gráfica, verifcando-se também tendências de agrupamento. A análise de 
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agrupamento que toma como base em uma medida de dissimilaridade, tem por 

finalidade reunir os genótipos em vários grupos, de tal forma que exista 

homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre grupos (CRUZ; REGAZZI, 

2001). Os métodos de agrupamento mais utilizados no melhoramento de plantas são 

os hierárquicos aglomerativos e os de otimização. Nos métodos hierárquicos tais 

como UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic mean), WPGMA 

(weighted pair group method with arithmetic mean), LC-VD (ligação completa ou do 

vizinho mais distante), entre outros, os genótipos são agrupados por um processo 

que se repete em vários níveis até que seja estabelecido o dendrograma (CRUZ, 

1990). Nos métodos de ótimização realiza-se a partição do conjunto de genótipos 

em subgrupos não vazios e mutuamente exclusivos por meio da maximização ou 

minimização de alguma medida pré-estabelecida. Um dos métodos de ótimização 

mais comumente empregados no melhoramento é o método de Tocher em que 

genótipos mais similares formarão o grupo inicial e a partir daí é avaliada a 

possibilidade de inclusão de novos genótipos, adotando-se o critério de que a média 

das medidas de dissimilaridade dentro de cada grupo deve ser menor que a 

distância entre quaisquer grupos (CRUZ; FERREIRA; PESSONI, 2011). 

 No cenário mundial, a caracterização agromorfológica do gengibre tem 

abrangido a análise da variabilidade para distintos caracteres da planta e do 

rendimento. Além disso, a caracterização agronômica tem fornecido informações 

relevantes sobre o nível de correlação entre esses dois grupos de variáveis e a sua 

influência sobre a diversidade genética. O conhecimento da associação entre 

caracteres é de grande importância no melhoramento de plantas uma vez que auxilia 

na seleção de genótipos promissores. A correlação que pode ser diretamente 

mensurada a partir das medidas de dois caracteres é a fenotípica. Esta correlação 

tem causas genéticas e ambientais, porém, só as genéticas envolvem uma 

associação de natureza herdável. Se dois caracteres apresentam correlação 

genética favorável, é possível obter ganhos para um deles por meio da seleção 

indireta no outro associado (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2004). 

 Há um consenso na literatura de que a altura da planta, a área foliar, o 

comprimento e largura das folhas, o número de folhas e o número de perfilhos por 

planta, têm efeitos diretos e positivos sobre o rendimento dos rizomas (SASIKUMAR 

et al., 1992; PANDEY; DOBHAL, 1993; RAVINDRAN et al., 1994; MANHOMANDAS 

et al., 2000; ABRAHAM; LATHA, 2003; LINCY; JAYARAJAN; SASIKUMAR, 2008; 
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ARAGAW et al., 2011). Distintos estudos abrangendo regressão múltipla de 

caracteres morfológicos indicaram que o rendimento final podia ser inferido levando 

em consideração a altura da planta, o número de folhas e a largura da última folha 

completamente aberta, uma vez medidos aos 120 dias após o plantio (RATNAMBAL; 

BALAKRISHNAN; NAIR, 1982; RATTAN, 1989; RAI; DAS; DAS, 1999).   

 Distintas cultivares comerciais de gengibre, bem como cultivares locais e 

melhoradas, com alto potencial de rendimento e atributos de qualidade, são 

amplamente utilizados por agricultores da Índia. Dentre essas cultivares são 

observadas variações quanto ao aspecto, conteúdo de fibras e de óleo, aroma e 

rendimento. A maioria destes cultivares são chamados pelo seu lugar de origem ou 

domesticação (SASIKUMAR; GEORGE; RAVINDRAN, 1996). No Brasil, a cultivar 

mais comercializada é a Gigante, sendo a cultivar que apresenta melhor padrão 

comercial. São cultivados, também, os clones regionais, que, geralmente, têm 

reduzido tamanho de rizomas e pouca aceitação comercial (ELPO; NEGRELLE, 

2004). 

 A caracterização e uso racional dos recursos genéticos é cada vez mais 

importante para a conservação e valorização das espécies. Por outro lado, a 

caracterização da diversidade genética de uma espécie é essencial para o trabalho 

dos melhoristas, os quais buscam conhecer o nível de variabilidade existente em 

populações naturais ou bancos de germoplasma. É desejável que exista 

variabilidade genética para características agronômicas de interesse, de modo que 

possibilite obter ganhos genéticos durante a seleção. No Brasil, o gengibre é 

amplamente cultivado, principalmente em distintos municípios das regiões Sudeste e 

Sul. No entanto, se desconhece o nível de variabilidade presente nesta cultura.  

 Com o intuito de estudar a diversidade genética do gengibre e promover o seu 

uso posterior, o Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” (ESALQ/USP) formou um banco de germoplasma com genótipos 

provenientes de distintos estados do Brasil e alguns genótipos introduzidos da 

Colômbia. Desse modo, o presente trabalho buscou caracterizar a diversidade dos 

acessos por meio de descritores agromorfológicos, a fim de verificar a variabilidade 

disponível e o grau de divergência genética entre os acessos. 
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4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Plantio do experimento 
  

 Foram plantados 64 acessos do banco de germoplama de gengibre do 

Departamento da Genética da ESALQ/USP, na Estação Experimental Anhembi 

localizada na cidade de Piracicaba (SP), no ano agrícola (2012/2013). No entanto, 

as análises estatísticas foram baseadas nos valores fenótipos de 61 acessos devido 

a perdas a nível de parcela e ausência de brotação do rizoma de três acessos (Gen-

02, Gen-06 e Gen-26) (Anexo A). O delineamento experimental foi blocos 

casualizados (DBC) com quatro repetições, sendo a parcela experimental 

representada por duas fileiras de 1.5 m de comprimento cada uma, com 

espaçamentos de 1,0 m entre fileiras e 0,3 m entre plantas, para um total de 10 

plantas por parcela. Uma visão do experimento é apresentada na Figura 4.1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1 - Visão do experimento conduzido no campo experimental do Departamento de Genética 

da ESALQ/USP para a caracterização agromorfológica de acessos de gengibre em 
Piracicaba, SP 

 

 
 Em relação ao manejo da cultura, foi realizada uma adubação com 4-14-8 (100 

g/ml) oito dias antes do plantio, seguida de três coberturas ao longo do cultivo com 

sulfato de amonio (23 g/m), cloreto de potasio (14 g/m) e superfosfato triplo (64g). 

Após cada adubação, foi realizada a prática de amontoa para cobrir e proteger os 

rizomas que apareciam na superficie.  
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4.2.2 Descritores avaliados 
 

 A caracterização dos acessos foi feita de acordo com alguns descritores 

indicados por Ahmad (2008), citado por Wicaksana et al. (2011). Foram utilizados 18 

descritores avaliados como variáveis quantitativas (Tabela 4.1) e variáveis 

qualitativas ou multicategóricas (Tabela 4.2). As variáveis qualitativas (11 variáveis) 

foram avaliadas na época do máximo crescimento do cultivo, sete meses após o 

plantio, enquanto que as variáveis quantitativas (7 variáveis) foram avaliadas 

conforme descrito na tabela 4.1.  

 Para as variáveis qualitativas, foi obtida a moda de cada variável por acesso e 

depois convertidas em binárias conforme o método proposto por Sneath e Sokal 

(1973) em que “0” é o valor atribuído quando uma classe está ausente na variável e 

“1” quando o valor de uma classe está presente. Para as variáveis quantitativas 

foram usadas as médias ajustadas de 4 plantas por parcela para as análises 

estatísticas, com exceção da produtividade da parcela (PP) que foi avaliada em nível 

de parcela. 

  

Tabela 4.1 - Descritores avaliados como variáveis quantitativas em germoplasma de gengibre  
         

Característica Método e época de avaliação 

Altura da planta (AP) 
Medida desde a superfície do solo até o extremo da 
última folha (cm), no máximo crescimento 
vegetativo 

Comprimento da folha (CF) 
Medida desde a base até a ponta da folha (cm), no 
máximo crescimento vegetativo  

Largura da folha (LF) 
Medida em três partes distintas da folha (cm), no 
máximo crescimento vegetativo 

Número de folhas por  
perfilho (NFP) 

Contagem das folhas por perfilho após floração 

Número de perfilhos  
por planta (NPP) 

Contagem dos perfilhos após floração 

Espessura do rizoma (ER) 
Medida com paquímetro em 3 rizomas em pós-
colheita (mm) 

Produtividade da  
parcela (PP) 

Pesagem dos rizomas da parcela em pós-colheita 
(kg), corrigido para número final de plantas por 
parcela (7,184 plantas)  pelo método da 
covariância-estande médio  
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Tabela 4.2 - Descritores avaliados como variáveis qualitativas em germoplasma de gengibre           
      

Característica Descrição 

 
Hábito de crescimento (HC) 

 
1 – Ereto 
2 – Semi-ereto 
3 – Semi-acamado 

Forma da lígula (FL) 1 – Aguda 
2 – Membranosa 
3 – Truncada 
4 – Marginalizada 
5 – Bilobadas 

Padrão de união da bainha (PUB) 1 – Compacta 
2 – Livre (froxa) 
3 – Outra 

Tamanho da ligula (TL) 0 – Ausente 
1 – Curta (< 3 mm) 
2 – Média (3 – 6 mm) 
3 – Comprida (>6 mm) 

Margem da lígula (ML) 1 – Inteiro 
2 – Ciliado 
3 – Dentado 

Pubescência da folha (PF) 1 – Glabro (sem pelos) 
2 – Face superior pubescente 
3 – Fase inferior pubescente 
4 – Face superior e inferior pubescente 
5 – Outra 

Divisão da folha (DF) 1 – Simples 
2 – Composta 

Forma da folha (FF) 1 – Lanceolada 
2 – Linear 
3 – Elíptica 
4 – Oblonga 
5 – Outra 

Ápice da folha (AF) 1 – Aristado 
2 – Acuminado 
3 – Caudado 
4 – Moderadamente agudo 
5 – Fortemente agudo 
6 – Outro 

Orientação da folha (OF) 1 – Alternada 
2 – Oposta 
3 – Basal 

Padrão de união da folha (PUF) 1 – Séssil 
2 – Semi séssil 
3 – Peciolada 
4 – Outra 
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4.2.3 Análise de dados 
 

Estatística descritiva e análises univariadas 

 

 Estimativas como a média, amplitude e coeficiente de variação, foram 

calculadas para as variáveis quantitativas e distribuição de frequências para as 

variáveis qualitativas. Os dados das variáveis quantitativas foram testados quanto à 

normalidade pelos teste Shapiro Wilk a um nível de significância de 5% (P<0,05), 

seguido da análise de variância para o delineamento blocos casualizados, 

calculando-se também as correlações fenotípicas e genotípicas entre os acessos. 

 Uma vez verificada a significância entre os acessos, foi conduzido um teste de 

comparação de médias pelo teste Scott e Knott a 5% de significância (P<0,05). O 

modelo estatístico para o delineamento blocos casualizadas é dado por:  

 

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝑔𝑖  + 𝑏𝑗  + 𝑒𝑖𝑗  

 

Em que: 

Yij = valor médio do genótipo “i” no bloco “j” 

μ = efeito fixo da média geral. 

gi = efeito do genotipo “i”. 

bj = efeito do bloco “j”. 

eij = efeito aleatório do erro experimental 

 

 A fim de verificar o grau de associação entre as variáveis, foram estimadas as 

correlações fenotípicas e genotípicas. Finalmente, foram estimados, com base nas 

médias das parcelas das variáveis quantitativas, os parâmetros genéticos:  

 

- Variância fenotípica média (σ𝑝
2):  

𝑄𝑀𝐺  

𝑟
 

- Variância média ambiental (σ𝑒
2):    

𝑄𝑀𝑅  

𝑟
 

- Variância média genotípica (σ𝑔
2):  

QMT−𝑄𝑀𝑅  

𝑟
 

- Herdabilidade baseada na média da família (ℎ2 ): σ𝑔
2/σ𝑝

2  
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- Coeficiente de variação genético (CVg %): 
(100 √σ𝑔

2  )

μ
 

- Razão coeficiente de variação genético e ambiental (CVg/CVe):  √
σ𝑔

2   

σ𝑒
2  

 

Em que:  

𝑄𝑀𝐺 = quadrado médio dos genótipos 

𝑄𝑀𝑅 = quadrado médio do residuo 

𝑟 = número de repetições do experimento 

𝜇 = média geral do caráter 

 

Análises multivariadas 

 

 A divergência genética entre os acessos foi estudada através de análises 

estatísticas multivariadas, utilizando-se a distância euclidiana para as variáveis 

quantitativas e o complemento aritmético de Jaccard para as variáveis qualitativas. O 

agrupamento dos acessos foi feito pelo método de otimização de Tocher. A análise 

de componentes principais (ACP) foi feita para avaliar as correlações entre as 

variáveis quantitativas, além de analisar a dispersão gráfica dos acessos em espaço 

bidimensional e conhecer os caracteres que mais contribuem para a variabilidade do 

germoplasma. 

 

Análise de componentes principais (ACP) 

 

 Foram obtidas as médias ajustadas de todos os acessos e logo padronizadas 

para ter médias zero e desvios padrão unitários. A análise de componentes 

principais foi feita sobre a matriz de correlação de Pearson, sendo que os primeiros 

três componentes da análise foram considerados para explicar a variação total 

disponível. Foram consideradas de maior contribuição para o componente e, 

portanto, informativas para a discriminação dos acessos, aquelas características 

cujas cargas fatoriais fossem ≥0,6 (JEFFERS, 1967). Contudo, esta análise foi 

complementada com a análise dos autovetores, a qual foi feita com o intuito de 
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identificar os caracteres passíveis de descarte e aqueles que mais contribuem com a 

diversidade dos acessos.  

 

Matrizes de dissimilaridade 

  

 Para as variáveis quantitativas, as médias padronizadas dos acessos se 

utilizaram para o cálculo da distância euclidiana. Considerando Yij a observação no i-

ésimo genótipo para a j-ésima característica, define-se a distância euclidiana entre o 

par de genótipos i e i’ por meio da expressão: 

 

𝑑𝑖𝑖′ = √∑(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌𝑖′𝑗

𝑗

)2 

 

 Para as variáveis qualitativas (variáveis multicategóricas), foi obtida a moda de 

cada variável por acesso e depois convertidas em dados binários conforme Sneath e 

Sokal (1973). Em seguida, foi calculada a matriz de dissimilaridade com base no 

complemento aritmético de Jaccard, o qual é dado pela expressão: 

 

𝑑𝑖𝑗 = 1 − 𝑠𝑖𝑗 

 

Em que: 

𝑠𝑖𝑗 =  
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

 

Sendo: 

a = coincidências do tipo 1 - 1 

b = coincidências do tipo 1 - 0 

c = coincidências do tipo 0 -1 

 

Soma de matrizes de dissimilaridade 

 

 Uma matriz conjunta de distância foi obtida para analisar a divergência dos 

acessos considerando-se simultaneamente as variáveis qualitativas e quantitativas. 

essa matriz foi gerada pela soma das matrizes de dissimilaridade obtidas pelo 
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complemento aritmético do coeficiente de Jaccard e pela distância euclidiana, sendo 

que os valores da distância de cada matriz individual foram padronizados 

previamente ao cálculo da matriz conjunta, visto que a amplitude da variação em 

cada uma delas varia drasticamente (CRUZ; FERREIRA; PESSONI, 2011).  

 

Agrupamento dos acessos 

 

 Os acessos foram agrupados pelo método de otimização de Tocher com base 

nas variáveis quantitativas, qualitativas e quando consideradas simultaneamente, 

sendo que as correlações entre as matrizes foram realizadas pelo teste de 

correlação de Pearson e a sua significância testada pelo teste de Mantel a um nível 

de 5% de significância baseado em 10.000 simulações.  

 Todas as análises estatístico-genéticas, univariadas e multivariadas, foram 

realizadas no programa programa SAS (SAS institute) e GENES (CRUZ, 2013), com 

auxilio do programa estatístico XLSTAT. 

 

4.3 Resultados 

 

4.3.1 Estatística descritiva e análises univariadas 
 

Distribuição de frequências para as variáveis qualitativas 

  

 De um modo geral, pouca variação foi verificada para os caracteres qualitativos 

avaliados neste estudo, sendo que algumas características como margem da lígula 

(ML), pubescência da folha (PF), divisão da folha (DF), orientação da folha (OF) e 

padrão de união da folha (PUF) foram invariáveis entre os 61 acessos. Todos os 

acessos foram geneticamente uniformes para estas características, integrando em 

seus fenótipos lígulas com margem inteiro e folhas glabras, simples, alternadas e 

semi sésseis (Tabela 4.3). Por não contribuírem na diferenciação dos acessos, estes 

caracteres foram descartados das análises subsequentes de diversidade.  

 Quando comparadas as características qualitativas, hábito de crescimento 

(HC) se destacou como o caráter mais variável, visto que todos os acessos se 

distribuíram entre as distintas classes possíveis para este descritor, predominando 
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as plantas com crescimento semi-ereto (75,41%) e crescimento semi-

acamado(18,03%). 

 O hábito de crescimento ereto foi pouco verificado (6,56%), sendo apenas 

observado em 4 cultivares locais (Gen-08, Gen-12, gen-24 e Gen-65). Os caracteres 

forma (FF) e ápide de folha (AF) também se destacaram dentre os caracteres menos 

divergentes, visto que a maioria dos acessos foram uniformes para estas 

características, apresentando folhas de forma linear com ápices moderadamente 

agudos (96,72%). Apenas 2 acessos apresentaram folhas lanceoladas com ápices 

fortemente agudos. Por outro lado, mais da metade dos acessos pertenceu a uma 

mesma classe dentre as variáveis forma da lígula (FL), tamanho da lígula (TL) e 

padrão de união da bainha (PUB), caracterizando-se, respectivamente, por suas 

lígulas membranosas, curtas e com bainha unida ao pseudocaule de forma 

compacta (Tabela 4.3). 

 
 
 
Tabela 4.3 - Distribuição de frequências de 11 características qualitativas avaliadas em 61 acessos de 

gengibre 
 

Característica Classe Frequência (%) 

 
Hábito de crescimento (HC) 

 
1 – Ereto 

 
4 (6.56%) 

2 – Semi-ereto 46 (75.41%) 
3 – Semi-acamado 11 (18.03%) 

Forma da lígula  (FL) 2 – Membranosa 40 (65.57%) 

5 – Bilobadas 21 (34.43%) 

Padrão de união da bainha (FL) 1 – Compacta 40 (65.57%) 
2 – Livre (froxa) 21 (34.43%) 

Tamanho da lígula (TL) 1 – Curta (< 3 mm) 40 (65.57%) 
2 – Média (3 – 6 mm) 21 (34.43%) 

Margem da lígula (ML) 1 – Inteiro 61 (100%) 

Pubescência da folha (PF) 1 – Glabro (sem pelos) 61 (100%) 

Divisão da folha (DF) 1 – Simples 61 (100%) 

Forma da folha (FF) 1 – Lanceolada 2 (3.28%) 
2 – Linear 59 (96.72%) 

Ápice da folha (AF) 4 – Moderadamente agudo 59 (96.72% 
5 – Fortemente agudo 2 (3.28%) 

Orientação da folha (OF) 1 – Alternada 61 (100%) 

Padrão de união da folha (PUF) 2 – Semi-séssil 61 (100%) 
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Análise de variância e teste de médias para as variáveis quantitativas 

 
 A aplicação do teste de normalidade dos resíduos revelou que os dados 

referentes às variáveis quantitativas apresentam distribuição normal. Como exemplo 

se apresenta o gráfico da distribuição normal e teste de Shapiro Wilk para o caráter 

número de perfilhos por planta (Anexo H).  

 A análise de variância mostrou que houve diferenças altamente significativas 

entre as médias fenotípicas dos acessos para todas as variáveis quantitativas 

analisadas, indicando que existe variabilidade entre os genótipos para altura da 

planta (AP), comprimento da folha (CF), largura da folha (LF), produtividade da 

parcela (PP), espessura do rizoma (ER), número de perfilhos por planta (NPP) e 

número de folhas por perfilho (NFP) (Anexo I). 

 Conforme proposto por Pimentel (2009), os coeficientes de variação 

demostraram que os acessos foram altamente variáveis para os caracteres 

produtividade da parcela e número de perfilhos por planta (27,78% e 26,75%, 

respectivamente), moderadamente variáveis para número de folhas por perfilho 

(11,89%) e pouco variáveis para altura da planta (8,50%), comprimento da folha 

(6,80%), largura da folha (7,28%) e espessura do rizoma (8,77%). A amplitude da 

variação em características de importância agronómica como produtividade da 

parcela e número de perfilhos por planta é justificável pela natureza mesma dos 

caracteres, os quais geralmente são de herança quantitativa e a sua expressão final 

está controlada por muitos genes altamente influenciados pelo ambiente (Anexo I). 

 Em função da comparação das médias para altura da planta, a maioria dos 

acessos (54,1%) apresentaram valores acima da média geral (>60cm), sendo 

classificados como altos e, portanto, reunidos em um único grupo (Tabela 4.4). Já os 

demais acessos do germoplasma apresentaram altura intermediária (entre 54 e 59 

cm) e baixa (<54 cm).  

 Considerando as características da folha, pouco mais da metade dos acessos 

apresentaram folhas mais compridas (>20 cm) e largas (>2,30 cm) em relação à 

média dos demais acessos. De forma similar, uma boa parte dos acessos (66%) 

apresentou alta densidade de folhagem, atingindo até 18,38 folhas por perfilho, 

enquanto os demais acessos renderam entre 11,88 e 14,51 folhas por perfilho, 

restando apenas um acesso (Gen-18) que apresentou menos de 10 folhas (Tabela 

4.4).    
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 Em relação às características de produtividade, 35% dos acessos, 

aproximadamente, se destacaram pela maior produtividade, com rendimentos 

maiores do que a média de todos os acessos, variando de 4,5 a 7,15 kg por parcela.  

  

 
Tabela 4.4 - Classifcação da média fenotípica das 7 características quantitativas avaliadas em 61 

acesso de gengibre no agrícola 2012/2013 pelo teste Scott e Knott 
(continua) 

 

Acesso AP CF LF PP ER NPP NFP 

 
3 63.67a 21.39a 2.35a 3.05c 23.13e 12.40b 17.62a 
4 66.92a 21.64a 2.25b 2.54d 23.14e 6.15c 12.87b 
5 60.67a 21.34a 2.23b 6.84a 21.22e 13.90b 14.37b 
7 50.13c 19.35b 2.15b 2.48d 23.83e 11.88b 15.44a 
8 60.00a 20.58b 2.27b 4.56b 25.92d 20.13a 16.63a 
10 68.92a 22.04a 2.24b 2.54d 23.61e 13.40b 16.62a 
11 61.44a 20.42b 2.17b 2.83d 29.83c 15.75a 14.94a 
12 50.92c 18.89b 2.18b 1.80d 22.55e 14.65b 14.62a 
13 63.41a 21.78a 2.35a 3.27c 35.49b 13.84b 15.51a 
14 58.19b 21.58a 2.37a 3.21c 32.07c 15.00b 15.56a 
15 48.67c 20.41b 2.48a 2.36d 26.82d 7.57c 13.54b 
16 68.17a 23.14a 2.30a 5.23b 35.34b 20.15a 15.12a 
17 66.42a 24.69a 2.75a 2.93c 27.50d 22.90a 14.87a 
18 49.67c 15.72c 2.19b 2.53d 31.50c 8.40c 8.87c 
19 53.17c 20.09b 2.35a 2.73d 28.73c 15.90a 15.12a 
20 61.56a 20.84a 2.22b 3.06c 33.59c 11.94b 15.19a 
21 54.44b 20.11b 2.22b 2.52d 32.33c 11.45b 14.51b 
22 52.41c 20.32b 1.93c 1.04d 21.81e 9.18c 13.68b 
23 55.06b 19.37b 2.22b 2.19d 33.37c 11.50b 14.81a 
24 46.38c 16.85c 1.68d 1.27d 17.98f 13.20b 14.74a 
25 51.00c 19.89b 2.34a 2.06d 29.00c 13.25b 14.00b 
27 51.38c 18.50b 2.18b 1.18d 26.95d 8.56c 11.88b 
28 61.31a 20.46b 2.23b 3.53c 34.86b 13.00b 13.44b 
29 64.06a 21.53a 2.32a 6.12a 32.38c 19.94a 15.06a 
30 54.75b 20.38b 2.51a 2.73d 35.45b 13.44b 12.63b 
31 67.13a 22.53a 2.43a 7.04a 35.66b 19.13a 15.88a 
32 63.75a 21.64a 2.41a 6.57a 37.53b 14.19b 15.69a 
33 64.19a 22.10a 2.59a 5.59b 41.88a 12.00b 18.38a 
34 58.44b 19.74b 2.48a 5.62b 37.59b 14.94b 16.56a 
35 58.88b 21.03a 2.35a 3.69c 30.15c 14.38b 14.81a 
36 63.63a 21.39a 2.20b 6.36a 32.14c 18.31a 15.94a 
37 65.69a 20.28b 2.30a 6.24a 40.01a 16.81a 15.69a 
38 51.31c 19.68b 2.23b 2.18d 24.92d 11.06b 13.44b 
39 65.94a 22.58a 2.45a 4.49b 33.16c 13.63b 15.56a 
40 65.69a 20.46b 2.27b 6.80a 35.30b 18.38a 16.19a 
41 64.25a 21.19a 2.34a 7.14a 32.67c 19.44a 16.31a 
42 64.63a 19.18b 2.20b 7.15a 31.21c 24.20a 17.06a 

AP: altura da planta; CF: comprimento da folha; LF: largura da folha; PP: produtividade por parcela; 
ER: espessura do rizoma; NPP: número de perfilhos por planta; NFP: número de folhas por perfilho 
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Tabela 4.4 - Classifcação da média fenotípica das 7 características   quantitativas avaliadas em 61 
acessos de gengibre no ano agrícola 2012/2013 pelo teste Scott e Knott  

             (conclusão) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AP: altura da planta; CF: comprimento da folha; LF: largura da folha; PP: produtividade por parcela; 
ER: espessura do rizoma; NPP: número de perfilhos por planta; NFP: número de folhas por perfilho 

 

  

 Quanto ao número de perfilhos por planta, 20 acessos (32,79%) renderam a 

maior quantidade de perfilhos (≥16), enquanto que pouco mais da metade (54,1%) 

apresentaram entre 11 e 15,5 perfilhos. O restante dos acessos (13,11%) geraram 

menos de 10 perfilhos por planta (Tabela 4.4).  

 A respeito da espessura dos rizomas, 27,87% dos acessos apresentou rizomas 

grandes (33,89 a 41,88 mm); 29,51% rizomas intermediários (28,73 a 33,59 mm) e 

26,23% rizomas pequenos (17,97 a 28,01 mm) (Tabela 4.4).  

 As estimativas dos parâmetros genéticos são apresentadas na Tabela 4.5. A 

estimativa do CVg variou de 5,88% e 6,20% para comprimento da folha e largura da 

folha, respectivamente, a 22,04% para número de perfilhos por planta e 43,35% para 

produtividade da parcela. A relação CVg/Cve, aliado à herdabilidade alta (>80%) 

mostrou que existe situação favorável à seleção de genótipos (valores maiores que 

1) para altura da planta, espessura do rizoma e produtividade. A partir destes 

Acesso AP CF LF PP ER NPP NFP 

 
43 64.06a 21.30a 2.36a 6.19a 34.81b 17.25a 16.31a 
44 67.25a 21.39a 2.37a 6.46a 34.41b 15.50b 14.81a 
45 59.56a 20.88a 2.32a 4.97b 32.30c 18.06a 14.38b 
46 58.25b 20.44b 2.38a 3.28c 35.45b 12.06b 13.81b 
47 62.69a 21.69a 2.34a 4.17c 35.19b 16.38a 13.75b 
48 56.06b 19.60b 2.24b 1.94d 33.90b 9.88c 15.00a 
49 57.44b 21.82a 2.44a 3.74c 32.71c 13.31b 16.00a 
50 63.00a 22.07a 2.46a 6.01a 34.98b 13.56b 16.00a 
51 61.38a 22.44a 2.35a 4.61b 35.30b 18.00a 14.38b 
52 61.31a 21.29a 2.32a 4.16c 31.66c 17.69a 14.81a 
53 61.38a 20.14b 2.15b 4.23c 29.27c 14.88b 15.50a 
54 56.21b 19.90b 2.01c 2.13d 22.62e 7.74c 15.15a 
55 52.44c 19.46b 2.17b 1.67d 28.01d 11.63b 13.63b 
56 53.25c 19.89b 2.08b 2.57d 30.21c 13.69b 14.81a 
57 53.19c 19.71b 2.22b 2.60d 30.25c 12.00b 14.31b 
58 55.96b 21.15a 2.42a 2.67d 29.53c 14.77b 14.23b 
59 65.31a 20.56b 2.33a 3.83c 30.69c 19.94a 15.69a 
60 55.75b 20.59b 2.28a 2.72d 32.03c 10.50c 14.06b 
61 57.50b 20.05b 2.34a 3.67c 30.28c 14.19b 12.94b 
62 54.92b 20.18b 2.21b 3.09c 31.62c 15.04b 14.17b 
63 66.63a 22.06a 2.44a 5.70b 33.02c 18.13a 16.50a 
64 67.56a 21.95a 2.45a 5.25b 33.52c 15.06b 15.69a 
65 53.19c 18.75b 1.88c 2.47d 18.31f 17.81a 15.94a 
66 63.50a 21.19a 2.31a 2.22d 30.17c 12.63b 15.69a 
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resultados, é possível prever que houve uma importante contribuição dos fatores 

genéticos na expressão final destes caracteres, o que certamente favoreceria a 

seleção de genótipos promissores.  

 

Tabela 4.5 - Estimativa dos parâmetros genéticos variância ambiental (σe
2
), variância genética (σg

2
), 

herdabilidade (h
2
), coeficiente de variação genético (CVg) e relação entre o coeficiente 

de variação genético e ambiental (CVg/CVe) para as variáveis quantitativas avaliadas em 
61 acessos de gengibre 

 

Característica σp
2
 σe

2
 σg

2
 h

2
 (%) CVg (%) CVg/CVe  

AP 34,28 6,37 27,91 81,41 8,89 1,05 

CF 1,98 0,49 1,48 74,93 5,88 0,86 

LF 0,03 0,01 0,02 74,38 6,20 0,85 

PP 3,04 0,28 2,76 90,69 43,35 1,56 

ER 26,02 1,81 24,21 93,05 16,04 1,83 

NPP 13,94 3,75 10,19 73,07 22,04 0,82 

NFP 2,10 0,79 1,32 62,54 7,68 0,65 

AP: altura da planta; CF: comprimento da folha; LF: largura da folha; PP: produtividade por parcela; 
ER: espessura do rizoma; NPP: número de perfilhos por planta; NFP: número de folhas por perfilho 

 
 
 
4.3.2 Análise multivariada 
 

Análise de componentes principais (ACP) 

 

 A análise de componentes principais (ACP) foi realizada com o intuito de 

resumir o conjunto de variáveis originais em poucos componentes capazes de reter 

o máximo de variação possível. Neste estudo, foram necessários três componentes 

principais (CP) para explicar 82,04% da variação total, sendo que os primeiros dois 

componentes explicaram 71% dessa variabilidade. Portanto, os primeiros três 

componentes foram considerados para explicar a divergência dos acessos por ser 

aqueles que apresentaram autovalores maiores do que 1.  

 A Figura 4.2 apresenta a correlação entre as variáveis e a sua análise é 

complementada com os dados das correlações entre variáveis e componentes 

principais referidos no Anexo J. De forma geral, todas as variáveis se mostraram 

melhor correlacionadas (valores>0,6) com o primeiro componente principal do que 

com os outros dois componentes, destacando-se altura da planta, produtividade da 

parcela e comprimento da folha como os caracteres que mais contribuíram para este 

componente e indicando um alto grau de inter-relação positiva entre estas três 
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características. Estes resultados confirmam a importância do primeiro componente 

principal, o qual explicou cerca de 55% da variação total dos acessos. Quanto ao 

segundo componente, este é principalmente um contraste entre as variáveis altura 

da planta, produtividade da parcela, número de perfilhos por planta e número de 

folhas por perfilho de um lado, e as variáveis de dimensão da folha (comprimento e 

largura de folha) e espessura do rizoma de outro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.2 - Representação gráfica das correlações entre 7 variáveis quantitativas de gengibre em  

função dos primeiros dois componentes principais da análise. AP: altura da planta; 
CF:comprimento da folha; LF: largura da folha; PP: produtividade por parcela; ER:         
espessura do rizoma; NPP: número de perfilhos por planta; NFP: número de folhas por 
perfilho 

  

 

 A significância das correlações fenotípicas (acima da diagonal) e genotípicas 

(embaixo da diagonal) entre as variáveis é apresentada na Tabela 4.6. Os 

resultados indicaram que existe correlação positiva e altamente significativa entre as 

características analisadas, com exceção de largura da folha e espessura do rizoma 

cujas correlações com número de perfilhos por planta e número de folhas por 

perfilho foram estatisticamente nulas. De modo geral, pode ser visto que 

produtividade da parcela mostrou maior correlação com altura da planta (r=0,697), 

número de perfilhos por planta (r=0,626) e espessura do rizoma (r=0,543) do que 
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com os outros caracteres. Por sua parte, altura da planta também mostrou 

correlação alta com comprimento da folha (r= 0,748), enquanto que largura da folha 

mostrou maior correlação com comprimento da folha e espessura do rizoma 

(r=0,671 e 0,606, respectivamente). O caráter número de folhas por perfilho se 

correlacionou moderadamente com altura da planta (r= 0,523), comprimento da folha 

(r=0,455), produtividade da parcela (r=0,483) e número de perfilhos por planta 

(r=0,474). 

 A análise das correlações entre as variáveis e os componentes principais, foi 

complementada com a análise de vetores, visando identificar as variáveis de maior e 

menor contribuição no estudo da diversidade. A Tabela 4.7 apresenta a análise dos 

autovetores para as características analisadas. Cabe lembrar que os caracteres de 

maior peso nestes três componentes são considerados os de maior importância por 

seus autovalores explicarem 82% da diversidade. Por outro lado, no caso da matriz 

de correlação, tem sido comum descartar os caracteres de maior peso (em valor 

absoluto) nos últimos componentes, cujos autovalores não excedam de 0,70 

(JOLLIFFE, 1972). 

 Levando em consideração estas informações, as variáveis que apresentaram 

maior importância relativa nos primeiros três componentes foram altura da planta, 

produtividade da parcela, largura da folha, número de perfilhos por planta, 

comprimento da folha e espessura do rizoma. Não obstante, ao verificar-se os quatro 

últimos componentes, as variáveis altura da planta, produtividade da parcela e 

comprimento da folha apresentaram os maiores pesos e, portanto, seriam passíveis 

de descarte por estarem altamente correlacionadas entre elas e com as outras 

variáveis. É oportuno aludir que o descarte destas variáveis não desconhece a 

importância biológica delas na diversidade dos acessos, mas apenas as dispensa 

por serem redundantes. De fato, produtividade é uma das características com maior 

influência na divergência dos acessos, porém, em características altamente 

correlacionadas, o efeito de uma pode influenciar o efeito de outra. Assim, o efeito 

do descarte produtivade da parcela, por exemplo, seria minimizado pela presença de 

número de perfilhos por planta, cuja correlação com esta variável é a segunda de 

maior magnitude (r=0,626). 
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Tabela 4.6 - Correlações fenotípicas (acima da diagonal) e genotípicas (abaixo da diagonal) entre as 
variáveis quantitativas avaliadas em 61acessos de gengibre 

 

Características AP CF LF PP ER NPP NFP 

AP 1 0.748** 0.476** 0.697** 0.449** 0.518** 0.523** 

CF 0.788** 1 0.671** 0.443** 0.350** 0.386** 0.455** 

LF 0.518** 0.705** 1 0.401** 0.606** 0.246
ns

 0.189
ns

 

PP 0.730** 0.483** 0.457** 1 0.543** 0.626** 0.483** 

ER 0.472** 0.376** 0.696** 0.564** 1 0.245
ns

 0.166
ns

 

NPP 0.591** 0.446** 0.299
ns

 0.697** 0.285
ns

 1 0.474** 

NFP  0.598**  0.558**  0.240
ns

  0.566**  0.189
ns

 0.657  1 

**: significância a 1% pelo teste t; ns: não significativo; AP: altura da planta; CF: comprimento da 
folha; LF: largura da folha; PP: produtividade por parcela; ER: espessura do rizoma; NPP: número de 
perfilhos por planta; NFP: número de folhas por perfilho 

  

 
 
Tabela 4.7 - Análise dos autovetores associados às características fenotípicas avaliadas em 61     

acessos de gengibre 

 

Característica CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 

Altura da planta (AP) 0,447 -0,077 0,158 -0,026 -0,619 -0,238 -0,574 

Comprimento da folha (CF) 0,409 0,131 0,585 -0,190 -0,100 -0,144 0,638 

Largura da folha (LF) 0,355 0,545 0,186 -0,147 0,449 0,407 -0,392 

Produtividade por parcela (PP) 0,420 -0,152 -0,443 0,035 -0,304 0,657 0,280 

Espessura do rizoma (ER) 0,328 0,480 -0,503 0,368 0,074 -0,493 0,161 

Número de perfilhos por perfilho (NPP) 0,345 -0,492 -0,299 -0,603 0,400 -0,286 -0,040 

Número de folhas por planta (NFP) 0,322 -0,429 0,245 0,665 0,385 0,017 -0,068 

Autovalor 3,820 1,152 0,771 0,496 0,404 0,231 0,125 

Variância total explicada na CP (%) 54,572 16,459 11,013 7,079 5,778 3,307 1,792 

Variância acumulada (%) 54,572 71,032 82,045 89,124 94,902 98,208 100,00 

CP: componente principal  

  

 A dispersão dos acessos em função dos primeiros dois componentes principais 

da análise não mostrou um claro agrupamento dos acessos. Contudo, pode ser visto 

que a maioria dos acessos, tanto brasileiros como colombianos, cultivares locais ou 

cultivares, se posicionaram bem próximos uns dos outros, indicando que estes 

acessos compartilham características semelhantes que os torna similares entre si. 

Por outro lado, os acessos Gen-18, Gen-24, Gen-42 e Gen-65 aparecem mais 

dispersos no espaço, indicando que estes podem ser os acessos mais divergentes 

do germoplasma (Figura 4.3).  
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Figura 4.3 - Dispersão gráfica de 61 acessos de gengibre em função dos primeiros dois componentes 

principais estabelecidos pela combinação linear de 7 características fenotípicas 
quantitativas 

 

 

Agrupamento dos acessos 

 

 Considerando as variáveis qualitativas hábito de crescimento, forma da lígula, 

padrão de união da bainha, tamanho da lígula, forma da folha e ápice da folha, os 

acessos foram reunidos em 4 grupos de similaridade pelo algoritmo de otimização 

de Tocher, baseado no complemento aritmético de Jaccard. Como era de fato 

esperado, a maioria dos acessos (80,3%) foram classificados em um único grupo 

(grupo I), enquanto que os demais acessos foram distribuídos nos outros três grupos 

(Tabela 4.8).  

 Considerando as variáveis quantitativas altura da planta, comprimento da folha, 

largura da folha, produtividade da parcela, espessura do rizoma, número de perfilhos 

por planta e número de folhas por perfilho, o algoritmo de otimização de Tocher, 

baseado na distância euclidiana, separou os 61 acessos em 7 grupos divergentes 

entre si. De forma similar ao agrupamento com as variáveis qualitativas, a maioria 

dos acessos (81,9%) foram reunidos em um único grupo (grupo I), enquanto que 4 

grupos foram formados por um único acesso (grupos IV a VII) (Tabela 4.9). 
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Tabela 4.8 - Agrupamento de 61 acessos de gengibre pelo algoritmo de otimização de Tocher com  
base em 6 características qualitativas  

 

Grupo No.* Acessos 

   I 49 Gen-04; Gen-10; Gen-18; Gen-32; Gen-54;  

Gen-05; Gen-15; Gen-22; Gen-25; Gen-27;  

Gen-34; Gen-38; Gen-41; Gen-42; Gen-45;  

Gen-57; Gen-58; Gen-63; Gen-07; Gen-11;  

Gen-21; Gen-29; Gen-59; Gen-60; Gen-08;  

Gen-16; Gen-52; Gen-35; Gen-36; Gen-49;  

Gen-55; Gen-61; Gen-66; Gen-65; Gen-20;  

Gen-39; Gen-48; Gen-19; Gen-30; Gen-46;  

Gen-62; Gen-64; Gen-28; Gen-51; Gen-17;  

Gen-24; Gen-50; Gen-53; Gen-47 

II 3 Gen-13; Gen-14; Gen-12  

   III 7 Gen-23; Gen-40; Gen-44; Gen-43; Gen-56;  

  
Gen-31; Gen-37  

   IV 2 Gen-3; Gen-33  

       *: número de acessos que formam o grupo 

 

 

 Considerando as variáveis qualitativas e quantitativas simultaneamente, o 

algoritmo de otimização de Tocher classificou os acessos em 7 grupos de 

diversidade (Tabela 4.10). Embora alguns acessos tenham sido realocados de 

grupo, este agrupamento foi mais congruente com o agrupamento gerado pelas  

variáveis quantitativas, constatando-se a formação de um grupo majoritário que 

abrangeu 50 acessos, enquanto que os 11 acessos restantes foram distribuídos em 

6 grupos distintos. Destaca-se que os acessos Gen-24 e Gen-65 também formaram 

um mesmo grupo como quando considerado unicamente as variáveis quantitativas, 

enquanto que os acessos Gen-17, Gen-18 e Gen-33 também foram os únicos 

representantes em seus grupos. 

 

4.4 Discussão 

 

Variabilidade dos acessos  

 

 Variação é a tendência natural que se manifesta nos indivíduos a diferenciar-se 

uns de outros. Em plantas, essa variação pode ser mensurada através da análise de 
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características morfológicas que integram o fenótipo, além de características 

agronómicas de interesse que definem o potencial produtivo de um cultivo. Uma 

ampla variabilidade genética em caracteres fenotípicos de interesse é fundamental 

para garantir o êxito em programas de melhoramento genético (MOHAMMADI; 

PRASANNA, 2003).  

 

Tabela 4.9 -  Agrupamento de 61 acessos de gengibre pelo algoritmo de otimização de Tocher com 
base em 7 características quantitativas 

 

Grupo No.* Acessos 

   I 50 Gen-23; Gen-48; Gen-21; Gen-57; Gen-60; Gen-62;  

Gen-56; Gen-55; Gen-25; Gen-38; Gen-19; Gen-61;  

Gen-20; Gen-28; Gen-11; Gen-14; Gen-53; Gen-66;  

Gen-52; Gen-45; Gen-49; Gen-13; Gen-47; Gen-30;  

Gen-64; Gen-50; Gen-44; Gen-43; Gen-29; Gen-36;  

Gen-32; Gen-34; Gen-63; Gen-08; Gen-40; Gen-37; 

Gen-03; Gen-10; Gen-05; Gen-07; Gen-12; Gen-41;  

Gen-31; Gen-51; Gen-59; Gen-39; Gen-58; Gen-35; 

Gen-46; Gen-16; 

II 5 Gen-22; Gen-54; Gen-27; Gen-15; Gen-04 

   III 2 Gen-24; Gen-65  

   IV 1 Gen-42 

   

V 1 Gen-18 

   

VI 1 Gen-33 

   

VII 1 Gen-17 

      *: número de acessos que formam o grupo 

 

  

 A diversidade genética em gengibre para características agromorfológicas têm 

sido amplamente estudada, principalmente em países onde a espécie é altamente 

valorizada (Índia, China, Japão, entre outros), detectando-se diferentes níveis de 

variação (SINGH; SINGH; SINGH, 1999; SINGH, 2001; ABRAHAM; LATHA, 2003; 

RANA; KORLA, 2007; ISLAM et al., 2008; ARAGAW et al., 2011; WICAKSANA et al., 

2011; YEH et al., 2012; CHONGTHAM et al., 2013; JATOI; WATANABE, 2013; 

WANG et al., 2014). 
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Tabela 4.10 - Agrupamento de 61 acessos de gengibre pelo algoritmo de otimização de Tocher    
considerando simultaneamente variáveis quantitativas e variáveis qualitativas 

      

Grupo No.* Acessos 

   
I 54 Gen-22; Gen-23; Gen-48; Gen-21; Gen-57; Gen-60; Gen-62;  

  
Gen-56; Gen-55; Gen-25; Gen-38; Gen-19; Gen-61; Gen-54; 

  
Gen-20; Gen-28; Gen-11; Gen-14; Gen-53; Gen-66; Gen-27; 

  
Gen-52; Gen-45; Gen-49; Gen-13; Gen-47; Gen-30; Gen-15; 

  
Gen-64; Gen-50; Gen-44; Gen-43; Gen-29; Gen-36; Gen-04; 

  
Gen-32; Gen-34; Gen-63; Gen-08; Gen-40; Gen-37; Gen-42; 

  
Gen-10; Gen-05; Gen-07; Gen-41; Gen-46; Gen-16; Gen-31;  

  
Gen-51; Gen-59; Gen-39; Gen-58; Gen-35; 

   
II 2 Gen-24; Gen-65  

III 1 Gen-12 

IV 1 Gen-18 

V 1 Gen-03 

VI 1 Gen-17 

VII 1 Gen-33 

      *: número de acessos que formam o grupo 

 

  

 Neste estudo, 61 acessos do banco de germoplasma de gengibre mostraram 

moderada a baixa variabilidade para as características fenotípicas avaliadas, embora 

alguns acessos amplamente divergentes foram identificados. Dentre as 

características analisadas, hábito de crescimento, produtividade da parcela, 

espessura do rizoma, número de perfilhos por planta e largura da folha, se 

destacaram como as características mais variáveis entre os acessos. Resultados 

relativamente similares aos constatados neste estudo foram reportados duas 

décadas atrás por Ravindran et al. (1994) na Índia e mais recentemente por Jatoi e 

Watanabe (2013) no Japão. Ravindran et al. (1994) caracterizaram fenotipicamente 

100 acessos de gengibre provenientes de distintas áreas de cultivo, observando 

moderada variabilidade para produtividade e caráteres associados. Tal como 

observado neste estudo, o número de perfilhos por planta e produtividade, foram as 

características mais divergentes entre os acessos que eles avaliaram. Jatoi e 

Watanabe (2013) por sua vez, avaliaram 19 acessos de Z. officinale por meio de 32 

descritores fenotípicos, encontrando moderada variabilidade para altura da planta, 

produtividade das plantas, número de perfilhos por planta e número de folhas por 

planta. É importante destacar que em qualquer espécie de propagação vegetativa, o 
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nível de diversidade genética será limitado, a menos que os acessos sejam 

procedentes de distintas áreas geográficas com condições agroecológicas 

diferentes. A longa história de domesticação e adaptação do gengibre em diversos 

nichos geográficos tem sido a principal força impulsora da evolução deste cultivo. No 

entanto, pouca variabilidade existe entre acessos coletados ou cultivados em áreas 

próximas, enquanto que ampla variação é observada quando os acessos são 

procedentes de áreas geograficamente distantes (RAVINDRAN; NIRMAL BABU, 

2005). 

 A variabilidade encontrada entre os acessos pode ser decorrente de fatores 

genéticos ou ambientais. Existe um consenso geral de que características 

qualitativas são usualmente de herança monogênica, isto é, controladas por um ou 

poucos genes pouco influenciados pelo ambiente e que, portanto, têm um efeito 

grande na expressão do caráter (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992; BERNARDO, 

2010). Nesse contexto, é passível sugerir que as diferenças entre os acessos para 

os caracteres hábito de crescimento, forma e tamanho da lígula, padrão de união da 

bainha e forma e ápice da folha, representam em boa medida a variância genética 

do germoplasma. Em outras palavras, a variabilidade para estas características foi 

devida, possivelmente, à natureza genética dos acessos e não a causas ambientais 

ou experimentais.  

 Diferentemente das variáveis qualitativas, os caracteres quantitativos são 

geralmente controladas por muitos genes altamente influenciados pelo ambiente, 

sendo que cada um deles tem efeitos pequenos na expressão final dos caracteres 

(CEBALLOS, 2000; VALLEJO; ESTRADA, 2002). Características como altura da 

planta, produtividade por planta e/ou da parcela, entre outras, são usualmente de 

herança poligênica. A produtividade das plantas é uma das características de maior 

interesse agronómico para o melhorista e tal como constatado por Chongtham et al. 

(2013) com genótipos da Índia, foi uma das características com maior contribuição 

na divergência dos acessos analisados neste estudo. As estimativas de parâmetros 

genéticos como herdabilidade e relação CVg/Cve, mostraram que a variância 

ambiental teve pouca influência na expressão final deste caráter. Estes resultados 

sugerem que as diferenças fenotípicas observadas entre os acessos são 

decorrentes de fatores genéticos e, portanto, existe a possibilidade de se realizar 

melhoramento através de seleção clonal.  
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 Progressos na seleção de genótipos promissores depende da variabilidade 

genética disponível, sendo mais efetiva quando a variância genética é maior do que 

a variância ambiental (ALLARD, 1960). Uma das vantagens da seleção clonal é que 

possibilita a captura da superioridade genética dos materiais, perpetuando-a ao 

longo das gerações. Neste sentido, Mckey et al. (2010) e Bisognin (2011) afirmam 

que a propagação clonal permite a fixação de combinações genéticas favoráveis, 

preservando alto nível de heterozigosidade para uma ou varias caraterísticas de 

interesse. Neste estudo, 35% do germoplasma apresentou rendimentos superiores à 

média de todos os acessos, e entre eles, 12 acessos (Gen-05, Gen-29, Gen-31, 

Gen-32, Gen-36, Gen-37, Gen-40, Gen-41, Gen-42, Gen-43, Gen-44 e Gen-50) se 

destacaram pelo seu bom desempenho agronômico (rendimentos acima de 6,0 

kg/parcela). Grande parte destes acessos são procedentes da maior região 

produtora de gengibre no estado de São Paulo, Tapiraí e Piedade, e podem ser alvo 

de seleção, visto que a variação fenotípica mensurada indica em boa medida o 

potencial genético destes acessos.  

 A variabilidade genética, a herdabilidade e o coeficiente de variação genético e 

ambiental, entre outros parâmetros genéticos, foram estudados por Islam et al. 

(2008) em 90 genótipos indianos de gengibre. De forma semelhante aos resultados 

obtidos neste estudo, os autores encontraram pouco efeito ambiental na expressão 

fenotípica dos caracteres associados ao rendimento das plantas, com herdabilidades 

superiores de 90% para altura e produtividade das plantas. Recentemente, Aragaw 

et al. (2011) estudaram a variabilidade de 36 acessos de gengibre pertencentes ao 

banco de germoplasma de Etiópia, encontrando alta herdabilidade (acima de 90%) 

para produtividade das plantas, altura da planta, tamanho dos rizomas, entre outros 

caracteres. Grande parte dos acessos avaliados neste estudo corresponde a 

cultivares comerciais ou cultivadas, que são amplamente adaptadas às distintas 

áreas agroecológicas onde se cultivam. Essa ampla capacidade de adaptação, 

aliado às condições favoráveis de crescimento e manejo da cultura, podem ter 

favorecido a herdabilidade das características em questão. Alta herdabilidade para 

estas características também têm sido reportadas em Curcuma Longa (SINGH; 

MITTAL; KATOCH, 2003; CHATTOPADHYAY; HORE; BANDYOPADHYAY, 2004; 

SASIKUMAR, 2005), uma espécie de propagação vegetativa que também pertence 

à família Zingiberaceae. 
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Correlações entre as variáveis 

 

 O estudo da natureza e magnitude das relações existentes entre os caracteres 

é de grande importância nos trabalhos de melhoramento, uma vez que se dois 

caracteres apresentam correlação genética favorável, é possível obter ganhos para 

um deles por meio da seleção indireta no outro associado (VENCOVSKY; BARRIGA, 

1992).  

 A análise das correlações fenotípicas e genéticas indicou que existe correlação 

positiva e altamente significativa entre todas as características analisadas, com 

exceção de largura da folha e espessura dos rizomas, cujas correlações com 

número de perfilhos por planta e número de folhas por perfilhos foram 

estatisticamente nulas. A magnitude das correlações genéticas foi mais expressiva 

do que a das correlações fenotípicas (Tabela 4.6), corroborando a hipótese de que a 

variabilidade dos acessos é de natureza genética. Diversos estudos concordam em 

que a altura da planta, o comprimento e largura das folhas, o número de folhas e o 

número de perfilhos por planta, têm efeitos diretos e positivos sobre o rendimento 

dos rizomas (SASIKUMAR et al., 1992; PANDEY; DOBHAL, 1993; RAVINDRAN et 

al., 1994; MANHOMANDAS, T P PRADEED et al., 2000; SINGH, 2001; ABRAHAM; 

LATHA, 2003; LINCY; JAYARAJAN; SASIKUMAR, 2008; ARAGAW et al., 2011). 

Nesse cenário, é plausível que a seleção precoce de genótipos superiores para 

estes caracteres, conduza a ganhos expressivos no rendimento, visto que em alguns 

casos, a seleção indireta com base na resposta correlacionada, pode levar a 

progressos mais rápidos do que a seleção direta do caráter desejado (CRUZ; 

REGAZZI; CARNEIRO, 2004). Conforme citado por Vencovsky (1978) a correlação 

pode ser causada por efeitos pleiotrópicos dos genes ou por falta de equilíbrio de 

ligação. 

 

Agrupamentos e importância das características na diversidade dos acessos 

 

 Duas abordagens de estatística multivariada foram empregadas para analisar a 

divergência agromorfológica dos acessos: agrupamento pelo método de otimização 

de Tocher e análise de componentes principais. Os resultados das análises 

mostraram que o método de otimização de Tocher foi útil no agrupamento dos 

acessos, classificando-os em distintos grupos de similaridade tanto com as variáveis 
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qualitativas e quantitativas separadamente, como quando consideradas 

conjuntamente. Os agrupamentos decorrentes da análise das variáveis qualitativas e 

quantitativas separadamente, foram pouco consistentes entre si, embora um grupo 

majoritário de acessos prevaleceu em ambos os agrupamentos. A baixa consistência 

entre os agrupamentos pode ser explicada por duas razões. Uma é que as matrizes 

de distância, isto é, Jaccard e euclidiana, apresentaram baixa correlação entre elas, 

segundo o teste de Mantel (0,060). A segunda diz a respeito da natureza própria dos 

caracteres estudados, já que por tratar-se de variáveis diferentes, é razoável que 

não exista correspondência entre elas (VIANA, 2013). De forma similar, Hoogerheide 

(2009), também observou inconsistência em agrupamentos gerados por variáveis 

qualitativas e quantitativas em acessos de alho. Por outro lado, a matriz conjunta 

apresentou correlação alta e significativa com ambas matrizes de distância (0,728 

tanto com a matriz de dissimilaridade do complemento aritmético de Jaccard, como 

com a distância euclidiana), o que pode significar que este agrupamento é mais 

adequado e consegue-se explicar melhor a dissimilaridade dos acessos quando 

ambos tipos de variáveis são consideradas simultaneamente. Bosetti, Zucchi e 

Pinheiro (2011) analisaram a diversidade genética de acessos de arroz e também 

observaram alta correlação entre a matriz conjunta e as matrizes de variáveis 

qualitativas e quantitativas que lhe deram origem, concluindo que quando os dois 

tipos de variáveis são consideradas simultaneamente, o agrupamento é mais 

consistente e condizente com a real dissimilaridade entre os acessos. 

 O estudo da diversidade pela análise de componentes principais explicou 

82,04% da variação total dos acessos nos três primeiros componentes principais. A 

análise de componentes principais, conduzida por Jatoi e Watanabe (2013), indicou 

que no primeiro ano de avaliação de 19 acessos de gengibre, foram necessários 

quatro componentes para explicar 81% da variação total, enquanto que no segundo 

ano, essa mesma variação foi expressada nos primeiros dois componentes.  

 A distribuição dos acessos no gráfico de dispersão baseado nos dois primeiros 

componentes principais, foi, apesar de algumas diferenças, congruente com os 

agrupamentos formados pelo método de otimização de Tocher, sendo que ambos 

métodos destacaram os acessos Gen-18, Gen-24, Gen-65 e Gen-42 como os mais 

divergentes do germoplasma (Tabelas 4.9 e 4.10). Os acessos Gen-17 e Gen-33, 

embora próximos da maior parte dos acessos no gráfico de dispersão, foram 

classificados como únicos em seus grupos no método de otimização de Tocher, 
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sugerindo que também são dissimilares em relação aos demais acessos. De fato, 

quando analisadas as medidas de dissimilaridade, se verificou que estes acessos 

estavam envolvidos na formação dos pares mais divergentes da análise, sendo 

estes Gen-17 x Gen-24 (9,835), Gen-17 x Gen-18 (9,679), Gen-33 x Gen-24 (9,417) 

e Gen-33 x Gen-18 (9,166). 

 De forma geral, os resultados dos agrupamentos permitem afirmar que, 

aproximadamente 83% dos 61 acessos analisados, apresentam alta similaridade 

fenotípica, destacando-se, contudo, alguns acessos divergentes. A pouca 

variabilidade era possível de acontecer, devido à pouca disponibilidade de 

variedades cultivadas no Brasil. Além disso, desde a sua introdução, o gengibre tem 

sido espalhado assexualmente pelas distintas áreas geográficas do país, o que tem 

favorecido a perpetuação de materias geneticamente uniformes ou duplicatas. 

Adicionalmente, os resultados indicam que não houve correspondência ou relação 

alguma entre o padrão dos agrupamentos e a origem geográfica dos acessos ou 

fonte de germoplasma. Em outras palavras, acessos procedentes da Colômbia e dos 

diferentes estados do Brasil, tanto cultivares locais como comerciais, não são 

distintos quando comparados agromorfologicamente, embora foram identificados 

alguns acessos com características fenotípicas diferentes. Como já constatado, 

ausência de influência geográfica pode ser explicada, em parte, pelo fluxo gênico 

continuo entre as regiões (ARAGAW et al., 2011). 

 O padrão dos agrupamentos obtidos, no caso das variáveis quantitativas 

(Tabela 4.9), diz respeito à influência da produtividade das plantas na distinção dos 

acessos. O grupo II foi uma mistura de algumas cultivares locais (Gen-04, Gen-22 e 

Gen-54) e cultivares (Gen-15 e Gen-27), procedentes da Colômbia (Gen-04), 

Sergipe (Gen-15), Santa Catarina (Gen-22), São Paulo (Gen-27) e Espirito Santo 

(Gen-54), que se caracterizaram por ser pouco produtivos (rendimentos inferiores à 

média de todos os acessos), em razão da menor quantidade de perfilhos por planta 

observada no germoplasma. O grupo III, formado pelos acessos Gen-24 e Gen-65, 

são cultivares locais procedentes coinzidentemente do município de Caraguatatuba-

SP, que se caracterizaram por apresentar as produtividades de plantas mas baixas, 

aliadas ao menor tamanho dos rizomas. Estes acessos também foram agrupados 

quando consideradas as variáveis qualitativas e quantitativas simultaneamente 

(Tabela 4.10), em razão do seu hábito de crescimento ereto. O grupo IV foi formado 

pelo acesso Gen-42, procedente de Piedade-SP, sendo único em seu grupo por 
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apresentar a maior produtividade das plantas em razão do maior número de perfilhos 

e de folhas. O seu bom desempenho agronômico foi determinante para distingui-lo 

dos demais acessos. O acesso Gen-18 (grupo V), procedente de Itajaí-SC, 

apresentou produtividade de plantas inferior à média de todos os acessos, aliado ao 

menor número de folhas por perfilho observado no germoplasma. Por sua parte, o 

acesso Gen-33 (grupo VI), procedente de Tapiraí-SP, mas introduzido da China 

segundo o agricultor que o cultiva, se destacou em relação aos demais acessos pelo 

tamanho dos rizomas, verificando-se nele o valor fenotípico mais alto para 

espessura do rizoma (>40 mm). Além disso, é um dos dois únicos acessos do 

germoplasma que apresenta folha lanceolada, o que foi suficiente para separá-lo 

dos demais acessos quando considerado as variáveis qualitativas e quantitativas, 

simultaneamente (Tabela 4.10). Finalmente, o grupo VII foiformado pelo acesso 

Gen-17, procedente de um local comercial de Santa Catarina e se caracterizou por 

apresentar as folhas mais compridas e largas do germoplasma, porém, este acesso 

se mostrou pouco produtivo ao registrar rendimento inferior à média de todos os 

acessos. 

 Presume-se que houve uma tendência de algumas cultivares locais a se 

agruparem, tal como foi observado nos grupos III e II do agrupamento obtido, 

respectivamente, com as variáveis quantitativas e a matriz conjunta (Tabela 4.9 e 

4.10). Não obstante, a influência do tipo de acesso no padrão dos agrupamentos 

não é suficientemente clara, já que distintas cultivares locais se encontram dispersas 

nos distintos grupos, além de estar classificadas junto com outros acessos 

cultivados.  

 Além dos agrupamentos, foi possível avaliar a importância relativa dos 

descritores agromorfológicos na divergência genética dos acessos. Neste estudo, os 

últimos quatro componentes da análise revelaram os maiores pesos para altura da 

planta, produtividade em nível de parcela, comprimento da folha e número de folhas 

por perfilho, indicando que são variáveis altamente correlacionadas e, portanto, 

qualquer uma delas é passível de descarte (Tabela 4.7). Por exemplo, uma vez que 

o comprimento da folha apresentou o maior peso no último componente, sugere-se o 

descarte deste descritor em futuros estudos. A respeito da produtividade das 

plantas, a análise de vetores indicou que também pode ser descartado, visto que 

seu valor pode ser inferido pela altura da planta, pelo número de perfilhos ou pela 

espessura do rizoma, entre outros. No entanto, ele é um dos caracteres que mais 
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contribue na diversidade dos acessos e reúne informações agronômicas 

importantes, portanto, seu descarte não deve ser considerado.  

 As características número de perfilhos por planta, espessura do rizoma e 

largura da folha, apresentaram também grande contribuição na diversidade dos 

acessos. Resultados similares foram obtidos por Jatoi e Watanabe (2013), indicando 

estas quatro características como informativas na discriminação de acessos de 

gengibre originarios de Malásia, Japão, Índia e Paquistão. A importância das 

características na variabilidade, também foi analisada por Wicaksana et al. (2011), 

verificando que altura da planta, largura da folha, comprimento da folha, entre outros 

caracteres, foram relevantes na distinção dos acessos. Em C. longa, Sigrist et al. 

(2011), verificou que o número de perfilhos por planta e a massa dos rizomas foram 

importantes para explicar a divergência genética entre acessos brasileiros e 

introduzidos desta espécie.    

 Os resultados deste estudo permitem concluir que existe moderada a baixa 

variabilidade no germoplasma de gengibre. Grande parte dos acessos do banco de 

germoplasma, procedentes do Brasil e da Colômbia, apresentam alta similaridade 

fenotípica, embora alguns acessos amplamente divergentes foram identificados. As 

diferenças entre os acessos para caracteres de interesse agronômico como 

produtividade, altura das plantas e espessura dos rizomas, são de natureza 

genética, sugerindo que é viável o melhoramento por seleção clonal. Em cultivos de 

propagação vegetativa, certo nível de variação fenotípica com relevância ecológica, 

pode ser alcançado através da fixação de mutações aleatórias (RAVINDRAN; 

NIRMAL BABU; SHIVA, 2005) ou através de variações epigenéticas (MCKEY et al., 

2010). No entanto, a erosão da diversidade genética desta cultura é inevitável, a 

menos que novos mecanismos para gerar diversidade sejam empregados. Pode-se 

recorrer à introdução e seleção de novas variedades que ajudem a ampliar a base 

genética desta espécie. Na China e na Índia, por exemplo, são cultivados, 

atualmente, mais de 50 cultivares com atributos de qualidade e potencial de 

rendimento (KIZHAKKAYIL; SASIKUMAR, 2011). Outras estratégias bem sucedidas 

envolvem a aplicação de diferentes técnicas de engenharia genética e biotecnologia, 

tais como a mutação e a poliploidia, a micropropagação, a polinização in vitro, a 

regeneração de plantas com variação somaclonal, o cultivo de anteras, a 

transformação genética, entre outras (NIRMAL BABU; SAMSUDEEN; 

RATHNAMBAL, 1992; SHARMA; SINGH, 1995; MA; GANG, 2006). 
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 A diversidade fenotípica do gengibre no Brasil não tinha sido explorada, sendo 

este o primeiro informe que apresenta o estado atual da variabilidade do gengibre 

cultivado, comparando-o também com genótipos introduzidos da Colômbia. Estas 

informações poderão ser úteis em futuros programas de melhoramento genético da 

espécie, além de promover a valorização do seu cultivo a nível nacional. Com o 

intuito de confirmar a superioridade genética e adaptabilidade dos genótipos mais 

produtivos identificados neste estudo e que podem ser alvo de seleção, sugere-se a 

realização de novos estudos envolvendo diferentes ambientes, os quais, certamente, 

complementarão os resultados obtidos neste trabalho.  
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5 DIVERSIDADE GENÉTICA EM GERMOPLASMA DE GENGIBRE POR MEIO DE 

MARCADORES AFLP 

 

Resumo 

 
      Zingiber officinale é uma hortaliça medicinal, aromática e condimentar 
amplamente cultivada no Brasil. O objetivo deste estudo foi estudar a diversidade e 
estrutura genética de 61 acessos de gengibre utilizando marcadores moleculares 
AFLP. A caracterização molecular foi feita com base em 13 combinações de primers 
AFLP, que geraram, em média, 113,5 locos polimórficos, com uma proporção de 
96,85% de polimorfísmo na coleção global. As estimativas de diversidade genética 
de Nei (média = 0,360), índice de Shannon (média = 0,247) e número efetivo de 
alelos (média = 1,255), foram estatísticamente superiores nos acessos colombianos 
(0,501; 0,396 e 1,508, respectivamente) em relação aos acessos brasileiros. A 
AMOVA mostrou que a maior parte da variação (63%) ocorre entre os dois paises, 
sendo que o FST=0,153 corroborou este resultado e indicou alta diferenciação 
genética entre acessos brasileiros e colombianos. Os agrupamentos fornecidos pelo 
Structure e o dendrograma baseado no complemento do coeficiente de Jaccard, 
foram consistentes entre si e demostraram que os acessos brasileiros são 
geneticamente similares independentemente da região geográfica de origem. 
Sugere-se que a exploração da variabilidade interespecífica e a introdução de novas 
variedades de Z.officinale, são alternativas viáveis para gerar diversidade no Brasil. 
A introdução de novos materiais genéticos, certamente contribuirá para uma base 
genética mais ampla deste cultivo. 
 
Palavras-chave: Banco de germoplasma; Caracterização molecular; Variabilidade 

genética; Estrutura populacional; Zingiber officinale 
 

Abstract 

 
      Zingiber officinale is a medicinal and spice vegetable widely cultivated in Brazil. 
The objective of this study was to study the genetic diversity and structure of 61 
ginger accessions using AFLP molecular markers. Molecular characterization was 
based on 13 AFLP primers combinations, which generated an average of 113.5 
polymorphic loci, with a ratio of 96.85% of polymorphism in the overall collection. 
Estimates of Nei genetic diversity (mean = 0.360), Shannon index (mean = 0.247) 
and alleles effective number (mean = 1.255) were statistically higher in Colombian 
accessions (0.501; 0.396 and 1.508, respectively) compared to Brazilian ones. The 
AMOVA showed that most of variation (63%) happens between the two countries. 
The FST = 0.626 index suported this result and indicated high genetic differentiation 
between Brazilian and Colombian accessions. The groupings provided by the 
strucure and the dendrogram based on Jaccard coefficient were consistent with each 
other and showed that Brazilian accessions are highly similar regardless of 
geographic origin. Interspecific variability exploitation and the new varieties 
introduction are suggested as viable alternatives to generate diversity. The 
introduction of new genetic material will certainly contribute to a broader genetic base 
of this crop. 
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5.1 Introdução 

 

 Os recursos genéticos vegetais apresentam um valor real e potencial para a 

agricultura, bem como na preservação da biodiversidade no planeta. Dada à sua 

importância para programas de melhoramento e conservação, a caracterização e 

avaliação dos recursos genéticos de uma espécie, possibilitam a quantificação e 

utilização da variabilidade genética de um modo eficiente e sustentável. 

 Considerando que o germoplasma de uma espécie esteja disponível, seja por 

ações de coleta ou de introdução e intercâmbio de genótipos, a sequência dos 

trabalhos para o seu aproveitamento exige procedimentos no sentido da sua 

caracterização e avaliação (NASS, 2001). De acordo com Valls (2007), o processo 

de caracterização e avaliação de qualquer acesso passa por cinco etapas 

subsequentes e correlatas, tais como a correta identificação botânica; a elaboração 

do cadastro de acessos por espécie; a caracterização dos acessos, que pode ser 

agromorfológica, bioquímica, citogenética e molecular; a avaliação preliminar e por 

último a avaliação complementar. 

 Embora a caracterização agromorfológica seja usada rotineiramente em 

bancos de germoplasma, essa estratégia é sensível a influências do ambiente e nem 

sempre os caracteres são distinguíveis entre os acessos, principalmente quando a 

base genética é estreita (GILBERT et al., 1999). Várias técnicas de biologia 

molecular estão hoje disponíveis para a detecção da variabilidade genética ao nível 

de sequência de DNA. A informação molecular da diversidade pode auxiliar no 

direcionamento do enriquecimento da base genética durante o andamento de um 

programa de melhoramento, bem como na avaliação da redundância e deficiências 

das coleções de germoplasma, gerando dados sobre a eficiência do processo de 

coleta, manutenção, manejo e ampliação de um banco de germoplasma 

(FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). Com o advento das técnicas de biologia 

molecular, marcadores moleculares têm auxiliado na detecção de polimorfismo 

diretamente ao nível de DNA. Nesse contexto, marcadores moleculares são 

ferramentas úteis para detectar variabilidade no genoma, aumentado assim o poder 
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da análise genética das plantas (BOREM; CAIXETA, 2006). Convém ressaltar 

também que o material genético utilizado nos trabalhos com marcadores 

moleculares é, em última análise, uma amostra da população original. 

Consequentemente, a variabilidade contida na amostra dependerá do polimorfismo e 

da estrutura genética existente na população e do modo como foi feita a 

amostragem (ROBINSON, 1998). O polimorfismo acessado, por sua vez, depende 

em grande parte da técnica molecular adotada. Por outro lado, a pressuposição 

básica é a de que os marcadores moleculares analisados sejam herdáveis, 

reproduzíveis e independentes (SILVA; RUSSO, 2000). Atualmente, existe uma 

variedade grande de marcadores moleculares disponíveis para diferentes espécies 

vegetais, a exemplo dos marcadores AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism), entre outros, os quais permitem uma ampla cobertura do genoma 

em um periodo de tempo relativamente curto. 

 A técnica de AFLP  é utilizada para a detecção de polimorfismo em fragmentos 

de restrição genômicos através da amplificação por PCR. AFLP combina a 

especificidade, resolução e poder de amostragem da digestão com enzimas de 

restrição, empregando a velocidade e praticidade da detecção do polimorfismo via 

PCR (BENSCH; ÅKESSON, 2005). Esses marcadores são muito utilizados em 

estudos de genética de populações e permitem a obtenção de um grande número de 

marcas distribuídas aleatoriamente no genoma (VOS et al., 1995). O polimorfismo 

obtido através dos marcadores AFLP está relacionado com a complexidade do 

genoma e com os nucleotídeos seletivos dos primers na PCR. Mutações de ponto, 

inversões, deleções e inserções resultam na perda ou ganho de sítios de restrição, 

reconhecido pelas enzimas utilizadas, ou essas mutações podem alterar as 

sequências que seriam reconhecidas pelos primers que conduzem a PCR a partir 

dos adaptadores (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). A principal desvantagem é 

que esses marcadores, por serem dominantes, não são informativos para as 

frequências alélicas (REIF; MELCHINGER; FRISCH, 2005) e não permitem a 

detecção de heterozigotos (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). Contudo, distintos 

autores têm descrito métodos para estimar frequências alélicas e assim analisar 

dados AFLP como “alelico-informativos”, em situações específicas (PIEPHO; KOCH, 

2000; JANSEN et al., 2001).   

A maioria dos estudos de diversidade genética baseia-se em informações de 

locos amostrados aleatoriamente em populações ou grupos de acessos não 
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estruturados hierarquicamente. Dessa maneira, diversas medidas de dissimilaridade 

têm sido propostas para verificar o grau de similaridade e a variação genética em 

amostras de populações, com aplicações variando em nível individual, 

intrapopulacional e interpopulacional (CRUZ; FERREIRA; PESSONI, 2011).  

 O gengibre (Zingiber officinale) é, atualmente, uma espécie ligada à agricultura 

familiar brasileira, sendo principalmente cultivada na região Sudeste e Sul do País. 

Inúmeros agricultores do estado de São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa 

Catarina, entre outros, encontram no cultivo de gengibre e outras hortaliças, a sua 

fonte principal de renda. No cénario internacional, a caracterização molecular de 

Zingiber officinale e outras espécies do gênero tem envolvido, principalmente, o uso 

de marcadores dominantes como RAPD, AFLP e ISSR, detectando-se distintos 

níveis de variação genética entre os genótipos avaliados (PALAI; ROUT, 2007; 

PREM et al., 2008; KLADMOOK; CHIDCHENCHEY; KEERATINIJAKAL, 2010; 

KIZHAKKAYIL; SASIKUMAR, 2010; GHOSH; MAJUMDER; MANDI, 2011; 

PANDOTRA et al., 2013).  

 Apesar da importância socioeconômica que o gengibre representa no contexto 

do agronegócio local, esta espécie tem recebido pouca atenção por parte da 

comunidade acadêmica e cientifica e pouco ou nada foi investigado em relação ao 

germoplasma e a sua variabilidade genética.  

 O Departamento de Genética da ESALQ/USP, formou o banco de 

germoplasma do gengibre, a partir de acessos coletados em distintas regiões 

produtoras do país e alguns introduzidos da Colômbia. Embora esta seja uma 

espécie de propagação vegetativa, há a expectativa de que certo nível de 

variabilidade genética existe nos acessos do germoplasma e, além disso, que 

acessos da Colômbia são distintos dos acessos brasileiros. Desse modo, o objetivo 

deste trabalho foi analisar a diversidade genética e a estrutura populacional dos 

acessos de gengibre, utilizando marcadores moleculares AFLP. Espera-se que os 

resultados obtidos neste trabalho sejam úteis para a manutenção do banco de 

germoplasma, bem como para a implementação destes acessos em futuros 

programas de melhoramento. 
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5.2 Material e métodos 

 

5.2.1 Material experimental 

 

 Um total de 64 acessos do banco de germoplasma de gengibre do 

Departamento de Genética da ESALQ/USP, foram utilizados para a extração de 

DNA e condução da genotipagem. Contudo, três acessos (Gen-07, Gen-22 e Gen-

41) foram descartados da análise, por apresentarem mais de 70% de dados 

faltantes, restando 61 acessos aptos para as análises de diversidade. Com o intuito 

de conhecer o grau de variação presente no germoplasma procedente de diferentes 

localidades, estes 61 acessos foram classificados em 4 grupos ou populações 

hipotéticas de acordo a sua região de origem, sendo Colômbia (COL) representada 

por 6 acessos e as distintas regiões do Brasil, como Nordeste e Norte (NNE) 

representada por 5 acessos; Sudeste (SE) representada por 42 acessos e por 

último, Sul (S) representada por 8 acessos (Tabela 5.1). 

 

5.2.2 Extração e quantifição de DNA 

 

 Foram coletadas folhas jovens de cada acesso e emseguida colocadas em 

nitrogênio líquido para a sua posterior liofilização. O DNA dos acessos foi então 

extraído a partir de 500 mg de tecido liofilizado, utilizando o protocolo CTAB 

(DOYLE; DOYLE, 1990). A eletroforese para verificação da qualidade do DNA 

extraído foi realizada em gel de agarose a 1,0% contendo o corante azul de 

bromofenol. Utilizou-se como padrão de comparação o marcador Lambda (λ) de 50, 

100, 150 e 200 ng/μl. Após 50 minutos em eletroforese a 90 volts, o gel com SYBR 

Safe™ DNA Gel Stain (Invitrogen Corporation, USA), foi visualizado em um aparelho 

transluminador com luz UV. Finalmente, a solução de trabalho para o marcador 

AFLP foi montada com o DNA diluído a 30 ng/μl (Figura 5.1).   

 

5.2.3 Reações PCR para os marcadores AFLP 

  

 Nas análises de AFLP foi utilizado o protocolo de Vos et al. (1995), com 

modificações, seguindo as quatro etapas: 
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Tabela 5.1 – Relação de acessos de gengibre avaliados na caracterização molecular 

                               (Continua) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviação dos nomes dos estados brasileiros: AM Amazonas, ES Espiríto Santo, PR Paraná, SC 
Santa Catarina, SE Sergipe e SP São Paulo. Abreviação dos nomes das regiões de origem dos 
acessos: COL Colômbia, NNE Brazil Nordeste-Norte, SE Brazil Sudeste, S Brazil Sul. 
 

 

 

 

 

Id Acesso Nome tradicional Tipo Procedência Região 

 
01 Gen-01 Col-clone 2 Cultivar local Colômbia COL 

02 Gen-02 Col-clone-Ceunp Cultivar local Colômbia COL 

03 Gen-03 Col-clone-Santa Helena Cultivar local Colômbia COL 

04 Gen-04 Col-clone-Mercar Cultivar local Colômbia COL 

05 Gen-05 Col-clone-Lopez Cultivar local Colômbia COL 

06 Gen-06 Col-clone-Dagua Cultivar local Colômbia COL 

07 Gen-08 Gengibre Cultivar local SE-Brazil NNE 

08 Gen-13 Gengibre Cultivar AM-Brazil NNE 

09 Gen-15 Gengibre Cultivar SE-Brazil NNE 

10 Gen-16 Gegibre Cultivar SE-Brazil NNE 

11 Gen-19 Gengibre Cultivar AM-Brazil NNE 

12 Gen-09 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 

13 Gen-10 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 

14 Gen-11 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 

15 Gen-12 Gengibre Cultivar local SP-Brazil SE 

16 Gen-14 Gengibre Cultivar ES-Brazil SE 

17 Gen-23 Havai Cultivar SP-Brazil SE 

18 Gen-24 Gengibre Cultivar local SP-Brazil SE 

19 Gen-25 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 

20 Gen-26 Havai Cultivar SP-Brazil SE 

21 Gen-27 Gigante Cultivar SP-Brazil SE 

22 Gen-28 Gigante Cultivar SP-Brazil SE 

23 Gen-29 Gigante Cultivar SP-Brazil SE 

24 Gen-30 Havai Cultivar SP-Brazil SE 

25 Gen-31 Gengibre  Cultivar SP-Brazil SE 

26 Gen-32 Dominica Cultivar SP-Brazil SE 

27 Gen-33 Chinesse Cultivar SP-Brazil SE 

28 Gen-34 Gigante Cultivar SP-Brazil SE 

29 Gen-35 Gigante Cultivar SP-Brazil SE 

30 Gen-36 Gigante Cultivar SP-Brazil SE 

31 Gen-37 Gigante Cultivar SP-Brazil SE 

32 Gen-38 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 

33 Gen-39 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 

34 Gen-40 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 

35 Gen-42 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 

36 Gen-43 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 

37 Gen-44 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE 
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Tabela 5.1 – Relação de acessos de gengibre avaliados na caracterização molecular 

            (Conclusão) 

 
 

Abreviação dos nomes dos estados brasileiros: AM Amazonas, ES Espiríto Santo, PR Paraná, SC 
Santa Catarina, SG Sergipe e SP São Paulo. Abreviação dos nomes das regiões de origem dos 
acessos: COL Colômbia, NNE Brazil Nordeste-Norte, SE Brazil Sudeste, S Brazil Sul 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 - DNA de gengibre referente à solução de trabalho para o marcador AFLP.                

Lambda de 10, 25 e 50 ng/µl 

Id Acesso Nome tradicional Status Origem Região 

 
38 Gen-45 Gengibre Cultivar  SP-Brazil SE 

39 Gen-51 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

40 Gen-52 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

41 Gen-53 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

42 Gen-54 Gengibre Cultivar local ES-Brazil SE 

43 Gen-55 Gengibre Incaper Cultivar ES-Brazil SE 

44 Gen-56 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

45 Gen-57 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

46 Gen-58 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

47 Gen-59 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

48 Gen-60 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

49 Gen-61 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

50 Gen-62 Gigante Cultivar ES-Brazil SE 

51 Gen-63 Gengibre Branco Cultivar SP-Brazil SE 

52 Gen-64 Gengibre Amarelho Cultivar SP-Brazil SE 

53 Gen-65 Caipira Cultivar local SP-Brazil SE 

54 Gen-17 Gengibre Cultivar SC-Brazil S 

55 Gen-20 Gengibre Cultivar SC-Brazil S 

56 Gen-21 Gigante Cultivar SC-Brazil S 

57 Gen-46 Gigante Cultivar PR-Brazil S 

58 Gen-47 Paulista Cultivar PR-Brazil S 

59 Gen-48 Havai Cultivar PR-Brazil S 

60 Gen-49 Gigante Cultivar PR-Brazil S 

61 Gen-50 Havai Cultivar PR-Brazil S 

Lambda 
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a) Digestão: para a digestão do DNA genômico cerca de 300 ng de DNA foram 

digeridos por duas enzimas, uma de corte raro (EcoRI) e uma de corte frequente 

(MseI). A digestão foi realizada em um volume total de 20 μl, contendo 2,5U de 

EcoRI, 2,5U de MseI, 2 μl de tampão 10X (OPA) e H2O milliq. A digestão foi 

incubada em termociclador em um ciclo de 3 horas a 37ºC para restrição do DNA e, 

emseguida, por 15 minutos a 70ºC para a inativação das enzimas.  

 

b) Ligação dos adaptadores: foram utilizados adaptadores específicos para cada 

uma das enzimas de digestão, os quais foram ligados às extremidades dos 

fragmentos de DNA gerados. A reação de ligação foi preparada em um volume de 

20 μl com a presença de tampão 5X CR/L; adaptador EcoRI (5 pmol) [(foward: 

5'CTCGTAGACTGCGTACC - 7.9OD; 260.2µg; 50.6nmol; tm=53.9°C; MW=5146); 

(reverse: 5'AATTGGTACGCAGTC - 4.9OD; 151.7µg; 33nmol; tm=48.5°C; 

MW=4592)]; adaptador MseI (50 pmol) [(foward: 5'GACGATGAGTCCTGAG - 10.2 

OD; 312.9µg; 63.3nmol; tm=51°C; MW=4946); (reverse: 5'TACTCAGGACTCAT - 4.1 

OD; 130.7µg; 30.9nmol; tm=33°C; MW=4223)]; ATP (10 mM) (Biolabs); T4 DNA 

Ligase (Invitrogen) e H2O milliq adicionada a 20 μl da reação anterior. A ligação foi 

realizada em termociclador a 37ºC por 2 horas e em seguida a 16ºC por 16 horas. 

 

c) Pré-amplificação: antes do início da pré-amplificação, foi realizada a diluição 6X 

da Digestão/Ligação. Em seguida, 2 μl dessa diluição, foi adicionada à reação de 

pré-amplificação contendo tampaõ 10X, MgCl2 (25mM), dNTP (2,5 mM), EcoRI + 0 

(50 µM) [5'-AGACTGCGTACCAATTC) - 99,4 OD; 295.7µg; 0,05µl], MseI + 0 (50 μM) 

[5'-GATGAGTCCTGAGTAA) - 7.2 OD, 213,4µg, 0,05µl] e Taq polimerase (5U/μl). O 

programa de PCR utilizado foi composto por 29 ciclos de amplificação após a 

desnaturação inicial a 94ºC por 30 segundos. Cada ciclo foi constituído de 

desnaturação a 94ºC por 30 segundos, anelamento a 56ºC por 1 minuto e extensão 

a 72ºC por 1 minuto. O ciclo final foi seguido por extensão de 15ºC. 

 

d) Amplificação seletiva: foram utilizados os iniciadores EcoRI (5´-

AGACTGCGTACCAATTC) e MseI (5´-GATGAGTCCTGAGTAA), sintetizados com 

adição de três nucleotídeos específicos na extremidade 3’. Os iniciadores EcoRI 

foram modificados com fluoróforos de comprimentos de onda 700nM ou 800 nM, de 

modo a ser possível a realização de leitura no 4300 DNA Analyser da Li-cor (Li-cor 
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Corporate). A reação foi realizada em volume total de 10µl, contendo 2µl do produto 

da pré-amplificação diluído a 10X, tampão 1X de PCR, 2,5 mM de cada dNTP, 

2,0mM de MgCl2, 0,05µM do iniciador EcoRI+3 modificado com IRDye700 ou IRDye 

800, 0,25µM do iniciador MseI+3 e duas unidades de Taq DNA Polimerase. O 

termociclador foi programado para realizar 1 ciclo de 94ºC por 30 segundos, 65ºC 

por 30 segundos e 72ºC por 1 minuto e 12 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 65ºC 

(decréscimo de -0,7ºC/ciclo) por 30 segundos e 72ºC por 1 minuto, seguidos por 23 

ciclos de 94ºC por 30 segundos, 56 ºC por 30 segundos e 72ºC por 1 minuto. As 

sequências das combinações de primers trinucleotídeos da EcoRI e MseI testadas, 

são apresentadas na Tabela 5.2.  

 

5.2.4 Genotipagem dos marcadores AFLP 

 

 Os produtos das reações de amplificação seletiva foram analisados no 

genotipador automático de DNA Li-cor modelo 4300 (Li-cor, Biosciences). Para 

aplicação, misturou-se o produto de reação de uma combinação 700 com outra de 

800 adicionando-se 0,20 µl do iniciador fluorescente IRDye 700 e IRDye 800. A um 

volume de 1,5 µl dos produtos PCRs, foram adicionados 2 µl de azul de bromofenol 

contendo 90% de formamida e 10 µl de água milliq. Em seguida, esta solução foi 

desnaturada em termociclador a 95°C por 5 min e mantida em gelo por 1 minuto. Um 

volume de 0,6 µl de cada amostra foi aplicado em gel de 6,5% de poliacrilamida. Foi 

aplicado também 0,2 µl de marcador de peso molecular contendo fragmentos de 50 

a 700 pb marcados com as fluorescências IRDye 700 e IRDye 800 (Li-cor, 

Biosciences). Durante a eletroforese, imagens dos géis em formato eletrônico foram 

automaticamente geradas. Estas imagens foram posteriormente analisadas para 

obtenção das marcas AFLP através do programa SAGAMX (Li-cor Biosciences). 

 

5.2.5 Análises genético-estatísticas 

  

 A genotipagem foi feita como marcador dominante de modo que os alelos 

foram visualizados como bandas e reunidos em uma matriz de dados binária onde a 

presença da banda foi codificada como “1” e a ausência foi codificada como “0”.  

 Foram calculadas algumas estimativas populacionais, tais como número de 

locos polimórficos, proporção de locos polimórficos e a diversidade genética de Nei 
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(1973) ou heterozigosidade esperada, utilizando o programa AFLP-SURV 

(VEKEMANS et al., 2002), o qual utiliza uma abordagem bayesiana com distribuição 

não uniforme para o calculo das frequências alélicas (ZHIVOTOVSKY, 1999). Este 

programa estima a diversidade e estrutura genética das amostras populacionais 

analisadas com marcadores AFLP, além de calcular matrizes de distância genética 

entre as populações. O programa começa estimando as frequências alélicas em 

cada loco, em cada população, assumindo que eles são dominantes diploides. 

 

Tabela 5.2 - Sequências das combinações de primers trinucleotídeos da EcoRI e MseI testadas para  
genotipagem com AFLP 

 

Combinação EcoRI MseI 

1 ACA CAC 

2 ACA CTG 

3 ACA CAA 

4 ACA CTC 

5 ACA CAG 

6 ACA CTT 

7 ACA CTA 

8 ACC CAC 

9 ACC CTG 

10 ACC CAA 

11 ACC CTC 

12 ACC CAG 

13 ACC CTT 

14 ACC CTA 

 

 

 Para a mensuração da diversidade genética foi empregada também a função 

de Shannon-Wienner (I): H’ = - Σpi log2 (pi), onde pi se refere à frequência do alelo i 

no loco i (LEWONTIN, 1972). Este índice e o número efetivo de alelos (ne), foram 

estimadas utilizando o programa POPGENE. As estimativas do desvio padrão foram 

obtidas através de 10.000 bootstraps. 

 Uma análise de variância molecular (AMOVA) foi realizada a fim de estimar a 

variação genética entre e dentro das áreas de estudo, seguindo duas abordagens 

comparativas. A primeira abordagem levou em consideração todas as 4 populações 

(COL, NNE, SE e S), enquanto que a segunda abordagem foi feita de forma a 

comparar os acessos da Colômbia com todos os acessos do Brasil juntos (Colômbia 

x Brasil). As análises foram realizadas utilizando o software Arlequin 3.5.1.2 

(EXCOFFIER; LAVAL; SCHNEIDER, 2006). 
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 A estruturação da variabilidade genética também foi analisada através do 

dendrograma construído com auxílio do programa Darwin versão 5.0 (PERRIER; 

FLORI; BONNOT, 2003), a partir do complemento do coeficiente de Jaccard, pelo 

método de agrupamento Neighbor Joining. A estabilidade estatística dos 

agrupamentos foi estimada pela análise de bootstrap com 10.000 reamonstragens, 

sendo que a confiabilidade do dendrograma ainda foi testada através do coeficiente 

de correlação cofenético (ccc). 

 A estrutura genética da população foi avaliada também pelo programa 

Structure versão 2.3.3 (PRITCHARD; STEPHENS; DONNELLY, 2000) a fim de 

definir o número de grupos (K) mais provável nos acessos, através de métodos 

bayesianos, não precisando de informações hierárquicas a priori para fazer um teste 

de atribuição dos genótipos. O programa foi configurado para organismos haploides, 

admitindo mistura de genomas, frequências correlacionadas, número de grupos (K) 

variando de 2 a 10, 200.000 burn-ins e 500.000 similações de Monte Carlo de 

Cadeias de Markov (MCMC), repetidos 10 vezes. Para determinar qual era o K mais 

provável em relação aos 10 testados, foi utilizada a estatística descrita por Evanno, 

Regnaut e Goudet (2005) baseada na taxa de mudança na probabilidade das 

repetições dos dados entre os sucessivos valores de K. O valor de K que melhor 

representa a estruturação das populações pode ser identificado pelo pico no valor de 

ΔK. 

 Finalmente, a fim de conhecer o nível de correspondência entre os dados 

agromorfológicos, químicos e moleculares obtidos neste estudo, foi feita uma análise 

de associação entre estes três grupos de variáveis por meio do coeficiente de 

correlação de Pearson, sendo que a sua significância foi testada pelo teste Z de 

Mantel. 

 

5.3 Resultados 

 

5.3.1 Estimativas de diversidade genética 

  

 Do total de 14 combinações AFLP testadas, 13 foram selecionadas por sua 

boa resolução e qualidade para análise das bandas. Na Tabela 5.3 são sumarizados 

os dados de diversidade das 4 populações de gengibre, as quais foram classificadas  

de acordo à região geográfica de procedência dos acessos.  
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Tabela 5.3 - Estimativas de diversidade genética para quatro populações hipotéticas de gengibre 
classificadas de acordo à sua região geográfica de origem 

 

População n loc loc_P PLP Hj I ne 

COL 6 112 112 100 0,505±0,006 0,396±0,312 1,508±0,414 

NNE 5 119 119 100 0,275±0,016 0,151±0,258 1,174±0,309 

SE 42 119 104 87,4 0,328±0,012 0,221±0,125 1,143±0,118 

S 8 119 119 100 0,333±0,014 0,219±0,227 1,195±0,233 

Total - - - - - 0,373±0,316 1,419±0,537 

Média - 117,25 113,5 96,85 0,360 0,247 1,255 

COL: Colômbia; NNE: Nordeste e Norte; SE: Sudeste; S: Sul; n: número de indivíduos amostrados; 
loc: número de locos; loc_P: número de locos polimórficos; PLP: proporção de locos polimórficos; H j: 
diversidade genética de Nei (heterozigosidade esperada); I: índice de Shannon-Wienner; ne: número 
efetivo de alelos 
 

 

 De modo geral, as 13 combinações de primers AFLP geraram, em média, 

117,25 fragmentos, dos quais, 113,5 foram polimórficos, constatando-se, portanto, 

uma proporção de 96,85% locos polimórficos na coleção global de gengibre. Para 

todas as populações do Brasil, obteve-se um número total de 119 fragmentos, 

enquanto que para os acessos da Colômbia, o número foi relativamente menor com 

112 locos. A população do Brasil-Sudeste obteve o menor número de locos 

polimórficos da análise (104), com uma proporção de 87,4% locos polimórficos. Em 

contrapartida, foi observado 100% de locos polimórficos para o restante das 

populações, referente a 112, 119 e 119 locos polimórficos para os acessos da 

Colômbia, Brasil-Nordeste e Norte e Brasil-Sul, respectivamente. A diversidade 

genética de Nei (hj), o índice de Shannon (I) e o número efetivo de alelos (ne), foram 

superiores nos acessos da Colômbia (0,501; 0,396 e 1,508, respectivamente) em 

relação aos acessos das distintas regiões do Brasil. Comparando os acessos 

brasileiros, a maior diversidade genética foi verificada nos acessos procedentes da 

região Sudeste e Sul em relação aos acessos do Nordeste e Norte, sugerindo a 

relevância destes acessos para a variabilidade genética no Brasil. 

 

5.3.2 Estrutura genética populacional 
 
 Levando em consideração todas as 4 populações (COL, NNE, SE e S), a 

análise de variância molecular (AMOVA) baseada nas distâncias quadráticas, 

possibilitou verificar como a variação genética do germoplasma de gengibre está 

particionada dentro e entre as áreas geográficas de procedência. O resultado da 
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AMOVA mostrou que 67,26% da variação genética ocorre dentro das populações, 

enquanto que 32,74% ocorreu entre as populações (Tabela 5.4).  

 

Tabela 5.4 - Análise de Variância Molecular comparando as 4 populações de gengibre 
 

Fonte de variação GL SQ CV %V 

Entre Populações 3 27,92 0,77 32,74 

Dentro das 

Populações 

57 90,33 1,58 67,26 

Total 60 118,25 2,36  

GL: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; CV: componentes de variância, %V: percentagem 
da variação total 
 
 
 

 Com o intuito de complementar estes resultados e esclarecer se os acessos da 

Colômbia diferiam genéticamente dos acessos do Brasil, foi conduzida uma segunda 

AMOVA, na qual as populações de acessos brasileiros foram reunidas em um grupo 

e comparadas com um segundo grupo composto pelos acessos provenientes da 

Colômbia (Tabela 5.5). Os resultados mostraram que a maior parte da variação 

genética passou a ocorrer entre os dois países, isto é, entre acessos brasileiros e 

colombianos, representando em torno de 63% da variação total, enquanto que 

37,36% da variação ocorre dentro dos paises. Além disso, o FST=0,153, indicou que 

a variabilidade genética está altamente estruturada entre os dois países. Os 

resultados permitem inferir que os 6 acessos da Colômbia, ou pelo menos parte 

deles, são geneticamente distintos dos acessos do Brasil, enquanto que na 

população de acessos brasileiros, a variação ocorre entre indivíduos dentro das 

regiões.  

 

Tabela 5.5 - Análise de Variância Molecular de germoplasma de gengibre, comparando os acessos 
da Colômbia com todos os acessos do Brasil 

 

Fonte de variação GL SQ CV %V 

Entre países 1 36,56 3,20 62,64 

Dentro de países 59 112,67 1,91 37,36 

Total 60 149,23 5,111  
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GL: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; CV: componentes de variância, %V: percentagem 
da variação total 

 

 A matriz de FST entre as populações (Tabela 5.6) mostrou maior diferenciação 

genética par a par entre a população da Colômbia (COL) e cada uma das 

populações do Brasil, destacando-se o par COL x NNE por apresentar o maior FST 

(0,2157). Considerando as populações do Brasil, o par NNE x S se destacou como o 

mais divergente em relação aos demais (0,1161). No entanto, esta diferenciação 

genética é moderada a baixa, segundo a escala de interpretação do FST (WRIGHT, 

1978). O par menos divergente da análise, foi formado pela população SE e S, 

indicando que os acessos destas duas regiões são altamente similares entre si.  

 

Tabela 5.6 - Matriz de FST par a par entre as quatro populações de gengibre analisadas 
 

  COL NNE SE S 

COL 0 
   NNE 0.2157 0 

  SE 0.1712 0.0578 0 
 S 0.1709 0.1161 0.0121 0 

COL: Colômbia; NNE: Brasil-Nordeste e Norte; Se: Brasil-Sudeste; S: Brasil-Sul 

 

  

 Para a análise da estruturação da variabilidade genética sem hierarquização a 

priori, foi empregada a abordagem bayesiana realizada pelo programa Structure 

(PRITCHARD; STEPHENS; DONNELLY, 2000). Entre os 9 valores de K testados, 

variando de 2 a 10, verificou-se que o valor mais provável foi K=2, segundo a 

estatística descrita por  Evanno, Regnaut e Goudet (2005) (Figura 5.2). Os acessos 

foram então submetidos ao teste de atribuição considerando K=2 (Figura 5.3), 

constatando-se que do total de 6 acessos colombianos, 66,6% (4 acessos) foram 

dispostos em um único grupo (vermelho), enquanto que 90% dos acessos brasileiros 

(50 de 55 acessos), foram dispostos em outro grupo (verde), com coeficientes de 

participação nos grupos (Q)>0.8. Além dos 4 acessos colombianos (vermelho), foi 

incluso neste grupo a cultivar local brasileira Gen-24 (identificado como indivíduo 

18), enquanto que outros 4 acessos brasileiros (Gen-15, Gen-12, Gen-32 e Gen-17, 

referidos como indivíduos 9, 15, 26 e 54, respectivamente), apresentaram também 

altos coeficientes de participação neste grupo. De forma similar, os acessos da 

Colômbia Gen-04 e Gen-05 (identificado como indivíduos 4 e 5, respectivamente) 
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apresentaram altos coeficientes de participação no grupo dos acessos brasileiros 

(verde).  

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.2 - Valores de ΔK para cada valor de K, calculado para o germoplasma de gengibre, o maior 

valor de ΔK corresponde ao K ótimo 
  

 
 
 

 
 
Figura 5.3 - Estrutura bar plot para os acessos de gengibre avaliados (K=2). Acessos representados 
          pelas barras verticais coloridas. A mesma cor em acessos diferentes indicam que ele 
          pertencem ao mesmo grupo. Cores diferentes no mesmo indivíduo indicam a % do    
          genoma compartilhado com cada grupo. Q = coeficiente de  participação do indivíduo em 
          cada grupo. O número entre parêntese refere as populações hipotéticas criadas a         
          priori, sendo (1) = Col; (2) = NNE; (3) = SE; (4) = S. 
 

 

 De forma a avaliar as relações genéticas entre os acessos, um dendrograma 

foi obtido a partir do complemento do coeficiente de Jaccard e agrupamento pelo 

método Neighbor Joining. Verificou-se que houve alta correspondência entre o 



 138 

padrão do agrupamento obtido pelo Structure e o dendrograma (Figura 5.4). De 

modo geral, o dendrograma separou os acessos colombianos dos brasileiros, com 

exceção dos acessos Gen-04 e Gen-05 (identificados como indivíduos 4 e 5, 

respectivamente) que foram agrupados com dois acessos brasileiros da região 

Brasil-Nordeste e Norte (NNE) e um acesso do Brasil-Sudeste (SE), de forma 

semelhante como ocorreu no teste de atribuição pelo Structure. Em relação aos 

acessos brasileiros, os resultados corroboram que não houve influência da região na 

distinção dos mesmos, sendo altamente similares entre si, embora alguns acessos 

que diferem genotipicamente foram identificados. Os valores de bootstrap (valores 

em cor azul), significativamente altos, deram consistência à maior parte dos nós da 

árvore. O coeficiente de correlação cofenético foi alto e significativo (0,978), 

indicando que não há distorção entre a matriz de distância e o dendrograma obtido. 

Assim, o dendrograma é confiável para explicar a variabilidade dos acessos. 

 

5.3.3 Correlações entre os dados agromorfológicos, químicos e moleculares 
 

 Os resultados obtidos por meio dos marcadores moleculares, descritores 

agromorfológicos e composição química, foram comparados pelo coeficiente de 

correlação de Pearson e testados pela estatística Z de Mantel. Foi encontrada 

correlação significativa entre todas as matrizes, porém não elevada, indicando que 

há baixa correspondência entre as distâncias obtidas com base nestes três tipos de 

descritores (Tabela 5.7). 

 

Tabela 5.7 - Correlação entre as matrizes de dissimilaridade obtidas com base nos dados químicos, 
fenotípicos e moleculares  

 

Matrizes de              
dissimilaridade 

Euclidiana         
agromorfológica 

Euclidiana       
química 

Jaccard 
molecular 

Euclidiana agromorfológica 1 
 

 
Euclidiana química 0.115** 1 

 
Jaccard molecular 0.140** 0.367** 

1 

**: significativo a 1% pelo teste Z de Mantel 
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Figura 5.4 - Dendrograma obtido pelo método Neighbor Joining e coeficiente de similaridade de 
Jaccard para o germoplasma de gengibre 
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5.4 Discussão  

 

 A utilidade prática de qualquer marcador molecular na caracterização e 

avaliação de germoplasma, diz respeito à sua capacidade para diferenciar 

genotipicamente os diferentes acessos disponíveis. Uma correta caracterização de 

acessos contribuirá, certamente, no descarte de duplicatas em uma coleção, 

possibilitando, consequentemente, a manutenção de materiais verdadeiramente 

informativos que possam ser úteis em programas de melhoramento genético. 

 Diversos estudos abrangendo a caracterização molecular em Z. officinale e 

outras espécies relacionadas, permitem concluir que distintos níveis de variação 

genética podem ser detectados, dependendo, principalmente, do marcador 

molecular utilizado e da quantidade, tipo e área ecogeográfica de procedência dos 

acessos amostrados.  

 Muda, Halijah e Norzulaani (2004) estudaram a variabilidade genética entre 

acessos de três variedades de Z. officinale, obtendo marcadores RAPD específicos 

para cada variedade. De forma similar, Nayak, Naik e Acharya (2005) avaliaram 16 

cultivares de gengibre da Índia e relataram que os primers RAPD: OPCO2, OPD20 e 

OPN06, tinham alto poder de resolução e foram polimórficos, sendo capazes de 

distinguir todas as 16 cultivares analisadas. Palai e Rout (2007), por sua parte, 

também avaliaram variedades locais da Índia com RAPD, observando que todas 

formaram um mesmo grupo. Nos últimos anos, oito marcadores SSR específicos 

para Z. officinale foram isolados e caracterizados por Lee et al. (2007) encontrando 

um total de 34 alelos presentes em 20 acessos, com uma média de 4,3 alelos por 

loco que revelaram moderada variabilidade genética. A caracterização molecular de 

sete acessos que incluíam materiais silvestres, exóticos e elites, usando 16 

marcadores RAPD e 14 marcadores ISSR, mostrou que quatro acessos silvestres 

(Kozhikkalan, Kakkakalan, Ellakkallan e Sabarimala) formaram um grupo, enquanto 

que os outros acessos foram agrupados separadamente no dendrograma. A 

porcentagem de polimorfismo entre os acessos estudados foi de 21-50% com RAPD 

e 40-62% com ISSR (PREM et al., 2008). Kizhakkayil e Sasikumar (2010) 

caracterizaram 46 acessos indianos utilizando 30 marcadores RAPD e 17 ISSR, 

revelando pouco polimorfismo entre as cultivares locais e melhoradas. 

Diferentemente destes autores, Sajeev et al. (2011) verificaram alto polimorfismo 

entre 49 acessos do Nordeste da Índia, identificando bandas RAPD específicas para 
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estes acessos. Análise de componentes principais dos dados moleculares agrupou 

os acessos em 6 populações hipotéticas com base nos locais de coleta. 

 A maioria dos referidos estudos foram conduzidos utilizando marcadores 

RAPD. A respeito dos marcadores AFLP, os resultados deste estudo demonstram 

que esta técnica foi eficiente para estudar a variabilidade genotípica do 

germoplasma de gengibre do departamento de Genética da ESALQ/USP. A 

eficiência dos marcadores AFLP é determinada pela sua capacidade em gerar 

rapidamente centenas de fragmentos de DNA de fácil replicação (MUELLER; 

WOLFENBARGER, 1999), sendo utlizados com sucesso em estudos de diversidade 

genética de distintas espécies clonais (SANCHEZ et al., 1999; ALBERT; RASPÉ; 

JACQUEMART, 2003; INFANTE et al., 2003; ISAGI et al., 2004; SOLE et al., 2004; 

GIL-VEGA et al., 2006; ESFAHANI; SHIRAN; BALALI, 2009).  

 Neste estudo, 13 combinações de primers AFLP geraram, em média, 117,25 

fragmentos, dos quais, 113,5 foram polimórficos, constatando-se, portanto, uma 

proporção de 96,85% locos polimórficos na coleção global de gengibre. As 

estimativas de diversidade genética de Nei (média = 0,360), índice de Shannon 

(média = 0,247) e número efetivo de alelos (média = 1,255), foram superiores nos 

acessos da Colômbia (0,501; 0,396 e 1,508, respectivamente) em relação aos 

acessos brasileiros (Tabela 5.3). A alta proporção de polimorfismo encontrado neste 

estudo, sugere que há uma considerável variação intraespecífica. Contudo, os 

resultados dizem respeito à semelhança genética entre acessos brasileiros 

procedentes das três diferentes regiões geográficas amostradas (Nordeste e Norte, 

Sudeste e Sul), bem como da alta diferenciação genotípica quando contrastados 

acessos brasileiros e colombianos. Isso é consistente com o fato de que o cultivo 

comercial do gengibre no Brasil iniciou-se com a introdução de um número reduzido 

de variedades, as quais têm sido perpetuadas assexuadamente ao longo das 

gerações pela sua impossibilidade de recombinação. O gengibre é completamente 

estéril o que dificulta a produção de sementes e o melhoramento convencional da 

espécie (ADANIYA, 2001). Assim, apesar de domesticada, a base genética desta 

espécie no país é estreita, o que certamente limita a sua diferenciação.  

  Quando comparada com estudos realizados a escala nacional ou local, a 

variabilidade genética do germoplasma brasileiro é relativamente similar à 

encontrada em um conjunto de 39 acessos de Z. officinale e espécies silvestres 

relacionadas (Z. zerumbet, Z. neesanum e Z. nimmonii), coletados em Kerala, no Sul 
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da Índia (KAVITHA et al., 2010). Um total de 160 fragmentos totalizando 94,67% de 

locos polimórficos, foram obtidos por estes autores, a partir de 6 combinações de 

primers AFLP. Os índices de diversidade genética de Nei (hj) e de Shannon (I) 

variaram entre as espécies analisadas, verificando-se os menores valores para Z. 

officinale (0,01 e 0,14 respectivamente). Esses índices foram menores aos obtidos 

neste trabalho devido possivelmente ao menor tamanho populacional amostrado 

nesses estudos. Isso porque maiores índices de diversidade são esperados em 

grandes amostras (CAVALLARI et al., 2008). Padrões similares de baixa 

variabilidade genética também foram constatados por Wahyuni et al. (2003) e Jiang 

et al. (2006) com acessos de Z.officinale procedentes de áreas geográficas não 

muito distantes da Indonésia e dos Estados Unidos, respectivamente. As relações 

genéticas entre os acessos demonstraram que, embora procedentes de diferentes 

regiões geográficas, estes acessos não eram distinguíveis geneticamente. No 

entanto, alto nível de polimorfismo foi verificado recentemente entre 12 acessos de 

Z. officinale cultivados em ambientes ecologicamente contrastantes da Índia, usando 

marcadores RAPD (ASHRAF et al., 2014).  

 Os resultados de todos estes estudos são congruentes com a expectativa de 

que baixa variabilidade genética existe entre acessos coletados ou cultivados em 

áreas geográficas próximas e com ambientes similares, enquanto que ampla 

variabilidade genética é observada quando os acessos são procedentes de áreas 

ecogeográficas distantes e contrastantes por estarem sob diferentes pressões de 

seleção (BOSETTI; ZUCCHI; PINHEIRO, 2011). 

 De forma a conhecer como a variabilidade genética estava estruturada, o 

procedimento AMOVA comparando todas as 4 populações (COL, NNE, SE e S), 

mostrou que 67,26% da variação genética está estruturada dentro das regiões, 

enquanto que 32,74% ocorre entre as regiões (Tabela 5.4). A maior parte da 

variação ocorrendo dentro das populações era de fato esperada por tratar-se de 

uma espécie que se propaga vegetativamente, na qual prevalece um fluxo continuo 

de rizomas entre regiões, facilitada por agricultores, comerciantes e consumidores 

Alta variância molecular dentro de regiões de origem (60%) também foi constatada 

em 16 cultivares indianas de Z. officinale (NAYAK; NAIK; ACHARYA, 2005) e em 32 

e 129 acessos tailandeses de Z. montanum e Z. cassumunar, respectivamente 

(KLADMOOK; CHIDCHENCHEY; KEERATINIJAKAL, 2010; BUA-IN; 

PAISOOKSANTIVATANA, 2010).  A diversidade genética de Z. officinale de distintos 
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países asiáticos (Birmânia, Paquistão, Japão, China, Tailândia, Malásia e 

Bangladesh) também foi maior dentro de fontes de coletas dos acessos (87%)  do 

que entre elas (13%), tendo que acessos coletados em roças de agricultores 

familiares foram mais divergentes do que acessos procedentes de bancos de 

germoplasma e mercados (JATOI et al., 2008).  

 Quando contrastados os acessos brasileiros com os acessos colombianos, a 

maior parte da variação genética passou a ocorrer entre os dois países (63%). Isso 

foi consistente com o índice FST=0,153, suportando a hipótese de que a variabilidade 

genética está altamente estruturada entre os dois países, de forma que acessos 

brasileiros e colombianos são distinguíveis geneticamente (Tabela 5.5). De fato, a 

matriz FST par a par entre as populações (Tabela 5.6) destacou os acessos da 

Colômbia por apresentarem os pares mais divergentes, indicando que há alta 

divergência genética entre acessos do Brasil e da Colômbia, enquanto que no Brasil, 

a diversidade genética é moderada a baixa entre as três regiões amostradas. Uma 

possível explicação a respeito da diversidade genética entre acessos do Brasil e da 

Colômbia, é que o gengibre nestes dois países é cultivado em ambientes 

ecologicamente contrastantes e, portanto, existem diferentes pressões de seleção. 

No Brasil, o gengibre é cultivado entre 300 e 900 m de altitude (ELPO; NEGRELLE, 

2004), enquanto que na Colômbia esta espécie é plantada em regiões montanhosas 

entre 1600 a 3000 m (PLAN HORTICOLA NACIONAL, 2014). A heterogeneidade de 

habitats é de vital importância na manutenção da diversidade genética 

(HANGELBROEK et al., 2002).  

 A respeito das análises de agrupamento visando conhecer as relações 

genéticas entre os acessos e a estruturação da variabilidade genética, os resultados 

fornecidos pelo Structure e o dendrograma com base no complemento do coeficiente 

de Jaccard, se mostraram consistentes entre si, discriminando os acessos 

colombianos e brasileiros, embora dois acessos colombianos (Gen-04 e Gen-05) 

compartilham uma alta porcentagem do genoma brasileiro, da mesma forma que a 

cultivar local brasileira, Gen-24, foi perfeitamente agrupado com os acessos 

colombianos (Gen-01, Gen-02, Gen-03 e Gen-06), segundo o método de inferência 

bayesiana implementado no Structure. Possivelmente estes acessos compartilham 

alelos exclusivos ou apresentam frequências alélicas semelhantes que os tornam 

geneticamente similares entre si, porém diferentes em relação aos demais acessos 
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do germoplasma. Uma característica morfológica comum do Gen-24 com alguns 

acessos colombianos diz a respeito do tamanho reduzido dos seus rizomas. 

 Os resultados indicam que não houve correspondência entre o padrão dos 

agrupamentos e a origem geográfica dos acessos quando considerado apenas os 

acessos brasileiros. Em outras palavras, acessos procedentes de diferentes regiões 

do Brasil não foram distintos entre si quando comparados pela técnica AFLP, 

embora foram indentificados alguns acessos, como Gen-24 e Gen-17, 

genotipicamente diferentes. Conforme tem sido discutido, regiões geográficas com 

ambientes ecologicamente não contrastantes, pode levar a similaridade genética dos 

acessos (KIZHAKKAYIL; SASIKUMAR, 2010), a qual por sua vez é favorecida pelo 

fluxo gênico continuo de rizomas entre as regiões (ARAGAW et al., 2011). Os 

trabalhos conduzidos por Kladmook, Chidchenchey e Keeratinijakal (2010); Bua-in e 

Paisooksantivatana (2010); Ghosh, Majumder e Mandi (2011) e Pandotra et al. 

(2013b), forneceram resultados consistentes neste sentido.  

 A análise de correlação entre a variabilidade química, agromorfológica e 

molecular (Teste de Mantel) dos acessos analisados nesta pesquisa, mostrou baixa 

correspondência entre os resultados obtidos. Em relação à caracterização molecular, 

a ausência de moderada ou alta correlação elimina a congruência do perfil químico e 

agromorfológico com a acurácia molecular das combinações de primers AFLP 

utilizadas. Uma possível razão para isso pode ser a insuficiência dos marcadores 

estudados em discernir informações do genoma relacionadas com a biossíntese de 

compostos químicos do óleo essencial e com a expressão gênica dos distintos 

caracteres fenotípicos (PANDOTRA et al., 2013a). Isso por sua vez pode ser 

decorrente da influência ambiental na expressão destas características (PANDOTRA 

et al., 2013b). 

 Embora não houve correlação alta entre estes resultados, os agrupamentos 

obtidos neste trabalho permitem afirmar que em torno de 80% do germoplasma de 

gengibre da ESALQ/USP, apresenta alta similaridade química, molecular e 

fenotípica, embora alguns acessos divergentes foram identificados nas distintas 

análises. Há uma tendência de diferenciação das cultivares locais em relação aos 

acessos comerciais. No entanto, essa diferenciação é mais notória na caracterização 

química, na qual as 11 cultivares avaliadas foram separados em um único grupo 

(Figura 3.5). Na caracterização agromorfológica, estes acessos estão mais dispersos 

entre os grupos (Tabela 4.10), porém, 4 cultivares locais (Gen-03, Gen-12, Gen-24 e 
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Gen-65) foram separados do restante dos acessos do germoplasma. Já na 

caracterização molecular, os marcadores AFLP conseguiram separar 4 dos 6 

acessos colombianos analisados (que são cultivares locais).  

 Conforme foi observado na análise química e agromorfológica, a cultivar local, 

Gen-24, foi novamente destacada pela sua dissimilaridade em relação aos demais 

acessos do Brasil. Os resultados sugerem que este acesso apresenta um perfil 

químico, molecular e fenotípico distinto ao perfil dos demais acessos.  

 A similaridade genética do germoplasma brasileiro, sem dúvida, torna este 

cultivo vulnerável a estresses bióticos e abióticos. Por outro lado, a erosão da 

diversidade genética deste cultivo é inevitável, a menos que novos mecanismos para 

gerar variabilidade sejam empregados. Os resultados de diversos estudos 

envolvendo a diversidade genética de distintas espécies do gênero Zingiber 

estreitamente relacionadas ao gengibre e com importância medicinal (JATOI et al., 

2006, 2008; KAVITHA; THOMAS, 2008; GHOSH; MAJUMDER; MANDI, 2011; DAS 

et al., 2013; MOHANTY et al., 2013), fazem pensar que a exploração da 

variabilidade genética a nível interespecífico seria uma alternativa passível para 

diversificar os bancos de germoplasma, bem como os campos produtores desta 

hortaliça no Brasil. Ressalva-se que para isso seria necessária a introdução destas 

espécies, seguida da implementação de pesquisas (de preferência participativas) 

que avaliem o desempenho agronômico destas espécies e facilitem a sua adoção 

pelo agricultor. Uma dessas espécies poderia ser Z. moran, a qual é encontrada 

exclusivamente no nordeste da Índia. Morfologicamente, esta planta se assemelha 

ao gengibre comum (Z. officinale) e é utilizada pelas suas propriedades medicinais 

no tratamento de diversas doenças (DAS et al., 2013). Outra espécie que merece 

destaque pelas suas propriedades medicinais é Z.zerumbet. Recentes investigações 

destacam esta espécie pelo seu alto potencial no tratamento de vários tipos de 

câncer e leucemia, em razão de um composto de nome zerumbone obtido do óleo 

essencial (SINGH et al., 2011). Além disso, é fonte de resistência ao patógeno 

Pythium aphanidermatum, uma das doenças mais limitantes na cultura do gengibre a 

nível mundial (KAVITHA; THOMAS, 2008). Outra alternativa seria gerar variabilidade 

intraespecífica, através da introdução de novas variedades de Z.officinale com 

características contrastantes. Altos níveis de variabilidade genética existem 

principalmente em populações crescidas no nordeste da Ásia e na região de Kerala 

na Índia. Essa diferenciação genética encontrada em cultivares de Z. officinale e 



 146 

outras espécies do gênero, deve-se principalmente a mutações aleatórias ocorridas 

nas populações locais adaptadas durante o processo de expansão geográfica 

(RAVINDRAN et al., 1994). Os genótipos da Colômbia são geneticamente diferentes 

e, portanto, podem ser também introduzidas e testadas quanto ao potencial como 

variedades. Existem atualmente outras estratégias bem sucedidas para gerar 

diversidade, destacando-se a mutação e a poliploidia, a micropropagação, a 

polinização in vitro, a regeneração de plantas com variação somaclonal, o cultivo de 

anteras, a transformação genética, entre outras (NIRMAL BABU; SAMSUDEEN; 

RATHNAMBAL, 1992; SHARMA; SINGH, 1995; MA; GANG, 2006). 

 A diversidade genética molecular do gengibre no Brasil não tinha sido 

explorada, sendo este o primeiro informe que apresenta o estado atual da 

variabilidade genética disponível no país. Os marcadores AFLP foram úteis para 

estudar a variabilidade do germoplasma, demonstrando que os acessos brasileiros 

apresentam alta similaridade genotípica. Estas informações certamente serão úteis 

para futuros trabalhos de melhoramento, para a manutenção do banco de 

germoplasma, bem como para o direcionamento de novas pesquisas nesta espécie.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 A partir dos resultados obtidos no estudo do germoplasma de gengibre do 

departamento de Genética da ESALQ/USP, pode-se concluir que: 

 

1) O gengibre é uma cultura de importância medicinal, aromática e condimentar 

cultivado principalmente por agricultores familiares do Sudeste e Sul do Brasil com 

fins de exportação e consumo interno. 

 

2) Há moderada variabilidade química no teor e composição química do óleo 

essencial dos acessos de gengibre, destacando-se as cultivares locais em relação 

aos acessos cultivados do germoplasma. O óleo essencial do germoplasma é rico 

em monoterpenos, sendo citral (neral + geranial) o composto mais abundante em 

todos os acessos. 

 

3) Há moderada a baixa variabilidade entre os acessos para características 

fenotípicas. 

 

4) As diferenças fenotípicas observadas entre os acessos são decorrentes de fatores 

genéticos e, portanto, existe a possibilidade de se realizar melhoramento através da 

seleção clonal para caracteres de interesse agronômico como rendimento da planta. 

Contudo, novos estudos, envolvendo diferentes ambientes, são requeridos para 

avaliar o desempenho e/ou aptidão agronómica destes acessos. 

 

6) O método de otimização de Tocher para as variáveis quantitativas e a análise de 

componentes principais, formaram agrupamentos congruentes e destacaram os 

acessos Gen-18, Gen-24, Gen-65 e Gen-42 como os mais divergentes do 

germoplasma fenotipicamente.  

 

7) Existe alta diferenciação genotípica entre acessos colombianos e brasileiros 

quando analisados pela técnica AFLP. 

 

8) Há baixa correlação entre os dados agromorfológicos, químicos e moleculares 

obtidos neste estudo. Contudo, os agrupamentos obtidos demostram que 
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aproximadamente 80% dos acessos brasileiros apresentam alta similaridade 

química, molecular e fenotípica. Contudo, certos acessos divergentes foram 

identificados nas distintas análises. 

 

9) Não há influência da origem geográfica dos acessos no padrão dos agrupamentos 

químicos, fenotípicos e moleculares. Acessos brasileiros são similares entre si, 

independentemente do seu lugar de procedência.  

 

10) Para gerar diversidade em gengibre, sugere-se explorar a variabilidade intra e 

interespecífica, através da introdução de outras espécies e/ou variedades com 

caractertísticas contrastantes. A introdução de novos materiais genéticos no Brasil, 

certamente contribuirá para uma base genética mais ampla deste cultivo.  
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Anexo A – Banco de germoplasma de gengibre do Departamento de Genética da ESALQ/USP 
                            (Continua)

       

Id. Acesso Nome tradicional Tipo Procedência
1
 Região

2
 Fonte 

 
1 

 
Gen-01 (*) 

 
Col-clone 2 

 
Cultivar local 

 
Colômbia 

 
COL 

 
Horta 

2 Gen-02 (*) Col-clone-Ceunp Cultivar local Colômbia COL Germoplasma 

3 Gen-03 Col-clone- Helena Cultivar local Colômbia COL Germoplasma 

4 Gen-04 Col-clone-Mercar Cultivar local Colômbia COL Germoplasma 

5 Gen-05 Col-clone-Lopez Cultivar local Colômbia COL Germoplasma 

6 Gen-06 (*) Col-clone-Dagua Cultivar local Colômbia COL Horta 

7 Gen-07 Col-clone-europeo Cultivar local Colômbia COL Germoplasma 

8 Gen-08 Gengibre Cultivar local SE-Brazil NNE Horta 

9 Gen-09 (*) Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Supermercado 

10 Gen-10 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Supermercado 

11 Gen-11 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Feira livre 

12 Gen-12 Gengibre Cultivar local SP-Brazil SE Horta 

13 Gen-13 Gengibre Cultivar AM-Brazil NNE Supermercado 

14 Gen-14 Gengibre Cultivar ES-Brazil SE Supermercado 

15 Gen-15 Gengibre Cultivar SE-Brazil NNE Supermercado 

16 Gen-16 Gengibre Cultivar SE-Brazil NNE Feira livre 

17 Gen-17 Gengibre Cultivar SC-Brazil S Supermercado 

18 Gen-18 Gengibre Cultivar SC-Brazil S Supermercado 

19 Gen-19 Gengibre Cultivar AM-Brazil NNE Supermercado 

20 Gen-20 Gengibre Cultivar SC-Brazil S Horta 

21 Gen-21 Gigante Cultivar SC-Brazil S Supermercado 

22 Gen-22 Gengibre Cultivar local SC-Brazil S Horta 

23 Gen-23 Havai Cultivar SP-Brazil SE Roça 

24 Gen-24 Gengibre Cultivar local SP-Brazil SE Horta 

25 Gen-25 Gengibre  Cultivar SP-Brazil SE Roça 

26 Gen-26 (**) Havai Cultivar SP-Brazil SE Roça 

27 Gen-27 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Roça 

28 Gen-28 Gigante Cultivar SP-Brazil SE Roça 

29 Gen-29 Gigante Cultivar SP-Brazil SE Roça 

30 Gen-30 Havai Cultivar SP-Brazil SE Roça 

31 Gen-31 Gengibre  Cultivar SP-Brazil SE Roça 
1
 Abreviação dos nomes dos estados brasileiros: AM, Amazonas; ES, Espiríto Santo; PR, Paraná; SC, 

Santa Catarina; SE, Sergipe e SP, São Paulo. 
2
 Abreviação dos nomes das regiões de origem dos 

acessos: COL, Colômbia; NNE, Brazil Nordeste-Norte; SE, Brazil-Sudeste e S, Brazil-Sul. 
(*) Acessos não avaliados na análises químicas e agromorfológicas. (**) Acesso não avaliado na 
caracterização agromorfológica 
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Anexo A – Banco de germoplasma de gengibre do Departamento de Genética da ESALQ/USP  
                       (conclusão)  
 

Id. Acesso Nome tradicional Tipo Procedência
1
 Região

2
 Fonte  

 
32 

 
Gen-32 

 
Dominica 

 
Cultivar 

 
SP-Brazil 

 
SE 

 
Roça 

33 Gen-33 Chinesse Cultivar SP-Brazil SE Roça 

34 Gen-34 Gigante Cultivar SP-Brazil SE Roça 

35 Gen-35 Gigante Cultivar SP-Brazil SE Roça 

36 Gen-36 Gigante Cultivar SP-Brazil SE Roça 

37 Gen-37 Gigante Cultivar SP-Brazil SE Roça 

38 Gen-38 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Roça 

39 Gen-39 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Roça 

40 Gen-40 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Roça 

41 Gen-41 Gigante Cultivar SP-Brazil SE Roça 

42 Gen-42 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Roça 

43 Gen-43 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Roça 

44 Gen-44 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Roça 

45 Gen-45 Gengibre Cultivar SP-Brazil SE Roça 

46 Gen-46 Gigante Cultivar PR-Brazil S Roça 

47 Gen-47 Paulista Cultivar PR-Brazil S Roça 

48 Gen-48 Havai Cultivar PR-Brazil S Roça 

49 Gen-49 Gigante Cultivar PR-Brazil S Roça 

50 Gen-50 Havai Cultivar PR-Brazil S Roça 

51 Gen-51 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

52 Gen-52 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

53 Gen-53 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

54 Gen-54 Gengibre Cultivar local ES-Brazil SE Horta 

55 Gen-55 Gengibre Incaper Cultivar ES-Brazil SE Roça 

56 Gen-56 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

57 Gen-57 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

58 Gen-58 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

59 Gen-59 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

60 Gen-60 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

61 Gen-61 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

62 Gen-62 Gigante Cultivar ES-Brazil SE Roça 

63 Gen-63 Gengibre Branco Cultivar SP-Brazil SE Roça 

64 Gen-64 Gengibre Amarelho Cultivar SP-Brazil SE Roça 

65 Gen-65 Caipira Cultivar local SP-Brazil SE Horta 

66 Gen-66 Gengibre Azul Cultivar SP-Brazil SE Roça   
1
 Abreviação dos nomes dos estados brasileiros: AM, Amazonas; ES, Espiríto Santo; PR, Paraná; SC, 

Santa Catarina; SE, Sergipe e SP, São Paulo. 
2 Abreviação dos nomes das regiões de origem dos 

acessos: COL, Colômbia; NNE, Brazil Nordeste-Norte; SE, Brazil-Sudeste e S, Brazil-Sul 
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ANEXO B - Roteiros para entrevistas sobre o sistema de cultivo e variedades 

 
a) Caracterização socioeconômica: 

 

Data da entrevista:______________________  

Município:___________________________Bairro:__________________ 

1. Nome:____________________________2. Sexo: _____ 

3. Idade:______ 

4. Estado civil:________________________ 5. Nº de filhos: ________ 

5. Residentes: ( ) cônjuge – idade:________________________________ 

( ) filho (s) / homem – idade (s): ______________________ 

( ) filha (s) /mulher – idade (s) :_______________________ 

( ) outros:____________ - idade (s) : __________________ 

____________ - idade (s) : __________________ 

6. Local de nascimento: ___________________________________ 

7. Tempo de residência no local ou região:____________________ 

8. Relação com a terra / local de ocupação: 

( ) Proprietário. Extensão da área da propriedade:____________________ 

 ( ) Roça localizada no interior da propriedade. 

 ( ) Outra 

situação:__________________________________________________ 

( ) Caseiro. Extensão da área permitida de uso: ______________ 

 ( ) roça própria localizada no interior da propriedade em que é caseiro. 

 ( ) outra 

situação:___________________________________________________ 

( ) Posseiro. Extensão da posse:_______________________. 

 ( ) roça localizada no interior da própria posse. 

 ( ) roça localizada fora dos limites da própria 

posse:_______________________ 

 ( ) outra situação:_____________________________________________ 

( ) Outros:______________________________________________________ 

9. Principal fonte de renda/subsistência: ( ) Aposentadoria ( ) Trabalho 

temporário:________________( ) Trabalho fixo:_________________________ ( ) 

Agricultura_______________________ ( ) 

Outros:____________________________________________________ 
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b) Caracterização da (s) área (s) de cultivo: 
 

1. Locais de cultivo do gengibre: 
 
( ) Quintal  ( ) Roça  ( ) Roça e quintal  ( ) Outros:_____________________ 
 
2. Tamanho da (s) área (s) de cultivo : 
 
( ) Quintal:________________ ( ) Roça:_________________ 
 
3. Disposição das cultivares/variedades: 
 
 ( ) Consorciadas  ( ) Separadas   
 
4. Tempo de uso da (s) área (s) de cultivo: 
 
( ) Quintal:____________________ 
( ) Roça:______________________ 
 
5. Nº de pessoas que trabalham / auxiliam na (s) área (s) de cultivo: 
 
( ) Familiares: _______________________( ) Não familiares:______________ 
 
6. Calendário de atividades: 
 

Plantio  

  

Coberturas  

  

Colheita  

  

 
 
7. Como é feita a escolha da área de 
roça?__________________________________________ 
 
8. Houve diminuição nas atividades agrícolas? Desde quando? 
__________________________ 
 
9. Por quanto tempo as áreas de roça são deixadas em pousio? 
___________________________ 
Sempre foi assim?: ___________________________________________ 

 

10. Retorna às roças abandonadas? Por quê?___________________ 
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c) Caracterização da diversidade (variedades) 
 
 
11. Diversidade de gengibre presente na (s) área (s) de cultivo e calendário de 
plantio e colheita. 
 
Nome da Variedade:  
 
1)_________________  
 
Origem desta variedade: 
_________________________________________________________ 
Qual a origem do nome? 
_________________________________________________________ 
Há quanto tempo planta esta variedade? 
____________________________________________ 
Porque planta esta variedade? 
____________________________________________________ 
 
2)________________  
 
Origem desta variedade: 
_________________________________________________________ 
Qual a origem do nome? 
_________________________________________________________ 
Há quanto tempo planta esta variedade? 
____________________________________________ 
Porque planta esta variedade? 
____________________________________________________ 
 
3)_________________ 
  
Origem desta variedade: 
_________________________________________________________ 
Qual a origem do nome? 
_________________________________________________________ 
Há quanto tempo planta esta variedade? 
____________________________________________ 
Porque planta esta variedade? 
____________________________________________________ 
 
12. Por que planta mais de uma 
variedade?________________________________________ 
 
13. Já observou frutificação nas variedades do gengibre? Em quais variedades? 
_______________________________________________________________ 
 
14. Já observou germinação de semente nessas variedades? Em quais variedades? 
_________________________________________________________________ 
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Anexo C - Gráfico de distribuição normal e teste de normalidade Shapiro-Wilk (P<0,05) 
 para o teor do óleo essencial de 61 acessos de gengibre  
 
 
 

Shapiro-Wilk test, P-value: 0.085 
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Anexo D - Teste Scott e Knott de  comparação de médias de 62 acesos de gengibre para o caráter 
teor de óleo essencial (TOE) 

(continua) 
 

Acesso TOE Grupo 

 
12 0.654 a 
8 0.640 a 
40 0.636 a 
38 0.598 a 
15 0.580 a 
54 0.544 b 
48 0.539 b 
11 0.532 b 
65 0.527 b 
56 0.511 b 
22 0.509 b 
20 0.506 b 
64 0.505 b 
50 0.503 b 
36 0.497 b 
47 0.495 b 
25 0.493 b 
42 0.493 b 
41 0.493 b 
49 0.493 b 
17 0.491 b 
52 0.487 b 
19 0.482 b 
32 0.481 b 
31 0.478 b 
46 0.474 b 
3 0.472 b 
24 0.472 b 
28 0.465 b 
39 0.464 b 
62 0.453 c 
57 0.450 c 
58 0.442 c 
35 0.437 c 
51 0.437 c 
5 0.437 c 
44 0.435 c 
13 0.434 c 
34 0.432 c 
61 0.429 c 
53 0.429 c 
7 0.428 c 
16 0.418 c 
30 0.417 c 
14 0.417 c 
4 0.414 c 
45 0.411 c 
27 0.409 c 
33 0.408 c 
18 0.407 c 
66 0.400 c 
23 0.388 c 
60 0.380 c 
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Anexo D- Teste Scott e Knott de comparação de médias de 62 acesos de gengibre para o caráter teor 
de óleo essencial (TOE) 

      (conclusão) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo E - Resume da análise de variância de 27 compostos químicos do óleo essencial         

identificados por CG-SM em 62 acessos de gengibre 
                     (continua) 
 

FV GL 
QM 

CAN β-FEL CIN LIN BOR α-TER NER GEROL GERAL 

Blocos 3 14,67 25,73 13,77 0,23 0,45 0,42 8,08 0,7 34,33 

Genótipos 61 15,22** 6,44** 3,89** 0,10** 4,76** 0,12** 21,13** 2,90** 46,35** 

Residuo 183 3,14 1,05 1,01 0,04 0,3 0,03 7,76 0,37 4,11 

Media 
 

11,49 7,42 10,12 2,01 2,89 1,8 13,36 2,91 20,41 

CV (%) 
 

15,42 13,8 9,95 9,37 19,07 9,48 9,94 20,8 9,93 

Máx  
 

17,7 11,59 13,89 2,37 6,82 2,43 16,34 4,47 25,48 
acesso 

 
Gen-24 Gen-08 Gen-24 Gen-43 Gen-24 Gen-24 Gen-64 Gen-39 Gen-64 

           
Mín  

 
8,64 3,39 7,41 1,52 1,73 1,38 6,33 0,7 10,29 

acesso   Gen-15 Gen-04 Gen-54 Gen-33 Gen-64 Gen-54 Gen-54 Gen-54 Gen-24 

**: significativo a 1% pelo teste F; Máx: valor máximo; Mín: valor mínimo; CAN: canfeno; β-FEL: β-
felandreno; CIN: 1,8-cineol; LIN: linalol; BOR: borneol; α-TER: α-terpineol; NER: neral; GEROL: 
geraniol; GERAL: geranial   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Acesso TOE Grupo 

29 0.380 c 

55 0.379 c 

59 0.378 c 

63 0.376 c 

37 0.374 c 

43 0.372 c 

21 0.349 c 

10 0.341 c 
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Anexo E - Resume da análise de variância de 27 compostos químicos do óleo essencial      
identificados por CG-SM em 62 acessos de gengibre 

              (continua) 
 

FV GL 
QM 

ar-CUR α-ZIN β-BISA β-SESQ ISO TER P-CI CITRO β-ELE 

Blocos 3 0,281 5,09 1,1 0,653 0,03 0,003 0,04 0,07 0,02 

Genótipos 61 0,33** 5,42** 0,41* 1,33** 0,01** 0,01** 0,03** 0,19** 0,01** 

Residuo 183 0,062 0,658 0,096 0,142 0,002 0,002 0,004 0,04 0,002 

Media 
 

1,54 4,42 1,9 2,22 0,28 0,26 0,4 0,95 0,24 

CV (%) 
 

16,18 18,36 16,24 16,98 15,39 15,45 16,28 20,03 16,97 

Máx  
 

2,92 9,54 3,46 4,74 0,43 0,46 0,75 1,76 0,46 
acesso 

 
Gen-04 Gen-04 Gen-04 Gen-04 Gen-63 Gen-24 Gen-15 Gen-64 Gen-12 

           
Mín  

 
1.12 3.03 1.46 1.55 0.13 0.15 0.130 0.280 0.100 

acesso   Gen-43 Gen-64 Gen-29 Gen-64 Gen-04 Gen-64 Gen-54 Gen-33 Gen-63 

**: significativo a 1% pelo teste F; Máx: valor máximo; Mín: valor mínimo; ar-CUR: ar-curcumeno; α-
ZIN: α-zingibereno; β-BISA: β-bisaboleno; β-SESQ: β-sesquifelandreno; ISO: isoborneol; TER: 
terpinen-4-ol; P-CI: p-cimen-8-ol; CITRO: citronelol; β-ELE: β-elemol 
 
 
 
Anexo E - Resume da análise de variância de 27 compostos químicos do óleo essencial      

identificados por CG-SM em 62 acessos de gengibre 
                    (conclusão) 
 

FV GL 
QM 

α-SEL ELE Ɛ -NER ODC EPEU Y-EUD β-EUD α-CAD α-BIS 

Blocos 3 0,04 0,07 0,01 0,02 0,01 0,09 0,01 0,003 0,03 

Genótipos 61 0,03** 0,08** 0,05** 0,03** 0,01** 0,11** 0,06** 0,02** 0,07** 

Residuo 183 0,01 0,01 0,01 0,01 0,003 0,03 0,01 0,01 0,02 

Media 
 

0,56 0,82 0,41 0,29 0,26 0,79 0,42 0,29 0,29 

CV (%) 
 

16,38 14,06 22,62 27,28 19,48 22,63 23,89 31,62 44,77 

Máx  
 

1,14 2,14 1,52 1,34 0,89 3,03 1,8 1,27 1,88 
acesso 

 
Gen-54 Gen-54 Gen-54 Gen-54 Gen-54 Gen-54 Gen-54 Gen-54 Gen-54 

Mín  
 

0,33 0,45 0,15 0,31 0,15 0,39 0,19 0,13 0,1 
acesso   Gen-63 Gen-63 Gen-64 Gen-62 Gen-63 Gen-63 Gen-20 Gen-16 Gen-14 

**: significativo a 1% pelo teste F; Máx: valor máximo; Mín: valor mínimo; α-SEL: α-selineno; ELE: 
elemol; Ɛ -NER: Ɛ -nerolidol; ODC: oxido de cariofileno; EPEU: 10-epi-Ƴ-eudesmol; Ƴ-EUD: Ƴ-
eudesmol;  β-eudesmol; α-CAD: α-cadinol; α-BIS: α-bisabolol 
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Anexo F - Matriz de correlação de Pearson de 27 compostos químicos do óleo essencial de 62 acessos de gengibre 
 

 
Valores em negrito são estatísticamente significativos a 1%  
 
 
 
 
 
 

Camfeno 1 -0.109 0.464 -0.280 -0.807 0.801 0.788 -0.825 0.420 -0.827 -0.881 -0.628 -0.905 0.620 0.640 0.726 0.472 0.496 0.709 0.676 0.534 0.569 0.563 0.571 0.581 0.469 0.455

β-felandreno -0.109 1 -0.110 -0.193 0.007 -0.040 0.058 -0.083 0.040 -0.106 -0.052 0.144 -0.021 -0.174 -0.177 -0.175 -0.244 -0.243 -0.184 -0.197 -0.377 -0.100 -0.251 -0.017 -0.273 -0.090 -0.129

1,8-cineol 0.464 -0.110 1 -0.064 -0.179 0.461 0.633 -0.289 0.924 -0.265 -0.381 -0.132 -0.406 0.080 -0.083 0.060 0.009 -0.200 0.026 0.018 -0.171 -0.098 -0.024 -0.058 0.021 0.027 -0.143

Linalol -0.280 -0.193 -0.064 1 0.279 -0.110 -0.217 0.236 -0.060 0.338 0.257 0.281 0.261 -0.423 -0.358 -0.240 -0.156 -0.187 -0.262 -0.409 -0.306 -0.350 -0.269 -0.469 -0.316 -0.444 -0.391

Isoborneol -0.807 0.007 -0.179 0.279 1 -0.676 -0.662 0.920 -0.199 0.790 0.869 0.613 0.873 -0.766 -0.794 -0.841 -0.695 -0.694 -0.829 -0.804 -0.684 -0.694 -0.722 -0.747 -0.744 -0.649 -0.598

Borneol 0.801 -0.040 0.461 -0.110 -0.676 1 0.907 -0.835 0.543 -0.782 -0.906 -0.479 -0.895 0.433 0.606 0.737 0.459 0.458 0.714 0.686 0.491 0.623 0.634 0.523 0.604 0.403 0.500

Terpinen-4-ol 0.788 0.058 0.633 -0.217 -0.662 0.907 1 -0.792 0.724 -0.783 -0.853 -0.447 -0.851 0.435 0.502 0.582 0.315 0.284 0.555 0.612 0.386 0.530 0.532 0.533 0.537 0.445 0.452

p-Cymen-8-ol -0.825 -0.083 -0.289 0.236 0.920 -0.835 -0.792 1 -0.359 0.834 0.949 0.546 0.945 -0.666 -0.736 -0.841 -0.627 -0.638 -0.811 -0.811 -0.620 -0.742 -0.744 -0.725 -0.710 -0.573 -0.618

α-terpineol 0.420 0.040 0.924 -0.060 -0.199 0.543 0.724 -0.359 1 -0.311 -0.418 -0.037 -0.434 0.056 -0.075 0.057 -0.031 -0.214 0.016 0.069 -0.193 -0.037 0.004 0.010 0.020 0.021 -0.086

Citronelol -0.827 -0.106 -0.265 0.338 0.790 -0.782 -0.783 0.834 -0.311 1 0.856 0.636 0.850 -0.630 -0.709 -0.770 -0.458 -0.572 -0.767 -0.708 -0.608 -0.635 -0.576 -0.637 -0.599 -0.519 -0.578

Neral -0.881 -0.052 -0.381 0.257 0.869 -0.906 -0.853 0.949 -0.418 0.856 1 0.537 0.990 -0.666 -0.742 -0.853 -0.631 -0.613 -0.831 -0.787 -0.600 -0.687 -0.703 -0.646 -0.700 -0.564 -0.554

Geraniol -0.628 0.144 -0.132 0.281 0.613 -0.479 -0.447 0.546 -0.037 0.636 0.537 1 0.546 -0.546 -0.705 -0.693 -0.542 -0.643 -0.711 -0.646 -0.675 -0.596 -0.600 -0.638 -0.635 -0.591 -0.574

Geranial -0.905 -0.021 -0.406 0.261 0.873 -0.895 -0.851 0.945 -0.434 0.850 0.990 0.546 1 -0.678 -0.738 -0.845 -0.626 -0.618 -0.826 -0.783 -0.603 -0.670 -0.687 -0.632 -0.681 -0.536 -0.537

β-elemeno 0.620 -0.174 0.080 -0.423 -0.766 0.433 0.435 -0.666 0.056 -0.630 -0.666 -0.546 -0.678 1 0.829 0.753 0.780 0.779 0.765 0.763 0.702 0.549 0.627 0.615 0.660 0.598 0.496

ar-curcumeno 0.640 -0.177 -0.083 -0.358 -0.794 0.606 0.502 -0.736 -0.075 -0.709 -0.742 -0.705 -0.738 0.829 1 0.883 0.778 0.876 0.908 0.893 0.879 0.781 0.827 0.777 0.817 0.680 0.723

α-zingibereno 0.726 -0.175 0.060 -0.240 -0.841 0.737 0.582 -0.841 0.057 -0.770 -0.853 -0.693 -0.845 0.753 0.883 1 0.850 0.904 0.993 0.859 0.828 0.747 0.794 0.677 0.798 0.623 0.630

α-selineno 0.472 -0.244 0.009 -0.156 -0.695 0.459 0.315 -0.627 -0.031 -0.458 -0.631 -0.542 -0.626 0.780 0.778 0.850 1 0.892 0.853 0.703 0.721 0.529 0.683 0.487 0.696 0.545 0.407

β-bisaboleno 0.496 -0.243 -0.200 -0.187 -0.694 0.458 0.284 -0.638 -0.214 -0.572 -0.613 -0.643 -0.618 0.779 0.876 0.904 0.892 1 0.908 0.768 0.846 0.654 0.728 0.589 0.701 0.530 0.560

β-sesquifelandreno 0.709 -0.184 0.026 -0.262 -0.829 0.714 0.555 -0.811 0.016 -0.767 -0.831 -0.711 -0.826 0.765 0.908 0.993 0.853 0.908 1 0.861 0.850 0.737 0.787 0.672 0.811 0.640 0.637

Elemol 0.676 -0.197 0.018 -0.409 -0.804 0.686 0.612 -0.811 0.069 -0.708 -0.787 -0.646 -0.783 0.763 0.893 0.859 0.703 0.768 0.861 1 0.894 0.918 0.934 0.888 0.908 0.758 0.851

E-nerolidol 0.534 -0.377 -0.171 -0.306 -0.684 0.491 0.386 -0.620 -0.193 -0.608 -0.600 -0.675 -0.603 0.702 0.879 0.828 0.721 0.846 0.850 0.894 1 0.835 0.883 0.784 0.890 0.719 0.824

Oxido de cariofileno 0.569 -0.100 -0.098 -0.350 -0.694 0.623 0.530 -0.742 -0.037 -0.635 -0.687 -0.596 -0.670 0.549 0.781 0.747 0.529 0.654 0.737 0.918 0.835 1 0.948 0.923 0.837 0.673 0.934

10-epi-Ƴ-eudesmol 0.563 -0.251 -0.024 -0.269 -0.722 0.634 0.532 -0.744 0.004 -0.576 -0.703 -0.600 -0.687 0.627 0.827 0.794 0.683 0.728 0.787 0.934 0.883 0.948 1 0.874 0.906 0.715 0.870

Ƴ-eudesmol 0.571 -0.017 -0.058 -0.469 -0.747 0.523 0.533 -0.725 0.010 -0.637 -0.646 -0.638 -0.632 0.615 0.777 0.677 0.487 0.589 0.672 0.888 0.784 0.923 0.874 1 0.843 0.783 0.894

β-eudesmol 0.581 -0.273 0.021 -0.316 -0.744 0.604 0.537 -0.710 0.020 -0.599 -0.700 -0.635 -0.681 0.660 0.817 0.798 0.696 0.701 0.811 0.908 0.890 0.837 0.906 0.843 1 0.901 0.799

α-cadinol 0.469 -0.090 0.027 -0.444 -0.649 0.403 0.445 -0.573 0.021 -0.519 -0.564 -0.591 -0.536 0.598 0.680 0.623 0.545 0.530 0.640 0.758 0.719 0.673 0.715 0.783 0.901 1 0.664

α-bisabolol 0.455 -0.129 -0.143 -0.391 -0.598 0.500 0.452 -0.618 -0.086 -0.578 -0.554 -0.574 -0.537 0.496 0.723 0.630 0.407 0.560 0.637 0.851 0.824 0.934 0.870 0.894 0.799 0.664 1

 
1
6
5
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Anexo G - Análise de autovetores para 27 compostos químicos do óleo essencial de 62 acessos de gengibre 
 

 
 

Autovetores CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 CP13 CP14 CP15 CP16 CP17 CP18 CP19 CP20 CP21 CP22 CP23 CP24 CP25 CP26 CP27

Camfeno 0.197 0.216 0.058 0.028 -0.050 -0.291 -0.114 -0.391 0.086 -0.354 0.274 0.222 -0.156 0.157 -0.078 0.130 0.275 -0.217 -0.143 -0.104 -0.044 0.138 -0.041 0.098 0.294 0.230 0.049

β-felandreno -0.034 0.121 -0.404 0.658 0.150 0.117 0.294 0.236 -0.128 0.057 0.095 0.228 0.080 0.110 -0.043 0.099 -0.014 -0.038 0.052 0.081 0.125 0.042 -0.028 0.002 0.162 0.210 -0.003

1,8-cineol 0.037 0.450 0.079 -0.274 -0.286 0.013 0.095 0.107 -0.183 -0.114 -0.128 0.282 0.227 -0.033 0.339 -0.115 -0.101 0.113 0.132 0.162 0.017 -0.321 -0.078 -0.042 0.101 0.308 0.081

Linalol -0.090 0.031 0.425 -0.153 0.630 0.011 0.396 -0.236 -0.184 0.270 0.065 0.151 -0.028 -0.068 0.054 0.040 0.062 -0.038 0.132 0.003 0.023 0.019 -0.006 0.007 0.045 0.090 0.011

Isoborneol -0.220 -0.057 -0.036 -0.162 0.002 -0.085 -0.117 0.441 0.188 0.176 0.265 0.416 -0.308 -0.147 0.219 0.094 0.091 -0.148 -0.036 0.221 -0.335 0.127 0.034 0.096 -0.026 -0.060 -0.003

Borneol 0.191 0.252 0.041 -0.061 0.264 -0.029 -0.110 0.259 0.251 0.023 0.270 -0.184 -0.045 -0.153 -0.241 -0.187 0.037 -0.027 -0.305 0.146 0.259 -0.177 0.030 -0.258 -0.269 0.318 0.009

Terpinen-4-ol 0.175 0.332 -0.098 -0.093 0.082 0.000 0.004 0.086 0.076 0.321 0.127 -0.131 0.033 0.310 -0.196 0.150 0.050 0.480 -0.036 -0.187 -0.415 -0.145 0.032 0.187 0.114 -0.098 0.075

p-Cymen-8-ol -0.220 -0.145 0.013 -0.136 -0.161 -0.139 -0.011 0.144 0.156 0.152 0.233 0.105 0.064 0.169 -0.087 -0.111 0.368 0.209 0.374 -0.244 0.505 -0.019 -0.207 0.031 0.042 0.010 -0.026

α-terpineol 0.042 0.472 -0.020 -0.213 -0.140 0.171 0.034 0.201 -0.211 0.197 -0.160 -0.214 -0.171 0.004 -0.045 0.201 0.112 -0.325 0.015 -0.111 0.260 0.416 0.097 -0.017 0.092 -0.132 -0.074

Citronelol -0.203 -0.151 0.061 -0.193 -0.042 0.329 0.081 0.119 -0.214 -0.401 0.422 -0.155 0.189 -0.117 -0.093 0.462 0.017 0.206 -0.040 0.032 -0.027 0.075 0.090 -0.102 0.054 0.093 0.041

Neral -0.220 -0.190 -0.034 -0.122 -0.105 -0.103 0.038 0.031 -0.135 0.120 -0.114 -0.167 -0.110 0.125 -0.155 0.026 -0.076 -0.107 -0.114 0.041 0.049 -0.132 0.266 0.568 -0.044 0.531 -0.144

Geraniol -0.178 0.047 -0.025 0.031 0.167 0.682 -0.426 -0.202 0.290 0.079 -0.138 0.031 -0.008 0.095 0.176 -0.017 0.165 -0.028 0.023 -0.014 0.012 -0.037 -0.027 0.056 0.124 0.214 0.055

Geranial -0.219 -0.198 -0.056 -0.113 -0.076 -0.068 0.084 0.072 -0.083 0.154 -0.119 -0.164 -0.130 -0.004 -0.127 -0.265 0.012 0.020 -0.215 -0.031 -0.175 0.081 -0.134 -0.431 0.564 0.219 0.214

β-elemeno 0.194 -0.059 0.150 0.158 -0.372 0.166 -0.163 -0.285 -0.263 0.425 0.216 0.265 -0.112 -0.281 -0.177 -0.045 -0.058 0.260 -0.099 0.133 0.106 0.120 0.123 -0.041 -0.029 0.060 -0.023

ar-curcumeno 0.224 -0.125 0.070 0.082 -0.057 -0.052 -0.087 0.035 -0.021 0.275 0.418 -0.324 0.416 0.046 0.445 -0.109 -0.022 -0.300 0.038 -0.073 -0.089 0.024 0.092 0.021 0.177 0.059 -0.131

α-zingibereno 0.229 -0.035 0.196 0.111 0.046 -0.027 -0.007 0.176 0.139 -0.134 -0.203 -0.112 -0.123 -0.227 0.073 0.042 0.076 0.315 0.157 0.019 -0.104 0.210 -0.161 0.012 0.194 0.229 -0.629

α-selineno 0.185 -0.115 0.358 0.113 -0.151 0.308 0.138 0.274 -0.165 -0.137 -0.047 0.138 0.035 0.191 -0.272 -0.295 0.374 -0.240 0.021 -0.129 -0.276 -0.137 0.085 -0.006 -0.119 -0.036 -0.033

β-bisaboleno 0.197 -0.193 0.286 0.159 -0.025 -0.019 -0.051 0.207 -0.095 0.073 -0.128 -0.025 -0.256 0.120 0.304 0.400 0.045 0.048 -0.358 -0.105 0.263 -0.325 -0.210 0.029 0.087 -0.066 0.178

β-sesquifelandreno 0.228 -0.057 0.193 0.115 0.014 -0.059 0.002 0.178 0.201 -0.070 -0.133 -0.114 0.074 -0.224 -0.014 -0.023 0.017 0.107 0.269 0.095 0.036 0.292 0.193 0.255 0.092 0.119 0.650

Elemol 0.233 -0.080 -0.081 -0.095 0.012 0.106 -0.127 0.023 -0.042 0.047 0.130 -0.037 -0.229 -0.128 -0.289 0.159 -0.357 -0.316 0.489 -0.079 -0.083 -0.286 -0.338 0.001 0.105 0.080 0.049

E-nerolidol 0.211 -0.214 0.041 -0.148 -0.005 -0.087 -0.081 0.020 0.128 0.137 -0.193 0.201 0.174 0.499 -0.085 0.325 -0.105 -0.038 0.132 0.221 0.006 0.184 0.189 -0.396 -0.126 0.209 -0.041

Oxido de cariofileno 0.211 -0.117 -0.230 -0.130 0.230 0.008 -0.141 0.090 -0.175 -0.156 0.018 0.151 -0.246 -0.034 0.144 -0.151 -0.033 0.123 0.125 -0.283 0.150 -0.164 0.617 -0.114 0.210 -0.071 -0.060

10-epi-Ƴ-eudesmol 0.218 -0.121 -0.078 -0.212 0.155 0.166 -0.038 0.123 -0.193 -0.127 0.118 0.153 -0.023 0.269 0.086 -0.313 -0.328 0.121 -0.204 -0.122 0.083 0.416 -0.352 0.222 -0.107 0.061 0.055

Ƴ-eudesmol 0.207 -0.105 -0.321 -0.086 0.029 0.017 0.064 -0.144 -0.283 -0.008 0.039 -0.279 -0.283 0.093 0.211 -0.056 0.459 0.089 0.183 0.426 -0.074 -0.019 -0.133 -0.032 -0.203 0.058 0.101

β-eudesmol 0.218 -0.114 -0.065 -0.218 -0.021 0.181 0.265 -0.029 0.267 -0.016 0.026 0.061 0.092 0.040 -0.158 -0.062 -0.009 -0.056 -0.145 0.476 0.224 -0.130 0.039 0.227 0.421 -0.323 -0.130

α-cadinol 0.183 -0.105 -0.205 -0.130 -0.236 0.198 0.559 -0.148 0.391 0.073 0.016 0.041 -0.138 -0.147 0.178 0.077 0.000 -0.030 -0.086 -0.364 -0.054 0.024 0.036 -0.081 -0.202 0.186 0.042

α-bisabolol 0.190 -0.154 -0.309 -0.199 0.166 -0.085 -0.158 0.048 -0.156 0.116 -0.249 0.211 0.444 -0.381 -0.137 0.165 0.326 -0.087 -0.183 -0.160 -0.040 -0.019 -0.157 0.090 -0.005 0.050 0.010

1
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Anexo H - Gráfico de distribuição normal dos resíduos padronizados para o número de perfilhos por 

planta avaliado em 61 acessos de gengibre. Teste de normalidade Shapiro-Wilk = 0,078 a 
5% de significância 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I - Resumo da análise de variância em blocos ao acaso de características quantitativas 

avaliadas em 61 acessos de gengibre 
 

FV GL 
QM 

AP CF LF PP ER NPP NFP 

Blocos 3 749,93 11,96 0,66 7,25 6,23 62,32 36,23 

Genótipos 60 137,14** 7,89** 0,11** 12,17** 104,08** 55,77** 8,41** 

Resíduo 180 25,49 1,98 0,03 1,13 7,24 15,02 3,15 

Média  
 

59,41 20,68 2,29 3,83 30,67 14,49  14,93 

         CV (%) 
 

8,50 6,80 7,28 27,78 8,77 26,75 11,89 

         Máx  
 

68,92 24,69 2,75 7,15 41,88 24,20 18,38 

(acesso) 
 

(Gen-10) (Gen-17) (Gen-17) (Gen-42) (Gen-33) (Gen-42) (Gen-33) 

         Mín  
 

46.38 15.72 1.68 1.04 17.98 6.15 8.87 

(acesso)   (Gen-24) (Gen-18) (Gen-24) (Gen-22) (Gen-24) (Gen-04) (Gen-18) 

**: significativo a 1% pelo teste F; AP: altura da planta (cm); CF: comprimento da folha (cm); LF: 
largura da folha (mm); PP: produtividade por parcela (kg/parcela); ER: espessura do rizoma (mm); 
NPP: número de perfilhos por planta; NFP: número de folhas por perfilho 
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Anexo J - Correlações entre 7 características e os componentes principais para o estudo da 
diversidade de 61 acessos de gengibre  

 

Característica F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

AP 0.874 -0.083 0.138 -0.018 -0.393 -0.115 -0.203 

CF 0.799 0.141 0.513 -0.133 -0.064 -0.069 0.226 

LF 0.693 0.586 0.164 -0.103 0.285 0.196 -0.139 

PP 0.821 -0.163 -0.389 0.025 -0.193 0.316 0.099 

ER 0.641 0.515 -0.442 0.259 0.047 -0.237 0.057 

NPP 0.674 -0.528 -0.262 -0.425 0.254 -0.138 -0.014 

NFP 0.629 -0.461 0.215 0.468 0.245 0.008 -0.024 

AP: altura da planta; CF: comprimento da folha; LF: largura da folha; PP: produtividade por parcela; 
ER: espessura do rizoma; NPP: número de perfilhos por planta; NFP: número de folhas por perfilho 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


