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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento, desenvolvimento vegetativo, 

composição química, teor e rendimento do óleo essencial extraído de plantas 

plantas de manjericão (Ocimum basilicum L.) sob diferentes tensões de água no 

solo,  em três épocas de colheitas e para solos de textura argilosa, média e arenosa. 

O experimento foi conduzido em vaso dentro de casa de vegetação pertencente a 

área experimental do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências 

Agronômicas (FCA), Campus de Botucatu – UNESP. Para cada tipo de solo foram 

estudadas as combinações de 5 tensões de água no solo (20, 30, 40, 50 e 60 kPa) 

com 3 épocas de colheita  (início, meio e final do florescimento). Em geral as 

maiores diferenças nas variáveis analisadas foram observadas em solo de textura 

arenosa, seguido de solo de textura média e de solo de textura argilosa. Para as 

épocas de colheita, foi observado um aumento gradual entre início do florescimento 

e fim do florescimento para o crescimento, massa seca total, massa seca das 

inflorescências, altura das plantas, diâmetro do caule, massa fresca total e massa 

fresca das inflorescências. Para as 3 texturas de solo, a melhor fase de colheita para 

teor e rendimento de óleo essencial de manjericão foi no final do florescimento. Os 

componentes químicos do óleo essencial se mantiveram os mesmos independente 

do tratamento, porém variaram quanto à proporção no óleo em função da época de 

colheita e tensão de irrigação,  nas três texturas de solo analisadas. O linalool foi a 

substância encontrada em maior abundância no óleo essencial em todos os 

tratamentos e em média sua maior proporção foi encontrada quando a irrigação se 

deu a 20 kPa, independente da fase de colheita. Os outros componentes do óleo 

essencial variaram de maneira distinta dependendo da substância e época de 

colheita. 

 

Palavras-chave: Tensão da água no solo, teor de óleo essencial, composição 

química, eficiência no uso da água. 
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ABSTRACT 

 

Sweet basil is a plant with wide geographic distribution that depending of climate can 

be produced during all year. The essential oil extracted from the aerial part has been 

widely used by the pharmaceutical and perfumery industry due the quality and for be 

a natural product. The objective of this study was to evaluate basil plants (Ocimum 

basilicum L.) rich in essential oils at different soil water tensions and three harvest 

seasons in clay soil analyzing the growth and vegetative development and the 

chemical composition and essential oil content extracted from the plant. The 

experiment was conducted in vase inside greenhouse locate at experimental area of 

the Department of Rural Engineering of the Faculty of Agronomic Sciences (FCA / 

UNESP), Campus of Botucatu - SP. The study was the combinations of 5 soil water 

tensions (20, 30, 40, 50 and 60 kPa) during the beginning flowering, full flowering 

and final flowering. For the harvesting phases, a gradual increase was observed 

between the beginning  flowering and final the flowering for the growth variables dry 

mass, dry mass of inflorescências, plant height, stem diameter, total fresh mass and 

fresh mass of inflorescências. The essential oil content had similar behavior with 

increase in the amount according to the growth of the plant until the final flowering. 

Irrigation levels had no significant influence on the dry mass of the inflorescências, 

height of the plants, fresh mass of the inflorescences and number of inflorescences 

per plant, but a reduction was observed in the values with the increase of the water 

tension in the soil for the variables total dry mass, stem diameter at base, total fresh 

mass. The essential oil content didn't show difference between the irrigation tensions. 

The analysis of the chemical composition from essential oil showed that, in general, 

the harvesting time had a bigger influence on the chemical composition of the 

essential oil in the most part of components and only the component Acetato de 

isobornila increased quantity with the increase of the water tension. 

 

Key words: Water stress in the soil, essential oil content, Chemical composition, 

water use efficiency. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O manjericão é uma planta aromática com possível origem no continente 

asiático (Oriente médio) e atualmente está presente em praticamente todas as 

partes do mundo, com cultivos desde os arredores do mar Mediterrâneo, India, 

Estados Unidos e Brasil (MINAMI et al., 2007). A planta faz parte da família 

Lamiacea e é encontrada em diversos tipos e variedades podendo ser calssificada 

pelas suas características morfológicas como porte, tamanho, coloração, formato 

das folhas e formato da copa, bem como de acordo com o aroma que pode ser do 

tipo doce, canela, limão, canfora, cravo e anis (COSTA et al., 2014; MAY et al., 

2008). Dentro do território brasileiro a espécie Ocimum basilicum é a Lamiacea mais 

cultivada e também pode ser identificada popularmente sob diferentes 

nomenclaturas como manjericão comum, alfavaca e alfavaca-cheirosa (BLANK et 

al., 2010). 

O ciclo da planta de manjericão pode variar de acordo com a região de cultivo e 

em geral é classificada como sendo perene (MAY et al., 2008) e tem seu melhor 

desenvolvimento em regiões de clima quente a ameno (PEREIRA e MOREIRA, 

2011). Na região sul do Brasil seu cultivo é anual com apenas uma colheita em 

função da ocorrência de baixas temperaturas (MARQUES et al., 2015). A altura das 

plantas pode variar de acordo com a variedade, estando entre 30 a 100 cm e seu 

caule pode ser do tipo lenhoso a sublenhoso, com a presença de muitas ramicações 

e inflorescências. As folhas possuem margem mambranacea e são tipo simples com 

aroma forte (PEREIRA E MOREIRA, 2011).  

Por se tratar de uma cultura de clima tropical quente, apresenta seu melhor 

desenvolvimento em condições hídricas favoráveis se mostrando sensível a 

situações de déficit hídrico em que o uso da irrigação é necessário para garantir o 

seu crescimento e produção (JOSÉ, 2014). Vários autores relatam em seus 

trabalhos alterações no desenvolvimento da planta com redução no porte e 

produção quando submetidas a situações de estresse hídrico (SIMON et al., 1992; 

SIROUSMEHR, ARBABI e ASGHARIPOUR, 2014). Carvalho et al (2010) relataram 

em seu trabalho que a irrigação foi um dos tratos culturais com maior influência no 

desenvolvimento da planta. 

No Brasil a planta é cultivada em praticamente todo o seu território, se 

concentrando em áreas menores e produzida por pequenos produtores visando a 
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obtenção de folhas verdes e aromáticas, tendo assim um importante aspecto social 

e econômico com geração de renda e empregos (MARTINS et al., 2010; MAY et al., 

2008; VIEIRA, GOLDSBROUGH e SIMON, 2003). Em algumas régiões do nordeste 

brasileiro, devido ao clima favorável para o crescimento da planta é encontrado a 

produção em maior escala visando a indústria para produção de óleo essencial 

(FAVORITO et al., 2011). 

As suas folhas apresentam alto interesse no mercado consumidor e podem ser 

comercializadas secas ou “in-natura”, dependendo do uso (CHALCHAT e ÖZCAN, 

2008).  

Comercialmente o manjericão vem dispertando interesses que envolvem a 

indústria alimentícia, de cosméticos, farmacêutica e química (AGAMI et al., 2016; 

HANIF et al., 2011; KOROCH, SIMON e JULIANI, 2017). Outro produto de grande 

interesse é o óleo essencial extraído da planta que possui alto valor de mercado e 

pode ser usado em diversos processos e produtos (BLANK et al., 2004). 

O manjericão se enquadra no grupo de plantas consideradas como medicinais 

(AHMED et al., 2014) em função do alto teor de óleo essencial encontrado em suas 

folhas e inflorencências (PADALIA et al., 2017). A planta é usada popularmente por 

ter efeito no combate a insolação, tosse, ação antinflamtória, dor de cabeça, dor no 

estomago (PADALIA et al., 2013), efeito antitérmico e apresenta ação contra 

infecções e parasitas intestinais (MARTINS et al., 2010). 

O óleo essencial de Ocimum basilicum é produzido na planta pelo metabolismo 

secundário e sua quantidade e composição tendem a variar como resposta da planta 

à situações de estresse por alterações no ambiente e fase fenológica (SANGWAN et 

al., 2001). Esse composto fica armazenado nas mais diversas estruturas da planta 

como tricomas, canais oleíferos por onde são liberados apresentado o odor 

característico das plantas (SIMÕES; SPITZER, 2000).  

A composição química do óleo essencial varia de acordo com as diferentes 

variedades e a localização geográfica em que se encontram apresentando diferentes 

componentes. Da Costa et al. (2015) relataram que diferentes variedades de 

manjericão provenientes de regiões distintas apresentaram grande diversificação na 

composição química com predominância de diferentes substâncias. Yokota e Souza. 

(2017) observaram maiores produtividades em função de diferentes espaçamentos 

de plantio. Carvalho et al. (2010) relataram alterações no óleo essencial 

principalmente em função do manejo nutricional e da irrigação.   
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Esses óleos essenciais são extremamente concentrados, hidrofóbicos e 

extraídos por destilação por arraste de vapor de água (LUBBE e VERPOORTE, 

2011). Estima-se que mundialmente 250.000 toneladas de óleos essenciais são 

produzidas (PRAJAPATI et al., 2016). A produção mundial de óleo essencial de 

manjericão está na ordem de 50 a 100 toneladas por ano (LUBBE e VERPOORTE, 

2011) e apresenta bom valor de mercado e boa rentabilidade para o produtor.  

As substâncias encontradas no óleo essencial variam entre os genótipos de 

manjericão encontrados. De acordo com alguns autores, variedades estudadas na 

Austrália apresentam como componentes principais na composição do óleo 

essencial metil chavicol e linalol, em diversas concentrações (LACHOWICZ et al., 

1997). Na índia as variedades são ricas em metil chavicol (SARAN et al., 2017) e no 

Brasil algumas variedades têm como principal componente o linalol (BLANK et al., 

2007; VELOSO et al., 2014).  

O linalol é uma substância de grande interesse na indústria farmacêutica e de 

cosméticos sendo utilizado na fabricação de perfumes e outros produtos. Essa 

substância pode ter origem natural ou sintética, contudo a de origem natural 

proveniente de plantas possui características diferenciadas despertando maior 

interesse comercial.  Esse componente é naturalmente encontrado em grande 

quantidade na madeira do pau-rosa com concentração de até 90%, porém essa 

árvore da amazonia tem crescimento relativamente lento e está ameaçada pela forte 

exploração e graças a isso vem se despertando o interesse por outras fontes como o 

manjericão rico em linalol que apresenta como vantagem o fato de poder ser 

cultivado o ano inteiro e com mais de uma colheita por ano dependendo da região 

(ERENO, 2006). 

A ocorrência de estresse por excesso ou deficiência hídrica nas plantas é um 

dos maiores responsáveis por alterações na produção e no  desenvolvimento da 

cultura, afeta diretamente a altura, diâmetro do caule, número de folhas, área foliar e 

massa seca e fresca, que são as partes utilizadas para extração de óleo essencial. 

Vários autores observaram variações no crescimento  das plantas de manjericão 

quando submetidas a estresse hídrico resultando em redução no porte da planta e 

por consequência redução no peso fresco e seco do manjericão (CALISKAN et al., 

2017; KHALID, 2006; RADÁCSI et al., 2010; SIMON et al., 1992; SIROUSMEHR, 

ARBABI e ASGHARIPOUR, 2014). 
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Dentro dos manejos utilizados o solo é um fator de extrema importância na 

produção, uma vez que serve de base de fixação para as plantas, fonte de 

nutrientes, aeração e água para a cultura. A sua textura é definida pelos teores de 

argila, areia e silte, tem influência direta na retenção e disponibilização de água 

devido a variação da quantidade de microporos presentes. 

No Brasil são encontrados diferentes tipos de texturas de solo que podem variar 

do arenoso ao argiloso, com presença de intermediários que podem ser 

classificados como textura média. Esses solos apresentam características distintas 

que implicam em diferenças no manejo como frequência de irrigação, adubação, 

agregação do solo, compactação e consequentemente na produção.  

O solo de textura arenosa apresenta como características a baixa retenção de 

água e nutrientes, porém apresenta boa aeração, promovida pelo grande número de 

macroporos, o que pode ser favorável para alguns tipos de plantas. O solo argiloso 

por outro lado apresenta alta retenção de água e de nutrientes muitas vezes 

possibilitando um melhor desenvolvimento da cultura além de promover uma boa 

fixação da planta ao solo, possibilitanto um melhor desenvolvimento desta. Os solos 

de textura média como a própria classificação diz apresentam características 

intermediárias em relação retenção de água e nutrientes do solo.  

Bedin et al. (2003) trabalhando com três texturas de solo “argiloso médio e 

aronoso” relataram diferenças significativas na produção de massa seca das plantas 

avaliadas devido a diferença nutricional promovidas por cada tipo de solo. Brito. 

(2014) relatou diferenças na produtividade do feijoeiro em três texturas de solo e 

diferentes manejos de irrigação. 

As hipóteses desse estudo são:  

H1: O estresse hídrico afeta o teor e a composição de óleo essencial.  

H2: A época de colheita afeta o teor e a composição do óleo essencial. 

Neste contexto, identificar qual a melhor fase fenológica para a colheita em 

relação ao crescimento da planta e o teor do óleo essencial nela presente é de 

extrema importância, uma vez que a produção de massa seca pode variar em 

função das fases fenológicas da planta, da textura do solo e do manejo da irrigação, 

bem como, em função do estresse hídrico, seu metabolismo secundário é 

modificado e, portanto, afetando a composição do óleo essencial. É muito oportuno 

definir, para diferentes texturas de solo, qual a melhor tensão de irrigação e qual a 
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época de colheita que resultam em maior e melhor produção de óleo essencial do 

manjericão (linalol). 
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CAPÍTULO 1 - DESENVOLVIMENTO E TEOR DE ÓLEO ESSENCIAL DE Ocimum 

basilicum EM SOLO ARGILOSO EM FUNÇÃO DE TENSÕES DA ÁGUA NO 

SOLO E FASES DO FORESCIMENTO* 

* Artigo de acordo com as normas “Journal - Agricultural Water Management” 

ABSTRACT 

Sweet basil is a plant with wide geographical distribution that depending on the 

climate can be produced all year round. The essential oil extracted from its aerial part 

has been widely used by the pharmaceutical and perfumery industry because of its 

quality and because it is a natural product. The objective of this work was to evaluate 

basil plants (Ocimum basilicum L.) rich in essential oil in different soil water stresses 

in three harvest periods in clayey soils with respect to the growth and vegetative 

development and the chemical composition and yield of extracted essential oil of the 

plant. The experiment was conducted in a greenhouse within the experimental area 

of the Department of Rural Engineering of the Faculty of Agronomic Sciences (FCA / 

UNESP), Campus de Botucatu - SP. We studied the combination of 5 soil water 

stresses (20, 30 40 50 and 60 kPa) during the beginning, middle and end of 

flowering. For the harvesting phases, a gradual increase was observed between the 

beginning of flowering and end of flowering for the growth variables dry mass, dry 

mass of inflorescências, plant height, stem diameter, total fresh mass and fresh mass 

of inflorences. The essential oil content had similar behavior with increase in the 

amount according to the growth of the plant until the end of the flowering. Irrigation 

levels did not have a significant influence on the dry mass of the inflorences, height 

of the plants, fresh mass of the inflorescences and number of inflorescences per 

plant, however a reduction was observed in the values with the increase of the water 

tension in the soil for the variables total dry mass, stem diameter at the base, total 

fresh mass. The essential oil content showed no difference between the irrigation 

tensions. The analysis of the chemical composition of the essential oil showed that in 

general the harvesting period had greater influence on the chemical composition of 

the essential oil in most of the components and only the component Acetato de 

isobornila showed increase in its quantity with the increase of the water tension in the 

soil . 

Key words: Basil, Essential oil, oil composition, water tension, phenological phase 
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RESUMO 

O manjericão é uma planta de ampla distribuição geográfica que, dependendo do 

clima, pode ser produzida durante o ano todo. O óleo essencial extraído da sua 

parte aérea é muito utilizado pela indústria de fármacos e perfumaria devido a sua 

qualidade e por se tratar de um produto natural.  O objetivo deste trabalho foi avaliar 

plantas de manjericão (Ocimum basilicum L.) ricas em óleo essencial em diferentes 

tensões de água no solo em três épocas de colheita, em solo argiloso quanto ao 

crescimento e desenvolvimento vegetativo e a composição química teor e 

rendimento do óleo essencial extraído da planta. O experimento foi conduzido em 

vaso dentro de casa de vegetação pertencente a área experimental do 

Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA / 

UNESP), Campus de Botucatu – SP. Foram avaliadas as combinações de 5 tensões 

de água no solo (20, 30 40 50 e 60 kPa) com 3 épocas de colheita (início, meio e 

final do florescimento). Para as fases da colheita, foi observado um aumento gradual 

entre início do florescimento e fim do florescimento para as variáveis massa seca, 

massa seca das inflorescências, altura das plantas, diâmetro do caule, massa fresca 

total e massa fresca das inflorescências. O teor de óleo essencial teve 

comportamento semelhante com aumento na quantidade conforme o crescimento da 

planta até o final do florescimento. Os níveis de irrigação não tiveram influência 

significativa para massa seca das inflorescências, altura das plantas, massa fresca 

das inflorescências e número de inflorescências por planta, porém foi observada 

redução nos valores com o aumento da tensão da água no solo para as variáveis 

massa seca total, diâmetro do caule na base e massa fresca total. O teor de óleo 

essencial não diferiu entre as tensões de irrigação. A análise da composição química 

do óleo essencial mostrou que, em geral, a época de colheita teve maior influência 

na composição química do óleo essencial na maior parte dos componentes. Apenas 

o componente acetato de isobornila apresentou aumento em sua quantidade com o 

aumento da tensão da água no solo. 

 

Palavras chave: Manjericão, óleo essencial, composição do óleo essencial, tensão 

da água no solo, fase fenológica. 
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1.1 INTRODUCÃO 

O manjericão (Ocimum basilicum L.) é uma planta de uso medicinal pertencente à 

família Lamiaceae, contendo substâncias de usos variados que vão da indústria 

alimentícia a farmacêutica, entre outras (Hanif et al., 2011; Martins et al., 2010; 

Matos, F.J.A.; Lorenzo, 2003). A planta pode ser comercializada em diversas formas, 

como seca, in-natura e congelada e é uma importante fonte de renda para pequenos 

produtores especializados em cultivos hortícolas (Vieira et al., 2003). 

No Brasil, a cultura do manjericão se destaca entre as plantas aromáticas para 

consumo in natura bem como na indústria para extração de óleo essencial (Amaro et 

al., 2012) e é encontrada em todos os Estados, porém seu ciclo varia de acordo com 

a região. No norte e nordeste, com destaque para o estado de Sergipe, o manjericão 

é classificado como planta perene uma vez que se trata de um local quente em que 

a planta pode se desenvolver durante todo o ano com várias possibilidades de 

podas para retirada de material. Nas regiões mais ao sul do Brasil, devido às baixas 

temperaturas a planta é cultivada como anual (Marques et al., 2015). 

O manjericão pode acumular uma grande variedade de compostos que são 

constituintes de óleos aromáticos voláteis presentes na planta, também conhecidos 

como óleos essenciais, ricos em compostos químicos como terpenos e 

fenilpropanos (Vieira et al., 2001; Vieira e Simon, 2000). 

 O óleo essencial presente na planta vem se destacando cada vez mais devido ao 

seu uso em diversos processos e produtos bem como pelo alto valor comercial, 

estimulando o cultivo dessa cultura por produtores (Blank et al., 2004). O óleo 

essencial é utilizado em diversos produtos como perfumaria, cosméticos, 

condimentos em carnes, bebidas entre outros (Loughrin e Kasperbauer, 2001).  

A constituição do óleo essencial varia entre as diversas espécies botânicas 

conhecidas e estudadas e seu teor bem como qualidade podem se alterar 

dependendo da genética, clima, fase de coleta do material vegetal entre outros 

(Trapp e Croteau, 2001).  

Visando a produção de óleo essencial, vários fatores podem interferir no 

desenvolvimento da planta e consequentemente na produção e na qualidade do óleo 

essencial. De acordo com Carvalho et al. (2010) temperatura, fotoperíodo e até 
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mesmo a irradiação solar (Chang et al., 2008) promovem interferência no 

crescimento do manjericão.  Carvalho et al. (2010) observaram também que dentre 

os tratos culturais os que mais influênciaram no desenvolvimento da planta foram a 

nutrição, a irrigação e a época de colheita.  

Em algumas variedades de manjericão o óleo essencial pode ser rico em uma 

substância conhecida como linalol que pode atingir até 70% da composição do óleo, 

o que representa uma boa alternativa para o linalol sintético. Na atualidade, as 

maiores concentrações de linalol são encontradas na madeira do pau-rosa que pode 

atingir até 90% do composto, porém o pau-rosa é uma planta amazônica e a mesma 

está em risco de extinção em função da exploração da sua madeira (Ereno, 2006). 

Ottai et al. (2012) estudando diferentes cultivares de manjericão observaram que o 

linalol está entre os principais compostos encontrado nas plantas. 

Em plantas medicinais, estudos envolvendo a produção e obtenção de produtos 

comerciais em função de diferentes manejos de irrigação têm mostrado a 

importância do conhecimento e correto manejo hídrico durante o desenvolvimento 

das culturas. Em eucalipto foi observado que maiores lâminas de irrigação 

interferiram diretamente na produção de óleo essencial (Queiroz et al., 2017). Em 

capim-limão Cymbopogon citratus o estresse hídrico promoveu um aumento na 

massa seca total, produtividade e concentração de óleo essencial (Pinto et al., 

2014). Em manjericão, diferentes manejos de irrigação interferiram no 

desenvolvimento da planta como massa fresca e massa seca, influênciando na 

produção de óleo essencial (Pravuschi et al., 2010). 

As hipóteses desse estudo são:  

H1: O estresse hídrico afeta o teor e a composição de óleo essencial.  

H2: A época de colheita afeta o teor e a composição do óleo essencial.  

Assim, identificar qual o melhor período para a colheita em função do crescimento 

da planta e do rendimento do óleo essencial nela presente é de extrema 

importância, uma vez que a produção de massa seca pode variar em função das 

fases fenológicas da planta e do manejo da irrigação, pois em  função do estresse 

hídrico, seu metabolismo secundário é modificado e, portanto, afetando a 

composição do óleo essencial. É muito oportuno definir, para solos de textura 
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argilosa, qual a melhor tensão de irrigação e qual a época de colheita que resultam 

em maior e melhor produção de óleo essencial do manjericão (linalol). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as variáveis de crescimento da planta de 

manjericão bem como o teor de óleo essencial e sua composição em diferentes 

tensões de manejo da irrigação e épocas de colheita, para solo de textura argilosa.  

 

1.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

1.2.1 Área experimental 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente à área experimental 

do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA 

/ UNESP), Campus de Botucatu – SP durante o período  de 10 de Setembro de 

2016 até 18 de janeiro de 2017. A altitude média do local é de 786 m, a latitude é 

22°51’03” Sul e a longitude 48°25’37” Oeste, clima subtropical, com verões quentes 

e úmidos e invernos frios e secos. As dimensões da estufa são 7 metros de largura 

por 30 de comprimento, com 6 metros de altura no ponto mais alto.  

 

1.2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 15 

tratamentos, decorrentes da combinação de 5 tensões que definem o momento de 

irrigar (20, 30 40 50 e 60 kPa) e três épocas de colheita (início, meio e fim do 

florescimento), com 4 repetições, cada uma composta por 4 vasos. Cada tratamento 

foi composto por uma época de colheita e uma tensão da água no solo para a 

irrigação. O trabalho foi conduzido em vasos de 14 litros e para a irrigação foi 

montado um sistema que possibilitou irrigação independente para cada tratamento. 

A análise estatística dos dados considerou a análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
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1.2.3 Origem da plantas e manejo da cultura 

As mudas de manjericão-doce Ocimum basilicum L. foram fornecidas pelo IAC 

(Instituto Agronômico de Campinas), obtidas pelo processo de estaquia proveniente 

de uma mesma matriz, que está sendo melhorada e estudada para obtenção de óleo 

essencial. O transplantio no vaso definitivo ocorreu 60 dias após a estaquia, no dia 

10 de setembro de 2016, colocando 3 mudas por vaso. A diferenciação no manejo 

da irrigação ocorreu 40 DATP (dias após o transplantio) e a colheita foi realizada três 

vezes durante o ciclo da cultura retirando-se uma planta inteira, das três presentes 

em cada vaso. A primeira colheita ocorreu no início do florescimento (70 DATP), a 

segunda em pleno florescimento (100 DATP) e a terceira no final do florescimento 

(130 DATP). Antes de cada colheita todos os tratamentos foram irrigados para 

elevar a tensão de água no solo a 10kPa. Durante a colheita foi realizada a medição 

da altura das plantas, diâmetro do caule na base e contagem do número de 

inflorescências. A parte aérea foi dividida em duas partes, uma contendo 

caule/folhas e a outra as inflorescências, ambas foram pesadas para obtenção da 

massa fresca total e massa freca das inflorescências. Essas partes foram 

posteriormente secas em estufa de circulação de ar forçada a 40ºC até que atingisse 

peso constante para posterior extração do óleo essencial.  

 

1.2.4 Características do solo 

O solo utilizado nesse trabalho tinha predominância de argila sendo classificado  

como Latossolo Vermelho Distroférrico (argiloso) (EMBRAPA, 2006) (Tabela 1) e 

encontrado com frequência em território brasileiro. Os atributos físicos foram 

analisados conforme a metodologia proposta por Claessen et al., (1997). A análise 

química do solo foi realizada de acordo com (Raij et al., 2001) (Tabela 2). A curva de 

retenção de água no solo foi obtida com amostras indeformadas de solo e ajustada 

pelo software Soil Water Retention Curve SWRC (Dourado-Neto et al., 2000) (Figura 

1), apresentando os seguintes parâmetros da equação de Van Gehuchten (1980) (α 

= 1,265; m = 0,2327; n = 1,8696; θR = 0,287 cm³ cm-³; θS = 0,657 cm³ cm-³; Ym = 

0,301). De acordo com (Ramos et al., 2016) as curvas de retenção mostram a 

correlação entre a umidade do solo com seu respectivo potencial mátrico de maneira 

que solos de textura mais pesadas, “argiloso”, apresentam uma boa capacidade de 
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retenção da água. Neste trabalho, a retenção de água a 10kPa, considerada a 

tensão de capacidade de campo  foi de 0,41cm³.cm-³ o que está de acordo com a 

literatura que apresenta valores similares para essa tensão em solo argiloso estando 

na faixa de 0,35 a 0,41cm³.cm-³ (Klein et al., 2006; Tormena et al., 1998) 

O solo utilizado para a condução do experimento foi coletado em campo na camada 

de 0 – 20 cm de profundidade em local em que não havia presença de cultivos ou 

qualquer prática agrícola nos últimos 10 anos. O material passou por peneira para 

remoção de quaisquer resíduos como folhas/raizes e colocado nos vasos para 

posterior correção da acidez e adubação de base. A adubação foi feita 

individualmente em cada vaso e realizada com base na análise química com a 

finalidade de elevar ao máximo os principais nutrientes do solo para que não 

houvesse deficiência. A V% (saturação por bases) foi elevada a 75% com calcário 

dolomítico (PRNT 98%). A adubação de base foi de 30mg de N por litro de solo 

(ureia – 45%), 40 mg de K por litro de solo (cloreto de potássio branco)  e 200 mg de 

P por litro de solo  (super simples - 18% de P2O5, 16% de Cálcio (Ca) e 8% de 

enxofre (S)). 

Tabela 1 - Análise física do solo. 

Camada Areia (g kg-1) Argila (g kg-1) Silte (g kg-1) Textura do Solo 

0 – 20 cm 436      456      108    Argiloso 

 

Tabela 2 - Análise química do solo. 

Camada 
pH M.O. Presina H+Al K Ca Mg SB CTC V% 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3  _ _ _ _ __ _ _ _ _ mmolc dm-3  _ _ _ _ _ _      

0 – 20 cm 3,9 14 5 87 0,5 3 1 5 92 5 
M.O, Matéria orgânica; Presina, Fosforo em resina; SB, Soma de bases; CTC, Capacidade de troca 
catiônica, V%, Saturação de bases. 
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Figura 1 - Curva de retenção da água no solo 

 

1.2.5 Sistema de irrigação 

O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento com um gotejador 

autocompensante de vazão de 2 l h-1 por vaso, sendo este conectado por microtubo 

de 4 mm na linha lateral de 16 mm e esta à linha de derivação de 25 mm. O sistema 

foi pressurizado por uma bomba de irrigação de 0,5 HP de potência e altura 

manométrica total de 30 mca. O sistema foi adaptado para funcionar com pressão 

média de serviço de 15 mca, considerada o ideal para o gotejador. O teste de 

uniformidade dos emissores foi realizado em bancada de ensaios para tubos 

gotejadores, composto por reservatório de água, moto-bomba para pressurizar o 

sistema e um filtro de tela metálica de 200 mesh. São 4 linhas linhas laterais com 

recirculação de água tendo 6 metros de comprimento (equivalente ao comprimento 

das linhas utilizadas na casa de vegetação), além de 2 válvulas de saída de ar e 2 

manômetros. Esse teste representa fielmente o sistema montado na casa de 

vegetação por apresentar comprimento equivalente ao utilizado. 

O coeficiente de uniformidade de aplicação de água foi calculado como descrito por 

Christiansen  - CUC: 
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Em que: Hi lâmina da água no coletor “i” (mm), Hm é a média das lâminas coletadas 

em todos os coletores (mm), e N é o número de coletores. 

O teste de uniformidade do sistema de irrigação apresentou  CUC de 98,5% no teste 

de bancada simulando as condições encontradas dentro da casa de vegetação o 

que, o classifica como sendo muito bom para os padrões de uso em irrigação.  

 

1.2.6 Umidade do solo e necessidade hídrica das plantas 

O momento de irrigar foi baseado em diferentes tensões da água no solo (20, 30, 40, 

50 e 60 kPa) e a reposição da água no solo feita até a capacidade de campo de 10 

kPa. Foram instalados 4 tensiômetros em cada tratamento. Para as leituras foi 

utilizado tensímetro digital de punção com resolução de 0,1 kPa, calibrado antes do 

início das leituras com uma coluna de mercurio feita por vácuo a 20, 30 e 40 cm de 

altura. A irrigação foi realizada sempre que pelo menos três dos quatro tensiômetros 

atingissem a tensão de irrigação determinada para cada tratamento. As leituras dos 

tensiômetros ocorreram 3 vezes por dia a fim de que a reposição de água de cada 

tratamento ocorresse no momento adequado.  

As lâminas de irrigação aplicadas foram calculadas com base na curva de retenção 

a fim de elevar as tensões de 20, 30, 40, 50 e 60 kPa para a tensão definida como 

capacidade de campo a 10kPa (Tabela 3). 

Tabela 3 - Lâminas e tempo de irrigação para cada uma das tensões estudadas. 

  Tensão (kPa) 

  20 30 40 50 60 

Lâminas (mL) 384 561 669 744 800 

Tempo de irrigação (min) 11,51 16,83 20,07 22,33 24,01 

 

Na casa de vegetação também foi instalada uma estação meteorológica da 

Campbell Scientific para coleta de dados meteorológicos como temperatura e 

umidade relativa do ar. 
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A temperatura do ar no interior da casa de vegetação variou de 10,4 a 36,2°C 

durante o período de condução da cultura (Figura 3). A umidade relativa do ar 

durante o período variou entre 20,25 e 99,80% (Figura 4). O clima caracterizou-se 

como sendo subtropical e favoreceu o crescimento desta cultura, já que a planta 

desenvolve-se bem em climas amenos para quentes e umidos (Minami et al., 2007).  

A fase de florescimento do manjericão ocorre no período mais quente do ano que 

corresponde ao verãona região sudeste do Brasil. 

Figura 2 - Temperatura maxima e minima do ar durante o ciclo do manjericão entre 

2016 - 2017 (DATP: Dias após o transplantio). 

 

 
Após o transplantio das plantas em vaso, a irrigação foi feita a fim de que a tensão 

da água no solo não fosse além de 20 kPa até o início da diferenciação do manejo 

da irrigação, que ocorreu 40 DATP quando as plantas já haviam se estabelecido nos 

vasos. 
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Figura 3 - Distribuição da umidade do ar durante o ciclo do manjericão 2016 - 2017 

(DATP: Dias após o transplantio). 

 

 

1.2.7 Extração do óleo essencial  

A extração do óleo essencial foi feita com a parte aérea total da planta juntando o 

material já seco obtido para a determinação da massa de matéria seca do caule/ 

folhas e inflorescência. Os materiais foram picados, pesados em balança de 

precisão (±0.1g) e colocados individualmente em balão volumétrico de 2 L, 

completados com água deionizada até a metade. Realizou-se a hidrodestilação em 

aparato tipo Clevenger (Figura 2) por um período de duas horas. Após a extração 

dos óleos essenciais, foram armazenados individualmente em frascos de vidro cor 

ambar de 2.5 mL devidamente identificados e, em seguida, feita a pesagem com 

balança de resolução/acurácia ±0.0001 g para a análise do teor do óleo essencial 

em (%), obtido pela massa de óleo essencial extraído pela razão massa de materia 

seca e o rendimento de óleo por planta. Posteriormente, os mesmos foram mantidos 

em freezer a -4ºC até o momento da análise da composição química.  
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Figura 4 - Extração do óleo essencial com aparato tipo Clevenger. 

 

 

1.2.8 Análise da composição do óleo essencial  

As analises da composição qumica do óleo essencial foram feitas com 3 repetições 

independentes para cada tratamento na Rutgers University, Department of Plant 

Biology and Plant Pathology e para a cromatografia gasosa o óleo essencial foi 

diluido na proporção 6 µL de óleo essencial em 1.5 mL de solvente T-butil metil 

eterether. A análise foi realizada em um cromatógrafo Agilent 6890 Series FID, GC 

System com coluna capilar de sílica fundida DB5 (5% fenil / 95% dimetilpolisiloxano; 

30 m x 0,25 mm i.d.). O gás hélio foi usado como gás transportador em uma coluna 

pressão de 16,2 psi (0,112 MPa) com pureza de 99.99%. 

A identificação dos constituintes do óleo essencial foi confirmada utilizando o GC 

Agilent 6890 e as condições conectadas a um Detector seletivo de massa de rede 

Agacent 5973 e split 25:1 e 20,1 mL.min-¹. Valor de impacto de eletrons (EI = 70eV) 

As identificações constitutivas foram realizadas usando os tempos de retenção, co-

injeção com padrões autênticos, sempre que possível e combinando os espectros de 

massas com os padrões das bibliotecas de compostos de MS (Wiley 275.L). 
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Os índices de retenção (IR) para séries de n-alcanos (8 a 20) foram calculados para 

fornecer a identificação das substâncias, comparando os valores da literatura 

(Adams, 2007). 

 

1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As irrigações tiveram o comportamento esperado de maneira que os maiores 

intervalos entre as irrigações ocorreram nas maiores tensões variando entre 1,4 dias 

para a tensão da água no solo de 20 kPa e 3,5 dias quando a irrigação ocorreu na 

tensão de 60 kPa (Figura 5). 

Figura 2 – Intervalo entre irrigações em dias para cada tensão da água no solo. 

 

 
1.3.1 Variáveis de Crescimento e tensões de água no solo 

Não foram observadas correlações entre as variáveis época de colheita e tensão da 

água no solo.  

Para o solo de textura argilosa, a massa seca total por planta (MST) apresentou 

diferença significativa com o maior valor de 90,28g para a tensão de 20kPa e esta 

sofreu redução gradativa até chegar a 73,62g na tensão de 60 kPa (Tabela 4). 

Comportamento semelhante foi observado para a massa fresca total por planta 

y = 1.8237ln(x) - 3.9444 
R² = 0.9679 
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(MFT) com 135,78g na menor tensão e 103,3g na tensão mais elevada. (Khalid, 

2006) observaram resultados similares trabalhando com estresse hidrico em solo 

argiloso em várias plantas do gênero Ocimum incluindo Ocimum basilicum L, com 

redução do peso seco e peso fresco das plantas conforme a redução da 

disponibilidade de água no solo. Simon et al. (1992) relataram redução da massa 

seca e fresca em plantas de manjericão sob estresse por deficiência hídrica.   

Caliskan et al. (2017) estudando o efeito das lâminas de irrigação e sua combinação 

com diferentes níveis de salinidade em solo argiloso observaram que a redução da 

quantidade de água associada ao aumento da salinidade potencializou o efeito do 

estresse e afetaram significativamente o crescimento e o desenvolvimento da planta. 

O mesmo autor observou redução considerável da evapotranspiração da cultura.  

As outras variáveis avaliadas altura das plantas (AP), diâmetro do caule (DM), 

número de inflorescências (NI), massa seca das inflorescências por planta (MSI) e 

massa fresca das inflorescências por planta (MFI) não apresentaram diferença 

estatística nos tratamentos sob diferentes tensões da água no solo. 

Tabela 4 - Variáveis de crescimento da planta em função da tensão da água no solo. 

Tensão MST(g) MSI(g) MFT(g) MFI(g) AP(cm) DM(mm) NI 

20 kPa 90,28 A 27,81 A 135,78 A 46,64 A 70,18 A 6,55 A 69,92 A 

30 kPa 81,96 AB 25,90 A 114,04 AB 41,71 A 70,92 A 6,37 A 58,78 A 

40 kPa 79,81 AB 27,62 A 109,99 AB 36,20 A 69,08 A 6,31 A 65,81 A 

50 kPa 79,08 AB 27,10 A 107,90 B 42,06 A 71,15 A 6,21 A 63,18 A 

60 kPa 73,62 B 24,56 A 103,31 B 39,15 A 69,63 A 6,06 A 65,22 A 
*MST – Massa seca total por planta; MSI-massa seca das inflorescências por planta; MFT-massa 
fresca total por planta; MFI-Massa seca das inflorescências por planta; AP-Altura das plantas; DM-
Diâmetro do caule; NI-Número de inflorescências por planta.  
Letras maiusculas devem ser analisadas em colunas. 

 

1.3.2 Variáveis de crescimento e épocas de colheita 

Nas três épocas de colheita avaliadas foi observado aumento dos valores medidos 

para todas as variáveis de crescimento analisadas. A MST e a MFT aumentaram em 

quase 3 vezes entre o início do florescimento (IF) e o Final do florescimento (FF), 

indicando que houve crescimento e incremento de massa da parte aérea da planta 

durante o período observado (Tabela 5).   
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A MSI e MFI tiveram um incremento de 3 a 4 vezes entre a primeira e última coleta, 

ou seja,  entre as fases de IF e FF ocorreu o desenvolvimento e aumento das 

inflorescências presentes nas plantas e que corresponde à parte da planta rica em 

óleo essencial (Filho et al., 2006) de interesse comercial. O NI apresentava em 

média 22 inflorescências por planta no IF e aumentou para 58 durante o pleno 

florescimento, atingindo 113 no FF. Esses resultados indicam que a planta se 

desenvolveu durante todo o período do florescimento e que a maior concentração de 

massa aconteceu até o final desta fase. 

A altura das plantas apresentou diferença significativa entre o IF e F no qual os 

valores aumentaram e posteriormente se mantiveram nesse patamar até o FF, 

indicando que a planta apresentou crescimento vertical até o pleno florescimento e 

que se manteve até o final. O desenvolvimento do manjericão está diretamente 

ligado às condições climáticas e tratos culturais e a altura da planta está 

intimamente ligada com o local de cultivo, estufa ou campo aberto, apresentando 

desenvolvimento superior em casa de vegetação e independentemente do tipo de 

adubação “sintética ou orgânica” (Camilo et al., 2009). Apesar da altura das plantas 

estabilizar no período de pleno florescimento “F”, ocorreu incremento de MST e MFT 

oque indica que o aumento de massa da parte aérea não está ligado com o 

crescimento vertical da planta. Blank et al. (2004) observaram em seu trabalho com 

diferentes genótipos de Ocimum sp. que o incremento de massa seca da parte 

aérea não apresentou correlação com a altura das plantas.  

O DM acompanhou o crescimento das plantas aumentando em média de 5,38mm no 

IF para 7,29mm no FF, oque mostra que durante todo o período  que comprende o 

florescimento a planta se desenvolveu e aumentou a estrutura do caule para 

suportar o incremento de massa na parte aérea.  

Tabela 5 - Variáveis de crescimento da planta em função das épocas de 
florescimento. 

Fase MST(g) MSI(g) MFT(g) MFI(g) AP(cm) DM(mm) NI 

IF 48,61 C 11,11 C 73,28 C 20,33 C 65,02 B 5,38 B 22,03 C 

F 76,63 B 24,97 B 113,44 B 41,20 B 72,31 A 6,24 AB 58,42 B 

FF 117,61 A 43,69 A 155,90 A 61,93 A 73,24 A 7,29 A 113,30 A 
IF-Início do florescimento; F- Pleno florescimento; FF-Final do florescimento; MST – Massa seca total 
por planta; MSI-massa seca das inflorescências por planta; MFT-massa fresca total por planta; MFI-
Massa seca das inflorescências por planta; AP-Altura das plantas; DM-Diâmetro do caule; NI-Número 
de inflorescências por planta. 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas. 
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1.3.3 Teor e rendimento de óleo essencial 

As diferentes tensões da água no solo para o manejo da irrigação não mostraram 

efeito siginificativo no teor de óleo essencial presente na planta que variou entre 

1,12 e 1,21% (Tabela 6). Akbari et al. (2018) trabalhando com diferentes genótipos 

de manjericão relataram concentrações de 1,6% de óleo essencial em condições 

normais de cultivo e de 2,3% em plantas submetidas a estresse salino.  

Simon et al. (1992) observou efeito contrário, em que plantas submetidas ao 

estresse tiveram aumento no teor de óleo essencial. Por outro lado Khalid (2006) 

trabalhando com plantas de manjericão em solo argiloso observou incremento no 

teor de óleo essencial com o aumento do estresse por deficiência hídrica. Essa 

diferença nos resultados pode ser explicada pela diferente adptação da variedade 

utilizada aos efeitos do estresse hídrico bem como região de realização do 

experimento e estágio fenológico, que neste trabalho foi durante todo o 

florescimento.  

 Para os diferentes estágios do florescimento (Tabela 6) se observa aumento 

significativo no teor de óleo essencial entre as fases IF, com 0.80 e F, com 1,34  

permanencendo constante até o FF. Padalia et al. (2017, 2013) estudando diferentes 

variedades de Ocimum basilicum observaram maiores teores de óleo essencial 

durante o pleno florescimento da cultura. 

Com relação as médias do rendimento de óleo essencial por planta foram 

observadas diferenças significativas entre as tensões de irrigação com o maior 

rendimento na tensão de 20 kPa e menor a 60 kPa, ou seja, o estresse por 

deficiencia hidrica reduzio a quantidade de óleo essencial extraído. Para as épocas 

de colheita, o maior rendimento de óleo essencial por planta foi obtido na fase final 

do florescimento FF (Tabela 7), quando a planta apresentou seu maior 

desenvolvimento com maior incremento de massa seca total por planta. Padalia et 

al. (2017) observaram em seu estudo, variação no rendimento de óleo essencial em 

função das épocas de colheita durante o período de florescimento, bem como entre 

as variedades estudadas. De acordo, Trapp e Croteau (2001) relatam que as 

diferentes variedades bem como fatores ambientais interferem no rendimento do 

óleo essencial extraído da planta. 
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Tabela 6 – Teor médio de óleo essencial presente na massa seca em função dos 
estágios de florescimento e tensões de água no solo. 

  Tensão de água do solo (kPa) Fase fenológica 

  20 30 40 50 60 IF F FF 

Conteúdo 
de óleo (%) 

1,22 a 1,21 a 1,13 a 1,12 a 1,12 a 0,80 b 1,34 a 1,34 a 

IF-Início do florescimento; F- Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
Letras minúsculas devem ser analisadas em linha. 

 
Tabela 7 - Rendimento médio de óleo essencial por planta (g) extraído da massa 
seca em função dos estágios de florescimento e tensões de água no solo. 

  Tensão de água do solo (kPa) Fase fenológica 

 
20 30 40 50 60 IF F FF 

Rendimento 1,14 a 1,01 ab 1,00 ab 0,94 ab 0,87 b 0,37 c 1,03 b 1,58 a 
IF-Início do florescimento; F- Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
Letras minúsculas devem ser analisadas em linha. 

 

1.3.4 Composição do óleo essencial 

O óleo essencial do manjericão apresentou em sua composição 49 substâncias 

identificadas (Tabela 8), tendo como principais componentes o linalol, 1,8 cineol, 

cânfora, e eugenol (Figura 6). Esses compostos somados se mostraram como sendo 

aproximadamente 70 % da composição do óleo essencial. Abou El-Soud et al. 

(2015) e Jordán et al. (2017) trabalhando com Ocimum basilicum também 

observaram a predominância do linalol e do 1,8-cineol na composição química do 

óleo essencial.  

O linalol foi a substância encontrada em maior abundância no óleo essencial, 

independentemente do tratamento. Vários outros trabalhos mostram a presença 

dessa substância em plantas do genero Ocimum basilicum (Abou El-Soud et al., 

2015; Ekren et al., 2012; Lemberkovics et al., 1995). 

As diferentes tensões de irrigação em solo argiloso não mostraram efeitos 

significativos sobre as concentrações dos componentes do óleo essencial.  
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    Tabela 8 - Composição química do óleo essencial  
 

Solo textura Argiloso 
Teor medio em (%) das substâncias para Tensão / Época de colheita 

20 kPa 30 kPa 40 kPa 50 kPa 60 kPa 

Pico Substância IF F FF IF F FF IF F FF IF F FF IF F FF 

1 α-Tujeno 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,08 

2 α-Pineno 0,89 1,05 1,14 0,86 1,05 1,02 1,01 0,66 1,11 1,02 0,99 1,07 0,93 0,98 1,03 

3 Canfeno 0,91 1,02 1,11 0,91 1,01 1,04 0,97 0,64 1,11 1,01 0,98 1,08 0,91 0,95 1,00 

4 Sabineno 0,86 0,92 0,74 0,88 0,87 0,89 0,94 0,60 0,93 1,04 0,93 0,94 0,94 0,92 0,65 

5 β-Pineno 1,60 1,80 1,79 1,55 1,71 1,74 1,80 1,13 1,82 1,86 1,72 1,81 1,71 1,71 1,73 

6 Mirceno 0,76 0,78 0,75 0,74 0,77 0,77 0,85 0,52 0,79 0,87 0,79 0,80 0,80 0,79 0,78 

7 α-felandreno 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,06 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,16 

8 α-Terpineno 0,10 0,09 0,15 0,07 0,10 0,13 0,10 0,06 0,12 0,08 0,09 0,13 0,09 0,09 0,12 

9 o-Cimeno 0,08 0,09 0,12 0,07 0,08 0,11 0,08 0,05 0,12 0,08 0,07 0,09 0,07 0,07 0,10 

10 Limoneno 1,93 2,04 2,07 1,88 2,03 2,02 2,10 1,33 2,07 2,11 2,03 2,05 1,96 2,02 2,03 

11 1,8-Cineol 20,35 21,15 21,30 19,89 19,45 22,73 19,33 13,74 23,21 21,17 21,34 23,92 20,96 21,33 21,81 

12 (E)-β-Ocimeno 0,29 0,23 0,24 0,28 0,30 0,27 0,34 0,20 0,28 0,30 0,33 0,33 0,31 0,35 0,32 

13 ɣ-Terpineno 0,20 0,19 0,28 0,15 0,20 0,25 0,21 0,13 0,23 0,17 0,18 0,26 0,18 0,19 0,22 

14 n-Octanol 0,13 0,12 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14 0,07 0,11 0,14 0,10 0,12 0,14 0,10 0,11 

15 Cis-hidrato de sabineno 0,45 0,50 0,35 0,65 0,43 0,32 0,47 0,33 0,39 0,64 0,56 0,29 0,52 0,56 0,55 

16 Fenchona 2,52 2,32 2,32 2,42 2,53 2,45 2,42 1,73 2,49 2,39 2,74 2,77 2,48 2,79 2,60 

17 Linalol 32,51 33,82 33,10 33,34 33,52 34,98 30,93 21,94 32,47 31,81 32,64 33,31 30,69 32,38 30,61 

18 Trans-hidrato de sabineno 0,17 0,18 0,13 0,20 0,15 0,13 0,17 0,11 0,16 0,19 0,17 0,13 0,17 0,17 0,17 

19 Fenchol 0,05 0,02 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,02 

20 (E)-Epoxy-ocimeno 0,05 0,04 0,03 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,07 0,05 0,06 0,07 0,04 

21 Cânfora 15,13 15,47 16,44 14,56 14,67 16,72 14,24 10,29 16,83 14,90 15,53 17,23 14,53 15,36 15,89 

22 neo-Mentol 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,05 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 
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23 δ-Terpineol 0,45 0,47 0,48 0,40 0,42 0,47 0,42 0,34 0,51 0,43 0,54 0,50 0,44 0,54 0,58 

24 Terpin-4-ol 0,69 0,65 0,95 0,53 0,66 0,85 0,64 0,45 0,81 0,55 0,64 0,89 0,62 0,63 0,68 

25 α-Terpineol 2,79 2,88 2,94 2,56 2,67 2,81 2,64 1,93 2,81 2,68 2,88 2,83 2,70 2,91 2,90 

26 Acetato de octanila 0,09 0,10 0,11 0,10 0,10 0,12 0,10 0,08 0,12 0,10 0,12 0,13 0,11 0,13 0,13 

27 Chavicol 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,03 0,03 0,05 0,04 

28 Acetato isobornila 0,20 0,25 0,35 0,21 0,26 0,36 0,25 0,22 0,39 0,21 0,32 0,41 0,26 0,36 0,45 

29 Acetato de mirtenila 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,09 0,06 0,07 0,09 0,09 0,07 0,09 0,09 0,05 

30 Eugenol 5,66 6,13 4,75 4,99 5,57 3,71 5,61 3,52 3,63 5,20 5,31 3,52 5,29 5,36 4,51 

31 Copaeno 0,05 0,06 0,07 0,05 0,08 0,04 0,06 0,04 0,06 0,05 0,05 0,04 0,06 0,06 0,04 

32 β-Bourboneno 0,15 0,19 0,30 0,13 0,24 0,18 0,18 0,13 0,24 0,13 0,17 0,17 0,14 0,18 0,22 

33 (E)-Cariofileno 0,61 0,57 0,69 0,59 0,80 0,46 0,74 0,43 0,59 0,57 0,63 0,48 0,64 0,75 0,61 

34 A-trans-bergamoteno 0,29 0,38 0,44 0,33 0,50 0,29 0,43 0,28 0,32 0,35 0,34 0,27 0,41 0,42 0,30 

35 α-Guaieno 0,11 0,11 0,14 0,10 0,14 0,08 0,13 0,07 0,11 0,10 0,11 0,09 0,11 0,11 0,13 

36 Cis-4-dieno cadina-1(6) 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 

37 α-Humuleno 0,26 0,18 0,24 0,23 0,26 0,15 0,32 0,14 0,19 0,24 0,22 0,15 0,28 0,26 0,26 

38 Germacreno D 0,10 0,08 0,11 0,08 0,12 0,06 0,13 0,06 0,08 0,09 0,08 0,06 0,11 0,09 0,12 

39 Valenceno 1,49 1,44 1,44 1,52 1,97 0,99 1,91 1,05 1,17 1,49 1,50 0,94 1,69 1,57 1,32 

40 Germacreno B 0,17 0,14 0,17 0,17 0,19 0,10 0,21 0,12 0,13 0,16 0,16 0,11 0,18 0,17 0,13 

41 α-Bulneseno 0,17 0,15 0,18 0,16 0,21 0,11 0,19 0,11 0,15 0,15 0,17 0,11 0,17 0,16 0,16 

42 Zonareno 0,34 0,39 0,46 0,36 0,52 0,31 0,46 0,29 0,37 0,35 0,39 0,28 0,41 0,43 0,36 

43 α-Cadineno 0,02 0,06 0,13 0,03 0,06 0,08 0,05 0,06 0,09 0,03 0,05 0,07 0,03 0,05 0,10 

44 Cis-murol-5-em-4-β-ol 0,07 0,06 0,03 0,11 0,06 0,03 0,08 0,04 0,03 0,08 0,07 0,03 0,08 0,07 0,03 

45 Cis-murol-5-em-4-α-ol 0,06 0,04 0,03 0,07 0,06 0,03 0,08 0,03 0,03 0,07 0,06 0,03 0,07 0,06 0,08 

46 Óxido de cariofileno 0,05 0,10 0,16 0,05 0,10 0,11 0,07 0,06 0,12 0,05 0,08 0,10 0,05 0,09 0,12 

47 epi-1-cubenol 0,33 0,29 0,31 0,32 0,35 0,23 0,41 0,21 0,22 0,32 0,31 0,19 0,34 0,30 0,23 

48 Valeraniol 2,33 1,77 1,85 2,31 2,23 1,39 2,98 1,32 1,20 2,30 1,98 1,06 2,47 1,90 1,32 

49 Bergamotol 0,08 0,03 0,04 0,08 0,06 0,03 0,09 0,05 0,02 0,06 0,04 0,00 0,07 0,06 0,07 
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Total identificados 95,86 98,73 98,96 94,48 97,07 99,11 94,75 64,86 98,08 95,99 97,89 99,23 94,58 97,89 95,07 

 
Hidrocarboneto 
monoterpênico 

7,75 8,36 8,56 7,52 8,27 8,39 8,54 5,43 8,75 8,70 8,25 8,72 8,05 8,20 8,21 

 
Monoterpeno oxigenado 75,50 77,91 78,57 75,00 75,01 82,04 71,75 51,24 80,29 75,22 77,63 82,51 73,63 77,29 76,42 

 
Hidrocarboneto 
sesquiterpênico 

3,78 3,77 4,42 3,80 5,13 2,89 4,87 2,79 3,53 3,73 3,90 2,80 4,25 4,28 3,80 

 
Sesquiterpeno oxigenado 2,92 2,29 2,42 2,93 2,85 1,83 3,71 1,71 1,61 2,87 2,53 1,41 3,09 2,47 1,85 

 
Outros 5,91 6,40 4,99 5,23 5,81 3,97 5,88 3,70 3,90 5,47 5,58 3,80 5,57 5,64 4,79 

IF-Início do florescimento; F- Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura química das principais substâncias encontradas no óleo essencial. 
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Durante as épocas de colheita avaliadas (início do florescimento, pleno 

florescimento e final do florescimento) apenas alguns componentes tiveram variação 

(Tabela 9). 

Tabela 9 - Substâncias com alterações significativas no óleo em função das fases 
fenológicas de colheita. 

Substâncias IF   F   FF   

Linalol 31,856 a 30,894 a 32,894 a 

1,8-cineol 20,336 ab 19,40 b 22,593 a 

Cânfora 14,630 ab 14,262 b 16,619 a 

α-Terpineol 0,427 b 0,461 ab 0,510 a 

Chavicol 0,031 b 0,042 a 0,034 ab 

Acetato de isobornila 0,225 c 0,280 b 0,392 a 

Eugenol 5,348 a 5,177 a 4,025 b 
IF-Início do florescimento; F- Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
Letras minúsculas devem ser analisadas em linha. 
 

A concentração de linalool, componente marjoritário no óleo essencial, não mostrou 

diferenças significativas nas três colheitas avaliadas. As substâncias 1,8-cineol e 

cânfora, segunda e terceira substâncias mais abundantes no óleo essencial do 

manjericão, apresentaram variação apenas nas diferentes fases de colheita, com 

maiores valores durante o início e no final do florescimento. 

O 1,8-cineol também conhecido como eucaliptol e a cânfora são comumente 

encontrados em certas variedades de manjericão (Hani et al., 2015; Jordán et al., 

2017; Khakdan et al., 2017; Simon et al., 1992). A cânfora é um composto 

importante presente no manjericão e faz parte da classificação de plantas do genero 

Ocimum; suas maiores concentrações estão nas folhas podendo estar ausente nas 

inflorescências (Filho et al., 2006).  

O eugenol foi encontrado em maior quantidade durante o início do florescimento IF, 

reduzindo sua quantidade até o FF. O α-terpineol e chavicol apareceram em maior 

quantidade conforme o avanço da floração. Saran et al. (2017) estudando diferentes 

genótipos de manjericão observaram resultados similares com alteração da 

composição química do óleo essencial dependendo da fase fenológica das plantas e 

ocorrência em alguns acessos de maiores concentrações de eugenol durante o 

início do florescimento e aumento de chavicol durante a plena floração. 
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Em determinadas variedades esses componentes estão intimamente ligados às 

Características sensoriais encontradas nas plantas que podem variar de um aroma 

doce, limão, picante entre outros (Bernhardt et al., 2015).  

 

1.4 CONCLUSÕES 

As diferentes tensões de água no solo não mostraram interferências significativas no 

teor de óleo essencial porém menores tensões aumentaram as variaveis de 

crescimento. 

Nas fases de pleno florescimento e final do florescimento se obteve o maior teor de 

óleo essencial. 

Para as variáveis de crescimento, massa seca, fresca, altura e diâmetro os maiores 

valores obtidos sempre foram observados no final do florescimento.  

Para os quatro principais componentes do óleo essencial, o Linalol aparece em 

maiores quantidades. Em se tratando do 1,8 cineol e cânfora a melhor época de 

colheita foi no F enquanto que o eugenol é favorecido entre o IF e FF. 
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CAPÍTULO 2 - DESENVOLVIMENTO E TEOR DE ÓLEO ESSENCIAL DE Ocimum 

basilicum L. EM SOLO MÉDIO EM FUNÇÃO DAS TENSÕES DA ÁGUA NO 

SOLO E FASES FENOLÓGICAS* 

 

* Artigo de acordo com as normas “Journal - Agricultural Water Management” 

 

ABSTRACT 

Basil essential oil has been prominent in the perfumery and pharmaceutical industry 

by your chemical composition that may vary between varieties and geographical 

location. The plants secondary metabolism is responsible for the oil production and 

this is influenced by stress situations as water deficit, temperatura and others. The 

objective this study was evaluate the plant development, chemical composition and 

essential oil content from sweet basil rich in linalol as a function of soil water tension 

and harvesting times in medium texture soil. The study was done in a greenhouse. 

The experiment consisted of three harvesting times during the flowering stage 

(beginning flowering, full flowering and final flowering), for each harvesting season 

the irrigation was performed in five different soil water tensions (20, 30, 40, 50 and 60 

kPa), totaling 15 treatments resulting from the combination between harvesting time 

and an irrigation tension. The plants of Ocimum basilucum L. presented a 

development consistent with what was expected during the greenhouse cultivation.  

Irrigation in lower soil water tension promoted a better increase iof dry and fresh 

mass of the plants and the final flowering phase showed higher values for all growth 

variables analyzed. Independent of irrigation tension, the highest essential oil content 

were found in the final flowering stage. In general, the proportions of the essential oil 

components varied differently between harvest time and irrigation tensions. 

Key words: Basil, essential oil, hídrical stress, linalol, tension. 

 

 

 

 

 



54 
 

RESUMO 

O óleo essencial de manjericão vem sendo destaque na indústria de perfumaria e 

farmacêutica pela sua composição química que pode variar entre as variedades e 

localização geográfica de cultivo. O metabolismo secundário das plantas é o grande 

responsável pela produção do óleo essencial e esse sofre influência por situações 

de estresse como hídrico e temperatura dentre outros. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o desenvolvimento, composição química teor e rendimento de óleo essencial 

de manjericão rico em linalol em função das tensões de água no solo e épocas de 

colheita, em solo de textura média. O experimento foi realizado em casa de 

vegetação e consistiu de três épocas de colheita (início do florescimento, pleno 

florescimento e final do florescimento) e 5 valores de tensão de água no solo para 

definir o momento de irrigar (20, 30, 40, 50 e 60 kPa), totalizando 15 tratamentos, 

resultantes da combinação de uma época de colheita e uma tensão de irrigação. As 

plantas de Ocimum basilucum L. apresentaram desenvolvimento condizente com o 

esperado durante o cultivo em casa de vegetação. A irrigação realizada com 

menores tensões de água no solo promoveu maior incremento na massa seca e 

fresca das plantas e a fase final do florescimento apresentou maiores valores para 

todas as variáveis de crescimento analisadas. Independentemente da tensão de 

irrigação, os maiores teores de óleo essencial foram encontrados na colheita 

realizada no final do florescimento. As proporções dos componentes do óleo 

essencial variaram entre época de colheita e tensão de irrigação. 

Palavras chave: manjericão, óleo essencial, estresse hídrico, linalol, tensão. 
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2.1 INTRODUCÃO 

Ocimum basilicum L. é uma planta herbácea e aromática de grande importância no 

mundo, sendo originária da Índia, do sudoeste da Ásia e da África (Putievsky e 

Galambosi, 1999), sendo conhecido popularmente como manjericão, manjericão-de-

folha-larga, alfavaca, alfavaca-cheirosa, alfavaca-de-jardim, alfavaca-doce, alfavaca-

d’américa, basilicão, basílico, manjericão-branco, manjericão-doce e manjericão-

grande, sendo este da família Lamiaceae. A espécie é cultivada para produção de 

óleo essencial, sendo grande produtora de metil chavicol e linalol em diversas 

concentrações (Lachowicz et al., 1997). No Brasil algumas variedades têm como 

principal componente o linalol (Blank et al., 2007; Veloso et al., 2014). Esta planta é 

cultivada para produção comercial de óleo essencial, sendo considerada uma planta 

de uso medicinal (Ahmed et al., 2014) e de uso culinário. O linalol, principal 

substância encontrada em algumas variedades é utilizado para diversas finalidades 

como terapias medicinais, farmacêutica, aplicação nas indústrias de produção de 

alimentos, fabricação de cosméticos e perfumes (Agami et al., 2016; Suppakul et al., 

2003). 

O manjericão é produzido comercialmente em praticamente todos os países 

tropicais, e equatoriais, entretanto esta planta é mais adaptada ao clima subtropical. 

No Brasil, a produção dessa cultura ocorre em todo o país visa a produção do 

produto in-natura para comercialização da parte aérea composta por folhas verdes 

aromáticas e seu cultivo é feito principalmente por pequenos produtores (May et al., 

2008). Segundo Favorito et al. (2011), existem em algumas regiões do nordeste 

brasileiro, cultivos em maior escala voltados para produção de óleo essencial. 

A qualidade dos fitoterápicos depende de uma série de fatores, mas tem início na 

identificação correta da espécie e continua no plantio, na colheita, e no 

beneficiamento. Diversos fatores influênciam a qualidade final do óleo essencial das 

plantas, tais como: variações climáticas, solo, época de colheita, características 

genéticas da planta, condições de secagem e tempo de armazenamento (Barbosa et 

al., 2006). Os óleos essenciais são produtos do metabolismo secundário das plantas 

e em geral variam sua composição e quantidade quando submetidos a diferentes 

ambientes e formas de manejo (Sangwan et al., 2001). Para Carvalho et al, (2010) 
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fatores como temperatura, fotoperíodo e até mesmo a irradiação solar influênciam 

diretamente na composição e quantidade (Chang et al., 2008; Lung et al., 2016).  

Uma das principais formas de manejo utilizada é a irrigação, esta é imprescindível e 

muda de acordo com o ambiente, a cultura e o solo. O manejo da irrigação é algo 

trabalhoso e exige atenção especial por parte do produtor, principalmente o de óleo 

essencial que para suprir a demanda de água das plantas na hora certa e na 

quantidade certa pode utilizar manejo via clima, via planta e via solo.  

As hipóteses desse estudo são:  

H1: O estresse hídrico afeta o teor e a composição de óleo essencial. 

H2: A época de colheita afeta o teor e a composição do óleo essencial.  

Desta forma o objetivo deste trabalho foi avaliar a composição e o teor de óleo 

essencial de manjericão em função das tensões de água no solo e épocas de 

colheita,  em solo de textura média.  

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.2.1 Área experimental 

Este trabalho foi conduzido em vaso dentro de casa de vegetação cujas dimensões 

são de 30 metros de comprimento, sete de largura e seis de altura no ponto mais 

alto. O período de condução do trabalho com diferenciação na irrigação foi de 10 de 

Setembro de 2016 até 18 de janeiro de 2017.  

A área está localizada no Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de 

Ciências Agronômicas (FCA/UNESP), Campus de Botucatu – SP, nas coordenadas 

geográficas latitude 22°51’03” Sul e longitude 48°25’37” Oeste com 786 metros de 

altitude em relação ao nível do mar.   

 

2.2.2 Delineamento experimental e tratamentos 

O experimento consistiu de 15 tratamentos composto por três épocas de colheita 

(início do florescimento, pleno florescimento e final do florescimento) e cinco 

diferentes tensões de irrigação da água no solo (20, 30, 40, 50 e 60 kPa). Cada 
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tratamento teve 4 repetições, em que cada repetição foi composta por 4 vasos com 

3 plantas por vaso, ou seja, uma planta para cada época de colheita. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado e o sistema de irrigação foi 

independente para cada tratamento a fim de se garantir a irrigação quando a tensão 

da água nos solo atingisse uma das cinco tensões predefinidas. A análise estatística 

dos dados considerou a análise de variância e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

2.2.3 Manejo da cultura e origem das plantas 

As mudas de manjericão doce foram obtidas por meio da estaquia e foram 

fornecidas pelo IAC – Instituto Agronômico de Campinas, a variedade utilizada esta 

sendo melhorada para obtenção de óleo essencial e tem como componente 

majoritário o linalol. Todas as mudas foram provenientes de um mesmo material 

genético para garantir o máximo de uniformidade e comportamento semelhante em 

relação ao estresse hídrico. O plantio nos vasos definitivos foi realizado quando 

essas mudas estavam com 60 dias depois de feita a estaquia e com bom 

enraizamento. Durante os primeiros 40 dias após o transplantio (DATP) nos vasos 

definitivos o manejo da irrigação foi idêntico para todos os vasos a fim de garantir o 

pleno estabelecimento da cultura e enraizamento mantendo o solo próximo da 

capacidade de campo definida em 10 kPa. O manejo da irrigação com a 

diferenciação dos tratamentos em cinco tensões teve início após os 40 DATP e se 

estendeu durante as 3 colheitas aos 70, 100 e 130 DATP que correspondem 

respectivamente ao início do florescimento, pleno florescimento e final do 

florescimento. Antes de cada colheita todos os tratamentos foram irrigados para 

elevar a tensão de água no solo a 10 kPa e em seguida foi realizada a retirada de 

uma planta por vaso, na qual foram medidos a altura e diâmetro do caule na base, 

separadas as inflorescências e todo o material pesado para posterior secagem em 

estufa de circulação de ar forçada a 40 Cº para obtenção da massa seca e fresca 

das plantas e extração do óleo essencial. 

Os dados climatológicos como temperatura e umidade relativa do ar no interior da 

casa de vegetação foram medidos com estação meteorológica da Campbell Scietfic 

(Figura 1 e 2). 
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Figura 1 - Distribuição da temperatura durante o ciclo do manericão em 2016 - 2017. 

(DATP: Dias após o transplantio). 

 

 
Figura 2 - Distribuição da umidade relativa do ar durante o ciclo do manjericão em 

2016 -2017 (DATP: Dias após o transplantio). 
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2.2.4 Características do solo 

O solo utilizado foi classificado como Latossolo Vermelho Distrófico (médio) 

(EMBRAPA, 2006) e coletado apenas na camada de 0 – 20 cm de profundidade em 

local sem presença de agricultura ou qualquer tipo de manejo de solo nos últimos 10 

anos. Esse solo foi peneirado para retirada de resíduos vegetais e minerais como 

raízes, caules, folhas e pedras e colocados nos vasos de 14 litros para posterior 

correção do pH e adubação de base. Foram coletadas amostras do solo e 

analisadas as características químicas de acordo com (Raij et al., 2001) e físicos 

com a metodologia proposta por (Claessen et al., 1997) (Tabela 1 e 2). 

Tabela 1 - Análise química do solo. 

Camada 
pH M.O. Presina H+Al K Ca Mg SB CTC V% 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3  _ _ _ _ __ _ _ _ _ mmolc dm-3  _ _ _ _ _ _      

0 – 20cm 4,1 16 4 77 0,7 3 1 5 81 5 
M.O, Matéria orgânica; Presina, Fosforo em resina; SB, Soma de bases; CTC, Capacidade de troca 
catiônica, V%, Saturação de bases. 

 

Tabela 2 - Análise física do solo. 

Camada Areia (g kg-1) Argila (g kg-1) Silte (g kg-1) Textura do Solo 

0 – 20cm 652      291      57    Médio 

 

A partir dos resultados da análise química, o solo foi corrigido com calcário 

dolomítico a fim de elevar a saturação por bases a 75%. A adubação de base foi 

com 30mg de N por litro de solo (ureia – 45%), 40 mg de K por litro de solo (cloreto 

de potássio branco)  e 200 mg P por litro de solo  (super simples - 18% de P2O5, 

16% de cálcio (Ca) e 8% de enxofre (S)). 

Para o cálculo e manejo da irrigação, foi feita a curva de retenção da água no solo 

com amostras indeformadas e ajustada pelo software Soil Water Retention Curve 

SWRC (Dourado-Neto et al., 2000) apresentando os seguintes parâmetros para a 

equação de Van Gehuchten (1980) (α = 1,3011; m = 0,2656; n = 1,8482; θR = 

0,1700 cm³ cm-³; θS = 0,599 cm³ cm-³; Ym = 0,181). A capacidade de campo foi 

considerada como na tensão de 10 kPa e o valores de umidade foram de 0,30 

cm³cm-³ (Figura 3), o que esta de acordo com a a umidade encontrada para solos de 

textura médias encontradas na literatura que varia entre 0,29 a 0,35 cm³cm-³ 

(Corrêa, 1984). 
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Figura 3 - Curva de retenção da água no solo 

 

 
 
2.2.5 Sistema de irrigação 

As plantas de manjericão foram irrigadas com sistema de irrigação por gotejamento,  

dimensionado de maneira que cada tratamento fosse irrigado. Para isso foi utilizado 

um gotejador por vaso com vazão de 2L h-1 do tipo autocompensante na faixa de 

pressão que pode variar 4 a 40 m.c.a. Em função disso, a pressão de serviço 

definida para operação do sistema foi de 15 m.c.a, garantida por regulador de 

pressão na saída da bomba. Cada gotejador foi conectado por microtubo de 4 mm à  

linha lateral de 16 mm e esta à linha de derivação de 25 mm. O sistema contou com 

reservatório de mil litros e a pressurização foi feita por um conjunto motobomba de 

0,5 HP de potência e altura manométrica de 30 mca. A filtração foi feita com filtro de 

disco de 200 mesh para garantir o não entupimento e padrão de uniformidade 

durante todo o período de condução do experimento. 

O teste de uniformidade do sistema feito em bancada de ensaios para tubos 

gotejadores e apresentou Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) de 

98%. Esse teste representou fielmente o sistema montado na casa de vegetação por 

apresentar comprimento equivalente ao utilizado.  
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2.2.6 Avaliação da umidade so solo e necessidade de água pelas plantas 

A quantidade de água presente no solo foi determinada através de tensiometria em 

que para cada tratamento foram selecionados quatro vasos aleatórios e instalados 

um tensiômetro por vaso a 16 cm de profundidade (parte média do vaso). Para as 

leituras da tensão usou-se um tensimetro do tipo digital com resolução de 0,1 kPa 

pré-calibrado em coluna de mercúrio a 20, 30 e 40 cm. A irrigação ocorreu quando 

pelo menos três dos quatro tensiômetros atingissem a tensão de irrigação 

predefinida de (20, 30, 40, 50 e 60 kPa), e com a reposição de água calculada com 

base na curva de retenção para evitar excessos e perda de nutrientes por lixiviação 

e elevar a tensão a capacidade de campo de 10 kPa (Tabela 3). 

Tabela 3 - Lâminas e tempo de irrigação para cada uma das tensões estudas. 

  Tensão (kPa) 

  20 30 40 50 60 

Lâminas (mL) 419 615 736 820 883 

Tempo de irrigação (min) 12,57 18,46 22,08 24,60 26,50 

 

 

2.2.7 Análises do desenvolvimento da cultura 

As análises de desenvolvimento da cultura foram realizadas durante a colheita em 

que se mediu a altura das plantas da base do solo até o ponto mais alto. Em 

seguida, essas plantas foram cortadas rente ao solo para medição do diâmetro do 

caule, separação e contagem do número de inflorescências por plantas e pesagem 

em balança com precisão (±0.1g) para obtenção da massa fresca da planta e 

inflorescências. A secagem dentro de sacos de papel ocorreu a 40ºC até peso 

constante em estufa com circulação de ar forçada obtenção da massa seca e 

extração do óleo essencial visando determinação do teor e composição do óleo. 

 

2.2.8 Extração do óleo essencial e análise da composição 

A extração do óleo essencial foi feita com a parte aérea total da planta juntando o 

material já seco obtido para a determinação da massa de matéria seca do caule/ 

folhas e inflorescência. Os materiais foram picados e pesados em balança de 

precisão (±0,1g) colocados individualmente em balão volumétrico de 2L, 
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completados com água deionizada até a metade. A hidrodestilação foi feita em 

aparato tipo Clevenger por um período de duas horas. Após a extração dos óleos 

essenciais, os mesmos foram coletados com o auxílio de pipeta de Pasteur de vidro, 

armazenados individualmente em frascos de vidro cor âmbar de 2.5 ml devidamente 

identificados e, em seguida, feita a pesagem com balança de resolução/acurácia 

±0,0001 g para a análise do teor de óleo essencial em (%) obtido pela razão massa 

de óleo essencial extraído pela massa de matéria seca e rendimento de óleo 

essencial por planta. Posteriormente, os mesmos foram mantidos em freezer a -4ºC 

até o momento da análise da composição química.  

As analises da composição qumica do óleo essencial foram feitas com 3 repetições 

independentes para cada tratamento na Rutgers University, Department of Plant 

Biology and Plant Pathology e para a cromatografia gasosa o óleo essencial foi 

diluido na proporção 6 µL de óleo essencial em 1.5 mL de solvente T-butil metil 

eterether. A análise foi realizada em um cromatógrafo Agilent 6890 Series FID, GC 

System com coluna capilar de sílica fundida DB5 (5% fenil / 95% dimetilpolisiloxano; 

30 m x 0,25 mm i.d.). O gás hélio foi usado como gás transportador em uma coluna 

pressão de 16,2 psi (0,112 MPa) com pureza de 99.99%. 

A identificação dos constituintes do óleo essencial foi confirmada utilizando o GC 

Agilent 6890 e as condições conectadas a um Detector seletivo de massa de rede 

Agacent 5973 e split 25:1 e 20,1 mL.min-¹. Valor de impacto de eletrons (EI = 70eV) 

As identificações constitutivas foram realizadas usando os tempos de retenção, co-

injeção com padrões autênticos, sempre que possível e combinando os espectros de 

massas com os padrões das bibliotecas de compostos de MS (Wiley 275.L). 

Os índices de retenção (IR) para séries de n-alcanos (8 a 20) foram calculados para 

fornecer a identificação das substâncias, comparando os valores da literatura 

(Adams, 2007). 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.3.1 Variáveis de crescimento e tensões de água no solo 

As plantas de Ocimum basilucum L. apresentaram desenvolvimento condizente com 

o esperado durante o cultivo na casa de vegetação e não houve incidência de 

doenças durante o ciclo da cultura independente do tratamento utilizado.  

O intervalo entre as irrigação ocorreu como esperado sendo menor nas menores 

tensões partindo  de 1,4 dias para a tensão de 20kPa, aumentando gradualmente 

até os 60kPa na qual em média o intervalo entre a reposição de água chegou a 3,7 

dias, ou seja, em média as plantas que mais sofreram por estresse por déficit hídrico 

ficaram sem reposição de água por quase 4 dias durante o ciclo (Figura 4).  

Figura 4 - Intervalo entre irrigações em dias para cada tensão da água no solo. 

 

Não foi observada interação estatística entre as variáveis analisadas época de 

colheita e diferentes tensões de irrigação. 

Entre as épocas de colheita início do florescimento (IF), pleno florescimento (F), 

Final do florescimento (FF) foram observadas diferenças significativas para as 

variáveis de crescimento analisadas: massa seca total por planta (MST), massa seca 

total das inflorescências por planta (MSI), massa fresca total por planta (MFT), 

massa fresca das inflorescências por planta (MFI), e número de inflorescências por 

planta (NI). Em todas houve um aumento significativo e gradual entre o IF e FF, 

y = 1.8598ln(x) - 3.7721 
R² = 0.8608 
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mostrando pleno desenvolvimento da planta em geral com incremento tanto das 

massas frescas como as massas secas durante as fases do florescimento (Tabela 

4).   

Esses resultados estão de acordo com Padalia et al. (2017) que estudando plantas 

de Ocimum basilicum durante o início, meio e final do florescimento,  relataram maior 

incremento de massa durante a fase final com a formação de sementes. 

Com relação a altura das plantas (AP) esta teve um comportamento diferente das 

demais variáveis analisadas em que inicialmente as plantas cresceram entre o IF e F 

e se estabilizaram entre o F e FF o que mostra que a planta praticamente cessou 

seu desenvolvimento vertical durante a fase F. No entanto ela manteve o seu 

desenvolvimento lateral, ou seja, aumentou o número de ramos e folhas como é 

observado pelo incremento na MST e MFT. O diâmetro do caule (DM) se manteve 

praticamente o mesmo durante as fases analisadas para solo de textura média.  

Tabela 4 - Variaveis de crescimento das plantas em função das fases de 
florescimento. 

Fase MST(g) MSI(g) MFT(g) MFI(g) AP(cm) DM(mm) NI 

IF 50,15 C 11,80 C 86,08 C 23,21 C 66,53 B 6,76 A 25,36 C 

F 75,74 B 24,64 B 119,06 B 41,95 B 71,96 A 6,46 A 62,71 B 

FF 117,40 A 44,48 A 162,52 A 67,02 A 72,36 A 7,68 A 123,40 A 
MST – massa seca total por planta (g); MSI – massa seca total das inflorescências por planta (g); 
MFT – massa freca total por planta (g); MFI – massa freca total das inflorescências por planta (g); AP 
– Altura das plantas(cm); DM – diâmetro do caule (mm); NI – número de inflorescências por planta; IF 
– início do florescimento; F – pleno florescimento; FF - final florescimento. 

 

As diferentes tensões de irrigação afetaram principalmente a MST e a MFT. A MST 

apresentou as maiores médias quando a irrigação ocorreu na tensão de água no 

solo de 20 kPa com 88,38 g e o menor valor na tensão de 60 kPa com 72,42 g, ou 

seja, uma redução de mais de 20% quando as plantas  foram irrigadas em maiores 

tensões da água no solo passando por ciclos de estresse antes da reposição da 

água. As tensões intermediarias de irrigação de 30, 40 e 50 kPa apresentaram 

valores  de MST intermediários e similares de acordo com a estatística, na faixa de 

80 a 83 g (Tabela 5). 

A MFT apresentou o maior valor quando a irrigação ocorreu na tensão de água no 

solo de 20 kPa com 138,51 g, atingiu valores intermediários  nas tensões de 30 e 40 
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kPa e os menores valores a partir da tensão de 50 kPa, que se mantiveram até a 

tensão de 60 kPa.  

Vários trabalhos relatam a redução da massa seca e fresca em plantas medicinais 

cultivadas em condições de estresse hídrico (Baher et al., 2002; Khalid, 2006; Simon 

et al., 1992). 

As outras variáveis de desenvolvimento MSI, MFI, AP, DM e NI não mostraram 

alterações significantes para as diferentes tensões de irrigação.  

Esses resultados sugerem que para esta variedade de manjericão, quando realizada 

a irrigação em maiores tensões da água no solo, não mostrou efeito significativo no 

crescimento das diferentes partes da planta que envolve altura, diâmetro, caule e 

folhas da planta, porém tem efeito direto no incremento de massa seca destas 

mesmas partes.  

Tabela 5 – Variáveis de crescimento das plantas em função das diferentes tensões 
de irrigação. 

Tensão  MST(g) MSI(g) MFT(g) MFI(g) AP (cm) DM(mm) NI 

20 88,38 A 28,31 A 138,51 A 47,00 A 71,49 A 6,96 A 72,48 A 

30 81,28 AB 28,30 A 126,78 AB 42,14 A 71,52 A 6,28 A 66,15 A 

40 83,01 AB 27,43 A 123,69 AB 45,44 A 67,68 A 6,85 A 70,85 A 

50 80,30 AB 25,41 A 115,43 B 44,69 A 71,32 A 6,79 A 75,04 A 

60 72,42 B 25,50 A 108,73 B 41,29 A 69,79 A 7,94 A 67,93 A 
MST – massa seca total por planta (g); MSI – massa seca total das inflorescências por planta (g); 
MFT – massa freca total por planta (g); MFI – massa freca total das inflorescências por planta (g); AP 
– Altura das plantas(cm); DM – diâmetro do caule (mm); NI – número de inflorescências por planta. 

 

2.3.2 Teor e rendimento de óleo essencial 

A porcentagem ou teor de óleo essencial presente na massa seca das plantas foi 

afetada tanto pelas épocas de colheita como pelas tensões de irrigação. Houve 

interação estatística entre essas duas variáveis e a concentração de óleo essencial 

presente na massa seca variou de 0,74% até a concentração máxima de 1,67%. 

As tensões de irrigação 20, 30 e 40 kPa apresentaram comportamento semelhante 

para as épocas de colheita com incremento significativo no teor de óleo essencial 

entre o IF e F, se mantendo estável com as maiores concentrações de óleo 

essencial para essas tensões de irrigação entre o F e FF (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Teor de óleo essencial presente na massa seca das plantas em função 
das fases de colheita e tensões da água do solo para irrigação. 

 Tensão da água no solo (kPa) 

 Fase 20   30   40   50   60   

IF 0,99 Ba 0,89 Ba 0,83 Ba 0,84 Ca 0,74 Ca 

F 1,57 Aa 1,50 Aab 1,30 Aab 1,22 Bab 1,12 Bb 

FF 1,40 Aa 1,49 Aa 1,50 Aa 1,65 Aa 1,67 Aa 
IF – início do florescimento; F – pleno florescimento; FF - Final florescimento. 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha. 

 

Para as tensões de irrigação de 50 e 60 kPa o teor de óleo essencial na massa seca 

aumentou de maneira significativa entre todas as fases do florescimento analisadas 

em que na tensão de 50 kPa o teor de óleo essencial aumentou de 0,84% no IF para 

1,65% no FF enquanto a tensão de 60 kPa passou de 0,74% no IF para 1,67% na 

FF, ou seja, o teor de óleo essencial mais que dobrou entre as fases IF e FF. 

Observando as fases do florescimento em função das tensões de irrigação nota-se 

que em IF a irrigação em maiores tensões da água no solo não promoveu aumento 

significativo no teor de óleo essencial ficando entre 0,74 e 0,99 %. Na colheita 

realizada durante o F, o maior teor de óleo essencial na massa seca ocorreu na 

tensão de 20 kPa com 1,57 % e decresceu até 1,12% na tensão de 60 kPa. Durante 

a fase FF as diferentes tensões não afetaram de forma significativa o teor de óleo 

essencial presente nas plantas. 

O rendimento de óleo essencial em gramas por planta foi afetado pela época de 

colheita e tensões de irrigação (Tabela 7). Para as épocas de colheita a última fase 

FF foi a que apresentou os maiores rendimentos de óleo essencial por planta. No 

entanto para essa época de colheita não foi observada variação significativa para as 

diferentes tensões de irrigação, o que mostra que pensando em rendimento a última 

fase é a melhor para extração do óleo essencial independente do manejo de 

irrigação adotado. Padalia et al., (2013; 2017) Relataram em seu trabalho diferenças 

entre as épocas de colheita durante o florescimento com o rendimento de óleo 

essencial dependendo da variedade utilizada e estação do ano de cultivo, com 

maiores valores entre o pleno florescimento e final do florescimento. 

O rendimento do óleo essencial varia em função da massa da parte áerea obtida 

bem como variedades utilizadas, e fatores ambientais que possam promover 



67 
 

alterações fisiológicas na planta, método de extração utilizado e consequentemente 

alterar a produção final do óleo (Trapp e Croteau, 2001). 

Apenas durante o pleno florescimento foi observada variação significativa entre as 

diferentes tensões de água no solo para a irrigação, com 1,31 g na tensão de 20 kPa 

e 0,76 g para a tensão de 60 kPa. 

Tabela 7 - Rendimento médio de óleo essencial por planta (g) extraído da massa 
seca em função dos estágios de florescimento e tensões de água no solo. 

 Tensão da água no solo (kPa) 

 Fase 20   30   40   50   60   

IF 0,61 Ca 0,47 Ca 0,42 Ca 0,41 Ca 0,27 Ca 

F 1,31 Ba 1,13 Bab 0,9 Bab 1,01 Bab 0,76 Bb 

FF 1,67 Aa 1,69 Aa 1,95 Aa 1,79 Aa 1,85 Aa 
IF – início do florescimento; F – pleno florescimento; FF - Final florescimento. 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha. 

 

2.3.3 Composição química do óleo essencial 

A análise do óleo essencial extraído do manjericão apresentou em sua composição 

48 substâncias identificadas dentre as quais as que apareceram em maior 

quantidade em todos os tratamentos foram, respectivamente, o linalol, 1,8-cineol, 

cânfora e eugenol (Tabela 8). O linalol e o 1,8-cineol já foram relatados como sendo 

os componentes encontrados em grande quantidade no óleo essencial em vários 

outros trabalhos (Alves et al,, 2015; Baritaux et al,, 1992; Padalia et al,, 2017; Soares 

et al,, 2007) e essa diferença nas substâncias encontradas tem relação com a 

variedade utilizada, origem geográfica do material vegetal (Padalia et al,, 2013; 

Verma et al,, 2013) e época de colheita (Padalia et al,, 2017), dentre outros fatores. 

 As épocas de colheita e tensões de irrigação não promoveram alterações dos 

componentes químicos encontrados no óleo, apenas influênciaram na proporção 

encontrada de certas substâncias, algumas afetadas pela época de colheita e outras 

pelas diferentes tensões de irrigação. 
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Tabela 8 - Composição química do óleo essencial. 
 

Solo textura Média 
Teor medio em (%) das substâncias para Tensão / Época de colheita 

20 kPa 30 kPa 40 kPa 50 kPa 60 kPa 

Pico Substância IF F FF IF F FF IF F FF IF F FF IF F FF 

1 α-Tujeno   0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,07 0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 0,07 0,03 0,07 0,08 

2 α-Pineno 0,95 1,03 1,14 0,95 0,90 1,12 0,98 0,98 1,24 1,09 0,99 1,22 0,43 1,23 1,25 

3 Canfeno 0,96 1,02 1,16 0,96 0,84 1,11 0,97 0,96 1,17 1,06 0,96 1,15 0,72 1,08 1,16 

4 Sabineno 0,88 0,90 0,84 0,95 0,77 0,89 0,93 0,89 0,93 1,02 0,85 0,99 0,66 0,95 1,01 

5 β-Pineno 1,69 1,77 1,82 1,72 1,55 1,83 1,73 1,70 1,97 1,87 1,69 1,99 1,24 1,97 2,03 

6 Mirceno 0,80 0,75 0,72 0,80 0,71 0,76 0,80 0,75 0,80 0,86 0,75 0,82 0,51 0,89 0,84 

7 α-felandreno 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,10 0,08 0,09 0,06 0,10 0,10 

8 α-Terpineno 0,10 0,09 0,13 0,07 0,09 0,13 0,07 0,08 0,11 0,09 0,11 0,12 0,08 0,10 0,12 

9 o-Cimeno 0,08 0,10 0,12 0,08 0,08 0,11 0,07 0,08 0,12 0,06 0,09 0,11 0,05 0,08 0,10 

10 Limoneno  2,00 1,99 2,03 1,99 1,89 2,04 1,97 1,98 2,14 2,08 1,98 2,14 1,43 2,30 2,15 

11 1,8-Cineol  19,91 21,16 21,65 20,85 18,99 22,37 20,19 20,78 22,22 21,58 21,65 23,69 14,09 18,40 23,57 

12 (E)-β-Ocimeno 0,29 0,21 0,22 0,31 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,34 0,29 0,30 0,22 0,39 0,34 

13 ɣ-Terpineno 0,21 0,18 0,24 0,16 0,19 0,25 0,15 0,17 0,23 0,19 0,22 0,23 0,16 0,22 0,23 

14 n-Octanol  0,14 0,12 0,10 0,14 0,11 0,11 0,13 0,11 0,11 0,14 0,12 0,12 0,07 0,10 0,11 

15 Cis-hidrato de sabineno 0,43 0,50 0,34 0,65 0,48 0,30 0,66 0,59 0,44 0,52 0,38 0,42 0,22 0,40 0,43 

16 Fenchona 2,33 2,16 2,25 2,43 2,39 2,48 2,29 2,44 2,35 2,52 2,64 2,48 1,54 2,59 2,57 

17 Linalol 35,18 35,12 34,79 34,99 34,91 34,63 34,79 34,61 32,14 34,31 35,76 32,73 18,62 31,45 31,35 

18 Trans-hidrato de sabineno 0,15 0,18 0,16 0,19 0,16 0,13 0,20 0,19 0,18 0,17 0,14 0,16 0,03 0,14 0,16 

19 Fenchol 0,04 0,02 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 

20 (E)-Epoxy-ocimeno 0,03 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,06 0,05 

21 Cânfora 14,80 15,53 16,69 14,95 15,08 16,43 14,98 15,26 16,22 14,98 15,79 16,09 9,61 14,54 16,31 

22 neo-Mentol 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,04 0,07 0,08 
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23 δ-Terpineol 0,42 0,47 0,46 0,44 0,51 0,47 0,43 0,50 0,53 0,44 0,49 0,51 0,32 0,53 0,54 

24 Terpin-4-ol  0,69 0,67 0,83 0,55 0,69 0,85 0,53 0,59 0,78 0,63 0,78 0,75 0,48 0,70 0,81 

25 α-Terpineol 2,66 2,89 2,76 2,74 2,97 2,82 2,67 2,90 2,93 2,73 2,80 2,88 1,89 3,01 3,00 

26 Acetato de octanila  0,10 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 0,10 0,11 0,13 0,10 0,12 0,14 0,04 0,15 0,14 

27 Chavicol   0,04 0,05 0,03 0,04 0,06 0,03 0,04 0,05 0,06 0,03 0,04 0,04 0,01 0,05 0,04 

28 Acetato isobornila 0,20 0,23 0,36 0,24 0,32 0,40 0,21 0,29 0,42 0,21 0,33 0,46 0,19 0,39 0,46 

29 Acetato de mirtenila 0,09 0,08 0,07 0,09 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,09 0,07 0,03 0,10 0,07 

30 Eugenol 6,14 6,15 4,13 5,81 7,07 4,01 5,89 6,21 4,84 5,39 4,50 4,06 4,15 6,52 4,12 

31 Copaeno 0,06 0,06 0,05 0,05 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 0,10 0,05 

32 β-Bourboneno   0,16 0,19 0,26 0,15 0,26 0,23 0,17 0,18 0,29 0,12 0,20 0,22 0,09 0,31 0,23 

33 (E)-Cariofileno 0,65 0,49 0,50 0,62 0,77 0,50 0,70 0,57 0,60 0,57 0,56 0,48 0,35 1,00 0,55 

34 A-trans-bergamoteno 0,36 0,36 0,28 0,31 0,48 0,27 0,44 0,36 0,36 0,34 0,35 0,28 0,41 0,65 0,31 

35 α-Guaieno 0,12 0,10 0,10 0,11 0,14 0,09 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,12 0,19 0,10 

36 Cis-4-dieno cadina-1(6) 0,05 0,03 0,04 0,02 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,08 0,03 

37 α-Humuleno 0,24 0,15 0,17 0,21 0,24 0,17 0,23 0,18 0,20 0,19 0,17 0,16 0,11 0,37 0,19 

38 Germacreno D 0,10 0,07 0,07 0,08 0,11 0,07 0,10 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,09 0,18 0,07 

39 Valenceno 1,68 1,27 1,01 1,55 1,86 1,02 1,87 1,43 1,21 1,50 1,29 1,01 0,96 2,41 1,15 

40 Germacreno B 0,18 0,11 0,11 0,16 0,19 0,11 0,20 0,14 0,13 0,16 0,13 0,11 0,10 0,25 0,12 

41 α-Bulneseno 0,18 0,13 0,12 0,17 0,21 0,13 0,19 0,15 0,15 0,15 0,14 0,12 0,09 0,26 0,13 

42 Zonareno 0,37 0,35 0,35 0,35 0,49 0,33 0,44 0,39 0,41 0,32 0,36 0,33 0,35 0,65 0,36 

43 α-Cadineno 0,02 0,08 0,11 0,03 0,07 0,09 0,05 0,06 0,12 0,02 0,08 0,09 0,04 0,09 0,10 

44 Cis-murol-5-em-4-β-ol  0,06 0,05 0,00 0,08 0,05 0,00 0,08 0,06 0,00 0,06 0,03 0,00 0,02 0,07 0,00 

45 Cis-murol-5-em-4-α-ol 0,06 0,03 0,03 0,07 0,04 0,03 0,08 0,05 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,07 0,04 

46 Óxido de cariofileno 0,05 0,11 0,18 0,05 0,10 0,13 0,04 0,10 0,18 0,03 0,09 0,15 0,02 0,14 0,15 

47 epi-1-cubenol 0,32 0,26 0,29 0,31 0,33 0,24 0,36 0,31 0,30 0,26 0,25 0,27 0,24 0,46 0,29 

48 Valeraniol 2,27 1,60 1,67 2,23 2,02 1,34 2,58 1,94 1,74 1,82 1,46 1,60 1,15 2,91 1,69 

49 Bergamotol  0,05 0,01 0,01 0,04 0,03 0,00 0,04 0,05 0,05 0,04 0,00 0,01 0,03 0,08 0,03 
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  Total identificados 98,49 99,18 98,84 99,11 99,07 98,88 99,24 99,13 98,79 98,73 99,28 99,10 61,29 98,87 98,84 

  
Hidrocarboneto 
monoterpênico 

8,09 8,18 8,59 8,14 7,42 8,68 8,10 8,00 9,16 8,83 8,08 9,24 5,58 9,37 9,41 

  Monoterpeno oxigenado 77,01 79,11 80,51 78,29 76,76 81,10 77,18 78,39 78,44 78,33 81,01 80,40 47,11 72,42 79,42 

  
Hidrocarboneto 
sesquiterpênico 

4,16 3,40 3,17 3,82 4,95 3,08 4,61 3,75 3,77 3,63 3,55 3,03 2,82 6,53 3,40 

  Sesquiterpeno oxigenado 2,81 2,07 2,19 2,78 2,58 1,74 3,18 2,50 2,30 2,28 1,86 2,07 1,49 3,73 2,20 

  Outros 6,41 6,41 4,37 6,09 7,37 4,28 6,16 6,49 5,13 5,66 4,78 4,35 4,28 6,82 4,41 
IF – início do florescimento; F – pleno florescimento; FF - Final florescimento. 
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As diferentes épocas de colheita dentro da fase de florescimento afetaram de 

maneira distinta os componentes majoritários encontrados no óleo essencial. O 

linalol que foi a substância encontrada em maior quantidade no óleo essencial não 

mostrou diferenças significativas em sua quantidade entre o início e final do 

florescimento que corresponde às épocas de colheita analisadas (Tabela 9). O 1,8-

cineol e cânfora apresentaram aumento significativo nas suas quantidades entre o IF 

e FF enquanto que o eugenol sofreu redução com o avanço do florescimento. 

Padalia et al. (2017) trabalhando com plantas de Ocimum basilicum ricas em metil 

chavicol e linalol com colheita em diferentes fases do florescimento observaram 

diferenças na proporção desses e outros componentes do óleo essencial entre o 

pleno florescimento e final do florescimento quando as plantas já apresentavam 

sementes. 

Das substâncias que apareceram em menor quantidade apenas o α-terpineol e o 

acetato de isobornila apresentaram diferenças significativas durante as épocas de 

florescimento aumentando suas quantidades entre o IF e FF. 

Tabela 9 – Porcentagem das substâncias encontradas em maior quantidade e 
influênciadas pela análise estatística no óleo essencial nas diferentes fases de 
florescimento. 

Substâncias *IF   F   FF   

Linalol 31,58 a 34,37 a 33,13 a 

1,8-Cineol 19,32 b 20,20 ab 22,70 a 

Cânfora 13,86 b 15,24 ab 16,35 a 

α-Terpineol 0,41 b 0,50 a 0,50 a 

Acetato de isobornila 0,21 c 0,31 b 0,42 a 

Eugenol 5,48 a 6,09 a 4,23 b 
IF – início do florescimento; F – pleno florescimento; FF - Final florescimento. 
Letras minúsculas devem ser analisadas em linha. 

 

As diferentes tensões da água no solo usadas para o manejo da irrigação apenas 

afetaram as substâncias linalol e acetato de isobornila. O linalol foi encontrado em 

maior quantidade entre as tensões de 20 e 50 kPa, em quantidades na faixa de 

35,03 % e 34,27 %, com redução significativa na tensão de 60 kPa com 27,14%. O 

acetato de isobornila aumentou sua proporção no óleo essencial entre as tensões de 

20 e 60 kPa (Tabela 10).  
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Tabela 10 - Porcentagem das substâncias influênciadas significativamente pelas 
tensões de irrigação. 

 Tensão da água no solo (kPa) 

Substâncias 20   30   40   50   60   

Linalol 35,03 a 34,84 a 33,85 a 34,27 a 27,14 b 

Acetato de isobornila 0,261 b 0,32 ab 0,31 ab 0,33 ab 0,34 a 
Letras minúsculas devem ser analisadas em linha. 

 

A concentração de linalol no óleo essencial do manjericão vem apresentando 

resultados diferentes entre os trabalhos encontrados na literartura. Jordán et al., 

2017 e Omidbaigi et al. (2003) trabalhando com estresse hídrico em plantas Ocimum 

basilicum observaram uma redução na proporção de linalol com a redução da 

disponibilidade hídrica para as plantas. Ao contrário, Ekren et al. (2012) observaram 

variação na quantidade de linalol em diferentes regimes de irrigação entre 50 e 

125% da capacidade de campo, Simon et al. (1992) relataram um aumento no teor 

de óleo essencial e Linalol com o aumento de estresse hidrico, Abdollahi 

Mandoulakani et al. (2017) relataram que enquanto outras substâncias como 

metilchavicol e metileugenol, foram afetados pelo efeito do estresse hídrico, o  

linalool se manteve na mesma proporção não apresentando diferença significativa.  

 Essa divergência de resultados mostra que diferentes variedades e locais de origem 

podem apresentar comportamentos distintos em relação ao teor e composição do 

óleo essencial. 

 

2.4 CONCLUSÃO 

A irrigação realizada com menores tensões de água no solo proporcionou maior 

incremento na massa seca e fresca total das plantas e a fase final do florescimento 

apresentou maiores valores para todas as variáveis de crescimento analisadas. 

O teor de óleo essencial reduziu durante o pleno florescimento quando a irrigação 

ocorreu em maiores tensões de água no solo e independente da tensão de irrigação 

os maiores teores e rendimentos de óleo essencial foram encontrados na fase final 

do florescimento. 
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De modo geral as proporções dos componentes do óleo essencial variaram de 

maneira diferente entre época de colheita e tensão de irrigação dependendo da 

substância. 

O percentual de linalol, componente majoritário do óleo essencial, não se alterou nas 

épocas de colheita, porém reduziu sua porcentagem no óleo essencial quando a 

irrigação ocorreu em maiores tensões da água no solo. 
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CAPÍTULO 3 - DESENVOLVIMENTO E TEOR DE ÓLEO ESSENCIAL DE Ocimun 

basilicum. L EM SOLO ARENOSO EM FUNÇÃO DAS TENSÕES DA ÁGUA NO 

SOLO E FASES FENOLÓGICAS* 

* Artigo de acordo com as normas “Journal - Agricultural Water Management” 

 

ABSTRACT 

The basil (Ocimum basilicum .L) is a plant with a high productive potential of 

essential oil, a product from the plant's secondary metabolism, widely used by the 

industry for the production of paints, perfumes and medicines. The oil chemical 

composition can vary by genetic factors as well as external stimuli such as 

temperatura stress, harvest time and water availability.  The objective of this study 

was to investigate the agronomic performance, content and composition of sweet 

basil essential oil irrigated at different soil water stresses and in different flowering 

stages. The plants cultive occurred inside greenhouse in 14-liter vases in that each 

treatment was composed of five irrigation tensions (20, 30, 40, 50 and 60 kPa) at 

three harvesting times (beginning flowering, full flowering and final flowering). The 

total dry and fresh mass increment per plant and inflorescences, as well as the 

highest values of plant height, stem diameter and number of inflorescences were 

higher in plants where irrigation occurred at lower soil water tensions and the final 

flowering was the most sensitive phase to irrigation at bigger soil water tensions. The 

highest essential oil content in the dry mass occurred in the final flowering in irrigated 

plants when the water tension in the soil reached 60 kPa. The highest essential oil 

content in the dry mass occurred in the final flowering in irrigated plants and 60 kPa 

water soil tension. Linalool was the substance found in most abundance in the 

essential oil and its bigger proportion was found when irrigation occurred at 20 kPa, 

independent of harvest phase. 
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RESUMO 

O manjericão (Ocimum basilicum .L) é uma planta com alto potencial produtivo de 

óleo essencial, produto de seu metabolismo secundário, muito utilizado pela 

indústria para produção de tintas, perfumes e medicamentos. Sua composição 

química pode variar por fatores genéticos bem como por estímulos externos como 

estresse por temperatura, horário de coleta e disponibilidade hídrica.  O objetivo 

deste trabalho foi investigar o desempenho agronômico, teor, rendimento e 

composição de óleo essencial de manjericão doce (Ocimum basilicum L.) irrigado 

em diferentes tensões de água no solo e coletado em diferentes fases da floração. O 

cultivo das plantas ocorreu dentro de casa de vegetação em vasos de 14 litros nos 

quais cada tratamento foi composto pela combinação de cinco tensões que 

definiram o momento de irrigar (20, 30, 40, 50 e 60 kPa) e de três épocas de colheita 

(Início do florescimento, pleno florescimento  e final do florescimento). O incremento 

da massa seca e fresca total por planta e das inflorescências, bem como os maiores 

valores de altura das plantas, diâmetro do caule e número de inflorescências foi 

maior em plantas em que a irrigação ocorreu em menores tensões da água no solo. 

O final do florescimento se mostrou a fase mais sensível à irrigação em maiores 

tensões de água no solo. O maior teor de óleo essencial por massa seca de plantas 

ocorreu na colheita na fase final do florescimento, em plantas irrigadas quando a 

tensão da água no solo atingiu 60 kPa. Os componentes químicos do óleo essencial 

se mantiveram os mesmos, independentemente do tratamento, porém tiveram 

variação em sua proporção no óleo em função da época de colheita e da tensão de 

irrigação. O linalol foi a substância encontrada em maior abundância no óleo 

essencial e sua maior proporção foi encontrada quando a irrigação se deu a 20 kPa, 

independentemente da fase de colheita.  

Palavras chave: Manjericão, óleo essencial, plantas medicinais, água no solo, 

tensiômetro 
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3.1 INTRODUÇÃO 

O manjericão (Ocimum basilicum L.) é uma planta de grande importância no mundo, 

muito utilizada na culinária, com rápido crescimento e facilmente cultivada em casas 

de vegetação (Putievsky e Galambosi, 1999). A planta é sub-arbustiva com a altura 

variando de 30 a 100 cm, caule lenhoso e sublenhoso, ramificado e com presença 

de flores. Suas folhas são simples com margem ondulada, de 4 a 7 cm de 

comprimento, cor verde e cheiro forte (Pereira e Moreira, 2011). Desenvolve-se 

melhor em temperaturas amenas sendo sensível a baixas temperaturas e ocorrência 

de geadas (Minami et al., 2007). A cultura é intolerante a déficits hídricos sendo 

necessário o uso de irrigação para suprir a demanda hídrica, que varia com o  tipo 

de solo, clima, variedade utilizada, ciclo em que se encontra e manejo adotado 

(José, 2014). 

É considerada uma planta de uso medicinal (Ahmed et al., 2014) e suas folhas 

podem ser comercializadas in-natura ou secas (Chalchat e Özcan, 2008), atuando 

como aromatizantes para alimentos. Popularmente é utilizada por possuir 

propriedades anti-inflamatórias, usada no tratamento da tosse, dores de estômago, 

rins e insolação (Padalia et al., 2013). A planta também pode ser utilizada na 

indústria em fragrâncias e na produção de alimentos processados e farmacêuticos 

(Agami et al., 2016; Suppakul et al., 2003). Sua característica como planta medicinal 

se deve a presença de óleo essencial, que pode variar de acordo com as cultivares, 

clima e região (Padalia et al., 2017). Este óleo essencial vem sendo considerado de 

grande potêncial para indústrias de tintas, vernizes e alimentícias (Kakaraparthi et 

al., 2015). De acordo com alguns autores, variedades estudadas na Austrália 

apresentam como componentes principais na composição do óleo essencial metil 

chavicol e linalol, em diversas concentrações (Lachowicz et al., 1997). No Brasil 

algumas variedades têm como principal componente o linalol (Blank et al., 2007; 

Veloso et al., 2014). O óleo essencial de Ocimum basilicum L. é um produto do 

metabolismo secundário e pode variar em sua composição e quantidade atuando 

como resposta de defesa da planta a diversas formas de estresse ambiental e 

estágio de desenvolvimento fenológico (Sangwan et al., 2001).  

Visando a produção de óleo essencial, vários fatores podem interferir no 

desenvolvimento da planta e consequentemente na produção e na qualidade do óleo 
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essencial. O desafio é encontrar o ponto ideal entre massa de matéria seca para 

extração do óleo essencial e como concentrar o máximo de óleo essencial nesse 

material, preservando as características desejadas em sua composição química, ou 

seja, a qualidade.  De acordo com Carvalho et al. (2010), temperatura, fotoperíodo e 

até mesmo a irradiação solar (Chang et al., 2008; Lung et al., 2016) promovem 

interferência no crescimento do manjericão. Carvalho et al. 2010 observaram 

também que, dentre os tratos culturais, os que mais influênciaram no 

desenvolvimento da planta foram a nutrição e a irrigação.  

A limitação da disponibilidade de água para as plantas está entre os maiores 

responsáveis por alterações na produção de manjericão e no seu desenvolvimento, 

como por exemplo nas variáveis altura, diâmetro do caule, número de folhas, área 

foliar e massa vegetal para extração de óleo essencial. Vários autores observaram 

redução no desenvolvimento das plantas de manjericão quando submetidas a 

estresse hídrico, resultando em redução no porte da planta e por consequência 

redução no peso fresco e seco do manjericão (Caliskan et al., 2017; Khalid, 2006; 

Simon et al., 1992; Sirousmehr et al., 2014). 

O solo também influência no desenvolvimento da planta, uma vez que diferentes 

texturas apresentam particularidades diferentes com relação a fixação da planta, 

aeração, disponibilidade de água e de nutrientes. O solo arenoso é encontrado em 

praticamente todas as regiões do Brasil, e em se tratando de práticas culturais, exige 

um manejo cuidadoso,  uma vez que possui baixa retenção de água e de nutrientes 

o que pode promover estresse na cultura e promover alterações significativas no 

comportamento fisiológico das plantas. 

As hipóteses desse estudo são:  

H1: O estresse hídrico afeta o teor e a composição de óleo essencial. 

H2: A época de colheita afeta o teor e a composição do óleo essencial. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as variáveis de crescimento do 

manjericão (Ocimum basilicum L.), o teor de óleo essencial e sua composição em 

diferentes tensões de água no solo e em distintas épocas de colheita, em solo de 

textura arenosa.  
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3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1 Local do experimento 

Este trabalho foi conduzido na área experimental do  Departamento de Engenharia 

Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), Campus de Botucatu, UNESP, 

dentro de casa de vegetação com dimensões de 30 m de comprimento, 7 m de 

largura e 6 m de altura no ponto mais alto. As coordenadas geográficas do local são 

latitude 22°51’03” Sul e a longitude 48°25’37” Oeste com 786 metros de altitude em 

relação ao nível do mar. O período de condução do trabalho foi de 10 de Setembro 

de 2016 até 18 de janeiro de 2017. 

 

3.2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

O trabalho foi feito e conduzido em vasos de 14 litros no qual foram estudadas cinco 

tensões de água no solo que definiram o momento de irrigar (20, 30, 40, 50 e 60 

kPa), combinadas com três épocas de colheita. A combinação de cada época de 

colheita e irrigação compunha um tratamento, totalizando 15. Cada tratamento 

possuia quatro repetições correspondentes a quatro vasos, cada vaso continha 3 

plantas, que foram retiradas nas três colheitas até o final do experimento.  O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com sistema de irrigação 

independente para cada tratamento. A análise estatística dos dados considerou a 

análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 

 

3.2.3 Origem das plantas e manejo da cultura 

As mudas de manjericão foram obtidas a partir de estaquia e todas originadas de um 

mesmo material genético a fim de se manter a uniformidade genética para todas as 

plantas no experimento. A variedade utilizada foi desenvolvida e selecionada para 

obtenção de óleo essencial com foco na substância linalol para fins comerciais e 

foram fornecidas pelo (IAC – Instituto Agronômico de Campinas) com 

aproximadamente 60 dias após feita a estaquia. Inicialmente a irrigação foi 

homogênea para todos os tratamentos a fim de se manter o solo próximo da 

capacidade de campo e promover o pleno desenvolvimento das plantas. O manejo 
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da irrigação se iníciou 40 dias após o transplantio das mudas (DATP) nos vasos 

definitivos e esse se manteve durante as três coletas realizadas aos 70, 100 e 130 

DATP, que correspondem, respectivamente, ao início do florescimento, pleno 

florescimento e final do florescimento. As colheitas foram realizadas retirando uma 

planta por vaso, sendo cortada na base e feita a contagem do número de 

inflorescências por planta, diâmetro do caule e altura das plantas. 

O material obtido em cada colheita foi separado em sacos de papel, pesados para 

obtenção da massa de úmida e secos em estufa de circulação de ar forçada a 40ºC 

até que o peso permanecesse constante para o armazenamento e posterior 

pesagem visando a obtenção da massa de matéria seca e a extração do óleo 

essencial. 

 

3.2.4 Características do solo 

Foi utilizado solo de textura arenosa classificado como Neossolo Quartzarêncio 

Distrófico (EMBRAPA, 2006) que representa uma parte dos solos encontrados no 

Brasil. O solo de textura arenosa foi coletado na camada de 0 - 20 cm de 

profundidade em local sem a presença de práticas agrícolas pelos últimos 10 anos. 

Posteriormente o solo foi seco ao ar e peneirado para retirada de possíveis resíduos 

vegetais como raízes, folhas e resíduos minerais como pedras. Foram analisados os 

seus atributos químicos de acordo com (Raij et al., 2001) e físicos com a 

metodologia proposta por (Claessen et al., 1997) (Tabelas 1 e 2). Foi feita a curva de 

retenção da água no solo a fim de verificar o comportamento da água no solo, bem 

como o cálculo da necessidade de irrigação. A curva de retenção da água no solo foi 

ajustada com o auxílio do software Soil Water Retention Curve SWRC (Dourado-

Neto et al., 2000), apresentando os seguintes parâmetros  para a equação de Van 

Gehuchten (1980) (α = 0,845; m = 0,2736; n = 1,561; θR = 0,059 cm³ cm-³; θS = 

0,434 cm³ cm-³; Ym = 0,077), em que na capacidade de campo de 10 kPa adotada 

neste trabalho apresentou umidade de 0,20 cm³cm-³. Saad et al. (2009) observaram 

que na tensão de 10kPa em solo arenoso a umidade foi de 0,17 cm³cm-³ estando de 

acordo com o valores encontrados neste trabalho (Figura 1). 
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Tabela 1 - Análise química do solo da área experimental. 

Camada 
pH M.O. Presina H+Al K Ca Mg SB CTC V% 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3  _ _ _ _ __ _ _ _ _ mmolc dm-3  _ _ _ _ _ _      

0 – 20cm 4,7 9 4 17 1,1 7 3 11 28 38 
M.O, Matéria orgânica; Presina, Fosforo em resina; SB, Soma de bases; CTC, Capacidade de troca 
catiônica, V%, Saturação de bases. 

 

Tabela 2 - Análise física do solo da área experimental. 

Camada Areia (g kg-1) Argila (g kg-1) Silte (g kg-1) Textura do Solo 

0 – 20cm 957      34      9    Arenoso 

 

 

Figura 1 - Curva de retenção da água no solo. 

 

 
 
A correção da acidez do solo foi feita baseada nas análises químicas elevando a 

saturação por bases a 75% com o uso de calcário dolomítico. A adubação foi 

calculada a fim de não se observar deficiências nutricionais durante o 

desenvolvimento do manjericão e para isso foi usado como fonte de nitrogênio (ureia 

– 45%), potássio (cloreto de potássio branco) e fósforo (super simples - 18% de 

P2O5, 16% de cálcio (Ca) e 8% de enxofre (S)). 
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3.2.5 Características do sistema de irrigação 

A reposição de água ocorreu via sistema de irrigação composto por um gotejador 

autocompensante por vaso, com vazão de 2 L h-1 ligado à linha lateral por um 

microtubo de 4 mm de espessura e 40 cm de comprimento. As linhas laterais 

possuíam diâmetro de 16 mm e 5 metros de comprimento, enquanto a linha principal  

possuía diâmetro de 25 mm percorrendo todo o comprimento da estufa. A 

motobomba utilizada possuía potência de 0,5 HP regulada para que a pressão de 

serviço do sistema operasse a 15 m.c.a. O sistema foi avaliado em mesa de teste de 

uniformidade que apresentou as mesmas dimensões do sistema montado na casa 

de vegetação, apresentando (CUC – coeficiente de uniformidade de Christiansen) de 

98,5%, de acordo com (Mantovani et al., 2006) e considerado como excelente. 

 

3.2.6 Avaliação da umidade do solo e necessidade hídrica da cultura 

A umidade do solo foi monitorada com o uso de tensiômetros sendo instalados 

quatro tensiômetros por tratamento. O monitoramento da irrigação ocorreu 

diariamente três vezes por dia, a fim de garantir a reposição de água na correta 

tensão pré-definida no projeto.  

A irrigação foi realizada com base nas tensões de água no solo obtidas por 

tensiômetros visando elevar o teor de água no solo à capacidade de campo de (cc) 

10 kPa, sempre que as tensões estabelecidas 20 kPa, 30 kPa, 40 kPa, 50 kPa, 60 

kPa) fossem alcançadas em três dos quatro tensiômetros instalados (Tabela 3). A 

qualidade da água utilizada para a irrigação foi analisada para acompanhamento e 

classificado como C1S1 considerada como ótima para irrigação (Albuquerque e 

Durães, 2008; Bernardo et al., 2008). 

Tabela 3 - Lâminas e tempo de irrigação para cada uma das tensões estudas. 

  Tensão (kPa) 

  20 30 40 50 60 

Lâminas (mL) 432 426 741 821 879 

Tempo de irrigação (min) 13,00 18,77 22,24 24,62 26,38 
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3.2.7 Análises de desenvolvimento da cultura 

A altura da planta, diâmetro do caule e número de inflorescências foram mensurados 

nas três épocas de colheita. Para a altura, as plantas selecionadas eram medidas 

com o auxílio de régua graduada em mm da base do solo até o seu ponto mais alto. 

O diâmetro do caule foi aferido com paquímetro digital de resolução de 0.01 mm de 

fibra de carbono para evitar variações nas medidas, utilizando como referência a 

base da planta aproximadamente 1 cm acima da superfície do solo. A contagem do 

número de inflorescências por planta foi realizada logo após a retirada das plantas 

do vaso.  

Depois de feitas as medições, as plantas foram pesadas para obtenção da massa de 

matéria fresca e em seguida colocadas em sacos de papel e secas em estufa de 

circulação de ar forçado até peso constante a 40ºC para retirada da umidade, 

evitando a perda de óleo essencial. Após secagem foi realizado o aferimento da 

massa de matéria seca e teor de óleo essencial na planta. 

 

3.2.8 Extração do óleo essencial e análise de composição 

As plantas foram pesadas para obtenção do rendimento do óleo essencial, picadas e 

colocadas em balão volumétrico de 2 litros e completados com água deionizada até 

a metade, passando por processo de hidro-destilação em aparato tipo Clevenger 

durante 2 horas. O óleo essencial foi coletado com pipeta de Pasteur e pesados em 

balança de 0,0001 grama. O óleo foi colocado em frascos de vidro cor âmbar de 1,5 

ml e armazenado a -4ºC até o momento das análises referentes ao óleo essencial.  

As analises da composição qumica do óleo essencial foram feitas com 3 repetições 

independentes para cada tratamento na Rutgers University, Department of Plant 

Biology and Plant Pathology e para a cromatografia gasosa o óleo essencial foi 

diluido na proporção 6 µL de óleo essencial em 1.5 mL de solvente T-butil metil 

eterether. A análise foi realizada em um cromatógrafo Agilent 6890 Series FID, GC 

System com coluna capilar de sílica fundida DB5 (5% fenil / 95% dimetilpolisiloxano; 

30 m x 0,25 mm i.d.). O gás hélio foi usado como gás transportador em uma coluna 

pressão de 16,2 psi (0,112 MPa) com pureza de 99.99%. 
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A identificação dos constituintes do óleo essencial foi confirmada utilizando o GC 

Agilent 6890 e as condições conectadas a um Detector seletivo de massa de rede 

Agacent 5973 e split 25:1 e 20,1 mL.min-¹. Valor de impacto de eletrons (EI = 70eV) 

As identificações constitutivas foram realizadas usando os tempos de retenção, co-

injeção com padrões autênticos, sempre que possível e combinando os espectros de 

massas com os padrões das bibliotecas de compostos de MS (Wiley 275.L). 

Os índices de retenção (IR) para séries de n-alcanos (8 a 20) foram calculados para 

fornecer a identificação das substâncias, comparando os valores da literatura 

(Adams, 2007). 

 

3.2.9 Dados meteorológicos dentro da casa de vegetação 

 Os dados meteorológicos do interior da casa de vegetação referentes a temperatura 

e umidade do ar foram obtidos a partir de uma estação meteorológica da Campbell 

Scientific (Figuras 2 e 3). A temperatura máxima durante o período variou entre 10,4 

e 36,2 ºC e a umidade relativa do ar variou entre 20,25 e 99,80%, estando acordo 

com as necessidades da cultura do manjericão que é bem adaptado a temperaturas 

de amenas para quente. 

Figura 2 - Distribuição da temperatura durante o ciclo do manjericão em 2016 - 2017 
(DATP: Dias após o transplantio). 
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Figura 3 - Distribuição da umidade relativa do ar durante o ciclo do manjericão em 
2016 -2017 (DATP: Dias após o transplantio). 

 

 
 
 
3.3 Resultados e discussão 

3.3.1 Irrigações, curva de retenção e reposição da água no solo 

Durante o período de condução do experimento a cultura mostrou bom 

desenvolvimento da parte aérea não apresentando sintomas por deficiência 

nutricional ou ataque de pragas e doenças. O intervalo das irrigações aconteceu 

como esperado com maior frenquencia quando esta ocorreu na tensão de 20kPa 

com 1,5 dias entre uma irrigação e outra enquanto que com 60kPa a reposição de 

água se deu em média a cada 7 dias durante o ciclo da cultura (Figura 4).  

 
 
 
 
 
 
 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 20 40 60 80 100 120 140

U
m

id
ad

e
 r

e
la

ti
va

 d
o

 a
r(

%
) 

DATP 

URmax URmin



89 
 

Figura 4 - Intervalo entre irrigações em dias para cada tensão da água no solo. 

 

A curva de retenção da água no solo utilizado no trabalho apresentou 

comportamento coerente com a textura arenosa com baixos valores de retenção de 

água devido a maior presença de poros maiores responsáveis pela aeração do solo 

com rápido movimento e percolação. (Urach, 2007) observou um efeito negativo da 

maior porcentagem de areia no solo na retenção da água para fins de irrigação. 

 

3.3.2 Efeitos do estresse e floração na massa seca e fresca 

Os efeitos das diferentes tensões de água no solo para a irrigação foram observados 

durante a condução do experimento com o murchamento de plantas em tensões 

maiores (50 e 60 kPa), fato não observado em tensões menores (20, 30 e 40 kPa), e 

recuperação da planta imediatamente após a irrigação até a capacidade de campo 

(Figura 5). Para a massa seca total por planta (MST) e a massa seca das 

inflorescências por planta (MSI) foi observada interação estatística das comparações 

de médias entre as tensões de irrigação e épocas de colheita (início do 

florescimento (IF), pleno florescimento (F) e final florescimento (FF). A MST e a MSI 

aumentaram entre os estágios avaliados (Tabelas 4 e 5), dentro de cada tensão 

avaliada, de maneira que, em ambas, os maiores valores foram encontrados no final 

do florescimento quando as plantas já estavam com seu maior porte, ou seja, pleno 

desenvolvimento da parte aérea. Tanto a MST quanto a MSI aumentaram 
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significativamente entre os estágios do florescimento IF, F e FF quando se realizou a 

irrigação nas tensões da água no solo de 20 e 30 kPa. O comportamento foi 

diferente quando a irrigação foi realizada nas maiores tensões (40, 50 e 60 kPa) em 

que o crescimento foi significativo entre o IF e F. Entre F e FF, apesar de 

numericamente maior, não demonstrou diferença significativa  na análise estatística. 

Figura 5 - Diferença entre plantas de manjericão no solo arenoso quando a tensão 

da água no solo atingiu 20 kPa (direita) e 60 kPa (esquerda). 

 

 

Se analisadas a MST e MSI em relação à época de colheita, observa-se que as 

diferentes tensões de água no solo apenas foram significativas na última época de 

colheita FF, em que a MST e MSI foram maiores para as tensões de 20 e 30 kPa e 

menores para as tensões de 40, 50 e 60kPa, o que mostra o maior efeito do 

estresse hídrico na fase final do florescimento (Tabelas 4 e 5). Khalid (2006) 

trabalhando com plantas do gênero Ocimum observou que as massas seca e fresca 

foram afetadas pelos diferentes manejos da água no solo, variando também entre 

diferentes variedades utilizadas. Em geral plantas submetidas a estresse hídrico 

apresentaram decréscimo de massa seca e fresca com estresse na ordem de até 

50% da capacidade de campo. Baher et al. (2002) trabalhando com plantas 
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medicinais durante a fase de florescimento, relataram resultados similares, com 

redução das massas secas e fresca das plantas. 

 
Tabela 4 - Massa seca total das plantas em gramas/planta (MST) em função da 
tensão da água no solo e épocas de colheita. 

 Tensão da água no solo (kPa) 

 Fase 20   30   40   50   60   

IF 59,00 Ca 52,76 Ba 57,86 Ba 52,10 Ba 44,36 Ba 

F 99,03 Ba 76,43 Ba 70,76 ABa 74,33 ABa 71,70 ABa 

FF 158,70 Aa 131,66 Aa 95,70 Ab 93,20 Ab 93,20 Ab 
IF- Início do florescimento; F-Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha 

 

Tabela 5 - Massa seca total das inflorescências das plantas em gramas/planta (MSI) 
em função da tensão da água no solo e épocas de colheita. 

                     Tensão da água no solo (kPa) 

Fase 20   30   40   50   60   

IF 14,90 Ca 13,20 Ca  13,53 Ba 11,96 Ba 8,65 Ba 

F 33,93 Ba 27,50 Ba 24,73 Aa 26,13 Aa 24,00 Aa 

FF 59,56 Aa 55,00 Aa 33,46 Ab 32,63 Ab 33,10 Ab 
IF- Início do florescimento; F-Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha 

 

Não foi observada interação entre as médias das tensões de irrigação e épocas de 

colheita para massa fresca total das plantas (MFT) e massa fresca total das 

inflorescências por planta (MFI) (Tabela 6). Na comparação de médias entre as 

tensões de irrigação da MFT e MFI houve significância, sendo maior na tensão de 

20kPa e menor para as tensões de 30 a 60kPa. A comparação entre as médias de 

MFT e MFI para as épocas de colheita apresentaram resultados similares, com 

aumento significativo entre o IF e FF. 

Tabela 6 - Massa fresca total por planta em gramas (MFT) e massa fresca total das 
inflorescências por planta em gramas (MFI) em função das tensões da água no solo 
e épocas de colheita. 

  Tensão (kPa) Estagio 

  20   30   40   50   60   IF 
 

F 
 

FF 
 

MFI  57,1 a 44,8 ab 36,0 b 34,3 b 34,5 b 21,8 c 42,3 b 59,8 a 

MFT 149,4 a 117,0 b 97,5 b 96,9 b 95,0 b 79,3 c 105,8 b 148,4 a 
MFT - massa fresca total das plantas; MFI - massa fresca total das inflorescências por planta; IF- 
Início do florescimento; F - Pleno florescimento; FF - Final do florescimento. 
Letras minúsculas devem ser analisadas em linha. 
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3.3.3 Altura,  número de inflorescências por planta e diâmetro do caule na 

base 

Para o diâmetro das plantas não foi observada interação entre a época de colheita e 

tensões de irrigação. Analisando as médias das tensões de irrigação, verificou-se 

que o maior diâmetro foi observado quando a irrigação ocorreu na tensão de 20 kPa, 

mantendo-se entre as tensões de 30 e 40 kPa e com menores valores nas tensões 

de 50 e 60 kPa, fato que vai ao encontro com a redução do porte da planta com o 

aumento do estresse hídrico (Tabela 7). 

O diâmetro também foi afetado pelas épocas de colheita, com as médias 

aumentando gradativamente entre o IF e FF. 

Tabela 7 - Diâmetro do caule na base em (cm) em função das tensões da água no 
solo e épocas de colheita. 

  Tensão (kPa) Estagio 

  20   30   40   50   60   IF 
 

F 
 

FF 
 

Diâmetro (mm)  7,57 a 6,76 ab 6,67 ab 6,35 b 6,59 b 5,86 c 6,74 b 7,73 a 
IF- Início do florescimento; F-Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
Letras minúsculas devem ser analisadas em linha. 

 

Para a altura das plantas houve interação entre as épocas de colheita e tensões de 

irrigação. Na tensão de 20 kPa o efeito da época de colheita foi significativo com 

aumento da altura das plantas observado em cada fase do florescimento, enquanto 

que nas irrigações com 30, 50 e 60 kPa o aumento apenas foi significativo entre o IF 

e F. Na tensão de 40kPa não foi observada diferença significativa para a altura das 

plantas (Tabela 8).  

Analisando cada estádio de desenvolvimento observa-se que durante o IF a maior 

altura ocorreu na tensão de 30 kPa, reduzindo até a tensão de 60 kPa, enquanto 

que no F as tensões não afetaram a altura das plantas. Para a altura das plantas, o 

estádio FF foi o período mais afetado pelo momento de irrigar, sendo que nas 

tensões de 20 a 50 kPa a planta apresentou redução em sua altura mantendo-se até 

os 60 kPa. Baher et al. (2002) estudando o efeito do estresse hídrico em plantas 

medicinais reporta resultados similares com redução da altura das plantas na ordem 

de 31% com o aumento do estresse por restrição hídrica.  
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Tabela 8 - Altura das plantas (cm) em função da tensão da água no solo e época de 
colheita. 

 Tensão da água no solo (kPa) 

Estagio  20   30   40   50   60   

IF 67,83 Cab 71,77 Ba 70,11 Aab 65,56 Bab 61,10 Bb 

F 76,67 Ba 78,77 Aa 74,67 Aa 74,00 Aa 74,70 Aa 

FF 82,78 Aa 80,44 Aab 73,89 Abc 72,67 Ac 73,20 Ac 
IF- Início do florescimento; F-Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
 Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha 

 
O número de inflorescências por planta apresentou interação entre as tensões de 

irrigação e épocas de colheita. Para todas as tensões o aumento no número de 

inflorescências foi gradual entre cada fase e o maior número de inflorescências 

ocorreu na última época de coleta FF (Tabela 9). Para as épocas de coleta apenas 

na fase FF foi observada redução significativa do número de inflorescências em 

função das tensões da água no solo, sendo que nas tensões de 20 e 30 kPa foram 

obtidos os maiores valores do número de inflorescências. A redução no número de 

inflorescências ocorreu a partir da tensão de 40 kPa e se manteve até a tensão de 

60kPa. 

Tabela 9 - Número de inflorescências por planta em função da tensão da água no 
solo e época de colheita. 

 Tensão da água no solo (kPa) 

 Estagio 20   30   40   50   60   

IF 39,67 Ba 22,00 Ca 22,22 Ba 21,45 Ca 20,80 Ba 

F 53,11 Ba 50,44 Ba 39,28 Ba 49,11 Ba 46,00 Ba 

FF 134,2 Aa 123,66 Aa 84,84 Ab 82,56 Ab 76,60 Ab 
IF- início do florescimento; F-pleno florescimento; FF-final do florescimento. 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha 

 

3.3.4 Teor e rendimento de óleo essencial 

Foi observada interação entre as diferentes tensões da água no solo e épocas de 

colheita em relação ao teor de óleo essencial presente na planta. Para tensão de 20 

kPa independente do estágio, não houve diferença significativa, enquanto que para 

as tensões de 30 a 60 kPa o resultado foi significativo. Para cada tensão, os maiores 

valores estão na última época de colheita variando de 0,66 a 1,30 % de óleo na 

massa seca entre a primeira e última colheita (Tabela 10). Esse resultado mostra 

que em situações de disponibilidade hídrica o teor de óleo essencial se mantém,  

porém com o aumento do estresse hídrico o teor de óleo essencial tende a reduzir 
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significativamente em plantas mais jovens e se estabilizar durante o final do 

florescimento. 

Ao analisar o resultado das diferentes tensões de irrigação em cada época de 

colheita fica nítido que o efeito do estresse hídrico no teor de óleo essencial apenas 

foi significativo no FF, em que o déficit hídrico ocasionou incremento no teor de óleo 

essencial na planta passando de 1,04% na tensão de 20kPa até 1,30% na tensão de 

60 kPa, ou seja, o estresse hídrico na última fase do florescimento promoveu um 

incremento de 30% no teor de óleo essencial extraído. Khalid (2006) reportou 

incremento no teor de óleo essencial em duas situações de estresse hídrico, 

correspondendo ao estresse por restrição hídrica na ordem de 50% da capacidade 

de campo e ao estresse por excesso hídrico com 125% da capacidade de campo. 

Baher et al. (2002) estudando o comportamento da planta medicinal Sartureja 

hortensis L. relatou aumento no acúmulo de óleo essencial com o aumento do 

estresse hídrico durante a fase de floração. 

Tabela 10 - Teor de óleo essencial na massa seca em função da tensão de água no 
solo e das épocas de colheitas. 

 Tensão da água no solo (kPa) 

 Estagio 20   30   40   50   60   

IF 0,87 Aa 0,78 Ca 0,78 Ba 0,76 Ba 0,66 Ca 

F 1,06 Aa 1,01 Ba 0,91 Ba 0,90 Ba 0,90 Ba 

FF 1,04 Ab 1,23 Aab 1,25 Aab 1,27 Aab 1,30 Aa 
IF- Início do florescimento; F-Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha 

 

O rendimento do óleo essencial esta diretamente ligado a produção de massa seca 

da parte áerea e teor de óleo essencial nela presente. Foram observadas diferenças 

significativas entre as épocas de colheita e tensões de irrigação (Tabela 11)  

Em relação às épocas de colheita, o rendimento de óleo essencial aumentou de 

maneira gradual entre o BF e FF aumentando de 3 a 4 vezes o rendimento de óleo 

entre essas épocas de colheita dependendo da tensão de irrigação.  

Para as tensões de irrigação as duas últimas épocas de colheita que representam as 

fases fenológicas de pleno florescimento e final do florescimento, apresentaram 

diferenças significativas no rendimento de óleo essencial, em que para ambas as 
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épocas os maiores rendimentos foram obtidos nas tensões de 20 e 30 kPa, com 

redução a partir da tensão de 40 kPa e se mantendo até a tensão de 60 kPa. 

Esses resultados sugerem que visando a produção de óleo essencial as maiores 

produtividades/rendimentos foram observados na última fase quando a irrigação 

ocorreu nas menores tensões de água no solo entre 20 e 30 kPa. 

Padalia et al. (2017) relataram em seu trabalho que que o maior rendimento de óleo 

essencial obtidos nas variedades utilizadas na região norte da India foram obtidos 

quando a colheita ocorreu durante o pleno florescimento. Da Costa et al. (2015) 

observaram que não só o rendimento pode ser menor dependendo do genótipo e 

variedades das plantas, como a composição química pode ser diferente. Trapp e 

Croteau (2001) relataram que os fatores ambientais e até mesmo o metodo de 

extração influência no rendimento. 

Tabela 11 - Rendimento médio de óleo essencial por planta (g) extraído da massa 
seca em função dos estágios de florescimento e tensões de água no solo 

 Tensão da água no solo (kPa) 

 Fase 20   30   40   50   60   

IF 0,51 Ca 0,29 Ca 0,45 Ba 0,28 Ca 0,29 Ca 

F 1,04 Ba 0,77 Bab 0,62 Bb 0,67 Bb 0,64 Bb 

FF 1,65 Aa 1,62 Aa 1,16 Ab 1,18 Ab 1,21 Ab 
IF – início do florescimento; F – pleno florescimento; FF - Final florescimento. 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha. 

 

3.3.5 Composição do óleo essencial 

A análise da composição química do óleo essencial apresentou 49 substâncias 

conhecidas das quais apenas algumas mostraram alterações significativas em 

relação à época de colheita ou tensão de irrigação (Tabela 12). As substâncias em 

maior abundância no óleo essencial, independentemente do tratamento, foram 

respectivamente o linalol, 1,8-cineol, cânfora e o eugenol de maneira que, em média, 

o somatório desses compostos representou aproximadamente 70% da composição 

química do óleo essencial do manjericão. 
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Tabela 12 - Componentes encontrados no óleo essencial. 

Solo textura arenosa 
Teor médio em (%) das substâncias para Tensão / Época de colheita 

20 kPa 30 kPa 40 kPa 50 kPa 60 kPa 

Pico Substância IF F FF IF F FF IF F FF IF F FF IF F FF 

1 α-Tujeno   0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 

2 α-Pineno 0,98 0,90 0,99 0,98 0,99 0,89 1,05 0,64 0,96 1,26 1,14 0,92 1,31 1,09 1,18 

3 Canfeno 0,99 0,93 1,05 0,99 1,03 0,93 1,01 0,63 0,92 1,12 1,07 0,90 1,13 1,04 1,04 

4 Sabineno 0,91 0,79 0,78 0,91 0,84 0,79 0,99 0,56 0,90 1,15 0,93 0,82 1,16 0,96 1,00 

5 β-Pineno 1,71 1,53 1,61 1,71 1,61 1,53 1,85 1,43 1,68 2,17 1,82 1,58 2,22 1,81 1,96 

6 Mirceno 0,79 0,72 0,71 0,79 0,74 0,69 0,85 0,51 0,76 0,98 0,82 0,70 1,01 0,83 0,85 

7 α-felandreno 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 0,08 0,09 0,11 0,10 0,08 0,11 0,10 0,10 

8 α-Terpineno 0,09 0,10 0,14 0,08 0,09 0,12 0,08 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,12 

9 o-Cimeno 0,07 0,08 0,10 0,08 0,08 0,10 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 

10 Limoneno  2,02 1,94 1,93 2,02 2,06 1,80 2,07 2,19 1,88 2,30 2,18 1,75 2,37 2,18 2,03 

11 1,8-Cineol  20,30 18,90 21,15 20,26 19,03 20,94 21,86 19,89 22,28 22,47 20,07 20,43 21,88 22,01 23,30 

12 (E)-β-Ocimeno 0,31 0,28 0,26 0,31 0,35 0,25 0,33 0,39 0,31 0,42 0,43 0,29 0,42 0,46 0,37 

13 ɣ-Terpineno 0,18 0,20 0,26 0,17 0,20 0,23 0,18 0,20 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,24 

14 n-Octanol  0,11 0,08 0,09 0,11 0,07 0,10 0,13 0,12 0,10 0,13 0,08 0,10 0,13 0,08 0,11 

15 Cis-hidrato de sabineno 0,55 0,41 0,23 0,59 0,45 0,30 0,63 0,50 0,43 0,61 0,51 0,37 0,63 0,55 0,35 

16 Fenchona 2,64 2,70 2,64 2,62 2,96 2,46 2,58 2,85 2,56 2,69 3,06 2,40 2,61 3,23 2,59 

17 Linalol 31,61 33,75 34,74 32,16 33,36 34,27 29,34 30,14 30,33 26,60 29,28 29,78 27,04 27,87 26,77 

18 Trans-hidrato de sabineno 0,19 0,15 0,12 0,19 0,15 0,13 0,20 0,11 0,16 0,19 0,16 0,15 0,18 0,16 0,14 

19 Fenchol 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

20 (E)-Epoxy-ocimeno 0,05 0,06 0,04 0,05 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 0,05 0,07 0,10 0,06 

21 Cânfora 14,99 14,85 16,19 14,97 14,94 15,25 15,44 15,66 15,31 15,11 14,78 14,82 14,37 15,61 15,11 

22 neo-Mentol 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

23 δ-Terpineol 0,43 0,43 0,41 0,42 0,46 0,42 0,47 0,49 0,50 0,50 0,48 0,47 0,48 0,50 0,59 
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24 Terpin-4-ol  0,60 0,65 0,85 0,57 0,65 0,78 0,60 0,68 0,74 0,62 0,62 0,69 0,57 0,66 0,79 

25 α-Terpineol 2,67 2,58 2,52 2,60 2,54 2,54 2,84 1,95 2,85 2,89 2,69 2,66 2,72 2,82 2,94 

26 Acetato de octanila  0,09 0,09 0,08 0,09 0,10 0,08 0,11 0,09 0,11 0,12 0,13 0,09 0,13 0,14 0,12 

27 Chavicol   0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 

28 Acetato isobornila 0,21 0,24 0,27 0,23 0,30 0,25 0,27 0,40 0,32 0,40 0,43 0,31 0,38 0,48 0,38 

29 Acetato de mirtenila 0,09 0,08 0,06 0,10 0,09 0,06 0,10 0,07 0,07 0,12 0,10 0,06 0,11 0,10 0,08 

30 Eugenol 5,74 5,60 3,52 5,54 4,69 3,78 6,08 5,77 4,26 5,45 4,94 4,68 5,99 4,71 4,49 

31 Copaeno 0,06 0,06 0,03 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,08 0,08 0,03 0,08 0,06 0,05 

32 β-Bourboneno   0,16 0,18 0,15 0,18 0,19 0,13 0,17 0,20 0,15 0,19 0,24 0,16 0,20 0,20 0,20 

33 (E)-Cariofileno 0,70 0,66 0,41 0,74 0,70 0,38 0,71 0,89 0,49 0,89 0,87 0,50 0,89 0,82 0,59 

34 A-trans-bergamoteno 0,38 0,33 0,20 0,42 0,31 0,20 0,46 0,44 0,31 0,62 0,46 0,29 0,61 0,41 0,39 

35 α-Guaieno 0,12 0,12 0,08 0,13 0,13 0,08 0,12 0,15 0,09 0,14 0,15 0,09 0,14 0,15 0,10 

36 Cis-4-dieno cadina-1(6) 0,03 0,02 0,01 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 

37 α-Humuleno 0,26 0,24 0,15 0,28 0,26 0,21 0,25 0,33 0,22 0,33 0,32 0,32 0,30 0,32 0,26 

38 Germacreno D 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,07 0,10 0,16 0,07 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,11 

39 Valenceno 1,72 1,51 0,79 1,80 1,54 0,79 1,76 1,23 1,08 2,31 1,88 1,07 2,28 1,77 1,24 

40 Germacreno B 0,20 0,16 0,09 0,20 0,16 0,09 0,19 0,13 0,12 0,26 0,20 0,12 0,25 0,20 0,14 

41 α-Bulneseno 0,18 0,18 0,11 0,19 0,18 0,11 0,17 0,23 0,12 0,21 0,22 0,12 0,21 0,21 0,12 

42 Zonareno 0,41 0,39 0,23 0,43 0,40 0,23 0,45 0,53 0,32 0,59 0,52 0,30 0,56 0,49 0,38 

43 α-Cadineno 0,03 0,05 0,06 0,05 0,07 0,05 0,03 0,05 0,06 0,06 0,07 0,03 0,04 0,07 0,08 

44 Cis-murol-5-em-4-β-ol  0,07 0,03 0,01 0,08 0,06 0,03 0,08 0,05 0,06 0,10 0,08 0,04 0,09 0,08 0,05 

45 Cis-murol-5-em-4-α-ol 0,07 0,03 0,01 0,07 0,05 0,02 0,07 0,04 0,04 0,09 0,06 0,03 0,10 0,07 0,03 

46 Óxido de cariofileno 0,06 0,08 0,09 0,06 0,09 0,07 0,06 0,07 0,10 0,08 0,09 0,09 0,07 0,10 0,15 

47 epi-1-cubenol 0,36 0,27 0,18 0,37 0,33 0,18 0,37 0,44 0,29 0,47 0,38 0,25 0,44 0,38 0,30 

48 Valeraniol 2,52 1,63 1,03 2,65 2,11 1,00 2,62 1,89 1,89 3,32 2,45 1,51 3,14 2,43 1,78 

49 Bergamotol  0,06 0,07 0,08 0,08 0,05 0,06 0,17 0,14 0,13 0,08 0,13 0,10 0,12 0,06 0,11 

  Total identificados 96,11 94,39 94,82 96,75 94,96 92,74 97,35 92,77 93,77 98,05 94,87 89,90 97,29 96,09 93,10 
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Hidrocarboneto 
monoterpênico 

8,22 7,60 7,98 8,19 8,13 7,44 8,63 6,83 7,94 9,93 8,93 7,47 10,16 8,91 9,02 

  Monoterpeno oxigenado 74,43 74,87 79,33 74,86 75,10 77,54 74,50 72,87 75,70 72,37 72,38 72,31 71,15 74,21 73,20 

  
Hidrocarboneto 
sesquiterpênico 

4,36 4,01 2,41 4,62 4,14 2,41 4,49 4,43 3,11 5,87 5,18 3,21 5,74 4,90 3,72 

  Sesquiterpeno oxigenado 3,14 2,11 1,40 3,31 2,69 1,35 3,37 2,62 2,51 4,14 3,19 2,02 3,95 3,10 2,41 

  Outros 5,96 5,79 3,71 5,77 4,89 3,99 6,36 6,02 4,51 5,73 5,19 4,90 6,29 4,97 4,75 
IF- Início do florescimento; F-Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
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A quantidade de componentes presente no óleo e sua proporção podem variar de 

acordo com a variedade, local de origem e manejo. Outros autores relataram 

predominância de linalol, 1,8-cineol e eugenol nas variedades estudadas.(Jordán et 

al., 2017; Tarchoune et al., 2013).  

Burducea et al. (2018) observaram grande concentração de linalol nas variedades 

estudadas bem como variação na sua proporção sob diferentes manejos e 

fertilização da cultura. 

Para a composição química do óleo essencial, não foi observada interação 

estatística entre as médias das variáveis épocas de colheita e tensões da água no 

solo para irrigação.  

Os componentes do óleo essencial que sofreram variação significativa entre as 

fases de colheita ou tensão de irrigação são mostradas nas tabelas 13 e 14 . Nas 

diferentes épocas de colheita, algumas substâncias têm comportamento antagonista 

em relação a outras, de modo que algumas diminuem de quantidade com o avanço 

do florescimento como o sabineno, β-pineno, (E)-β-Ocimeno e eugenol, enquanto 

que outras aumentam como o α-terpineol. O 1,8-cineol teve um comportamento 

diferente dos demais e apresentou redução durante o estagio F e aumentou 

novamente no FF. O linalol, principal substância presente no óleo, não mostrou 

variação significativa entre as épocas de colheita avaliadas. 

Tabela 13 - Substâncias encontradas em maior quantidade e influênciadas pela 
estatística no óleo essencial em função das fases de floração. 

Substância IF   F   FF   

Sabineno 1,024 a 0,816 b 0,859 b 

β - Pineno 1,933 a 1,639 b 1,668 b 

1,8-cineol 21,350 a 19,980 b 21,620 a 

(E)-β-Ocimeno 0,357 a 0,381 a 0,295 b 

Linalol 29,350 a 30,880 a 31,180 a 

Cânfora 14,980 a 15,170 a 15,330 a 

α -Terpineol  0,456 b 0,470 a 0,478 a 

Eugenol 5,760 a 5,139 a 4,145 b 
IF- Início do florescimento; F-Pleno florescimento; FF-Final do florescimento. 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha. 
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Os componentes do óleo essencial variaram de forma diferente conforme o 

momento de irrigar sendo que a maioria aumentou de proporção quando a irrigação 

ocorrendo em maiores tensões de água no solo como, Sabineno, β-Pineno, 1,8-

Cineol, (E)-β-Ocimeno e o α-Terpineol. O Linalol, por outro lado teve resposta 

contrária, reduzindo de proporção com o aumento da tensão da água no solo 

partindo de 33% em plantas irrigadas quando a tensão da água no solo atingiu 20 e 

30kPa e 29 a 27%, quando as plantas foram submetidas a tensões de 40 a 60 kPa, 

o que mostra  que a restrição hídrica desfavoreceu a produção desse componente. 

Jordán et al. 2017 e Radácsi et al. (2010) observaram resultados similares em que o 

aumento do estresse hídrico diminuiu a concentração de linalol no óleo essencial. 

Por outro lado, Khalid (2006) e Simon et al. (1992) relataram a variação da 

composição química de Ocimum basilicum.L quando submetido a estresse hídrico 

com incremento de alguns componentes como linalol e 1,8-cineol e decréscimo de 

outros. Essa diferença dos resultados pode ser explicada em função das 

características genéticas das plantas que podem ter comportamentos fisiológicos 

distintos com variação do metabolismo secundário sob situações de estresse, bem 

como componentes majoritários diferentes como linalol (Blank et al., 2010; Soares et 

al., 2007; Veloso et al., 2014) eugenol, metilchavicol, Linalol, 1,8-Cineol (Baritaux et 

al., 1992).  

Khakdan et al. (2017) estudando genes envolvidos na rota biosintética de diferentes 

componentes do óleo essencial em três variedades de manjericão relataram que a 

aplicação de déficit hídrico na condução da cultura apresentou diferentes 

expressões gênicas indicando que a produção de determinadas substâncias parece 

ser um mecanismo dependente de cultivar.  

Tabela 14 - Principais substâncias em porcentagem e substâncias influênciadas 
pela estatística no óleo essencial em função da tensão da água no solo. 

Substance 20   30   40   50   60   

Sabineno 0,829 b 0,847 ab 0,816 b 0,967 ab 1,038 a 

β-Pineno 1,616 c  1,615 c 1,649 bc 1,857 ab 1,996 a 

1,8-cineol 20,110 b 20,080 b 21,340 ab 20,990 ab 22,400 a 

(E)-β-Ocimeno 0,286 d 0,299 cd 0,341 bc 0,379 ab 0,416 a 

Linalol 33,370 a 33,260 a 29,940 b 28,550 b 27,230 b 

Cânfora 15,340 a 15,050 a 15,470 a 14,900 a 15,030 a 

α-Terpineol 0,421 b 0,429 b 0,484 ab 0,485 ab 0,521 a 

Eugenol 4,950 a 4,668 a 5,372 a 5,021 a 5,061 a 
Letras maiúsculas devem ser analisadas em colunas e minúsculas em linha. 
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3.4 CONCLUSÕES 

As plantas de manjericão apresentaram melhor desenvolvimento quando irrigadas 

em menores tensões água de no solo e a colheita na fase final do florescimento se 

mostrou a mais sensível ao estresse hídrico.  

Colheita na fase final do florescimento e plantas irrigadas em maiores tensões da 

água no solo apresentaram o maior teor e rendimento de óleo essencial.  

Os componentes do óleo essencial variaram em função da época de colheita e 

tensão de irrigação. O linalol foi a substância encontrada em maior abundância 

sendo que sua maior proporção ocorreu quando a irrigação se deu a 20kPa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para as três texturas de solo (argiloso, médio e arenoso) as plantas de 

manjericão apresentaram o maior desenvolvimento com maiores concentrações de 

massa seca e fresca com a colheita realizada durante o final do florescimento e 

irrigadas na tensão de 20kPa.  

 

Nas três texturas de solo, o teor de óleo essencial apresentou  maior teor e 

maior rendimento na fase final do florescimento. O  estresse hídrico promoveu 

aumento na porcentagem de óleo apenas no solo de textura arenosa. 

 

Os principais componentes do óleo essecial foram o linalol, 1,8 cineole, cânfora 

e eugenol para os três tipos de solo e as diferentes épocas de colheita promoveram 

alterações na proporção de algumas substâncias dependendo da textura do solo. 

 

As diferentes tensões de irrigação nos solos de textura média e arenosa 

promoveram diferenças nas proporções de algumas substâncias;  fato não 

observado no solo argiloso. 

 

O linalol, principal componente presente no óleo essencial, manteve sua 

proporção constante para todas as fases do florescimento em todas as texturas de 

solo. Por outro lado,  a irrigação realizada em maiores tensões de irrigação em solo 

de textura média e arenosa, promoveram redução na porcentagem de linalol no óleo 

essencial. 
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