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RESUMO 

 

A hortelã-pimenta (Mentha piperita L.) é uma planta medicinal com potencial na 
medicina tradicional, indústria farmacêutica e de perfumes. Os compostos ativos das 
plantas resultam tanto do metabolismo primário como do secundário, mais 
recentemente denominado especializado. Condições ambientais, como intensidade 
da radiação solar e a nutrição mineral modulam o metabolismo vegetal influenciando 
a fisiologia, bioquímica e anatomia desses indivíduos. O presente estudo tem como 
objetivo analisar respostas fisiológicas, bioquímicas e anatômicas em plantas de M. 
piperita submetidas à aplicação de ferro (Fe) e diferentes intensidades de radiação 
solar. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, com controle de umidade 
e temperatura. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 
esquema fatorial com 2 fatores: concentrações de Fe (5 concentrações) e 2 condições 
de irradiância I100% (pleno sol) e I50% (irradiância 50%). As concentrações de Fe 
aplicados via foliar foram: 0 (controle), 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 g L-1 e duas condições de 
irradiância, I100% e I50%. Foram realizadas avaliações de crescimento, teores de 
pigmentos, Fe foliar e, carboidratos, bem como trocas gasosas, fluorescência da 
clorofila a, respostas relacionadas ao sistema antioxidante e modificações 
anatômicas. No capítulo 1, os resultados revelam que em curto período de tempo, a 
maior sensibilidade as maiores concentrações de Fe são causadas pelo 
comprometimento da fotossíntese, como a concentração interna de CO2 (Ci) e 
eficiência de uso de água, desencadeada por dano oxidativo e sua consequente 
incapacidade de extinguir o excesso de energia entre os fotossistemas, como revelado 
pela elevação de coeficiente de extinção fotoquímica (qP) e diminuição de quenching 
não fotoquímico (NPQ). A condição de I50% eleva os valores de clorofilas (a e b), 
carotenoides, Ci, transpiração, fluorescência mínima da folha adaptada ao claro (F0'), 
fluorescência máxima da folha adaptada ao escuro (Fm) e ao claro (Fm’), eficiência 
quântica da antena (Fv’/Fm’), fluorescência variável adaptada ao claro (Fv’) e ao 
escuro (Fv). A condição em pleno sol (I100%) aumenta a fluorescência mínima da folha 
adaptada ao escuro (F0) e a taxa de transporte de elétrons. Nos capítulos 2 e 3, os 
resultados revelam que o crescimento, concentração de clorofilas, assimilação e uso 
de CO2 são influenciados positivamente pela aplicação com concentrações menores 
de Fe, refletindo em maior produção de biomassa total. De maneira em geral, a 
aplicação de Fe não prejudica o aparato fotossintético, sem alteração na produção de 
peroxido de hidrogênio, apesar de modificar discretamente peroxidação lipídica, no 
entanto, incrementa respostas do sistema antioxidantes. A condição I100% reflete 
positivamente em incrementos de trocas gasosas, biomassa e compostos fenólicos 
totais. No capítulo 4, o teor de Fe foliar é proporcional a concentração aplicada desse 
elemento e com maior acúmulo em condição de menor incidência solar (I50%). Plantas 
pulverizadas com 1,5 g L-1 de Fe em condição de I50% aumenta a espessura do 
mesofilo foliar. A área ocupada pelos espaços intercelulares do mesofilo foi afetada 
significativamente na presença de 1,5 g L-1 de Fe sob redução do nível de irradiância 
(I50%). A aplicação de Fe reduz o número de elementos condutores na nervura 
principal. De maneira em geral, o ambiente com sombreamento (I50%) diminui 
espessuras da epiderme da face adaxial e dos parênquimas paliçádico e esponjoso. 
Em busca de maior produtividade de plantas de M. piperita, recomenda-se 
concentrações menores de Fe e cultivo em condição de maior intensidade de radiação 
solar. 



14 
 

 

 

Palavras-chave: Planta medicinal. Micronutriente. Irradiância. Metabolismo vegetal. 
Estrutura foliar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 
 

 
 

ABSTRACT 

 
Peppermint (Mentha piperita L.) has medicinal properties and is largely employed in 
both pharmaceutical and cosmetic industries. The plants’ active compounds come 
from both primary and secondary metabolism, which is recently called specialized. 
Then, environmental conditions, such as solar radiation intensity and mineral nutrition 
modulate plant metabolism; consequently, influencing their physiology, biochemistry, 
and morphology. The present study aimed to analyse physiological, biochemical, and 
morphological responses in M. piperita plants subjected to iron (Fe) application under 
different solar radiation conditions. The experiment was conducted in a greenhouse 
with controlled humidity and temperature. The experimental design was completely 
randomized in a 5x2 factorial scheme, that is, five Fe concentrations (0 [control], 0.5, 
1.0, 1.5 and 2.0 g L-1) and two irradiance conditions (I100% [full sunlight] and I50% [50% 
irradiance]. The following parameters were analysed growth evaluations, pigments 
levels, Fe in leaf and carbohydrates, besides gas exchange, chlorophyll a 
fluorescence, responses related to the antioxidant system and morphological changes. 
In the first chapter, the results showed the greater sensitivity to higher Fe 
concentrations are caused by photosynthesis impairment in a short period of time, 
such as the internal CO2 concentration of (Ci) and water use efficiency, triggered by 
oxidative damage and, consequently, the inability to extinguish excess energy between 
photosystems, since there was an increase in the photochemical extinction coefficient 
(qP) and a decrease in non-photochemical quenching (NPQ). The I50% condition 
increases the values of chlorophylls (a and b), carotenoids, Ci, transpiration, minimum 
fluorescence in light adapted leaf (Fo'), maximum fluorescence in the dark adapted 
leaf (Fm) and light adapted leaf (Fm'), antenna quantum efficiency (Fv'/Fm'), variable 
fluorescence adapted to light (Fv') and dark (Fv). The full sunlight condition increases 
the minimum fluorescence in dark adapted leaf (Fo) and electron transport rate. In the 
second and third chapters, results showed that growth, chlorophyll concentration, CO2 

assimilation and uptake are positively influenced by lower doses of Fe; thus, a higher 
total biomass production. In general, Fe application does not harm the photosynthetic 
apparatus without altering hydrogen peroxide production, despite the slight change in 
lipid peroxidation; however, it increases responses to antioxidant system. The I100% 

reflects positively in gas exchange, biomass, and total phenolic compounds. In the 
fourth chapter, the Fe content in leaf is proportional to the applied concentration of this 
element, besides the greatest accumulation under lower irradiance conditions (I50%). 
Plants sprayed with 1.5 g L-1 of Fe and I50% increased the thickness of the leaf 
mesophyll. The area occupied by the intercellular spaces of the leaf mesophyll was 
significantly affected with 1.5 g L-1 of Fe under low irradiance condition (I50%). The Fe 
application reduces the number of conductive elements in leaf midrib. In general, 
shaded environment (I50%) decreases the thickness of the epidermis of the adaxial face 
and the palisade and spongy parenchyma. In a search for high yield of M. piperita 
plants, low Fe concentrations and cultivation area under full sunlight are 
recommended. 

 
Keywords: Medicinal plant. Micronutrient. Irradiance. Plant metabolism. Leaf 
structure. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

As plantas medicinais têm sido usadas durante séculos na medicina tradicional 

devido ao seu efeito terapêutico (SAHARKHIZ et al., 2012), constituindo, ainda hoje, 

alternativa de grande aceitação (SANTOS et al., 2008). Os potenciais das plantas 

medicinais ainda não foram investigados em sua totalidade e seus princípios ativos 

podem ser decisivos em estudos atuais e no futuro. Dessa forma, o cultivo e a 

importância das plantas medicinais e aromáticas vêm crescendo, com base, em 

especial, na demanda criada pelas indústrias (SOUZA et al., 2007; SINGH, 2015). Nos 

diferentes ramos industriais, a contribuição das plantas medicinais é notável, pois são 

amplamente utilizadas em vários países como remédios, cosméticos, conservantes 

de alimentos e perfumes. Especificamente, o uso dos óleos essenciais (OE) na 

perfumaria se deve ao seu potencial aromático (PALA et al., 2010; SÁNCHEZ-

GONZÁLEZ et al., 2011; DAR et al., 2017).   

A hortelã-pimenta (Mentha piperita L.) é uma espécie da família Lamiaceae, 

erva medicinal e aromática de importância em todo o mundo e possui potencial na 

culinária, na medicina tradicional, indústria farmacêutica, cosmética e de perfumes 

(ROODBARI et al., 2013; MALAQUIAS et al., 2014). O OE dessa espécie possui 

diversos usos na medicina popular, sendo utilizada para amenizar cólicas, bronquite 

crônica, calmante, revitalizante, antidepressivo, antialérgico, carminativo, hipotensor, 

tônico em geral, antiespasmódico, espasmolítica, antiemética, estomáquica e como 

broncodilatadora e estimulante do sistema nervoso (MALAQUIAS et al., 2014; 

SIQUEIRA et al., 2017). Além disso, o potencial antimicrobiano de diferentes partes 

da M. piperita reporta a significativa atividade antibacteriana de extratos obtidos das 

folhas da planta, possivelmente, devido à presença de alcaloides, flavonoides, 

esteroides, taninos e fenóis (BENITEZ et al., 2016). 

O OE das folhas de M. piperita apresenta mais de 200 componentes, é um 

líquido de cor amarelo claro, odor forte e agradável, possui sabor aromático, sendo 

um dos OE mais produzidos e consumido no mundo. Os mais importantes 

constituintes do OE dessa espécie são mentol, mentona, isomentona, acetato de 

mentila, mentofurano, limoneno, pulegona, carvona, α-pineno, sabineno, β-pineno, 3-

octanol, 1,8 cineol, piperitona, acetato de neomentila, t-cariofileno, farneseno, 

neomentol e isomentol (TAVISH; HARRIS, 2002; AFLATUNI, 2005). Dentre os 
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monoterpenos, o mentol é o principal constituinte, seguido pela mentona e outros 

compostos minoritários acetato de mentila, 1,8-cineol, mentofurano, isomentona, 

neomentol, limoneno, pulegona, α-pineno, β-pineno, linalol e α-terpineol, enquanto o 

α-cariofileno representa o principal sesquiterpeno (AFLATUNI, 2005; BEHN et al., 

2010; VERMA et al., 2011).  

Apesar do mentol ser considerado o principal componente, no entanto, não é a 

única substância que define a qualidade do OE (PAULUS et al., 2007). Outras 

substâncias presentes no perfil químico de voláteis foliares da M. piperita podem 

agregar valor, como o mentofurano que representa uma substância interessante para 

a indústria de perfumes por não intensificarem o aroma da essência, além do que, é 

uma substância de custo elevado, devido a sua limitada disponibilidade e baixa 

produção (0 a 6%) (KHANUJA et al., 2003). Destaca-se ainda o acetato de mentila, 

que é utilizado em perfumaria, em águas sanitárias, além de ser um monoterpeno que 

apresenta atividade contra ovos, larvas e adultos de drosófilas (ADDOR, 1994; THE 

MERCK INDEX, 1996). 

Os componentes das plantas medicinais resultam tanto do metabolismo 

primário e secundário, atualmente denominado metabolismo especializado, que é 

essencial para o crescimento, desenvolvimento e defesa de plantas (KLIEBENSTEIN; 

OSBOURN, 2012; ZANDALINAS et al., 2017). A quantidade e qualidade dos 

princípios ativos refletem o valor comercial das plantas medicinais (POVH; ONO, 

2006), que, por sua vez, são influenciados por fatores, como genética da planta, 

disponibilidade de água, local de cultivo e composição do solo, assim como, tratos 

culturais, que junto com a herbivoria, também podem influenciar no rendimento e na 

composição dos OEs. Esses fatores podem ainda interagirem entre si, influenciando 

no metabolismo especializado (LOPES et al., 2009; ROSA et al., 2010; LOPES et al., 

2013; ARUMUGAM et al., 2016; GORELICK; BERNSTEIN, 2017; DEHSHEIKH et al., 

2019). Deve-se destacar ainda que, compostos de plantas medicinais são sintetizados 

somente durante determinada fase de crescimento, ou ainda, em épocas específicas 

e, sobretudo, em condições ambientais adversas (GHOSH et al., 2018). Dessa 

maneira, percebe-se a importância de estudos realizados em diferentes condições de 

cultivo, com o objetivo de elevar a produtividade e qualidade de compostos de plantas 

medicinais.   
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Dentre os fatores do ambiente, a luz tem função primordial no metabolismo 

vegetal, pois controla a produção da biomassa e é determinante para plasticidade 

relacionada à aclimatação a situações diferenciadas de luminosidade que leva a 

modificações no aparato fotossintético, de forma a promover acúmulo eficiente de 

matéria seca e promover o crescimento (ALVARENGA et al., 2005). Frigeri (2007) e 

Miralles et al. (2011) apontam como variáveis morfológicas, que variam em função dos 

diferentes níveis de irradiância, relação raiz/parte aérea, massa específica foliar e 

razão de área foliar. Variáveis estas que estão associadas à área, espessamento, 

número e arranjo espacial de folhas; biomassa alocada no caule, nas folhas e raízes; 

biomassa total; altura e espessura do caule. 

Apesar disso, as plantas podem responder de maneira específica aos estímulos 

luminosos. Essas respostas não dependem apenas da presença ou da ausência da 

luz, mas também da qualidade espectral da radiação (BOULY et al., 2007). Tem-se 

utilizados várias técnicas para a manipulação da qualidade da luz. Alguns trabalhos 

mostram efeitos marcantes sobre a fotomorfogênese de plantas pela iluminação 

artificial (PONS; VAN BERKEL, 2004) por coberturas refletoras ou malhas coloridas 

para casas de vegetação (SHAHAK; GUSSAKOVSKY, 2004). Zhang et al. (2009) 

reforçam que a intensidade da luz pode melhorar significativamente o crescimento e 

alterar as concentrações de metabólitos. Por exemplo, o aumento na densidade de 

fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA) de 100 µmol m–2 s–1 melhorou 

significativamente o crescimento e a capacidade fotossintética de plântulas de 

Momordica grosvenori. Em parte, Selmar e Kleinwachter (2013) sugerem que o 

aumento da síntese de metabólitos secundários, como isoprenoides, fenóis ou 

alcaloides, pode ser explicado como resultado da redução de CO2 interno e da 

atividade do ciclo de Calvin e aumento da oferta de agentes redutores (NADPH) para 

as vias metabólicas secundárias.  

Adicionalmente, os micronutrientes são essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento da planta, devido ao seu envolvimento em diversas funções 

celulares, como o metabolismo energético, regulação de expressão gênica, síntese e 

percepção de hormônios vegetais, e, são ainda cofatores para a estrutura e/ou 

atividade catalítica de enzimas. Os micronutrientes são necessários em pequenas 

quantidades, sendo que seu excesso pode causar estresse e, em última instância, 

toxicidade, inibindo a atividade enzimática e induzindo a formação de espécies 
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reativas de oxigênio (EROs), podendo ocasionar interrupção do equilíbrio iônico 

intracelular (DALCORSO et al., 2014). É amplamente relatado que a aplicação foliar 

de micronutrientes melhora o rendimento em várias culturas, inclusive em plantas 

medicinais, como revelado em M. piperita (ZEHTAB-SALMASI et al., 2008).  

O ferro (Fe) é considerado o quarto microelemento mais abundante na crosta 

terrestre e é essencial para o crescimento e produtividade vegetal (CURIE; BRIAT, 

2003; PUIG et al. 2005). Esse elemento é constituinte de várias proteínas e enzimas 

que desempenham papéis importantes nos principais processos metabólicos, 

incluindo respiração celular, transporte de oxigênio, metabolismo de lipídeos, ciclo do 

ácido tricarboxílico (TCA), regulação gênica, síntese de intermediários metabólicos e 

biossíntese de DNA, além de ser essencial para a fotossíntese e biossíntese de 

clorofila (JEONG; CONNOLLY, 2009; BRIAT et al., 2010; ADAMSKI et al. 2012; 

ABOUTALEBI, 2013; CHEN et al., 2015; MAHENDER et al., 2019). Contudo, o Fe 

encontra-se pouco disponível na maioria dos solos (MARSCHNER et al., 2011) e a 

sua disponibilidade depende de vários fatores, como tipo de solo, pH, matéria orgânica 

e atividades microbianas que influenciam significativamente na absorção, captação, 

transporte e translocação de Fe do solo para as raízes e, consequentemente, para os 

demais órgãos da planta (MAHENDER et al., 2019).   

As plantas desenvolveram duas estratégias para absorção do Fe, a fim de 

driblar a deficiência deste mineral nos solos. As estratégias I (redução) e II (quelação). 

A estratégia I é típica de dicotiledôneas e monocotiledôneas não gramináceas, que 

consiste na redução de Fe3+ em Fe2+ através da acidificação da rizosfera, causada 

pela liberação de prótons H+ através da H+-ATPases de membrana plasmática 

(GARCÍA et al., 2011; MARSCHNER, 2012; GARCÍA et al., 2015). Na estratégia II, os 

fitossideróforos (FS), compostos com alta afinidade pelo ferro, como ácidos muginéico 

e avênico, assim como a nicotianamina, são secretados para a rizosfera, onde se 

unem ao Fe3+ formando um complexo quelato (Fe3+-FS). Este complexo é 

transportado para o interior da célula por transportadores específicos conhecidos 

como Yellow Stripe 1 (YS1) (BASHIR et al., 2011; ALEXANDRE et al., 2012; 

KOBAYASHI; NISHIZAWA, 2012; MARSCHNER, 2012; AUNG et al., 2018). A forma 

iônica (Fe²+) é preferencialmente absorvida pelas plantas (BROADLEY et al., 2012; 

LÓPEZ-MILLÁN et al., 2013; ROUT; SAHOO, 2015). Uma vez que, o Fe penetra na 

raiz, inicia-se seu caminho via simplasto, dependente de um sistema de transportador 
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de membrana de alta afinidade por Fe (CURIE; BRIAT, 2003), carregado no xilema e 

translocado na forma de complexos com ácidos orgânicos, sobretudo, citrato para a 

parte superior via fluxo transpiratório (BECKER; ASCH, 2005; KOBAYASHI; 

NISHIZAWA, 2012). 

O Fe atua ainda na biossíntese de etileno, ácido giberélico e jasmônico, na 

produção e na eliminação de espécies reativas de oxigênio, na osmoproteção e na 

defesa de patógenos (HÄNSCH; MENDEL, 2009; DIXON; STOCKWELL, 2014; 

FOURCROY et al., 2014; BRIAT et al., 2015). As enzimas que atuam na transferência 

de elétrons utilizam o Fe como cofator de escolha, sendo estas enzimas envolvidas 

em uma variedade de reações redox reversíveis (FOURCROY et al., 2014), como 

transporte de elétrons. Além disso, é importante na fixação de nitrogênio (JEONG; 

GUERINOT, 2009; MARENCO; LOPES, 2009; BRIAT et al., 2010; MÜLLER et al., 

2015). Tanto o excesso como a deficiência por Fe em plantas causa redução da 

produção de clorofila (BRIAT et al., 2015; ROUT; SAHOO, 2015). E pode provocar 

ainda distúrbios nutricionais e danos oxidativos que afetam negativamente a produção 

agrícola (AUDEBERT; FOFANA, 2009; STEIN et al., 2014).  

Considerando as inúmeras variações de produção de massa, respostas 

bioquímicas, anatômicas e produção de OE e a escassez de informações sobre 

efeitos do elemento Fe em respostas a diferentes condições de luz nesses processos 

biológicos, são, portanto, cruciais. O Fe influencia inúmeras reações metabólicas 

vitais, exercendo efeitos diretos sobre a produção de compostos dos metabolismos 

primário e especializado, além de modificar a própria anatomia da planta (JAIN; 

CONNOLLY, 2013), enquanto, a luz em plantas medicinais influencia não só o 

crescimento, mas também a produção de OE. Por exemplo, plantas de M. piperita 

cultivadas sob alta intensidade de luz revela incremento no crescimento e na produção 

de óleo essencial (COSTA et al., 2012).  

A M. piperita é uma espécie de importância econômica, destacando-se entre 

as plantas medicinais, sobretudo, devido às suas propriedades terapêuticas 

comprovadas e sua inclusão na Farmacopeia de diferentes países. Dessa forma, a 

importância de estudos sobre o comportamento fisiológico, bioquímico e anatômico 

dessa espécie consiste em gerar conhecimentos que possibilitem determinar 

condições ideais de cultivo, a fim de alcançar maiores índices de produtividade, 



18 
 

 

 

quantidade e qualidade de princípios ativos de interesse econômico, biológico e 

farmacológico.  

O presente estudo tem como objetivo geral analisar efeitos da aplicação de Fe 

e da intensidade de radiação solar em respostas fisiológicas, bioquímicas e 

anatômicas em plantas de M. piperita.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em curto intervalo de tempo, a maior sensibilidade as maiores concentrações 

de ferro são causadas pelo comprometimento da fotossíntese, como a concentração 

interna de CO2 e eficiência de uso de água, e, não por limitação da condutância 

estomática, mas desencadeada por dano oxidativo e sua consequente incapacidade 

de extinguir o excesso de energia entre os fotossistemas, como revelado pelo 

aumento dos valores do coeficiente de dissipação fotoquímica (qP) e diminuição do 

quenching não fotoquímico. A condição de I50% eleva os valores de clorofilas, 

carotenoides, concentração interna de CO2 e transpiração, fluorescência mínima da 

folha adaptada ao claro (Fo'), fluorescência máxima da folha adaptada ao escuro (Fm) 

e ao claro (Fm'), eficiência quântica da antena (Fv’/Fm’), fluorescência variável 

adaptada ao claro (Fv’) e ao escuro (Fv) e taxa de transporte de elétrons (ETR). A 

condição em pleno sol (I100%), eleva a fluorescência mínima da folha adaptada ao 

escuro (Fo) e ETR. Na dependência da concentração e da intensidade da radiação 

solar, aplicações baixas de ferro modifica positivamente a produção de pigmentos 

(clorofila b) e fixação e uso de CO2 de plantas de Mentha piperita,  incrementando o 

rendimento em biomassa e melhorando o aparato fotossintético, enquanto, 

concentrações mais elevadas tendem a reduzir a concentração interna de CO2, bem 

como a eficiência de uso de água, além de afetar o sistema de eficiência fotoquímica 

(Fv’/Fm’ e qP) refletindo negativamente na produção de biomassa.  

Em geral, aplicações com Fe, em ambas condições de irradiância, atua 

positivamente na rota de biossintese dos açúcares. Aplicações de Fe eleva ainda 

atuação de enzimas de defesa do sistema antioxidante, como a atividade da 

peroxidase, correlacionando inclusive com os valores de malonaldeído (MDA), apesar 

de não alterar a produção de espécies reativas de oxigênio, favorecendo, de maneira 

geral, plantas de M. piperita em ambas as condições de irradiância.  

Sugere-se ainda a existência de participação conjunta de atividades da 

peroxidase e superóxido dismutase em minimizar possíveis danos de peroxidação 

lipídica (MDA), sobretudo, com a aplicação de concentrações mais elevadas de Fe, 

demonstrando ser um importante componente do sistema enzimático de combate ao 

estresse oxidativo em M. piperita.  
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Aplicações de Fe tende a reduzir os valores de carotenoides e de antocianinas, 

no entanto, concentrações menores de Fe proporciona acúmulo de compostos 

fenólicos em folhas de M. piperita, sobretudo, em condição de maior incidência 

luminosa, porém, não estão de acordo com os valores de flavonoides, correlacionando 

discretamente com a capacidade antioxidante pelos métodos frente ao radical livre 

(DPPH) e pelo poder antioxidante de ferro (FRAP). 

Os teores de Fe de folhas de M. piperita aumentam de acordo com a 

concentração de Fe aplicada, sobretudo, em condição de I50%. A aplicação de Fe não 

modifica espessuras das epidermes adaxial e abaxial. No entanto, plantas 

pulverização com 1,5 g L-1 de Fe sob condição de I50%, apresentam elevação de 

espessura do mesófilo foliar. A aplicação de 2,0 g L-1 de Fe em condição de I50% eleva 

a densidade de veneção do mesófilo. A área ocupada pelos espaços no mesofilo foi 

afetada significativamente na presença de 1,5 g L-1 de Fe e pela diminuição dos níveis 

de luminosidade (I50%). A aplicação com Fe, causa ainda diminuição do número de 

elementos condutores da nervura principal. 

A condição de maior irradiância (I100%), altera consideravelmente a alocação de 

biomassa, permitindo maior produção de massas secas da parte aérea, caule e raízes, 

em resposta a maior eficiência de assimilação e uso de CO2 e da elevação da taxa de 

transporte de elétrons. Em condição de I50% as plantas de M. piperita investem mais 

em complexos coletores de luz e elevam os valores de Fo’, Fm, Fm’, Fv’/Fm’ e de Fv’. 

As diferentes condições de irradiância, altera a espessura da epiderme da face 

adaxial, destacando a condição com maior nível de irradiância, inclusive espessuras 

dos parênquimas paliçádico e esponjoso, correlacionando em parte com a espessura 

do mesofilo. Essa condição (I100%) favorece ainda o número de elementos condutores 

na nervura principal.  
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