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RESUMO

O alecrim-pimenta - Lippia sidoides
Cham - (Verbenaceae) é um arbusto nativo
do nordeste brasileiro que apresenta alto valor
medicinal. O uso de reguladores de
crescimento vegetal vem sendo muito
difundido na agricultura devido a suas
influências positivas na produção, no entanto,
não são conhecidos seus efeitos sobre
plantas de alecrim pimenta. O presente
trabalho foi conduzido com o objetivo de
avaliar o efeito de diferentes doses de
giberelina (GA3) na produção de biomassa e
óleo essencial de alecrim pimenta. O
experimento foi conduzido em casa de
vegetação no Instituto de Ciências Agrárias
da Universidade Federal de Minas Gerais –
Campus Regional de Montes Claros, Minas
Gerais. O delineamento experimental utilizado
foi o inteiramente casualizado, com cinco
doses de giberelina (0, 30, 60, 90 e 120 mg
L

-1
  ) e seis repetições. As variáveis avaliadas

foram: altura das plantas (cm) materia fresca de
folhas (g):  materia fresca de caule , materia seca
de caule (g), relação folha/caule e  teor de oleo
essencial (%).A aplicação de Giberelina em
doses inferiores ou iguais a 120 mg L

-1
 não

influencia a produção de biomassa e óleo
essencial em plantas de alecrim pimenta.

PALAVRAS-CHAVE: Lippia sidoides,
reguladores de crescimento e GA

3
.

BARBOSA CKR;VALADARES SV; HONORIO ICG; VALADARES RV; MARTINS ER; COSTA CA. 2009. Ácido giberélico e sua relação com
a produção de biomassa e óleo essencial em alecrim pimenta. Horticultura Brasileira 27: S2115-S2118.

ABSTRACT

Gibberellic acid and its relationship with
the biomass  and essential oil production

by Pepper-rosmarin.

Pepper-rosmarin (Lippia sidoides
Cham.) is a native shrub from the semi-arid
region of Northeast Brazil that presents a
recognized medicinal value. The use of
plant growth regulators has been widely
used in agriculture, though its effects on
Lippia sidoides are not known. The present
work was carried out, under green house
conditions, aiming to evaluate the effect of
different concentrations of gibberellic acid
(GA3) on  biomass and essent ia l  o i l
product ion by Pepper- rosmar in.  A
completely randomized design was used
with five gibberellic acid (GA3) levels (0,
30,  60,  90 e 120 mg L

-1
)  and s ix

replications. The evaluated variables were:
plant height (cm), weight of leafs and stem
fresh matter (g),  weight of stem dry
matter(g), leaf/stem ratio and essential oil
content. The application of gibberellic acid
at equal or lower concentrations than 120
mg L

-1
 does not influence the production of

biomass and essential oil by pepper-
rosmarin plants.

KEYWORDS: Lippia sidoides, growth
regulators, GA

3
.



Hortic. bras., v. 27, n. 2 (Suplemento - CD Rom), agosto 2009 2116S

Ácido giberélico e sua relação com a produção de biomassa e óleo essencial em alecrim pimenta

INTRODUÇÃO

O alecrim-pimenta - Lippia sidoides Cham - (Verbenaceae) é um arbusto nativo do
nordeste brasileiro. Apresenta folhas com aproximadamente 4% de óleo essêncial, contendo
cerca de 60% de timol ou uma mistura de timol e carvacrol, possuindo ainda flavonóides e
quinonas (Lorenzi & Matos, 2002), conferindo-lhe importantes propriedades medicinais.  A
qualidade das plantas medicinais esta relacionada ao seu teor de princípio ativo. Segundo
Castro & Ferreira (2000) o conhecimento dos fatores que influenciam a variação dos compostos
químicos nas plantas medicinais permite obter uma matéria-prima de melhor qualidade Assim,
técnicas de cultivo são demandadas na tentativa de melhorar a produção de principios ativos
em plantas medicinais, sem contudo desprezar a produção de biomassa. O uso de reguladores
de crescimento vegetal vem sendo muito difundido na agricultura devido a suas influências
positivas na produção, porém, pouco se conhece sobre os efeitos destas substâncias em
plantas medicinais e aromáticas (Povh & Ono, 2008). Dentre os reguladores de crescimento,
as giberelinas estão envolvidas na regulação da germinação de sementes, expansão foliar,
florescimento e desenvolvimento de frutos (Kende & Zeevaart, 1997), no entanto, não são
conhecidos seus efeitos sobre plantas de alecrim pimenta. O presente trabalho foi conduzido
com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes doses de giberelina (GA3) na produção de
biomassa e óleo essencial de alecrim pimenta.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Instituto de Ciências Agrárias
da Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Regional de Montes Claros, Minas Gerais
no período de dezembro de 2008 a março de 2009. As mudas utilizadas foram obtidas por
estaquia, a partir de propágulos obtidos da coleção de germoplasma de plantas medicinais
do ICA/UFMG, selecionando-se plantas matrizes sem sinais de danos, ataques de pragas e
incidência de doenças.  O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado,
com cinco doses de giberelina (GA3) e seis repetições. As soluções de giberelina foram
preparadas em água destilada nas concentrações de 0, 30, 60, 90 e 120 mg de GA3  L

-1
  e

aplicadas mensalmente sobre as plantas, de forma uniforme, até a completa cobertura das
folhas. Ao final de 3 aplicações foram avaliadas as seguintes variáveis: altura das plantas (cm)
materia fresca de folhas (g):  materia fresca de caule , materia seca de caule (g), relação folha/
caule e  teor de oleo essencial (%). O óleo essencial foi extraído pelo método de hidrodestilação,
utilizando aparelho do tipo Clevenger, e teve seu teor expresso com base na fitomassa fresca
da amostra.  Os dados obtidos foram submetidos à analise de variância (P<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve efeito significativo das doses de ácido giberélico sobre nenhuma das variáveis
analizadas (TABELA 1).  Resultados divergentes foram reportados por Povh & Ono (2008),
que trabalharam com plantas de Salvia officinalis e observaram que a aplicação de GA3
promoveu maior alongamento dos entrenós, com alteração da fisiologia dessa espécie. Em
plantas de manjericão (Ocimum basilicum L.) El-sahhar et al. (1984) obtiveram aumento da
área foliar e do número de folhas por planta (90,14%) com a aplicação de GA

3
 90 ppm.
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No entanto, Stefanini et al. (2002), trabalhando com plantas de Lippia Alba, planta do
mesmo gênero do alecrim pimenta, não verificaram efeitos de GA3 (50 e 100 mg.L

-1
) na fisiologia

dessas plantas. Estes mesmos autores destacam que a Lippia Alba é bastante rústica e não
domesticada, ainda pouco estudada, quanto à sua morfologia, taxonomia, quanto à sua fisiologia
e principalmente no que se refere a uma padronização genética para que as plantas apresentem
crescimento e desenvolvimento semelhantes, explicando os altos valores de coeficiente de
variação encontrados, o que pode também ser aplicado ao presente trabalho. Em trabalho
realizado por Figueiredo et al. (2006) não houve efeito da aplicação de GA3 na produção e
teor de óleo essencial em capim limão, tal qual neste trabalho. A aplicação de giberelina em
doses inferiores ou iguais a 120 mg L

-1
 não influencia a produção de biomassa e óleo essencial

em Plantas de alecrim pimenta em condições de casa de vegetação, destacando-se então a
necessidade de mais estudos abrangendo mais concentrações do regulador de crescimento.
Haja vista, que o alecrim pimenta é uma planta pouco cultivada e que o comportamento das
plantas medicinais é variável de espécie para espécie frente a aplicação de reguladores de
crescimento.
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Tabela 1. Resumo da análise de variância da altura das plantas (ALT), massa fresca de folhas (MFF), massa
fresca de caule (MFC), teor de óleo essencial (TO) e relação folha caule (RFC) (Summary of the variance
analysis for plant height (ALT), weight of leafs (MFF), stem fresh matter (MFC), leaf/stem ratio (RFC)  and
essential oil content (TO)).

Quadrado Médio
Fontes de Variação

G.L. ALT MFF MFC TO RFC

Doses de Ga
3

4 225.0287
ns

5.437711
ns

37.94228
ns

0,18731E-02
ns

37.94228
ns

Resíduo 24 226.4722 9.982076 34.91633 0.4554512E-03 8058698E-01

Coeficiente de Variação - 16.382 16.875 27.829 27.829 29.914

(ns) Não significativo (P<0,05)(Not significant (P<0,05)).


