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RESUMO

Maytenus ilicifolia é uma espécie nativa
do sul do Brasil, cultivada principalmente no
estado do Paraná. Suas folhas apresentam
triterpenos e compostos polifenólicos, entre
eles, flavonóides e taninos, relacionados ao
efeito antiulcerogênico do extrato aquoso. O
objetivo do trabalho foi avaliar a produção de
massa seca, altura, ramificação e teor de
polifenóis totais em plantas de espinheira-
santa que se desenvolviam sob duas
condições de luminosidade, depois de
sofrerem dois tratamentos de poda diferentes.
O delineamento experimental foi em blocos
ao acaso com os fatores luminosidade
(plantas conduzidas à sombra e a pleno sol),
e tipo de poda (plantas que sofreram poda
parcial e rasa), com quatro repetições. A altura
das plantas cultivadas a sombra foi maior
para o tratamento de poda rasa do que nas
plantas a pleno sol. O número de ramos
terciários aumentou significativamente com
a poda parcial nas plantas conduzidas a pleno
sol. As plantas cultivadas a pleno sol
apresentaram significativamente maior teor
de polifenóis totais.

Palavras-chave: Maytenus ilicifolia;
crescimento, ramificação, polifenóis.

ABSTRACT

Actions of shadow and prune on the
development and polyphenols

compounds in holy thorn plants

Maytenus ilicifolia is a specie from
the South of Brazil, growth mainly in
Curitiba-PR. Its leaves content shows
triterpenes and polyphenolics compounds
like flavonoids and tannins, which are
related with the antiulcerogenic effect of
its liquid extract. The aim of this work was
to evaluate the total content of tannins, the
dried biomass production (g), height (m)
and ramification of the M. ilicifolia plants
that were being developed under different
light conditions and treatments of prune.
The design of the experiment was in
randomized blocks with two levels of light
(shadow or full sun light) and two levels of
prune (part ia l  and drast ic) ,  in four
replicates. Height in plants growth in
shadow was higher under drastic prune
than for the plants in full sun light. The
ramification increased with a partial prune
in full sun light. The plants growth in full
sun light showed significant increases in
the production of polyphenols.

Keywords: Maytenus ilicifolia; growth,
ramification, polyphenols.
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Maytenus ilicifolia é uma espécie perene, arbórea-arbustiva, geralmente com 5 m de
altura (MAGALHÃES, 1991); nativa da região sul do Brasil, especialmente no sub-bosque
de remanescentes de floresta ombrófila mista (ITCF, 1985; CERVI et al., 1989). O cultivo da
planta no estado do Paraná concentra-se nas regiões de Curitiba, Guarapuava e Iratí (REIS
& SILVA, 2004).

O estudo fitoquímico da planta revelou presença de triterpenos e compostos fenólicos,
como flavonóides e taninos nas folhas (XAVIER & D’ANGELO, 1996; YARIWAKE et al.,
2005; PESSUTO et al., 2009). O efeito antiulcerogênico do extrato obtido das folhas foi
confirmado por BAGGIO et al. (2009) e BAGGIO et al. (2007). Além das propriedades
antiulcerogênica e antigástrica, a infusão das folhas possui um imenso potencial farmacológico
e cosmético ainda pouco explorado de maneira racional (CARLINI, 1988).

Uma cobertura vegetal fechada funciona como um sistema de assimilação, no qual as
camadas das folhas estão sobrepostas e sombreiam-se mutuamente.  A habilidade de
algumas espécies em manter populações de plantas jovens no sub-bosque de florestas está
associada à capacidade das mesmas de sobreviver sob baixas irradiações, ou seja, tolerar
o sombreamento (WALTERS & REICH, 2000).

A colheita da espinheira-santa é realizada através da poda dos ramos para posterior
retirada das folhas, que é parte da planta utilizada. A desfolha não é recomendada, uma vez
que a poda estimula um maior crescimento (CARVALHO et al., 2003). MAGALHÃES (2002)
recomenda que a primeira colheita seja feita com a poda na altura de 50 cm e as demais,
nos anos seguintes, logo acima das ramificações promovidas pela poda anterior. MONTANARI
Jr. et al., (2004) recomendam uma poda de formação nas plantas mais desenvolvidas no
primeiro ano, a 20 cm do solo, para forçar a rebrota de vários galhos.

Considerando a hipótese de que diferentes níveis de luminosidade podem alterar a
constituição química das folhas e o crescimento de plantas de espinheira-santa, o objetivo
do trabalho foi avaliar a altura, a ramificação a produção de massa seca e o teor de taninos
totais das plantas de espinheira-santa desenvolvidas a pleno sol e à sombra de árvores
nativas, com diferentes níveis de poda.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em duas áreas da Fazenda Monte Alegre, da Empresa
Klabin, localizada no município de Telêmaco Borba-PR. A região apresenta temperatura
média do mês mais frio de 15,6 

o
C e, do mês mais quente, de 22,2 

o
C. A precipitação média

anual é de 1500 mm. Na área do experimento 1 ( 24º 13" 18’ S; 50
o
 32" 12’ W), as plantas de

espinheira-santa estavam sombreadas por árvores nativas de mais de 15 anos de idade,
como angico (Anadenanthera peregrina (L.) Speg.), carne-de-vaca (Combretum leprosum
Mart.), capixingui (Croton urucurana Baill), e pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia (Bert.)
Kuntze), que atingiam uma altura média de 30 m; esta área recebia em média, uma radiação
global de 35 MJ m

-2
. Na área do experimento 2 (24

º
 13" 49’ S e 50

o
 39" 30’ W), as plantas de

espinheira-santa eram conduzidas a pleno sol, recebendo uma radiação global média de
150 MJ m

-2
. Os dois plantios foram originados de mudas propagadas por semente. Um

exemplar desta planta foi cadastrado com o número de registro 853 no herbário da
Universidade Estadual de Maringá.
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O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro repetições. Cada
parcela foi composta por doze plantas, de altura média de 2,7 m. nas duas áreas, espaçadas
de 2,5 m entre plantas e 2,5 m entrelinhas; a parcela útil foi composta pela planta central e as
demais como bordadura.

No verão do ano de 2004, as plantas sofreram dois tipos de poda diferentes, uma
parcial (eliminação de 30 % de suas folhas) e outra rasa (a 20 cm do solo, com auxílio de
serra de poda). 24 meses após a poda, foram realizados as contagens dos ramos primários,
secundários, terciários e quaternários presentes. Todas as leituras foram realizadas na planta
central (parcela útil).

As amostras de folhas das plantas sombreadas e a pleno sol foram coletadas
aleatoriamente e encaminhadas para avaliação fitoquímica após moagem prévia. Foram
pesados 0,750 g da droga vegetal moída e transferidos para um erlenmeyer com 150 ml de
água, onde foram deixados durante 30 min. em banho-maria a uma temperatura de 80-90
°C. Em seguida, o erlenmeyer foi resfriado em água corrente, e seu conteúdo transferido
para um balão volumétrico de 250 ml, lavando-se e completando-se o volume com água.
Retirou-se cerca de 80 ml do extrato, que foi passado através de papel filtro e desprezado os
primeiros 50 ml. O filtrado foi denominado Solução-Mãe (SM).

Para a determinação de polifenóis totais (PT), 5 ml da SM foram diluídos com água
em balão volumétrico de 25 ml. Dois mililitros desta solução foram transferidos com 1 ml de
solução de ácido fosfotúngstico R (reagente fenólico de folin-ciocalteau) e 10 ml de água
para um balão volumétrico de 25 ml, completando-se o volume com solução de carbonato
de sódio 14,06 %. Após 15 min da adição da última solução mediu-se a absorbância a 691
nm, empregando-se a água como branco. O conjunto de operações (extração e diluições)
foi realizado sob proteção da ação da luz direta (GLASL, 1983).

A porcentagem de polifenóis totais foi calculada segundo a fórmula:

m

Abs
PT

.1000

..15625= , Onde: PT (Polifenóis totais - %); Abs (Absorbância medida); m
(Massa da droga em g).

Os dados do tratamento de poda foram submetidos à análise conjunta utilizando o
programa estatístico SAS, onde foi feita uma análise de variância separadamente para cada
local (pleno sol e sombreado), e depois foram comparados conjuntamente. As médias foram
comparadas pelo teste de Tukey (5%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 é possível verificar que houve interação significativa na análise conjunta,
entre os dois locais, somente para a variável altura (m) e número de ramos terciários. As
outras variáveis não foram significativas nem mesmo nas análises de variâncias individuais
para cada local, portanto, não constam na tabela, assumindo que os tratamentos utilizados
não tiveram efeito significativo nas mesmas.

As plantas que sofreram a poda rasa a pleno sol não cresceram suficientemente em
dois anos (0,29 m); já as plantas da área sombreada, para o mesmo tratamento, conseguiram
crescer atingindo quase 2 metros. Nos dois locais, os tratamentos de poda parcial, ou a
ausência de poda apresentaram resultados estatisticamente iguais para a altura.
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A ramificação terciária também foi muito menor para as plantas que sofreram poda
rasa e desenvolviam a pleno sol. A formação de ramos das plantas que sofreram poda
parcial foi maior para as plantas cultivadas a pleno sol. Segundo KASPARY (1985), o grau
de sombreamento influencia a ramificação e o número de folhas de plantas jovens de erva-
mate, planta de ecologia e botânica semelhantes à espinheira-santa, sendo maiores em
plantas com maior nível de luz. Ainda com relação à biomassa de erva-mate, SUERTEGARAY
(2006) verificou que o tratamento a pleno sol apresentou maior produção do que os
tratamentos mais sombreados.

Os resultados demonstraram que houve diferença significativa no teor de polifenóis
totais entre as duas áreas cultivadas com diferentes luminosidades, sendo 7,16 ± 0,09 %
(CV= 1,30%) para amostras cultivadas à sombra e 10,29 ± 0,20% (CV= 1,94%) para amostras
cultivadas à pleno sol. Esses dados concordam com RADOMSKI (1998) e RADOMSKI et al.
(2004) que demonstraram que a baixa luminosidade combinada com alto suprimento de
nutrientes pode produzir na planta alta concentração de aminoácidos e menor concentração
de polifenóis. Já o aumento da disponibilidade de luz afeta a produção de carboidratos, que
seriam deslocados para a produção de compostos polifenólicos.

O cultivo a pleno sol foi o manejo mais adequado à produção da Maytenus ilicifolia,
influenciando positivamente na capacidade de ramificação e no teor de polifenóis totais quando
submetida a poda parcial. E quando as plantas de espinheira-santa forem cultivadas ao sol
e a sombra deve-se optar pela poda parcial e rasa , respectivamente.
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Tabela 1. Altura (m) e número de ramos terciários de plantas de M. ilicifolia conduzidas sob
três níveis de poda (parcial, rasa e sem poda) e dois níveis de luminosidade (sombreado e a
pleno sol). Telêmaco Borba, PR, 2006.

Condição de Altura (m) Número de ramos terciários

luminosidade PodaParcial Poda Rasa SemPoda PodaParcial Poda Rasa SemPoda

Sombra 2,8 Aa
*1

 1,70 Ba 2,80 Aa 33,8 Ab 55,3 Aa 108,5 Aa

Sol     2,9 Aa  0,29 Bb 3,05 Aa 230,3 Aa   6,5 Ba 155,0 Aa

N 12 12

CV %
*2

16,4 52

DMS
*3

2,14 307

*1
 Letras idênticas maiúsculas na linha, e minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Tukey

(5%).
*2 

Coeficiente de Variação.
*3 

Diferença Mínima Significativa.


