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RESUMO  

A realização de estudos com espécies vegetais de uso medicinal enfocando caracteres 
agronômicos ainda é incipiente. Este trabalho foi realizado no Núcleo de Ensino e Pesquisa em 
Agricultura Urbana (NEPAU) da Universidade Federal do Ceará (UFC), com o objetivo de 
avaliar o crescimento de plantas de P. grandis cultivadas em diferentes ambientes e 
submetidas a níveis crescentes de salinidade na água de irrigação. Utilizou-se o delineamento 
inteiramente casualizado em parcela subdividida, com cinco repetições, sendo as parcelas 
referentes ao fator ambiente (telado com 50% de luminosidade e a pleno sol), e as subparcelas 
referentes a cinco níveis de salinidade na água de irrigação – CEa (0,7; 1,9; 3,1; 4,3 e 5,5 dS 
m-1). Avaliou-se ao final do experimento a área foliar (AF), massa seca foliar (MSFO); massa 
seca das hastes (MSH); massa seca das raízes (MSR) e a relação MSR/MSPA. As plantas 
cultivadas em ambiente com telado apresentaram maior área foliar e acúmulo de massa seca 
nas raízes e maior relação MSR/MSPA. A aplicação da água de irrigação com CEa superior a 
3,1 dS m-1 proporcionou menor acúmulo de massa seca foliar e massa seca das hastes, 
independente do tipo de ambiente. Para as varáveis AF e MSR as reduções foram maiores nas 
plantas cultivadas a pleno sol, principalmente nos tratamentos com CEa de até 4,3 dS m-1. 
PALAVRAS-CHAVE: Plectranthus grandis, estresse abiótico, crescimento 

 
Accumulation of biomass in plants of Plectranthus grandis under salt stress and partial 
restriction of light 
ABSTRACT 

Studies with plants species of medicinal use in relation to agronomic traits is incipient. The 
aim was to evaluate the growth of plants of P. grandis in different environments and 
subjected to increasing levels of salinity in the irrigation water. The experiment was 
conducted at the Center of Teaching and Research in Urban Agricultural of the Federal 
University of Ceará, Fortaleza, CE, Brazil. It was used the completely randomized split plots 
with five repetitions. The plots had corresponded to the environmental factor (mesh with 50% 
luminosity and full sunlight) and the split plots for five levels of salt stress in irrigation water 
– CEw (0.7, 1.9, 3.1, 4.3 and 5.5 dS m-1). In the end of experiment they were evaluated the 
leaf area (LA), leaf dry mass (LDM), stems dry weight (SDW), root dry mass (RDM) and the 
ratio SDW/RDM. Plants grown in greenhouse associated showed higher LA, RDM and 
SDW/RDM ratio. The application of irrigation water with ECw above 3.1 dS m-1 resulted in 
less accumulation of leaf dry mass and dry mass of stems, regardless of the environment. For 
the variables LA and RDM reductions were higher in plants grown in full sun, especially in 
the treatments with ECw of up to 4.3 dS m-1. 
Keywords: Plectranthus grandis, abiotic stress, growth 
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Estudos envolvendo os efeitos farmacológicos de espécies vegetais têm demonstrado o 

potencial medicinal das plantas do gênero Plectranthus (Abdel-Mogib, 2002; Costa, 2006), 

explicando sua importância e larga utilização na medicina popular. Entretanto, a realização de 

estudos enfocando caracteres agronômicos ainda é incipiente, de forma que o efeito dos 

estresses ambientais que influenciam no rendimento, produção de compostos químicos e no 

estabelecimento de espécies em diferentes condições de cultivo é pouco conhecido. 

Em regiões áridas e semiáridas, tem-se considerado, especialmente, o aumento de solos 

afetados por sais e as limitações hídricas, devido à exploração irracional, irregularidade e 

escassez de chuvas, como fatores limitantes à produção de culturas de importância social e 

econômica. Nestas regiões, o crescimento e rendimento de plantas provenientes de condições 

climáticas distintas podem ser comprometidos, também, pelos elevados níveis de irradiância 

solar, constituindo em outro fator estressante. 

A presença desses fatores influencia o desenvolvimento das plantas de diversas formas. O 

efeito do excesso de sais se manifesta, por exemplo, mediante redução no potencial osmótico 

do meio e da ação tóxica de elementos, em especial Na+ e Cl, que promovem distúrbios 

fisiológicos às plantas, ou através de alterações estruturais ocorridas nas membranas celulares, 

afetando o crescimento e por consequência o rendimento das culturas (Munns, 2002).  

Zhang et al. (2003), apontam que muitos processos fisiológicos nas plantas são influenciados 

pela irradiância, que é um dos mais importantes fatores ambientais que afetam a 

sobrevivência, o crescimento, a reprodução e a distribuição dos vegetais no ambiente.  A luz, 

como fonte primária de energia, é um dos principais aspectos relacionados à produtividade 

fotossintética a ser considerado. 

Dada à importância do gênero Plectranthus e a necessidade de estudo em relação ao cultivo 

de plantas medicinais e suas respostas às condições impostas nos meios de produção, 

objetivou-se avaliar o efeito de dois diferentes ambientes de cultivo e níveis crescentes de 

salinidade na água de irrigação sobre o crescimento foliar e acúmulo de massa seca em 

plantas de Plectranthus grandis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Agricultura Urbana - 

NEPAU da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza – CE, entre os meses de agosto e 

dezembro de 2011. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em um arranjo 

com parcelas subdivididas, sendo as parcelas correspondentes ao fator ambiente (telado com 

50% de luminosidade - TEL50, e pleno sol - PLSOL) e as subparcelas a cinco níveis de 
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condutividade elétrica da água de irrigação – CEa (0,7, 1,9, 3,1, 4,3 e 5,5 dS m-1), com cinco 

repetições.  

Mudas de boldo gigante (P. grandis), com 40 dias de idade, obtidas por meio de propagação 

vegetativa, estaquia, foram transplantadas para vasos plásticos com capacidade para 7,5 L, 

preenchidos com substrato constituído por arisco e húmus de minhoca, na proporção 2:1. As 

mudas permaneceram durante 10 dias em telado com 50% de luminosidade, a fim de se 

restabelecerem do estresse sofrido no transplantio e, assim, emitirem novas folhas. Após esse 

período as mudas foram submetidas aos tratamentos estabelecidos por um período de 60 dias.  

Durante este período a irrigação foi realizada diariamente com águas de diferentes níveis de 

salinidade, obtidas mediante a adição de NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O, na  proporção  

equivalente  a 7:2:1,  entre  os  cátions  Na+:  Ca++:  Mg++, obedecendo os níveis de salinidade 

testados. Em cada irrigação foi aplicado um volume adicional de 15% de água, a fim de 

proporcionar a percolação da água pelo fundo dos vasos, evitando o acúmulo excessivo de 

sais. 

Aos 60 dias após o transplantio as plantas foram coletadas e fracionadas em parte aérea 

(limbos foliares e hastes) e raízes para a determinação das seguintes variáveis: área foliar 

(AF), utilizando-se um medidor de superfície (LI – 3100, Área Meter, Li-Cor., Inc., Lincoln, 

Nebraska, USA); massa seca foliar (MSFO); massa seca das hastes (MSH); massa seca das 

raízes (MSR) e a relação MSR/MSPA. A massa seca dos diferentes órgãos da planta (expressa 

em g planta-1) foi obtida após secagem em estufa, com circulação forçada de ar, a 75°C até 

massa constante. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxilio do software SISVAR. Os dados 

avaliados foram submetidos à análise de variância para verificação dos efeitos isolados e da 

interação entre fatores. Os dados relativos à salinidade na água de irrigação e suas interações 

quando significativas foram desdobrados em análise de regressão sendo o modelo escolhido 

pelo R2 ajustado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não foi observado efeito significativo do ambiente para as variáveis MSFO e MSH, enquanto 

a salinidade influenciou significativamente todas as variáveis estudadas. Verificou-se efeito 

significativo da interação ambiente versus salinidade para as variáveis AF, MSR e para a 

relação MSR/MSPA (Tabela 1). 

Na figura 1 verifica-se uma redução da área foliar das plantas em função do aumento da CEa, 

ajustando-se aos modelos quadrático e linear. 
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Em concordância com outros resultados, em resposta ao efeito da intensidade luminosa no 

crescimento das plantas (Scalon et al., 2003; Almeida et al., 2004), observou-se uma redução 

média de 26,32% na área foliar das plantas cultivadas em pleno sol quando comparadas às 

plantas cultivadas em ambiente com 50% de restrição de luz (Figura 1), evidenciando que 

plantas cultivadas em ambientes com sombreamento tendem a apresentarem maior 

crescimento em área foliar. Observa-se, também, que os efeitos da salinidade sobre o 

crescimento foliar foram menos intensos nas plantas cultivadas no ambiente com restrição de 

luz. 

Maiores valores estimados de área foliar em plantas cultivadas em ambiente protegido podem 

ser atribuídos a uma resposta típica à baixa luminosidade, constituindo uma adaptação 

morfológica da planta na tentativa de aumentar a área de captação dos raios solares, quando 

submetidas a ambientes com restrição de luz (Lacerda et al.,2010). 

Na figura 2 observa-se o efeito isolado da salinidade nas variáveis massa seca foliar e massa 

seca das hastes. A MSFO (Figura 2A) ajustou-se ao modelo quadrático com decréscimo 

acentuado nos níveis de salinidade 4,3 e 5,5 dS m-1, nos quais houve uma redução da MSFO 

de 27,50% e 67,88%, respectivamente, em relação a média das plantas do tratamento controle 

(0,7 dS m-1).  

A massa seca das hastes (Figura 2B) reduziu com o aumento da CEa, ajustando-se a um 

modelo cúbico. Entretanto, entre os níveis de salinidade 0,7 e 1,9 dS m-1, registrou-se um 

acréscimo no acúmulo da MSH de 6,02%. A partir do nível de salinidade de 1,9 dS m-1 

observou-se uma redução gradual no acúmulo da MSH, alcançando um percentual de 53,5% 

nas plantas cultivadas com 5,5 dS m-1 na água de irrigação em relação ao tratamento com 1,9 

dS m-1. 

Ashaf e Orooj (2005), obtiveram efeito inibitório do NaCl sobre a massa seca da parte aérea e 

das raízes em plantas de Trachyspermum ammi, sendo que o efeito adverso do sal foi mais 

pronunciado no sistema radicular quando comparado à massa seca da parte aérea. 

Demonstrando o efeito do sombreamento no crescimento, e, dos sais no sistema radicular das 

plantas, houve um decréscimo quadrático na massa seca das raízes em função do aumento da 

salinidade da água de irrigação, tanto para plantas cultivadas a pleno sol quanto para as 

plantas submetidas a 50% de sombreamento (Figura 3A).  

Para a condição de telado com 50% de luminosidade o efeito da salinidade foi notado nos 

tratamentos com maior nível de salinidade, 4,3 e 5,5 dS m-1, os quais apresentaram, em 

relação ao controle, redução de 59,7% e 82,2%, respectivamente, na alocação de biomassa do 

sistema radicular. Enquanto, para as plantas submetidas a pleno sol foi observado um maior 
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efeito da salinidade, com decréscimo inicial de 33,2% na MSR no tratamento com 1,9 dS m-1 

na água de irrigação, comparadas ao controle. A restrição parcial da luz pode ter induzido 

uma maior aclimatação das plantas ao estresse salino, exceto sob os níveis mais elevados, 

considerados críticos para os dois ambientes em estudo (Figura 3A).  

A razão MSR/MSPA foi relacionada negativamente com a salinidade até o nível de CEa de 

3,1 dS m-1 para as plantas cultivadas em pleno sol, indicando alteração no particionamento da 

massa seca em detrimento da parte aérea e não das raízes. Enquanto nos tratamentos com CEa 

de 4,3 e 5,5 dS m-1 foi observado um aumento da relação MSR/MSPA, resposta inversa foi 

obtida nas plantas cultivadas com 50% de restrição de luz (Figura 3B). Destacando, que até o 

nível de salinidade de 3,1 dS m-1 as plantas cultivadas em telado com 50% de luminosidade  

apresentaram maiores valores da relação MSR/MSPA, sugerindo que este ambiente promoveu 

melhores condições para o crescimento das plantas.  

A aplicação da água de irrigação com CEa superior a 3,1 dS m-1 proporcionou menor acúmulo 

de massa seca foliar e massa seca das hastes, independente do tipo de ambiente. Para as 

varáveis AF e MSR as reduções foram maiores nas plantas cultivadas a pleno sol, 

principalmente nos tratamentos com CEa de até 4,3 dS m-1. 
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Tabela 1 Resumo da análise de variância para a área foliar (AF), massa seca foliar (MSFO), 
massa seca das hastes (MSH); massa seca das raízes (MSR) e relação massa seca das 
raízes/massa seca da parte aérea (MSR/MSPA) em plantas de P. grandis em diferentes 
ambientes de cultivo e concentração salina na água de irrigação. Fortaleza-CE, UFC, 2012. 
(Summary of analysis of variance for leaf area (LA), leaf dry mass (LDM), stem dry weight 
(SDW), root dry mass (RDM) and dry ratio root dry mass/shoot dry mass (RDM / MSPA) in 
plants of P. grandis in different environmental conditions and salt concentration in the 
irrigation water. Fortaleza-CE, UFC, 2012). 

FV GL Quadrado médio 

  AF MSFO MSH MSR MSR/MSPA 
Ambiente 1 11005029,82** 0,144NS 9,732NS 14,86* 0,04* 

Resíduo (a) 8 930949,08 5,093 2,338 1,55 0,004 
Salinidade 4 19797268,14** 151,950** 57.920** 88,82** 0,05** 

Ambiente x Salinidade 4 2845415,34* 8,948NS 1,154NS 15,13** 0,035** 

Resíduo (b) 32 722928,84 4,311 1,380 1,14 0,004 
CV (a) (%)  31,17 20,89 18,02 21,39 24,19 
CV (b) (%)  27,47 19,22 13,84 18,37 24,11 

**, *, NS – significativo pelo teste F a 1%, 5% e não significativo, respectivamente. . (**, *, NS - the F 
test significant to 1%, 5% and not significant, respectively). 
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Figura 1 Área foliar (AF) em plantas de P. grandis em condições de telado com 50% de luminosidade 
(TEL50) e pleno sol (PLSOL) em função da condutividade elétrica na água de irrigação (CEa). 
Fortaleza-Ce, UFC, 2012. (Leaf area (LA) in plants of P. grandis under mesh with 50% luminosity 
(TEL50) and full sunlight (PLSOL) as a function of electrical conductivity in irrigation water (ECw). 
Fortaleza-CE, UFC, 2012). 
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Figura 2 Massa seca foliar (MSFO) (A) e massa seca das hastes (MSH) em plantas de P. grandis em 
função da condutividade elétrica na água de irrigação (CEa). Fortaleza-CE, UFC, 2012. (Leaf dry 
mass (LDM) (A) and stems dry weight (SDW) in plants of P. grandis on the basis of electrical 
conductivity in irrigation water (ECw). Fortaleza-CE, UFC, 2012). 
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Figura 3 Massa seca das raízes (MSR) (A) e relação massa seca das raízes/massa seca parte aérea 
(MSR/MSPA) (B) em plantas de P. grandis em condições de telado com 50% de luminosidade 
(TEL50) e pleno sol (PLSOL) em função da condutividade elétrica na água de irrigação (CEa). 
Fortaleza-CE, UFC, 2012. (Root dry mass (RDM) (A) and dry biomass ratio of root/shoot dry mass 
(RDM/SDM) (B) in plants of P. grandis under mesh with 50% luminosity (TEL50) and full sunlight 
(PLSOL) as a function of electrical conductivity in irrigation water (ECw). Fortaleza-CE, UFC, 2012). 


