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RESUMO 
 Como o valor econômico do alecrim (Rosmarinus officinalis L.) é atribuído a seus 

óleos essenciais, este trabalho visou avaliar a influência de fatores ambientais, de 

importância agronômica, sobre a produção de fitomassa aérea, rendimento e composição do 

óleo essencial do alecrim, sob delineamento blocos casualizados em esquema fatorial 

2X2X3, dos tratamentos adubação (ausência, orgânica, mineral); déficit hídrico (com e sem) 

e plantas invasoras (presença e ausência). Os rendimentos de fitomassa aérea e de óleo 

essencial foram significativamente favorecidos pelo suprimento de água. Foram detectados 

os compostos α-pineno, β-mirceno, canfeno, cânfora, eucaliptol e D-limoneno. A presença 

de plantas invasoras contribuiu para incrementar o teor de cânfora, enquanto a interação 

plantas invasoras e adubação favoreceu os teores de β-mirceno e de canfeno.  

Palavras-chave: Rosmarinus officinalis, planta medicinal, adubação, déficit hídrico, plantas 

invasoras 

 
ABSTRACT 

 Effect of environmental factors on phytomass, yield and composition of 

rosemary essential oil from rosemary. 

Once the economic value of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) is attributed to its 

essential oil, this research aimed to evaluate the effect of environmental factors of agronomic 

importance on phytomass yield, yield and composition of rosemary essential oil from. The 

field experiment was designed in completely randomized blocks in factorial scheme 2X2X3, 

of the follow treatments: fertilization (non-fertilized, manure, mineral fertilizer), water deficit 

(non-watered, watered), weed plant (non-weeded, weeded). Phytomass and oil yield were 

significantly favored by water supply. The compounds detected were α-pinene, β-myrcene, 

camphene, camphor, eucalyptol and D-limonene. The presence of weeds plants contributed 

to increase the camphor content and the weed plants and fertilization interaction positively 

influenced contents of β-myrcene and camphene. 
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O valor econômico do alecrim (Rosmarinus officinalis L.), pertencente à família 

Labiatae, é atribuído à presença de óleos essenciais ou voláteis, que emanam das folhas e 

flores, conferindo-lhe forte odor canforáceo e sabor nitidamente fresco e picante. Utilizados, 

amplamente, in natura e na indústria (Cromack e Smith, 1998), se constituem em misturas 

complexas de substâncias voláteis resultantes do metabolismo secundário vegetal (Simões 

et. al. 2001). Considerando-se que a biossíntese de metabólitos secundários, com 

distribuição restrita entre as espécies, é altamente influenciada, qualitativa e 

quantitativamente, por fatores ambientais (Scheffer, 1992; Maffei et al, 1993), este trabalho 

objetivou avaliar a influência de fatores ambientais, de importância agronômica, sobre a 

produção de fitomassa aérea, rendimento e composição do óleo essencial do alecrim.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Oito plantas por parcela, foram cultivadas no campo, com espaçamento de 0,40 x 0,40 

m, em delineamento de blocos casualizados em esquema fatorial (2x2x3), com 3 repetições, 

nos seguintes tratamentos ADU: Adubação (AM: adubação mineral - 20 g NPK 4-14-8 /cova; 

AO: adubação orgânica - 3 L esterco bovino /cova; AS: ausência de adubação:); DH: déficit 

hídrico (CD: sob déficit hídrico - 2 mm/dia, correspondendo a precipitação natural, no 

período, estimada em 27% abaixo da média dos últimos 30 anos da região; SD: ausência de 

déficit hídrico - 4 mm/dia, através de suprimento de água equivalente ao dobro da 

precipitação natural no período); PLI: plantas invasoras (IA: invasoras ausentes, através de 

capina e IP: invasoras presentes, sem capina). Após a floração de pelo menos 50% das 

plantas, cerca de um ano após plantio, folhas e flores foram colhidas conjuntamente para 

avaliação do rendimento de fitomassa aérea (produção por hectare). Sub-amostras de 200g 

deste material, foram submetidas à extração por arraste a vapor, em destilador do tipo 

Clevenger por 1h e 15 min., após o início da condensação do vapor, conforme adaptado de 

Pradro et. al. (2001), para determinação do rendimento de óleo (volume de óleo obtido por 

grama de fitomassa x produtividade de fitomassa), seguindo-se à análise cromatográfica, em 

cromatógrafo à gás acoplado ao espectrômetro de massa, para determinação da 

composição. Os resultados obtidos foram interpretados por meio de análises de variância 

(Teste F, 5%) e teste de média (Tukey, 5%), realizadas no SAEG (2001). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos demonstraram que o tratamento déficit hídrico diferiu 

significativamente dos demais tratamentos. Os rendimentos de fitomassa aérea (10,5 t/ha) e 

de óleo essencial (184,13L/ha) no tratamento SD foram significativamente superiores aos 

respectivos rendimentos (6,6 t/ha; 109,38 L/ha) no tratamento CD, não sendo influenciadas 



pelos fatores ADU e PLI, indicando que condições favoráveis à produção de fitomassa 

podem contribuir para incrementar o rendimento de princípios ativos (Pereira 1998; Rao, 

2002). 

Quadro 01. Rendimentos de fitomassa aérea (T/ha) e de óleo essencial (L/ha) de folhas e 
flores de alecrim (Rosmarinus officinalis) em função dos tratamentos SD: ausência de déficit 
hídrico; CD: com déficit hídrico; IA: invasoras ausentes; IP: invasoras presentes; SA: 
ausência de adubação; AO: adubação orgânica; AM: adubação mineral    

*/ Os valores seguidos pelas mesmas letras na vertical não apresentam diferença 
significativa (P<0.05) pelo teste Tukey. 
 
Quadro 2.  Compostos detectados no óleo essencial (%) de fitomassa aérea de alecrim 
(Rosmarinus officinalis) em função dos tratamentos SD: ausência de déficit hídrico; CD: com 
déficit hídrico; IA: invasoras ausentes; IP: invasoras presentes; SA: ausência de adubação; 
AO: adubação orgânica; AM: adubação mineral 

COMPOSTOS (%)  
TRATAMENTOS α-pineno* β-mirceno* cânfora* canfeno* D-limoneno* eucaliptol* 

SD + IA + SA 12.17a 12.00b 30.76b 3.76b 3.35 a 18.61 a 
SD + IA + AO 12.37 a 12.95a 32.46 b 3.92a 3.64 a 19.06 a 
SD + IA + AM 12.25 a 12.25 b 31.39 b 3.67 b 3.53 a 18.41 a 
SD + IP + SA 12.10 a 12.08 b 32.51 a 3.88 b 3.50 a 19.08 a 
SD + IP + AO 11.57 a 11.24 b 33.76 a 3.59 b 3.21 a 17.87 a 
SD + IP + AM 13.60 a 12.79a 34.18 a 3.84 b 3.62 a 20.08 a 
CD + IA + SA 11.84 a 11.88 b 31.96 b 3.92 b 3.39 a 18.33 a 
CD + IA + AO 12.34 a 13.41a 28.91 b 4.10a 3.68 a 18.29 a 
CD + IA + AM 11.84 a 12.12 b 31.27 b 3.62 b 3.40 a 18.06 a 
CD + IP + SA 11.44 a 11.11 b 34.07 a 3.52 b 3.26 a 19.63 a 
CD + IP + AO 11.40 a 10.74 b 33.46 a 3.60 b 3.09 a 18.33 a 
CD + IP + AM 13.37 a 13.02a 34.51 a 3.64 b 3.50 a 17.25 a 
Média geral 12.19  12.13 32.44 3.78  3.43  18.58 

Coef. de variação % 9.31  10.10 6.53 8.49 9.45  5.57 
*// Os valores seguidos pelas mesmas letras na vertical não apresentam diferença 
significativa (P<0.05) pelo teste Tukey. 
 

Foram detectados os compostos α-pineno, β-mirceno, canfeno, cânfora, eucaliptol e D-

limoneno no óleo essencial via cromatografia gasosa. Os resultados, apresentados no 

Tratamentos Rendimento 
Déficit Hídrico Planta Invasora Adubação Fitomassa aérea (T/ha)* Óleo essencial (L/ha)* 

SD IA SA 10,6 a 168,8 a 
SD IA AO 10,3 a 156,3 a 
SD IA AM 10,4 a 168,8 a 
SD IP SA 12,6 a 237,5 a 
SD IP AO 7,80 a 162,5a 
SD IP AM 11,1 a 212,5 a 
CD IA SA 6,60 b 125,0 b 
CD IA AO 7,4 b 137,5 b 
CD IA AM 5,8 b 68,8 b 
CD IP SA 4,9 b 87,5 b 
CD IP AO 7,7b 112,5b 
CD IP AM 6,3 b 125,0 b 

         Coef. de variação % 25,45 27,64 



Quadro 02, indicam que o tratamento PLI diferiu significativamente dos demais tratamentos 

para o teor de canfôra, favorecido pela IP (33,74%) em 7,74% quando comparado ao 

tratamento IA, possivelmente devido à atividade alelopática atribuída a este composto 

(Simões et. al., 2001). A interação PLIxADU diferiu significativamente dos demais 

tratamentos para os teores de β-mirceno e de canfeno, onde o β-mirceno foi favorecido 

pelas interações AOxIA (13,18%) e AMxIP (12,90%), enquanto o canfeno foi favorecido 

apenas pela primeira interação (4,01%), segundo o teste  de média de Tukey (P<5%).  

O rendimento de fitomassa e o rendimento de óleo essencial foram incrementados pelo 

suprimento de água, e o teor dos compostos β-mirceno e canfeno foram favorecidos pela 

interação adubação x plantas invasoras, enquanto o teor de cânfora variou apenas com a 

presença de plantas invasoras.  
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