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RESUMO 

ALVES, Mércia Freitas. Secagem, armazenamento e controle genético de caracteres 

agronômicos e químicos de manjericão (Ocimum basilicum L.). São Cristóvão: UFS, 2012. 

35p. (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas).  

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da secagem de folhas, o tempo de 

armazenamento do óleo essencial e realizar o estudo da herança de caracteres agronômicos e 

químicos de manjericão (Ocimum basilicum L.). Foram conduzidos três ensaios, onde se 

testou o efeito do tempo de secagem de folhas, a influência do armazenamento do óleo 

essencial em diferentes ambientes e se realizou o estudo da herança de caracteres 

agronômicos e químicos de manjericão. No primeiro ensaio observou-se uma redução linear 

no teor de óleo essencial de 0,93 para 0,60% para o tempo de secagem das folhas. Observou-

se uma redução do teor de linalol de 76,38 para 74,09%, enquanto os teores de geraniol e 1,8-

cineol não foram significativamente influenciados. Observou-se que a umidade das folhas se 

estabilizou a partir do terceiro dia de secagem. No segundo ensaio observou-se que o óleo 

essencial de manjericão pode ser armazenado em freezer e em temperatura ambiente por oito 

meses. Os caracteres altura de planta, rendimento de óleo essencial e teor de linalol são 

controlados por mais do que um gene com efeito maior, que apresentam efeitos aditivos e de 

dominância. Os caracteres altura de planta, massa seca de folhas e teores de linalol e 1,8 

cineol apresentam alta herdabilidade. O híbrido apresentou heterose de 32,31% e 131,54% 

para altura de planta e massa seca de folhas, respectivamente. 

 

Palavras-chaves: Ocimum basilicum, secagem, armazenamento, herança, ganho genético, 

óleo essencial. 

_____________ 
Comitê Orientador: Arie Fitzgerald Blank – UFS (Orientador), Maria de Fátima Arrigoni-Blank – UFS e José Baldin 

Pinheiro – ESALQ. 
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ABSTRACT 

 

ALVES, Mércia Freitas. Drying, storage and genetic control of agronomic and chemical 

characters of basil (Ocimum basilicum L.). São Cristóvão: UFS, 2012. 37p. (Thesis - Master 

of Science in Agroecosystems). Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE, Brazil. 

 

The aim of this work was to evaluate the influence of drying of leaves, the storage time of the 

essential oil and to study the inheritance of agronomic and chemical characters of basil 

(Ocimum basilicum L.). Three assays were carried out, where the effect of drying time of 

leaves, the influence of storage in different environments and the study of inheritance of 

agronomic and chemical characters of basil were realized. In the first assay we observed a 

linear reduction of essential oil content from 0.93 to 0.60% for days of drying of the leaves. 

We observed a reduction of the linalool content from 76.38 to 74.09%, while the 1,8-cineole 

and geraniol percentages were not affected. Moisture of leaves was stabilized after the third 

day of drying. In the second assay we noted that the essential oil of basil can be stored in 

freezer and at room temperature for eight months. The characters plant height, essential oil 

yield and linalool content are controlled by more than one major gene, which present additive 

and dominant effects. High heritability was observed for the characters plant height, dry 

weight of leaves and linalool and 1,8 cineole content. The hybrid ‘Genovese’ x ‘Maria 

Bonita’ presented heterosis of 32.31% and 131.54% for plant height and dry weight of leaves, 

respectively. 

 

Keywords: Ocimum basilicum, drying, storage, inheritance, genetic gain, essential oil. 

_____________ 
Guidance Committee: Arie Fitzgerald Blank – UFS (Orientador), Maria de Fátima Arrigoni-Blank – UFS e José Baldin 

Pinheiro – ESALQ. 



1 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O gênero Ocimum compreende em torno de 3200 espécies, originárias do sudeste 

asiático e África Central, que se adaptaram bem aos solos brasileiros. O manjericão (Ocimum 

basilicum L.) é uma planta medicinal, aromática pertencente à família Lamiaceae. Pode ser 

anual ou perene atingindo em média um metro de altura, originária do sudeste asiático e da 

África Central, sendo cultivado praticamente em todas as regiões do Brasil, principalmente na 

região Nordeste (Vargas, 2007). 

Distintas pesquisas são realizadas no intuito de se obter métodos eficientes de 

conservação de espécies de interesse medicinal, como exemplo a secagem e o armazenamento 

de óleo essencial. A secagem é utilizada para impedir a reprodução de microrganismos e, 

portanto, preservar a qualidade da planta colhida, além de reduzir o peso e o volume de 

plantas para o transporte e armazenamento (Correa et al., 2004a).  

Já o armazenamento é de fundamental importância para a manutenção da qualidade do 

óleo essencial, pois na presença de oxigênio, luz, calor e umidade os óleos tornam-se 

instáveis, sofrendo inúmeras reações de degradação, o que dificulta a sua conservação 

(Simões et al., 2010). 

O melhoramento genético é uma importante estratégia para o aumento da 

produtividade de forma sustentável e ecologicamente equilibrada e para padronizar princípios 

ativos, no caso de plantas medicinais e aromáticas (Bueno, 2001). O interesse, por parte do 

melhorista de plantas, em se obter grande variabilidade para a imposição de um processo 

seletivo que efetivamente resulte em ganhos genéticos significativos, são pontos de suma 

importância para o desenvolvimento de novos cultivares, assumindo a estimativa de 

parâmetros genéticos e fenotípicos importante papel preditivo para o direcionamento de 

programas de melhoramento em relação ao processo seletivo dos genótipos mais promissores 

(Bárbaro et al., 2004; Costa, 2004). 

O conhecimento da variabilidade genética existente, através de parâmetros genéticos 

como herdabilidade, coeficiente de correlação genética e as implicações dos efeitos 

ambientais sobre estas estimativas, refletidas na interação genótipo x ambiente, é essencial em 

qualquer programa de melhoramento, pois indica o controle genético do caráter, importante 

para o estabelecimento de estratégias de seleção (Blank et al., 2010). Logo, o conhecimento 

do controle genético da produção dos constituintes químicos é de suma importância para o 

direcionamento de cruzamentos visando o desenvolvimento de cultivares demandadas pela 

sociedade.  
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O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da secagem das folhas, do 

tempo de armazenamento de óleo essencial e realizar o estudo da herança de caracteres 

morfoagronômicos e químicos de manjericão. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Botânica e uso 

 

O manjericão (Ocimum basilicum L.), da família Lamiaceae é uma planta anual ou 

perene dependendo da região originária do sudeste asiático e da África Central. Pode ser 

usado na indústria alimentícia e de cosméticos. Na indústria de alimentos, como condimento, 

as folhas secas são utilizadas com tempero culinário ou diretamente em massas como pizzas e 

lasanhas (Vargas, 2007). 

É um subarbusto aromático, ereto, muito ramificado, com até 1 m de altura, caule com 

ramos quadrangulares e pubescentes. Possui folhas simples, membranáceas, com margens 

onduladas e nervuras salientes, de 4-7 cm de comprimento. Apresenta flores brancas, reunidas 

em racemos terminais curtos. Multiplica-se por sementes e estacas. A nomenclatura botânica 

correta para as espécies e variedades do gênero Ocimum da família Lamiaceae, da qual o 

manjericão comercial está incluído é de grande interesse, uma vez que mais de 60 espécies e 

formas têm sido relatadas, sendo questionável a verdadeira identidade botânica do manjericão 

citado em algumas literaturas. A dificuldade em classificar mais de 60 variedades de O. 

basilicum provavelmente se deve à ocorrência de polinização cruzada facilitando 

hibridizações, e resultando em grande número de subespécies, variedades e formas (Blank et 

al., 2004). 

Cultivado em quase todo o Brasil em hortas domésticas para o uso condimentar e 

medicinal, sendo inclusive comercializado na forma fresca em feiras e supermercados, além 

de cultivares de folhagem arroxeada para o uso ornamental. É uma erva aromática, 

restaurativa, que alivia espasmos, baixa a febre e melhora a digestão, além de ser efetiva 

contra infecções bacterianas e parasitas intestinais. Sua análise química revelou a presença de 

taninos, flavonóides, sapopinas, cânfora e no óleo essencial: timol, metil-chavicol, linalol, 

eugenol, cineol e pireno (Lorenzi e Matos, 2002). 

No Brasil e, especificamente, no Estado de Sergipe, há condições climáticas as quais 

permitem que essa espécie seja cultivada como planta perene, podendo-se realizar vários 

cortes por ano (Blank et al., 2007). Na Europa, em regiões frias, se comporta como cultura 
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anual, diferente do caráter perene de outros centros de origem (Santos et al., 2005). Nos 

Estados Unidos da América o cultivo é de média escala e para fins culinários, ornamentais e 

de extração de óleo essencial. Esta espécie é comercialmente cultivada para utilização de suas 

folhas verdes e aromáticas, usadas frescas ou secas como aromatizante ou tempero.  

 

2.2. O melhoramento genético do O. basilicum 

 

O melhoramento genético vegetal proporcionou importantes conquistas produtivas nas 

últimas décadas (Borém, 2001). É a mais valiosa estratégia para o aumento da produtividade 

de forma sustentável e ecologicamente equilibrada e para padronizar princípios ativos, no 

caso de plantas medicinais e aromáticas. Estima-se que metade do incremento da 

produtividade das principais espécies agronômicas, nos últimos 50 anos, seja atribuída ao 

melhoramento genético (Bueno, 2001). 

No momento que se fazem reflexões, surgem muitas indagações a respeito de como e 

para onde continuará evoluindo o melhoramento de plantas. O certo é que o século XX 

presenciou grandes avanços na prática do melhoramento, como a automatização de plantio, a 

colheita de experimentos com maquinaria especializada; a informatização da maioria dos 

programas de melhoramento no mundo e a rapidez no processamento e divulgação de dados 

(Brito, 2009). 

De acordo com Oliveira et al. (1999), o objetivo do melhoramento em plantas 

medicinais é obter, em mesmo local de cultivo, aumento de massa seca e/ou fresca ou, ainda, 

aumento do teor de princípios ativos em determinado órgão vegetal; de modo que estas 

características sejam mantidas na geração seguinte, permitindo obter ganhos adicionais nas 

gerações subseqüentes. Assim, o produto do melhoramento em plantas medicinais é o 

princípio ativo (composto químico com efeito terapêutico) ou o fitocomplexo (conjunto de 

princípios ativos).  

O programa de melhoramento genético da Universidade Federal de Sergipe vem, 

desde o ano 2000, realizando ensaios de avaliação de comportamento de acessos de 

manjericão, a fim de identificar materiais de alta produção de óleo essencial rico em linalol 

(Blank et al., 2007). O objetivo, ao melhorar espécies medicinais e aromáticas, é obter maior 

produtividade expressada pelos caracteres quantitativos, que inclui o teor de princípios ativos, 

e pelos caracteres qualitativos, que inclui os tipos de princípios ativos e seus principais 

constituintes químicos (Kamada et al., 1999). 
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O estudo iniciou com a caracterização morfológica, agronômica e química de acessos 

de manjericão que resultou na seleção do PI-197442 (acesso obtido do Banco de 

Germoplasma North Central Regional PI Station, Iowa, State University, EUA), utilizando o 

método da auto-fecundação, após quatro ciclos e seleção para o alto rendimento do óleo 

essencial rico em linalol, recebendo o nome de “Maria Bonita” (Venâncio, 2006), que é a 

primeira cultivar de manjericão registrada no RNC (Registro Nacional de Cultivares) pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Brasil em 29 de agosto de 2007, sob 

o número 22019 (Blank et al., 2007). 

Através da variabilidade genética, fonte primária dos estudos genéticos, causa da 

adaptação e evolução das espécies, e base para o sucesso de qualquer programa de 

melhoramento é possível constatar variações genotípicas em relação ao teor e rendimento do 

óleo essencial com genótipos promissores para um programa de melhoramento. O 

conhecimento da variabilidade genética existente, através de parâmetros genéticos como 

herdabilidade, coeficiente de correlação genética e as implicações dos efeitos ambientais 

sobre estas estimativas, refletidas na interação genótipo x ambiente, é de fundamental 

importância em qualquer programa de melhoramento (Blank et al., 2004).  

 

2.3. O óleo essencial do O. basilicum  

 

Os programas de melhoramento com Ocimum visam aumentar a produção de óleo 

essencial e a obtenção de cultivares adaptáveis às condições de plantio (Kamada, 1998), pois 

a qualidade de manjericão é definida pela composição do seu óleo essencial, que depende de 

sua origem geográfica (Petropoulos e Vlachou, 1995). 

Segundo Blank et al. (2010), vários fatores influenciam a produção do óleo essencial 

do manjericão, desde a cultivar utilizada até o método de cultivo e colheita utilizados. Alguns 

estudos demonstram que acessos de Ocimum coletados no Brasil apresentam óleos essenciais 

com diferentes composições (Vieira e Simon, 2000), enquanto outros demonstram a 

influência do estádio de desenvolvimento da planta (Bahl et al., 2001), das épocas e dos 

horários de colheita (Silva et al., 2003), do tempo e temperatura de secagem das folhas 

(Carvalho Filho et al., 2006) sobre o teor e a composição química do óleo essencial.  

De acordo com o aroma os manjericões podem ser classificados em doce, limão, 

cinamato ou canela, cânfora, anis e cravo. Porém, para as características morfológicas da 

planta o manjericão pode receber uma nomenclatura dependendo do porte, formato da copa, 

tamanho e coloração da folhagem (Simon, 1995). 
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Os principais quimiotipos do manjericão, classificados pelos componentes químicos 

do respectivo óleo essencial, de acordo com Hertwig (1986) e Simon et al., (2000), são os 

seguintes: 

a) Tipo Europeu, Francês ou Doce; o óleo essencial contém principalmente linalol e metil-

chavicol, porém não contém cânfora. Este tipo é da mais alta qualidade, com um odor 

finíssimo. 

b) Tipo Egípcio; semelhante ao óleo do tipo europeu, com a diferença que a concentração de 

linalol é mais baixa e de metil-chavicol mais alta. 

c) Tipo Reunião ou Comoro; produzido nas Ilhas Reunião, bem como Comoros, Madagáscar 

e Seychelles, de plantas com caracteres botânicos diversos. O óleo essencial contém metil-

chavicol como principal componente, e ainda cânfora, alfa-pineno, e 1,8 cineol, mas não 

contém linalol. O tom canforáceo e algo picante tornam esse grupo de qualidade inferior 

no mercado. 

d) Tipo Bulgário, Java ou Cinamato de Metila; são plantas com essa substância em seu óleo 

essencial, cultivadas em certas regiões da Bulgária, Sicília, Egito, Índia e Haiti. Além de 

um alto teor de cinamato de metila, o óleo essencial contém ainda o metil-chavicol e 

linalol. 

e) Tipo Eugenol; é encontrado em Java, Seychelles, Samoa, Rússia e Brasil. O principal 

componente do óleo essencial é o Eugenol. No Brasil o tipo Eugenol mais comum é 

representado pela espécie Ocimum gratissimum, vulgarmente denominado de Alfavacão ou 

Alfavaca-cravo, cujo óleo essencial é muito semelhante ao óleo de Cravo-da-índia, e serve 

para a extração do Eugenol. 

Óleo essencial obtido por destilação das plantas frescas ou secas é muito usado em 

perfumaria e para fins aromáticos devido aos seus constituintes químicos, e dentre os 

constituintes destaca-se o linalol. O linalol tem sido largamente usado como composto de 

partida para várias sínteses importantes, como a do acetato de linalila, e testado como 

acaricida, bactericida e fungicida (Luz et al., 2009). Na medicina tem sido aplicado com 

sucesso como sedativo e, atualmente estão sendo analisadas suas propriedades 

anticonvulsivas. Assim, o linalol possui larga aplicação em várias áreas do conhecimento 

humano, sendo necessária sua produção em quantidades sempre crescentes (Radünz, 2004). 

O perfume, sabonete, shampoo e as indústrias de forma geral consomem uma grande 

proporção do óleo essencial. De acordo com Lubbe e Verpoorte (2011) a produção mundial 

de óleo essencial de manjericão variou de 50 a 100 toneladas e o rendimento do óleo essencial 

variou de 132,0 para 162,5 Kg.ha
-1

 (Singh et al., 2010). 
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2.4. Secagem das folhas de plantas aromáticas 

 

Diferentes pesquisas são realizadas no intuito de se obter métodos eficientes de 

conservação de espécies de interesse medicinal. Dentre tais métodos, a secagem, que permite 

a conservação das plantas mantendo suas qualidades físicas e químicas. No caso de espécies 

aromáticas, a secagem deve ser cuidadosa devendo-se considerar a estrutura de 

armazenamento e características voláteis dos constituintes dos óleos essenciais. A secagem é 

utilizada para impedir a reprodução de microrganismos e, portanto, preservar a qualidade da 

planta colhida, além de reduzir o peso e o volume de plantas para o transporte e 

armazenamento. No entanto, a secagem é um processo complexo, que pode afetar a qualidade 

de plantas medicinais e aromáticas de várias maneiras (Corrêa et al., 2004b).  

No estudo do efeito do tempo de secagem das folhas de O. basilicum cultivar Fino 

Verde a 40
o
C, verificou-se que ao quinto dia de secagem o teor de linalol no óleo essencial 

aumentou de 45,18% para 86,80% (Carvalho Filho et al., 2006). Na realização da secagem de 

raízes de P. piscatorum, por um período de seis dias com temperaturas até 40ºC , verificou-se 

uma redução de 52% no teor de voláteis em relação ao obtido com matéria-prima fresca 

(Pimentel et al., 2012). 

Estudando rendimento de óleo essencial sob diferentes métodos de secagem Corrêa et 

al. (2004b), observaram que a secagem mista (sol e sombra) e secador solar proporcionaram 

maior rendimento de óleo em comparação à secagem em estufa a 35ºC. Em contrapartida, 

Rosal et al. (2004) estudando o efeito de diferentes métodos de secagem no teor de óleo 

essencial de folhas e inflorescências de manjericão (O. basilicum), verificaram que a secagem 

em estufa a 35º C permitiu maior teor de óleo essencial nesta espécie, em comparação com a 

secagem em desumidificador. 

Em diversos trabalhos desenvolvidos, a secagem artificial resultou em um maior 

rendimento em óleo e/ou maior concentração do componente ativo. A influência da secagem 

na qualidade de plantas medicinais demonstra que a quantidade e qualidade do principio ativo 

extraído da planta é afetado pela temperatura do ar de secagem. Portanto a temperatura de 

secagem deve ser controlada e estudos sobre a sua influência são necessários para a obtenção 

da temperatura de secagem mais apropriada para cada espécie, visando assegurar teores e 

composição química adequados do óleo essencial (Melo et al., 2004). 
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Diante desses fatos, a comercialização de tais materiais instáveis se transforma em um 

dilema, uma vez que o óleo deve ter uma composição pré-estabelecida como uma demanda do 

mercado (Blank et al., 2007). 

 

2.5. Armazenamento de óleo essencial 

 

O mercado para os produtos naturais é bastante promissor e sua demanda é crescente, 

porém a falta da qualidade das matérias primas é um problema frequente nos segmentos da 

produção agrícola bem como na estocagem do produto (Guimarães et al., 2008). Na área de 

produtos naturais as empresas brasileiras enfrentam vários problemas tais como o suprimento, 

armazenamento e a padronização da matéria-prima. Neste sendido é necessário que as plantas 

medicinais sejam armazenadas em ambientes adequados para garantir a qualidade do produto 

final (Martinazzo, 2006). 

O armazenamento, quando bem conduzido, possibilita manter os componentes no 

produto, sendo conveniente realizá-la em condições que não permitam a contaminação do 

vegetal nem a diminuição de sua qualidade terapêutica e comercial. A diminuição da 

temperatura com o propósito de evitar a deterioração é uma técnica bastante comum, a 

umidade do óleo essencial também deve ser mantida a níveis que impeçam ou dificultem a 

contaminação, além deste fator, deve-se este atento à umidade relativa do ar no ambiente de 

armazenamento (Martinazzo, 2006). 

No processo biológico de produção de princípios ativos, fatores como ambiente, o 

manejo pós-colheita e o tempo de armazenamento podem determinar a qualidade boa ou ruim 

desses princípios ativos (Silva et al., 2010). Com isso, o armazenamento possibilita manter os 

componentes no produto e evitar a proliferação de microorganismos, fungos e insetos 

devendo ser realizada de forma que não permita a contaminação do vegetal bem como a 

diminuição da qualidade terapêutica e comercial. A temperatura e a disponibilidade de água 

são os principais fatores de desenvolvimento de microorganismos nos produtos armazenados 

(Martinazzo, 2006). 

Avaliando a influência da luz e da temperatura sobre a oxidação do óleo essencial de 

capim-limão (Cymbopogon citratus), observou-se que o citral e mirceno sofreram degradação 

em relação ao tempo, tanto na presença quanto na ausência de luz. Já para a temperatura, 

observou-se influência desta apenas sobre a degradação do mirceno. Tendo em vista que o 

citral além de ser o constituinte majoritário desse óleo essencial é também o composto de 

maior interesse pela indústria, conclui-se que este óleo essencial para fins de comercialização 
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deve ser estocado ao abrigo da luz, não necessitando de temperaturas muito baixas para seu 

armazenamento (Guimarães et al., 2008). 

 

2.6. Estudo de herança 

 

A herdabilidade corresponde à proporção da variação fenotípica total, que é de 

natureza genética, o quociente entre as variâncias genotípicas e fenotípicas, e que por meio 

dela pode-se medir a eficiência esperada da seleção, no aproveitamento da variabilidade 

genética. O coeficiente de herdabilidade pode ser expresso no sentido restrito e amplo, sendo 

que no sentido amplo expressa a proporção de variância genética em relação à variância 

fenotípica total observada. As estimativas de herdabilidade referente aos efeitos de parcela em 

relação às herdabilidades entre e dentro de famílias adquirem importância maior quando se 

aumenta o número de indivíduos por parcelas nos testes de progênies (Vencovsky, 1969). 

No estudo de caracteres, a herdabilidade tem elevada importância, porque representa 

o efeito cumulativo de todos os locos que afetam determinado caráter. Sendo assim, a 

utilização da herdabilidade associada às correlações genéticas, pode auxiliar o melhorista de 

plantas a maximizar seus ganhos no processo de seleção de caracteres quantitativos. A 

estimativa da herdabilidade segundo Atlin e Frey (1990) é um dos bons parâmetros para a 

identificação do melhor ambiente de seleção de caracteres distintos. Mas para Ceccarelli 

(1994), nem sempre melhores ambientes correspondem a maior contribuição da variância 

genética em relação ao ambiente e ambientes ótimos tendem a superestimar a herdabilidade 

dos caracteres avaliados (Roy e Murty 1970). 

Parâmetros genéticos associados ao comportamento produtivo de seis populações de 

manjericão foram constatados que as características massa seca de folha + inflorescência e 

rendimento de óleo essencial apresentaram grande variabilidade, que o teor de linalol manteve 

sua produtividade estável e que o teor e rendimento de óleo essencial e teor de linalol no óleo 

essencial apresentaram herdabilidades altas na análise conjunta, indicando controle genético 

com grande possibilidade de serem transmitidas para as gerações futuras (Blank et al., 2010). 

Blank et al. (2012) constataram a existência de efeitos gênicos aditivos e efeitos não 

aditivos para a capacidade geral e específica de combinação de manjericão e valores positivos 

com relação a heterose quando o caráter avaliado no híbrido é maior do que média dos 

genitores, e negativos, quando o caráter é inferior. 
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CAPÍTULO I 

Influência da secagem das folhas e do armazenamento do óleo essencial do manjericão 

(Ocimum basilicum L.) cultivar Maria Bonita 

 

ALVES, Mércia Freitas. Influência da secagem das folhas e do armazenamento do óleo 

essencial no manjericão (Ocimum basilicum L.) cultivar Maria Bonita. In: Secagem, 

armazenamento e controle genético de caracteres agronômicos e químicos de manjericão 

(Ocimum basilicum L.).  2012. CAP. I. Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas – 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

1.1. Resumo 

O objetivo foi avaliar a influência da secagem das folhas e do tempo de armazenamento de 

óleo essencial no teor e composição química do manjericão cultivar Maria Bonita. O ensaio 

foi conduzido na Fazenda Experimental “Campus Rural da UFS”. No primeiro ensaio 

avaliou-se o efeito do tempo de secagem de folhas em estufa com circulação forçada de ar a 

uma temperatura de 40º C. As variáveis analisadas foram: teor, umidade e concentração dos 

principais constituintes químicos. No segundo ensaio testou-se o efeito do tempo de 

armazenamento (0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 210, 240 e 270 dias) em duas condições (freezer 

e ambiente). Notou-se que a umidade das folhas se estabilizou a partir do terceiro dia de 

secagem. Observou-se que o tempo de secagem influenciou significativamente o teor e os 

principais compostos químicos do óleo essencial do manjericão cultivar Maria Bonita. No 

segundo, ensaio não houve diferença significativa no teor dos compostos químicos do óleo 

essencial de manjericão em relação ao armazenamento em freezer e ambiente, evidenciando 

assim uma estabilidade da composição química do óleo essencial durante um ano mesmo com 

diferentes condições de armazenamento. O óleo essencial de manjericão pode ser armazenado 

até um período de oito meses em ambas as temperaturas sem alteração da composição 

química. 

 

Palavras-chave: Ocimum basilicum L., secagem, armazenamento, óleo essencial, linalol. 
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Influence of drying of leaves and storage of essential oil on basil (Ocimum basilicum L.) 

cultivar Maria Bonita 

 

ALVES, Mércia Freitas. Influence of drying of leaves and storage of essential oil on basil 

(Ocimum basilicum L.) cultivar Maria Bonita. In: Drying, storage and genetic control of 

agronomic characters and chemical basil (Ocimum basilicum L.). 2012. CHAP. I. Thesis - 

Master of Science in Agroecosystems - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

1.2. Abstract 

 

The objective was to evaluate the influence of drying the leaves and the storage time of the 

essential oil content and chemical composition of basil cultivar Maria Bonita. The trial was 

conducted at the Experimental Farm “Campus Rural of the UFS”. In the experiment evaluated 

the effect of drying time of sheers in an oven with forced air at temperature of 40º C. C. The 

variables analyzed where: moisture content, humidity and concentration of chemical 

constituents. In the second assay tested the effect of storage time (0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 

210, 240 and 270 days) in two conditions (freezer and environment). It was noted that the 

moisture of the leaves has stabilized from the third day of drying. It was observed that the 

drying time significantly influenced the content and the main chemical components of the 

basil cultivar Maria Bonita. In the second test there was no significant difference in the 

concentration of the chemical compounds of essential oil of basil in relation to storage in a 

freezer and the environment, thus showing stability of the chemical composition of essential 

oil for a year even with different storage conditions. The essential oil of basil can be stored 

until a period of eight months at both temperatures without changing the chemical 

composition. 

 

Keywords: Ocimum basilicum L., drying, storage, essential oil, linalol. 
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1.3. Introdução 

O manjericão, Ocimum basilicum L., pertencente à família Lamiaceae, é uma planta 

anual originária do Sudoeste Asiático e da África Central, utilizada como planta medicinal, 

aromática, apresentando substâncias de interesse para as indústrias alimentícia, farmacêutica e 

cosmética (Matos e Lorenzi, 2003). 

Na medicina popular, as espécies de manjericão são indicadas como estimulante 

digestivo, antiespasmódico, gástrico, galactagogo, béquico, carminativo (Sajjadi, 2006). 

Estudos têm demonstrado seu grande potencial antimicrobiano e antioxidante (Sartoratotto et 

al., 2004; Politeo et al., 2007) e tratamentos como dores de cabeça, diarreia, verminoses e 

inflamação  (Pessoa, 2002; Adigüzel, 2005; Franca, 2008). O óleo essencial do manjericão 

com alta concentração de linalol é valorizado no mercado internacional e amplamente 

utilizado na indústria de condimentos e cosméticos (Morais, 2006).  

A secagem das plantas aromáticas e medicinais visa minimizar a perda de princípios 

ativos e retardar a sua deterioração em decorrência da redução da atividade enzimática, 

permitindo a conservação das plantas por um período maior para a sua posterior 

comercialização e uso. Além disso, os processos de secagem afetam sobremaneira o 

rendimento e a composição química das espécies, especialmente as aromáticas por possuírem 

substâncias muito voláteis (Von Hertwig, 1991). 

O armazenamento do óleo essencial, quando bem conduzido, possibilita manter os 

componentes no produto, sendo conveniente realizá-lo em condições que não permitam a 

contaminação do óleo essencial nem a diminuição de sua qualidade terapêutica e comercial. A 

diminuição da temperatura com o propósito de evitar a deterioração é uma técnica bastante 

comum, a umidade do produto também deve ser mantida a níveis que impeçam ou dificultem 

a contaminação, além deste fator, deve-se estar atento à umidade relativa do ar no ambiente de 

armazenamento (Martinazzo, 2006). 

Devido à demanda e ao valor comercial do óleo essencial de manjericão, somada à 

existência de vários fatores, o armazenamento pode influenciar o teor e a composição química 

do óleo essencial, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da secagem das 

folhas e do armazenamento do óleo essencial do manjericão (Ocimum basilicum L.), cultivar 

Maria Bonita.  
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1.4. Material e Métodos 

1.4.1. Material vegetal 

 

Para ambos os ensaios foram utilizadas folhas da cultivar Maria Bonita descrita por 

Blank et al. (2007). As mudas foram produzidas a partir de sementes em bandejas de 

poliestireno expandida com 72 células. O substrato utilizado foi uma mistura de pó de coco 

lavado, esterco bovino e solo do “Campus Rural da UFS” na proporção (1:1:1). 

Após 30 dias, as mudas foram transplantadas para campo, no espaçamento de 0,50 m 

entre linhas e 0,60 m entre plantas. A correção do solo foi feita com calcário dolomífico, 

conforme a análise do solo. O cultivo foi realizado usando como cobertura morta filme 

plástico preto. Aplicou-se 60 m
3
.ha

-1
 de esterco bovino e utilizou-se um sistema de irrigação 

por gotejamento com espaçamento de 10 cm entre cada emissor de gotejamento. 

 

1.4.2. Tempo de secagem 

Folhas da cultivar Maria Bonita foram coletadas aos 60 dias de cultivo. O 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com três repetições, testando-se 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6 e 8 dias de secagem das folhas em estufa de secagem com circulação forçada de ar a 

uma temperatura de 40ºC. 

O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação em aparelho Clevenger, em cada 

tempo de secagem, usando um balão de três litros de fundo redondo contendo 1,5 L de água 

por 140 minutos. Após a conclusão, o volume de óleo (mL) foi registrado, coletado em 

frascos âmbar, e armazenados em freezer a -20 º C para análise química. 

A umidade de cada tratamento foi obtida a partir da retirada de três amostras de 100 

g de folhas frescas que foram secas a 105 º C até peso constante. Para calcular a umidade 

foram pesadas as folhas frescas e as folhas após a secagem obtendo um valor em (%) da perda 

de água. 

 

1.4.3. Armazenamento do óleo essencial 

 

Para avaliar a influência do tempo de armazenamento do óleo essencial, o ensaio foi 

conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 

2x10, testando dois ambientes de armazenamento (freezer a -20ºC e temperatura ambiente) e 

dez tempos (0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 210, 240 e 270 dias). Ao final de cada tempo o óleo 

essencial foi submetido a análise química, conforme descrito no item 1.4.4. 
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1.4.4. Análise química do óleo essencial 

 

O óleo essencial foi obtido das folhas secas por meio do processo de hidrodestilação 

usando um aparelho de Clevenger (Guenther, 1972) por 140 minutos. Os teores (%) foram 

estimados com base no peso da matéria seca (v/m) e obtidos usando três amostras de 100 

gramas.  

A análise qualitativa da composição química dos óleos essenciais foi realizada com 

um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massa (GC-MS) (Shimadzu, modelo 

QP 5050A), equipado com um auto-injetor AOC-20i (Shimadzu) e um J & W Scientific 

coluna capilar de sílica fundida (5%-fenil-95% dimetilpolissiloxano) de 30 m x 0,25 mm de 

diâmetro, 0,25 mM filme, usando o gás hélio como gás de arraste com um fluxo de 1,2 

mL.min-1. A temperatura foi programada para permanecer em 50°C por 2 min, seguido por 

um aumento de 4°C.min-1 até 200°C, posteriormente a 15°C / min até atingir 300°C, 

mantendo-se esta temperatura durante 15 min. A temperatura do injetor foi de 250 ° C, e a 

temperatura do detector (ou interface) foi de 280°C. Um volume de 0,5 μL de acetato de etila 

foi injetado, a uma taxa de particionamento do volume injetado de 1:100, e uma pressão da 

coluna de 64,20 kPa. O MS foi realizado com detector de ânion operacional de captura no 

modo de impacto eletrônico com uma energia de impacto de 70 eV, um intervalo de varredura 

de 0,50 fragmentos e fragmentos detectados na faixa de 40 a 500 Da. Os componentes do óleo 

essencial foram identificados por comparação do espectro de massa com espectros da 

literatura (Adams, 2007) e espectros do banco de dados do equipamento (NIST21 e 

NIST107), além disso, as taxas de retenção foram comparados com os da literatura. O índice 

de retenção de Kovats (IK) foi determinado por uma série homóloga de n-alcanos (C8-C18) 

injetados nas mesmas condições cromatográficas como as amostras (Vandendool e Kratz, 

1963).  

Uma análise quantitativa dos componentes do óleo essencial foi realizada em um 

cromatógrafo a gás equipado com detector de ionização de chama (FID), utilizando 

equipamento Shimadzu GC-17A, sob as seguintes condições operacionais: coluna capilar de 

sílica fundida ZB-5ms (5 dimetilpolissiloxano%) com 30 mx 0,25 mm id, 0,25 mM filme, 

usando as mesmas condições do CG-EM. A quantificação dos constituintes foi realizada pela 

normalização da área (%). As concentrações dos compostos foram calculadas por área e 

dispostos em ordem de eluição GC.  
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A identificação dos componentes foi realizada com base na comparação do índice de 

retenção (Vandendool e Kratz, 1963) para uma série homóloga de n-alcanos obtidas por co-

injeção de amostras de petróleo com uma mistura de hidrocarbonetos lineares, bem como 

através da comparação com os bancos de dados e NIST21 e NIST107 da biblioteca CG / EM 

e espectros de massa publicados (Adams, 2007). 

 

1.4.5. Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância e posterior comparação de média 

pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) da umidade e teor do óleo essencial em função do tempo de 

secagem. 

 

1.5. Resultados e Discussão 

 

1.5.1. Tempo de secagem 

 

O processo de secagem à 40º C foi eficiente, reduzindo o teor de umidade do 

manjericão de 84,5% para 1,3%, durante o período de 8 dias.  

Constatou-se que a partir do terceiro dia de secagem houve uma estabilização da 

umidade, indicando que quatro dias de secagem a 40°C pode ser considerada como ideal para 

a estabilização do peso seco das folhas de O. basilicum. Fato semelhante foi observado por 

Blank et al. (2006), na avaliação da influência do horário de colheita, temperatura e tempo de 

secagem no óleo essencial de manjericão. O coeficiente de regressão encontrado foi de 80,9% 

a 5% de probabilidade gerando uma curva de regressão com comportamento exponencial 

significativo (Figura 1). 
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FIGURA 1. Umidade das folhas de O. basilicum cultivar Maria Bonita em função do tempo 

de secagem (40°C). São Cristóvão (SE), UFS, 2011. 

 

A redução do teor de água ocorreu de forma rápida no início do processo de secagem a 

40°C e, no final, de forma lenta (Figura 1). Estas constatações são semelhantes de outros 

estudos sobre secagem de plantas medicinais, sementes e forrageiras (Blanco et al., 2000a; 

Blanco et al., 2000b; Martins et al., 2000; Blanco et al., 2002).  

Radünz et al. (2002), ao comparar a secagem em temperatura ambiente em relação à 

secagem em estufa, constatou alterações na coloração e no odor das folhas de alecrim pimenta 

(Lippia sidoides Cham.), e que essas foram provocadas provavelmente pelo período maior de 

secagem e desenvolvimento de fungos. 

Para o teor do óleo essencial observou-se uma redução linear do teor de óleo essencial 

durante o processo de secagem das folhas a 40°C (Figura 2). Resultados semelhantes foram 

obtidos em estudo do efeito do armazenamento de ramos de O. basilicum, nos quais houve 

decréscimo dos teores de óleo essencial ao longo do armazenamento que, segundo os autores, 

pode ter sido causado pela volatilização e, assim, ter comprometido a qualidade deste óleo 

essencial (Silva et al., 2005).  

O óleo essencial de O. basilicum apresentou, predominantemente, monoterpenos 

oxigenados. As análises cromatográficas permitiram identificar no óleo essencial à presença 

de monoterpenos (1,8-cineol, α-terpineol, geraniol e linalol) e sesquiterpenos (acetato de 

isobornila, acetato de nerila, α-trans-bergamoteno, α-muuroleno, γ-cadieno e epi-α-cadinol). 

Dentre esses constituintes, o linalol e o geraniol foram os majoritários (Tabela 1).  
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FIGURA 2. Teor do óleo essencial de O. basilicum cultivar Maria Bonita, em função do 

tempo de secagem a 40°C. São Cristóvão (SE), UFS, 2011. 

 

TABELA 1. Médias dos constituintes químicos do óleo essencial de manjericão, durante o 

processo de secagem à 40º C. UFS, São Cristóvão, 2012. 

Compostos químicos IRR 
Tempo de secagem (Dias) 

0 1 2 3 4 5 6 8 

Sabineno 975 0,17b 0,18b 0,17b 0,19a 0,17a 0,13c 0,18a 0,14b 

β-Pineno 980 0,38b 0,39b 0,39b 0,48a 0,43a 0,31c 0,45a 0,40a 

1,8 Cineol 1033 5,16a 5,66a 5,61a 6,26a 5,88a 5,30a 6,02a 5,97a 

Linalol 1098 76,38a 74,61b 73,58b 73,38b 73,68b 72,69b 74,47b 74,09b 

α-Terpineol 1189 0,62a 0,62a 0,58a 0,57a 0,62a 0,65a 0,58a 0,63a 

Geraniol 1255 12,34a 13,47a 12,77a 12,12a 12,86a 13,95a 11,54a 12,47a 

acetato de bornila 1284 0,22a 0,00a 0,26a 0,29a 0,20a 0,25a 0,34a 0,27a 

acetato de nerila 1374 1,40a 1,46a 1,96a 1,71a 1,87a 2,05a 1,31a 1,65a 

a-trans bergamoteno 1436 1,10c 1,26c 1,78b 1,96b 1,80b 2,10a 2,26a 1,80b 

germacreno D 1480 0,44a 0,49a 0,52a 0,60a 0,43a 0,39a 0,66a 0,42a 

γ-Cadineno 1520 0,36b 0,40b 0,57a 0,61a 0,55a 0,61a 0,71a 0,53a 

epi-α-Cadinol 1640 1,57a 1,64a 1,96a 1,93a 1,57a 1,71a 1,82a 1,77a 

Monoterpenos (%)  33,33 36,36 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 

Sesquiterpenos (%)  66,66 63,63 63,63 63,63 63,63 63,63 63,63 63,63 
Médias com letras iguais, nas linhas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). IRR: Índice de retenção relativo 

 

O linalol é o constituinte químico majoritário presente no óleo essencial dessa cultivar, 

apresentando teores na faixa de 72,69 a 76,38% (Tabela 1). Analisando o teor de linalol 

observa-se que há diferenças consideráveis entre os tempos de secagem para obtenção do óleo 

essencial de manjericão cultivar Maria Bonita. Ao contrário, outros constituintes 

demonstraram diferenças inferiores a 50% no teor relativo, como correram com α–trans-

bergamoteno (1,1% para 1,8%) e o epi-α-cadinol (1,57% para 1,77%) na secagem submetida 

entre o dia 0 e o dia 8. Resultados semelhantes foram obtidos no estudo sobre a influência do 

horário de colheita, temperatura e tempo de secagem no óleo essencial de O. basilicum nos 

quais a concentração do linalol foi modificada de acordo com os tratamentos (Blank et al., 

2006). 



21 

 

Para o teor de geraniol, segundo composto com maior concentração, não houve 

diferença significativa, o mesmo foi observado para 1,8 cineol, outro componente do óleo 

essencial do manjericão, que tem propriedades alopático, anestésico, antibronquítico, 

antisséptico, bactericida, expectorante, herbicida e insentífugo, bem como o linalol apresenta 

ação antisséptica, insentífugo e termitífugo (Duke, 1994). 

Assim, a secagem do Ocimum basilicum cultivar Maria Bonita deve ser feita de acordo 

com o objetivo de uso sendo 0 dia para maior teor de óleo essencial e linalol, 3 dias para 

estabilizar a umidade, maior teor de 1,8-cineol e geraniol. 

 

1.5.2. Armazenamento do óleo essencial 

 

No ensaio de influência do tempo de armazenamento do óleo essencial de manjericão 

cultivar “Maria Bonita”, dos compostos presentes no óleo essencial 24 compostos foram 

identificados e encontram-se listados de acordo com a ordem de eluição (Tabela 2). 

Dos compostos encontrados no óleo essencial, destacou-se o linalol, por sua 

concentração majoritária, variando de 73,08 a 79,85 %. Os teores mais elevados foram 

observados aos 30 (79,85%) e 210 dias (79,4%) de armazenamento em temperatura ambiente. 

Efeitos semelhantes foram observados para armazenamento dos ramos de O. basilicum sobre 

a composição do seu óleo essencial, ocorrendo aumento dos teores de eugenol e linalol 

durante o armazenamento (Silva et al., 2005) e no estudo do efeito do armazenamento e época 

de colheita de O. basilicum, nos quais houve acréscimo dos teores de linalol ao longo do 

armazenamento  

Para o teor de 1,8-cineol o armazenamento em temperatura ambiente foi superior ao 

do freezer apenas nos tempos 90, 180, 210 e 270 dias. Nos demais não houve diferenças 

significativas entre os ambientes de armazenamento. O teor de geraniol foi superior aos 270 

dias em freezer (11,56%). Observou-se que o óleo essencial do manjericão pode ser 

armazenado até um período de oito meses em ambas as temperaturas sem alteração da 

composição química (Tabela 2). 
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TABELA 2. Valores médios dos teores dos compostos do óleo essencial de manjericão (O. 

basilicum L) cultivar Maria Bonita, em função do tempo de armazenamento. 
Composto IRR 

Tempo de armazenamento (dias) 

0 15 30 60 90 120 150 180 210 240 270 

  Armazenamento em ambiente 

α-Pineno 939 0,15 cA 0,13 cA 0,13 cA 0,12 cA 0,15 cA 0,13 cA 0,15 cA 0,38 bA 0,4 aA 0,46 aA 0,50 aA 

Sabineno 975 0,15 aA 0,16 aA 0,15 aA 0,14 aA 0,18 aA 0,15 aA 0,16 aA 0,48 aA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 

β-Pineno 979 0,52 aA 0,46 bA 0,47 bA 0,43 bA 0,52 aA 0,45 bB 0,51 aA 0,00 cB 0,00 cB 0,00 cB 0,00 cB 

Mirceno 990 0,00 aA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,28 cA 0,17 Bb 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 

Limoneno 1029 0,18 aA 0,15 bA 0,15 bA 0,15 bA 0,23 aA 0,17 aA 0,19 aA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 

1,8 Cineol 1031 6,97 aA 6,45 cA 6,9 aA 6,55 cA 6,93 aA 6,39 cA 6,99 aA 6,72 bA 6,77 aA 6,65 bA 7,05 aA 

(E) β-Ocimeno 1050 0,00 eA 0,00 eA 0,00 eA 0,00 eA 0,00 eA 0,00 eA 0,00 eA 0,00 dA 0,00 cA 0,00 bA 0,00 aA 

Cis-óxido de linalol 1067 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aB 0,00 aA 0,25 aA 0,41 aA 0,47 aA 0,75 aA 

Trans-óxido de linalol 1084 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,39 cA 0,44 bA 0,67 aA 

Linalol 1096 76,99 cA 78,53 bB 79,85 aA 78,62 bA 77,2 cA 77,59 cA 77,19 cA 79,07 bA 79,4 Aa 78,78 bB 74,4 dB 

α-Terpineol 1188 0,67 bA 0,65 bA 0,56 dA 0,61 cA 0,70 aA 0,66 bA 0,67 bA 0,65 bA 0,62 cA 0,64 bA 0,75 aA 

Geraniol 1252 9,55 bA 8,58 bA 8,61 cA 9,76 bA 9,81 bA 7,45 aA 9,87 bA 9,08 cA 8,74 cA 8,95 cA 10,74 aB 

Geranial 1264 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,32 bA 0,00 cA 0,35 bA 0,73 aA 

Acetato de bornila 1288 0,26 aA 0,23 bA 0,21 bA 0,22 bA 0,23 aA 0,22 bA 0,22 bA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 

acetato de isobornil 1283 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aB 0,00 aB 0,00 aB 

Acetato de nerila 1361 2,03 aA 1,69 dA 1,49 fA 1,61 eA 1,81 cA 1,88 bA 1,77 cA 0,00 gA 0,00 gA 0,00 gA 0,00 gA 

Acetato de geranila 1379 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 1,77 bA 1,74 bB 1,75 bB 2,47 aB 

a-trans Bergamoteno 1434 1,34 aA 1,01 bA 0,98 bA 1,00 bA 1,07 bA 1,04 bA 1,01 bB 1,00 bA 0,98 bB 0,99 Ab 1,18 Aa 

γ-muuroleno 1478 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 Aa 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aB 0,00 aA 0,00 aB 

Germacreno D 1485 0,26 aA 0,18 bA 0,00 cA 0,00 cB 0,00 cA 0,00 cB 0,00 cB 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 

γ-Cadineno 1513 0,36 aA 0,29 aA 0,25 aA 0,28 aA 0,29 aA 0,28 aA 0,29 aA 0,27 aB 0,00 bB 0,27 bA 0,00 bB 

epi-α-Cadinol 1640 0,58 aA 0,54 aA 0,30 aA 0,57 aA 0,60 aA 0,60 aA 0,59 aA 0,52 aA 0,54 aA 0,55 aA 0,70 aA 

  Armazenamento em freezer 

α-Pineno 939 0,15 aA 0,13 aA 0,14 aA 0,12 aA 0,13 aA 0,16 aA 0,15 aB 0,15 bB 0,00 bB 0,00 bB 0,00 bB 

Sabineno 975 0,15 aA 0,16 aA 0,26 aA 0,15 aA 0,17 aA 0,18 aA 0,16 aA 0,18 aA 0,16 aA 0,16 aA 0,17 aA 

β-Pineno 979 0,52 aA 0,47 bA 0,41 bA 0,44 bA 0,47 bA 0,53 aA 0,50 aA 0,49 bA 0,48 bA 0,49 bA 0,57 aA 

Mirceno 990 0,00 aA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,30 cA 0,19 bA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 

Limoneno 1029 0,18 aA 0,15 aA 0,19 bA 0,17 bB 0,16 aA 0,22 Aa 0,16 aA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 

1,8 Cineol 1031 6,97 aA 6,59 bA 6,98 aA 6,53 bA 6,58 bB 6,77 Ab 6,89 aA 6,45 bB 5,52 cB 6,52 bA 6,53 bB 

(E) β-Ocimeno 1050 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,16 aA 0,00 aA 0,00 aB 0,00 aB 0,00 aB 0,00 aB 

Cis-óxido de linalol 1067 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 aA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 

Trans-óxido de linalol 1084 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aB 0,00 aB 0,00 aB 

Linalol 1096 76,99 cA 79,4 aA 79,5 aA 78,59 bA 77,4 cA 76,97 cA 77,02 cA 78,69 bA 73,08 Be 79,82 aA 75,56 dA 

α-Terpineol 1188 0,67 bA 0,65 bA 0,52 dA  0,60 cA 0,70 bA 0,66 bA 0,66 bA 0,65 bA 0,61 cA 0,59 cA 0,78 aA 

Geraniol 1252 9,55 cA 8,60 dB 8,90 cA 9,73 dA 10,26 bA 9,99 bA 10,26 bA 9,99 bB 11,84 dB 9,21 aA 11,56 Aa 

Geranial 1264 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aB 0,00 aA 0,00 aB 0,00 aB 

Acetato de bornila 1288 0,26 aA 0,21 bA 0,21 bA 0,21 bA 0,23 bA 0,23 bA  0,22 bA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 

acetato de isobornil 1283 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,00 dA 0,36 aA 0,24 cA 0,24 bA 

Acetato de nerila 1361 2,03 aA 1,62 dA 1,50 eA 1,54 eA 1,93 bA 1,72 cB 1,67 dB 0,00 fA 0,00 fA 1,03 fA 1,16 fA 

Acetato de geranila 1379 0,00 dA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,28 cA 0,00 cA 1,75 bA 2,35 aA 1,46 cA 2,4 aA 

a-trans Bergamoteno 1434 1,34 bA 1,02 cA 0,97 cA 0,99 cA 1,05 cA 1,11 cA 1,28 bA 1,02 cA 2,31 aA 0,00 cA 0,00 cA  

γ-muuroleno 1478 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,00 cA 0,16 cA 0,00 cA  0,00 cA 0,83 aA 0,00 cA 0,25 bA 

Germacreno D 1485 0,26 aA 0,21 bA 0,00 dA 0,18 cA 0,00 dA 0,21 bA 0,21 bA 0,00 dA 0,00 aA 0,00 dA 0,33 dA 

γ-Cadineno 1513 0,36 bA 0,28 bA 0,25 bA 0,26 bA 0,30 bA 0,32 bA 0,29 bA 0,28 bA 0,78 aA 0,54 cA 0,68 bA 

epi- α -Cadinol 1640 0,58 bA 0,52 bA 0,29 bA 0,57 bA 0,60 bA 0,62 bA 0,59 bA 0,56 bA 1,36 aA 0,00 bA 0,00 bA 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na mesma linha, entre tempo, e maiúsculas na mesma coluna, entre ambiente de armazenamento, não diferem entre si, pelo teste de Scott-

Knott (p≤0,05). IRR: Índice de retenção relativo 

 

 

1.6. Conclusões 

O tempo de secagem das folhas influenciou significativamente na composição química 

no teor de linalol e no teor do óleo essencial do manjericão cultivar Maria Bonita. 

O óleo essencial do manjericão pode ser armazenado até um período de oito meses em 

ambas as temperaturas sem alteração da composição química. 
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CAPÍTULO 2 

Estudo da herança de características agronômicas e químicas do híbrido de manjericão 

(Ocimum basilicum L.) ‘Genovese’ x ‘Maria Bonita’ 

 

ALVES, Mércia Freitas. Estudo da herança de características agronômicas e químicas do 

híbrido de manjericão (Ocimum basilicum L.) ‘Genovese’ x ‘Maria Bonita’. In: Secagem, 

armazenamento e controle genético de caracteres agronômicos e químicos de manjericão 

(Ocimum basilicum L.).  2012. CAP. II. Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas – 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

1.1. Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho foi realizar o estudo da herança de características 

agronômicas e químicas do híbrido de manjericão (Ocimum basilicum L.) ‘Genovese’ x 

‘Maria Bonita’. Sementes F1 foram obtidas a partir do cruzamento do P1 (Genovese) x P2 

(Maria Bonita) e as sementes F2 da autofecundação de cinco plantas F1. O delineamento 

experimental foi de blocos casualizados com três repetições. Cada repetição constou de quatro 

tratamentos (gerações). Para as gerações P1, P2 e F1 foram cultivadas sete plantas de cada 

população e 21 plantas para a geração F2 por repetição. Por ocasião da plena floração foram 

avaliadas: altura da planta, massa seca de folhas, teor e rendimento de óleo essencial nas 

folhas secas e teor dos principais componentes químicos no óleo essencial de cada planta. Os 

caracteres altura de planta, rendimento de óleo essencial e teor de linalol são controlados por 

mais do que um gene com efeito maior, que apresentam efeitos aditivos e de dominância. Os 

caracteres altura de planta, massa seca de folhas e teores de linalol e 1,8 cineol apresentam 

alta herdabilidade. O híbrido apresentou heterose de 32,31% e 131,54% para altura de planta e 

massa seca de folhas, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Ocimum basilicum, óleo essencial, constituintes químicos, herdabilidade. 
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Inheritance study of agronomic and chemical characteristics of the basil (Ocimum 

basilicum L.) hybrid ‘Genovese’ x ‘Maria Bonita’  

 

ALVES, Mércia Freitas. Inheritance study of agronomic and chemical characteristics of 

the basil (Ocimum basilicum L.) hybrid ‘Genovese’ x ‘Maria Bonita’. In: Drying, storage 

and genetic control of agronomic and chemical characters in basil (Ocimum basilicum L.).  

2012. CHAP. II. Thesis - Master of Science in Agroecosystems - Universidade Federal de 

Sergipe, São Cristóvão. 

 

1.2. Abstract 

The aim of this work was to realize an inheritance study of agronomic and chemical 

characteristics of the basil (Ocimum basilicum L.) hybrid ‘Genovese’ x ‘Maria Bonita’. F1 

seeds were obtained from crosses of P1 (Genovese) x P2 (Maria Bonita) and F2 seeds from 

selfing five F1 plants. The experimental design was a randomized block with three 

replications. Each replication consisted of four treatments (generations). For the generations 

P1, P2 and F1 seven plants of each population and 21 plants for the F2 generation were grown 

for each replication. At the time of full bloom the following characteristics were evaluated: 

plant height, dry weight of leaves, content and yield of essential oil in leaves, and content of 

the main chemical constituents of the essential oil of each plant. The characters plant height, 

essential oil yield and linalool content are controlled by more than one major gene, which 

present additive and dominant effects. High heritability was observed for the characters plant 

height, dry weight of leaves and linalool and 1,8 cineole content. The hybrid ‘Genovese’ x 

‘Maria Bonita’ presented heterosis of 32.31% and 131.54% for plant height and dry weight of 

leaves, respectively. 

 

Keywords: Ocimum basilicum, essential oil, chemical constituents, heritability. 
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1.3. Introdução 

O manjericão (Ocimum basilicum), pertencente à família Lamiaceae, faz parte de um 

grupo de plantas que produzem óleos essenciais ricos em constituintes químicos, que podem 

ser usados nas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e de alimentos (Blank et al., 2012). 

Um dos aspectos importantes para a obtenção de alta eficiência nos programas de 

melhoramento é o conhecimento da variabilidade genética e quanto dela é devida a diferenças 

genéticas entre genótipos. Isso permite conhecer o controle genético do caráter e o potencial 

da população para a seleção (Cruz e Carneiro, 2006). 

O desenvolvimento de uma população proveniente de cruzamentos permite, por meio 

do avanço de gerações, a recuperação de progênies homozigotas que apresentem maior 

frequência de alelos favoráveis do que os genitores. Essa possibilidade depende do número de 

alelos favoráveis distintos existentes entre os genitores usados para gerar a população, da 

contribuição relativa dos alelos desejáveis dos genitores, da probabilidade de fixação dos 

alelos em um bloco gênico individual e das diferenças genéticas necessárias para permitir 

identificar plantas superiores dentro da população (Lorencetti et al., 2006). 

Blank et al. (2012) constataram a existência de efeitos gênicos aditivos e efeitos não 

aditivos para a capacidade geral e específica de combinação de manjericão e valores positivos 

com relação a heterose quando o caráter avaliado no híbrido é maior do que média dos 

genitores, e negativos, quando o caráter é inferior. 

O conhecimento da variabilidade genética existente, através de parâmetros genéticos 

como herdabilidade, coeficiente de correlação genética e as implicações dos efeitos 

ambientais sobre estas estimativas, refletidas na interação genótipo x ambiente, é de 

fundamental importância em qualquer programa de melhoramento, pois indica o controle 

genético do caráter, importante para o estabelecimento de estratégias de seleção (Blank et al., 

2010). 

As estimativas de parâmetros genéticos são importantes, pois servem como 

indicadores da resposta à seleção ou melhoramento genético a ser alcançado. Estes parâmetros 

são necessários para estimar as respostas diretas e correlacionadas à seleção, para elaborar 

índices de seleção e predizer o valor genético (Gunski et al., 2001). Este trabalho teve como 

objetivo realizar o estudo da herança de caracteres agronômicos e químicos de manjericão 

(Ocimum basilicum L.) 
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1.4. Material e Métodos 

O experimento foi realizado em campo, na Fazenda Experimental “Campus Rural da 

UFS”, no município de São Cristóvão, SE, no período de 11/10 a 11/12/2011. Os tratamentos 

foram compostos pelas gerações P1 (Genovese), P2 (Maria Bonita), além das gerações F1 e F2. 

O delineamento foi de blocos casualizados, com três repetições, sendo avaliadas 21 plantas 

das gerações P1, P2 e F1 e 21 plantas da geração F2. 

A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido de 128 células 

contendo substrato pó de coco, esterco bovino e solo do “Campus Rural da UFS” na 

proporção (1:1:1). Quando as plântulas apresentavam três pares de folhas foram plantadas 

usando espaçamento de 0,60 x 0,50m. 

Após 60 dias, cada planta foi avaliada individualmente para as características altura da 

planta, comprimento e largura da folha. As plantas foram colhidas individualmente, 

desfolhadas, pesadas e secas em estufa com circulação de ar forçada por cinco dias em uma 

temperatura de 40ºC (Carvalho Filho et al., 2006). 

No processo de secagem as plantas foram pesadas individualmente para obtenção da 

massa seca das folhas e inflorescências e hidrodestiladas em aparelho Clevenger, por 140 

minutos. Os resultados de teor e rendimento de óleo essencial foram expressos em % e 

mL/planta, respectivamente 

A composição do óleo essencial foi analisada em cromatógrafo acoplado a um 

espectrômetro de massas com coluna capilar DB-5 (Shimadzu QP5050A). Os constituintes 

foram identificados pelo banco de dados do equipamento (espectroteca NIST 107 e NIST 21) 

e por comparação dos índices de retenção calculados através da co-injeção utilizando uma 

série homóloga de hidrocarbonetos lineares (n-C8-n-C19) com padrões. 

Utilizando-se os dados de altura de planta, massa seca de folhas, teor e rendimento do 

óleo essencial e os principais constituintes das cultivares, realizou-se a estimativa dos 

parâmetros genéticos, fenotípicos e o número de genes através do programa GENES 

(Aplicativo Computacional em Genética e Estatística) versão 2006.4.1 (Cruz, 2006). A partir 

das esperanças dos quadrados médios foram estimados os componentes das variâncias 

genética (σ²G), ambiental (σ²E) e fenotípica (σ²F2), da herdabilidade no sentido amplo (h²), 

heterose (H) e do grau médio de dominância (GMD) e do número de genes (n) usando a 

expressão de Wright apresentada por Ramalho et al. (1993). 
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1.5. Resultados e Discussão 

As médias das gerações F1 e F2 foram relativamente altas quando comparadas às 

médias dos parentais para altura da planta, massa seca das folhas e inflorescências e para teor 

de linalol (Tabela 3). 

Para o cruzamento ‘Genovese’ x ‘Maria Bonita’ a variância genética representou a 

maior parte da variância fenotípica para o caráter massa seca das folhas. Entretanto, para os 

caracteres altura de planta, teor de óleo essencial rendimento do óleo essencial, teor de linalol, 

geraniol e 1,8-cineol as variâncias tiveram maior participação dos efeitos de ambiente, que 

representaram uma maior parte da variância fenotípica para todos os caracteres estudados 

(Tabela 3). 

 

TABELA 3. Estimativa dos parâmetros genéticos e fenotípicos para altura de planta, massa 

seca das folhas, teor e rendimento do óleo essencial, linalol, geraniol, e 1,8-cineol. UFS, São 

Cristóvão, 2012. 
Parâmetro Altura de planta 

(cm) 

Massa seca de folhas 

(g) 

Teor de óleo essencial 

(%) 

ml/planta Linalol Geraniol 1,8-cineol 

P1 (Genovese) 44,19 13,66 3,27 0,40 77,85 17,69 5,13 

P2 (Maria Bonita) 47,64 38,39 1,24 0,40 64,92 0,00 12,92 

F1 78,22 157,56 3,12 5,01 63,54 1,35 4,41 
F2 56,53 40,66 0,75 0,31 52,99 2,04 8,35 

σ²P1

 
273,14 85,45 0,66 0,03 35,24 16,97 0,24 

σ²P2 66,24 365,62 0,93 0,09 3,87 0,00 0,44 

σ²F1 166,13 227,04 0,71 10,21 20,47 0,06 0,31 
σ²F2

 
280,89 342,58 0,10 0,09 46,77 1,03 2,73 

σ²G

 
111,20 617,04 - 0,69 0,03 27,21 - 7,46 0,34 

σ²E

 
169,69 225,54 0,79 0,06 19,56 8,48 2,39 

h2 (%) 39,59 73,23 - 673,85 33,55 58,19 - 726,98 87,41 

H (%)
 

32,31 131,54 0,86 4,62 - 7,85 - 7,50 - 4,62 

N
 

3,16 1,48 -0,28 3,62 3,41 -0,11 2,19 
GMD -18,75 -10,64 0,85 -1,94 -1,21 -0,85 1,19 

Sendo que: P1 = média de Genovese; P2= média de Maria Bonita; F1= média de F1 (Genovese x Maria 

Bonita); F2= média de F2 (Genovese x Maria Bonita); σ²F2 = variância fenotípica; H= heterose, σ²G = 

variância genética; σ²E= variância ambiental; h
2
= herdabilidade; n= número de genes; GMD= grau 

médio de dominância. 

 

Em dois caracteres, observou-se a superioridade da variância ambiental em relação à 

fenotípica, o que resultou em estimativas negativas da herdabilidade para teor de óleo 

essencial e teor de geraniol. Linch e Walsh (1998) relatam que muitos autores preferem 

considerar herdabilidade negativa igual à zero, para evitar embaraços na discussão de seus 

dados, sendo assim possível a ocorrência de herdabilidade negativa quando a variância 

genética é baixa. Cabe ao pesquisador avaliar a natureza de seus dados e optar pela fórmula 

ideal. De toda forma, os valores encontrados para herdabilidade indicam a possibilidade de 

obterem-se indivíduos superiores por meio de seleção, especialmente utilizando-se o critério 

altura de planta, massa seca das folhas, teor de 1,8-cineol e linalol (Tabela 3), acordando com 

os resultados obtidos por Reis et al. (2008) que observaram estimativas de herdabilidade na 
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média das colheitas e locais de 56,9% para altura de plantas e de 58,8% para produtividade de 

matéria seca e discordando com Abreu et al. (2009), ao estudar acessos de pinhão-manso, 

observaram baixa herdabilidade no sentido amplo (5,9%) para a altura de planta, o que indica 

que a seleção, para esse caráter, deve realmente ser cautelosa, pois o ambiente exerce forte 

influência na expressão fenotípica de caracteres adaptativos. 

Os valores diferenciados de herdabilidade obtidos neste trabalho confirmam que a 

herdabilidade não é unicamente uma propriedade do caráter, mas dependem da variância 

genética da população e da variância ambiental que os indivíduos avaliados estão sujeitos. O 

valor de herdabilidade estimado deve ser entendido para uma população particular sob 

condições também particulares, uma vez que ela depende da magnitude de todos os 

componentes da variância fenotípica, bem como de fatores que possam vir a alterar a 

variabilidade genética da população (Falconer, 1997). 

A heterose média foi de 32,31%,131,54%, 0,86%, 4,62%, -7,85%, -7,50% e -4,62%, 

respectivamente, para altura de planta, massa seca de folhas, teor de óleo essencial, 

rendimento do óleo essencial, teor de linalol, geraniol e 1,8-cineol (Tabela 3), indicando 

presença de grande vigor híbrido para os caracteres altura de planta e massa seca de folhas. A 

manifestação da heterose geralmente depende da divergência genética entre as variedades 

parentais. Se a heterose manifestada no cruzamento de duas variedades parentais é 

relativamente alta, conclui-se que esses parentais são geneticamente divergentes em relação a 

outro cruzamento de variedades que manifestam baixas ou nenhuma heterose em suas 

descendências (Hallauer e Miranda Filho, 1988). 

Com esses resultados, infere-se que a heterose ou vigor híbrido por meio de 

hibridações influencia os caracteres de altura de planta e massa seca de folhas, possibilitando 

a obtenção de ganhos genéticos significativos no processo seletivo. 

A magnitude encontrada para o grau médio de dominância (Tabela 3) revela a 

existência de dominância parcial para os caracteres teor de óleo essencial e teor de 1,8-cineol. 

O valor positivo para a estimativa indica que a dominância ocorre em direção à manifestação 

fenotípica de maior grandeza do caráter. 

O número de genes que controlam altura de planta, rendimento do óleo essencial e teor 

de linalol foram iguais a três (Tabela 3). Resultados semelhantes foram obtido por Lopes et al. 

(2003) para o caráter tamanho do grão e Rocha et al. (2009) para o caráter tamanho do 

pendúculo. Essa estimativa é útil como indicador da natureza poligênica e probabilidade de se 

obter genótipos favoráveis para altura de planta, rendimento do óleo essencial e teor de 
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linalol. Poucos genes, baixa influência do ambiente e alta proporção da variância aditiva na 

expressão da variância genética implicam maior facilidade do melhoramento. 

 

1.6. Conclusões 

Os caracteres altura de planta, rendimento de óleo essencial e teor de linalol são 

controlados por mais do que um gene com efeito maior, que apresenta efeitos aditivos e 

dominância.  

Os caracteres altura de planta, massa seca de folhas e teores de linalol e 1,8 cineol 

apresentam alta herdabilidade.  

O híbrido apresentou alta porcentagem de heterose para altura de planta e massa seca 

de folhas. 
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ANEXOS 

 

 
FIGURA 1A. Estruturas dos principais componentes monoterpenos presentes no óleo 

essencial de Ocimum basilicum L. 

 

TABELA 1A. Resumo da análise de variância para massa seca de folha teor e rendimento do 

óleo essencial da cultivar “Maria Bonita” (Ocimum basilicum L.) para o tempo de secagem 

das folhas. São Cristóvão, UFS, 2012. 

FV GL 

QM 

Massa seca de 

folha 

Teor do óleo 

essencial 

Rendimento do óleo 

essencial 
Umidade 

Tempo de 

secagem 
7 2521,090* 1,522

ns
 0,037

ns
 2521,090* 

Erro 16 5,678 0,674 0,016 5,678 

CV (%)  7,98 15,77 15,77 16,63 

* significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade; ** significativo pelo teste F a 1 % de probabilidade; ns – não 

significativo 

 

 

TABELA 2A. Resumo da análise de variância para o teor dos constituintes químicos linalol, 

geraniol, 1,8-cineol, α-terpineol e sabineno, β-pineno e acetato de bornbila do óleo essencial 

da cultivar “Maria Bonita” (Ocimum basilicum L.) para o tempo de secagem das folhas. São 

Cristóvão, UFS, 2012. 
  QM 

FV GL Linalol Geraniol 1,8-Cineol α-Terpineol Sabineno β-Pineno 
Acetato de 

bornila 

Tempo de 

secagem 
7 3,657* 1,731** 0,42* 0,002

ns
 0,01

ns
 0,008* 0,013

ns
 

Erro 16 0,464 0,604 0,11 0,001 0,004 0,002 0,020 

CV(%)  0,92 6,12 5,66 5,79 49,44 10,36 11,86 

* significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade; ** significativo pelo teste F a 1 % de probabilidade; ns – não 

significativo 
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TABELA 3A. Resumo da análise de variância para o teor dos constituintes químicos α-trans-

bergamoteno, acetato de nerila e γ-cadineno, germacreno D e epi-α-Cadinol do óleo essencial 

da cultivar “Maria Bonita” (Ocimum basilicum L.) para o tempo de secagem das folhas. São 

Cristóvão, UFS, 2012. 

FV GL 

QM 

Acetato de 

nerila 
γ-Cadineno 

α-trans-

bergamoteno 
germacreno D 

epi-α-

Cadinol 

Tempo de 

secagem 
7 0,221

 ns
 0,039

 ns
 0,468* 0,037

 ns
 0,070

 ns
 

Erro 16 0,242 0,004 0,038 0,021 0,066 

CV(%)  29,34 11,85 11,02 30,61 14,70 

* significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade; ** significativo pelo teste F a 1 % de probabilidade; ns – não 

significativo 

 

 

TABELA 4A. Resumo da análise de variância para o teor dos constituintes químicos linalol, 

geraniol, 1,8-cineol, epi-α-cadinol, α-pineno, Sabineno e β-pineno do óleo essencial da 

cultivar “Maria Bonita” (Ocimum basilicum L.) no armazenamento do óleo essencial. São 

Cristóvão, UFS, 2012. 

FV GL 

QM 

Linalol Geraniol 1,8-cineol 
Epi-α-

cadinol 
α-pineno Sabineno β-pineno 

Ambiente 1 2,877* 3,059* 0,581* 0,094
ns

 0,442* 0,019
 ns

 0,545* 
Dias 10 12,590* 2,763* 0,363* 0,140* 0,016* 0,024* 0,083* 
Ambiente*Dias 10 6,287* 1,616* 0,272* 0,093** 0,076* 0,004

 ns
 0,102* 

Erro 44 0,190 0,078 0,014 0,026 0,003 0,007 0,002 

CV (%)  0,56 2,86 1,75 27,07 30,05 67,73 9,79 

* significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade; ** significativo pelo teste F a 1 % de probabilidade; ns – não 

significativo 

 

 

TABELA 5A. Resumo da análise de variância para o teor dos constituintes químicos α-

pineno, limoneno, γ-cadineno, geranial, mirceno, α-trans-bergamoteno, (E) b-ocimeno e 

acetato de bornila do óleo essencial da cultivar “Maria Bonita” (Ocimum basilicum L.) no 

armazenamento do óleo essencial. São Cristóvão, UFS, 2012. 

FV GL 
QM 

Limoneno γ-cadineno geranial mirceno 
α-trans-

bergamoteno 

(E) b-

ocimeno 

acetato de 

bornila 

Ambiente 1 0,001 ns 0,213* 0,188* 0,001ns 0,394* 0,000 ns 0,000 ns 
Dias 10 0,044* 0,041* 0,075* 0,052* 0,241* 0,000 ns 0,079* 
Ambiente x Dias 10 0,030 ns 0,089* 0,075* 0,001ns 0,240* 0,000 ns 0,000 ns 
Erro 44 0,002 0,004 0,004 0,001 0,009 0,000 0,000 

CV (%)  46,09 23,38 111,00 57,43 8,52 812,40 7,46 

* significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade; ** significativo pelo teste F a 1 % de probabilidade; ns – não 

significativo 

  



35 

 

TABELA 6A. Resumo da análise de variância para o teor dos constituintes químicos acetato 

de nerila, α-terpineol, acetato de geranila, γ-muuroleno, acetato de isobornil trans-óxido de 

linalol, cis-óxido de linalol e germacreno D do óleo essencial da cultivar “Maria Bonita” 

(Ocimum basilicum L.) no armazenamento do óleo essencial. São Cristóvão, UFS, 2012. 

FV GL 

QM 

acetato de 
nerila 

α-terpineol 
acetato de 
geranila 

γ-muuroleno 
acetato de 
isobornil 

trans-óxido 
de linalol 

cis-óxido 
de linalol 

germacreno D 

Ambiente 1 0,009** 0,001 ns 0,009 ns 0,114* 0,077* 0,308* 0,482* 0,035* 

Dias 10 4,722* 0,020* 6,148 ns 0,093* 0,024* 0,089* 0,103* 0,050* 

Ambiente x Dias 10 0,008* 0,001 ns 0,075 ns 0,093* 0,024* 0,089* 0,103* 0,010* 
Erro 44 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 

CV (%)  3,73 5,06 5,80 75,36 85,52 6,98 7,20 37,08 

* significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade; ** significativo pelo teste F a 1 % de probabilidade; ns – não 

significativo 

 


