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RESUMO 

SANTOS, Jefferson Henrique Santos Silva. Influência do ambiente de cultivo em acessos 

de (Varronia curassavica Jacq). São Cristóvão: UFS, 2017. 29p. (Dissertação – Mestrado em 

Agricultura e Biodiversidade).* 

 

A Varronia curassavica é uma planta medicinal nativa do Brasil, conhecida 

popularmente como erva-baleeira, pertencente à família Cordiaceae, que pode ser encontrada 

na faixa litorânea que vai do Ceará ao Rio Grande do Sul. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

a influência do ambiente de cultivo nas características anatômicas, fisiológicas e no óleo 

essencial de acessos de V. curassavica. O delineamento experimental foi em blocos 

casualisados, em esquema de parcelas subdivididas, testando dois ambientes de cultivo (pleno 

sol e protegido com tela de sombreamento de 50%) nas parcelas, e cinco acessos de V. 

curassavica (VCUR-101, VCUR-102, VCUR-201, VCUR-302, e VCUR-802) nas 

subparcelas, com três repetições e três plantas por repetição. Aos 180 dias de cultivo foi 

avaliada a anatomia foliar, teores de clorofila a, b e total, área foliar, massa seca de plantas, 

teor, rendimento e composição química do óleo essencial. As maiores espessuras do 

parênquima paliçádico foram registradas nos acessos VCUR-102 (75,87 μm) a pleno sol e 

VCUR-201 nos dois ambientes (75,87 e 54,75 μm). As maiores espessuras de epiderme 

adaxial foram encontradas nos acessos VCUR-102 e VCUR-201 (21,15 e 13,60 μm), nos 

ambientes pleno sol e protegido com tela de sombreamento de 50%, respectivamente. O 

acesso VCUR-802 apresentou a maior área foliar (18,30 cm2) no ambiente protegido com tela 

de sombreamento de 50%. O teor do óleo essencial dos acessos variou de 1,33 a 3,9% no 

ambiente pleno sol, e de 1,4 a 3,3% no ambiente protegido com tela de sombreamento de 

50%. O rendimento do óleo essencial dos acessos variou de 0,26 a 0,87 mL.planta-1 no 

ambiente pleno sol, e de 0,34 a 0,53 mL.planta-1 no ambiente protegido com tela de 

sombreamento de 50%. Os maiores teores de trans-cariofileno (17,9%), α-humuleno (5,11%), 

germacreno D (4,86%) e α-zingibereno (38,04%) foram encontrados em plantas do acesso 

VCUR-302 cultivadas no ambiente protegido com tela de sombreamento de 50%. Cultivando 

V. curassavica por 180 dias em ambiente pleno sol proporcionou maior desenvolvimento do 

limbo foliar, do parênquima paliçádico e das epidermes da face abaxial e adaxial em quase 

todos os acessos testados. De modo geral, o ambiente pleno sol favoreceu a maior produção 

de massa seca, teor e rendimento de óleos essências. 

 

Palavras-chave: planta medicinal, anatomia vegetal, luminosidade, óleo essencial, 

composição química. 

 

___________________ 
 

* Comitê Orientador: Maria de Fátima Arrigoni Blank – UFS (Orientadora), Ana Catarina Lima Oliveira – IFS 

(Co-orientadora) 
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ABSTRACT 

SANTOS, Jefferson Henrique Santos Silva. Influence of cultivation environment on 

(Varronia curassavica jacq.) accessions. São Cristóvão: UFS, 2017. 29p. (Thesis - Master of 

Science in Agriculture and Biodiversity).* 

 

Varronia curassavica is a Brazilian native medicinal plant, popularly known as “erva-

beleeira”, that belong to the Cordiaceae family, and can be found in the coastal strip from the 

state of Ceará to the state of Rio Grande do Sul. The objective of this work was to evaluate 

the influence of the cultivation environment on the anatomical, physiological and essential oil 

characteristics of V. curassavica accessions. The experimental design was in randomized 

blocks, in a split plot scheme, testing two cultivation environments (full sun and protected 

with 50% shade screen) in the plots, and five V. curassavica accessions (VCUR-101, VCUR-

102, VCUR-201, VCUR -302 and VCUR-802) in the split plots, with three replications and 

three plants per replication. At 180 days of cultivation, foliar anatomy, chlorophyll a, b and, 

total, leaf area, dry weight of plants, and content, yield and chemical composition of the 

essential oil were evaluated. The thickest palisade parenchyma were registered in VCUR-102 

(75.87 μm), in full sun environment, and VCUR-201, in both environments (75.87 and 54.75 

μm). The thickest adaxial epidermis were found in the accessions VCUR-102 and VCUR-201 

(21.15 and 13.60 μm), in full sun and protected environment with 50% shade screen, 

respectively. The accession VCUR-802 presented the largest leaf area (18.30 cm2) in the 

protected environment with 50% shade screen. The essential oil content of the accessions 

ranged from 1.33 to 3.9% in full sun environment, and from 1.4 to 3.3% in the protected 

environment with 50% shade screen. The essential oil yield of the accessions ranged from 

0.26 to 0.87 mL.plant-1 in full sun environment, and from 0.34 to 0.53 mL.plant-1 in the 

protected environment with 50% shade screen. The highest contents of trans-caryophyllene 

(17.9%), α-humulene (5.11%), germacrene D (4.86%) and α-zingiberene (38.04%) were 

found in plants of accession VCUR-302 cultivated in protected environment with 50% shade 

screen. Cultivating V. curassavica for 180 days in full sun environment provided bigger 

development of leaf limb, palisade parenchyma and epidermis of the abaxial and adaxial face 

in almost all the tested accessions. In general, the full sun environment also favored the higher 

production of dry mass, and essential oil content and yield.  

 

Key-words: medicinal plant, vegetable anatomy, luminosity, essential oil, chemical 

composition. 

___________________ 
 

* Supervising Committee: Maria de Fátima Arrigoni Blank – UFS (Supervisor), Ana Catarina Lima Oliveira – 

IFS (Co-supervisor). 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

As plantas medicinais são manipuladas há muitos séculos como a principal fonte de 

produtos naturais biologicamente ativos, utilizadas para tratar ou mesmo aliviar problemas na 

saúde humana, sendo às vezeso único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos 

étnicos (SAKLANI e KUTTY, 2008; MUKHERJEE et al., 2010). 

A Varronia Curassavica Jacq. pertence a família Cordiaceae, conhecida popularmente 

como erva-baleeira, é uma planta medicinal nativa do Brasil, podendo ser encontrada na faixa 

litorânea que vai do Ceará ao Rio Grande do Sul (GASPARINO e BARROS, 2009).  

O consumo de medicamentos a base de plantas no Brasil e largamente cultivada, e 

devido a isso, a produção de plantas medicinais vem se destacando no agronegócio brasileiro. 

Entre as plantas medicinais comercializados no Brasil está a Varronia curassavica (sinonímia 

Cordia verbenacea– Boraginaceae), utilizada como insumo de um fitoterápico produzido e 

comercializado no Brasil (LOURENZANI et al., 2004;  MILLER e GOTTSCHLING, 2007, 

MENDES et al., 2015). 

Em seu habitat natural, a erva-baleeira pode ser encontrada exposta à luz solar plena 

ou em florestas nativas, onde cresce sob a sombra parcial de outras espécies arbóreas. Várias 

espécies de plantas possuem capacidade de desenvolver folhas com anatomia distinta quando 

cultivadas em diferentes condições de luz, as quais influenciam diretamente o crescimento e o 

desenvolvimento das mesmas, causando alterações morfofisiológicas (SALGADO et al., 

2012). 

A biossíntese dos princípios ativos de plantas medicinais e aromáticas é influenciada 

por fatores genéticos, fisiológicos e também ambientais. Esses fatores contribuem nas 

variações e concentrações destes princípios. A avaliação desses fatores é necessária para obter 

matéria-prima de melhor qualidade, já que, a qualidade das plantas medicinais e sua eficácia 

terapêutica estão relacionadas ao seu teor de princípios ativos. 

A anatomia foliar pode ser modificada facilmente pelo ambiente, tanto nos primeiros 

estádios de desenvolvimento como na fase adulta (BOARDMAN, 1977). Essa modificação 

anatômica dos tecidos só é possível devido às folhas serem um órgão com bastante 

plasticidade (OLIVEIRA et al., 2009), podendo a composição química e o rendimento do óleo 

serem influenciados diretamente ou indiretamente por tais alterações. 

Diante da falta de informação a respeito de como o fator ambiental pode interferir o 

cultivo de V.curassavica, este trabalho objetivou em avaliar a influência do ambiente de 

cultivo nas características anatômicas, fisiológicas e no óleo essencial de acessos de Varronia 

curassavica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Botânica e uso de Varronia Curassavica Jacq. 

A família Cordiaceae é considerada uma família monofilética, cosmopolita e 

provavelmente a mais complexa de Boraginales (MILLER e GOTTSCHLING, 2007). No 

Brasil ocorrem nove gêneros e aproximadamente 125 espécies, sendo Cordia, Varroniae 

Tournefortia os gêneros mais numerosos. Na vegetação de restinga da região nordeste, a 

família se destaca por concentrar seis gêneros e 39 espécies, o que corresponde a 2,7% do 

número de espécies deste bioma (GIULIETTI et al., 2006; MELO et al., 2010). 

A espécie Varronia curassavica era considerada como pertencente ao gênero Cordia e 

denominada de Cordia verbenacea. A distinção entre os gêneros Cordia e Varronia é 

realizada pela morfologia polínica. Desta forma V. curassavica apresenta grãos de pólen 3-

porados, poros com opérculos, exina reticulada, homorreticulada a heterorreticulada 

(GASPARINO e BARROS, 2009). 

A V. curassavica é um arbusto ereto, perene, muito ramificado, podendo atingir uma 

altura de 1,5 a 2 metros. Folhas simples, alternas, coriáceas, lanceoladas e aromáticas com 

aspecto áspero, odor forte e persistente. As inflorescências aparecem nas extremidades dos 

ramos, em forma de espigas arqueadas para baixo, com flores de coloração branca de tamanho 

pequeno com ovário subgloboso. Os frutos são cariopses esféricos e quando amadurecidos 

possuem coloração avermelhada medindo aproximadamente 0,4 cm. A floração e frutificação 

ocorrem entre os meses de abril e junho, setembro e dezembro na região de Serra 

Branca/Raso da Catarina, Bahia (LORENZI e MATOS, 2008; MICHIELIN et al., 2011; 

VIEIRA et al., 2013). 

Conhecida popularmente como "erva-baleeira" devido à atividade de caça à baleia no 

litoral de Santa Catarina, onde os nativos ensinavam aos pescadores a empregar a planta nos 

ferimentos para curar (LORENZI e MATOS, 2008). Esta atividade fitoterápica da erva-

baleeira consta no Formulário Nacional Fitoterápico da Farmacopéia Brasileira (ANVISA, 

2011) no qual descreve o uso tópico das folhas em forma de infuso, compressa ou em forma 

de pomada.  

As folhas de erva-baleeira são utilizadas na medicina tradicional com ação de 

antiúlcera, analgésica e antinflamatório, e na medicina popular, no tratamento de artrites, 

reumatismo, úlceras e cicatrizante (VENTRELLA e MARINHO, 2008). 

A partir de pesquisas com o óleo essencial das folhas foi desenvolvido o fitoterápico 

Acheflan®, de uso tópico, desenvolvido pelo Laboratório Ache que causou um impacto 

importante no cenário da indústria farmacêutica brasileira (QUEIROZ et al., 2009). O 

fitoterápico tem em sua composição de 2,3 a 2,9% de α-humuleno obtido exclusivamente do 

óleo essencial de erva-baleeira, sendo indicado para o tratamento de tendinite crônica, dor 

miofasciais, tratamento de hematomas e contusões (VAZ et al., 2006; QUISPE-CONDORI et 

al., 2008) 

Além das propriedades medicinais o óleo essencial da erva-baleeira apresenta 

propriedades, antifúngicas e antibacterianas (HERNANDEZ et al., 2007), toxicidade para a 

larva do mosquito Aedes aegypti (SANTOS et al., 2006) e atividade inibitória em bactérias 

gram-positivas (CARVALHO JÚNIOR et al., 2004; MECCIA et al., 2009; MICHIELIN et 

al., 2011), inibição da germinação de conídeos de Pseudocercospora griseola (HOYOS et al., 

2012) e Colletotrichum truncatum e toxicidade sobre hifas e conídeos de Oidiumeu calypti 

(SILVA et al., 2012; SILVA et al., 2014). 

 

2.2 Caracteristicas anatômicas e fisiológicas 

A anatomia vegetal tem importante destaque na contribuição com diversas áreas do 

conhecimento, como botânica, fisiologia e ecologia, sendo que os primeiros estudos da 
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anatomia de plantas tinham por objetivo entender a distribuição e organização dos principais 

tecidos no corpo do vegetal (STEINER e SANTOS, 2001). Esta ferramenta também pode ser 

utilizada para visualizar a ocorrência de plasticidade nas folhas, ou seja, reorganização 

celular. Na folha essa modificação ocorre para ajustar o seu desempenho em resposta a 

diferentes condições ambientais (VALLADARES e NIINEMETS, 2008; RIBEIRO et al., 

2012; SANTOS et al., 2013). 

A plasticidade ocorre por alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas, e pode 

causar modificações nas características estruturais, bem como as proporções de diferentes 

tecidos de plantas (especialmente nas folhas), incluindo: mesofilo, espessuras da parede 

celular, número de feixes vasculares, células buliformes, distância entre feixes vasculares, 

espessura da superfície da epiderme abaxial e adaxial e densidade estomática (SANTOS et al., 

2013).  

As condições ambientais influenciam a anatomia foliar nos primeiros estádios de 

desenvolvimento até a fase adulta, modificando a sua morfologia (forma e posição da folha), 

anatomia (densidade, número e espessura de camada de células) e fisiologia (proteínas e 

atividade associadas a captura de luz, transporte de elétrons e fixação de carbono). A 

influência da luz sobre a anatomia foliar pode ser avaliada de acordo com a intensidade, 

qualidade e quantidade da luz e especialmente quanto à disponibilidade hídrica (OLIVEIRA 

et al., 2009; DELAGRANGE, 2011). 

Em condição de alta radiação, a espessura foliar sofre modificações, alterando a 

espessura do mesofilo, da epiderme, da cutícula, dos tecidos vasculares e na densidade e 

características estomáticas. O aumento da espessura da folha favorece quanto à capacidade 

fotossintética das folhas, influenciando na quantidade ou qualidade das substâncias 

produzidas. Essas substâncias produzidas interferem diretamente na produtividade das 

culturas (CASTRO et al., 2009; RIBEIRO et al., 2012). 

As folhas da planta Thymus vulgaris cultivadas em pleno sol apresentaram maiores 

espessura do limbo, da nervura e dos parênquimas paliçádico e esponjoso, comparada com as 

plantas cultivadas a 30 e 50% de luminosidade. As plantas cultivadas sob 50 e 100% de 

luminosidade tiveram aumento significativo no número de glândulas oleíferas, e 

consequentemente uma elevação no teor de óleo essencial (0,149 e 0,161%) respectivamente. 

Porém, não houve diferença no teor de timol em relação às diferentes condições de luz 

estudadas. Constatando que, para está espécie, a variação de luminosidade não afetou a 

produção do timol (SALGADO et al., 2012). 

Aloysia gratíssima cultivada a pleno sol teve a espessura da epiderme adaxial, do 

limbo e dos parênquimas paliçádico e esponjoso, aumentados quando comparado com as 

plantas cultivadas a 20 e 60% de luminosidade, não alterando a produção de óleo essencial 

entre ambientes (PINTO et al., 2007).  

As alterações luminosas no ambiente de cultivo proporcionam ajustes do aparelho 

fotossintético das plantas, alterando os teores dos pigmentos cloroplastídicos, clorofila e 

carotenóides, os quais resultam na maior eficiência na absorção e transferência de energia 

para os processos fotossintéticos. Sendo assim, esses pigmentos podem ser utilizados como 

importantes marcadores de ambientação do vegetal (SOUZA et al., 2011).  

O potencial fotossintético das plantas é estimado pelos teores de clorofila e 

carotenóides presente nas folhas, local onde ocorre a ligação direta com a absorção e 

transferência de energia luminosa, que favorece o crescimento e à adaptação da planta a 

diversos ambientes. Uma planta com alto teor de clorofila é capaz de atingir taxas 

fotossintéticas mais altas, pelo seu valor potencial de captação de “quanta” na unidade de 

tempo (CHAPPELLE e KIM, 1992; ALMEIDA et al., 2004). 

Folhas de Aloysia gratíssima crescidas em pleno sol apresentam menos quantidade de 

clorofila por unidade de superfície, e as folhas crescidas em ambientes sombreados 
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apresentam mais clorofila por unidade de peso. A proporção de clorofila a/b aumenta à 

medida que aumenta a radiação (PINTO et al., 2007). 

Área foliar é um bom indicador fenotípico quando se pretende conhecer o desempenho 

de genótipos e cultivares em um determinado agroecossistema. O seu conhecimento é 

importante para entender a fotossíntese, a interceptação luminosa, o uso da água e nutrientes e 

o potencial produtivo (SOUZA et al., 2011, ASSIS et al., 2015). 

A razão de área foliar é a relação de quanto de área foliar é necessário para produzir 

um grama de matéria seca total. Esse conhecimento permite entender o processo de partição 

de assimilados e na determinação do número de folhas (PEIXOTO et al., 2011; ASSIS et al., 

2015).  

 

2.3 Diversidade química do óleo essencial de V. curassavica 

Os óleos essenciais possuem diversas funções biológicas necessárias à sobrevivência 

da planta, atuando como atrativo para polinizadores, intervindo com os hormônios, como 

reguladores da transpiração e até com uma defesa indireta, atraindo inimigos naturais de 

herbívoros (CHENG et al., 2007). São substâncias orgânicas voláteis, lipofílicas e líquidas, 

constituídos principalmente por terpenóides e/ou fenilpropanoides. São esses metabólitos que 

conferem aos óleos essenciais características organolépticas de interesse de indústrias 

alimentícias, farmacêuticas e perfumaria (BIZZO et al., 2009; DORES et al., 2010). 

O óleo essencial de V.curassavica é constituído principalmente por monoterpenos e 

sesquiterpenos, pertencente à classe dos terpenos. Os terpenos são biossintetizados a partir da 

rota do ácido mevalônico, que por meio de fusão de unidades ramificada de cinco carbonos 

são formados os monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos e 

politerpenóides (CROTEAU et al., 2000).  

O ácido mevalônico é formado pela condensação aldólica de uma unidade de 

acetoacetil-CoA com uma molécula de acetil-CoA. Após essa condensação, ocorre uma 

hidrólise que origina a 3-hidróxi-3-metilglutaril-CoA, a qual será reduzida a mevalonato por 

uma reação irreversível. Então, o mevalonato é convertido à unidade básica na formação dos 

terpenos e esteroides, sendo esta unidade o isopentenil-pirofosfato ou isopreno ativo. Por 

meio da polimerização o mevalonato vai originar moléculas de cadeias carbonadas crescentes 

de cinco em cinco átomos de carbono. A molécula de isopentenil-dirofosfato e seu isômero 

dimetilalil-dirofosfato formam trans-geranil-dirofosfato, a partir do qual formam-se os demais 

terpenos (SANTOS, 2010). 

São vários os compostos encontrados na folha da erva-baleeira, dentre eles estão 

taninos, flavonóides e os óleos essenciais (FERNANDES et al., 2007). O óleo essencial é 

sintetizado, armazenado e liberado por estruturas secretoras especializadas, tais como células 

de óleo, dutos e cavidades, ou através de tricomas glandular presentes na superfície da folha, 

como ocorre na V. curassavica (SIMÕES e SPITZER, 2007; VENTRELLA e MARINHO, 

2008).  

A extração de óleo essencial ocorre principalmente pelos métodos de hidrodestilação, 

arraste a vapor ou por pressão. O óleo essencial obtido, na maioria das plantas, é descrito por 

uma mistura de compostos aromáticos (DORES et al., 2010).  A frequência e o 

desenvolvimento desses compostos podem estar influenciados diretamente pela irradiação, 

através da ativação de enzimas fotossensíveis envolvidas na produção de terpenos, ou 

indiretamente, por meio do aumento de biomassa vegetal (GOBBO NETO e LOPES, 2007; 

GOMES et al., 2009;  PEGORARO et al., 2010; COSTA et al., 2010). 

A composição química de 59 plantas de V. curassavica coletadas em cinco localidades 

do estado de Sergipe apresentaram grande diversidade química, que foram agrupadas de 

acordo com os compostos majoritários. O grupo I, constituído por 14 plantas caracterizou-se 

por apresentar os compostos turmerona (8,96-30,15%) e E-cariofileno (4,60-20,17%). O 
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grupo II, constituído por quatro plantas apresentou os compostos tricicleno (22,20-35,95%) e 

canfeno (16,62-27,38%). O grupo III, constituído por cinco plantas apresentou α-zingibereno 

(24,81-35,83%) e β-sesquifelandreno (10,72-16,19%). O grupo IV, constituído por 13 plantas 

caracterizou-se por apresentar os compostos E-cariofileno (3,90-31,06%) e/ou 7-ciclodecen-1-

ona,7-metil-3-metileno-10-(1-propil) (0,00-21,48%). O grupo V, constituído por 23 plantas 

apresentou 7-ciclodecen-1-ona,7-metil-3-metileno-10-(1-propil) (24,68-50,20%) e 

shyobunona IV (3,18-12,02%) (NIZIO et al., 2015). 

Os metabólitos secundários são decorrentes da formação e transformação durante o 

crescimento do vegetal. Essas substâncias podem estar presentes na planta durante todo o 

ciclo ou só mediante estímulos específicos. Assim, a regulação do metabolismo depende do 

fator genético da planta em responder aos estímulos externos ou internos, do fator ambiental e 

das técnicas de cultivo (CASTRO et al., 2002; MARTINS et al., 2003). 

Os estímulos decorrentes do ambiente sobre as plantas podem redirecionar a rota 

metabólica, ocasionando a biossíntese de diferentes compostos. Dentre estes fatores, podem-

se ressaltar as interações planta/microrganismos, planta/insetos e planta/planta, e os fatores 

abióticos como, sazonalidade, temperatura, disponibilidade hídrica, radiação ultravioleta, 

nutrientes, altitude, poluição atmosférica, modificando assim a qualidade e quantidade do óleo 

essencial (ANGIONI et al., 2006; GOBBO NETO e LOPES, 2007; MORAIS, 2009). 

Plantas cultivadas de L. pinaster, apresentaram variação na produção dos compostos 

majoritários do óleo essencial quando colhidas em diferentes épocas do ano, o trans-cinamato 

de metila teve a menor produção na primavera (86,3 %) e a maior no verão (93 %) (REIS et 

al., 2010). 

Após a precipitação pluviométrica e vários dias de baixas temperaturas, a qualidade e 

quantidade do óleo essencial de Lavandula angustifólia foram afetadas. A quantidade relativa 

do composto majoritário linalol caiu 32,4% (46,5-35,1%), em contra partida a produção de α-

terpineol, borneol e acetato lavandulil foram maiores após a precipitação (23,1%, 27,4% e 

32%), respectivamente (HASSIOTIS et al., 2014). 

O teor de óleo essencial de Melissa officinalis cultivadas em telados com 25 e 50% de 

sombreamento apresentaram as maiores produções (0,48 e 0,40%) respectivamente, 

produzindo o dobro que as plantas cultivadas em pleno sol (0,20%) (MEIRA et al., 2012). Já 

em planta de boldo (Peumus boldus Mol.), o redimento o e teor de óleo essencial não 

sofreram alterações quando cultivados em ambiente pleno sol e sombreado (VOGEL et al., 

2011). 

Esses metabólitos constituem, atualmente, uma importante fonte de substâncias 

bioativas, com um crescente interesse científico, visando encontrar moléculas potencialmente 

úteis à agropecuária (KIM et al., 2003; MBOSSO et al., 2010). Muitos desses metabólitos 

secundários possuem alto valor comercial, tanto na área agronômica com o uso de 

bionseticidas quanto nas áreas alimentícia, farmacêutica e cosmética (SIMÕES et al., 2010). 

Estudos recentes demonstram que fatores abióticos influenciam no teor e composição 

química do óleo essencial de V. curassavica. Os maiores teores de óleos essenciais de erva-

baleeira foram obtidos da parte da planta voltada para a orientação geográfica norte e sul, 

cultivado no município Montes Claro - MG (SOUZA et al., 2011). Da mesma forma, plantas 

submetidas a diferentes intensidades de radiação, apresentaram os maiores teores e 

produtidades de óleo essencial quando mantidas em intensidade mais elevadas (pleno sol) 

(FEIJÓ et al., 2014). 
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4. ARTIGO 

ANATOMIA FOLIAR E ÓLEO ESSENCIAL DE Varronia curassavica Jacq. 

CULTIVADOS EM DOIS AMBIENTES. 

 

Periódico: Botanical Studies 

 

RESUMO 

Introdução: A Varronia curassavica é uma planta medicinal nativa do Brasil, conhecida 

popularmente como erva-baleeira, pertencente à família Cordiaceae, que pode ser encontrada 

na faixa litorânea que vai do Ceará ao Rio Grande do Sul. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

a influência do ambiente de cultivo nas características anatômicas, fisiológicas e no óleo 

essencial de acessos de V. curassavica. O delineamento experimental foi em blocos 

casualisados, em esquema de parcelas subdivididas, testando dois ambientes de cultivo (pleno 

sol e protegido com tela de sombreamento de 50%) nas parcelas, e cinco acessos de V. 

curassavica (VCUR-101, VCUR-102, VCUR-201, VCUR-302, e VCUR-802) nas 

subparcelas, com três repetições e três plantas por repetição. Aos 180 dias de cultivo foi 

avaliada a anatomia foliar, teores de clorofila a, b e total, área foliar, massa seca de plantas, 

teor, rendimento e composição química do óleo essencial. 

 

Resultado: As maiores espessuras do parênquima paliçádico foram registradas nos acessos 

VCUR-102 (75,87 μm) a pleno sol e VCUR-201 nos dois ambientes (75,87 e 54,75 μm). As 

maiores espessuras de epiderme adaxial foram encontradas nos acessos VCUR-102 e VCUR-

201 (21,15 e 13,60 μm), nos ambientes pleno sol e protegido com tela de sombreamento de 

50%, respectivamente. O acesso VCUR-802 apresentou a maior área foliar (18,30 cm2) no 

ambiente protegido com tela de sombreamento de 50%. O teor do óleo essencial dos acessos 

variou de 1,33 a 3,9% no ambiente pleno sol, e de 1,4 a 3,3% no ambiente protegido com tela 

de sombreamento de 50%. O rendimento do óleo essencial dos acessos variou de 0,26 a 0,87 

mL.planta-1 no ambiente pleno sol, e de 0,34 a 0,53 mL.planta-1 no ambiente protegido com 

tela de sombreamento de 50%. Os maiores teores de trans-cariofileno (17,9%), α-humuleno 

(5,11%), germacreno D (4,86%) e α-zingibereno (38,04%) foram encontrados em plantas do 

acesso VCUR-302 cultivadas no ambiente protegido com tela de sombreamento de 50%.  

 

Conclusão: Cultivando V. curassavica por 180 dias em ambiente pleno sol proporcionou 

maior desenvolvimento do limbo foliar, do parênquima paliçádico e das epidermes da face 

abaxial e adaxial em quase todos os acessos testados. De modo geral, o ambiente pleno sol 

favoreceu a maior produção de massa seca, teor e rendimento de óleos essências. 

 

Palavras-chave: planta medicinal, anatomia vegetal, luminosidade, óleo essencial, 

composição química. 
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ABSTRACT 

Título: LEAF ANATOMY AND ESSENTIAL OIL OF Varronia curassavica Jacq. 

ACCESSIONS CULTIVATED IN TWO ENVIRONMENTS. 

 

Background: Varronia curassavica is a Brazilian native medicinal plant, popularly known as 

“erva-beleeira”, that belong to the Cordiaceae family, and can be found in the coastal strip 

from the state of Ceará to the state of Rio Grande do Sul. The objective of this work was to 

evaluate the influence of the cultivation environment on the anatomical, physiological and 

essential oil characteristics of V. curassavica accessions. The experimental design was in 

randomized blocks, in a split plot scheme, testing two cultivation environments (full sun and 

protected with 50% shade screen) in the plots, and five V. curassavica accessions (VCUR-

101, VCUR-102, VCUR-201, VCUR -302 and VCUR-802) in the split plots, with three 

replications and three plants per replication. At 180 days of cultivation, foliar anatomy, 

chlorophyll a, b and, total, leaf area, dry weight of plants, and content, yield and chemical 

composition of the essential oil were evaluated. 

 

Results: The thickest palisade parenchyma were registered in VCUR-102 (75.87 μm), in full 

sun environment, and VCUR-201, in both environments (75.87 and 54.75 μm). The thickest 

adaxial epidermis were found in the accessions VCUR-102 and VCUR-201 (21.15 and 13.60 

μm), in full sun and protected environment with 50% shade screen, respectively. The 

accession VCUR-802 presented the largest leaf area (18.30 cm2) in the protected environment 

with 50% shade screen. The essential oil content of the accessions ranged from 1.33 to 3.9% 

in full sun environment, and from 1.4 to 3.3% in the protected environment with 50% shade 

screen. The essential oil yield of the accessions ranged from 0.26 to 0.87 mL.plant-1 in full 

sun environment, and from 0.34 to 0.53 mL.plant-1 in the protected environment with 50% 

shade screen. The highest contents of trans-caryophyllene (17.9%), α-humulene (5.11%), 

germacrene D (4.86%) and α-zingiberene (38.04%) were found in plants of accession VCUR-

302 cultivated in protected environment with 50% shade screen. 

 

Conclusions: Cultivating V. curassavica for 180 days in full sun environment provided 

bigger development of leaf limb, palisade parenchyma and epidermis of the abaxial and 

adaxial face in almost all the tested accessions. In general, the full sun environment also 

favored the higher production of dry mass, and essential oil content and yield. 

 

Key-words: medicinal plant, vegetable anatomy, luminosity, essential oil, chemical 

composition. 
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4.1. Introdução 

 

A Varronia Curassavica Jacq. pertence a família Cordiaceae, conhecida popularmente 

como erva-baleeira, é uma planta medicinal nativa do Brasil, podendo ser encontrada na faixa 

litorânea que vai do Ceará ao Rio Grande do Sul (GASPARINO e BARROS, 2009).  

As folhas de erva-baleeira são utilizadas na medicina tradicional no tratamento de 

antiúlcera, analgésico e antinflamatório. Atualmente já se tem disponivel o fitoterápico 

Acheflan®, de uso tópico, desenvolvido pelo Laboratório Ache a partir do óleo essencial 

extraido das folhas (VENTRELLA e MARINHO, 2008; QUEIROZ, 2009). Outros estudos 

revelaram que o extrato aquoso da planta ou o óleo essencial apresenta atividade antifúngica e 

toxicidade para a larva do mosquito Aedes aegypti (SANTOS et al., 2006) e também atividade 

inibitória em bactérias gram-positivas (CARVALHO et al., 2004; MECCIA et al., 2009; 

MICHIELIN et al., 2011).  

A anatomia foliar pode sofrer modificações influênciada por fatores ambientais, assim 

como, os metabólitos secundários podem redirecionar a rota metabólica, ocasionando a 

biossíntese de diferentes compostos. (DAVID et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2009). Essas 

modificações podem estar diretamente associadas à adaptação e sobrevivência da espécie aos 

variados ambientes, além de, maximizar a capacidade produtiva e garantir o funcionamento 

do processo de síntese de metabólitos secundários. 

As alterações luminosas no ambiente de cultivo proporcionam ajustes no aparelho 

fotossintético das plantas, que resultam na maior eficiência na absorção e transferência de 

energia para os processos fotossintéticos (SOUZA et al., 2011). Esse potencial pode ser 

estimado pelos teores de clorofila e carotenóides presente nas folhas (ALMEIDA et al., 2004). 

A Análise quantitativa de crescimento é uma ferramenta importante para avaliar o 

desenvolvimento vegetal em diferentes condições. A área foliar expressa à quantidade de 

massa não transferida das folhas para outras partes da planta, especialmente em plantas cujo 

interesse econômico estar nas folhas, como no caso, a erva-baleeira, que tem como produto 

principal o óleo essencial que é extraidos das folhas (ASSIS et al., 2015). Este trabalho teve 

como objetivo avaliar o efeito do ambiente de cultivo no óleo essencial e na anatomia foliar 

de acessos de Varronia curassavica. 

 

4.2. Material e Métodos 

 

Material vegetal e substrato 

Foram utilizados acessos de erva-baleeira oriundos do Banco Ativo de Germoplasma 

(BAG) da UFS, localizado na Fazenda Experimental "Campus Rural da UFS" em São 

Cristóvão, Sergipe.  

As mudas foram produzidas por estaquia em tubetes, contendo substrato pó de coco e 

areia (2:1 v/v), mantida em ambiente protegido com sistema de irrigação por aspersão, por um 

período de 60 dias. Em seguida foram transferidas para vasos com capacidade de 5 litros 

contendo como substrato, solo, areia e esterco bovino na proporção de 2:1:1 (v/v/v) e 

mantidas em dois ambientes (pleno sol e ambiente protegido com tela sombrite de 50%). 

Os acessos de V. curassavica estudados foram VCUR-101 e VCUR-102 (7-

ciclodecen-1-ona,7-metil-3-metileno-10-(1-propil) e shyobunona IV - Grupo V); VCUR-201 

(E-cariofileno e/ou 7-ciclodecen-1-ona,7-metil-3-metileno-10-(1-propil) - Grupo IV );VCUR-

302 (α-zingibereno e β-sesquifelandreno - Grupo III) e VCUR-802 (turmerona e E-cariofileno 

– Grupo I). A seleção dos acessos foi realizada a partir do trabalho de Nizio et al. (2015) 

 

Delineamento Experimental 

O delineamento experimental foi em blocos casualisados em esquema de parcelas 

subdivididas, testando, nas parcelas, dois ambientes de cultivo (pleno sol e ambiente 

protegido com tela sombrite a 50%), e nas subparcelas, cinco acessos de V. curassavica 
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(VCUR-101, VCUR-102, VCUR-201, VCUR-302, VCUR-802). Foram utilizados três 

repetições e três plantas por repetição. Aos 180 dias de cultivo foi avaliada anatomia foliar, 

teores de clorofila a, b e total, área foliar, massa seca de folhas, teor, rendimento e 

composição química do óleo essencial.  

 

Análises de características anatômicas e fisiológicas  

As analises foram realizadas no Laboratório de Cultura de Tecidos e Melhoramento 

Vegetal do departamento de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe.  

Para anatomia foliar foram coletadas folhas completamente expandidas, do terceiro 

par foliar, contando do ápice foliar para a base. As amostras foram fixadas em solução FAA 

70% (formaldeído, ácido acético, álcool etílico 70%) (JOHANSEN, 1940).  

As secções transversais foram realizadas em fragmentos de aproximadamente 2 cm2 

retirados de região contendo a nervura central das folhas. Para a obtenção de lâminas 

permanentes, os fragmentos foliares foram desidratados em série crescente de etanol e 

conservados em álcool etílico a 70%. A inclusão foi realizada em hidroxietilmetacrilato 

Leica® segundo protocolo modificado do fabricante. As amostras foram seccionadas com 

espessura de 6 µm em um micrótomo semiautomático, os cortes foram submetidos a 

coloração com azul de toluidina e as lâminas montadas em verniz vitral®. As secções foram 

fotografadas em microscópio óptico equipado com uma câmera LEICA DM500, e 

visualizadas no computador com o auxilio do programa LAS EZ® e analisadas por meio do 

software UTHSCSA-Imagetool®, versão 3.0, medindo-se a espessura dos tecidos foliares. 

Foram mensuradas as espessuras do parenquima paliçádico e lacunoso (μm), espessuras do 

limbo foliar (μm), espessura da nervura central (μm) e espessuras da epiderme da face abaxial 

e adaxial (μm). Foram realizadas secções transversais em três folhas/tratamento. 

Os teores de clorofila a, b e total foram mensurados em folhas jovens completamente 

expandidas, do terceiro par de cotilédono contando do ápice foliar para a base, com o auxilio 

de um medidor portátil clorofilog (Falker). Foram utilizados três repetições, sendo três folhas 

por planta.  

A área foliar foi mensurada (cm2) com o auxilio de um medidor de área foliar LI-COR 

modelo LI-3100c, utilizando folhas do terceiro par de cotilédono contando do ápice foliar 

para a base. Foram avaliadas 15 folhas/planta, sendo três plantas/tratamentos. 

 

Extração e análise química do óleo essencial 

As plantas foram colhidas, desfolhadas e secas em estufa de circulação de ar forçada a 

40ºC durante cinco dias. Óleo essencial foi obtido pelo método de hidrodestilação em 

aparelho do tipo Clevenger modificado acoplado a um balão de vidro de 3L por 140 minutos 

(EHLERT et al., 2006). Foram utilizados três repetições, sendo três folhas por planta. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis, massa seca (g), teor de óleo essencial 

(destilado 50g de folhas secas e os resultados foram expressos em % - p/v, baseando em 

mL/100% de massa seca) e Rendimento de óleo essencial (mL/planta). 

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Química da UFS, utilizando 

um CG/EM/DIC (GCMSQP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) equipado com 

um amostrador com injeção automática AOC-20i (Shimadzu). As separações foram realizadas 

em uma coluna capilar de sílica fundida Rtx®-5MS Restek (5%-difenil-95%-

dimetilpolisiloxano) 30 m x 0,25 mm de diâmetro interno, 0,25 µm de espessura de filme, em 

um fluxo constante de Hélio 5.0 com taxa de 1,0 mL min-1. A temperatura de injeção foi de 

280 °C, 1,0 μL (10 mg mL-1) de amostra foi injetado, com uma razão de Split de 1:30. A 

programação de temperatura do forno iniciara a partir de 50 °C (isoterma durante 1,5 min), 

com um aumento de 4 °C min-1, até 200 °C, em seguida, a 10 °C min-1 até 300 °C, 

permanecendo por 5 min. Para o CG/EM as moléculas foram ionizadas por ionização por 

elétrons com energia de 70 V. Os fragmentos analisados por um sistema quadrupolar 

programado para filtrar fragmentos/íons com m/z na ordem de 40 a 500 Da e detectados por 
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um multiplicador de elétrons. O processamento de dados foi realizado com software CGMS 

Postrun Analysis (Labsolutions- Shimadzu). O processo de ionização para o CG/DIC foi 

realizado pela chama proveniente dos gases hidrogênio 5.0 (30 mL min-1) e ar sintético (300 

mL min-1). As espécies coletadas, e a corrente elétrica gerada foram amplificadas e 

processadas. O processamento de dados foi realizado utilizando o software CG Postrun 

Analysis (Labsolutions- Shimadzu).  

A identificação dos constituintes foi realizada com base na comparação dos índices de 

retenção da literatura (ADAMS, 2007). Para o índice de retenção foi utilizando a equação de 

Van Den Dool e Kratz 1963 em relação a uma série homóloga de n-alcanos (nC9- nC18). 

Também doram utilizadas três bibliotecas do equipamento WILEY8, NIST107 e NIST21 que 

permite a comparação dos dados dos espectros com aqueles constantes das bibliotecas 

utilizando um índice de similaridade de 80%. 

 

Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANAVA) e, quando significativos, 

as médias foram submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade, usando o programa 

estatístico SISVAR® (FERREIRA, 2011). 

 

4.3. Resultados  

 

Análises das caracteristicas anatômicas e fisiológicas  

O ambiente de cultivo influenciou significativamente na espessura do parênquima 

paliçádico (EPP) e do parênquima lacunoso (EPL). Os maiores valores de EPP foram 

registrados nos acessos VCUR-102 (75,87 μm) a pleno sol e VCUR-201 nos dois ambientes 

(75,87 - 54,75 μm), a pleno sol e sombreamento 50%, repectivamente. Para o EPL as maiores 

espessuras foram obtidas nos acessos VCUR-101, 802 (39,85; 40,75 μm) a pleno sol e 

VCUR-102 nos dois ambientes (40,15 - 61,90 μm), a pleno sol e sombreamento 50%, 

repectivamente (Tabela 1). De um modo geral, o ambiente de pleno sol, proporcionou maior 

espessura do parênquima paliçádico, e o ambiente protegido com tela de sombreamento 50%, 

o parênquima lacunoso (Tabela 1; Figura 1).  

As espessuras do limbo foliar (ELF) e da nervura central (ENC) sofreram influencia 

significativa quanto ao ambiente de cultivo. Os maiores valores de ELF foi registrado no 

acesso VCUR-102 nos dois ambientes (118,10 - 97,70 μm), a pleno sol e sombreamento 50%, 

repectivamente. E os maiores valores de ENC foram obtidas nos acessos VCUR-302 (728,00 

μm) a pleno sol e VCUR-802 (726,15 μm) no ambiente protegido com tela de sombreamento 

de 50% (Tabela 1). De um modo geral, o ambiente de pleno sol, proporcionou maior 

espessura do limbo foliar, e o ambiente com sombreamento 50%, a nervura central (Tabela 1).  

A espessura da epiderme abaxial (EEAB) no ambiente em pleno sol não houve 

diferença significativa entre os acessos. No ambiente protegido com tela de sombreamento de 

50%, apenas o acesso VCUR-802 diferiu dos demais, obtendo a menor espessura (3,70 μm) 

(Tabela 1). Para epiderme adaxial (EEAD), as maiores espessuras foram encontradas nos 

acessos VCUR-102 e 201 (21,15; 13,60 μm), no ambiente pleno sol e tela sombrite, 

respectivamente (Tabela 1).  
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Tabela 1. Espessura do parênquima paliçádico e lacunoso, espessura do limbo foliar, 

espessura da nervura central e espessura da epiderme da face abaxial e adaxial (μm) de 

acessos de V. curassavica em dois ambientes de cultivo.  
 Ambiente 

Acesso Pleno sol Sombreamento 50% Pleno sol Sombreamento 50% 

 Espessura do parênquima paliçádico (μm) Espessura do parênquima lacunoso (μm) 

VCUR-101 66,55bA 37,40bB 39,85aA 40,85cA 

VCUR-102 75,55aA 37,70bB 40,15aB 61,90aA 

VCUR-201 75,87aA 54,75aB 32,80bA 28,75dA 

VCUR-302 62,00cA 34,30bB 31,50bB 52,25bA 

VCUR-802 59,40cA 29,90cB 40,75aA 27,80dB 

CV a; b (%) 2,00; 3,26 6,96; 5,92 

 ------ Espessura do limbo foliar (μm) ------ ------ Espessura da nervura central (μm) ------ 

VCUR-101 101,90bA 74,00cB 559,58bB 594,10dA 

VCUR-102 118,10aA 97,70aB 570,00bB 688,20bA 

VCUR-201 100,00bA 80,75bB 521,35cB 574,40eA 

VCUR-302 98,35bA 84,10bB 728,00aA 653,60cB 

VCUR-802 98,55bA 57,50dB 466,20dB 726,15aA 

CV a; b (%) 2,82; 2,72 0,49; 0,93 

 ---- Espessura da epiderme abaxial (μm) ---- ---- Espessura da epiderme adaxial (μm) ---- 

VCUR-101 6,05aA 6,20aA 15,05bA 10,20bB 

VCUR-102 5,65aB 7,10aA 21,15aA 10,80bB 

VCUR-201 5,95aA 6,50aA 10,05cB 13,60aA 

VCUR-302 5,70aA 6,05aA 11,40cA 10,15abA 

VCUR-802 6,55aA 3,70bB 9,35cA 7,80bA 

CV a; b (%) 13,88; 7,63 3,09; 11,87 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).· 
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Figura 1. Seccões transversais de folhas do acesso VCUR-201 de Varronia curassavica 

cultivadas em dois ambientes, pleno sol (a, c, e) e sombreamento de 50% (b, d, f), 

evidenciando a espessura do limbo foliar (a, b), colequima (c, d) e a nervura central das folhas 

(e, f). EAD = epiderme adaxial, EAB = epiderme abaxial, PP = parênquima paliçádico, PL = 

parênquima lacunoso, Col = colênquima. Barras: 50 μm (a, b, c, d), 100 μm (e, f). 

 

Análises fisiológicas 

 

Teor de clorofila e área foliar 

Os teores de clorofila a e b não apresentaram grandes variações entre os acessos e o 

ambiente de cultivo. Excessão foi encontrado para o acesso VCUR-802, que apresentou o 

menor valor de clorofila a (29,30) no ambiente protegido com tela de sombreamento de 50%. 

A clorofila total seguiu a mesma tendência, com pequenas alterações no ambiente protegido 

com tela sombreamento de 50%, variando de 42,95 a 32,45 (Tabela 2). 
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O ambiente de cultivo influenciou significativamente na área foliar (AF). No ambiente 

pleno sol não houve diferença significativa entre os acessos, exceto o acesso VCUR-201 que 

diferiu dos demias apresentando a menor área foliar (4,05 cm2). No ambiente protegido com 

tela de sombreamento de 50%, o acesso VCUR-802 apresentou a maior área foliar (18,30 

cm2) (Tabela 3). Comparando a área foliar entre ambentes, o ambiente protegido com tela de 

sombreamento de 50% proporcionou maior área foliar em todos os acessos estudados (Tabela 

3). 

 

Tabela 2. Teor de clorofila a, b e total em acessos de V. curassavica em dois ambientes de 

cultivo.  
 Ambiente 

Acesso Pleno sol Sombreamento 50% Pleno sol Sombreamento 50% Pleno sol Sombreamento 50% 

 Clorofila a Clorofila b Clorofila Total 

VCUR-101 32,95aA 33,45abA 3,80aA 4,45aA 36,75aA 37,85abA 

VCUR-102 34,30aA 34,40abA 5,35aA 5,45aA 39,65aA 39,85abA 

VCUR-201 32,30aA 35,25aA 4,60aA 6,05aA 36,90aA 41,35aA 

VCUR-302 34,15aA 37,40aA 5,40aA 5,55aA 39,55aA 42,95aA 

VCUR-802 29,90aA 29,30bA 3,55aA 3,15aA 33,45aA 32,45bA 

CV a; b (%) 2,92; 7,53 6,68; 29,75 3,28; 8,78 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

 

Tabela 3. Área foliar (cm2) em acessos de V. curassavica em dois ambientes de cultivo.  

Acesso 
Ambiente 

Pleno sol Sombreamento 50% 

VCUR-101 7,09aB 12,00bA 

VCUR-102 6,45aB 8,95cA 

VCUR-201 4,05bB 11,50bA 

VCUR-302 5,85aB 11,90bA 

VCUR-802 5,85aB 18,30aA 

CV a; b (%) 6,26; 7,94 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

 

Composição química do óleo essencial 

O ambiente influenciou significativamente na massa seca de planta, teor e rendimento 

de óleo essencial (OE) (Tabela 4). Na condição de pleno sol, a maior produção de massa seca 

de folhas (35,74 – 40,84 g.planta-1) foi obtida nos acessos VCUR-102 e VCUR-201. Já no 

ambiente sombreado a maior produção foi proporcionada pelo acesso VCUR-802 (24,26 

g.planta-1), não diferindo dos acessos VCUR-102 e VCUR-201 (Tabela 5). Comparando os 

dois ambientes, a condição de pleno sol favoreceu a maior produção de massa seca de folha, 

execeto para os acessos VCUR-101 e VCUR-802 (Tabela 4). 

Para teor de óleo essencial, o maior valor (3,96 – 3,32%) foi obtido pelo acesso 

VCUR-101 nos dois ambientes, a pleno sol e sombreamento 50%, repectivamente. 

Comparando os dois ambientes de cultivo, a condição de sombreamento favoreceu apenas o 

VCUR-302 (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Massa seca de planta (g.planta-1), teor (%) e rendimento (mL.planta-1) de óleo 

essencial de V. curassavica em dois ambientes de cultivo.  

Acessos 
Massa seca (g.planta-1) Teor de OE (%) Rendimento de OE (mL.planta-1) 

Pleno sol Sombreamento 50% Pleno sol Sombreamento 50% Pleno sol Sombreamento 50% 

VCUR-101 6,78dB 15,81bA 3,96aA 3,32aB 0,27bcB 0,53aA 

VCUR-102 35,74abA 19,85abB 2,13bA 2,35bA 0,77aA 0,47aB 

VCUR-201 40,83aA 19,27abB 2,13bA 2,19bA 0,87aA 0,43aB 

VCUR-302 33,85bA 18,27bB 1,33cB 2,36bA 0,45bA 0,43aA 

VCUR-802 12,59cB 24,26aA 2,04bA 1,41cB 0,26cA 0,34aA 

CV a; b (%) 8,75; 9,44 10,21; 7,36 17,00; 16,02 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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O rendimento de OE variou de 0,26 a 0,87 mL.planta-1 no cultivo a pleno sol e de 0,34 

a 0,53 mL.planta-1 sob sombreamento de 50%. Os acessos VCUR-102 e 201, em pleno sol 

tiveram maior rendimento de OE por planta. Sob sombreamento de 50%, não houve diferença 

do rendimento de OE entre os acessos (Tabela 4). 

De acordo com as analise químicas, foram selecionados os principais compostos (18) e 

encontram-se listados por ordem de eluição. Para todos os acessos, os óleos essenciais foram 

constituídos por sesquiterpenos (Tabela 5). O maior teor de trans-cariofileno foi 

proporcionado pelo VCUR-302, nos dois ambientes, sendo o maior teor (17,9%) na condição 

de sombreamento de 50%, assim como o α-humuleno (5,11%), germacreno D (4,86%) e α-

zingibereno (38,04%) (Tabela 5). Os maiores teores de ar-curcumeno (4,79 - 2,57%), e β-

sesquifelandreno (14,06 – 14,45%) foram encontrados no VCUR-302, com pequena variação 

nas plantas cultivadas a pleno sol e sob sombreamentode 50% (Tabela 5). 

 

4.4. Discussão 

 

Os acessos cultivados em pleno sol apresentaram parênquima paliçádico mais espesso 

com células mais alongadas e justapostas (Figura 1a). Já em ambiente sombreado, esta 

espessura foi menor, apresentando células compactadas (Figura 1b). O ganho de células 

paliçádicas em ambiente pleno sol foi em media 79,22% maior que em tela sombrite 

(Tabela 1). O espessamento do parênquima paliçádico pode ser tanto devido o alongamento 

das células ou quando a adição de uma nova camada (LAMBERS et al., 2008; BORGES et 

al., 2009).  O alongamento celular ocorre quando há o aumento do conteúdo de açucares 

solúvel e diminuição de amido, que por sua vez, aumenta o potencial osmótico celular e, 

causa o aumento do tamanho dos vacúolos (MORAIS et al., 2004). Já a adição de uma nova 

camada, ocorre quando a divisão celula inicia-se a mais cedo numa taxa mais elevada, 

cessando mais brevemente, resultando em duas ou mais camadas de célula paliçádica. O 

parênquima paliçádico apresenta mais denso e com poucos espaços intercelulares. 

No parênquima lacunoso, os acessos cultivados em tela sombrite apresentaram 

maiores espaços intercelulares (Figura 1b). Maiores espaços intercelulares no parênquima 

lacunoso promovem o aumento da reflexão e refração da luz entre as células, da proporção de 

luz refletida para o parênquima paliçádico e da quantidade de luz interceptada por unidade de 

clorofila nas células (VALLADARES et al., 2012).  

Variações nas espessuras dos parênquimas observadas em V. curassavica também 

foram verificadas em Colocasia esculenta, quando cultivadas a 50% de sombreamento 

tiveram redução dos parênquimas paliçádico e lacunoso (34,14% e 23,30%) (GONDIM et al., 

2008). Plantas de Thymus vulgaris apresentaram parênquima paliçádico e lacunoso reduzido 

quando cultivadas em intensidade luminosa de 30% (SALGADO et al., 2012).  
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Tabela 5. Composição química do óleo essencial de acessos de V. curassavica em dois 

ambientes de cultivo.  

Acessos 

Compostos/IRR-Lit 

trans-cariofileno (1417) α-humuleno (1452) ar-curcumeno (1479) 

Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  

VCUR-101 3,52bcB 5,80bA 1,26bB 1,85bA 0,00cA 0,00cA 

VCUR-102 1,47cA 2,08cA 0,61cA 0,84cA 0,00cA 0,00cA 

VCUR-201 5,60bA 4,33bA 1,83bA 1,42bA 0,00cA 0,00cA 

VCUR-302 12.22aB 17,90aA 3,71aB 5,11aA 4,79aA 2,57aB 

VCUR-802 4,64bB 6,36bA 1,52bB 2,01bA 0,62bA 0,69bA 

CV-a (%) 15,21 12,91 16,83 

CV-b (%) 13,25 12,23 15,66 

 germacreno D (1484) α-zingibereno (1493) biciclogermacreno (1500) 

 Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  

VCUR-101 1,92aB 2,63bA 0,00cA 0,00cA 6,97aB 10,87aA 

VCUR-102 0,52cA 0,80dA 0,00cA 0,00cA 2,44bA 4,14bA 

VCUR-201 0,69bcA 0,62dA 0,00cA 0,00cA 3,60bA 5,30bA 

VCUR-302 2,49aB 4,86aA 32,38aB 38,04aA 3,33bA 3,52bA 

VCUR-802 1,13bB 1,75cA 3,32bA 3,32bA 5,05abA 5,54bA 

CV-a (%) 18,39 12,37 15,59 

CV-b (%) 13,39 11,86 24,63 

 δ-cadineno (1522) β-sesquifelandreno 

(1521) 

shyobunona IV (1560) 

 Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  

VCUR-101 3,92aB 4,80aA 0,00cA 0,00cA 6,92bA 2,96bB 

VCUR-102 2,27bB 4,68aA 0,00cA 0,00cA 13,93aA 6,50aB 

VCUR-201 0,00cA 0,00cA 0,00cA 0,00cA 0,00cA 0,00cA 

VCUR-302 0,00cA 0,00cA 14,06aA 14,45aA 0,00cA 0,00cA 

VCUR-802 0,00cA 0,00cA 1,60bA 1,77bA 0,00cA 0,00cA 

CV-a (%) 5,68 5,61 10,21 

CV-b (%) 14,70 9,26 11,42 

 germacreno D-4-ol (1574) espatulenol (1577) 7-ciclodecen (1613) 

 Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  

VCUR-101 0,50bA 0,41bA 3,50bA 1,82bB 31,02aB 33,98aA 

VCUR-102 0,00bA 0,00bA 5,16aA 3,17aB 32,40aA 33,56aA 

VCUR-201 5,37aB 8,30aA 1,08dA 0,63cB 0,00bA 0,00bA 

VCUR-302 0,00bA 0,00bA 2,17cA 0,55cB 0,00bA 0,00bA 

VCUR-802 0,00bA 0,00bA 1,73cA 1,72bA 0,00bA 0,00bA 

CV-a (%) 29,47 13,49 6,20 

CV-b (%) 24,86 10,97 11,15 

 murulol <epi-α-> (1640) α-cadinol (1652) turmerona (1680) 

 Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  

VCUR-101 0,00bA 0,00bA 0,99bA 1,59bA 0,00bA 0,00bA 

VCUR-102 0,00bA 0,00bA 0,89bB 2,48bA 0,00bA 0,00bA 

VCUR-201 2,92aB 5,89aA 3,88aB 9,10aA 0,00bA 0,00bA 

VCUR-302 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00cA 0,00bA 0,00bA 

VCUR-802 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00cA 24,21aA 24,34aA 

CV-a (%) 16,33 10,58 6,80 

CV-b (%) 24,11 22,50 9,27 

 curlona (β-turmerona) (1701) shyobunol (1688) metil farnesoato <(2E,6E)> 

(1783) 

 Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  Pleno sol Sombrite  

VCUR-101 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 

VCUR-102 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 

VCUR-201 0,00bA 0,00bA 28,44aA 23,04aB 5,81aA 2,44aB 

VCUR-302 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 

VCUR-802 4,92aB 5,50aA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 0,00bA 

CV-a (%) 2,73 2,88 24,29 

CV-b (%) 15,47 19,36 18,04 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas nas colunas dentro de cada ambiente, maiúsculas nas linhas entre tempo, não diferem entre si 

pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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O aumento do parênquima paliçádico em pleno sol inferiu em um limbo foliar mais 

espesso (Figura 1a). Esse aumento foi em media 34,14% em relação aos acessos mantidos em 

tela sombrite (Tabela 2). Este resultado refletiu no aumento do volume do mesofilo por área 

foliar, o que pode favorecer ao mecanismo fotossintético estrutural, uma vez que, aumenta a 

difusão de CO2 no espaço intercelular, facilita a dissolução do CO2 pela rubisco (ribulose 1,5–

bisfosfato carboxilase/oxigenasse) e regula a radiação luminosa, proporcionando assim, uma 

maior eficiência fotossintética (TERASHIMA et al., 2006; VALLADARES et al., 2012). 

Resultados semelhantes foram obtidos em folhas de Chenopodium album que 

aumentaram significaticativamente o mesofilo quando submetidas à alta radiação (OGUCHI 

et al., 2003). Assim como em Acacia koa que tiveram o limbo foliar aumentado em função da 

intensidade da irradiação, com exceção do parênquima esponjoso (CRAVEN et al., 2010). 

No geral, os acessos cultivados em tela sombrite apresentaram em media 16,28% 

maiores espessuras da nervura central em relação ao ambiente em pleno sol (Figura 1e, f). O 

aumento da espessura da nervura central pode estar relacionado diretamente ao aumento das 

celulas do colênquima (Figura 1c, d). O aumento das células do colênquima chegou a 29% em 

plantas de Colocasia esculenta cultivadas a 50% de sombreamento (GONDIM et al., 2008). 

Geralmente plantas que se desenvolvem em ambiente sombreado apresentam folhas maiores, 

menos espessas e menos pesadas por unidade de área em relação às cultivadas a pleno sol 

(CRAVEN et al., 2010).  

A epiderme adaxial de plantas cultivadas em pleno sol apresentaram espessuras 

maiores em relação aos acessos cultivados com sombreamento 50% (Figura 1a, b). A 

plasticidade da epiderme abaxial e adaxial é variável em relação à variação de luminosidade e 

o tempo de cultivo, podendo sofrer variação na sua espessura, aumentando ou diminuído 

(MORAIS et al., 2004; GRATANI et al., 2006). A função desse tecido são a proteção da 

superfície vegetal e o controle das trocas gasosas, inclusive de vapor d’água. Plantas que 

apresentam epidermes mais espessas podem melhor proteger o mesofilo contra as diversas 

injúrias (CASTRO et al., 2009).  

As epidermes abaxiais e adaxiais de folhas de Aloysia gratíssima também 

apresentaram variação quando cultivada sob condições de sombreamento (PINTO, et al., 

2007), enquanto que, folhas de Mikania glomerata não modificaram a espessura da epiderme 

quando cultivas sob diferentes condições de luminosidade (ESPINDOLA JUNIOR, et al., 

2009). 

Os valores de clorofila a, b e total, não sofreram alterações quanto ao ambiente de 

cultivo. Propondo que, a quantidade de luz presente nos dois ambientes era suficiente para 

manter a integridade e, o funcionamento ideal das moléculas. Visto que, em excesso de luz, 

pode ocorrer a inibição da fotossíntese através dos processos de foto-inibição e foto-oxidação 

e, em pouca luz, a degradação das clorofilas (TAIZ & ZIEGER, 2013). 

Em relação a área foliar, plantas cultivadas sob sombreamento 50% apresentaram em 

media 121,36% de AF maior quando comparado as plantas pleno sol (Tabela 4). Feijó et al., 

(2014)  também visualizaram folhas com área foliar menores quando submetida a irradiação a 

100% em V. curassavica.  Menor área foliar pode ser uma estratégia da planta para reduzir a 

perda de água por transpiração, quanto menor a área de contato a radiação luminosa, menor 

será a temperatura interna na folha. Por outro lado, o ganho de área foliar em plantas 

cultivadas com pouca radiação é uma forma de aumentar a superfície para absorção de luz 

(FEIJÓ et al., 2014), e também para compensar a baixa taxa fotossintética devido à redução 

dos parênquimas paliçádico e lacunoso.  

O ganho de massa seca nos acessos cultivados em pleno sol pode estar ligado 

diretamente ao aumento dos tecidos do limbo foliar. O maior espessamento deste tecido 

permite uma maior e mais rápida difusão de CO2 até a rubisco, favorecendo a ação da enzima 

carboxilase, que promove uma maior fixação e ganho de carbono (TERASHIMA, et al., 

2006). 
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O teor de óleo essencial de plantas (VCUR-102 e 201) cultivados em 50% de 

sombreamento foi semelhante às plantas cultivadas em pleno sol, mesmo com menor 

espessura do limbo e menor massa seca das folhas. Esse mesmo resultado foi obtido em 

V.curassavica (FEIJÓ et al., 2014), Ocimum basilicum (CHANG et al., 2008) e  Lippia 

citriodora (GOMES et al., 2009). Esperava-se que as plantas cultivadas a pleno sol 

apresentassem maiores teores de óleo essencial, visto que, a produção de óleo essencial pode 

estar relacionada a frequência de tricomas globulares nas folhas de V.curassavica, que por sua 

vez é refletida diretamente no aumento da irradiação (FEIJÓ et al., 2014). 

O rendimento de óleo essencial é o resultado direto do teor de óleo essencial e da 

produção de biomassa vegetal (COSTA et al., 2010). Em V. curassavica o ambiente pleno sol 

favoreceu ao ganho de massa seca, e proporcionou o maior redimento de óleo essencial.  

A síntese de um composto químico está intimamente ligada à presença de diferentes 

enzimas que catalisam as reações (MONTANARI et al., 2011). A produção destas enzimas ao 

longo do desenvolvimento da planta resulta no aparecimento de compostos (SANGWAN et 

al., 2001), o que possivelmente pode explicar as variações no teor de cada composto químico, 

obtidas a partir das diferentes condições ambientais, a que as plantas foram submetidas 

inicialmente. 

A síntese dos óleos essenciais é influenciada por fatores internos (genética) e externos 

(ambientais) que acabam direcionando o tipo de composto a ser produzido e o teor de cada 

constituinte (MORAIS, 2009). Dessa forma, pode-se inferir que a constituição genética dos 

acessos e/ou a interação acesso x ambiente, provavelmente tenha influenciado no teor dos 

constituintes químicos do óleo essencial. 

A biossíntese mais elevada de um determinado composto pode levar a redução de 

outro devido à correlação biossintética entre eles, como por exemplo, o espatulenol pode ser 

produto da oxidação do biciclogermacreno (NJOROGE et al., 2003). O teor de 

biciclogermacreno não diferiu entre os dois ambientes, exceto para o acesso VCUR-101 que 

teve um incremento de 35,87% no teor quando cultivado em ambiente com tela sombrite, 

entretanto, o espatulenol teve o maior teor quando cultivado em pleno sol. Sendo assim, 

podemos inferir que os ambientes não interferiram na oxidação do biciclogermacreno. 

O Trans-cariofileno aumentou 31,73% do teor no acesso VCUR-302 quando cultivado 

em ambiente com tela sombrite. Esse aumento possivelmente está relacionado ao estresse 

sofrido pela planta, resultando da oxidação do transcariofileno (FEIJÓ et al., 2014).  

 

4.5. Conclusões 

 

Para o cultivo de V. curassavica aos 180 dias recomenda-se o ambiente pleno sol, pois 

proporcionou maior desenvolvimento do limbo foliar, do parênquima paliçádico e das 

epdermes da face abaxial e adaxial em quase todos os acessos estudados. De modo geral, o 

ambiente pleno sol também favoreceu a maior produção de massa seca, teor e rendimento dos 

óleos essências.  
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ANEXOS 

 

TABELA 1A. Resumo da análise de variância para espessura do parênquima paliçádico 

(EPP), espessura do parênquima lacunoso (EPL), espessura do limbo foliar (ELF), espessura 

da nervura central (ENC) e espessura da epiderme abaxial (EEAB) de acessos de Varronia 

curassavica Jacq. em dois ambientes de cultivo. 

FV 
QM  

GL EPP EPL ELF ENC EEAB 

Bloco 2 --- --- --- --- --- 

Ambiente (Am) 1 6079,3415** 211,2584* 4518,5504** 45922,9688** 0,0456ns 

Erro (a) 2 1,1248 15,2426 6,6022 9,0002 0,6826 

Acesso (Ac) 4 336,8922** 1453,2914** 696,2708** 18041,5327** 1,4036** 

Am x Ac 4 73,7370** 1425,6304** 163,2379** 22676,5754** 3,9985** 

Erro (b) 16 2,9985 88,1030 6,1184 32,2819 0,2061 

CV-a (%)  2,00 6,96 2,82 0,49 13,88 

CV-b (%)  3,26 5,92 2,72 0,93 7,63 
ns- não significativo; * significativo (p < 0,05) ; ** significativo (p < 0,01). 

 

 

TABELA 2A. Resumo da análise de variância para espessura da epiderme adaxial (EEAD), 

teor de clorifila a (Clor-a), teor de clorifila b (Clor-b), teor de clorifila total (Clor-T) área 

foliar (AF) de acessos de Varronia curassavica Jacq. em dois ambientes de cultivo. 

FV 
QM  

GL EEAD Clor-a Clor-b Clor-T AF 

Bloco 2 --- --- --- --- --- 

Ambiente (Am) 1 62,2368** 11,5320ns 1,1213ns 19,8453ns 334,4009** 

Erro (a) 2 0,1370 0,9490 0,1003 1,5643 0,3333 

Acesso (Ac) 4 44,3126** 31,6688** 5,5247ns 61,3020** 19,2279** 

Am x Ac 4 39,4763** 4,6395ns 0,7613ns 7,6987ns 20,8498** 

Erro (b) 16 2,0152 6,3052 1,9882 11,1823 0,5314 

CV-a (%)  3,09 2,92 6,68 3,28 6,28 

CV-b (%)  11,87 7,53 29,75 8,78 7,94 
ns- não significativo; * significativo (p < 0,05) ; ** significativo (p < 0,01). 

 

 

TABELA 3A. Resumo da análise de variância para massa seca planta (g.pl-1), teor (%) e 

rendimento do óleo essencial (%) de acessos de Varronia curassavica Jacq. em dois 

ambientes de cultivo. 

FV 
QM  

GL Massa seca por planta Teor de OE Rendimento de OE  

Bloco 2 --- --- --- 

Ambiente (Am) 1 313,7303* 0,0003ns 0,0547 ns 

Erro (a) 2 3,9545 0,0563 0,0067 

Acesso (Ac) 4 359,4616** 3,5402** 0,1321** 

Am x Ac 4 363,4762** 0,7155** 0,1224** 

Erro (b) 16 4,6012 0,0292 0,0059 

CV-a (%)  8,75 10,21 17,00 

CV-b (%)  9,44 7,36 16,02 
ns- não significativo; * significativo (p < 0,05) ; ** significativo (p < 0,01). 
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TABELA 4A. Resumo da análise de variância para os compostos químicos do óleo essencial 

de acessos de Varronia curassavica Jacq. em dois ambientes de cultivo. 

FV 
QM 

GL trans-cariofileno α-humuleno ar-curcumeno 

Bloco 2 --- --- --- 

Ambiente (Am) 1 24,3540* 1,5778* 1,5641* 

Erro (a) 2 0,9458 0,0676 0,0213 

Acesso (Ac) 4 153,4214** 11,7254** 15,3044** 

Am x Ac 4 9,8021** 0,6422** 1,4533** 

Erro (b) 16 0,7178 0,0608 0,0184 

CV-a (%)  15,21 12,91 16,83 

CV-b (%)  13,25 12,23 15,66 

  germacreno D α-zingibereno biciclogermacreno 

Bloco 2 --- --- --- 

Ambiente (Am) 1 4,5552* 9,5994ns 19,0882* 

Erro (a) 2 0,1024 0,9083 0,6259 

Acesso (Ac) 4 9,7142** 1430,8034** 31,6729** 

Am x Ac 4 1,3218** 9,6135** 3,2078ns 

Erro (b) 16 0,0543 0,8355 1,5636 

CV-a (%)  18,39 12,37 15,59 

CV-b (%)  13,39 11,86 24,63 

  δ-cadineno β-sesquifelandreno shyobunona IV 

Bloco 2 --- --- --- 

Ambiente (Am) 1 3,2407** 0,1191ns 39,0108** 

Erro (a) 2 0,0079 0,0321 0,0957 

Acesso (Ac) 4 28,2021** 233,8939** 124,2225** 

Am x Ac 4 1,6599** 0,0604ns 16,8867** 

Erro (b) 16 0,0531 0,0875 0,1199 

CV-a (%)  5,68 5,61 10,21 

CV-b (%)  14,70 9,26 11,42 

  germacreno D-4-ol espatulenol 7-ciclodecen 

Bloco 2 --- --- --- 

Ambiente (Am) 1 2,4083ns 9,9648** 5,1006ns 

Erro (a) 2 0,1846 0,0844 0,6587 

Acesso (Ac) 4 54,4113** 10,1912** 1929,5095** 

Am x Ac 4 2,6132** 1,1277** 2,5225ns 

Erro (b) 16 0,1313 0,0558 2,1304 

CV-a (%)  29,47 13,49 6,20 

CV-b (%)  24,86 10,97 11,15 

  murulol <epi-α-> α-cadinol turmerona 

Bloco 2 --- --- --- 

Ambiente (Am) 1 2,6463** 16,4576** 0,0051ns 

Erro (a) 2 0,0207 0,0401 0,1088 

Acesso (Ac) 4 23,3201** 43,1083** 706,9366** 

Am x Ac 4 2,6463** 7,1853** 0,0051ns 

Erro (b) 16 0,0452 0,1815 0,2024 

CV-a (%)  16,33 10,58 6,80 

CV-b (%)  24,11 22,50 9,27 

  

 

curlona (β-turmerona) shyobunol metil farnesoato 

<(2E,6E)> 

Bloco 2 --- --- --- 

Ambiente (Am) 1 0,1009** 8,7588** 3,4071* 

Erro (a) 2 0,0008 0,0220 0,0401 

Acesso (Ac) 4 32,5313** 794,9542** 20,3858** 

Am x Ac 4 0,1009* 8,7588** 3,4071** 

Erro (b) 16 0,0260 0,9936 0,0221 

CV-a (%)  2,73 2,88 24,29 

CV-b (%)  15,47 19,36 18,04 
ns- não significativo; * significativo (p < 0,05) ; ** significativo (p < 0,01). 

 


