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RESUMO 

 

MANJERICÃO (Ocimum basilicum L.) SOB DIFERENTES PERÍODOS DE 

ESTRESSE SALINO: FITOMASSA, FITOQUÍMICA E CITOGENOTOXICIDADE 

 

 

AUTOR: Andrielle Wouters Kuhn 

ORIENTADORA: Solange Bosio Tedesco 

 
O manjericão tem despertado interesse biológico, farmacológico, agronômico e industrial, além de destacar-se na 

produção de óleo essencial. O trabalho objetivou avaliar a produção de fitomassa e óleo essencial de plantas de 

manjericão (Ocimum basilicum L. “Basilicão”) em cultivo protegido sem solo sob diferentes períodos de indução 

ao estresse salino, além de analisar a composição fitoquímica e a citogenotoxicidade dos extratos aquosos e óleo 

essencial dessas plantas cultivadas. Os experimentos em estufa (verão e inverno) foram conduzidos no 

departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, no decorrer de 2016, avaliando-se quatro 

períodos diferentes de indução ao estresse salino (0,10, 20 e 30 dias). As variáveis analisadas foram: massa de 

matéria fresca (MF) e massa de matéria seca (MS) (folhas, hastes e inflorescências), número de inflorescências 

(NI), rendimento de óleo essencial (ROE) e sua fitoquímica, além de ser realizada a análise citogenotóxica dos 

extratos aquosos e do óleo essencial da planta por meio do teste de Allium cepa L. Os experimentos foram 

conduzidos utilizando-se o delineamento experimental inteiramente casualizado e os dados foram submetidos à 

análise de variância. Aqueles referentes à produção de fitomassa, rendimento do óleo essencial e cromatografia 

foram analisados por regressão polinomial, enquanto que os relativos à avaliação do potencial citogenotóxico 

dos extratos aquosos e óleo essencial foram comparados pelo teste Scott-Knott (p<0,05). A MF e a MS de folhas 

e de hastes e a MF da parte aérea total reduzem com a aplicação dos períodos de indução ao estresse salino (5 dS 

m
-1

), tanto no verão quanto no inverno. Enquanto que a MF, a MS e o número de inflorescências sofrem 

aumento na época de verão, não sendo observado perda ou incremento de MF, MS e número de inflorescências 

no inverno, e de MS da parte aérea total nas duas épocas de cultivo. O ROE das folhas, no verão e no inverno, e 

o ROE total reduzem, enquanto o ROE das inflorescências, no verão, aumenta com os períodos estudados. O 

linalol é o composto majoritário do óleo essencial e sua quantidade é aumentada com o uso da indução ao 

estresse salino. Os efeitos observados no teste citogenotóxico de extratos aquosos e óleo essencial de manjericão 

não estão associados aos períodos de indução ao estresse salino. E os extratos preparados com as inflorescências 

das plantas cultivadas apenas em solução nutritiva padrão (1 dS m
-1

)  reduzem a proliferação celular das células 

de A. cepa, indicando um efeito citotóxico, a antiproliferatividade para os extratos das inflorescências da planta 

na concentração de 10 g L
-1

. Os compostos encontrados em maiores concentrações nestes extratos são: ácido 

rosmarínico, ácido cafeico e quercetina. 

 

Palavras-chave: Cultivar Basilicão. Extrato aquoso. Óleo essencial. Rendimento de óleo essencial. 

Cromatografia. Teste de Allium cepa. 



 
 

ABSTRACT 

 
BASIL (Ocimum basilicum) UNDER DIFFERENTS PERIODS OF SALINE STRESS: 

BIOMASS, PHYTOCHEMISTRYAND CYTOGENETOXICITY 

 

 

AUTHOR: Andrielle Wouters Kuhn 

ADVISOR: Solange Bosio Tedesco 

 
Basil has aroused biological, pharmacological, agronomic and industrial interests, and stand out in the essential 

oil production. This study aimed to evaluate the production of biomass and essential oil of basil plants (Ocimum 

basilicum L. “Basilicão”) in protected cultivation without ground under different periods of induction to saline 

stress, and, also, analyze the phytochemical composition and the cytogenetoxicity of aqueous extracts and 

essential oil of this cultivated plants. The experiments in the greenhouse (during summer and winter) were 

conducted at the Department of Plants Sciences of the Federal University of Santa Maria, Brazil, in the course of 

the year of 2016, evaluating four different periods of induction to saline stress (0, 10, 20 and 30 days). Were 

analyzed the following variables: fresh weight (MF) and dry matter (MS) (leaves, stems and flowers), number of 

inflorescences (NI), oil yield (ROE) and its phytochemical, besides the cytogenetoxicity analysis of plants 

aqueous extracts and essential oil through the Allium cepa L. test. The experiments were conducted through a 

completely randomized design, and data were subjected to varianceanalysis. Those relating to biomass 

production, essential oil yield and chromatography, were analyzed by polynomial regression, while those 

regarding the evaluation of cytogenetoxicic potential of essential oil and aqueous extracts were compared by 

Scott-Knott test (p <0.05). MF and MS, of leaves and stems, and MF of the total aerial part reduce with the 

application of periods of induction to saline stress (5 dSm
-1

), both in summer and winter. While MF, MS and 

number of inflorescences increase in the summer season, no loss or increment of MF, MS and number of 

inflorescences in the winter, and of MS of the total aerial part were observed in the two growing seasons. Leaf 

ROE, in summer and winter, and total ROE decrease, while ROE of inflorescences, in summer, increases with 

the periods studied. The linalool is the major compound of essential oil and its amount is increased under the 

induction to saline saline stress. The effects observed in cytogenetoxicity analysis of basil aqueous extracts and 

essential oil, are not associated with periods of induction to saline stress. And the extracts prepared with 

inflorescences of plants grown only on standard nutrient solution (1 dSm
-1

), reduced the cell proliferation of A. 

cepa cells, indicating a cytotoxic effect, the antiproliferative activity for the extracts of the inflorescences of the 

plant in the concentration of 10 g L
-1

. The compounds found in higher concentrations in these extracts are: 

rosmarinic acid, caffeic acid and quercetin. 

 

Keywords: Cultivar Basilicão. Aqueous extract. Essential oil. Essential oil Yield. Chromatography. Allium cepa 

test. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Plantas aromáticas, condimentares e medicinais são usadas pela população desde a 

antiguidade. No entanto, nos últimos anos, espécies como o manjericão (Ocimum basilicum 

L.), muito conhecido e utilizado, vêm despertando interesse no cenário científico por 

apresentar grande importância do ponto de vista biológico, farmacológico, agronômico e 

industrial. O manjericão é empregado na gastronomia, indústria alimentícia, medicina popular 

e também no paisagismo, além de destacar-se na produção de óleo essencial, o qual é 

empregado na indústria de cosméticos e também como aromatizador de alimentos e bebidas.  

Desde 2005, no Brasil, a espécie tem sido utilizada como fonte alternativa à extração e 

exportação de linalol, pois possui entre 40,2 a 48,5% desse composto em sua composição 

(ERENO, 2006). O linalol é visado nos óleos essenciais por tratar-se de um fixador de 

fragrâncias muito utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos (CAMARGO; 

VASCONCELOS, 2014). Assim, o manjericão tornou-se um importante substituto à extração 

do, já ameaçado de extinção, pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke), principal fonte natural do 

composto. Carregando benefícios ecológicos, em virtude disso, e também sociais, pela 

geração de renda a pequenos produtores rurais (PRAVUSCHI et al., 2010). 

As folhas são a principal parte utilizada do manjericão e, por isso, necessita-se que o 

cultivo propicie quantidade e qualidade no fornecimento da matéria-prima. Uma opção à sua 

produção é o cultivo sem solo, que oferece boas condições de crescimento, protegendo as 

plantas da precipitação pluviométrica e permitindo o controle de água e nutrientes a que essas 

serão expostas (PINHEIRO, 2016). Para isso, o plantio das mudas pode ser feito utilizando-se 

o substrato para sustentação física do vegetal no vaso, o qual atua como receptor e 

gerenciador da retenção e liberação de água e nutrientes para a planta (BRAGA, 2016).  

O sistema de cultivo sem solo necessita do fornecimento de água e de nutrientes que 

garantam a vida e o crescimento vegetal. Esse fornecimento é realizado por meio de 

fertirrigação, onde os sais são dissolvidos em água, obtendo-se uma solução nutritiva para a 

irrigação das plantas. A quantidade de sais presentes nessa solução é medida pela 

condutividade elétrica (CE), que indicará o nível de salinidade presente ali.  

A condição de ambiente salino é observada quando a CE encontra-se acima de 2,0 dS 

m
-1

 (LIMA JUNIOR; SILVA, 2010). O estresse salino pode ocasionar redução da absorção de 

água pela planta (DIAS; BLANCO, 2010), além de afetar diferentes processos fisiológicos e 

bioquímicos, interferindo no crescimento, devido ao desequilíbrio nutricional (NEVES et al., 

2009).  
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Variações na salinidade, além de outras mudanças no ambiente circundante à planta, 

podem alterar também a produção de seus metabólitos secundários (KUTCHAN, 2001; 

CASTRO et al., 2004). Esse processo de produção também é afetado e desencadeado por 

momentos de estresse (GARLET, 2007; AZEVEDO; MOURA, 2010). Consequentemente, 

essa condição pode alterar quantitativa e/ou qualitativamente sua composição fitoquímica. 

Além disso, produtos (extratos aquosos e óleo essencial) provenientes de uma planta 

amplamente utilizada, como o manjericão, necessitam de estudos relacionados aos seus 

efeitos sobre o material genético, principalmente nos casos em que as condições de cultivo da 

planta são alteradas. Informações como essas são escassas na literatura, inclusive para o 

manjericão.  

Para tanto, estudos como o teste da cebola (Allium cepa L.) têm se destacado nesse 

sentido e esse, em especial, vem sendo recomendado por ser um excelente bioindicador de 

citogenotoxicidade. O teste já foi validado por pesquisadores como Rank e Nielsen (1994), 

Vicentini et al. (2001) e Teixeira et al. (2003), que realizaram o teste de forma conjunta com 

testes animal in vitro e obtiveram resultados semelhantes para os dois tipos de ensaios. Sendo 

assim, ainda que o metabolismo vegetal seja diferente, o teste de A. cepa é um ótimo modelo 

de análise citotóxica (FISKESJÖ, 1994), permitindo observar a ocorrência de danos ao 

material genético durante o ciclo celular da cebola (TEDESCO; LAUGHINGHOUSE IV, 

2012) e, dessa forma, atuando como um indicativo para o consumo da planta de forma mais 

segura (STURBELLE et al. 2010).  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a fitomassa, a fitoquímica e a citogenotoxicidade de plantas de manjericão (O. 

basilicum “Basilicão”) em cultivo protegido sem solo utilizando diferentes períodos de 

indução ao estresse salino. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar a produção de fitomassa e o rendimento de óleo essencial das plantas cultivadas em 

diferentes períodos de indução ao estresse salino; 
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- determinar a composição fitoquímica dos extratos aquosos e o do óleo essencial de plantas 

cultivadas em diferentes períodos de indução ao estresse salino; 

- analisar os efeitos citogenotóxicos dos extratos aquosos e do óleo essencial, sobre o material 

genético e ciclo celular das células meristemáticas de cebola, das plantas cultivadas sob 

diferentes períodos de indução ao estresse salino; 

- identificar relações entre a composição fitoquímica e os efeitos dos extratos aquosos de 

manjericão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Uso das plantas e suas propriedades biológicas 

 

A utilização das plantas pela população humana vem sendo desenvolvida ao longo dos 

anos e esse conhecimento recorre do método de tentativa e erro, chegando-se, assim, ao uso 

mais adequado para cada planta. O consumo de cada uma delas leva em conta esse 

conhecimento acumulado e, com o passar dos anos também conta com a pesquisa científica. 

As plantas podem ser consideradas alimento, incluindo-se aqui as plantas aromáticas e 

condimentares, ou medicamento, como no caso das plantas medicinais, ou, ainda, serem 

utilizadas para outros fins, como corantes, conservantes, entre outros.  

De acordo com Chaves et al. (2010), as plantas constituem, historicamente, uma das 

fontes mais abundantes de substâncias potencialmente ativas. Destacam-se, de forma mais 

evidente, as plantas medicinais, as quais são chamadas assim por terem uma ação específica 

sobre doenças ou sintomas (SILVA et al., 2011). Tais efeitos são resultantes da composição 

química dessas plantas e, principalmente, dos compostos derivados do seu metabolismo 

secundário (PEREIRA; CARDOSO, 2012). 

Os metabólitos secundários geralmente são constituídos de uma estrutura complexa e 

demonstram possuir atividades biológicas relevantes e, diferentemente dos metabólitos 

primários, apresentam-se em baixas quantidades em determinados grupos de plantas (BERG; 

LUBERT, 2008). Eles são característicos e variáveis de espécie para espécie, além de 

apresentarem importância na sobrevivência e convivência ambiental das plantas que os 

produzem (BRAZ FILHO, 2010). Esses compostos mostram-se atrativos, não só por sua 

atuação sobre a planta, mas também por suas atividades farmacológicas (PEREIRA; 

CARDOSO, 2012), as quais têm importância farmacêutica, alimentar, agronômica, e também 

na indústria de perfumes (SIMÕES et al.,  2007).  

 

2.2 Manjericão (Ocimum basilicum L., Lamiaceae) 

 

Dentre as plantas muito utilizadas popularmente, está o manjericão, ao qual também 

são relacionadas propriedades medicinais e uma grande diversidade de usos. Pertencente à 

família Lamiaceae, O. basilicum (Figuras 1 e 2) é uma espécie condimentar, medicinal e 

aromática, bastante versátil (JANNUZZI, 2013). Na gastronomia, são utilizadas as folhas 

frescas no preparo de massas, saladas e condimentos e, as folhas secas, agregadas a molhos 
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(DEBAGGIO; BELSINGER, 1996). Na medicina popular, o chá de manjericão é utilizado 

como estimulante digestivo e antireumático (LORENZI; MATOS, 2002). A planta também é 

considerada antisséptica, antibacteriana, antiflamatória, antimicrobiana e antioxidante 

(ÁVILA, 2008), além de auxiliar no tratamento de problemas respiratórios (FAVORITO et 

al., 2011). 

 

 

Figura 1 – Ocimum basilicum L. “Basilicão”: a) vista geral da planta; b) inflorescência; c) 

detalhe de um conjunto de botões florais; d) detalhe de um botão floral; e) detalhe do cálice da 

flor; f) detalhe dos estames da flor. 
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Figura 2 – Ocimum basilicum L. “Basilicão” cultivado em ambiente protegido (estufa) sem 

solo no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria. 

 

O manjericão destaca-se na produção de óleo essencial, muito utilizado na perfumaria 

e aromatização de alimentos e bebidas e também como repelente de insetos (COSTA et al., 

2009). É usado na aromaterapia, possuindo a finalidade de aliviar ansiedade, depressão e 

fadiga (GROSSMAN, 2005). Além disso, existem pesquisas que mostram as atividades 

antimicrobiana (AQUINO et al., 2010), antifúngica (ALMEIDA et al., 2011) e antioxidante 

(JANNUZZI, 2013) desse óleo.  

No entanto, a composição fitoquímica da planta, especialmente do seu óleo essencial, 

da qual depende-se para obter atividades biológicas relevantes, é vinculada à diversos fatores 

bióticos e abióticos, como a cultivar, o sistema de cultivo e o método de colheita utilizados 

(BLANK et al., 2010), dentre inúmeros outros. Portanto, para obter-se o resultado desejado, é 

importante ter o controle de alguns desses fatores, de forma a contribuir positivamente com 

essa produção. 
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2.3 Estresse salino em plantas 

 

Geralmente, o cultivo de manjericão é realizado em ambiente protegido 

(FERNANDEZ, 2014) e, nesse tipo de situação, um dos sistemas que pode ser adotado é o 

cultivo sem solo. Dessa maneira, necessita-se o uso da fertirrigação, que é definida pela 

quantidade de sais presentes na água e medida pela condutividade elétrica, a qual indicará o 

nível de salinidade daquele ambiente (ANDRIOLO, 1999). 

Quando o ambiente apresenta elevados níveis de salinidade, pode-se gerar um 

desequilíbrio nutricional nas plantas cultivadas, gerando sobre elas um estresse. Esse é um 

fator que pode interferir no metabolismo da planta (FILHO; ABDALLA, 2011), influenciando 

no seu crescimento e desenvolvimento (NEVES et al., 2009), dependendo do tempo que a 

planta ficar exposta a essa condição (WILLADINO; CAMARA, 2010). Além disso, a 

produção de compostos do metabolismo secundário pode ser afetada pelo tipo, intensidade e 

duração do estresse, o que pode acarretar uma redução ou um aumento da produção de óleos 

essenciais (PROCHNOW, 2015), e ainda alterar qualitativamente sua composição 

fitoquímica. 

  

2.4 Citogenotoxicidade em plantas 

 

Cada espécie de planta, por possuir sua composição química específica, ao ser 

utilizada na forma de extrato ou óleo essencial, pode provocar diferentes efeitos no organismo 

que a está consumindo. Ensaios biológicos usando espécies vegetais como organismos alvo 

têm se destacado no biomonitoramento de extratos, frações e compostos isolados de plantas 

(NOLDIN et al., 2003). Dentre eles encontra-se o teste de Allium cepa, utilizado por diversos 

pesquisadores como Rossato et al. (2010), Frescura et al. (2012), Neves et al. (2014), 

Ciappina et al. (2017), dentre outros. 

Ao avaliar a citogenotoxicidade, estamos analisando tanto o potencial citotóxico 

quanto o potencial genotóxico da planta, o qual é totalmente dependente da composição 

química desse organismo. Citotoxicidade é o termo usado para o efeito de dano à uma 

determinada célula, causado por uma substância específica. Segundo Streissle et al. (1981), 

esse efeito é observado pela desorganização do tapete celular e surgimento de alterações 

morfológicas quando as células são expostas a agentes externos. A análise de citotoxicidade 

pelo teste de A. cepa leva em consideração o índice de divisão celular ou índice mitótico. Já a 

genotoxicidade é definida como a ação de qualquer agente físico, químico ou biológico que 
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produza danos ao material genético celular. Um agente genotóxico ocasiona lesões 

especificamente no genoma, podendo causar mudanças na estrutura do gene e mutações 

gênicas, efeitos que podem ser passados para a próxima geração celular quando tratam-se de 

células germinativas (MOUTSCHEN, 1985; LAU, 2002). Esses dois termos muitas vezes 

caminham juntos, porém é possível que uma substância, mesmo não apresentando 

citotoxicidade, possa ocasionar alterações relevantes sobre o DNA celular (VIEIRA et al. 

2002), apresentando assim efeito genotóxico, e vice-versa. 

A importância de avaliações desse tipo, nas quais o organismo alvo (cebola) atua 

como um bioindicador dos efeitos do produto testado (FISKESJÖ, 1985), é enorme, pois 

serve de alerta à população humana, permitindo o uso de plantas medicinais, aromáticas e 

condimentares, como o manjericão, de forma mais segura (STURBELLE et al., 2010). 

Análises assim levam em conta não só a planta em si, mas também tudo que a envolve e do 

que seu metabolismo depende, já que disso resulta a sua composição fitoquímica. Para o 

manjericão, do qual parte da população mundial faz uso no seu dia-a-dia, não foram 

encontrados dados na literatura a respeito dos efeitos dos seus extratos e óleo essencial até o 

momento, principalmente em se tratando de cultivo sob estresse salino. 
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3 ARTIGO 1 1 

 2 

Fitomassa e óleo essencial de manjericão (cultivar Basilicão) sob períodos de indução ao 3 

estresse salino 4 

 5 

Resumo – Objetivou-se avaliar a produção de fitomassa e o rendimento de óleo essencial de 6 

plantas de manjericão (Ocimum basilicum L. “Basilicão”) em cultivo sem solo utilizando 7 

diferentes períodos de indução ao estresse salino, além de analisar sua fitoquímica. Foram 8 

avaliados quatro períodos de indução ao estresse salino nos experimentos de verão e de 9 

inverno: 0, 10, 20 e 30 dias. As variáveis analisadas foram massa de matéria fresca (MF), 10 

massa de matéria seca (MS), número de inflorescências (NI), rendimento de óleo essencial 11 

(ROE) e sua fitoquímica. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado e os dados 12 

foram submetidos à análise de variância e avaliados por regressão polinomial. A indução ao 13 

estresse salino reduz MF e MS de folhas e hastes e MF da parte aérea total, no verão e no 14 

inverno; aumenta MF, MS e número de inflorescências no verão; não ocasiona perda ou 15 

incremento de MF, MS ou número de inflorescências, no inverno, e de MS da parte aérea 16 

total nas duas épocas. O ROE das folhas reduz sob indução ao estresse salino em ambas as 17 

épocas, assim como o ROE total no inverno. O ROE das inflorescências aumenta no verão. O 18 

linalol, principal componente do óleo, aumenta sob estresse salino. 19 

Termos para indexação: Ocimum basilicum, salinidade, condutividade elétrica, crescimento 20 

de plantas, rendimento de óleo essencial, cromatografia gasosa.  21 

 22 

Biomass and essential oil from basil (cultivar Basilicão) under periods of induction to 23 

saline stress 24 

Abstract – It was aimed to evaluate the biomass production and the yield of essential oil of 25 

basil plants (Ocimum basilicum L. “Basilicão”) in soilless cultivation under different periods 26 
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of induction tosaline stress, and to analyze its phytochemical properties. Four periods of 27 

induction to saline stress in summer and winter experimentswas evaluated: 0, 10, 20 and 30 28 

days. The analyzed variables were fresh weight (MF), dry matter (MS), number of 29 

inflorescences (NI), oil yield (ROE) and its phytochemical. We used a completely randomized 30 

design, and the data were submitted to analysis of variance and evaluated by polynomial 31 

regression. Induction to saline stress reduces MF and MS of leaves and stems and MF of total 32 

aerial part, in summer and winter; increases MF, MS and number of inflorescences in the 33 

summer; causes no loss or increase of MF, MS or number of inflorescences, in winter, and of 34 

MS of total aerial part in the two growing seasons. The ROE of the leaves is reduced under 35 

induction to saline stress in both growing seasons, as well as total ROE in winter. The ROE of 36 

the inflorescences is increases in summer. The linalool, oil main’s compound, increases under 37 

saline stress. 38 

Index terms: Ocimum basilicum, salinity, electric conductivity, plant growth, essential oil 39 

yield, gas chromatography. 40 

 41 

Introdução 42 

O manjericão (Ocimum basilicum L., Lamiaceae) faz parte de um grupo de plantas de 43 

grande importância econômica devido às suas inúmeras utilizações: condimentar, medicinal, 44 

aromática, farmacêutica e ornamental (Blank et al., 2007; Araújo et al., 2011). O óleo 45 

essencial da espécie ganha destaque por apresentar relevência na culinária, na aromatização 46 

de alimentos e bebidas, e na indústria de cosméticos e perfumaria (Luz et al., 2009).  47 

No Brasil, desde 2005 o manjericão tem sido uma fonte alternativa à extração e 48 

exportação de linalol, já que sua composição contém entre de 40,2 a 48,5% dessa substância, 49 

muito utilizada na fabricação de perfumes e cosméticos (Ereno, 2006). Dessa forma, além dos 50 

benefícios ecológicos, por se tornar um substituto à intensa extração do pau-rosa (Aniba 51 
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rosaeodora Ducke), árvore nativa da Amazônia e ameaçada de extinção por ser a principal 52 

fonte natural de linalol, o manjericão ainda traz consigo benefícios sociais, como a geração de 53 

renda para pequenos agricultores (Pravuschi et al., 2010).  54 

A produção de óleo essencial é influenciada por fatores como a cultivar, o sistema de 55 

cultivo e também o método de colheita utilizados (Blank et al., 2010), e o responsável por 56 

essa atividade nas plantas é o metabolismo secundário. Ele é responsável pela produção de 57 

uma série de compostos orgânicos (metabólitos secundários ou produtos secundários) que 58 

parecem não ter ligação direta com o crescimento e desenvolvimento da planta, mas que 59 

mesmo não sendo essenciais, garantem vantagens adaptativas ao organismo que os produz 60 

(Taiz & Zeiger, 2013; Garlet, 2007). Entre outros motivos, esse tipo de processo de produção 61 

é desencadeado em momentos de estresse no ambiente da planta (Garlet, 2007; Azevedo & 62 

Moura, 2010), como, por exemplo, o aumento considerável de sais. 63 

A salinidade é um fator que pode interferir no crescimento e desenvolvimento da 64 

planta, devido ao desequilíbrio nutricional (Neves et al., 2009). Essa condição é observada 65 

quando a condutividade elétrica encontra-se acima de 2,0 dS m
-1

 (Lima Junior & Silva, 2010). 66 

Além disso, a produção de metabólitos secundários pode ser afetada pelo tipo, intensidade e 67 

duração do estresse, que pode acarretar redução ou o aumento da produção de óleos essenciais 68 

(Prochnow, 2015), e ainda alterar qualitativamente sua composição fitoquímica.  69 

Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo avaliar em duas épocas do ano 70 

(verão e inverno) a produção de fitomassa e o rendimento de óleo essencial de plantas de 71 

manjericão (O. basilicum “Basilicão”) em cultivo protegido sem solo utilizando diferentes 72 

períodos de indução ao estresse salino, além de analisar, por meio de cromatografia gasosa, a 73 

fitoquímica do óleo essencial. 74 

 75 
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Material e Métodos 76 

As mudas de O. basilicum (manjericão) “Basilicão” (com cerca de 15 cm) foram 77 

adquiridas no comércio local e cultivadas em estufa (29°43'24.6"S 53°43'12.1"W) no 78 

Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em duas 79 

estações: verão (janeiro de 2016) e inverno (julho de 2016). Um exemplar da espécie foi 80 

depositado no Herbário SMDB da UFSM sob o número de registro 17. 315. 81 

O sistema de cultivo sem solo foi adotado empregando-se vasos de 4 dm
3
, preenchidos 82 

com substrato Plantmax®. Os vasos foram dispostos sobre bancadas e para a estocagem da 83 

solução nutritiva foi instalado, em cada bancada, um reservatório de 300 L. O fornecimento 84 

da solução foi realizado por meio de mangueira gotejadora conectada a uma bomba no 85 

interior do reservatório, acionada por um programador horário. Foi empregado um coeficiente 86 

de drenagem não inferior a 30% em cada fertirrigação e, a solução drenada, recolhida e 87 

retornada ao reservatório, em sistema fechado.  88 

A solução nutritiva foi proposta por Frescura (2014) para a cultura do alecrim 89 

(Rosmarinus officinalis L., Lamiaceae) e ajustada para o manjericão, obtendo-se (mmol L
-1

): 90 

8,4 de NO3
-
; 1,4 de NH4

+
; 1 de H2PO4

-
; 4 de K

+
; 2 de Ca

+2
 e 0,5 de Mg

+2
.  Os micronutrientes 91 

foram fornecidos por solução composta de (mmol L
-1

): 0,03 de Mo; 0,26 de B; 0,06 de Cu; 92 

0,50 de Mn; 0,22 de Zn por meio de solução estoque e, o quelato de ferro, separadamente (1 93 

mg L
-1

). Os macronutrientes foram fornecidos com nitrato de potássio, fosfato de 94 

monopotássio, nitrato de cálcio-Calcinit® e sulfato de magnésio.  95 

Para a solução nutritiva padrão foi mantida a condutividade elétrica (CE) de 1 dS m
-1

 96 

e, para indução do estresse salino, a CE de 5,0 dS m
-1

. A CE permaneceu próxima ao valor 97 

inicial, mantendo-se um desvio máximo de 10%. O pH foi mantido entre 5,5 e 6,5. A solução 98 

nutritiva foi completada sempre que o volume dentro do reservatório encontrava-se igual ou 99 

inferior a 50% do volume original. 100 
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Em cada experimento foram analisados quatro períodos de indução ao estresse salino 101 

(0, 10, 20 e 30 dias), ambos compostos por quatro bancadas, cada uma contendo 22 plantas e 102 

representando um dos tratamentos. Na fase inicial de crescimento, as plantas receberam 103 

apenas solução padrão de 1 dS m
-1

 (sem indução ao estresse salino). Para o experimento de 104 

verão, esse procedimento foi realizado nos primeiros 15 dias após o plantio (DAP) e, após, 105 

iniciada a aplicação da indução ao estresse salino. Para o experimento de inverno foi 106 

aguardado que as plantas atingissem a mesma idade fisiológica (59 DAP), medida por soma 107 

térmica, que as plantas atingiram durante os primeiros 15 DAP do experimento de verão para, 108 

só então, iniciar o processo de aplicação da salinidade mais elevada.  109 

A soma térmica diária (STd ºC dia) foi calculada pelo método descrito por Gilmore & 110 

Rogers (1958) e Arnold (1960), onde:  111 

STd= Tmed – Tb . 1 dia; se Tmed< Tb, então Tmed = Tb 112 

Para tanto, levou-se em consideração que: Tb = temperatura basal (ºC) para a espécie, 113 

estabelecida em 10,9 ºC segundo Chang (2005); Tmed = temperatura média (ºC) diária do ar 114 

calculada utilizando-se as temperaturas mínima e máxima diárias, de acordo com a estação 115 

INMET/8º DISME, localizada cerca de 500 m da área experimental.  116 

Após essa fase, a bancada quatro passou a receber solução de 5 dS m
-1

. Depois de 10 117 

dias, foi iniciada a aplicação de salinidade elevada sobre a bancada três e, após mais 10 dias, o 118 

mesmo foi realizado sobre a bancada dois. As plantas da bancada um representaram as 119 

testemunhas, permanecendo sempre em solução nutritiva padrão. Assim, obtiveram-se os 120 

diferentes períodos: 0, 10, 20 e 30 dias sob indução ao estresse salino.  121 

Ao final de cada experimento, foram coletadas quatro plantas por bancada para a 122 

análise da produção de fitomassa, avaliando-se o peso de massa de matéria fresca (MF) e 123 

massa de matéria seca (MS) das plantas (folhas, hastes, inflorescências e parte aérea total) e o 124 

número de inflorescências (NI) produzidas. Além de seis plantas por bancada para a extração 125 
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de óleo essencial, permitindo a determinação do rendimento de óleo produzido e sua análise 126 

fitoquímica por meio de cromatografia. A MF foi determinada imediatamente após a coleta e, 127 

a MS, após secagem em estufa de circulação forçada de ar, na temperatura de 60ºC, até obter-128 

se massa constante entre duas determinações seguidas. 129 

A extração do óleo essencial foi realizada no Laboratório de Desenvolvimento 130 

Farmacotécnico da UFSM, por hidrodestilação em aparelho de Clevenger, no qual 50g de 131 

material (n=5) foram imersas em água destilada e mantidas em aquecimento (± 100ºC) 132 

durante três horas para evaporação e condensação do óleo essencial. Esse óleo obtido foi seco 133 

sobre sulfato de sódio anidro e, após filtração, armazenado a 4 ºC. O rendimento final das 10 134 

repetições (cinco do óleo das folhas e cindo do óleo das inflorescências) foi determinado. 135 

A análise fitoquímica do óleo foi conduzida no Laboratório de Fitoquímica da UFSM 136 

por cromatografia gasosa com detecção por ionização em chama (CG-FID) e cromatografia 137 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) utilizando uma coluna capilar de 30 m 138 

x 0,25 mm, espessura de filme de 0,25 mm e hélio empregado como o gás de arraste. 139 

As análises de CG-FID foram realizadas com um Sistema Agilent 6890N GC-FID 140 

equipado com uma coluna capilar DB-5 (30 m x 0,25 mm, espessura da película 0,25 mm) e 141 

conectado a um detector FID. As temperaturas do injetor e do detector foram ajustadas para 142 

280 °C. O gás transportador utilizado foi o hélio com uma taxa de fluxo de 1,0 Ml min
-1

. O 143 

programador térmico foi de 50-300 ºC a uma velocidade de 5 °C min
-1

. As concentrações 144 

relativas dos componentes foram calculadas com base nas áreas de pico de CG sem usar 145 

fatores de correção. O volume de injeção do óleo essencial foi de 1 μL (CUNHA et al., 2015). 146 

As análises CG-MS foram realizadas em um sistema Agilent Technologies 147 

AutoSystem XL CG-MS que operava no modo EI a 70 eV, equipado com um injetor 148 

split/splitless (250 ° C). A temperatura da linha de transferência foi de 280 °C. O hélio foi 149 

usado como gás transportador (1,0 mL min
-1

) e as colunas capilares usadas foram HP 5MS 150 



25 
 

(30 m x 0,25 mm, espessura da película 0,25 mm) e HP Innowax (30 m x 0,32 mm, espessura 151 

do filme 0,50 mm). O programa de temperatura e o volume de injeção do óleo foram os 152 

mesmos usados para as análises de CG-EM. 153 

A identificação dos constituintes foi realizada com base no índice de retenção (IR) 154 

determinado com referência da série homóloga de n-alcanos, C7-C30, em condições 155 

experimentais idênticas, comparando com a biblioteca de espectros de massa (NIST and 156 

Wiley) e com a literatura de espectros de massa de Adams (1995). As quantidades relativas de 157 

componentes individuais foram calculadas com base na área do pico CG (resposta FID). 158 

Os experimentos foram conduzidos em esquema fatorial (2X4) utilizando-se o 159 

delineamento experimental inteiramente casualizado. Os dados de fitomassa e rendimento do 160 

óleo foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e avaliados por regressão polinomial, 161 

a 5% de probabilidade de erro, utilizando-se o programa estatístico SISVAR 5.6. 162 

 163 

Resultados e Discussão 164 

A análise de variância demonstrou a ausência de interação entre as épocas de cultivo e 165 

os períodos de indução ao estresse salino para as variáveis: massa de matéria fresca (MF) de 166 

folhas e de hastes, massa de matéria seca (MS) de folhas e de hastes, MF e MS da parte aérea 167 

total e rendimento de óleo essencial (ROE) de folhas (Tabela 1). Enquanto que tal interação 168 

foi observada somente para as variáveis: MF e MS de inflorescências, número de 169 

inflorescências (NI), ROE das inflorescências e ROE total. 170 

As MF e as MS de folhas e de hastes reduziram linearmente com o aumento do 171 

período de indução ao estresse salino (Figura 1). A redução atingida para o período de 30 dias 172 

sob indução ao estresse salino foi de 30,57% para MF de folhas, 33,26% para MF de hastes, 173 

21,55% para MS de folhas e 24,34% para MS de hastes, quando os dados foram comparados 174 
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aos das testemunhas. Nesses casos, obteve-se 186,06 g planta
-1

, 240,45 g planta
-1

, 22,57 g 175 

planta
-1

 e 41,06 g planta
-1

, respectivamente. 176 

Estudos empregando o estresse salino no cultivo de manjericão têm demonstrado a 177 

redução da produção de fitomassa nessas condições. Bione et al. (2014), ao analisarem quatro 178 

níveis de salinidade (1,45; 3,80; 6,08 e 8,48 dS m
-1

) em sistema hidropônico, observaram a 179 

redução de MF e MS da parte aérea com o aumento do nível de salinidade. Para cada aumento 180 

unitário na salinidade (dS m
-1

), foram encontradas reduções de até 7,86% na produção. 181 

Heidari (2012), utilizando CE de 0, 3 e 6 dS m
-1

, também observou reduções significativas na 182 

MF de manjericão, porém essa redução não foi linear.  183 

Ademais, outras espécies têm demonstrado diminuição do crescimento quando 184 

cultivadas na presença de estresse salino. Tais como a hortelã-pimenta (Mentha piperita L.) 185 

(Khorasaninejad et al., 2010), o girassol (Helianthus annuus L.) (Nobre et al., 2011) e o 186 

alecrim (Rosmarinus officinalis L.) (Frescura, 2014; Pinheiro, 2016). Comportamentos como 187 

esse, de inibição do crescimento de plantas resultantes de um possível estresse salino, 188 

ocorrem por dois caminhos principais: i) pela deficiência na absorção de água, devido à 189 

redução do potencial osmótico do sistema solo-planta e ii) pela absorção de íons tóxicos 190 

(Munns & Tester, 2008; Vermue et al., 2013). 191 

Quanto às inflorescências, a MF e a MS aumentaram, linearmente, no verão (Figura 192 

1). O incremento de fitomassa no maior período de indução ao estresse salino avaliado foi de 193 

33,84% para MF e 40,25% para MS, em comparação às plantas testemunhas. A MF e a MS 194 

para esse tratamento correspondeu, respectivamente, 72,10 g planta
-1

 e 11,08 g planta
-1

. Para o 195 

inverno, não foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos, encontrando-se 196 

uma média de 127,60 g planta
-1

 de MF e 23,40 g planta
-1

 de MS.  197 

No experimento de verão, também foi obtido um acréscimo linear do NI, observando-198 

se um aumento de 34,17% de inflorescências para plantas que foram submetidas ao maior 199 
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período avaliado (109,75 g planta
-1

), quando comparadas às testemunhas (72,25 g planta
-1

) 200 

(Figura 2). No experimento de inverno, não foram observadas diferenças estatísticas, obtendo-201 

se uma média de 172 inflorescências para os tratamentos analisados.  202 

Mesmo com o aumento observado para MF e MS de inflorescências, no verão, com a 203 

utilização de estresse salino, ao analisar-se a MF e a MS da parte aérea total (folhas, hastes e 204 

inflorescências), nota-se que a produção de fitomassa reduz, linearmente, com o aumento do 205 

período de dias de indução ao estresse salino em ambas as épocas estudadas (Figura 1). Dessa 206 

forma, não é recomendada a utilização de estresse salino quando objetiva-se o aumento na 207 

produção de fitomassa de manjericão Basilicão. 208 

Ao analisar-se o rendimento de óleo essencial (Figura 3), pode-se dizer que os 209 

períodos de indução ao estresse salino causaram a redução linear do ROE das folhas, 210 

independentemente da época de cultivo. Esse decréscimo foi de 34,78% para plantas tratadas 211 

com o maior período avaliado, quando relacionadas às testemunhas. Já para o ROE das 212 

inflorescências, observou-se um aumento na produção de óleo no verão, o qual representou 213 

33,33% a mais para plantas submetidas a 30 dias de indução ao estresse salino, quando 214 

comparada às plantas que não receberam estresse. Não foram encontradas diferenças 215 

significativas entre os períodos de indução ao estresse salino na época de inverno (média= 216 

0,25 g planta
-1

).  217 

No entanto, ao observarmos os dados em conjunto, ROE total (óleo das folhas + óleo 218 

das inflorescências) (Figura 3 c), foi possível notar uma redução no rendimento à medida que 219 

se aumentou o período de estresse sobre as plantas no inverno. Houve um decréscimo de 220 

21,67% de ROE para as plantas cultivadas sob o maior período de estresse, em relação às 221 

testemunhas. Já, para a época de verão, não foram encontradas diferenças entre os tratamentos 222 

(média= 0,59 g planta
-1

). Consequentemente, o ROE só é favorecido pelos períodos de 223 

estresse salino no cultivo do manjericão no verão em se tratando de óleo essencial extraído 224 
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apenas das inflorescências. Assim sendo, não indica-se o uso de estresse salino quando o óleo 225 

será obtido das folhas da planta, nem mesmo quando extraído de folhas e inflorescências 226 

concomitantemente.  227 

Alves et al. (2015), ao estudarem cinco níveis de salinidade (0,01; 1,2; 2,3; 3,4 e 4,5 228 

dS m
-1

) no cultivo de manjericão, observaram que o aumento do estresse por NaCl, além de 229 

não alterar o teor e a composição química do óleo, ainda reduziu o ROE em 12,93% a cada 230 

acréscimo unitário de salinidade. A redução do ROE na espécie também foi registrada por 231 

Carrasco et al. (2007), em sistema hidropônico utilizando as salinidades 1,5, 3,0 e 4,5 dS m
-1

.  232 

Quanto à duração da aplicação da salinidade, Pinheiro (2016) realizou trabalho 233 

semelhante ao do presente estudo, no entanto, para a cultura do alecrim (Rosmarinus 234 

officinalis L.), também da família Lamiaceae. Nesse caso, observou-se redução linear não só 235 

da MF e MS da parte aérea com o aumento do período de salinidade, como também 236 

decréscimo linear do ROE. 237 

Em se tratando de análise cromatográfica (Tabelas 2 e 3), os compostos linalol, 238 

sabineno, β-pineno, mirceno, terpinen-4-ol, geraniol e α-cadineno tiveram sua concentração 239 

aumentada, quando comparado o óleo essencial das folhas de plantas que receberam algum 240 

período de indução ao estresse salino (10, 20 ou 30 dias) ao óleo essencial de plantas 241 

testemunhas. O mesmo ocorreu para os compostos linalol, α-pineno, sabineno, δ-terpineno e 242 

epi-eugenol encontrados no óleo essencial das inflorescências de manjericão. 243 

Embora apresente inúmeros compostos, o óleo essencial de manjericão tem o linalol 244 

como composto de maior interesse. Esse é um componente muito procurado por tratar-se de 245 

um importante fixador de fragrâncias utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos 246 

(Camargo & Vasconcelos, 2014).  A concentração desse composto variou de 30,98 a 39,01% 247 

no óleo das folhas, e de 25,83 a 32,11% no óleo das inflorescências. Por isso, é válido 248 

ressaltar que, nas condições de cultivo avaliadas nos experimentos de verão e inverno, foi 249 
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possível manter a predominância do linalol em relação aos demais compostos, além de 250 

observar-se um aumento na quantidade desse composto na cultivar Basilicão ao aplicar-se 251 

períodos de estresse salino.   252 

Teores mais elevados de linalol já foram observados por outros pesquisadores em 253 

cultivares melhoradas geneticamente para essa finalidade, como é o caso de Blank et al. 254 

(2007), ao avaliarem a cultivar Maria Bonita. Esses encontraram uma média de 78,12% de 255 

linalol no óleo extraído de folhas e inflorescências secas de manjericão. No entanto, mesmo 256 

tratando-se de cultivares diferentes, os resultados obtidos para a cultivar Basilicão incentivam 257 

a pesquisa com a indução ao estresse salino nas demais cultivares da espécie que tenham sido 258 

desenvolvidas com esse intuito, o que poderia aumentar ainda mais a produção desse 259 

composto de interesse, aliando-se a genética da planta e o estresse salino. 260 

Os dados de MF e MS demonstram a ineficácia dos períodos de indução ao estresse 261 

salino sobre as planta de manjericão “Basilicão” em termos de aumento de produção de 262 

fitomassa. O mesmo se percebe com a análise do ROE, ficando claro que a indução ao 263 

estresse salino não se faz necessária para a produção de óleo, a menos que sejam utilizadas 264 

apenas inflorescências de manjericão e o cultivo ocorra na época de verão. No entanto, em se 265 

tratando de compostos de interesse, foi observado um aumento de linalol quando as plantas 266 

foram tratadas com estresse salino por certo período, indicando que, com mais estudos neste 267 

aspecto, não descarta-se a possibilidade da melhora na produção do composto com o uso de 268 

estresse salino.  269 

 270 

Conclusões 271 

1. A indução ao estresse salino causa redução na MF e MS de folhas e de hastes e na 272 

MF da parte aérea total em plantas de manjericão (O. basilicum “Basilicão”), tanto no cultivo 273 

de verão quanto no de inverno, além de aumentar a MF, a MS e o número de inflorescências 274 
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na época de verão, não ocasionando perda ou incremento de MF, MS ou número de 275 

inflorescências, durante o inverno, e de MS da parte aérea total nas duas épocas de cultivo.  276 

2. O ROE é reduzido para as folhas de manjericão submetidas à indução ao estresse 277 

salino em ambas as épocas estudadas, bem como para o ROE total durante o inverno, havendo 278 

aumento no ROE de inflorescências durante o verão sob essas mesmas condições.  279 

3. O óleo essencial de Basilicão possui o linalol como principal componente, o qual 280 

teve sua produção aumentada sob períodos de estresse salino, no verão e no inverno. 281 
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Tabela 1: Média de massa de matéria fresca (MF) de folhas e de hastes, massa de matéria 400 

seca (MS) de folhas e de hastes, MF e MS da parte aérea total (g planta
-1

) e rendimento de 401 
óleo essencial (ROE) (g planta

-1
) das folhas de manjericão (Ocimum basilicum L. “Basilicão”) 402 

cultivado sob diferentes períodos de indução ao estresse salino nas épocas de verão e inverno. 403 
 404 

Época MF 

folhas 

MF 

hastes 

MS 

folhas 

MS 

hastes 

MF parte 

aérea 

MS parte 

aérea 

ROE 

folhas 

Verão 213,12ª 326,64ª 23,51
b
 49,58ª 603,97ª 83,42

b
 0,43ª 

Inverno 227,61ª 237,09
b
 27,41ª 43,95

b
 592,31ª 94,77ª 0,26

b
 

Médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. As médias seguidas pela mesma letra na 405 
coluna não diferem significativamente entre si. 406 
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Tabela 2: Composição fitoquímica (%) do óleo essencial das folhas de Ocimum basilicum L. 407 

“Basilicão” cultivado sob diferentes períodos de indução ao estresse salino nas épocas de 408 

verão e inverno. 409 

Compostos IR1 IR2 IR3 
Verão  Inverno 

T1  T2  T3  T4  T1 T2 T3 T4 

α-Pineno 941 938 939 4.72 4.65 4.90 4.83 4.25 4.87 3.91 3.96 

Sabineno 975 979 976 1.29 1.35 1.64 1.69 0.63 0.71 0.75 0.84 

β-Pineno 984 983 980 8.32 8.96 9.15 9.07 9.46 11.03 11.15 10.27 

Mirceno 996 991 991 0.39 0.48 0.56 0.57 0.43 0.22 0.39 0.58 

α-Terpineno 1019 1015 1018 3.45 3.11 2.84 2.96 3.19 3.06 2.93 2.94 

Limoneno 1029 1029 1031 0.37 0.38 0.25 0.19 0.56 0.32 0.41 0.39 

1.8 Cineol 1035 1034 1033 -4 - - - - - 0.15 0.11 

β-Cimeno 1057 1053 1050 0.22 0.20 - - 0.27 0.19 0.18 - 

-Terpineno 1060 1061 1062 9.71 9.12 8.83 8.90 10.17 8.56 8.43 9.06 

Linalol 1093 1096 1098 30.98 32.11 37.80 37.95 31.18 36.17 36.84 39.01 

Terpinen-4-ol 1175 1172 1177 0.19 0.49 0.81 0.76 0.21 0.73 0.65 0.62 

Geraniol 1251 1252 1250 5.96 6.03 6.15 6.08 5.94 6.02 6.27 6.20 

α-Copaeno 1383 1376 1379 2.19 2.32 1.94 1.71 2.83 2.15 0.98 1.13 

Epi-eugenol  1387 1385 1384 1.97 2.36 2.28 - 2.53 2.98 3.05 4.15 

β-cariofileno 1409 1417 1418 1.06 0.85 0.98 0.86 1.19 0.87 0.96 0.43 

Germacreno-D 1482 1479 1480 1.17 0.89 1.23 1.65 1.28 0.96 1.39 1.73 

α-Cadineno 1540 1543 1538 0.01 0.12 0.29 0.30 - 0.13 0.27 0.35 

Germacreno-B 1561 1556 1559 1.06 1.53 1.58 - 1.16 1.74 1.83 3.09 

Espatulenol 1579 1575 1576 0.15 0.08 - - 0.11 0.06 0.09 - 

Óxido de cariofileno 1584 1580 1581 1.98 1.73 1.59 1.26 2.15 2.08 1.75 1.22 

-Eudesmol 1637 1631 1630 0.31 0.28 0.45 0.40 0.45 0.61 0.59 0.23 

Total identificado (%)    75.50 77.04 83.27 79.18 77.99 83.46 82.97 86.31 

As proporções relativas dos constituintes do óleo essencial foram expressas como porcentagens. 
(1)

 Índices de 410 
retenção experimentais (com base em séries homólogas de n-alcano C7- C30) para as amostras do experimento 411 
de verão. 

(2)
 Índices de retenção experimentais (com base em séries homólogas de n-alcano C7- C30) para as 412 

amostras do experimento de inverno. 
(3)

 Índices de retenção da literatura (Adams, 1995). 
(4)

 Composto não 413 
observado na amostra. T1 = Plantas que receberam apenas solução de 1 dS m

-1
. T2 = Plantas que receberam 414 

solução de 5 dS m
-1

 por 10 dias; T3 = Plantas que receberam solução de 5 dS m
-1

 por 20 dias; T4 = Plantas que 415 
receberam solução de 5 dS m

-1
 por 30 dias. 416 
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Tabela 3: Composição fitoquímica (%) do óleo essencial das inflorescências de Ocimum 417 

basilicum L. “Basilicão” cultivado sob diferentes períodos de indução ao estresse salino nas 418 

épocas de verão e inverno. 419 

Compostos IR1 IR2 

 

IR3 
Verão  Inverno 

T1  T2  T3  T4  T1 T2 T3 T4 

α-Pineno 939 938  939 7.93 8.35 8.76 9.01 7.11 7.23 8.05 7.69 

Sabineno 974 979  976 2.11 2.19 3.07 2.64 1.95 1.98 2.17 2.56 

β-Pineno 989 983  980 8.97 8.85 9.53 9.49 9.46 10.05 10.36 9.71 

Mirceno 990 991  991 1.12 1.06 1.45 2.08 0.63 0.58 0.74 0.79 

α-Terpineno 1015 1015  1018 0.92 1.16 1.15 1.53 2.57 2.96 1.83 1.65 

p-Cimeno 1026 1027  1026 0.73 0.69 0.71 0.70 0.91 1.15 1.47 1.48 

Limoneno 1028 1029  1031 10.16 9.06 10.39 10.02 7.23 6.29 6.13 6.72 

1.8 Cineol 1030 1034  1033 0.29 -4 0.05 0.09 0.48 - 0.01 0.03 

β-Cimeno 1054 1053  1050 - - - - 0.10 0.04 - - 

-Terpineno 1067 1061  1062 5.26 8.23 8.39 8.01 6.49 7.21 7.36 8.02 

Linalol 1095 1096  1098 29.05 31.08 32.11 31.29 25.83 29.07 29.31 31.04 

Terpinen-4-ol 1172 1172  1177 0.19 - 0.54 0.36 0.13 0.36 0.18 0.15 

Geraniol 1250 1252  1250 6.15 6.18 7.73 7.29 9.02 8.11 7.94 8.16 

α-Copaeno 1378 1376  1379 3.08 2.71 1.23 1.48 3.49 2.14 0.45 0.07 

Epi-eugenol  1386 1385  1384 0.25 0.87 1.05 1.36 0.09 0.25 0.38 0.41 

β-cariofileno 1417 1417  1418 3.10 3.01 2.96 3.72 2.64 2.97 2.87 3.08 

β-Guaieno 1433 1438  1435 4.36 4.85 5.11 5.07 1.09 1.03 1.15 1.74 

Germacreno-D 1436 1479  1480 0.28 - 0.96 0.75 0.37 0.19 0.87 0.91 

α-Cadineno 1547 1543  1538 2.52 2.45 2.83 2.89 2.84 2.97 2.98 2.33 

Germacreno-B 1561 1556  1559 0.76 0.05 - - 0.59 0.23 0.19 0.15 

Espatulenol 1579 1575  1576 1.29 0.46 0.11 0.04 0.26 0.16 - - 

Óxido de cariofileno 1585 1580  1581 0.53 1.74 1.84 1.96 1.07 0.86 0.95 0.92 

Total identificado (%)     89.05 92.99 99.97 99.78 84.35  85.83 85.39 87.61 

As proporções relativas dos constituintes do óleo essencial foram expressas como porcentagens. 
(1)

 Índices de 420 
retenção experimentais (com base em séries homólogas de n-alcano C7- C30) para as amostras do experimento 421 
de verão. 

(2)
 Índices de retenção experimentais (com base em séries homólogas de n-alcano C7- C30) para as 422 

amostras do experimento de inverno. 
(3)

 Índices de retenção da literatura (Adams, 1995). 
(4)

 Composto não 423 
observado na amostra. T1 = Plantas que receberam apenas solução de 1 dS m

-1
. T2 = Plantas que receberam 424 

solução de 5 dS m
-1

 por 10 dias; T3 = Plantas que receberam solução de 5 dS m
-1

 por 20 dias; T4 = Plantas que 425 
receberam solução de 5 dS m

-1
 por 30 dias. 426 
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 427 
Figura 1: Fitomasa de plantas de Ocimum basilicum L.“Basilicão” cultivadas sob diferentes 428 
períodos de indução ao estresse salino nas épocas de verão e inverno: a) massa de matéria 429 
fresca (MF) de folhas; b) MF de hastes; c) massa de matéria seca (MS) de folhas; d) MS de 430 
hastes; e) MF de inflorescências; f) MS de inflorescências; g) MF de parte aérea total; h) MS 431 
de parte aérea total.  432 
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 433 
Figura 2: Número de inflorescências (NI) de plantas de Ocimum basilicum L. “Basilicão” 434 

cultivadas sob diferentes períodos de indução ao estresse salino nas épocas de verão e 435 

inverno. 436 
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 437 
Figura 3: Rendimento de óleo essencial (ROE) das folhas (a), inflorescências (b) e total (c) 438 
de plantas de Ocimum basilicum L. “Basilicão” cultivadas sob diferentes períodos de indução 439 

ao estresse salino nas épocas de verão e inverno. 440 
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4 ARTIGO 2 

 

Citogenotoxicidade de manjericão (Ocimum basilicum L. “Basilicão”) pelo teste de 

Allium cepa L. sob indução ao estresse salino  

 

RESUMO: Este trabalho objetivou realizar a análise citogenotóxica, por meio do teste de 

Allium cepa L., de extratos aquosos e óleo essencial de manjericão (Ocimum basilicum L. 

“Basilicão”) cultivado sob as condições de presença ou ausência de indução ao estresse 

salino em duas épocas do ano, verão e inverno. O manjericão foi cultivado em estufa, em 

duas estações do ano, verão e inverno, onde parte das plantas receberam indução ao 

estresse salino (solução com condutividade elétrica de 5 dS m-1) e  a outra parte não 

recebeu indução ao estresse salino (solução com condutividade elétrica de 1 dS m-1). 

Depois disso, as plantas foram coletadas e, com elas, preparados os extratos aquosos 

das folhas (5 e 10 g L-1) e extraído o óleo essencial das folhas e inflorescências (0,10%) 

de manjericão, os quais foram utilizados para a análise citogenotóxica por meio do teste 

de A. cepa. De acordo com os resultados obtidos, somente o tratamento com extrato 

aquoso (5 g L-1) de manjericão cultivado com indução ao estresse salino (T8) e o 

tratamento com extrato aquoso (10 gL-1) de manjericão cultivado sem indução ao estresse 

salino (T9) (ambos durante o inverno) demonstram possuir potencial antiproliferativo. 

Quanto ao potencial genotóxico, apenas o tratamento com óleo essencial (0,10%) de 

plantas que receberam indução ao estresse salino durante o verão (T13) apresenta esse 

efeito. Os demais tratamentos não possuem potencial genotóxico nem antiproliferativo. 

Palavras-chave: Salinidade, potencial antiproliferativo, potencial genotóxico, extrato 

aquoso, óleo essencial.  

 

ABSTRACT: Cytogenetic toxicityof basil (Ocimum basilicum L. “Basilicão”) at 

Allium cepa L. testing under induction of saline stress. This study aimed to carry out 
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cytogenetoxicity analysis through the Allium cepa L. test, of aqueous extracts and 

essential oil of basil (Ocimum basilicum L. “Basilicão”) grown under the conditions of 

presence or absence of induction to saline stress in two seasons, summer and winter. The 

basil was grown in a greenhouse in two seasons, summer and winter, in which some of 

the plants received induction to saline stress (solution of electrical conductivity of 5 dS m-1) 

and the other part did not receive induction to saline stress (solution of electric conductivity 

1 dS m-1). Thereafter, the plants were collected for the prepare of the aqueous extracts of 

the leaves (5 e 10 g L-1) and for the extraction of essential oil of the leaves and 

inflorescences (0.10%) of basil, which were used for the cytogenetoxicity analysis by A. 

cepa test. According to the results, only the treatment with aqueous extract (5 g L-1) of 

basil grown under induction to saline stress (T8) and the treatment with aqueous extract 

(10 gL-1) of basil grown without induction to saline stress (T9) (both during the winter) are 

shown to have anti-proliferative potential. As for the genotoxic potential, only the treatment 

with essential oil (0.10%) of plants which received induction to saline stress during the 

summer (T13) has that effect. The other treatments has neither genotoxic nor 

antiproliferative potential. 

Key words: Salinity, antiproliferative potential, genotoxic potential, aqueous extract, 

essential oil. 

 

INTRODUÇÃO 

O manjericão (Ocimum basilicum L., Lamiaceae) é muito conhecido por suas 

propriedades medicinais, aromáticas e condimentares (Jannuzzi, 2013). O chá da planta é 

considerado estimulante digestivo, antiespasmódico gástrico e antireumático (Lorenzi & 

Matos, 2002), além de auxiliar no tratamento de problemas respiratórios (Favorito et al., 

2011). O óleo essencial é usado como repelente, por suas propriedades inseticidas 

(Costa et al., 2009), e na aromaterapia com a finalidade de aliviar ansiedade, depressão e 
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fadiga (Grossman, 2005). As propriedades antisséptica, antibacteriana, antinflamatória, 

antimicrobiana e antioxidante também são atribuídas à espécie (Ávila, 2008). 

A medicina alternativa, envolvendo o uso de plantas medicinais (Martins et al., 

2010) como o manjeircão, tem ganhado cada vez mais espaço no tratamento e na cura de 

doenças (Viegas et al., 2006). No entanto, atrelado a isso, existe a preocupação com a 

segurança e eficácia de tais produtos (Cheikhyoussef et al., 2011; Macedo, 2016), pois 

sabe-se que cada espécie, devido à sua composição química específica, pode possuir 

diferentes propriedades biológicas.  

Os compostos secundários apresentam-se como parte importante deste processo, 

pois são responsáveis por muitas das propriedades de interesse observadas em plantas 

medicinais. Esses compostos são constituídos de uma estrutura complexa e apresentam-

se em baixas concentrações na planta (Berg & Lubert, 2008). Dessa forma, despertam o 

interesse de muitos pesquisadores, não só pelas atividades farmacológicas ligadas a 

essas substâncias, mas também por sua importância nas áreas alimentícia, agronômica e 

cosmética (Simões et al., 2010). 

A produção de compostos secundários no organismo vegetal é dependente do 

controle genético da planta e da interação genótipo x ambiente. Ou seja, essa produção 

pode ser influenciada, por alterações em fatores como água, luz, temperatura, nutrientes 

e demais características do ambiente (Andrade & Casali, 1999; Klein et al., 2010). Assim, 

o ambiente de cultivo em que a planta encontra-se pode ser responsável por modificações 

quantitativas e/ou qualitativas na sua composição química.  

A possibilidade de tais alterações demonstra a importância de se conhecer o 

produto vegetal consumido, inclusive quando cultivado sob diferentes condições para um 

determinado fator ambiental. Destaca-se, então, a necessidade de testes de 

biomonitoramento de extratos, frações e compostos isolados de plantas (Noldin et al., 

2003), tais como o teste de Allium cepa L., o qual possibilita a observação dos efeitos do 
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produto por meio do ciclo celular e da análise de alterações cromossômicas (Tedesco & 

Laughinghouse IV, 2012). Estudos como esses permitem o uso de plantas medicinais de 

forma mais segura pela população em geral (Sturbelle et al. 2010). 

Considerando-se o exposto, esse trabalho objetivou realizar a análise 

citogenotóxica, por meio do teste de A. cepa, de extratos aquosos e óleo essencial de 

manjericão (O. basilicum “Basilicão”) cultivado sob as condições de presença ou ausência 

de indução ao estresse salino em duas épocas do ano, verão e inverno.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Cultivo de Ocimum basilicum “Basilicão” 

 O manjericão (Ocimum basilicum L. “Basilicão”, Lamiaceae), utilizado no preparo 

dos extratos aquosos e extração do óleo essencial, foi cultivado em estufa (29°43'24.6"S 

53°43'12.1"W) no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), em duas estações do ano: verão (com início em janeiro de 2016) e inverno (com 

início em julho de 2016). Um exemplar da espécie O. basilicum “Basilicão” foi depositado 

no Herbário SMDB do Departamento de Biologia da UFSM, com o número de registro 

17.315, após a identificação realizada pela Profª Drª Thais Scotti do Canto-Dorow.  

 As mudas de manjericão foram obtidas em comércio local e plantadas em estufa de 

polietileno de baixa densidade com espessura de 100 μm. O sistema de cultivo adotado 

foi o cultivo fora do solo, utilizando-se vasos de polipropileno de 4 dm3, preenchidos com 

substrato comercial Plantmax®, que ficaram sobre bancadas de telhas de fibrocimento. 

Para a estocagem da solução nutritiva foi instalado, em cada bancada, um reservatório de 

300 L. O fornecimento da solução nutritiva foi por meio de mangueira gotejadora 

conectada a uma bomba submersa no interior do reservatório, acionada por um 

programador horário. Para cada fileira de vaso foi distribuída uma fita gotejadora, de 

modo que houvesse um gotejador para cada vaso. Foi empregado um coeficiente de 
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drenagem não inferior a 30% em cada fertirrigação e, a solução drenada, recolhida e 

retornada ao reservatório de origem, em sistema fechado. As fertirrigações foram feitas 

diariamente de forma a repor os volumes de água transpirados pelas plantas, estimados 

conforme descrito por Pardossi et al. (2011). 

 Para o cultivo de manjericão foi utilizada a solução nutritiva proposta por Frescura 

(2014), com a seguinte composição em mmol L-1: 8,3 de NO3
-; 1 de NH4

+; 0,7 de H2PO4
-; 

5 de K+; 1,5 de Ca+2; 1,25 de Mg+2 e 1,25 de SO4
-2. Os micronutrientes foram fornecidos 

por solução composta de (mmol L-1): 0,03 de Mo; 0,26 de B; 0,06 de Cu; 0,50 de Mn; 0,22 

de Zn por meio de uma solução estoque e, o quelato de ferro, separadamente (1 mg L-1). 

Os macronutrientes foram fornecidos com nitrato de potássio, fosfato de monopotássio, 

nitrato de cálcio-Calcinit® e sulfato de magnésio. Essa solução nutritiva foi utilizada para o 

cultivo de alecrim (Rosmarinus officinalis L.), planta também pertencente à família 

Lamicaceae, e ajustada para o cultivo de manjericão. 

 A partir dessa solução salina padrão manteve-se as condutividades elétricas (CE) 

desejadas para o cultivo das plantas. Aquelas que não receberam indução ao estresse 

salino receberam solução na condutividade elétrica de 1 dS m-1, enquanto que aquelas 

induzidas ao estresse salino receberam solução de  5 dS m-1. A CE foi mantida próxima 

ao valor inicial, com um desvio máximo de 10%, utilizando para suas possíveis correções, 

água ou alíquotas de nova solução nutritiva, dependendo da necessidade. O pH foi 

mantido entre 5,5 e 6,5, tolerando-se um desvio de 0,2 unidades, mediante adição de 

NaOH ou H2SO4 na concentração 1N, conforme a necessidade. A solução nutritiva foi 

completada sempre que o volume encontrava-se igual ou inferior a 50% do volume 

original. 

O cultivo das plantas, tanto no verão quanto no inverno, foi realizado em duas 

bancadas, cada uma contendo 22 plantas. Na fase inicial de crescimento, todas as 

plantas receberam apenas solução nutritiva padrão sem indução ao estresse salino (1 dS 
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m-1). Na estação de verão, esse procedimento foi realizado durante os primeiros 15 dias 

após o plantio (DAP). Já na estação de inverno, foi aguardado que as plantas atingissem 

a mesma idade fisiológica, medida por soma térmica, que as plantas atingiram durante os 

primeiros 15 DAP no cultivo de verão. Após essa fase inicial de cultivo, foi iniciada a 

aplicação de indução ao estresse salino (5 dS m-1) em uma das bancadas, enquanto a 

outra permaneceu em solução de 1 dS m-1, ou seja, não recebendo indução ao estresse 

salino durante todo o cultivo (Tabela 1).  

 

TABELA 1. Descrição do cultivo de manjericão (Ocimum basilicum L. “Basilicão”). 

Cultivo de manjericão 

Verão 
Bancada Descrição 

1 Plantas sem indução de estresse salino 
2 Plantas sob indução de estresse salino 

Inverno 
1 Plantas que sem indução de estresse salino 
2 Plantas sob indução de estresse salino 

 

A soma térmica diária (STd ºC dia) foi calculada pelo método descrito por Gilmore 

& Rogers (1958) e Arnold (1960), onde: STd= Tmed – Tb . 1 dia; se Tmed< Tb, então 

Tmed = Tb. Para tanto, levou-se em consideração que: Tb = temperatura basal (ºC) para 

a espécie, a qual foi estabelecida em 10,9 ºC segundo Chang (2005); Tmed = 

temperatura média (ºC) diária do ar calculada pela média aritmética entre as temperaturas 

mínima e máxima diárias do ar, de acordo com a estação convencional do INMET/8º 

DISME, localizada à aproximadamente 500m da área experimental.  

Após o início da aplicação da indução ao estresse salino em uma das bancadas, o 

cultivo permaneceu por mais 30 dias. Ao final de 45 DAP, no verão, e 89 DAP, no inverno, 

foram coletadas 6 plantas por bancada para a extração de óleo essencial e preparo dos 

extratos aquosos, os quais foram utilizados na análise citogenotóxica por meio do teste de 

Allium cepa L. 
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Análise de Ocimum basilicum L. (cultivar Basilicão) pelo teste de Allium cepa L. 

Os extratos aquosos foram preparados por infusão das folhas frescas, nas 

concentrações de 5 g L-1 e 10 g L-1. A menor concentração foi estabelecida levando em 

conta a quantidade de planta geralmente utilizada pela população no preparo de chás 

medicinais de acordo com Martins et al. (2000). O preparo dos extratos foi realizado no 

Laboratório de Citogenética Vegetal e Genotoxicidade (LABCITOGEN) do Departamento 

de Biologia, Centro de Ciências Naturais e Exatas da UFSM. As infusões foram obtidas 

fervendo-se água destilada a 100ºC e derramando-a sobre o material vegetal picado, para 

facilitar sua ação. Após, o recipiente contendo o material permaneceu coberto por tampa 

durante 10 minutos. Os extratos foram coados e, quando já estavam em temperatura 

ambiente, utilizados no teste de A. cepa. 

A extração do óleo essencial foi realizada no Laboratório de Desenvolvimento 

Farmacotécnico do Departamento de Farmácia Industrial, Centro de Ciências de Saúde, 

UFSM, utilizando-se as folhas e as inflorescências frescas de manjericão por meio do 

processo de hidrodestilação em aparelho de Clevenger durante três horas, para cada uma 

das amostras de 50 g de folhas e inflorescências. O óleo foi seco sobre sulfato de sódio 

anidro e, após filtração, armazenado a 4 ºC até sua utilização no teste de A. cepa.  

O teste de A. cepa foi conduzido no LABCITOGEN, UFSM. Para tal foram 

consideradas as concentrações de 5 e 10 g L-1 de extrato aquoso e o óleo essencial 

diluído em uma concentração (0,10%), ambos extraídos de plantas cultivadas sem e com 

indução ao estresse salino, tanto do cultivo de verão quanto do cultivo de inverno. Assim, 

totalizando-se 12 tratamentos, além de três controles (Tabela 2).  
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TABELA 2. Descrição dos controles e tratamentos da análise de Ocimum basilicum L. 

“Basilicão” pelo teste de Allium cepa L.  

Tratamento Descrição 

T1 Controle negativo em água destilada 
T2 Controle positivo em glifosato a 1% 
T3 EA 5 gL

-1
 - sem estresse salino – V* 

T4 EA 5 gL
-1

 - com estresse salino - V 
T5 EA 10 gL

-1
 - sem estresse salino - V 

T6 EA 10 gL
-1

 - com estresse salino - V 
T7 EA 5 gL

-1
 - sem estresse salino - I 

T8 EA 5 gL
-1

 - com estresse salino - I 
T9 EA 10 gL

-1
 - sem estresse salino - I 

T10 EA 10 gL
-1

 - com estresse salino - I 
T11 Controle negativo em etanol 
T12 OE 0,10% - sem estresse salino - V 
T13 OE 0,10% - com estresse salino - V 
T14 OE 0,10% - sem estresse salino - I 
T15 OE 0,10% - com estresse salino - I 

*EA= extratos aquoso; OE = óleo essencial; V= plantas cultivadas no verão; I= plantas cultivadas no 
inverno. 

 

A água destilada foi utilizada como controle negativo porque assim torna-se 

possível observar se os resultados obtidos com os extratos aquosos, os quais foram 

preparados por infusão em água destilada, podem ser atribuídos exclusivamente aos 

componentes da planta. O mesmo vale para o etanol, que foi utilizado como controle 

negativo para comparação com os resultados encontrados para o óleo essencial, pois 

esse foi diluído em etanol. Já o glifosato foi utilizado como controle positivo, pois tem a 

capacidade de causar alterações cromossômicas no material genético das células (Souza 

et al. 2010), possibilitando, quando feita a comparação com os tratamentos, dizer se 

esses possuem ou não essa mesma capacidade de indução a alterações cromossômicas.  

Para a montagem do experimento os bulbos foram enraizados em água destilada 

e, quando as radículas já haviam sido emitidas e encontravam-se em um tamanho médio 

de 1,5 cm, essas foram colocadas em contato com os respectivos controles e tratamentos 

(Tabela 2), permanecendo ali por 24 horas. O experimento foi composto por 15 grupos de 

5 bulbos de cebola cada, sendo que os grupos representaram os diferentes controles e 

tratamentos analisados e, os bulbos, cada uma de suas repetições. Em seguida as 

radículas foram coletadas e fixadas em etanol:ácido acético (3:1) também por 24 horas e, 
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ao final, essas foram armazenadas em etanol 70%, onde permaneceram em geladeira até 

o preparo das lâminas. Esse processo foi realizado pela metodologia de esmagamento da 

região meristemática das radículas, proposta por Guerra & Souza (2002), sendo utilizado 

o corante orceína acética 2%. 

A análise e a contagem das células foram realizadas ao microscópio com o 

aumento de 40X, levando em consideração a fase do ciclo celular em que cada célula se 

encontrava (intérfase, prófase, metáfase, anáfase ou telófase), além da ocorrência de 

alterações cromossômicas. Foi, então, calculado o índice mitótico (IM) para cada 

tratamento e controle (referente à porcentagem de células em divisão), além da 

porcentagem de alterações cromossômicas. Ao total foram analisadas 1000 células por 

bulbo, ou seja, 5000 células por controle/tratamento. 

O experimento foi conduzido utilizando-se o delineamento inteiramente casualizado 

(DIC). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e comparados pelo 

teste Scott-Knott, ambos a 5% de probabilidade de erro, utilizando-se o Software SISVAR 

5.6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados de IM obtidos pelo teste de A. cepa para os extratos aquosos e óleo 

essencial de O. basilicum “Basilicão” cultivado nas condições de ausência e presença de 

indução ao estresse salino, nas épocas de verão e inverno no ano de 2016, estão 

apresentados na Tabela 3. Pode-se observar que a maioria dos tratamentos (T3, T4, T5, 

T6, T7, T10, T12, T13, T14 e T15) demonstrou um comportamento semelhante, 

estatisticamente, aos controles negativos (água destilada e etanol), não induzindo 

aumento ou redução da proliferação celular nas células meristemáticas das raízes de 

cebola. Para esses, fica claro que não foi encontrado potencial antiproliferativo. 
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Diferentemente, os tratamentos T8 (EA 5 gL-1 - com estresse salino – I) e T9 (EA 

10 gL-1 - sem estresse salino – I) demonstraram possuir potencial antiproliferativo, já que, 

quando comparados ao controle negativo em água destilada (T1), reduziram, 

estatisticamente, o índice mitótico das células de A. cepa (Tabela 3). Dessa forma, esses 

dois tratamentos apresentaram potencial antiproliferativo. 

 

TABELA 3. Índice Mitótico (IM) (%) dos controles e tratamentos analisados pelo teste de 

Allium cepa L. 

Tratamento Descrição do Tratamento Células em 
Intérfase 

Células em 
Divisão 

IM(%) 

T1 Controle negativo em água destilada 4681 319 6,38
c
 

T2 Controle positivo em glifosato a 1% 4938 62 1,24ª 
T3 EA 5 gL

-1
 - sem estresse salino – V* 4729 271 5,42

c
 

T4 EA 5 gL
-1

 - com estresse salino - V 4728 272 5,44
c
 

T5 EA 10 gL
-1

 - sem estresse salino - V 4746 254 5,08
c
 

T6 EA 10 gL
-1

 - com estresse salino - V 4741 259 5,18
c
 

T7 EA 5 gL
-1

 - sem estresse salino - I 4739 261 5,22
c
 

T8 EA 5 gL
-1

 - com estresse salino - I 4806 194 3,88
b
 

T9 EA 10 gL
-1

 - sem estresse salino - I 4836 164 3,28
b
 

T10 EA 10 gL
-1

 - com estresse salino - I 4775 225 4,50
c
 

T11 Controle negativo em etanol 4747 253 5,06
c
 

T12 OE 0,10% - sem estresse salino - V 4711 289 5,78
c
 

T13 OE 0,10% - com estresse salino - V 4682 318 6,36
c
 

T14 OE 0,10% - sem estresse salino - I 4616 384 7,68
c
 

T15 OE 0,10% - com estresse salino - I 4679 321 6,42
c
 

*EA= extratos aquoso; OE = óleo essencial; V= plantas cultivadas no verão; I= plantas cultivadas no 
inverno. 

 

A atividade antiproliferativa é uma propriedade biológica amplamente buscada nas 

plantas medicinais e já foi observada em outras espécies pertencentes à família 

Lamiaceae, por meio do teste de A. cepa. Tedesco et al. (2012), ao estudarem três 

concentrações (5, 15 e 30 g L-1) dos extratos de Mentha pulegium L. (poejo), observaram 

a presença da propriedade antiproliferatividade na planta. Bem como Frescura (2014), 

que encontrou o mesmo efeito para as concentrações de 3 e 10% do óleo essencial de 

Rosmarinus officinalis L. (alecrim).  

Além dessas, outras espécies de uso popular também já foram estudadas 

utilizando-se o teste de A. cepa e demonstraram possuir potencial antiproliferativo. Dentre 
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elas o cafeeiro-do-mato (Psychotria leiocarpa Cham. et. Schlecht) (Lubini et al., 2008),  a 

erva-santa (Aloysia gratissima (Gilles and Hook) Tronc.) (Hister et al., 2009), o guaco 

(Mikania cordifolia (L.F.) Willd.) (Dias et al., 2014), o chal-chal (Allophylus edulis (A. St.-

Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl.) (Pasquali et al., 2015), a romã (Punica 

granatum L.) (Kuhn et al., 2015), o cipó mil homens (Aristolochia elegans Mast) (Paula et 

al., 2015) e a amoreira-preta (Rubus sp.) (Hister et al., 2017).  

Quanto aos dados de porcentagem de alterações cromossômicas causados pelos 

diferentes tratamentos testados, esses encontram-se na Tabela 4. É possível notar o óleo 

essencial (0,10%) das plantas que receberam indução ao estresse salino durante o verão 

foi o único tratamento que apresentou potencial genotóxico, assemelhando-se, 

estatisticamente, ao controle positivo. 

 

TABELA 4. Porcentagem de irregularidades cromossômicas encontradas para controles e 

tratamentos analisados pelo teste de Allium cepa L. 

Tratamento Descrição do Tratamento Células 
Regulares 

Células 
Irregulares 

Irregularidades 
cromossômicas (%) 

T1 1. Controle negativo em água destilada 5000 0 0
a
 

T2 2. Controle positivo em glifosato a 1% 4978 22 0,44
b
 

T3 3. EA 5 gL
-1

 - sem estresse salino – V* 4999 1 0,02ª 
T4 4. EA 5 gL

-1
 - com estresse salino - V 4992 8 0,16ª 

T5 5. EA 10 gL
-1

 - sem estresse salino - V 4995 5 0,10ª 
T6 6. EA 10 gL

-1
 - com estresse salino - V 4993 7 0,14ª 

T7 7. EA 5 gL
-1

 - sem estresse salino - I 4997 3 0,06ª 
T8 8. EA 5 gL

-1
 - com estresse salino - I 4994 6 0,12ª 

T9 9. EA 10 gL
-1

 - sem estresse salino - I 4992 8 0,16ª 
T10 10. EA 10 gL

-1
 - com estresse salino - I 4997 3 0,06ª 

T11 11. Controle negativo em etanol 4994 6 0,12ª 
T12 12. OE 0,10% - sem estresse salino - V 4995 5 0,08ª 
T13 13. OE 0,10% - com estresse salino - V 4975 25 0,50

b
 

T14 14. OE 0,10% - sem estresse salino - I 4989 11 0,22ª 
T15 15. OE 0,10% - com estresse salino - I 4997 3 0,06ª 

*EA= extratos aquoso; OE = óleo essencial; V= plantas cultivadas no verão; I= plantas cultivadas no 
inverno. 

 

Foram encontradas e contabilizadas alterações cromossômicas para todos os 

tratamentos e controles, exceto o controle em água destilada, porém, para a maioria, em 

quantidades mínimas, não conferindo a eles a atividade genotóxica, por não diferirem 
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significativamente dos valores apresentados pelo controle negativo em água. Os tipos 

encontrados de alterações no material genético foram micronúcleos em intérfases, 

cromossomos perdidos em metáfases e pontes cromossômicas em anáfases, as quais 

estão apresentadas na Figura 1.  

 

 

FIGURA 1. Células regulares e irregulares observadas durante a análise de controles e 

tratamentos pelo teste de Allium cepa L.: a) intérfase regular; b) prófase regular; c) 

metáfase regular; d) anáfase regular; e) telófase regular; f) intérfase irregular com 

micronúcleo; g) metáfase irregular com cromossomo perdido; h) anáfase irregular com 

ponte cromossômica; i) metáfase irregular com cromossomo perdido. Escala: 10 µm.  

 

A ausência do potencial genotóxico é um ponto positivo para plantas que são 

amplamente consumidas pela população, como o manjericão. O teste de A. cepa já foi 
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utilizado inúmeras vezes para monitorar extratos e óleos essenciais de plantas e, muitas 

vezes mostrou que esse efeito indesejado estava presente nessas plantas. Fachinetto & 

Tedesco (2009) estudaram as infusões de Baccharis trimera (Less.) A. P. de Candolle e 

Baccharis articulata (Lam.) Pers. em duas concentrações, 15 mg mL-1 e 75 mg mL-1, 

encontrando para ambas, em todas as populações analisadas, atividade genotóxica. O 

mesmo foi encontrado por Tedesco et al. (2015) ao analisar infusões de laranjeira (Citrus 

sinensis (L.) Osbeck) em duas concentrações: 6 g L-1 e 24 g L-1. Isso serve de alerta e 

demonstra o quanto ainda são necessários estudos visando o conhecimento mais 

específico das plantas medicinais e aromáticas para seu uso de forma segura.  

Em relação ao uso do estresse salino no cultivo das plantas utilizadas para o 

preparo de extratos e óleos essenciais, não foram encontrados dados que confirmem a 

alteração dos efeitos sobre o material genético por meio de testes de biomonitoramento. 

No entanto, sabe-se que fatores externos, como a salinidade no ambiente da planta, 

podem interferir na composição química da mesma (Andrade & Casali, 1999; Klein et al., 

2010) e, por conseqüência, modificar seus efeitos sobre o organismo alvo. A falta de 

estudos nesse quesito acaba deixando a questão em aberto, não só para o manjericão, 

como para outras espécies que possam vir a ser cultivadas sob essas condições.  

Nesse estudo, verificamos que o potencial antiproliferativo encontrado para os 

tratamentos T8 e T9 não pode ser logo atribuído ao estresse salino, pois apenas um 

desses dois tratamentos recebeu a indução (Tabela 3). O mesmo pode ser dito em 

relação ao potencial genotóxico observado apenas para o tratamento T 13 (Tabela 4). 

Além disso, os demais tratamentos, os quais também receberam a salinidade de 5 dS m-1, 

não apresentaram o potencial antiproliferativo nem potencial genotóxico, tanto para 

extratos aquosos quanto para óleo essencial, independentemente da estação em que as 

plantas foram cultivadas. Por isso, mais estudos visando investigar esses fatores externos 

às plantas são necessários para comprovar a sua ação. 
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Observando-se os resultados obtidos, conclui-se que apenas o tratamento com 

extrato aquoso (5 g L-1) de manjericão cultivado com indução ao estresse salino (8) e o 

tratamento com extrato aquoso (10 gL-1) de manjericão cultivado sem indução ao estresse 

salino (9) (ambos durante o inverno) demonstram possuir potencial antiproliferativo. 

Enquanto que os demais tratamentos não possuem capacidade de aumentar ou reduzir a 

proliferação celular. Quanto ao potencial genotóxico, apenas o tratamento com óleo 

essencial (0,10%) de plantas que receberam indução ao estresse salino durante o verão 

(13) apresenta esse efeito (Tabela 4). Os demais tratamentos não possuem potencial 

genotóxico. 

De forma geral, pode-se dizer que a indução ao estresse salino sobre O. basilicum 

“Basilicão” não interfere sobre os efeitos dos extratos aquosos e óleo essencial das 

plantas, em se tratando de proliferação celular e potencial genotóxico sobre o organismo 

A. cepa, pois os resultados obtidos nesse experimento não demonstram essa relação 

quando comparados todos os tratamentos. 
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ABSTRACT 

Plant consumption can have undesirable consequences when not enough is known about their 

chemical composition and possible effects. Ocimum basilicum, popularly known as basil, 

belongs to a group of medicinal, aromatic and flavoring plants, and although not reported in 

the literature, the inflorescence of basil is also used by the population along with its leaves. 

Even so, no specific data is found about it. Therefore, this study analyzed the genotoxicity and 

chromatography of aqueous extracts of the inflorescences of O. basilicum “Basilicão”. The 

Allium cepa test was used to test genotoxicity, and we used High Efficiency Liquid 

Chromatography (HPLC-DAD) for chromatography. We found that the aqueous extract of 

basil inflorescences, in the highest concentration, has an antiproliferative potential. In 

addition, the two concentrations of extracts studied do not present genotoxic potential. 

Rosmarinic acid, caffeic acid and quercetin were the compounds found at highest 

concentrations and may be related to the antiproliferative effect found in this study. 
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INTRODUCTION 

 

Plants are an abundant source of bioactive compoundswith many having therapeutic 

potential (Chaves et al., 2010) for use as natural medicines. The use of plants as an alternative 

to prescription medicationis frequent in Brazil (Rosa and Ferreira 2011), though most of the 

time there are not sufficient data on their putative effects. Thus, it is vital to assess these 

plants to determine thesafe and efficient use of these plants (Noldin et al., 2003), since they 

couls also have negative side effects. 

The Allium cepa test has been widely used in recent years by several researchers for 

testing genotoxicity, e.g. Peron et al. (2008), Bagatini et al. (2009), Rossato et al. (2010), 

Frescura et al. (2012) and Ciappina et al. (2017). This test is a direct method thatmeasures 

damage to systems exposed to mutagens or carcinogens and enables the effects of such 

damage to be assessed by observing chromosomal changes (Tedesco and Laughinghouse IV 

2012). These studies provide the community with essential information on the safe use of 

these plants, in addition to their medicinal potential (Sturbelle et al., 2010), which is related to 

secondary compounds. 

The secondary metabolites found in plants can have biological activities. Contrary to 

primary metabolites, the secondary compounds are found at low levels (Berg and Lubert 

2008). Their study has become increasingly important due to putative use in pharmaceuticals, 

food, and perfumery (Simões et al., 2010). 

Ocimum basilicum L. (Family Lamiaceae) is widely used and known to be medicinal, 

aromatic and a food condiment. The essential oil of O. basilicum is used in perfumery and to 

flavor foods and beverages (Marotti et al., 1996). Its tea is used as a digestive stimulant, 

gastric antispasmodic and antirheumatic (Lorenzi and Matos 2002). The plant is considered 

antiseptic, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial and an antioxidant (Ávila 2008). 

Although not much reported in literature, the inflorescence of basil is used along with its 

leaves, and an integral part of the process of extracting essential oil from the species. We 

studied the genotoxicity and chromatography of aqueous extracts of inflorescences of O. 

basilicum “Basilicão”, due to the lack of information and relevance of the subject. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

The plants of Ocimum basilicum “Basilicão” used to prepare aqueous extracts were 

cultivated in a greenhouse (29º43’24.6”S 53º43’12.1”W), at the Department of Plants 
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Sciences of the Federal University of Santa Maria (UFSM), from July 15 to September 11, 

2016. We used a nutrient solution following Frescura et al. (2018), which was adjusted for 

basil cultivation and maintained at the electrical conductivity (EC) of 1 dS m
-1

. The reference 

nutrient solution was chosen because it had been previously used to cultivate rosemary 

(Rosmarinus officinalis L.), a plant belonging to the family Lamiaceae (such as basil). A 

specimen of the species Ocimum basilicum “Basilicão” was deposited in the SMDB 

Herbarium of the Department of Biology of UFSM, with accession number 17.315. 

At the end of the growing period, samples of basil inflorescences were collected and 

stored in a freezer (at -4° C) so that their properties were preserved. These samples were used 

in the preparation of aqueous extracts at the concentrations of 5 and 10 g L
-1

. For this purpose 

the infusion technique was used in which the inflorescences are placed in contact with 

distilled water at 100ºC for 10 minutes. The obtained extracts were fired and, after being at 

room temperature, used by the Allium cepa test and chromatographic, by means of High 

Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detector (HPLC-DAD). Genotoxic 

analysis was carried out at the Laboratory of Plant Cytogenetics and Genotoxicity of the 

Department of Biology, while the chromatographic analysis was performed at the Laboratory 

of Phytochemistry of the Department of Industrial Pharmacy, both belonging to UFSM. 

 

Allium cepa test 

In order to analyze the genotoxic potential of basil inflorescences, the A. cepa (onion) 

test was used. We evaluated four groups of four bulbs. Each group received a control or 

treatment and each bulb was a replicate. Two concentrations of aqueous extracts were studied, 

in addition to two controls, one negative and one positive, according to the Table 1. 

 

Table 1- Controls and treatments assessed using the Allium cepa test. 

Treatment Description 

T1 Negative control = distilled water 

T2 Positive control = glyphosate 1% 

T3 Aqueous extract of basil inflorescences = 5 g L
-1

 

T4 Aqueous extract of basil inflorescences = 10 g L
-1

 

 

The distilled water was used as a negative control because it is possible to observe if 

the results obtained with the aqueous extracts can be attributed exclusively to the 

inflorescence components of the plant. Glyphosate was used as a positive control, since it 
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confirms the presence of chromosomal alterations in the genetic material of the cells during 

the cell cycle (Souza et al., 2010), thus, when comparing the treatments, it is possible to say 

whether or not they have the same ability to induce chromosome changes. 

To conduct the experiment, bulbs were rooted in distilled water and when the rootlets 

emerged with a mean length of 1.5 cm, they were placed in the respective controls and 

treatments (Table 1) for 24 hours. The rootlets were collected and fixed in ethanol: acetic acid 

(3: 1), also for 24 hours. At the end, these were stored in bottles with 70% ethanol at 4
o
C until 

slide preparation. To prepare the slides, we followed the squashing methodology of the rootlet 

meristematic region (Guerra and Souza 2002), using acetic orcein 2%. Distilled water was 

used as a negative control and glyphosate was used as a positive control (Souza et al., 2010). 

Cell analysis and counting were performed at 400x magnification, taking into account 

the cell cycle of each cell (interphase, prophase, metaphase, anaphase or telophase) and the 

occurrence of chromosomal alterations. The mitotic index (MI) was then calculated for each 

treatment and control (referring to the percentage of cells in division), as well as the 

percentage of chromosomal changes. In total, 1000 cells per bulb were analyzed, summing 

4000 cells per control / treatment. 

 

High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detector (HPLC-DAD) 

Chemical apparatus and general procedures 

All chemicals were of analytical grade. Acetonitrile, formic acid, gallic acid, 

chlorogenic acid, rosmarinic acid, ellagic acid and caffeic acid were purchased from Merck 

(Darmstadt, Germany). Quercetin, quercitrin and kaempferolwere acquired from Sigma 

Chemical Co. (St. Louis, MO, USA). High performance liquid chromatography (HPLC-

DAD) was performed with a Shimadzu Prominence Auto Sampler (SIL-20A) HPLC system 

(Shimadzu, Kyoto, Japan), equipped with Shimadzu LC-20AT reciprocating pumps 

connected to a DGU 20A5 degasser with a CBM 20A integrator, SPD-M20A diode array 

detector and LC solution 1.22 SP1 software. 

 

HPLC-DAD 

Reverse phase chromatographic analyses were carried out under gradient conditions 

using a C18 column (4.6 mm x 250 mm) packed with 5μm diameter particles. The mobile 

phasewas composed of (A) acetonitrile: water (95:5, v/v) and (B) water: formic acid (98:2, 

v/v), and the composition gradient was 5% of A for 10 min and then the liquid was changed 

to 20%, 40%, 50%, 60%, 70% and 100% A at 20, 30, 40, 50, 60 and 80 min, respectively, 
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according to Bona et al. (2016) with slight modifications. Ocimum basilicum extracts were 

analyzed at a concentration of 10g/L and 5g/L, at a flow rate of 0.6 mL min
-1

 and injection 

volume of 40 μL. The sample and mobile phase were filtered through a 0.45 μm membrane 

filter (Millipore) and then degassed by ultrasonic bath prior to use. Stock solutions of 

standards were prepared at a concentration range of 0.030 – 0.250 mg mL
-1

. Quantifications 

were carried out by integration of the peaks using the external standard method, at 257 nm for 

gallic acid and ellagic acid; 324 nm for caffeic acid, chlorogenic acid and rosmarinic acid; and 

366 nm for quercitrin, quercetin and kaempferol. The peaks were confirmed by comparing 

retention time with reference standards and by DAD spectra (200 to 700 nm). All 

chromatography operations were carried out at ambient temperature and in triplicate. 

 

Statistical analysis 

The experiments were conducted using a completely randomized design. Data were 

submitted to analysis of variance (ANOVA). We used the Scott-Knott test (software Assistat 

7.7 beta) to evaluate both the genotoxic potential and the compounds found via HPLC-DAD. 

The level of significance for the analyses was at p <0.05. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Allium cepa test 

The results from the analyses of the A. cepa test are presented in Tables 2 and 3. For 

the mitotic index (MI) data (Table 2), the values found suggested antiproliferative potential by 

the treatment with aqueous extract of basil inflorescences in the concentration of 10 g L
-1

 

(T4). It is observed the reduction of the IM values for both concentrations studied (T3 and 

T4), when compared to the negative control in distilled water, but only the higher 

concentration differed from the control statistically, demonstrating this effect. 

 

Table 2- Mitotic index (MI) (%) analyzed via the Allium cepa L. test. 

Treatments Cells in interphase Cells in division Cells analyzed MI (%) 

T1 4641 359 5000 7.18ª
* 

T2 4860 140 5000 3.0
b
 

T3 4677 323 5000 6.46ª 

T4 4816 184 5000 3.68
b
 

T1= Negative control in distilled water; T2= Positive control in glyphosate at 1%; T3= Aqueous extract of the 

inflorescences of basil at 5 g L
-1

; T4= Aqueous extract of the inflorescences of basil at 10 g L
-1

.*Means followed 

by different letters differ by the Scott-Knott test at p <0.05. 
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Table 3- Chromosomal alterations (%) analyzed via the Allium cepa L. test. 

Treatments Cells with chromosomal 

alterations 

Analyzed cells Chromosome 

alterations (%) 

T1 0 5000 0
b*

 

T2 60 5000 1.2ª 

T3 6 5000 0.12
b
 

T4 0 5000 0
 b
 

T1= Negative control in distilled water; T2= Positive control in glyphosate at 1%; T3= Aqueous extract of the 

inflorescences of basil at 5 g L
-1

; T4= Aqueous extract of the inflorescences of basil at 10 g L
-1

. *Means 

followed by different letters differ by the Scott-Knott test at p <0.05. 

 

No similar data were found in literature on the antiproliferative potential of 

inflorescences of Ocimum basilicum, though the sameantiproliferative effects have been 

observed in other plant species. Tedesco et al.(2012) found that Mentha pulegium L. had 

antiproliferative activitiesat 5, 15 and 30 g L
-1

, with30 g L
-1 

totally inhibitingcell division. 

Dias et al. (2014) found similar results for infusions of Mikania cordifolia (LF) Willd., 

finding antiproliferative effectsat 4 g 500mL
-1

 and 16g 500mL
-1

 in two populations studied. 

Interestingly, the higher antiproliferative effects were at the lowest concentration of each 

population.  

There has been an increase in the search for antiproliferative activity inmedicinal 

plants and other natural sources, as they can be used combat carcinogens. According to Nobili 

et al. (2009), these compounds can be classifiedinto two groups: I) inhibitors of the start of the 

carcinogenic process and II) inhibitors of cell proliferation during cancer increase and 

progression. Thus, plants with chemical compounds that have this capability are highly 

important.  

We found that the effects of our treatments on A. cepa (Table 3), were similar to the 

control in distilled water (treatment 1) thus our extracts were not genotoxic. Although at a low 

frequency and without statistical significance, the chromosomal alterations observed during 

the experiment varied from micronuclei during interphase, chromosomal breakages in 

metaphase and anaphase, and chromosomal bridges in anaphase and telophase, some of which 

are presented in Figure 1 - a , b, and c, respectively. 
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Figure 1- Cells of the meristematic region of the roots of Allium cepa L. with chromosomal 

alterations: a) arrow indicates micronucleus in interphase; b) arrow indicates chromosome 

break in telophase; c) arrow indicates chromosome bridge in telophase. Scale 10 µm. 

 

This phenomenon is not unique to our study, since other plant extracts have been 

found with antiproliferative effects while not being genotoxic. Silva et al. (2015) found that 

aqueous extracts (3g 500ml
-1

 and 13g 500ml
-1

) of Plectranthus barbatus Andrews (Family 

Lamiaceae) were not genotoxic though were antiproliferative. Punica granatum L. had the 

aqueous extracts from their tree bark studied (concentrations: 5 and 10 g L
-1

) with no 

genotoxicity, though having antiproliferative effects (Kuhn et al., 2015). These studies are 

relevant due to the intense use of plants in alternative medicine and in foods. 

The absence of genotoxic activity in basil extracts is especially important since this 

species is consumed by the population, as a tea (infusions), essential oil or a condiment in 

food. According to Tedesco and Laughinghouse IV (2012), studies such as these are 

investments in public health, since the analysis of chromosomal changes tests genotoxicity 

and this is one of the few direct methods that evaluates damages in systems exposed to 

possible genotoxic or carcinogenic agents. 

 

High performance liquid chromatography (HPLC-DAD) 

The HPLC profile from the extracts of the basil inflorescences in both concentrations 

studied are presented in Figure 2. The samples have gallic acid (retention time - tR = 11.39 

min, peak 1), chlorogenic acid (tR = 20.11 min, peak 2), caffeic acid (tR = 27.54 min, peak 3), 

rosmarinic acid (tR = 11.39 min, peak 4), ellagic acid (tR = 38.15 min, peak 5), quercetrin (tR = 

54.09 min, peak 6), quercetin (tR = 61.94 min, peak 7) and campherol (tR = 67.83 min, peak 

8), in addition to other smaller compounds.  
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Figure 2- Representative profile of High Performance Liquid Chromatography (HPLC-DAD) 

for aqueous extracts of basil (Ocimum basilicum L. “Basilicão”) inflorescences. Gallic acid 

(peak 1), chlorogenic acid (peak 2), caffeic acid (peak 3), rosmarinic acid (peak 4), ellagic 

acid (peak 5), quercetrin (peak 6), quercetin (peak 7) and campherol (peak 8). 

 

As for the compounds obtained, also shown in Table 4, it can be observed that 

rosmarinic acid, ellagic acid and quercetin are found in higher concentrations in relation to the 

others. Such compounds have been widely reported in the literature because of their 

biological activities. 

 

Table 4- Compounds of the aqueous extracts of inflorescences of Ocimum basilicum L. 

“Basilicão”. 

Compounds 
Aqueous Extract 5 g L

-1
 Aqueous Extract 10 g L

-1
 

mg g
-1

 mg g
-1

 

Gallic acid  2.07
c
 4.12

d*
 

Chlorogenic acid 0.92
d
 2.32

e
 

Caffeic acid 1.00
d
 2.30

e
 

Rosmarinic acid 7.32
a
 11.99

a
 

Ellagic acid 4.94
b
 9.39

b
 

Quercetrin 2.33
c
 4.16

d
 

Quercetin 4.72
b
 5.07

c
 

Campherol 0.61
d
 1.48

f
 

The results are expressed as mean ± standard deviations (SD) of three determinations. * The means followed by 

different letters in the same column differ by the Scott-Knott test at p <0.05. 

 

Rosmarinic acid is a common compound in the Lamiaceae and together with other 

compounds, such as chlorogenic acid, has been used as a possible taxonomic marker for the 

Lamiaceae family (Simões et al., 2010). In addition, there are data that indicate this 
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compound to be antitumor (Mckay and Blumberg 2006) and antimutagenic (Furtado et al., 

2008), as well as an antioxidant (Izzo and Capasso 2007, Ji and Zhang 2008). 

Ellagic acid, among countless reports, is cited for its antimutagenic and antioxidant 

activity, besides being considered anti-inflammatory and anti-cancer (Vattem and Shetty 

2005, Celik et al. 2013). Quercetin has select antiproliferative properties (Csokay et al. 1997) 

and induces cell death by apoptosis in tumor cells (Wei et al. 1994). Moreover, according to 

Braganhol et al. (2006), the ability of quercetin to prevent and / or delay tumor progression is 

a result of the modulation of several pathways related to cell growth and proliferation, which 

is highly desirable in the optimization of antitumor therapy. 

The most prevalent compounds that comprise the aqueous extracts of basil 

inflorescences (rosmarinic acid, ellagic acid and quercetin) have antiproliferative and 

antimutagenic activity at the cellular level. Thus, these compounds may influence the results 

found in the A. cepa tested in this study, which demonstrated antiproliferative activity for the 

10 g L
-1

 extract, in addition to the absence of genotoxicity for the two concentrations studied. 

 

CONCLUSION 

We found that aqueou extract of basil inflorescences (O. basilicum “ Basilicão”) at 10 

g L
-1

 concentration has antiproliferative potential, in addition to both concentrations studied (5 

and 10 g L
-1

) did not present genotoxic potential. As for the compounds obtained by means of 

HPLC-DAD, we found that the compounds with highest concentrations were rosmarinic acid, 

caffeic acid and quercetin. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A indução ao estresse salino sobre plantas de manjericão (O. basilicum “Basilicão”) 

demonstrou ser negativa sobre a produção de fitomassa nessa cultura. Tanto a massa de 

matéria fresca (MF), quanto a massa de matéria seca (MS) de folhas e de hastes foi reduzida 

sob essa condição de estresse nas duas épocas de cultivo avaliadas: verão e inverno. E, apesar 

das variáveis MF, MS e número de inflorescências terem aumentado durante o cultivo de 

verão, ao observar-se a MF e a MS da parte aérea total (folhas, hastes e inflorescências), nota-

se a ineficácia do estresse salino com a função de aumentar a produção de fitomassa em 

plantas de manjericão. Portanto, não é recomendado o estresse salino quando a finalidade do 

cultivo da espécie é produção de fitomassa. 

A inibição do crescimento resultante do estresse salino no ambiente radicular das 

plantas ocorre por dois caminhos principais: o primeiro deles pela deficiência na absorção de 

água, devido à redução do potencial osmótico no sistema solo-planta e, o segundo, pela 

absorção de íons tóxicos (MUNNS; TESTER, 2008; VERMUE et al., 2013). Contudo, a 

forma como isso se dá na planta, influenciando diretamente seu crescimento, depende de 

fatores como espécie, cultivar, tipo de salinidade, bem como sua intensidade e duração, além 

da luminosidade, estádio de desenvolvimento, umidade do solo e umidade do ar (CRAMER et 

al., 1994). 

Grande parte dos trabalhos sobre estresse salino avaliam níveis de salinidade e, muitos 

deles mostram a redução do crescimento de plantas com o aumento dos níveis de salinidade. 

Isso já foi registrado, não só para o manjericão (BIONE et al., 2014; HEIDARI, 2012), mas 

também para outras espécies, como a gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Steud) 

(FARIAS et al., 2009), o pinhão-manso (Jatropha curcas L.) (SILVA et al., 2009), a hortelã-

pimenta (Mentha piperita L.) (KHORASANINEJAD et al., 2010), o girassol (Helianthus 

annuus L.) (NOBRE et al., 2011) e o alecrim (Rosmarinus officinalis L.) (FRESCURA, 

2014).  

Para o alecrim, espécie também pertencente à família Lamiaceae, assim como o 

manjericão, já existem dados da aplicação de períodos de estresse salino no cultivo das 

plantas em ambiente protegido. Nesse caso, a MF e a MS da parte aérea das plantas reduziram 

linearmente com o aumento dos períodos de estresse salino (PINHEIRO, 2016), o que 

corrobora com os resultados encontrados para o manjericão, inclusive utilizando-se o mesmo 

valor de condutividade elétrica para a indução do estresse salino que o usado no presente 
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trabalho: 5 dS m
-1

. No entanto, ainda são escassos os estudos com a aplicação de diferentes 

períodos de estresse salino no cultivo de plantas. 

No que diz respeito ao rendimento de óleo essencial (ROE) de manjericão “Basilicão”, 

os dados também foram influenciados pelos diferentes períodos de indução ao estresse salino 

avaliados. Os períodos reduziram linearmente o ROE das folhas tanto das plantas cultivadas 

no verão quanto no inverno. Já para o ROE das inflorescências, foi encontrado um aumento 

linear na época de verão. E, para a época de inverno, não foram encontradas diferenças 

estatísticas entre os tratamentos avaliados. 

Já ao serem analisados os dados de óleo essencial de folhas e inflorescências em 

conjunto, como ROE total, chega-se a conclusão de que os períodos de indução ao estresse 

salino não são eficientes para aumentar essa produção. Isso dado que essa variável sofreu 

redução linear com os tratamentos na época de inverno, não demonstrando incremento ou 

redução da produção de óleo no cultivo de verão. Levando-se em consideração que a principal 

parte utilizada para a extração de óleo essencial na planta de manjericão é a folha, ressalta-se 

a ineficácia do o uso dessas condições para a produção de óleo na cultivar Basilicão.  

Como a produção de óleo essencial é desencadeada no metabolismo secundário das 

plantas devido a estresses bióticos ou abióticos, fatores como a salinidade vem sendo 

estudados por alguns pesquisadores, visando a indução de estresse e, por consequência, o 

aumento no ROE. Para Alves et al. (2015), que estudaram cinco tratamentos de NaCl, 

adicionados à água de irrigação (0,01; 1,2; 2,3; 3,4 e 4,5 dS m
-1

) no cultivo de manjericão, o 

aumento do estresse por NaCl além de não alterar o teor e a composição química do óleo 

essencial, ainda reduziu o rendimento em 12,93% a cada acréscimo unitário de salinidade. A 

redução do rendimento de óleo na espécie também foi registrada por Carrasco et al. (2007), 

em sistema hidropônico NFT utilizando-se as salinidades 1,5, 3,0 e 4,5 dS m
-1

. Já, quanto a 

períodos de estresse salino, não foram encontrados dados relativos à espécie. No entanto, para 

o alecrim, observou-se o decréscimo linear de ROE com o aumento do período de salinidade 

(PINHEIRO, 2016), assim como para o manjericão. 

Apesar da redução do ROE de manjericão em indução ao estresse salino, dados 

importantes foram encontrados na análise fitoquímica do óleo essencial da espécie no 

presente trabalho. A cromatografia revelou o linalol como composto majoritário para a 

cultivar Basilicão. Nas condições de cultivo avaliadas foi possível manter a predominância 

desse composto em relação aos demais, além de observar-se um aumento na sua quantidade 

ao aplicar-se um período de indução ao estresse salino. Esse é um componente muito 

procurado nos óleos essenciais por tratar-se de um importante fixador de fragrâncias muito 
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utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos (CAMARGO; VASCONCELOS, 2014), 

por isso a relevância dos dados obtidos.  

Condições de estresse, como as oferecidas às plantas de manjericão, podem interferir 

na produção dos metabólitos secundários devido ao impacto sobre as vias metabólicas do 

organismo vegetal (COSCOLIN, 2012). Esse tipo de estresse está associado à dificuldade de 

absorção de água, devido à elevada concentração de sais (SCHOSSLER, 2012). E, nessa 

situação, a planta acaba sofrendo mudanças hormonais e fisiológicas, as quais são 

responsáveis por ativar mecanismos de defesa, como a produção desses compostos (PROBST, 

2012). Já que os metabólitos secundários apresentam funções relevantes para a sobrevivência 

das plantas (BRAZ FILHO, 2010), principalmente em circunstâncias de estresse. 

Além da fitomassa e da fitoquímica de manjericão, também foi avaliada a 

citogenotoxicidade dos extratos aquosos e óleo essencial das plantas cultivadas com e sem 

indução ao estresse salino, utilizando-se o teste de Allium cepa. De forma geral, pode-se dizer 

que os resultados obtidos não foram conseqüência da utilização, ou não, da indução ao 

estresse salino, pois ao serem analisados todos os tratamentos não é possível observar essa 

relação.  

Apenas o extrato aquoso (5 g L
-1

) de manjericão cutlivado com indução ao estresse 

salino e o extrato aquoso (10 g L
-1

) de manjericão cultivado sem indução ao estresse salino 

(ambos preparados com plantas do cultivo de inverno) demonstraram possuir potencial 

citotóxico, reduzindo a proliferação celular. Quanto ao potencial genotóxico, apenas o 

tratamento com óleo essencial (0,10%) de plantas que receberam indução ao estresse salino 

durante o verão (13) apresenou esse efeito. Os demais tratamentos não apresentaram potencial 

citotóxico nem genotóxico. 

Ao analisar extratos aquosos (5 e 10 g L
-1

) preparados com as inflorescências de 

plantas de manjericão “Basilicão” cultivadas apenas em solução nutritiva padrão (1 dS m
-1

), 

ambos reduziram a proliferação celular das células de A. cepa, mas apenas o extrato de 10 g 

L
-1

 diferiu estatisticamente do controle em água destilada, apresentando efeito 

antiproliferativo. Tal efeito pode ter relação com os compostos encontrados em maiores 

concentrações nesses extratos: ácido rosmarínico, ácido cafeico e quercetina. Tal relação 

também foi mencionada no estudo realizado por Frescura (2014), quando extratos de alecrim 

apresentaram efeito antiproliferativo e, na sua constituição, o ácido rosmarínico também 

estava presente. 

A busca pela atividade antiproliferativa dentre os compostos de plantas medicinais e 

variadas fontes naturais tem sido cada vez mais frequente, por se tratar de um efeito contrário 
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aos carcinógenos. De acordo com Nobili et al. (2009), pode-se classificar os agentes com ação 

sobre o câncer em dois grupos: os inibidores da iniciação do processo carcinogênico e os 

inibidores da proliferação celular durante as fases de promoção e progressão do câncer. 

Tamanha é a importância de plantas com compostos químicos que possuam esse potencial. 

Muitas espécies, por meio do teste de A. cepa, já demonstraram possuir efeito 

antiproliferativo, tais como cafeeiro-do-mato (Psychotria leiocarpa Cham. et. 

Schlecht) (LUBINI et al., 2008), erva-santa (Aloysia gratissima (Gilles and Hook) Tronc.) 

(HISTER et al., 2009), guaco (Mikania cordifolia (L.F.) Willd.) (DIAS et al., 2014), cipó mil 

homens (Aristolochia elegans Mast) (PAULA et al., 2015) e amoreira-preta (Rubus sp.) 

(HISTER et al., 2017). Sendo o teste de A. cepa um excelente auxílio na busca de atividades 

importantes como o potencial antiproliferativo em produtos provenientes de plantas 

medicinais, aromáticas e condimentares. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A MF e a MS de folhas e de hastes e a MF da parte aérea total reduzem com a indução 

ao estresse salino (5 dS m
-1

), tanto no cultivo de verão quanto no de inverno. Enquanto que a 

MF, a MS e o número de inflorescências sofrem aumento na época de verão, não sendo 

observado perda ou incremento de MF, MS de inflorescências e NI, no inverno, e de MS da 

parte aérea total nas duas épocas de cultivo. O ROE das folhas, no verão e no inverno, e o 

ROE total reduzem, enquanto o ROE das inflorescências, no verão, aumenta com os períodos 

estudados. O ROE das inflorescências, no inverno, não apresenta diferenças estatísticas. 

O linalol é o composto majoritário do óleo essencial da cultivar Basilicão e, além de se 

manter predominante nas condições avaliadas, sua quantidade é aumentada com o uso de 

períodos de indução ao estresse salino. 

Os efeitos observados no teste citogenotóxico de extratos aquosos e óleo essencial de 

manjericão não estão associados aos períodos de indução ao estresse salino. E os extratos 

aquosos de inflorescências (5 e 10 g L
-1

), preparados com plantas cultivadas apenas em 

solução nutritiva padrão (1 dS m
-1

),  reduzem a proliferação celular das células de A. cepa, 

indicando um efeito citotóxico, a antiproliferatividade para os extratos das inflorescências da 

planta na concentração de 10 g L
-1

. Os compostos encontrados em maiores concentrações 

nesses extratos são: ácido rosmarínico, ácido cafeico e quercetina. 
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