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RENDIMENTO DO ÓLEO ESSENCIAL DE FOLHAS DE ALECRIM, DE PLANTAS 
REBROTADAS EM CULTIVO COM CAMA DE FRANGO E DOIS ESPAÇAMENTOS 
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O alecrim (Rosmarinus officinalis L.) é uma planta muito utilizada com fins medicinais, por sua ação anti-
inflamatória e antioxidante, além de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal e culinária. A espécie é 
comum na região mediterrânea, mas está bem adaptada ao Brasil, em diversos tipos de solo e clima. No 
entanto, sabe-se que o teor de metabólitos secundários das plantas medicinais pode variar em função 
das condições do ambiente. Em função do exposto, o objetivo do trabalho foi conhecer o rendimento do 
óleo essencial e a produtividade das plantas de alecrim cultivadas em solo com cama de frango, sob dois 
espaçamentos entre plantas, após a rebrota. O trabalho foi desenvolvido em área do Horto de Plantas 
Medicinais-HPM, da Universidade Federal da Grande Dourados-UFGD. Os fatores em estudo foram uso 
ou não de cama de frango em cobertura do solo (10 Mg ha

-1
) e espaçamentos entre plantas (0,80 e 1,20 

m), arranjados como fatorial 2 x 2, no delineamento experimental blocos casualizados, com cinco 
repetições. Aos 270 dias após o transplantio – DAT, as plantas foram podadas a 10 cm de altura do solo 
e deixadas para rebrotar. Durante o ciclo de cultivo, foram medidas as alturas das plantas e, aos 250 
DAT, fez-se a colheita, cortando-se as plantas a 10 cm de altura do solo. Avaliaram-se as massas 
frescas e secas de folhas e caules e o rendimento do óleo essencial, extraído por hidrodestilação em 
aparelho tipo clevenger, por 3 h. Os dados foram submetidos à análise de variância e quando se 
detectaram diferenças pelo teste F, as médias foram testadas por teste t, a 5% de probabilidade ou 
submetidas à regressão, em função dos DAT. As plantas cresceram linearmente durante o ciclo de 
cultivo, independente dos tratamentos no campo (Figura 1). As maiores produções de massas frescas e 
secas de folhas e caules de alecrim (Tabela 1) foram das plantas cultivadas sem cobertura com cama de 
frango e com espaçamento de 0,80 m entre plantas. O rendimento do óleo essencial variou entre os 
tratamentos, sendo os seguintes: sem cama e 0,80 m = 1,41%, com cama e 0,80 m = 1,26%, sem cama 
e 1,20 m = 1,10% e com cama e 1,20 m = 1,36%. Plantas de alecrim cultivadas sob o menor 
espaçamento e sem cama de frango foram mais produtivas em massa de parte aérea e rendimento do 
óleo essencial. 

 
FIGURA 1 – Altura de plantas de alecrim ao longo ciclo de cultivo, após a rebrota. Dados em função de 
cama de frango e espaçamentos foram agrupados. Dourados, UFGD, 2020. 
 
Tabela 1. Massas frescas de folhas (MFF) e caules (MFC) e massas secas de folhas (MSF) e caules 
(MSC) de plantas de alecrim cultivadas sob dois espaçamentos entre plantas, colhidas após a rebrota. 
Dados em função de cama de frango foram agrupados. UFGD Dourados - MS, 2020. 

 Massas frescas e secas (g/parcela) 

 MFF MSF MFC MSC 

0,80 794,2 a 290,4 a 645,4 a 327,6 a 
1,20 404,9 b 142,0 b 310,5 b 157,5 b 

C.V. (%) 50,67 50,23 47,64 47,76  

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste t, a 5% de probabilidade.  
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