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SELEÇÃO DE TIPOS DE Ocimum basilicum L. DE COR PÚRPURA PARA O 

MERCADO DE PLANTAS ORNAMENTAIS.

RESUMO

A espécie Ocimum basilicum L. é muito empregada na alimentação (tempero), como 

medicamento, na indústria de perfumaria (óleo essencial) e, mais recentemente, como planta 

ornamental, com as variedades de cor púrpuras. Contudo, a grande instabilidade da coloração 

destas variedades tem dificultado sua exploração comercial. Com o objetivo de avaliar a 

transferência de caracteres entre variedades de Ocimum basilicum L., e descrever o padrão de 

segregação de antocianina e de caracteres morfológicos em seedlings de um híbrido anão de 

Ocimum basilicum L., de interesse para o mercado de plantas ornamentais, três ensaios foram 

conduzidos na Estação Experimental da Biologia, Campus da Universidade de Brasília. No 

primeiro ensaio, mudas de três variedades de O. basilicum: Folha de Alface, Anão e “Dark 

Opal”, foram plantadas em talhões contíguos no sistema de filas triplas, em área de Latossolo 

Vermelho, para facilitar a transferência de genes via polinização natural, e suas características 

morfológicas descritas. No segundo ensaio, sementes de materiais das três variedades foram 

postas a germinar e suas características morfológicas descritas, assim como o padrão de 

segregação da cor púrpura. No terceiro ensaio, sementes de apenas uma planta anã, púrpura e 

de inflorescência compacta, selecionada no segundo ensaio, foram colocadas para germinar 

em sementeira, em estufa tipo “glasshouse”. Das plantas da progênie foram descritos: porte da 

planta, tamanho da inflorescência, aspecto do limbo e cor da planta, assim como a expressão 

da cor púrpura. A ocorrência de formas intermediárias evidencia polinização cruzada entre as 

procedências que compartilharam o campo experimental, confirmando que acessos do gênero 

Ocimum podem apresentar fecundação cruzada. Houve forte regressão da cor púrpura para a 

cor verde. O tipo selecionado para o comércio de ornamentais, plantas anãs com 

inflorescência compacta e cor púrpura, ocorreu apenas em 8,33 % das plantas obtidas no 

terceiro ensaio. Dada à instabilidade genética evidenciada na geração F3, a produção de mudas 

do tipo selecionado para o comércio de plantas ornamentais deverá ser feita por propagação 

vegetativa. Ensaios de autofecundação deverão ser programados, procurando minimizar esta 

instabilidade.
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Palavras chaves: Ocimum basilicum L., manjericão roxo, inflorescência compacta, padrão de 
segregação, estabilidade da cor púrpura.

Ocimum basilicum L. PURPLE COLOR PATTERN SELECTION FOR THE PLANT 

ORNAMENTAL MARKET

ABSTRACT

Ocimum basilicum is a very important species for food industry (sauce), as medicinal 

plant and aromatic uses. Recently it became interesting for the plant ornamental market with 

purple colored varieties. The purple color instability is a problem to be solved in order to 

improve the commercial exploitation of such plants. The main purpose of this work was to 

evaluate the transference of morphological characters between cultivars of O. basilicum and 

describe the segregation of the purple color and other morphological characters using a dwarf 

variety in order to select plants combining the purple color and compact inflorescences. Three 

assays were carried out in the Biological Experimental Station, University of Brasilia. In the 

first one, seedlings of three O. basilicum varieties and cultivars: “Lettuce Leaf”, “Dwarf” and. 

“Dark Opal”, were cultivated side by side to allow the gene transference by natural 

polinization. In the second assay, seeds of the three varieties collected in the first assay were 

growth in field to describe its morphological characteristics and the prevalence of purple 

color. In the third assay, seeds of only one dwarf and purple plant with compact inflorescence 

selected in the second assay were growth and cultivated in glasshouse, to describe the plant 

height, the inflorescence size, the foliar sheet shape and purple color prevalence. Strong 

reversion to the green color was observed. The selected pattern to ornamental market, dwarf 

purple plants with compact inflorescences occurred only in 8,33 % of the progeny. According 

to this instability plants to ornamental market could be produced only by cuttings. Selfing 

assays have to be programmed in order to stabilize the anthocyanin expression and the 

morphology as well.

Key words: Ocimum basilicum L., purple basil, compact inflorescence, segregation pattern, 

purple color stability.
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1 – INTRODUÇÃO GERAL

Entre as plantas aromáticas, as espécies pertencentes ao gênero Ocimum, família 

Lamiaceae, podem ser encontradas na Ásia Tropical, África, América Central e América 

do Sul, compreendendo de 50 a 150 espécies. Estas espécies têm sido empregadas desde a 

Antiguidade em rituais religiosos, na alimentação (como tempero) e como remédio 

(VIEIRA et al., 2000). Atualmente, além das formas de uso mencionadas, o cultivo 

comercial deste gênero tem sido estimulado visando à produção de óleo essencial para a 

indústria de perfumaria (PERECIN et al., 2002). 

Outro aspecto que envolve algumas espécies do gênero Ocimum diz respeito a uma 

característica marcante que é a variação de cor nas variedades predominantemente 

púrpuras. Tal característica vem despertando o interesse de alguns pesquisadores devido à 

sua grande importância tanto para o comércio de plantas ornamentais como para a indústria 

de corantes, haja vista a abundante fonte de antocianinas. 

As antocianinas são pigmentos responsáveis por uma variedade de cores atrativas 

de frutas, flores e folhas que variam do vermelho ao azul. Pertencem à classe dos 

flavonóides e são glicosídeos que apresentam açúcares ligados à sua estrutura, em meio 

natural, e estão localizadas na epiderme das plantas. Na ausência destes açúcares, as 

antocianinas são conhecidas como antocianidinas (TAIZ & ZEIGER, 1991). 

No lugar dos açúcares podem estar ligados grupos hidroxila (-OH) ou metoxila

(-OCH3) que alteram a cor das antocianinas, sendo que maior quantidade de grupos 

metoxila aumenta a intensidade da cor vermelha e, de hidroxila, intensifica a cor azul. 

Talvez a propriedade mais interessante das antocianinas seja a sua capacidade de mudança 

de coloração com o pH do meio. BROUILLARD & DUBOIS (1977) estudaram a cinética 

de transformação estrutural de antocianinas e cátions flavínicos, em resposta à acidez ou à 

alcalinidade do meio, e determinaram o mecanismo de mudança estrutural destes 

compostos. 

A instabilidade da coloração das variedades roxas de manjericão (O. basilicum L. 

var. purpurascens) é um grande problema, pois restringe o uso destas plantas em 

ornamentações, na culinária e como plantas medicinais. Durante muitos anos, cientistas 

têm se esforçado em estabilizar os genes controladores da antocianina, mas a obtenção de 
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um manjericão roxo estável é uma meta ainda distante de ser alcançada. Os genes que 

controlam a antocianina no manjericão são instáveis mesmo plantas propagadas 

vegetativamente podem mudar de cor.

Segundo PHIPPEN & SIMON (2000), a variedade roxa de manjericão tem uma 

média de 34% de reversão para plantas verdes ou com manchas verdes, não importando o 

número de autopolinizações que se faça. Esses autores verificaram que: 

- A antocianina é controlada por dois genes;

- Na propagação vegetativa há diferenças significativas na persistência da 

antocianina, dependendo da parte da planta usada para a propagação; 

- As condições ambientais podem levar à degradação da antocianina, ou seja, 

quando sob condições de baixa luminosidade, folhas localizadas nas partes mais baixas e 

mais internas ficam mais verdes; 

- A produção de antocianina é instável. Pode ser facilmente perdida e dificilmente 

adquirida. Por exemplo, plantas verdes nunca se tornam roxas em seu crescimento, 

entretanto, plantas roxas podem tornar-se parcialmente verdes. 

A grande possibilidade de exploração econômica de espécies de Ocimum como 

planta ornamenta tem estimulado uma série de pesquisas. O melhoramento vegetal destas 

espécies se faz na busca de plantas coloridas, frisadas e com inflorescências compactas. 

Foi constatado em Brasília-DF, o surgimento de um acesso verde com características da 

espécie Ocimum basilicum L., porém com hábito anão e com inflorescência compacta, o 

que chamou a atenção dos pesquisadores da área e, pelas características inusitadas do 

acesso, houve interesse em transferir tais características para variedades de cor roxa, 

mediante cruzamento natural facilitado, o que poderia provavelmente resultar em um 

produto interessante para o mercado de plantas ornamentais. 

O presente trabalho relata os resultados obtidos com os ensaios onde se tentou o 

aludido intercâmbio de genes. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - Origem

Dentro do universo das plantas aromáticas, o gênero Ocimum, pertencente à família 

Lamiaceae, pode ser encontrado na Ásia Tropical, África, América Central e América do 

Sul, compreendendo de 50 a 150 espécies. Importante salientar que entre a África Central e 

a Ocidental está o possível berço do taxon. A migração posterior a regiões geográficas 

distantes foi responsável pela introdução de variações mediante cruzamentos naturais e 

euploidia. Não obstante, a filogenia das espécies é pouco conhecida e as diferenças 

morfológicas entre muitos taxa são difíceis de serem definidas devido a presença de 

formas intermediárias nas populações nativas, tornando a nomenclatura muito complicada 

(GUPTA, 1994). 

2.2 - Nomenclatura

Dentre as espécies do gênero Ocimum, o O. basilicum L. é a mais cultivada comercialmente para 

utilização de suas folhas verdes e aromáticas, usadas frescas ou secas, como condimento, ou na obtenção de 

óleo essencial, importante na indústria de perfumaria e na aromatização de alimentos e bebidas (MAROTTI 

et al., 1996).

O nome basilicum deriva do grego basilikon e significa rei, e o nome genérico 

Ocimum é uma versão latina do termo grego ózein, que significa cheiro. Por isso é 

conhecida como erva rainha. Tão rainha que na antiguidade a colheita obedecia a 

complicados rituais. Antes de se tocar no manjericão, a mão direita tinha que ser purificada 

com folhas de carvalho e, a esquerda, precisava ser lavada em três fontes diferentes. Foi 

escolhida pelos indianos para se jurar sobre ela nos tribunais. Como foi encontrada 

crescendo junto ao túmulo de Cristo após sua ressurreição, é usada por algumas igrejas 

para preparar a “água sagrada”. 
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2.2.1 - Nomes vulgares 

No Brasil, a espécie Ocimum basilicum L. é comumente conhecida como Alfavaca, 

Manjericão ou Basilião, porém Alfavaca Cheirosa, Basilico Grande, Herva Real, 

Manjericão de Molho e Manjericão dos Cozinheiros são outras denominações populares da 

espécie. Na África é conhecida como Ioruba, na Argentina e Venezuela, como Albahaca, 

em Cuba, como Iororó e Mechuco, no Haiti, como Fonbazen e Atiyayo. Os indianos a 

denominam de Máli-tulshi, e ingleses e norte americanos, de Sweet Basil. Nas Filipinas é 

conhecida como Balanoi, na França, Herbe Royale e Oranger de Savonetier, na Abissínia, 

Sessék, e, no Ceilão, Suvande - Tala (JUCÁ, 2000).

2.3 - Diversidade de espécies

De acordo com JUCÁ (2000), as espécies do gênero Ocimum mais relatadas no 

Brasil são: O. carnosum L.K. & Otto, O. fluminense (ocorre desde o Ceará até o Rio de 

Janeiro, com sinonímia de água de cheiro em Pernambuco e Santa Maria, na Bahia), O. 

gratissimum L., O. frutescens Mill, O. petiolare Lam. (com sinonímia de manjericão 

cheiroso, Máli- Tulshi na Índia e Segurelha em Portugal), O. nudicale, O. sellowii Bth. = 

O. ebracteatum Pohl. (encontrada na Bahia e Minas Gerais), O. tweedianum Benth. 

(encontrada em São Paulo e Rio Grande do Sul).

Essa diversidade de espécies provavelmente se deve à ocorrência de polinização 

cruzada o que facilitaria a hibridação, resultando em grande número de subespécies, 

variedades e formas (MORALES & SIMON, 1990), dificultando a classificação das 

inúmeras variedades conhecidas. Para dificultar um pouco mais a taxonomia deste gênero, 

ocorrem muitas variedades botânicas, cultivares e tipos químicos dentro das espécies e que 

podem não se diferenciar morfologicamente (SIMON, 1999). As variações mencionadas 

são mais expressivas no tamanho (grandes ou pequenas), cor (de verde a roxo escuro) e 

formato da folha (onduladas ou crespas); na cor da flor (que pode ser branca, púrpura ou 

roxa); nas características de crescimento (forma, altura, época da florada) e no aroma, 

característica de maior interesse econômico. De acordo com o aroma, as variedades de 

Ocimum basilicum L. podem ser classificadas como doce, limão, canela ou cinamato, 

cânfora, anis e cravo (BUSTAMANTE, 1996).



5

ALBUQUERQUE & ANDRADE (1998) realizaram uma revisão taxonômica do 

gênero Ocimum e determinaram três secções: Ocimum, Gymnocimum e Hierocimum. Na 

secção Ocimum figuram O. americanum, O. basilicum, O. gratissimum, O. 

transamazonicum e O. minimum. Na secção Gymnocimum, O. campechianum e, na secção 

Hierocimum, O. tenuiflorum. 

Por outro lado, BARBOSA (1884) e BUSTAMANTE (1996) mencionam apenas 

duas espécies, o “Manjericão Grande” ou “Alfavaca” (Ocimum basilicum L.), e o 

“Manjericão Pequeno” (Ocimum minimum L.). Citam, como pertencentes à primeira 

espécie, as variedades “Manjericão Grande Violeta", “Grande de Folha de Alface” e 

“Grande Frisada”. A segunda espécie é mais anã, compacta e mais ramificada do que a 

primeira, tem folhas pequenas, verdes ou violetas segundo a variedade cultivada. 

Entretanto, novas variedades têm sido e poderão ser ainda descritas. 

ALBUQUERQUE (1999) descreveu, em Pernambuco, uma nova variedade de O. minimum

com base na morfologia vegetativa, no hábito da planta, no indumento dos ramos e na 

pigmentação púrpura, que foi denominada de O. minimum var. religiosum.

A classificação das espécies pode ser feita por vários métodos. Aqueles que 

analisam os estômatos e o número de cromossomos têm-se mostrado inconsistentes na 

classificação das variedades de Ocimum basilicum L.. DARRAH (1980) sugere um outro 

método mais eficiente, porém, ainda longe do ideal: a classificação química das espécies, 

que leva em consideração o tipo de óleo presente em cada planta. Desta forma, aquele 

autor classificou a espécie Ocimum basilicum L. em sete tipos:

- Tipos altos e esguios (grupo do “Sweet basil”),

- Tipos robustos de folhas largas, 

- Tipo anão com folhas pequenas e grandes, 

- Tipos compactos também descritos como O. basilicum var. thyrsiflora, 

- Púrpuros com tradicional sabor doce, e

- Púrpuros como ´Dark Opal´,

Nessa linha, SIMON (1990) classificou um possível híbrido entre O. basilicum e O. 

forskolei e O. citriodorum, que apresenta aroma de limão.

GUPTA (1994) menciona que a classificação das espécies também pode ser feita 

com base no perfil do óleo volátil. Esse tipo de análise tem sido bastante utilizado no meio 

científico. 
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GRAYER et al. (1996a) analisaram 16 acessos de O. basilicum, um acesso de O. 

citriodorum e um de O. minimum, com o intuito de identificar flavonóides externos. O. 

basilicum apresentou um ou dois flavonas principais do tipo aglicona, identificadas como 

salvigenina e nevadensina, e dez menores (cirsileol, cirsilineol, eupatorina, apigenina, 

acacetina, genkwanina, apigenina 7,4’-dimetil eter, cirsimaritina, ladaneina e gardenina B). 

Xanthomicrol, a única flavona lipofílica tão relatada em O. basilicum não foi detectada. 

Foram observadas diferenças apreciáveis entre os acessos tanto na concentração total de 

flavonóides como na relação nevadensina/salvigenina, que, no geral, não apresentou 

correlação com caracteres morfológicos. O perfil de flavonóides superficiais de O. 

citriodorum foi muito semelhante ao de O. basilicum, mas bastante diferente em relação ao 

de O. minimum. Somente éteres 4’-metil derivados da apigenina foram detectados em O. 

minimum. Não foram encontrados éteres derivados de apigenina e luteolina, nos quais 4’-

hidroxilas estão livres. A relação nevadensina/salvagenina foi bem maior em O. minimum

que em O. basilicum e O. citriodorum. Para os autores, estas diferenças reforçam a tese de 

que O. minimum seria outra espécie e não uma variedade de O. basilicum.

GRAYER et al. (1996b), utilizando folhas frescas e folhas secas e extração a baixa 

temperatura, estudaram 16 acessos de Ocimum basilicum e um acesso de O. citriodorum. 

Cerca de 30 monoterpenóides, sesquiterpenóides e fenilpropanóides foram identificados. 

Os principais componentes (mais de 20% do total da composição do óleo essencial) para 

O. citriodorum foram nerol e geraniol; para O. basilicum foram linalol, metil cavicol, 

eugenol, metil eugenol e geraniol. Os perfis químicos de folhas frescas e secas 

praticamente não diferiram na mesma planta, mas as concentrações de metil cavicol e 

eugenol em relação ao linalol, em termos gerais, decresceram mais nas folhas secas. Parece 

haver uma pequena correlação entre padrões de óleo essencial e a classificação varietal de 

O. basilicum, considerando a heterogeneidade química de O. basilicum e sua utilização 

como cultura produtora de óleo essencial, temperos, fitoterápicos e agente de controle de 

insetos, a avaliação do perfil químico é determinante da eficácia. Neste caso, a 

classificação infraespecífica deve considerar o perfil químico, o que levou os autores a 

sugerirem um sistema para classificação de quimiotipos.

SUCHORSKA & OSINSKA (2001) estudaram a morfologia, o desenvolvimento e 

a composição química de cinco tipos de O. basilicum L.. Os parâmetros analisados foram: 

altura, crescimento, marcha do florescimento, estrutura da inflorescência, produtividade e 
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composição do óleo essencial e o valor sensorial. Houve diferença significativa para altura, 

tamanho e cor da folha, a quantidade de flores e a produtividade. Apenas três dos tipos 

foram classificados como do tipo europeu.

Duas cultivares de O. basilicum L. denominadas de Maximum e Minimum, 

cultivadas hidroponicamente, apresentaram entre si diferenças significativas no conteúdo 

de 1,8-cineol e trans-farneseno. A cultivar Maximum apresentou maior produção tanto de 

matéria fresca quanto de seca. Contudo, quanto ao conteúdo em óleo essencial, não foi 

observada diferença significativa entre as cultivares, que foram classificadas como do tipo 

“europeu” ou “rico em linalol”, de acordo com o conteúdo deste componente no óleo 

essencial, que foi 50,7 %, para Maximum, e 50,8 %, para Minimum (TEIXEIRA et al., 

2002).

Utilizando a técnica Random Amplified Polimorfic DNA (RAPD), VIEIRA et al. 

(2003) discriminaram 37 acessos de nove espécies de Ocimum. Os autores concluíram que 

as espécies domesticadas: O. minimum, O. basilicum e O. citriodorum guardavam entre si 

elevada similaridade, e que as espécies não domesticadas O. americanum, O. gratissimum

e O. kilimandscharicum apresentavam a mais baixa similaridade. Também foi colocado 

que O. minimum deveria ser considerada uma variedade de O. basilicum.

2.4 - Descrição morfológica

De acordo com ALBUQUERQUE & ANDRADE (1998), é a seguinte a descrição 

de Ocimum basilicum L.: 

_ Planta epígea, fanerocotiledonar, do tipo “macaranga”. Raiz primária relativamente fina, 

hialina, com velum e pêlos largos, hialinos e finos. Hipocótilo: 0,4-0,6 cm de longitude 

entre os 3 e os 5 dias, grosso, suculento, de cor verde, com pêlos curtos, hialinos e retos.  

Paracotilédones em número de 2, de 2,2-2,8 x 1,4-2 mm entre os 3 e os 5 dias, longos ou 

ovais, muito largos à medida que se desenvolvem, opostos, subsésseis, membranosos, 

verdes; ápice obtuso; base auriculada; pecíolo brevíssimo, achatado.

_ Planta herbácea, podendo apresentar de 30 a 100 cm de altura, anual ou perene, de base 

lenhosa, aromática. Talos retos ou ascendentes, de seção quadrangular, podendo ou não 

apresentar pêlos (com pêlos invertidos concentrados sobre as faces opostas do talo), 

algumas vezes com pêlos nos nós, relativamente mais largos, eretos, dispersos. Ramos 
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robustos ou delgados, abertos ou fechados, sublenhosos ou não, pilosos ou não, eretos ou 

ascendentes, que terminam algumas vezes na mesma altura. Folhas: 1,4-5,8 x 0,9-3,0 cm, 

em forma de ovo ou elípticas, inteiras ou sem bordos serreados na metade superior, agudas 

ou quase agudas, em forma de cunha, com glândulas, sem pêlos ou com pêlos invertidos 

sobre as bordas e os nervos inferiores; pecíolos com 0,2-1,5 cm, com canais ou não, +/-

peludos. Inflorescência: 6-30 cm de comprimento, mole, delgada, robusta, ramificada ou 

não; verticilos separados entre 0,9 e 2 cm; eixo da inflorescência sem cicatrizes negras; 

brácteas de 7-11 x 3,5-5 mm, persistentes ou não em forma de ovo, de agudas a pontudas, 

em forma de cunha a afilamento gradativo, peludas (com pêlos relativamente mais largos 

nos bordos); pedicelos de 3-5 mm, eretos, achatados, ligeiramente curvados, com pêlos 

curtos e retos. Cálice: 3-5 mm na antese, ligeiramente reflexo, +/- peludo na face externa e 

com velum na interna, com um denso anel de pêlos; lábio superior grande, redondo, 

decurrente cerca da base do tubo; lóbulos médios do lábio inferior lanceolados, de 

acuminados a cuspidados, lóbulos laterais deltóides, cuspidados; cálice frutífero de 5-7,5 

mm, reflexos, de boca aberta, lábio superior cresce junto. Corola: 5-11 mm, branca, 

branco-verde ou ligeiramente púrpura; tubo reto, infundibuliforme, mais largo que o cálice, 

sem pêlo; lóbulos do lábio superior, redondos, ligeiramente sinuosos, peludos no dorso; 

lábio inferior de quase longo a oblongo-elíptico, de bordo com crenas, peludo no dorso. 

Aparecem fora entre 3 a 7 mm, os posteriores grandes, com apêndices sem pêlos ou 

peludos a cerca da base. Ovário sem pêlos. Frutos de hasta 1,5-2,5 mm, em forma de ovo, 

negras; pericarpo reticulado-faveolado (células em retículo ou em formato de favo), com 

grande quantidade de mucilagem de aspecto lenhoso.

2.5 - Biologia floral 

Estudos fenológicos reforçam a assertiva de que acessos do gênero Ocimum podem 

apresentar fecundação cruzada, apesar de se reproduzirem predominantemente por 

autofecundação, o que evidencia a ampla versatilidade reprodutiva deste gênero, 

acentuando a variabilidade genética, a qual é essencial para sua evolução (AMARAL et al., 

1997; ALMEIDA et al., 2004). 

A grande variabilidade genética já mencionada tem sido constatada pela avaliação 

de características como número de inflorescências, número de flores por inflorescência, 
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produção de sementes por planta, ocorrência de visitantes florais, dentre outros. 

CAMPESTRINI & MATTOS (2006), realizando estudos fenológicos em plantas obtidas 

de sementes de uma procedência de Ocimum basilicum L. coletada ao acaso em campo 

aberto na cidade de Brasília - DF, verificaram que o número médio de flores por planta foi 

481,28; o número médio de inflorescências por planta, 5,71; a média de flores por 

inflorescência, 89,05. A taxa média de emissão de flores em pleno florescimento foi de 

12,50 flores por inflorescência por semana. A planta mais produtiva emitiu 828 flores e 

apresentou 10 inflorescências, enquanto a menos produtiva, 240 flores com apenas quatro 

inflorescências. Uma das plantas analisadas apresentou apenas duas inflorescências. Duas 

plantas apresentaram um retardo de 83 dias na emissão de flores. Em decorrência dessa 

variação, a produção de sementes por planta variou de 476 a 1846, as quais 

corresponderam a 0,62 e 2,40 g na planta com menor e maior produção, respectivamente. 

Apesar das discrepâncias, os autores consideraram essas variações como promissoras para 

a seleção de plantas de florescimento tardio. As observações fenológicas do ensaio foram 

interrompidas quando as plantas começaram a apresentar sinais de senescência, com o 

amadurecimento das sementes aos 180 dias após a semeadura. 

O estudo conduzido por CAMPESTRINI & MATTOS (2006) corrobora os 

resultados apresentados por SILVA & BRANDÃO (2005) que detectaram que a 

senescência de cultivares de manjericão, Ocimum basilicum L., ocorria dos 160 aos 180 

dias após a semeadura. No entanto, a quantidade média de flores encontrada na mesma 

espécie, e em condições semelhantes de manejo, em ensaio conduzido por JUCÁ (2000),

foi três vezes superior à obtida com a planta de melhor desempenho reprodutivo naquele 

ensaio.

Em estudo sobre visitantes florais em procedência classificada como Ocimum 

minimum L. (Labiatae), PEREIRA NETO & BARROS (2000) descreveram a morfologia 

floral, determinaram o horário de antese e realizaram teste de polinização artificial 

(autopolinização, polinização automática, cruzada e apomixia), bem como o 

acompanhamento da polinização natural. Foi observada floração praticamente durante todo 

o ano e flores com antese diurna, entretanto, não houve produção de frutos.

ALVES (2002), trabalhando com o mesmo material genético de PEREIRA NETO 

& BARROS (2000), reclassificou a espécie utilizada no referido trabalho como sendo um 

híbrido estéril. Uma característica importante que o levou a rever a classificação proposta 
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por aqueles autores, foi o fato conhecido de que as flores produzidas por O. minimum são 

férteis e as características morfológicas da plantas eram bem próximas de outras relatadas 

por CAMARGO (1998) ao descrever um híbrido entre Ocimum canum e O. basilicum.

Tais características distanciavam-se daquelas da planta do padrão de O. minimum, não 

apenas na morfologia como no fato de suas flores serem estéreis. Ficou evidenciado que o 

manjericão híbrido seria uma forma intermediária do cruzamento entre Ocimum canum e 

O. basilicum, conforme o relato de CAMARGO (1998), baseado nos comentários do 

botânico taxonomista Raymond M. Harley, constantes da ficha da exsicata da planta 

depositada no Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo.

2.6 - Insetos polinizadores

Em estudo sobre visitantes florais em procedência classificada como Ocimum 

minimum L. (Labiacea), PEREIRA NETO & BARROS (2000) acompanharam a 

polinização natural e verificaram que os visitantes florais encontrados foram himenópteros 

e lepidópteros, sendo registradas as seguintes freqüências: Apis melifera (170 

visitas/minuto, com duração de 3 a 12 segundos/visita), Paratrigona lineata (72 

visitas/minuto, com duração de 10 a 20 segundos/visita), Lasioglosum sp. (com visitas de 8 

a 12 segundos), e Lepidoptera (sem eficiência como coletor de pólen).

TOLEDO et al. (2003), estudando a preferência de insetos polinizadores, 

observaram 11 espécies vegetais pertencentes a nove famílias: Mangifera indica 

(Anacardiaceae); Allamanda sp. (Apocynaceae); Tabebuia serratifolia (Bignoneaceae); 

Cosmos bipinnatus (Asteraceae); Leonorus sibiricus, Ocimum americanum e Ocimum 

gratissimum (Lamiaceae); Eichornia crassipes (Pontederiaceae); Antigonon leptopus 

(Polygoniaceae); Dombeya wallichii (Sterculiaceae) e Foeniculum vulgare (Apiaceae). 

Concluíram que a família Lamiaceae destacou-se na preferência de vários polinizadores a 

saber: Apis mellifera (para estes polinizadores, foi segunda família em preferência, com 

55,56 %), Trigona spinipes, (a primeira em preferência, com 63,95 %), Trigona angustula, 

(também a primeira em preferência, 60,87 %). Ocimum americanum foi a segunda espécie 

em preferência das abelhas (16,31 %), perdendo apenas para Dombeya wallichii (32,63 %).

Trigona angustula foi o visitante mais freqüente (60,87 %) em O. gratissimum.
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GONÇALVES (2006) concluiu que a presença de menor número de flores e maior 

produção de frutos em Ocimum gratissimum pode sugerir menor eficiência em atrair 

polinizadores, o que favorece a autogamia. Flores pequenas, androceu e gineceu próximos 

são características de plantas autógamas. Argumenta que as flores de Ocimum gratissimum

apresentam atributos florais relacionados à síndrome floral de melitofilia, mas que essas 

características nem sempre são suficientes para definir o poder da espécie em atrair 

polinizadores, o que é ainda mais enfatizado pela coloração não-vistosa da corola. No 

entanto, sugere que o principal polinizador de O. gratissimum seja Apis mellifera, sendo 

que os insetos mais freqüentes nas inflorescências de Ocimum gratissimum foram 

principalmente Apis mellifera, Trigona sp e Scaptotrigona sp. A maior freqüência de Apis 

mellifera ocorreu às 7h da manhã nos dois meses. No mês de maio, Trigona sp. teve maior 

atividade das 7h às 9h da manhã e, no mês de junho, às 7h da manhã. Por outro lado, 

Scaptotrigona sp teve maior ocorrência das 7h às 11h nos dois meses. 

2.7 - Aspectos agronômicos do gênero Ocimum

2.7.1 - Clima e solo

As melhores condições para o manjericão são os climas quentes ou amenos, sendo 

que não suporta as baixas temperaturas e não tolera geada. Nos locais de clima frio é 

cultivado em estufas. Solos bem drenados e ricos em matéria orgânica são mais indicados 

para seu cultivo (HERTWIG, 1986; BUSTAMANTE, 1996; CORREA JR. et al., 1991).

2.7.2 - Plantio (semeadura e transplantio)

Pode ser cultivada durante todo o ano. A produção de mudas pode ser feita por 

sementes ou por estacas. As estacas deverão ser retiradas de ponteiras de ramos vegetativos 

de uma planta adulta, de planta que não esteja florescendo, e devem medir de 5 a 10 cm. 

No caso de mudas por sementes, a germinação ocorre 4 a 14 dias após a semeadura. O 

transplante das mudas para o local definitivo, canteiro ou vaso, deve ser realizado quando 

estas apresentarem 4 ou 5 folhas definitivas. Não é muito tolerante ao transplante, daí 

porque deve ser semeada em pequenos copos e deve ser plantada sem que se moleste o seu 

sistema radicular. No semeio, cobre-se a semente com apenas uma fina camada de solo, 
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caso contrário ela não germinará bem. O espaçamento médio deve ser de 20 a 30 cm entre 

plantas. 

2.7.3 - Tratos culturais

O manjericão responde bem à irrigação, desde que não excessiva, e à adubação 

nitrogenada com uma boa produção de folhas aromáticas e suculentas. 

BUSTAMANTE (1996) assinala três problemas fitossanitários como sendo os mais 

importantes: o tombamento das mudas nas sementeiras, causado por fungos de solo, 

pulgões e formigas, e o apodrecimento das raízes da planta adulta causado por excesso de 

água no solo. Para pulgões e formigas, o autor recomenda o controle químico. 

ALMEIDA & MATTOS (1997) e KARL et al. (1997) descrevem o parasitismo do 

nematóide Meloidogyne javanica sobre Ocimum basilicum seleção BURPEE registrando o 

decréscimo na produção de sementes como sendo diretamente proporcional ao nível de 

inóculo no solo. ALMEIDA & MATTOS (1997), testando cinco níveis de inóculo do 

nematóide, em telado e em vasos de 4 L, relatam uma queda de produção de sementes de 

4,01 g/planta (testemunha) para 2,01g/planta, no nível mais alto de inóculo (10.000 ovos 

por vaso de 4 L). Os autores, via de regra, recomendam o controle cultural do nematóide.

2.7.4 - Colheita 

A colheita comercial inicia-se quando a planta atinge o ponto máximo de 

desenvolvimento. O corte é feito a 15 cm da superfície do solo. Isso garantirá melhor 

rendimento na segunda colheita. Se as plantas não forem consumidas frescas (uma boa 

cultura proporciona de 1 a 1,5 kg de ramos e folhas frescas por touceira), devem ser 

deixadas ao sol por duas a três horas, para secagem e posterior produção de óleo essencial. 

Qualquer que seja o uso que se fizer da planta, é necessário evitar o amontoamento e o 

umedecimento, para impedir a fermentação dos galhos e folhas. Para fins medicinais, 

coleta-se quando a planta está em flor. Para fins culinários, em qualquer época. 
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2.8 - Uso geral do gênero Ocimum

Como mencionado anteriormente, o emprego das diversas espécies do gênero 

Ocimum, nas últimas décadas, tem se intensificado não apenas visando a produção para 

fins culinários e medicinais, mas também no comércio de plantas ornamentais e extração 

de óleo essencial.

Desde a Antiguidade, os povos empregavam essas espécies em rituais, na 

alimentação e como remédio. Os antigos gregos consideravam o basilicão um antídoto para 

o basilisk, uma serpente mítica cujo hálito e o olhar eram tidos como fatais. Eles também 

acreditavam que o plantio do basilicão deveria ser acompanhado de conjurações recitadas, 

um costume ainda hoje adotado por alguns plantadores. Para os italianos, o basilicão era 

um símbolo de amor. Mesmo atualmente, um raminho de basilicão é portado ao peito 

como um charme de amor (PRENIS et al., 1990). Em Portugal, a planta (O. minimum L.) é 

cultivada principalmente para fins decorativos, sendo imprescindíveis nas festas dos santos 

populares. São vendidas em vasos, no mês de julho (verão) (GARDÉ & GARDÉ,1977).

O basilicão nativo na Índia é sagrado para os hindus. Há muito o basilicão mais 

comum e largamente conhecido na Índia é o basilicão sagrado (O. sanctum). Ele é plantado 

ao redor dos templos, para purificar o ar e proteger do mal. Também é cultivado em jardins 

e como planta de vaso para oratórios nas casas dos hindus. O tulsi é uma planta sagrada e 

reverenciada na mitologia hindu. Acredita-se que uma folha do basilicão colocada sobre o 

peito de um morto, garante sua entrada no paraíso. No Brasil, O. minimum integra o elenco 

de plantas do gênero Ocimum utilizadas em cerimônias de cultos afro-brasileiros. As outras 

espécies são O. americanum, O. basilicum e O. gratissimum (ALBUQUERQUE & 

ANDRADE, 1998).

2.8.1 - Uso na culinária

Largamente utilizadas na culinária, as folhas do manjericão possuem aroma forte e 

característico, sem comparação com outras ervas. O manjericão de folha miúda O. 

minimum é utilizado principalmente nos países meridionais como condimento, para 

aromatizar pratos de carne, saladas, guisados etc. O basilicão doce (Basilicão Francês) é 

muito cultivado comercialmente na Europa. Há duas espécies ricas em eugenol e metil 
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cavicol, utilizadas principalmente para dar gosto a alimentos e para confeitaria. Emprestam 

aroma a molhos, ketchups, pasta de tomate, pickles, coberturas, vinagre e molho de carne, 

e para dar perfume a cremes dentais. 

2.8.2 - Uso na medicina popular

Como planta medicinal, o manjericão combate vômitos, cólicas intestinais e 

diarréias; ativa os órgãos sexuais, menstruação e combate a esterilidade. Age sobre o 

aparelho urinário melhorando o funcionamento dos rins. Atua nos estados gripais aliviando 

tosses, bronquite e rouquidão. Usa-se o chá de folhas de manjericão em gargarejo para as 

dores de garganta; em bochechos ajuda na cicatrização de aftas; o chá é diurético, tônico e 

anti-séptico. As compressas de manjericão (uma pasta pilada com as folhas) ajudam as 

mães que ficam com os seios doloridos ou com rachaduras depois da amamentação e 

também podem auxiliar nos espasmos musculares (PANIZZA, 1997; RUDDER, 2002). 

Em estudos conduzidos por AKHTAR & MUNIR (1989), estes autores encontraram um 

efeito antigastroulcerogênico do pó e dos extratos aquoso e metanólico das folhas de 

Ocimum basilicum em ratos com gastrite ulcerosa induzida. O tratamento reduziu o índice 

de úlcera bem como a produção de ácido (efeito registrado com o extrato metanólico). Foi 

observado que a secreção de hexosamina aumentou. Os resultados sugerem que o efeito 

antiulcerogênico decorreu do decréscimo na produção de ácido e de pepsina em função do 

aumento da resistência da mucosa gástrica.

2.8.3 - Óleos essenciais de Ocimum sp

No âmbito mundial, o Brasil se posiciona como o 4º maior exportador, depois dos 

EUA, França e Reino Unido. Os valores exportados pelo setor nacional de óleos essenciais 

decorreram da comercialização de óleos essenciais cítricos, em especial do óleo essencial 

de laranja. Há uma discrepância considerável no valor unitário/tonelada pago aos 

exportadores brasileiros, cerca de 10 vezes menor que aquele recebido pelos três primeiros 

exportadores. De modo geral, os produtos exportados pelo país são caracterizados por 

grande volume, baixo preço de mercado e com pouco valor agregado (VILHA et al., 2004). 

Além dos óleos cítricos, o mercado tem estimulado a exportação de óleos essenciais não 
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cítricos, como óleo de Pau-rosa (Aniba rosaeodora), Eucalipto (Eucalyptus sp), Priprioca 

(Cyperus articulatus), Manjericão (Ocimum sp), entre outros. 

A expansão deste nicho de mercado tem estimulado a avaliação de espécies do 

gênero Ocimum, que possuem número considerável de óleos essenciais, cuja demanda em 

indústrias de fármacos, alimentos, flavolizantes e perfumes, vem aumentando 

consideravelmente (GUPTA, 1994). Os países da Europa têm fixado especificações para as 

folhas de basilicão: 13 % de umidade, conteúdo de metil cavicol em 67 %, conteúdo de 

linalol em 15 %, ausência de insetos e fungos, mínimo de 3 % de folhas fragmentadas e 15 

% de folhas marrons, além de exalar odor de mentol e anis (GUPTA, 1994).

O óleo essencial pode ser extraído das folhas e ápices com inflorescências e há 

diferentes técnicas de extração (hidrodestilação, extração supercrítica e extração com 

solventes) (LACHOWICZ et al., 1997). O conteúdo dos óleos essenciais pode caracterizar 

os manjericões em tipo Europeu, Francês ou Doce, Egípcio, Reunião ou Comoro, Bulgário, 

Java ou Cinamato de Metila, e Eugenol, sendo o primeiro tipo (Europeu) o mais valorizado 

comercialmente, cujos constituintes principais são linalol (40,5 a 48,2 %) e metil cavicol 

(estragol) (29 a 31,6 %) (CHARLES & SIMON, 1990). 

De acordo com MAZUTTI et al. (2006), o rendimento em extrato e o perfil químico 

de óleos essenciais/extratos de plantas podem ser influenciados pela localização 

geográfica, época de colheita, formas de cultivo, condições climáticas, idade do material, 

período e condições de armazenamento. Para melhorar a produção e extração de óleo 

essencial de espécies do gênero Ocimum, alguns dos pontos acima mencionados já foram 

avaliados. 

A espécie Ocimum basilicum L. ocorre em muitos lugares sob diferentes formas, 

variedades e quimiotipos com marcada variação na composição do óleo essencial. Essa 

variação foi retratada por VASCONCELOS et al. (2003) ao analisarem O. basilicum L., O. 

basiculum var. minimum e O. basilicum var. purpurascens, cultivados no Nordeste do 

Brasil. Os autores constataram que na composição química do óleo extraído de O. 

basilicum var. minimum ocorre predomínio de metil cavicol (estragol), enquanto nas 

demais espécies predomina o linalol. A variabilidade entre espécies do gênero Ocimum

quanto à produção e composição tem sido relatadas em diversos trabalhos.

SUH & PARK (1999a) analisaram a composição do óleo essencial de O. basilicum

L., O. basilicum. var. purpurascens e O. minimum, cultivados hidroponicamente, e 
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verificaram que os principais componentes foram: linalol, metil cavicol, eugenol e 

cariofileno. O. basilicum L. produziu a maior quantidade de óleo e O. minimum, a menor. 

Com relação à estação de plantio, resultados apresentados por SUH & PARK (1999b) 

mostram que a estação de plantio (primavera, verão e inverno) tem efeito significativo 

sobre a produção, em termos de quantidade e na composição do óleo essencial das três 

espécies mencionadas. A quantidade total de óleo essencial foi variável com a estação. Os 

óleos essenciais produzidos no inverno contiveram mais sesquiterpenos e, os produzidos 

no verão, menos. Observou-se maior concentração de óleo essencial no verão e na 

primavera, sendo que o óleo essencial produzido no verão continha mais linalol e eugenol. 

Outro aspecto levantado pelos autores em outra avaliação (SUH & PARK, 1999c) diz 

respeito à suplementação de magnésio. Em termos gerais, o aumento da produção de óleo 

foi diretamente proporcional ao suplemento de magnésio e a resposta em crescimento 

vegetal foi diferenciada entre as espécies. A produção de linalol em O. basilicum var. 

purpurascens e O. minimum decresceu com o aumento na suplementação de magnésio, 

entretanto, em O. basilicum L. ocorreu o inverso.

SILVA et al. (2005), ao verificarem a influência da época de colheita (verão e 

inverno), do horário de colheita (manhã e tarde) e do período de armazenamento (3, 6 e 9 

dias) na conservação de Ocimum basilicum L. e na composição do óleo essencial, 

observaram que não houve efeito da época de colheita sobre a composição química do óleo 

essencial, mas os teores de eugenol e linalol aumentaram durante o armazenamento.

Em experimento conduzido por CHAVES et al. (2002) a influência da fertilização 

orgânica (0, 4, 8 e 12 kg de adubo orgânico/m2) sobre a produção de folhas e óleo essencial 

de Ocimum gratissimum foi avaliada. Foram feitas duas colheitas, uma no outono (maio) e 

outra no inverno (agosto). Não houve diferença estatística para fertilização orgânica, mas 

sim diferenças quanto à estação. Os principais constituintes do óleo essencial foram o 

eugenol e o 1,8-cineol. O total de eugenol foi mais alto no outono, enquanto a presença de 

outros componentes incluindo 1,8-cineol, β-selineno e trans-cariofileno foram dominantes 

no inverno.

Com o objetivo de avaliar a produção de biomassa, o rendimento e a composição de 

óleo essencial em manjericão de folha larga (Ocimum basilicum L.) e em manjericão de 

folha estreita (Ocimum minimum L.), cultivados em ambiente protegido utilizando 

hidroponia, substrato preparado e substrato comercial, FERNANDES et al. (2004) 
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encontraram maior produção de massa verde no sistema hidropônica para as duas espécies. 

Quanto à composição química dos óleos essenciais, as plantas de manjericão de folha 

estreita apresentaram maior rendimento (10 %) que as de folha larga, e linalol e α-trans-

bergamoteno foram os componentes mais abundantes nas duas espécies. 

Em estudo sobre a composição química do óleo essencial de 24 amostras frescas e 

secas de O. basilicum L., CHALCHAT et al. (1999) identificaram 53 componentes. O 

principal constituinte das 24 amostras analisadas foi o linalol (60 a 70 %), seguido pelo 

eugenol, metil eugenol e metil cavicol. Os subtipos não foram afetados pela origem ou 

procedência do material. BLANK et al. (2004), ao avaliarem 55 genótipos de acessos de 

Ocimum sp., verificaram grande amplitude entre os acessos quanto ao teor, 0,202 a 2,536 

mL/100g, e rendimento de óleo essencial, 1,103 a 21,817 L/ha. Dentre os acessos, apenas 

seis genótipos de Ocimum basilicum L. mostraram-se mais promissores quanto ao teor, 

rendimento e linalol. Segundo o s autores, estes poderiam ser indicados para programas de 

melhoramento genético visando a obtenção de cultivares com alto rendimento de óleo 

essencial rico em linalol.

Com relação aos constituintes do óleo essencial das espécies de Ocimum, algumas 

controvérsias podem ser encontradas na literatura. MARTINS et al. (1999) analisaram o 

óleo essencial de 3 espécies tradicionalmente utilizadas como febrífugas e para doenças 

respiratórias, O. canum, O. gratissimum e O. minimum, cultivados em São Tomé, e 

concluíram que o principal componente de O. gratissimum foi o timol (48,1 %) e o p-

cimeno (12,5 %); de O. canum foi o trans-metil-cinamato (79,7 %), enquanto em O. 

minimum predominou o linalol (52,7 %). Este último resultado diverge daquele encontrado 

por TANSI & NACAR (1999) para O. minimum. Esses autores detectaram maior 

concentração de metil cinamato e não linalol. 

RAKIC et al. (2002) avaliaram três cultivares, um do tipo folha larga doce (1), um 

de folha pequena tipo “bush” (2) e outro de folha pequena grego (3), quanto à composição 

química de óleo essencial por 12 meses, sob condições controladas. As plantas receberam 

radiação UV durante uma hora por dia. Somente a cultivar 1 respondeu ao tratamento com 

UV. A radiação aumentou monoterpenos e fenil propanóides. O efeito da UV-B sobre os 

fenil propanóides foi maior durante o verão. Os monoterpenos, em todas as cultivares, 

foram mais abundantes no verão e no outono. Resultados semelhantes foram obtidos por 

IOANNIDIS et al. (2002) ao avaliarem o efeito de suplementação da radiação UV-B sobre 
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o desenvolvimento das glândulas peltadas e capitadas das folhas do Ocimum basilicum L.. 

Na ausência da suplementação, as glândulas apresentaram desenvolvimento incompleto 

tanto nas folhas novas como nas velhas. O tratamento suplementar a base de radiação do 

tipo UV-B, por duas semanas e ao início das manhãs, resultou no aumento de fenil 

propanóides (eugenol, metil eugenol) e terpenóides (linalol, 1,8-cineol e trans-B-ocimeno). 

Os fenil propanóides foram sensíveis à radiação UV-B mais cedo (estágios iniciais do 

desenvolvimento da planta) que os terpenóides. Nas plantas mais velhas, o efeito do UV-B 

sobre os compostos pesquisados foi estimulante em 200 %.

ÖZCAN & CHALCHAT (2002) identificaram 49 componentes em O. basilicum L. 

e 41, em O. minimum L.. Conforme os autores, as variações entre os constituintes 

majoritários de uma espécie para outra, especificamente no caso do O. basilicum L., se 

devem ao fato dos componentes do óleo essencial serem produzidos por duas rotas 

bioquímicas diferentes: rota do ácido chiquímico e rota do ácido mevalônico. Na primeira, 

predominam metil cavicol, eugenol, metil eugenol e cinamato de metila, e, na segunda, 

linalol e geraniol.

LACHOWICZ et al. (1997) verificaram que o efeito do ambiente foi tão importante 

quanto o genético na seleção agronômica de cinco cultivares de Ocimum basilicum L.: 

‘Anisado’, ‘Cinamomo’, ‘Dark Opal’, ‘Bush’ e ‘Reunião’, feita na Austrália, por dois anos 

consecutivos. Os resultados mostraram diferenças em parâmetros morfológicos, de 

crescimento e produtividade em óleo essencial. O ‘Anisado’ produziu mais biomassa (2081 

kg/m2), enquanto o ‘Cinamomo’ produziu mais óleo essencial. Variações climáticas 

influíram no crescimento da planta, na produtividade em óleo essencial e na composição 

para ‘Reunião’ e ‘Anisado’, cultivados sucessivamente no mesmo solo. Todas as cultivares 

foram suscetíveis à injúria do solo frio. 

2.9 - Os manjericões roxos

Uma das características que mais chama a atenção nas plantas do gênero Ocimum é 

a variação de cor nas variedades predominantemente púrpuras. Essa característica tem 

importância primordial tanto para o comércio de plantas ornamentais como para a indústria 

de corantes, uma vez que o manjericão é a melhor e mais abundante fonte de antocianinas, 
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pigmentos vermelhos estáveis muito empregados na indústria de alimentos e bebidas 

(PHIPPEN & SIMON, 2000; VIEIRA et al., 2000).

Os flavonóides constituem a maior classe de fenólicos vegetais na qual está incluída 

um grande número de substâncias coloridas. Dentre estas, destaca-se o grupo das 

antocianinas, as quais são responsáveis pela maioria das cores vermelha, rosa, roxa e azul 

observadas nos vegetais. Segundo SOARES & CAVALHEIRO (2002), o termo 

antocianina foi proposto para denotar o pigmento oriundo de flores azuis, termo no qual 

ANTHOS significa flor e KYANOS, azul.

As antocianinas são glicosídeos que apresentam açúcares ligados à sua estrutura, 

em meio natural. Na ausência destes açúcares, as antocianinas são conhecidas como 

antocianidinas. As antocianidinas mais comuns são: pelargonidina (confere cor vermelho 

alaranjada ao tecido), cianidina (vermelho violáceo), delfinidina (azul violáceo), peonidina 

(vermelho rosado) e petunidina (violeta). A cor das antocianinas é influenciada por fatores, 

tais como: número de grupos hidroxila (-OH) e metoxila (-OCH3) no anel B da 

antocianidina, presença de ácidos aromáticos esterificados ao esqueleto principal e o pH do 

vacúolo onde tais compostos são armazenados (TAIZ & ZEIGER, 2004). Destaca-se que o 

número de hidroxilas e de grupos metoxila influencia acentuadamente a coloração das 

antocianinas, ou seja, aumento no número de grupos hidroxila altera a absorção para um 

comprimento de onda mais longo, resultando na cor azul. A substituição do grupo 

hidroxila por um grupo metoxila altera a absorção para um comprimento de onda um 

pouco mais curto, resultando na cor avermelhada.

O desenvolvimento de manjericões intensamente purpúreos no mercado 

ornamental e medicinal possibilitou o exame de oito variedades comerciais de 

manjericão roxo (O. basilicum L.) como fonte em potencial de antocianinas (PHIPPEN 

& SIMON, 1998). As antocianinas foram isoladas e caracterizadas por cromatografia 

líquida de alta precisão, dados espectrais e espectometria de massa de plasma de 

dessorção. Quatorze diferentes antocianinas foram isoladas, sendo 11 pigmentos com 

base em cianidina e três com base em peonidina. As variedades de folha larga, Purple 

Ruffles, Rubin e Dark Opal tiveram, em média, o total de antocianina extraível variando 

de 16,63 a 18,78 mg/100 g de tecido fresco, enquanto a variedade ornamental de folhas 

pequenas, o Manjericão Roxo Miúdo teve apenas 6,49 mg/100 g de tecido fresco. 

Segundo os autores, a maior concentração de antocianinas totais foi verificada 
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justamente antes do florescimento, embora oito plântulas tenham acumulado todas a 14 

antocianinas ao longo do período observado. Comparações foram feitas com outras 

fontes de antocianina, o que permitiu concluir que os manjericões roxos são abundante 

fonte de antocianinas aciladas e glucosiladas e podem tornar-se especial fonte de 

pigmentos vermelhos estáveis para a indústria de alimentos.

Talvez a propriedade mais interessante das antocianinas seja a sua capacidade de 

mudança de coloração com o pH do meio. BROUILLARD & DUBOIS (1977) ao 

estudarem a cinética de transformação estrutural de antocianinas e cátions flavínicos, 

dependendo da acidez ou alcalinidade do meio, determinaram o mecanismo de mudança 

estrutural destes compostos. A instabilidade da coloração das variedades roxas de 

manjericão torna-se um grande problema, pois restringe o uso dessas plantas em 

ornamentações, na culinária e como plantas medicinais. De acordo com DARRAH (1974), 

vários estudos demonstram que autopolinizações das plantas roxas em consecutivas 

gerações não estabilizam a expressão da antocianina. 

Os genes que controlam a antocianina no manjericão é tão instável que até mesmo 

em propagações vegetativas a planta pode mudar de cor. Segundo PHIPPEN & SIMON 

(2000), a variedade roxa de manjericão tem uma média de 34 % de reversão para plantas 

verdes ou com manchas verdes, não importando o número de autopolinizações que se faça. 

Os autores obtiveram outros interessantes resultados:

- Na reversão de roxo para verde, outras características da folha também mudam 

como serras nas margens, estrutura da base e textura;

- Plantas roxas demoram um pouco mais a crescer, provavelmente devido à energia 

demandada para a produção de antocianina;

- Sobre condições de luz forte, as folhas apresentam uma coloração de roxo mais 

escuro. Ambiente sombreado leva à degradação da antocianina, fazendo com que as folhas 

localizadas nas partes mais baixas e mais internas sejam mais verdes;

- As manchas verdes não apresentam nenhum padrão específico em suas formas; 

- A expressão da antocianina é dominante sobre o verde em todas as plantas que a 

contém; 

- A produção de antocianina é instável e muito facilmente perdida, porém, muito 

dificilmente adquirida. Plantas verdes nunca se tornam roxas em seu crescimento, por 

outro lado, é comum plantas roxas tornarem-se parcialmente verdes; 
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- Na propagação vegetativa, há diferenças significativas na persistência da 

antocianina dependendo da parte da planta usada para a propagação; e

- A antocianina é controlada por dois genes.

Outros aspectos foram observados por CARVALHO (2002):

- Na reversão de roxo para verde, outras características da folha também mudam 

como serras nas margens, estrutura da base e textura; 

- Após 4 meses em casa de vegetação, as plantas roxas apresentavam-se de certa 

forma descaracterizadas quanto à cor;

- As manchas verdes não apresentam nenhum padrão específico em suas formas; e

- A expressão da antocianina é dominante sobre o verde em todas as plantas que a 

contém. 

Apesar de ser um assunto tão importante, com influências diretas no mercado, a 

variação na pigmentação dos manjericões roxos é um assunto pouco estudado, que contém 

poucas bibliografias a respeito. Em contrapartida, essas poucas pesquisas já geraram 

resultados importantíssimos para a descoberta das causas da variação.

2.10 - Melhoramento genético

Como mencionado anteriormente, a introdução do gênero Ocimum em diversas 

regiões geográficas permitiu a introdução de variações mediante cruzamentos naturais e 

euploidia. As espécies deste gênero possuem grande número de cromossomas pequenos e 

muitos dos taxa apresentam vários citotipos. O gênero Ocimum foi dividido em 2 

subgrupos com n = 8 e n = 12 cromossomas como números básicos. 

O grupo Sanctum (2n =30, 64) inclue subarbustos alopoliplóides bienais e perenes. 

Nestes, as flores murcham de 30 a 90 minutos após abrirem e produzem brilhantes 

sementes marrons, globosas ou subglobosas, não mucilaginosas. Cruzamentos 

interespecíficos são raros neste grupo. 

As plantas do grupo Basilicum são predominantemente anuais herbáceas e 

produzem sementes negras elipsóides que se tornam mucilaginosas quando molhadas. 

Híbridos entre O. canum, O. americanum, O. basilicum, O. kilimandscharicum, O. 

gratissimum e O. viride são produzidos com sucesso. Eles apresentam sementes 

parcialmente viáveis ou podem ser completamente estéreis. Entre as espécies indianas, O. 
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sanctum e O. basilicum apresentam distribuição pantrópica cobrindo inteiramente o 

subcontinente; O. americanum e O. canum são mais distribuídos a noroeste da Índia, 

enquanto O. adscendens e O. gratissimum estão confinados ao sul da Índia. As três 

espécies restantes, O. suave, O. viride e O. carnosum foram introduzidas e “escaparam” 

dos cultivos. 

O Laboratório Regional de Pesquisas - Jammu (RRL-J), na Índia, reúne uma grande 

coleção de germoplasma. Estudos mediante melhoramento e seleções recorrentes 

resultaram na obtenção de algumas variedades para fins específicos, hoje sob cultivo. O 

Departamento Nacional de Recursos Genéticos de Plantas (NBPGR), em Nova Delí, 

também mantém uma coleção de 60 acessos em banco de germoplasma à campo. Desses, 

O. basilicum tem o maior número, representado pelas variedades glabratum, majus, 

difforme, feinesgruens, grobergruens e minimum (GUPTA, 1994).

RYDING (1994) analisando os resultados de experimento de cruzamento entre 

espécies de Ocimum concluiu que alguns deles confirmavam a existência de barreiras 

reprodutivas entre O. basilicum e O. americanum (como O. canum), embora DARRAH 

(1974) admitisse formas intermediárias entre as duas espécies. Referiu-se o fato de que O. 

forskolei e O. basilicum são algumas vezes interférteis, com mesmo número de 

cromossomos na maioria dos casos. O cultivo conjunto das duas espécies permitiria o fluxo 

de genes e isso explicaria as dificuldades de distinção dos taxa. É possível que Ocimum

basilicum var. purpurascens seja um híbrido fértil entre O. basilicum e O. forskolei. 

Seriam necessários cruzamentos experimentais entre O. forskolei e O. basilicum var. 

basilicum para demonstrar a relação entre as duas espécies. O autor comenta que, 

aparentemente cultivada há muitos séculos, O. basilicum naturalizou-se em muitos lugares, 

tornando-se às vezes difícil estabelecer se plantas nativas são indígenas ou oriundas de 

antigas introduções, como pode ser visto na Índia. A interfertilidade de Ocimum basilicum

com espécies africanas sugere que a espécie é originária daquele continente. Ela seria 

originária de O. forskolei e foi sendo modificada pelo cultivo ou por hibridação entre 

diferentes espécies da Subsecção Ocimum. As principais diferenças entre as duas espécies, 

estames mais curtos e o hábito mais ou menos herbáceo, viriam da hibridação com O. 

kenyense. O autor admite a necessidade de mais ensaios de cruzamento para uma 

conclusão mais bem fundada.
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O polimorfismo do Ocimum basilicum L. refere-se à sua variabilidade de origem 

genética, enquanto a plasticidade define as transformações ocorridas na planta como 

conseqüência do esforço de adaptação fisiológica ao ambiente. Combinando quatro formas 

de adubação com dois níveis de irrigação, KAMADA et al. (1999) testaram a plasticidade 

de três acessos de Ocimum basilicum L.: Roxo, Branco e Doce. A plasticidade foi medida 

pela intensidade de variação em altura, florescimento, matéria seca total e a relação matéria 

seca total/matéria fresca total. Matéria seca total foi o parâmetro que apresentou maior 

plasticidade nos três acessos. O acesso Roxo foi o que apresentou, em geral, maior 

plasticidade, na maioria dos caracteres. Os autores concluíram que o efeito do ambiente foi 

responsável pelas variações.

Devido à facilidade de hibridização, o cultivo de algumas plantas se torna mais 

interessante afim de obter material adaptado aos mais diferentes locais. Isto ocorre com 

espécies do gênero Mentha e Ocimum, pois nas espécies que compõem estes gêneros não 

ocorrem barreiras muito rígidas ao cruzamento interespecífico, ampliando variabilidade 

que pode ser selecionada, e a propagação pode ser feita assexuadamente (SOBTI & 

PUSHPANGADAN, 1982). Cabe, entretanto, atenuar que ao conseguir o material desejado 

destes cruzamentos, devem-se manter tais variedades separadas para evitar contaminação 

devido a novos cruzamentos (OLIVEIRA et al., 1999).

MORALES & SIMON (1997) criaram a cv. ‘Sweet Dani’ do tipo ‘Lemon basil’ 

(Ocimum basilicum L.). Ela foi produzida via quatro gerações de seleção a partir de uma 

planta da progênie PI 358485 (obtida na Yugoslávia), que foi posta a cruzar com 51 

acessos do USDA de diferentes origens. Em ensaios de campo, ‘Sweet Dani’ foi maior e 

mais robusta, com maior concentração de citral do que as demais. Trata-se de uma cultivar 

ornamental que pode ser cultivada como condimento e ser utilizada a fresco em arranjos 

florais ou seca para “potpourris”. As folhas e flores podem ser utilizadas em chás ou como 

flavolizante para vários tipos de alimentos e bebidas. 

THOPPIL & JOSE (1994) encontraram variação intraespecífica na quantidade e na 

qualidade do óleo essencial em quatro variedades botânicas de O. basilicum (todas com 

2n=48 cromossomas). As quatro cultivares mostraram similaridades no número de 

cromossomas, no nível de ploidia e nos cromossomas satélites. No entanto, o alto nível 

total de cromatina 100.4 (Âm) na variedade purpurascens aparentemente está relacionado 

ao alto rendimento em óleo essencial (4,4 %). A ocorrência dos quimiotipos metil cavicol, 
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linalol, metil cinamato e geranil acetato denota um politipismo químico na espécie. A 

constituição química destas plantas parece ser geneticamente controlada e, mesmo 

pequenos câmbios crípticos ou mutações, possibilitam o surgimento de grandes diferenças 

na produção de metabólitos secundários em virtude da interferência com algumas vias 

metabólicas. 

MORALES et al. (1993) compararam o conteúdo em óleo essencial e sua 

composição em nove linhas clonadas de O. basilicum L., cultivadas sob estufa e em 

condições de campo. O conteúdo total de óleo essencial e dos componentes cis-metil-

cinamato, linalol e 1,8-cineol foram significativamente maiores nas plantas cultivadas no 

campo. Embora as médias dos parâmetros tenham sido diferentes, o desempenho das linhas 

foi consistente. Os resultados demonstram que estes caracteres são previsíveis e podem ser 

utilizados no melhoramento da espécie. 

Populações obtidas de sementes de O. basilicum L. coletadas na França, África 

Ocidental e Kerala (Índia) foram selecionadas pela composição química de seu óleo 

essencial. Nas três coleções realizadas, três quimiotipos de plantas foram detectados, muito 

embora as plantas fossem morfologicamente semelhantes. Cada quimiotipo é capaz de 

intercruzar livremente com os demais. A autopolinização foi feita por quatro gerações 

consecutivas, estabelecendo-se três linhas puras. As taxas de segregação de S2 e S3 para 

cada coleção, comparadas com as de F2 e F3 de vários híbridos, sugerem que um gene M 

está presente em três ou mais formas alélicas. O alelo Mo para biossíntese de estragol 

(metil cavicol) é dominante sobre M1, para eugenol, e M2, para cânfora. Também M1 é 

dominante sobre M2. A tese foi comprovada por cruzamentos experimentais de híbridos F1 

de cada cruzamento com seus respectivos pais (GUPTA,1994).

NATION et al. (1992) pesquisaram a taxa de cruzamento em oito acessos de O. 

basilicum e um acesso de O. kilimandscharicum (‘Juici Fruit’), utilizando um marcador 

púrpura de seedlings em ‘Dark Opal’. Foram encontrados dois padrões de cruzamento 

‘Picollo’ e quatro fontes do tipo ‘Cinamomo’ que apresentaram taxas de 19,9 e 32,8 %, 

enquanto ‘Lemon’, PI368699, PI174284 e ‘Juici Fruit’ apresentaram taxas de cruzamento 

de 1,6 a 3,4 %.

Dada a diversidade em espécies do gênero Ocimum, este apresenta uma 

característica complexa porquanto a classificação via óleo essencial não segue 

necessariamente a nomenclatura botânica. Desta forma, as diferenças na composição 
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química do óleo essencial são utilizadas como instrumento de classificação mais que a 

origem botânica. Além do óleo de O. basilicum, outros como os de O. sanctum , O. 

gratissimum e O. viridae têm sido investigados. Vários autores discutem a biologia floral, a 

resposta ao melhoramento e os requerimentos culturais das espécies de Ocimum, bem 

como a produção e o mercado para os diferentes óleos essenciais (BRADU et al., 2000).

Assim como outros membros da família Lamiaceae, O. basilicum L. possui na 

superfície das folhas e ramos dois tipos de tricomas glandulares: o peltado e o capitado. 

Sabe-se que os óleos voláteis constituintes eugenol e metil cavicol acumulam-se, 

respectivamente, nas linhagens SW e EMX. Ensaios enzimáticos para via metabólica 

biossintética que conduzem àqueles fenilpropenos localizaram muitas das correspondentes 

atividades enzimáticas quase exclusivamente nas glândulas peltadas em folhas com 

produção ativa de óleos voláteis. Uma análise específica de glândulas peltadas de folhas 

revelou que genes conhecidos da via metabólica dos fenilpropanóides são expressos em 

altos níveis nestas estruturas, perfazendo 13 % das seqüências expressas, com um adicional 

de 14 % de cDNAs codificando enzimas para a biossíntese de S-adenosil-metionina, um 

importante substrato para a síntese de vários fenilpropenos. Portanto, as glândulas peltadas 

do manjericão aparentam ser estruturas altamente especializadas para a síntese e 

armazenamento dos fenilpropenos e serve como excelente modelo de sistema para se 

estudar a biossíntese de fenilpropenos (GANG et al., 2001).

À medida que as espécies cruzam entre si e produzem um largo espectro de 

produtos químicos aromáticos na composição do óleo, elas oferecem um grande escopo 

para o desenvolvimento de culturas visando propósitos especiais, mediante seleção dentro 

das populações ou hibridação planejada. Para fins comerciais é desejável que, através de 

hibridações, se obtenha cultivares com alto nível do óleo desejado ou da característica 

desejada, dependendo da destinação da planta (óleos, perfumes, condimentos ou uso 

farmacológico). Quanto aos aspectos de manejo que podem influenciar na eficiência para a 

comercialização verificou-se que produtores relatam que o advento da florada é 

acompanhado da queda nos teores de aromáticos na planta. Assim, os caracteres florada 

tardia e ausência de florada poderiam ser de interesse em um programa de melhoramento 

(MATTOS, 1996). 

MORALES & SIMON (1997) selecionaram a partir de autopolinização uma 

cultivar, que denominaram ‘Sweet Dani’, e outros cultivares a partir de fenótipos pouco 
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conhecidos como flores roxas, marrons e brancas e inflorescência compacta, os quais 

haviam sido encontrados em sua coleção. Após a seleção foi feita a autopolinização para 

formar as progênies S2 para mais um programa de seleção. Observou-se que os hábitos de 

crescimento dos três tipos pesquisados eram muito semelhantes, podendo ser aproveitados 

como tempero ou como ornamento. Quarenta e uma linhas das plantas S2 (15 da púrpura, 8 

da marrom e 18 da branca) foram plantadas em sulcos de 5,0 m de comprimento com o 

espaçamento de 0,5 m entre plantas, nos dois sentidos. Na época da plena florada as 

características de crescimento foram anotadas (altura, largura da touceira, comprimento e 

largura da folha, tamanho da inflorescência, uniformidade, etc.). Foram colhidas cinco 

plantas ao acaso de cada linha, as quais foram secas pelo método padrão para aromáticos, 

para extração do óleo essencial, cuja composição foi determinada. O tipo de folhas roxas 

foi o melhor no aspecto ornamental e industrial, além de apresentar elevado teor de linalol.

Deve-se considerar também o melhoramento para resistência a doenças, como o da 

cultivar ´Sweet Dani´, resistente a Fusarium, e para efeito ornamental, como a ´Siam 

Queen´, uma planta atrativa pela cor da sua flor lilás forte e folhas verdes escuras. 

(GUPTA, 1994).

O Regional Research Laboratory (RRL-J), importante instituto de pesquisa da 

Índia, desenvolveu uma cultivar mediante policruzamentos de linhas heteróticas de O. 

gratissimum, tendo submetido a progênie à seleção recorrente. Esta cultivar recebeu o 

nome de CLO-OCIMUM. Ela contém 0,41 % de óleo (FWB), produz 40 toneladas por 

hectare (t/ha) de material fresco ou 160 kg de óleo essencial por ano, em dois ou três 

cortes, sendo que o óleo tem 70 a 80 % de eugenol. Uma segunda cultivar ‘OC-15’ foi 

sintetizada como um anfidiplóide mediante cruzamento interespecífico entre O. 

gratissimum e O. viride. Estes produzem 60 t/ha de erva fresca, contendo 0,5 % de óleo, 

com 55 a 65 % de eugenol, cujo rendimento é de 300 kg/ha/ano (GUPTA, 1994).. 

Ainda uma outra seleção RRL OC-11 foi distribuída pela RRL-J mediante 

autopolinização e seleção a partir de material de O. canum da África Oriental. Esta é rica 

em linalol, produz 48 a 50 t/ha de erva fresca em três cortes ou 225 a 230 kg de óleo, 

contendo 70 a 72 % de linalol. 

Uma outra seleção denominada “basilicão rico em timol” foi obtida de O. viride, 

que tem 60 a 80 % de timol, com um agradável aroma de anis. O grupo do NBPGR 

desenvolveu uma cultivar de tulsi por seleção e autopolinização para o tipo O. sanctum. O 
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óleo tem 53 % de eugenol e 19 % de cariofileno que são os principais componentes 

aromáticos. Como cultura irrigada, a planta produz 20 a 25 t/ha de erva fresca ou 80 L/ha 

de óleo, quando tratada com 10 t/ha de FYM juntamente com 40 e 20 kg/ha de N e P, 

respectivamente. Como cultura de campo, o rendimento é em torno de 55 L/ha de óleo, 

sem qualquer variação na composição do óleo e da qualidade do aroma. Este óleo é 

indicado para fabricação de produtos terapêuticos e na aromatização de bebidas, cremes 

dentais e produtos de asseio bucal (GUPTA, 1994).
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RESUMO

A espécie Ocimum basilicum é muito empregada na alimentação (tempero), como 

medicamento, na indústria de perfumaria (óleo essencial) e, mais recentemente, como 

planta ornamental, com as variedades de cor púrpura. Contudo, a grande instabilidade da 

coloração destas variedades tem dificultado sua exploração comercial. Com o objetivo de 

avaliar a transferência de caracteres entre variedades de Ocimum basilicum L., e descrever 

o padrão de segregação da cor púrpura e de caracteres morfológicos em seedlings de um 

híbrido anão de Ocimum basilicum L., de interesse para o mercado de plantas ornamentais, 

três ensaios foram conduzidos na Estação Experimental da Biologia, Campus da 

Universidade de Brasília. O primeiro ensaio, mudas de três variedades e cultivares de O. 

basilicum: Folha de Alface, Anão e “Dark Opal”. foram plantadas em talhões contíguos no 

sistema de filas triplas, em área de Latossolo Vermelho, para facilitar a transferência de 

genes via polinização natural. No segundo ensaio, sementes de materiais das 3 variedades, 

resultantes do primeiro ensaio, foram postas a germinar e suas características morfológicas 

descritas, assim como o padrão de segregação da cor púrpura. No terceiro, sementes de 

apenas uma planta anã, púrpura e de inflorescência compacta, selecionada no segundo 

ensaio, foram colocadas para germinar em sementeira, em estufa do tipo “glasshouse”. Das 

plantas da progênie foram descritos: porte da planta, tamanho da inflorescência, aspecto do 

limbo e cor da planta, assim como a expressão da cor púrpura. Houve forte regressão da 

cor púrpura para a cor verde. O tipo selecionado para o comércio de ornamentais: plantas 

anãs com inflorescência compacta e cor púrpura, ocorreu apenas em 8,33% das plantas 

obtidas no terceiro ensaio. Dada à instabilidade genética evidenciada na geração F3, a 

produção de mudas do tipo selecionado para o comércio de plantas ornamentais deverá ser 
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feita por propagação vegetativa. Ensaios de autofecundação deverão ser programados para 

estalizar a cor púrpura e a morfologia.

Palavras chaves: Ocimum basilicum L., manjericão roxo, inflorescência compacta, padrão 

de segregação, expressão da cor púrpura.

ABSTRACT: Purple colored Ocimum basilicum L selection for ornamental market 

Ocimum basilicum is a very important species for food industrie (sauce), as medicinal plant 

e for fragrant. Recently it became interesting for the plant ornamental market with purple 

colored varieties. The instability of  the purple color is a problem to be solved in order to 

improve the commercial exploitation of such plants. The main purpose of this work was to 

evaluate the transference of morfological characters between cultivars of O. basilicum and 

describe the segregation of the purple color and other morphological characters using a 

dwarf variety in order to select plants combining the purple color and compact 

inflorescences. Three assays were carried out in the Biological Experimental Station of 

University of Brasilia. In the first one, seedligs of three varieties and cultivars  of  O. 

basilicum: “Lettuce Leaf”, “Dwarf”  and. “Dark Opal”, were cultivated side by side to 

allow the gene transference by natural polinization. In the second assay seeds of the three 

varieties colected in the first assay were growth in field to describe its morfological 

characteristics and the prevalence of purple color. In the tirth assay seeds of only one dwarf 

and purple plant with compact inflorescences selected in the second assay were growth and 

cultivated in glasshouse, to describe the height, the size of the inflorescence, the shape of 

the foliar sheet and purple color prevalence. Strong reversion to the green color was 

observed. The selected pattern to ornamental market, dwarf purple plants with compact 

inflorescences occurred only in 8,33% of the progeny. According to this instability plants 

to ornamental market of this assay have to be produced only by cuttings. Selfing assays 

have to be programmed in order to stabilize the anthocyanin expression and morphologic 

characters.

Key words:  Ocimum basilicum L., purple basil, compact inflorescence, segregation 

pattern, purple color stability.
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INTRODUÇÃO

Aparentemente cultivada há muitos séculos, Ocimum basilicum L. naturalizou-se 

em muitos lugares, tornando-se às vezes difícil estabelecer se plantas nativas são indígenas 

ou oriundas de antigas introduções, como pode ser visto na Índia. A interfertilidade de 

Ocimum basilicum com espécies africanas sugere que a espécie é originária daquele 

continente. Ela seria originária de O. forskolei e foi sendo modificada pelo cultivo ou por 

hibridação entre diferentes espécies da Subsecção Ocimum. As principais diferenças entre 

as duas espécies, estames mais curtos e o hábito mais ou menos herbáceo, viriam da 

hibridação com O. kenyense (RYDING,1994). 

O mesmo autor, analisando os resultados de experimento de cruzamento entre 

espécies de Ocimum concluiu que alguns deles confirmavam a existência de barreiras 

reprodutivas entre O. basilicum e O. americanum (como O. canum), embora DARRAH 

(1974) admitisse formas intermediárias entre as duas espécies. 

RYDING (1994) referiu-se o fato de que O. forskolei e O. basilicum são algumas 

vezes interférteis, com mesmo número de cromossomos na maioria dos casos. O cultivo 

conjunto das duas espécies permitiria o fluxo de genes e isso explicaria as dificuldades de 

distinção dos taxa. É possível que Ocimum basilicum var. purpurascens seja um híbrido 

fértil entre O. basilicum e O. forskolei. Seriam necessários cruzamentos experimentais 

entre O. forskolei e O. basilicum var. basilicum para demonstrar a relação entre as duas 

espécies. 

NATION et al. (1992) pesquisaram a taxa de cruzamento em oito acessos de O. 

basilicum e um acesso de O. kilimandscharicum (‘Juici Fruit’), utilizando um marcador 

púrpura de seedlings em ‘Dark Opal’. Foram encontrados dois padrões de cruzamento 

‘Picollo’ e quatro fontes do tipo ‘Cinamomo’ que apresentaram taxas de 19,9 e 32,8 %, 

enquanto ‘Lemon’, PI368699, PI174284 e ‘Juici Fruit’ apresentaram taxas de cruzamento 

de 1,6 a 3,4 %.

MORALES et al (1996), procurando novos e promissores manjericões ornamentais 

da espécie Ocimum basilicum L., utilizaram 41 linhas de plantas autofecundadas (15 roxos, 

8 marrons e 18 verdes). Observaram que os fenótipos roxos com inflorescência compacta 

apresentaram-se mais uniformes e atrativos, sendo a inflorescência bem compacta, o que 

atraiu a atenção dos visitantes. Também que os fenótipos marrons de inflorescência 
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compacta não foram tão intensos na cor das flores como os roxos. Dentro dos fenótipos 

verdes, quatro linhas foram selecionadas pela significativa variação. 

PHIPPEN & SIMON (2000), investigando a herança e os padrões de estabilidade 

de características das folhas usando Ocimum basilicum  var. ‘Purple Ruffles’, concluíram 

que a expressão de antocianina nos tecidos vegetativos é controlada por dois genes e a 

textura encrespada da folha é controlada por um único gene recessivo. Genes controlando 

as estruturas da margem do limbo foliar e da base da folha foram fortemente associados à 

textura da folha.  Observaram que a produção de óleo essencial nas folhas, e de seus 

constituintes, não se alteraram como resultado da reversão da cor. Também observaram 

que a estabilidade em clones obtidos por estaquia, foi afetada pelo ambiente e pelo local na 

planta de onde se tiravam as estacas.  Com base no acúmulo de metabólitos fenólicos nas 

áreas verdes das plantas, formularam a hipótese de que a mutação de reversão ocorre em 

um gene regulador de antocianina. Observaram também que mutações em ambos os tipos 

de genes não são deletérias, e o que é importante, elas resultam em fenótipos facilmente 

identificáveis. Para os autores, a expressão da antocianina é governada por dois genes 

dominantes, enquanto a crisposidade da margem da folha seria governada por um único e 

recessivo gene.

A obtenção de tipos diversos pelo método do cultivo conjunto proposto por 

RYDING (1994) depende fundamentalmente da presença de eficientes polinizadores. 

Em estudo sobre visitantes florais em procedência classificada como Ocimum 

minimum L. (Labiacea), PEREIRA NETO & BARROS (2000) acompanharam a 

polinização natural e verificaram que os visitantes florais encontrados foram himenópteros 

e lepidópteros, sendo registradas as seguintes freqüências: Apis melifera (170 

visitas/minuto, com duração de 3 a 12 segundos/visita), Paratrigona lineata (72 

visitas/minuto, com duração de 10 a 20 segundos/visita), Lasioglosum sp. (com visitas de 8 

a 12 segundos), e Lepidoptera (sem eficiência como coletor de pólen).

TOLEDO et al. (2003), estudando a preferência de insetos polinizadores, 

observaram 11 espécies vegetais pertencentes a nove famílias: Mangifera indica 

(Anacardiaceae); Allamanda sp. (Apocynaceae); Tabebuia serratifolia (Bignoneaceae); 

Cosmos bipinnatus (Asteraceae); Leonorus sibiricus, Ocimum americanum e Ocimum 

gratissimum (Lamiaceae); Eichornia crassipes (Pontederiaceae); Antigonon leptopus 

(Polygoniaceae); Dombeya wallichii (Sterculiaceae) e Foeniculum vulgare (Apiaceae). 
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Concluíram que a família Lamiaceae destacou-se na preferência de vários polinizadores a 

saber: Apis mellifera (para estes polinizadores, foi segunda família em preferência, com 

55,56 %), Trigona spinipes, (a primeira em preferência, com 63,95 %), Trigona angustula, 

(também a primeira em preferência, 60,87 %). Ocimum americanum foi a segunda espécie 

em preferência das abelhas (16,31 %), perdendo apenas para Dombeya wallichii (32,63 %).

Trigona angustula foi o visitante mais freqüente (60,87 %) em O. gratissimum.

GONÇALVES (2006) concluiu que a presença de menor número de flores e maior 

produção de frutos em Ocimum gratissimum pode sugerir menor eficiência em atrair 

polinizadores, o que favorece a autogamia. Flores pequenas, androceu e gineceu próximos 

são características de plantas autógamas. Argumenta que as flores de Ocimum gratissimum

apresentam atributos florais relacionados à síndrome floral de melitofilia, mas que essas 

características nem sempre são suficientes para definir o poder da espécie em atrair 

polinizadores, o que é ainda mais enfatizado pela coloração não vistosa da corola. No 

entanto, sugere que o principal polinizador de O. gratissimum seja Apis mellifera, sendo 

que os insetos mais freqüentes nas inflorescências de Ocimum gratissimum foram 

principalmente Apis mellifera, Trigona sp e Scaptotrigona sp. A maior freqüência de Apis 

mellifera ocorreu às 7h da manhã nos dois meses. No mês de maio, Trigona sp. teve maior 

atividade das 7h às 9h da manhã e, no mês de junho, às 7h da manhã. Por outro lado, 

Scaptotrigona sp teve maior ocorrência das 7h às 11h nos dois meses. 

4 - MATERIAL E MÉTODOS

A parte experimental do presente trabalho foi subdividida em três ensaios, descritos a seguir.

4.1 - Primeiro ensaio

O ensaio foi conduzido na Estação Experimental da Biologia, da Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária, na Universidade de Brasília, DF, situada a 15°46’47” 

de latitude Sul e 47°55’47” longitude Oeste, a 1020 m de altitude. O clima de Brasília pela 

classificação de Köppen é tropical (Aw, Cwa e Cwb), quente e semi-úmido, com chuvas 

no verão e seca no inverno (GDF, 2001). 
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Foram avaliados três tipos de manjericão (Ocimum basilicum L.): uma cultivar 

Anão, uma cultivar Folha de Alface e um tipo Roxo (Ocimum basilicum var. purpurascens

cv. “Dark Opal”).

No campo, o ensaio foi implantado em área de Latossolo Vermelho (LV), 

anteriormente cultivada com soja (Glycine max). Foram formados dois talhões contíguos 

de plantas no sistema de filas triplas (Figura 1). No primeiro talhão foram plantadas duas 

filas do manjericão Anão, cada uma ladeada por duas filas de manjericão Folha de Alface 

(Figura 2). No segundo, foram plantadas duas filas do manjericão Anão, cada uma ladeada 

por duas filas do manjericão Roxo (Figura. 3). 

Dentro da fila tripla, o espaçamento entre linhas e entre plantas foi de 30 cm. Entre 

as filas triplas, o espaçamento foi de 70 cm. Cada fila componente apresentava 12 plantas. 

Este esquema visou facilitar a transferência de genes via polinização natural, em um 

sistema que pode ser denominado de “cruzamento natural facilitado”. 

No plantio, cada fila foi adubada com 70 g da formulação 4-16-8/m linear. Aos 30 

dias após a transferência das mudas para o campo, foi feita adubação de cobertura com 20g 

de sulfato de amônio/m linear. 

Figura 1 - Sistema de cultivo intercalado para facilitar a polinização cruzada e 

transferência dos caracteres desejados.
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Quatro grupos de plantas foram estabelecidos com as sementes produzidas no 

sistema acima: 

- Folha de Alface: este grupo resultou da germinação de sementes coletadas nas 

plantas da cultivar “Folha de Alface” pareadas com o tipo Anão;

- Anão A: este grupo resultou da germinação de sementes coletadas nas plantas do 

tipo Anão pareadas com a cultivar “Folha de Alface”;

- Anão B: este grupo resultou da germinação de sementes coletadas nas plantas do 

tipo Anão pareadas com o manjericão Roxo; e

- Roxo Cruzado: este grupo resultou da germinação de sementes coletadas nas 

plantas do tipo Roxo que haviam sido pareadas com o tipo Anão.

Em condições de estufa (glasshouse), uma alíquota de sementes (1,0 g por caixa) de 

cada grupo foi posta para germinar em sementeiras convencionais do tipo caixa (44 cm x 

32 cm x 10 cm), contendo a seguinte mistura: solo de cerrado cultivado, areia, esterco 

bovino curtido e vermiculita, nas proporções 2:1:1:1. Para cada 40 litros desta mistura, 

foram adicionadas 100 g da formulação 4-16-8. A mistura foi previamente desinfetada com 

brometo de metila. 

Uma vez germinadas, as plântulas passaram a ser observadas para que fossem 

detectadas evidências de permuta alélica e para que se estabelecessem as percentagens de 

manifestação dos diversos caracteres. As observações findaram 60 dias após o transplante, 

quando do surgimento das inflorescências. 

Neste ensaio também foi avaliada a presença de insetos polinizadores, os quais 

foram identificados pelo pesquisador João Vicente Pereira Neto. 
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Figura 2 – Plantas de manjericão cultivar Folha de Alface (Ocimum basilicum L.).

               

Figura 3 - Plantas de manjericão cultivar “Dark Opal” (Ocimum basilicum L.var. 

purpurascens cv. Dark Opal).
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4.2 - Segundo ensaio

Sementes procedentes dos grupos Anão A e Anão B, obtidas no primeiro ensaio, 

foram misturadas e, em condições de estufa, uma amostra desta mistura (1,0 g por caixa) 

foi semeada em quatro sementeiras convencionais tipo caixa, seguindo os procedimentos 

descritos no ensaio anterior. 

Uma vez germinadas, as plântulas produzidas foram observadas com o intuito de 

detectar evidências de permuta de caracteres e determinar as percentagens da manifestação 

de tipos. Quando atingido o estágio de florada, as 40 plantas mais vigorosas foram 

plantadas no campo em fila única para se descrever sua morfologia e selecionar os tipos de 

interesse visando seleção dos padrões de interesse para o mercado de plantas ornamentais. 

(Figura 4).

Figura 4 – Plantas de manjericão, no campo, em sistema de fila única.
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4.3 - Terceiro ensaio

Para estudo de segregação de caracteres morfológicos, uma planta descrita como 

“anã roxa de inflorescência compacta”, obtida no segundo ensaio, foi selecionada como 

fornecedora de sementes para o terceiro ensaio (Figura 5).

Em condições de estufa (glasshouse) amostras das sementes desta planta foram 

postas a germinar em sementeiras convencionais do tipo caixa, conforme descrito 

anteriormente (ver primeiro ensaio). Uma vez germinadas, as sementes produziram 124 

plântulas que passaram a ser observadas, procedendo-se à descrição dos seguintes 

parâmetros morfológicos: porte da planta, tamanho da inflorescência, aspecto do limbo e 

cor da planta. A presença de antocianina também foi descrita. 

Para se determinar os tipos de plantas obtidos, foram consideradas altas as plantas 

com altura superior a 50 cm, e anãs aquelas com altura inferior a 50 cm. Quanto à 

inflorescência, foram classificadas como normais aquelas de tamanho acima de 17 cm e 

entrenós variando de 1,5 a 2,0 cm; as de tamanho entre 12 e 15 cm, com entrenós variando 

de 1,0 a 1,5 cm foram consideradas de tamanho médio; e aquelas inferiores a 10 cm, com 

entrenós menores que 1,0 cm, foram consideradas compactas.

Figura 5 - Planta anã roxa de inflorescência compacta fornecedora de sementes para o 

terceiro ensaio.
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 - Primeiro ensaio

Os resultados do primeiro ensaio encontram-se na Tabela 1, os quais indicam as 

informações pertinentes a cada taxon avaliado no ensaio.

Tabela 1 - Número e proporção de plantas típicas e atípicas referentes aos seedlings

oriundos de tipos de Ocimum basilicum L. submetidos a pareamento e polinização aberta 

no campo.

Plantas típicas Plantas atípicas Total
Grupos

Nº % Nº % Nº %

Folha de Alface 13 52 12 48 25 100

Anão A 26 87   4 13 30 100

Anão B  7 29 17 71 24 100

Roxo cruzado 17 81   4 19 21 100

Folha de Alface: Este grupo resultou da germinação de sementes coletadas nas plantas 

da cultivar “Folha de Alface” pareadas no campo com o tipo Anão. Deste grupo, 13 

plantas foram típicas e 12 atípicas. Das plantas atípicas, uma morreu e 9 apresentaram 

padrão de folha menor, embora côncava, assemelhando-se ao tipo europeu como “Grand 

Vert”, por exemplo. Apenas duas plantas floresceram, sendo que uma apresentou 

inflorescência padrão do grupo europeu, ou seja, com entrenós longos, e a outra, 

inflorescência compacta. Nenhuma planta apresentou cor púrpura.

Anão A: Este grupo resultou da germinação de sementes coletadas nas plantas do tipo 

Anão pareadas no campo com a cultivar “Folha de Alface”. Do total de 30 plantas 

observadas, 26 apresentaram tamanho reduzido, reproduzindo aparentemente o padrão 

original Anão. Como nem todas floresceram, a expressão definitiva do padrão não foi 

confirmada. Duas apresentaram parcialmente o padrão morfológico Roxo (alto e com 

inflorescência normal), porém praticamente sem a cor púrpura. Duas plantas 
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apresentaram o padrão europeu (folhas grandes e côncavas), sendo que uma delas 

reproduziu o padrão “Folha de Alface”. Uma planta reproduziu acentuadamente o padrão 

Roxo, com crescimento normal e com cor púrpura mais acentuada (flor lilás e folhas 

pintadas).

Anão B: Este grupo resultou da germinação de sementes coletadas nas plantas do tipo 

Anão pareadas no campo com o manjericão Roxo. Neste grupo, sete plantas 

apresentaram o padrão típico Anão e 17 apresentaram-se como atípicas. As atípicas 

apresentaram padrão morfológico variado. Algumas apresentaram características do 

grupo Roxo, altas e com folhas de tamanho médio, porém a cor púrpura foi menos 

expressiva ou com escassos sinais dela. A maioria das plantas apresentou o porte baixo, 

porém com inflorescência normal (entrenós longos). Apenas uma planta apresentou 

inflorescência compacta.

Roxo cruzado: Este grupo resultou da germinação de sementes coletadas nas plantas do 

tipo Roxo que haviam sido pareadas no campo com o tipo Anão. Sementes deste grupo 

reproduziram os tipos mais interessantes. Quatro plantas do grupo apresentaram 

inflorescência compacta com flores de cor lilás, e foram cultivadas à parte para eventual 

aproveitamento comercial desta característica como ornamental. Nesta sementeira, 11

plantas reproduziram o padrão Roxo normal, com maior ou menor expressão da cor 

púrpura. 

Os resultados mostram que houve hibridação entre as procedências que 

compartilharam o campo experimental, a julgar pela ocorrência de formas 

intermediárias, o que já era esperado, considerando-se que não se tratava de uma 

consorciação de espécies diferentes de Ocimum, mas sim de variedades de Ocimum 

basilicum. O nível de quebra da cleistogamia também foi elevado, haja vista os valores 

estimados: 48 % na cultivar Folha de Alface, 19 % no manjericão Roxo, e 42 %, em 

média, para o manjericão Anão (Tabela 1). Neste último, observou-se que as médias

variaram com a situação de vizinhança, sendo maior (71 %) na vizinhança do manjericão 

Roxo e menor (13 %) na vizinhança da cultivar Folha de Alface.
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O intercâmbio de genes era perfeitamente esperado com base no trabalho 

desenvolvido por AMARAL et al. (1997) que observou no gênero Ocimum grande 

possibilidade de fecundação cruzada, pois mesmo que a cleistogamia não ocorra, os 

óvulos são ainda efetivamente fertilizados porque, na fase pós-antese, o estigma ainda 

permanece receptivo à fertilização cruzada. ALMEIDA et al. (2004) confirmaram que 

acessos do gênero Ocimum, apesar de se reproduzirem predominantemente por 

autofecundação, podem apresentar fecundação cruzada, o que evidencia a ampla 

versatilidade reprodutiva do gênero, acentuando a variabilidade genética, a qual é 

essencial para sua evolução. 

5.1.1 -Presença de polinizadores

Foi constatada na área experimental a presença dos seguintes polinizadores: Apis 

melifera, Paratrigona lineata, do grupo das abelhas sem ferrão (Meliponini), e 

Lasioglosum sp, do grupo das abelhas solitárias, além de Lepidoptera (Figura 6). O 

grupo das abelhas solitárias, Lasioglosum sp. (Hymenoptera: Halictidae), tem sido 

considerado como eficiente coletor de pólen e sua presença na área do campus 

universitário já havia sido registrada em outros ensaios. Contudo, no presente trabalho, 

esse grupo não prevaleceu como polinizador. Diversos trabalhos confirmam a 

prevalência das abelhas das tribos Apini e Meliponini, como eficientes e mais freqüentes 

polinizadores quanto ao gênero Ocimum, ao mesmo tempo em que ressaltam a 

ineficiência de Lepidoptera como coletor de pólen (PEREIRA NETO & BARROS, 

2000; HOSTETLER & McINTYRE, 2001; ALVES, 2002; TOLEDO et al., 2003; 

GONÇALVES, 2006). Neste contexto, presume-se que a presença de polinizadores 

eficientes na área experimental tenha contribuído na transferência de genes via 

polinização entomófila. 
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Figura 6 - Apis melífera – documentação fotográfica na área dos ensaios.

5.2 - Segundo ensaio

As plantas pertencentes aos grupos Anão A e Anão B apresentaram características 

morfológicas muito diversificadas. Estas plantas foram separadas em seis grupos de 

acordo com as características predominantes (Tabela 2), descritos a seguir:

Grupo 1: plantas altas com inflorescência longa;

Grupo 2: plantas altas com inflorescência compacta;

Grupo 3: plantas anãs com inflorescência longa;

Grupo 4: plantas anãs com inflorescência compacta;

Grupo 5: plantas altas com inflorescência de tamanho intermediário;

Grupo 6: plantas anãs com inflorescência de tamanho intermediário.

Plantas altas com inflorescência compacta, com expressão ou não da cor púrpura, em 

proporções iguais, dominaram nos padrões de segregações (25 %), seguidas por plantas 

altas com inflorescência longa e com níveis de expressão da cor púrpura baixo a alto (20 %) 

(Tabela 2). Em menor proporção, 15 % cada, dois grupos de plantas também se 

destacaram: plantas anãs com inflorescência compacta e plantas altas com inflorescência 

de tamanho intermediário. Plantas anãs com inflorescência de tamanho intermediário 
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apresentaram 12,5 % de prevalência. O tipo com menor representação foi o das plantas 

anãs com inflorescência longa (5 %).

Tabela 2 - Grupos de tipagem de Ocimum basilicum L. obtidos mediante cruzamentos 
naturais facilitados em ensaio conduzido na Estação Experimental da Biologia/FAV/UnB.

Nível de Cor Púrpura (%)
Grupos

Ausente (n) Baixo (b)
Médio 

(m)
Alto (a)

Característica 
Folhosa 

Distribuição 
(%)

1 - 75 - 25 nihil 20

2 40 40 - 20 (*) 25

3 100 - - - (**)   5

4 16,7 - 16,7 66,7 (***) 15

5 66,7 33,3 - - nihil 15

6 - 100 - - nihil   12,5

Plantas mortas    7,5

Total 100
(*)50 % de plantas folhosas entre as de nível baixo de cor púrpura e 50 % entre as de 

alto nível de cor púrpura no grupo 2,; (**) 50% das plantas folhosas no grupo 3;  

(***) 75 % de plantas folhosas entre as plantas de nível alto de cor púrpura no grupo 

4.

O tipo procurado como ideal para o comércio de plantas ornamentais, o das plantas 

anãs com inflorescência compacta, que ocorreu em 15 % das plantas, foi o que apresentou 

o índice mais alto de expressão da cor púrpura (66,7 %). Além destas características, um 

outro caráter interessante incorporado a algumas plantas foi o aspecto “folhoso”, 

provavelmente herdado da cultivar “Folha de Alface” (Figura 7), atribuindo aspecto 

“deformado” às folhas. Portanto, a premissa do ensaio se confirmou razoavelmente bem, 

restando agora buscar a fixação do tipo selecionado mediante autopolinização. De 

imediato, a reprodução do tipo selecionado somente poderá ser feita com algum sucesso, 

mediante propagação vegetativa. 

Pelo exposto, constata-se que foi obtida uma segregação produtiva com a 

metodologia utilizada de cruzamento natural facilitado. A progênie da geração F2  
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segregou favoravelmente para a coloração verde, confirmando resultados apresentados por 

PHIPPEN & SIMON (2000).

Os resultados obtidos possibilitaram a seleção de um padrão competitivo para o 

mercado de plantas ornamentais que somente deverá ser multiplicado por via agâmica, ou 

autofecundação até obter uma linhagem.

Figura 7 - Aspecto folhoso de um tipo de manjericão (Ocimum basilicum L.).

5.3 - Terceiro ensaio

As plantas originadas das sementes de uma planta descrita como “anã roxa de 

inflorescência compacta”, selecionada no segundo ensaio, apresentaram grande diversidade 

morfológica. Dos 36 tipos possíveis, 20 tipos foram expressos e encontram-se descritos na 

Tabela 3. 

Observou-se predomínio de plantas anãs (59,4 %), inflorescência compacta (51 %),

limbo foliar liso (70,8 %) e cor verde (59,4 %). Das 96 plantas, 30 apresentaram cor mista, 

ou seja, roxo pintado de verde (31,2 %), nove, cor roxa (9,4 %) e 57, cor verde (59,4 %), 

embora as sementes que deram origem às plantas tenham sido coletadas em uma única 

planta de cor púrpura, indicando claramente a reversão da cor roxa em favor da cor verde 

em decorrência dos cruzamentos ocorridos. Considerando-se as plantas classificadas de 

mistas como expressão parcial da cor verde, tem-se um índice de segregação de 75 %, se 

também for considerada, como expressão da cor verde, a metade do índice do padrão misto 

(15,6 %).
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Tabela 3 - Tipos descritos por combinação de caracteres morfológicos em progênie de 
planta de Ocimum basilicum L. selecionada como ornamental.

Número 
do tipo

Porte da 
planta

Inflorescência
Aspecto do 
limbo foliar

Cor da 
Planta

Total de 
plantas

%

1 alta normal liso roxa 4 4,16
2 alta normal liso mista 9 9,37
3 alta normal liso verde 16 16,66

4 alta compacta liso roxa 2 2,08

5 alta compacta liso mista 3 3,12

6 alta compacta liso verde 3 3,12

7 alta média liso verde 1 1,04
8 alta média côncavo verde 1 1,04
9 anã normal côncavo mista 1 1,04
10 anã normal liso verde 1 1,04

11 anã compacta côncavo roxa 2 2,08

12 anã compacta côncavo mista 6 6,25

13 anã compacta côncavo verde 13 13,54

14 anã compacta liso mista 5 5,20

15 anã compacta liso verde 15 15,62

16 anã média côncavo mista 3 3,12
17 anã média côncavo verde 2 2,08
18 anã média liso roxa 1 1,04
19 anã média liso mista 3 3,12
20 anã média liso verde 5 5,20

Os tipos 3, 13 e 15 apresentaram o maior número de plantas (44), correspondendo a 

45,8 % do total. As 16 plantas, classificadas como tipo 3, apresentaram porte alto, com 

inflorescência normal, limbo foliar liso e cor verde, e corresponderam a 16,7 % do total de 

plantas. O tipo 15, com plantas anãs, inflorescência compacta, limbo foliar liso ou reto, de 

cor verde, e o tipo13, com plantas anãs, inflorescência compacta, com limbo foliar liso ou 

reto, de cor verde, representaram, respectivamente, 15,6 e 13,5 % do total. O tipo 2 

também se destaca com plantas altas, inflorescência normal, com limbo foliar liso ou reto, 

de cor mista, representando 9,4 % de ocorrência. Os demais tipos apresentaram índices 

irrelevantes de ocorrência (1 a 5 %). Considerando-se as plantas anãs, com inflorescência 

compacta, limbo foliar côncavo, cor roxa ou mista, classificadas como tipos 11 (2,1 %) e 
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12 (6,2 %), estas corresponderam a 8,3 % de ocorrência em relação ao tipo da planta mãe, 

de cujas sementes resultaram as plantas do ensaio. A grande diversidade entre genótipos 

para variáveis morfológicas e agronômicas tem sido relatada em diversos trabalhos 

(SUCHORSKA & OSINSK, 2001; TEIXEIRA et al., 2002; BLANK et al., 2004; 

FERNANDES et al., 2004).

MORALES et al (1996), com o objetivo de identificar novos e promissores 

manjericões ornamentais da espécie Ocimum basilicum L., utilizaram 41 linhas de plantas 

autofecundadas (15 roxos, 8 marrons e 18 verdes). As plantas foram cultivas em câmaras, 

em casa de vegetação. Os autores encontraram variação suficiente dentro dos três 

genótipos na maioria dos crescimentos, na produção e nas características do óleo essencial, 

sugerindo que próximas seleções para as características procuradas seriam possíveis. No 

experimento, os fenótipos roxos com inflorescência compacta apresentaram-se mais 

uniformes e atrativos, sendo a inflorescência bem compacta, o que atraiu a atenção dos 

visitantes. Dentro deste fenótipo, quatro linhas foram selecionadas para posterior 

desenvolvimento. Considerando que os fenótipos marrons de inflorescência compacta não 

foram tão intensos na cor das flores como os roxos, duas linhas foram selecionadas para 

posterior desenvolvimento. Dentro dos fenótipos verdes, quatro linhas foram selecionadas 

pela significativa variação. Os tipos verdes também se destacaram no presente trabalho, e 

há grande interesse em desenvolver trabalhos com eles, especialmente os tipos 13 e 15.

A instabilidade dos pigmentos roxos (antocianinas) nas variedades púrpuras de 

manjericão (Ocimum basilicum L.) limita seu uso como planta ornamental e como 

potencial fonte de antocianina. Várias gerações de autopolinização de todas as plantas 

púrpuras foram ineficazes em estabilizar a expressão de antocianina, segundo estudo 

desenvolvido por PHIPPEN & SIMON (2000), que investigaram a herança e os padrões de 

estabilidade de características das folhas usando a variedade ‘Purple Ruffles’. Os 

resultados do completo cruzamento de dialelos indicaram que a expressão de antocianina 

nos tecidos vegetativos é controlada por dois genes e a textura encrespada da folha é 

controlada por um único gene recessivo. Genes controlando as estruturas da margem do 

limbo foliar e da base da folha foram fortemente associados à textura da folha. A produção 

de óleo essencial nas folhas, e de seus constituintes, não se alteraram como resultado da 

reversão da cor. A estabilidade em clones obtidos por estaquia foi afetada pelo ambiente e 

pelo local na planta de onde se tiravam as estacas. Um acúmulo de metabólitos secundários 
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(apigenina, genisteína e kaempferol) em setores revertidos para o verde nas folhas roxas, 

foi detectado utilizando-se análise cromatografica líquida fase reversa de alta performance 

(HPLC), sugerindo um potencial bloqueio na via metabólica da antocianina. Formulou-se a 

hipótese de que a mutação de reversão ocorre em um gene regulador de antocianina. 

Os manjericões roxos têm a tendência de reverter parcialmente a um fenótipo 

verde, mediante o acúmulo ao acaso de setores foliares verdes durante uma simples estação 

de crescimento (PHIPPEN, 1999). Entender a regulação destes pigmentos torna-se 

prioritário para o desenvolvimento de novas fontes para o isolamento de antocianinas. A 

biossíntese de pigmentos antociânicos em plantas requer uma interação complexa entre 

duas categorias de genes: estruturais e regulatórios. PHIPPEN & SIMON (2000) 

observaram que mutações em ambos os tipos de genes não são deletérias, e o que é 

importante, elas resultam em fenótipos facilmente identificáveis.Esses autores observaram 

que certa mutação é prevalente em variedades de manjericão roxo (Ocimum basilicum L.) e 

oferece uma excelente oportunidade para se estudar a regulação de pigmentos 

antocianínicos. 

No presente ensaio, observou-se um novo padrão de morfologia do limbo foliar, 

o côncavo, provavelmente herdado da cultivar Folha de Alface e que se expressou em 

29,2 % dos casos. A folha lisa, ou melhor dizendo, a reta ou normal, representou 70,8 % 

dos casos. Esta variação no formato do limbo foliar foi relatada por PHIPPEN & SIMON 

(2000) que afirmaram ser a expressão da antocianina governada por dois genes 

dominantes, enquanto a crisposidade da margem da folha seria governada por um único e 

recessivo gene. 

O tipo selecionado como preferencial está sendo mantido mediante clonagem, 

sendo propagado por estaquia. O semeio das sementes por ele produzidas pode, a qualquer 

momento, possibilitar a obtenção, por segregação, dos tipos descritos no presente ensaio, 

as quais poderão ser objeto do esforço de melhoramento genético mediante técnicas 

convencionais. 

Nessa fase dos estudos, poder-se-ia pensar em autofecundação para o material 

genético F3 ou F4 até F7, como tentativa de fixação e obtenção de estabilidade das 

características desejadas. 
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6 - CONCLUSÕES

● As cultivares envolvidas na pesquisa, Ocimum basilicum cv. “Folha de Alface”; Ocimum 

basilicum var.”Anão” e Ocimum basilicum var purpurascens. cv. “Dark Opal”, 

possibilitaram a obtenção de tipos diversos, da espécie, alguns de valor ornamental 

mediante cruzamentos naturais a campo. 

● A diversidade genética obtida registra formas intermediárias integrando caracteres 

morfológicos dos três materiais, evidenciando a polinização cruzada.

● Houve forte mudança da cor púrpura para a cor verde em todos os ensaios realizados.

● Foi selecionado um tipo com características promissoras para o mercado de plantas 

ornamentais, o qual, em virtude da alta segregação apresentada, somente poderá ser 

mantido hoje, com suas características, mediante propagação vegetativa.
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