
Universidade Federal de São Carlos 
 

Centro de Ciências Agrárias 
 

Departamento de Desenvolvimento Rural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS EM SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS 

 

 

 

 

 

 

Liege Camila Pistore Veras 

 

 

 

 

 

 

Araras/2017 

  



2 
 

Universidade Federal de São Carlos 
 

Centro de Ciências Agrárias 
 

Departamento de Desenvolvimento Rural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Bacharelado em Agroecologia 

 
 
 
 
 

POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS EM SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS 

 

 

 

 

Estudante: Liege Camila Pistore Veras 

Orientadora: Prof. Dra. Renata Evangelista de Oliveira 

Co-Orientadora: Prof. Dra. Anastácia Fontanetti 

 

 

 

 

 

Araras/2017  



3 
 

Resumo 

A maior parte das espécies de plantas medicinais nativas ainda são obtidas por 

extrativismo, enquanto as espécies exóticas são cultivadas em monocultivo. O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar e comparar o potencial de crescimento 

e produção de duas espécies (Mentha piperita e Plectranthus barbatus) 

implementadas em consórcio agroflorestal biodiverso e em sistema monocultural. O 

experimento foi realizado na área da Agroecologia, no campus de Ciências Agrárias, 

em Araras. O plantio das duas espécies nos canteiros monoculturais foi feito com os 

espaçamentos de 0,4 m x 0,4 m para Mentha piperita e 0,5 m x 1,0 m para 

Plectranthus barbatus. Já nos canteiros agroflorestais foram utilizadas 18 espécies 

para compor o desenho, contando as duas espécies em questão. Através de um 

curso (III Dia da Agrofloresta), o experimento pôde ser implantado com auxílio de 

estudantes, profissionais de diversas áreas e agricultoras da região, e, novembro de 

2016. Para a Para a Mentha piperita, analisou-se massa verde e massa seca de 20 

plantas de cada tratamento, com 30 e 90 dias após transplantio, além da taxa 

fotossintética Para Plectranthus barbatus houve análise de matéria verde e matéria 

seca de 20 plantas de cada tratamento após 210 dias (separando-se flores, folhas e 

hastes), número de folhas e área foliar, altura e número de hastes da haste principal 

de duas plantas de cada tratamento. Na primeira análise da Mentha piperita, a 

massa verde e seca total das 20 plantas coletadas no sistema monocultural foi de 

137,46 g e 26,07 g, respectivamente, enquanto que do consórcio agroflorestal 

apresentou 601,47 g e 106,94 g. Já na segunda análise, o sistema monocultural 

apresentou massa verde e seca de 2303,42 g e 477,15 g respectivamente, enquanto 

o consórcio agroflorestal apresentou 2006,25 g e 507,89 g. Os dados sugerem que 

as plantas do sistema agroflorestal apresentaram rápido crescimento inicial, ao 

contrário do sistema monocultural. O espaçamento adensado das plantas de 

Plectranthus barbatus no consórcio pode ter causado a menor produção da Mentha 

piperita nesse tratamento. Outras análises de taxa fotossintéticas devem ser 

realizadas em horários ótimos da espécie. A porcentagem das folhas, flores e hastes 

frescas de Plectranthus barbatus no sistema monocultural foi de 38,3%, 6,85% e 

54,85% respectivamente, enquanto que as porcentagens de massa seca foram de 

29,42%, 5,88% e 64,7%. Para o sistema agroflorestal, as porcentagens de folha, flor 

e haste frescas de Plectranthus barbatus foram de 43,73%, 3,77% e 52,5% 
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respectivamente, enquanto que a massa seca foi de 30,11%, 4,5% e 65,3%. 

Observa-se maior porcentagem de folhas no sistema agroflorestal, tanto em massa 

verde quanto em massa seca. A altura média dessa espécie em ambos os 

tratamentos foi similar, sendo de 1,116 m no monocultivo e 1,119 m no sistema 

agroflorestal, bem como o número de hastes no ramo principal, que foi de 20,75 

para o monocultivo e 20,6 para o sistema agroflorestal. O índice médio de área foliar 

dessa espécie no sistema monocultural foi de 15119,14cm², enquanto que no 

sistema agroflorestal foi de 22324,1cm². A média do número de folhas no sistema 

monocultural foi de 520,5 folhas, enquanto o sistema agroflorestal foi de 690 folhas. 

Além do sistema agroflorestal apresentar plantas com maior número de folhas, 

apresentou maior área foliar e porcentagem de  folhas por plantas, sugerindo que 

esse sistema pode ser mais interessante para esse espécie, visto que as folhas são 

a parte de interesse. 
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1. Introdução 

Além da diversidade inestimável de plantas que ocupam o território brasileiro, 

existe uma riqueza de culturas e etnias que se relacionam com essas plantas, 

contribuindo com a construção do conhecimento de uso e manejo de plantas 

medicinais, que é resultado de conhecimento popular e tradicional, caracterizando, 

assim, a sociobiodiversidade. As plantas são a base de muitos medicamentos 

sintéticos e fonte de matéria prima e observa-se que o país tem potencial de 

desenvolvimento próprio e autônomo na área da saúde e uso de plantas medicinais 

e fitoterápicos (DIAS; LAUREANO, 2009). 

Muitas das espécies vegetais nativas com potencial medicinal ainda são 

obtidas, principalmente, por extração direta de ecossistemas tropicais - extrativismo 

(CORRÊA JUNIOR, 1994), por conta da falta de informações e dificuldades 

encontradas no cultivo e falta de informações sobre condições adequadas de 

colheita e pós-colheita (BATALHA; MING, 2003; RODRIGUES, 2004; LAMEIRA; 

PINTO, 2008; CARVALHO et. al, 2010; SILVA, et. al, 2011). Com isso, a coleta 

de plantas consideradas medicinais fica geralmente restrita a remanescentes 

florestais em paisagens fragmentadas e a demanda do mercado não acompanha a 

capacidade de produção de informações agronômicas e botânicas, fazendo com 

que o extrativismo gere uma série de problemas (BATALHA; MING, 2003).  

Deve-se atentar ao fato de que a coleta de caráter predatório pode acarretar a 

perda de patrimônio genético e risco de extinção de espécies, bem como causar 

risco de falhas na identificação do material coletado, que nem sempre é 

devidamente acondicionado e armazenado, podendo perder boa parte de seus 

princípios biologicamente ativos (CORRÊA JUNIOR et al., 1997). 

Nesse contexto, o cultivo dessas plantas pode ajudar a minimizar esses 

problemas. 

Geralmente, quando exóticas, as espécies medicinais são cultivadas em 

sistemas de monocultivo (BAGGIO et. al, 2003; BATALHA; MING, 2003). Os dados 

técnicos de cultivo disponíveis no Brasil para plantas medicinais estão disponíveis 

para uma pequena gama de espécies vegetais medicinais e grande é a procura 

de informações fitotécnicas (BATALHA; MING, 2003), além do que esses aspectos 
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agronômicos são muito escassos por conta da falta de pesquisadores na área 

(FURLAM, 1998). 

A falta de oferta regular de algumas plantas, atrelada ao pequeno número de 

agricultores que cultivam plantas medicinais (número ainda menor quando se trata 

de espécies nativas) provoca flutuações na qualidade, disponibilidade e preço da 

matéria-prima, o que dificulta a industrialização de fitoterápicos e ocasiona 

flutuações na planilha de custos e no preço final do produto. (SCHEFFER; JUNIOR, 

2004) Essa irregularidade na oferta de plantas medicinais no mercado brasileiro, 

faz com que se recorra à importação de várias espécies. Com a exigência da 

indústria em adquirir produtos de maior qualidade e com regularidade de oferta, o 

extrativismo como prática predatória tende a diminuir no país (SILVA et. al., 2011; 

BATALHA; MING, 2003). 

Ao longo da história, o espaço florestal tem sido o espaço de introdução de 

práticas agrícolas, espaço onde a sucessão natural, direcionada à diversificação, é 

atuante (STEENBOCK et. al, 2013). Como consequência da ação antrópica sobre 

as florestas, temos aumento de áreas degradadas, resultando em fragmentação 

de paisagens, com pouca conectividade entre fragmentos, biodiversidade reduzida 

e ameaçada localmente (KAGEYAMA, et al., 2008). 

Reconhecendo o atual modelo de agricultura com o foco no controle total da 

sucessão natural, outras práticas de produção de alimentos trabalham em conjunto 

com a sucessão natural, sendo aliada ao processo produtivo. Dessa maneira, 

entende-se que as florestas não necessitam ser transformadas em monocultivos, 

mas que, trabalhando em conjunto com a sucessão natural, podem compor 

paisagens de florestas manejadas e sistemas agroflorestais (STEENBOCK et. al, 

2013).  

A diversidade de espécies, em diferentes estratos, considerada natural nas 

nossas fitofisionomias, pode ser aproveitada em vários modelos de produção, 

incluindo os sistemas agroflorestais, que otimizam o espaço e a disponibilidade de 

luz (PENEIREIRO, 2007), possuem potencial de geração de renda e podem ser 

utilizados na restauração de áreas protegidas (AMADOR, 2008). 
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Sistemas agroflorestais são sistemas de uso da terra onde são cultivadas 

plantas lenhosas e perenes na mesma área com culturas agrícolas e/ou animais 

em uma organização espacial e temporal (NAIR, 1993). Na verdade, é uma prática 

já antiga e desenvolvida por comunidades tradicionais espalhadas pelo mundo, 

pautados na dinâmica, diversidade e estrutura próxima a das florestas naturais, 

também chamados de agroflorestas, podem ser utilizados como estratégia tanto 

para restauração ecológica, com objetivo de redução de custos por meio de 

geração de renda, quanto como agroecossistemas sustentáveis que geram 

produtos saudáveis e orgânicos (AMADOR, 2008). 

Além disso, o cultivo de produtos florestais não madeireiros nesse sistema, 

inclusive pode propiciar uma fonte de renda à população de determinado local, sem 

necessidade de que estes recorram a degradação ambiental, (SCHEFFER; JUNIOR, 

2004), seja através criação de gado ou exploração predatória da flora nativa, 

transformando uma atividade altamente impactante e degradante, que é a 

agricultura, em um sistema regenerativo. 

O cultivo de plantas medicinais em sistemas agroflorestais já é um tema de 

pesquisa em vários lugares do país, como visto nos trabalhos de Baggio et al. 

(2003), Santos et al. (2011), Santos e Santos (2012), Sivieiro et al. (2012) e Hanisch 

et al. (2013). Dessa forma, o presente trabalho busca contribuir com um tema tão 

antigo e tão novo ao mesmo tempo. 

 

2. Objetivo 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar e comparar o potencial de crescimento e produção de duas espécies 

medicinais (Mentha piperita L. e Plectranthus barbatus Andrews.) implementadas 

em consórcio agroflorestal e monocultivo, com vistas à sua utilização na 

implantação de sistemas agroflorestais. 
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2.2 Objetivos específicos 

- Implantar uma agrofloresta com espécies medicinais e canteiros 

monoculturais dessas espécies, como área demonstrativa para produtores e 

produtoras rurais, com vistas á extensão rural agroecológica. 

- Avaliar parâmetros de crescimento e de produção (massa verde, 

massa seca) das Mentha piperita L. em sistema agroflorestal e em cultivo 

solteiro. 

- Avaliar parâmetros de crescimento e de produção de Plectranthus 

barbatus (Andrews) (massa verde, massa seca, número de hastes, índice de 

área foliar e número de folhas) em sistema agroflorestal e em cultivo solteiro. 

- Avaliar as respostas da taxa fotossintética das espécies Mentha 

piperita L. e Plectranthus barbatus (Andrews) em sistema agroflorestal e em 

cultivo solteiro. 

 

3. Referencial teórico 

3.1 Plantas medicinais 

Veiga Junior e Pinto (2005) comentam que, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, planta medicinal é “todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais 

órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam 

precursores de fármacos semi-sintéticos”. 

Há mais de 5000 anos, os povos chineses já sabiam da importância das 

plantas medicinais e que são utilizadas até hoje com eficácia na cura das principais 

doenças, bem como os egípcios, que faziam uso de plantas em vida e para 

embalsamar os mortos. Na Europa, durante a Idade Média, os druidas e curandeiros 

mantinham segredos de suas receitas medicinais. No Brasil, populações indígenas 

ainda utilizam plantas medicinais para suas curas, para pesca e como corantes. 

Devemos muito do conhecimento sobre as plantas ao saber e às informações que 

essas populações têm passado de geração em geração (CORRÊA JUNIOR et al., 

1994) 
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Atualmente, ensaios laboratoriais tem experimentado o conhecimento de 

benzedeiras, curandeiros e xamãs com objetivo de validar esses conhecimentos que 

foram adquiridos e repassados ao longo de milhares de anos pelos ancestrais da 

ciência moderna (STASI, 1996). Como resultado desse conhecimento empírico, o 

acúmulo de informações de ações terapêuticas consideradas de domínio público, 

ainda caracteriza-se, em alguns locais, como o único recurso de algumas 

comunidades tradicionais (STASI, 1996). 

Stasi (1996) afirma que boa parte desse conhecimento adquirido é proveniente 

de três teorias: a) Observação constante e sistemática dos fenômenos da natureza, 

bem como do comportamento animal, e da consequente experimentação empírica 

desses recursos. Ainda atualmente tem se descoberto novas substâncias químicas 

com base no comportamento animal e sua seletividade em relação a algumas 

espécies vegetais; b) Teoria das Assinaturas: atribuída a Paracelso, preconizava 

que tudo que é criado pela natureza possui a imagem da virtude que ela ali pretende 

esconder, onde por meio da leitura da morfologia externa ou de suas partes e habitat 

é possível entender suas ações terapêuticas, existem relatos que mostram que essa 

foi a principal maneira que o ser humano tem selecionado plantas com potencial 

medicinal, sendo ainda muito utilizada; c) Teoria dos opostos, atribuída a Hipócrates 

e Galeno, preconiza a cura pelos opostos, sua importância reside na origem do 

procedimento básico da medicina alopática, em oposição à cura pelos semelhantes, 

seguida pela homeopatia. 

As manifestações populares, como o uso de plantas associado a orações 

(benzimento), uso de amuletos, plantas utilizadas em religiões de matriz africanas e 

rituais indígenas, entre outros, também contribuíram com seu componente empírico 

na seleção e incorporação de espécies vegetais como plantas medicinais eficazes. 

Esse conhecimento disseminado por toda a população e que serve como subsídio 

de extremo valor para a prospecção de plantas para a obtenção de novos 

medicamentos (STASI, 1996). 

A Organização Mundial da Saúde reconheceu que, apesar dos avanços da 

medicina moderna, cerca de 80% da população mundial ainda se utiliza de práticas 

tradicionais nos cuidados básicos de saúde, e destas, 85% utilizam plantas ou 

preparações de plantas. (BRASÍL, 2006) 
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O uso de produtos originários de plantas medicinais tem ganhado espaço na 

medicina por conta dos baixos efeitos colaterais e poucas contra indicações que eles 

podem apresentar quando comparadas com medicamentos alopáticos, visto que 

podem apresentar a mesma eficácia que as drogas sintéticas. (CORRÊA JUNIOR et 

al, 1994) 

A maior parte das plantas medicinais utilizadas pela população são 

espontâneas nativas. A coleta desenfreada pode acarretar em perda de patrimônio 

genético e erro de identificação do material coletado, e caso esse material ainda seja 

acondicionado em condições impróprias, pode acarretar em perda de princípios 

ativos (CORRÊA JUNIOR et al., 1994) ou a transformação em compostos 

prejudiciais à saúde humana (LORENZI e MATOS, 2008).  

Sem a criação de alternativas que possam gerar retorno econômico, a coleta 

exploratória de plantas nativas continuará sendo a causa da devastação do 

ecossistema florestal. (REIS, 1996) 

A importância do cultivo de plantas medicinais, aromáticas se dá em suprir 

essa demanda, bem como a segurança da identificação botânica e buscando 

plantas com boa qualidade final (CORRÊA JUNIOR et al, 1994). A etapa do cultivo é 

a que mais interfere na qualidade final das plantas medicinais, e por fim, dos 

fitoterápicos, tanto qualitativa quanto quantitativamente (FURLAN, 1996).  

Assim, o cultivo se torna a maneira mais segura, seguindo padrões 

agronômicos de cultivo exigidos, buscando melhorar a produtividade e qualidade do 

material produzido e visando garantir a qualidade fitoquímica e farmacológica das 

matérias primas para a produção de fitoterápicos eficazes (CORRÊA JUNIOR et al, 

1994). 

 

3.2 Sistemas agroflorestais 

A medida que o mercado de fitoterápicos cresce, o cultivo de espécies 

medicinais aparece como uma possibilidade de renda na agricultura familiar, com 

sistemas de base agroecológica, fertilização orgânica, sem uso de agrotóxicos e 

manutenção de recursos naturais. (BAGGIO et al, 2003). 
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Trabalhos apontam a importância de ações voltadas para o extrativismo 

sustentado onde, além de atender as necessidades sócias e econômicas de 

famílias e comunidades rurais, também se busca a manutenção da biodiversidade 

(REIS, 1996; STEENBOCK, 2003). 

Uma nova maneira de fazer agricultura deve pressupor uma nova relação 

entre o ser humano e a natureza, com objetivo de otimizar, e não mais maximizar os 

recursos; enriquecendo o lugar em vida, em vez de explorá-lo, há criação de 

excedentes, gerando recursos para quem vive da terra (GÖTSCH, 1995). 

Potencializando os processos naturais, é possível otimizar a produção das espécies 

de interesse e da biodiversidade como um todo, e não mais artificializar as 

condições somente para as espécies de interesse econômico (STEENBOCK; 

VEZZANI, 2013). 

Sistemas agroflorestais são sistemas complexos de produção com raízes 

empíricas em culturas milenares e, pela dificuldade em sistematizá-los ou explicitá-

los, sua generalização fica dificultada quando a intenção é reproduzi-los fora do 

local originário (PENEIREIRO, 2002). Muitas tem sido as pesquisas buscando 

construir esse arcabouço teórico e filosófico baseado em experiências reais 

(FRANCO, 2000; PENEIREIRO, 2007; RODRIGUES et al., 2007; CALDEIRA; 

CHAVES, 2011; DORNELLES, 2011; STEENBOCK; VEZZANI, 2013; STEENBOCK 

et al., 2013; ROCHA, 2014). 

Götsch (1997) comenta que “sustentabilidade mesmo só será alcançada 

quando tivermos agroecossistemas parecidos na sua forma, estrutura e dinâmica 

ao ecossistema natural e original do lugar da intervenção”, porque, sendo baseada 

nos mesmos mecanismos ecológicos, a vida se perpetua por estar adaptada 

evolutivamente nessas condições (PENEIREIRO, 2002). 

Necessita-se conhecer a fitofisionomia em que se está inserido e seu 

funcionamento para conseguir sistemas agroflorestais com abordagens mais 

complexas, com estrutura e função semelhantes ao ecossistema original, 

(PENEIREIRO; BRILHANTE, manuscrito não publicado) com bases ecológicas e 

com foco na sucessão natural, onde através da observação, aprende-se a elaborar, 

implantar e manejar esses sistemas de produção. (PENEIREIRO, 2002) 
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4. Materiais e métodos 

4.1 Caracterização da área de estudo 

O experimento foi realizado na área localizada na Quadra 28 do Centro de 

Ciências Agrárias da UFSCar, campus Araras, vinculada ao Departamento de 

Desenvolvimento Rural (DDR). Essa área possui um histórico da não utilização de 

produtos químicos há mais de 20 anos e é destinada às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão em Agroecologia. O local apresenta área total de 

aproximadamente 1,2 hectares (ha) e localiza-se entre as coordenadas aproximadas 

de 22º 21’ 25” de latitude e 47º 23’ 03” de longitude. A temperatura média anual da 

região é de 21,4 ºC e a precipitação anual, 1.428,1 mm. O clima da região é do tipo 

Cwa (clima subtropical úmido), segundo a Classificação de Köpen, com duas 

estações bem definidas, sendo verão quente e chuvos e inverno seco. O solo da 

região é caracterizado, segundo o Oliveira (1999), como Latossolo Vermelho e 

Latossolo Vermelho Amarelo, todos de textura argilosa, com características de 

relevo leve ondulado ou plano e classificados como A moderado. 

 

Figura 1: Área do experimento dentro do Centro de Ciências Agrárias na Universidade 
Federal de São Carlos, campus Araras. 
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4.2 Espécies avaliadas 

As espécies a serem analisadas se diferenciam em exigência luminosa e 

ocupam diferentes alturas no mesmo consórcio. Dessa maneira, foram 

classificadas em diferentes estratos, descritas a seguir: 

Mentha piperita L.: planta herbácea, rizomatosa com hastes 

quadrangulares verde com tonalidades violáceas no terço apical; f olhas 

simples, opostas, bordos serreados e nervura peninérvea (CASTRO; 

CHEMALE, 1995. Da família Lamiaceae, as partes utilizadas da hortelã pimenta 

são as folhas e ramos, podendo ser feito uso da planta verde ou seca. Nativa de 

regiões temperadas e subtropicais prefere temperaturas superiores à 20º C 

(RIBEIRO; DINIZ, 2008). Os usos populares dados a esta planta incluem 

tratamento de resfriados, cólicas, dores de cabeça, distúrbios digestivos, náuseas 

(CASTRO; CHEMALE, 1995). Apresenta atividades terapêuticas antissépticas, 

antiespasmódica, carminativa, digestiva e vermífuga. (RIBIRO; DINIZ, 2008) Esses 

mesmos autores apontam que essa espécie é cultiva para fins de extração de óleo 

essencial, sendo o princípio ativo de interesse o mentol, que apresenta atividade 

expectorante e analgésica tópica. O corte se inicia a partir do 4º mês (SARTÓRIO 

et al, 2000). Suporta meia sombra, sendo classificada como estrato médio. 

Plectranthus barbatus (Andrews): Planta perene também integrante da família 

Lamiaceae, apresenta ramos quadrangulares, semi-suculentos, densamente 

hirsutos; folhas opostas, ovado-oblogas de margem serreadas e pilosas em ambas 

as faces (CORRÊA JÚNIOR, et al., 1994). Usos terapêuticos das folhas incluem 

colagoga, digestiva e antiespasmódia. É extraída das raízes o diterpeno-

forskolin, utilizado no tratamento de cardiopatias, glaucoma e alguns tipos de 

câncer. (RIBEIRO; DINIZ, 2008) Considerado um arbusto de clima tropical a 

subtropical, não tolera regiões com excesso de umidade e nem com geadas 

frequentes. A colheita pode ser iniciada com 6 meses. (RIBEIRO; DINIZ, 2008). 

Nesse trabalho, ele foi classificado como espécie emergente. 

 



Tabela  1 : Espécies arbustivas e arbóreas utilizadas na implantação da agrofloresta, com a descrição do estrato que ocupam e parte da 
planta utilizada comercialmente. 

Nome científico Nome popular Estrato Parte utilizada Potencial medicinal 

Bauhinia forficata  L. Pata de vaca Médio alto Folhas Hipoglicemiante, purgativa e diurética (MARTINS 
et al., 2003) 

Caesalpinia 
ferrea Mart. 

Pau ferro; Jucá Médio alto Fruto e casca Casca usada para tratamento de diabetes 
(LAINETTI; BRITO, 1979).  A vagem é utilizada 
para contusões, cicatrizações e estanque de 
hemorragias. (LORENZI; MATOS, 2008). 

Cecropia spp. Embaúba Médio alto Raízes e folhas Diurético, hipotensora e anti-inflamatória 
(LORENZI; MATOS, 2008) Raízes e folhas para 
tosses e bronquite (MARTINS et al., 2003) 

Copaifera langsdorffii 
Desf. 

Copaíba Alto Óleo do lenho Internamente, é anti-inflamatório e antisséptico 
das vias respiratórias e urinárias. Externamente, 
cicatrizante. (MARTINS et al., 2003) 

Erythrina mulungu  Mart. 
ex  
Benth. 

Mulungu Médio alto Casca Em tratamento de broquite e asma (LAINETTI; 
BRITO, 1979), calmante, sedativa e 
anticonvulsiovante (ALMASSY Jr et al., 2013). 

Hymenaea 
courbail L. 

Jatobá Alto Casca e folhas Adstringente, sedativo e carminativo. 
Antiinflamatório usado para bexiga e próstata. 
(MARTINS et al., 2003) 

Maytenus ssp. Espinheira-santa; 
Cancerosa 

Médio Folhas Antiácido, antisséptico, anti-inflamatório e 
cicatrizante. Utilizada no tratamento de úlceras 
peptídicas e gastrites crônicas. (MARTINS et al., 
2003) 

Melaleuca 
alternifolia 
(Maiden and 
Betche) Cheel 

Melaleuca Médio alto Folhas Antibiótica, anti-inflamatória. (CARSON et al., 
2006) 
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Pilocarpus sp. Jaborandi Médio Folhas Sudorífero. febrífugo. Produção de pilocarpina 
para colírios e pomadas para glaucoma 
(LORENZI; MATOS, 2008). 

Punica granatum L. Romã Médio Casca dos frutos Vermífugo, antibacteriana; útil nas estomatites, 
amigdalites, faringites e laringites (MARTINS et 
al., 2003) 

Tabebuia 
impetiginosa Mart. 
Standl. 

Ipê-roxo; 
Pau d’arco 

Alto Entrecasca e folhas Antifúngico, diurético, adistringente, no 
tratamento de inflamações de pele e 
mucosas, além de ação antitumoral. 
(LORENZI; MATOS, 2008) 

Coffeea arábica L. Café Baixo Folhas e frutos Estimulante, hipogliemiante (LORENZI; 
MATOS, 2008), diurético (LAINETTI; 
BRITO, 1979) 
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Tabe la  2 : Espécies herbáceas utilizadas na implantação da agrofloresta, com a descrição do estrato que ocupam e parte da planta 
utilizada comercialmente. 

Nome científico Nome popular Estrato Parte utilizada Potencial medicinal 

Plectranthus barbatus 

Andr. 

Boldo brasileira Emergente Folhas Tônico, digestivo, hipossecretor gástrico, 

carminativo, para afecções do fígado 

(MARTINS, et al., 2003) 

Curcuma longa L. Cúrcuma; Açafrão da 

terra 

Alto Rizoma Antiinflamatória, digestiva, anti-hepatotóxica 

(LORENZI; MATOS, 2008), tratamento de rinites 

e sinusites, artrite e artrose, depressão, doenças 

degenerativas e baixa imunidade (ALMASSY JR 

et al., 2005) 

Mentha piperita L. Hortelã pimenta Médio Folhas Digestiva, estimulante, expectorante, 

emenagoga, vermífuga e analgésica (ALMASSY 

JR et al., 2005) 

Plantago sp. Tansagem Baixo Planta toda Expectorante, cicatrizante, adstringente, 

emoliente e depurativa. (MARTINS et al., 2003) 

Zingiber officinale 

Rosc. 

Gengibre Baixo Rizoma Estimulante gastrointestinal, carminativo, 

antináuseas, tônico e expectorante. (MARTINS 

et al., 2003) 
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4.3 Implantação do experimento 

a) Canteiros monoculturais 

Os canteiros foram levantados com auxílio de enxadas e enxadões. O 

plantio das espécies foi feito com os espaçamentos 0,4 m x 0,4 m para a 

Mentha piperita (AGUIAR et. al, 2014) e 0,5 m x 1m para Plectranthus 

barbatus (SARTÓRIO et. al, 2000). Aos canteiros adicionou-se esterco de 

cavalo e foram cobertos com matéria orgânica proveniente do próprio 

campus. 

b) Agrofloresta 

Foram implantados módulos adaptados dos que são utilizados pela 

Cooperafloresta citado por Steenbock; Vezzani (2013), compostos por: 

- uma linha de canteiro: feito com enxadas e enxadões, e posteriormente 

moldado manualmente com auxílio de enxadas de maneira que as bordas 

ficassem mais elevadas que o centro do canteiro, direcionando o acúmulo de 

água e de matéria orgânica para o centro do mesmo, evitando que estes se 

percam nas entrelinhas; 

- uma faixa de 4 metros: um espaço para crescimento de colonião 

(Panicum maximum), que serviu como provedor de matéria orgânica para os 

canteiros de interesse. 

Foram implantados três módulos, ou seja, três canteiros com três faixas 

intercalares. Os canteiros possuem 25 metros lineares cada um, totalizando 

75 metros lineares de canteiros na agrofloresta. 

Tanto o sistema monocutural como o agroflorestal fizeram uso de esterco 

de cavalo. 

De início, esses canteiros também foram cobertos com grama cortada 

proveniente do próprio campus. Quando as faixas de produtoras de biomassa 

atingiram 0,5 metros de altura, estas foram roçadas com auxílio de roçadeira 

costal e sua biomassa foi organizada ao longo dos canteiros de interesse. 
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Figura 2: Croqui do sistema agroflorestal implantado em novembro de 2016. 

 

 

 

O desenho do sistema agroflorestal levou em consideração a 

metodologia proposta por Peneireiro e Brilhante (manuscrito não publicado), 

onde existe a intenção de que esse sistema se assemelhe com o ecossistema 

local, em função e estrutura, sendo fundamentado na sucessão natural; e por 

Peneireiro (2007), onde os consórcios foram pensados em plantas que 

possuem praticamente o mesmo tempo de vida, de maneira que estes se 

sucedam ao longo do tempo. Os consórcios que serão utilizados estão 

descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3: Lista e período de vida de espécies vegetais a serem cultivadas no estudo na 
forma de consórcio agroflorestal. 
 

Período 

de vida 

Placenta - 6 

meses 

Curto - 1 à 3 

anos 

Médio - até 

10 anos 

Longo - 

mais de 10 

anos 

Emergente Boldo Boldo Embaúba 

Mulungu 

Copaíba 

Ipê roxo 

Pau ferro 

Jatobá 

Alto Cúrcuma Romã 

Melaleuca 

Romã 

Jaborandi 

Barbatimão 

Melaleuca 

Jaborandi 

Romã 

Pata de vaca 

 

Médio Hortelã 

pimenta 

Espinheira 

santa 

Espinheira 

santa 

Espinheira 

santa 

Baixo Tansagem Gengibre Café Café 

 

4.4 Produção das mudas 

Foram produzidas 280 mudas de cada uma das espécies a serem 

analisadas, mas houve alterações no desenho previamente proposto no projeto 

por conta da mortalidade de mudas na estufa.  

As mudas de hortelã-pimenta (Mentha piperita) foram replicadas de 

plantas provindas da Refazenda Moradia Agroecológica, república localizada 

na zona rural de Araras. As estacas de boldo (Plectranthus barbatus) foram 

colhidas no próprio campus 

a b c
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Figura 2: Da esquerda para direita: a) preparo das estacas de Mentha piperita; b) 

estacas prontas; c) estacas plantadas em sacos para mudas, na estufa. Acervo da 

autora. 

 

4.5 Implantação 

O experimento foi implantado durante o IV Dia da Agrofloresta, evento 

realizado semestralmente pelo Coletivo de Estudos em Permacultura Pés 

Vermelhos, atividade e extensão que conta com apoio do Edital de Eventos do 

Centro de Ciências Agrárias. A implantação ocorreu em dois dias (05 e 06 de 

novembro de 2016). No primeiro dia houve o preparo do solo e no segundo 

houve o plantio das mudas e cobertura do solo. Estiveram presentes 

estudantes de graduação de diversas áreas, agricultoras e agricultores e 

profissionais diversos também. 

 

 

a 

b c

d

e
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Figura 3: Do dia da implantação do experimento, da esquerda à direita: a) 

apresentação do desenho aos participantes do curso; b) pessoas carregando palha 

para cobertura dos canteiros; c) pessoas levantando um canteiro; d) plantio das 

mudas; e) participantes do curso de implantação do experimento. 

 

No SAF foram plantadas 140 mudas de Mentha piperita e 145 de 

Plectranthus barbatus e nos canteiros monoculturais foram 98 mudas de 

Mentha piperita e 80 de Plectranthus barbatus. 

 

4.6 Delineamento experimental e coleta de dados 

Para a análise dos parâmetros de crescimento e taxa fotossintética das 

plantas nos dois sistemas, foi utilizado delineamento de blocos casualisados 

em esquema fatorial: 2 (agroflorestal e monocultivo) x 2 (épocas de avaliação) 

com 10 repetições para a Mentha piperita e; 2 (agroflorestal x monocultivo) x 

3 (épocas de avaliação) com 7 repetições para Plectranthus barbatus. A taxa 

de sobrevivência foi analisada 20 dias após o plantio para as duas espécies. 

 

4.6.1 Avaliações para Mentha piperita: 

Massa verde: As coletas de dados foram realizadas 30 e 90 dias após 

transplantio (DAT) Foram coletadas 20 plantas de cada tratamento, levadas 

imediatamente ao laboratório e pesadas. Na segunda coleta, as plantas foram 

coletadas com auxílio de um gabarito de 0,2 x 0,2m, sendo que os ramos 

dentro desse quadrado eram coletados e contados como uma planta. 

Massa seca: As plantas coletadas acima foram devidamente 

identificadas, ensacadas e levadas para estufa, onde permaneceram à 65º 

C até apresentarem massa constante. Depois, foram novamente pesadas. 

Índice de taxa fotossintética: O índice de taxa fotossintética foi medido 

em uma folha completamente expandida por planta em 20 plantas por 

tratamento, com auxílio do Infrared Gas Analyzer (IRGA) no período entre 7h e 

9h da manhã, em dois períodos, com 30 e 90 dias após o transplante das 

mudas.  
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Figura 4: da esquerda para direita: a) plantas de Mentha piperita colhidas para a 
primeira análise; b) pesagem da matéria verde dessas plantas; c) nova pesagem após 
a secagem em estufa. 

 

4.6.2 Avaliações para Plectranthus barbatus: 

Massa verde: Houve colheita da parte aérea de 20 plantas de cada 

tratamento com sete meses para análise de matéria verde. Essas plantas 

foram separadas em folhas, flores e hastes e devidamente pesadas. 

Massa seca: As folhas, flores e hastes das plantas acima, foram 

acondicionadas em sacos pardos, identificadas e levadas para estufa, onde 

permaneceram em temperatura de 65º C até estarem completamente 

secas e foram novamente pesadas. 

Figura 5: Da esquerda para direita, a) separação das partes das plantas de 
Plectranthus barbatus; b) pesagem e identificação das partes; c) secagem em estufa. 

 

Índice de taxa fotossintética: Foi medido em uma folha por planta de 

sete plantas de cada tratamento com auxílio do IRGA, em três períodos, 90, 

150 e 210 dias após o transplantio. O IRGA foi utilizado em campo das 7h às 

9h, em dias ensolarados e sem nuvens. 
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Índice de área foliar: com auxílio do medidor de área foliar, modelo LI-

3000 C, duas plantas de cada tratamento tiveram suas áreas foliares 

analisadas, bem como foi realizada contagem do número de folhas. 

Número de ramos e altura de planta: 20 plantas de cada tratamento 

tiveram suas alturas registradas com 210 dias após o transplantio. O 

número de ramos também foi avaliado dessas plantas, sendo somados 

apenas os ramos lignificados que saiam do ramo de maior altura. 

 

5. Resultados e discussão 

5.1 Sobrevivência 

A taxa de sobrevivência da Mentha piperita foi maior no sistema 

agroflorestal do que no monocultivo, diferente do Plectranthus barbatus, que 

apresentou maior sobrevivência nos canteiros monoculturais (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Taxa de sobrevivência 20 dias após o plantio de Mentha piperita e de 
Plectranthus barbatus nos dois sistemas, monocultivo e SAF. 

 Taxa de sobrevivência (%) 

 Monocultivo SAF 

Mentha piperita 76 (77,5%) 137 (97,86%) 

Plectranthus barbatus 62 (77,5%) 105 (72,41%)  

 

As taxas de mortalidade das mudas, tanto em estufa quanto em campo, 

fizeram com que o delineamento experimental inicialmente proposto tivesse 

que ser adaptado, reduzindo o número de amostras coletadas para análises. 

  

5.2 Mentha piperita 

5.2.1 Massa de matéria verde e seca 
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Tabela 5: Massa de matéria verde e de matéria seca de Mentha piperita coletada aos 
30 e 90 dias após o transplante (DAT) em monocultivo e sistema agroflorestal (SAF). 

 Matéria verde (g) Matéria seca (g) 

 30 DAT 90 DAT 30 DAT 90 DAT 

Monocultivo 137,46 2303,42 26,07 477,15 

SAF 601,47 2006,25 106,94 507,89 

 

Na primeira análise, 30 DAT, observou-se maior massa de matéria verde 

e de matéria seca na área do sistema agroflorestal. Pode-se afirmar que houve 

lento desenvolvimento da Mentha piperita no sistema monocultural, diferente 

do sistema agroflorestal, onde houve grande aporte de biomassa inicial. 

Já na segunda análise, 90 DAT, as plantas de Mentha piperita presentes 

no tratamento do monocultivo apresentaram maior massa de matéria verde, 

porém a menor massa de matérias seca que as plantas analisadas no sistema 

agroflorestal. 

Maia et al., (2009) não observou diferença significativa na massa fresca e 

na massa seca de Mentha x villosa em cultivo solteiro e em consórcio de 

hortaliças. Já Oliveira et al. (2011) observou diferença significativa no consórcio 

de Mentha x piperita var. citrata em consórcio com chicória, sendo que houve 

decréscimo da produção de massa verde nesse consórcio. Elas também 

testaram consórcio de Mentha x piperita var. citrata com cebolinha e não 

apresentou diferença significativa na produção de biomassa e na produção e 

composição do óleo essencial quando comparado com cultivo solteiro. 

O espaçamento adensado do Plectranthus barbatus no sistema 

agroflorestal pode ter influenciado na produção de biomassa da Mentha 

piperita. Para Côrrea Neto et al. (2016), a densidade de plantas emergentes 

num SAF deve ser em torno de 20% para imitar a dinâmica da floresta, fazendo 

com que 80% da luminosidade consiga passar pelas copas e atingir as plantas 

dos estratos mais baixos, conseguindo, assim, cooperação entre as espécies. 

 

5.2.2 Taxa fotossintética 
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A análise de variância revelou efeito significativo para a interação entre 

as épocas de avaliação e os sistemas de cultivo para as variáveis: radiação, 

temperatura da folha e transpiração. E não houve efeito dos fatores para a 

condutância estomática.  A radiação fotossintética ativa aos 30 DAT foi superior 

à observada aos 90 DAT. As plantas do sistema monocultural interceptaram 

maior radiação com 30 DAT do que as plantas do sistema agroflorestal no 

mesmo período. Com 90 DAT, os sistemas de cultivo não diferiram entre si 

(Tabela 6). 

A temperatura foliar diferiu entre as épocas de avaliação, sendo que com 

30 DAT as temperaturas foliares foram superiores as observadas com 90 DAT. 

Esse dado pode ter influência do clima, visto que a primeira análise foi 

realizada no mês de dezembro e a segunda, em fevereiro. As temperaturas 

diferiram entre os sistemas de cultivo apenas aos 30 DAT, a menor 

temperatura foliar foi encontrada no SAF (Tabela 6). 

No SAF a transpiração das plantas foi menor do que no sistema 

monocultural nos dois períodos de avaliação (Tabela 6) 

 

Tabela 6: Radiação, temperatura e transpiração em plantas de Mentha piperita aos 30 
e 90 dias após transplante (DAT) no sistema agroflorestal (SAF) e em monocultivo, 
onde a radiação fotossintética ativa é dada em µmol m-²s-¹, a temperatura em ºC e a 
transpiração em mmol m-²s-¹. 

Época Radiação (Qleaf) Temperatura (T) Transpiração (E) 

 SAF Mono SAF Mono SAF Mono  

30DAT 756,30aB 1266,85aA 26,46 a B 30,79 a A 4,36 a B 5,90 a A 

90DAT 146,45bA 115,20 b A 23,35 b A 22,72 b A 1,38 b B 2,09 b A 

CV(%) 43,38 5,18 25,55 

Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não 

diferem entre si de acordo com o teste de Tukey em nível de 5 % de significância. 

 

Houve efeito isolado das épocas de avaliação para a Taxa fotossintética, 

sendo que aos 30 DAT esta foi superior a observada aos 90 DAT (Tabela 7). 

Fazio (2011) cultivou plantas de Mentha piperita em diferentes 

concentrações de cálcio e avaliou o efeito desse nutriente na taxa fotossintética 

dessas plantas em diversos períodos. Apesar de utilizar um nutriente como 
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fator limitante, a pesquisadora encontrou valores médios de assimilação de 

CO2 maiores dos que os encontrados neste trabalho. Isso pode ter se dado 

pelos horários avaliados, visto que ela coletou os dados com o IRGA entre às 

9h e às 11h. 

David (2007) observou que após os 58 DAT as plantas apresentaram 

maior taxa fotossintética pela manhã, sendo o período de maior taxa 

fotossintética para a Mentha piperita entre às 9h e 10h30min. 

Outras análises devem ser realizadas em horários ótimos da espécie. 

 

Tabela 7: Taxa fotossintética de Mentha piperita aos 30 e 90 dias após transplante 
(DAT), onde a taxa fotossintética é dada em µmol m-²s-¹. 

Épocas de avaliação Taxa Fotossintética (A) 

30 DAT 5,89 a 

90 DAT 1,79 b 

CV (%) 61,53 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si de acordo com o teste de 

Tukey em nível de 5 % de significância. 

 

5.3 Plectranthus barbatus 

5.3.1 Massa de matéria verde e seca 

O sistema monocultural apresentou menor massa de matéria verde de 

folhas, enquanto apresentou maior peso de haste e de flores, diferente do 

sistema agroflorestal, que apresentou maior massa de matéria verde de folhas, 

porém apresentou menor massa de matéria seca de folhas do que o sistema 

de monocultivo. 
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Tabela 8: Massa de matéria verde e seca das partes de Plectranthus barbatus no 
sistema de monocultivo e no agroflorestal colhidas aos 210 dias após transplante 
(DAT). 

 Massa verde (kg) Massa seca (kg) 

 Folha Flor Haste Folha Flor  Haste 

Monocultivo 1,051 

(38,3%) 

0,188 

(6,85%) 

1,503 

(54,85%) 

0,160 

(29,42%) 

0,033 

(5,88%) 

0,352 

(64,7%) 

SAF 1,137 

(43,73%) 

0,098 

(3,77%) 

1,365 

(52,5%) 

0,134 

(30,11%) 

0,02 

(4,5%) 

0,291 

(65,3%) 

 

Durante a época de colheita, as plantas do sistema agroflorestal já 

estavam com as flores senescentes, enquanto as plantas do sistema 

monocultural estavam em plena floração, o que influenciou na diferença de 

massa das flores entre os tratamentos. 

O sistema agroflorestal apresentou maior produção de biomassa foliar 

fresca (43,73%) em relação ao total de biomassa verde colhida, sendo que o 

sistema monocultural apresentou menor produção (38,3%). Quando secos, a 

produção de biomassa de folhas aparentou ter pouca diferença entre os 

tratamentos. 

 O sistema monocultural apresentou maior produção de biomassa fresca 

de hastes. Após secas, a biomassa se assemelhou com o peso de hastes do 

sistema agroflorestal. 

Carneiro et al. (2010), cultivando Plectranthus amboinicus em diferentes 

tratamentos, observou que as plantas apresentaram maior quantidade de 

princípio ativo por volta de 60 DAT e nos meses mais secos, a planta obteve 

maior teor de óleos essenciais. Rosal (2008), ao contrário, observou maior 

quantidade de princípio ativo em plantas de Plectranthus neochilus mais 

velhas, com até 360 DAT, não observando uma tendência de decréscimo. A 

produtividade da espécie também variou de acordo com a quantidade e o tipo 

de adubação orgânica utilizada. 

Além de fatores exógenos, como clima, fatores intrínsecos da planta 

podem influenciar a produção de metabólitos secundários, como a genética e o 

estágio de desenvolvimento. 
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5.3.2 Altura e número de hastes 

Todas as 20 plantas de cada tratamento também foram amostradas 

quanto à altura média e número de hastes presentes no ramo principal. 

Nos dois tratamentos, a altura média das plantas e o número médio de 

hastes no ramo principal são praticamente semelhantes. Como o espaçamento 

nos dois sistemas de plantio foi o mesmo, houve pouca ou nenhuma 

interferência nesse quesito, ou seja, aparentemente as espécies arbóreas não 

influenciam na altura e ramificação das plantas de Plectranthus barbatus. 

 

Tabela 9: Altura média e número médio de hastes das plantas de Plectranthus 
barbatus no sistema monocultural e agroflorestal, colhidas 210 dias após transplantio 
(DAT). 

 Altura média (m) Número de hastes no 

ramo principal 

Monocultivo 1,116 20,75 

SAF 1,119 20,6 

 

5.3.3 Índice de área foliar 

As plantas no SAF apresentaram maior área foliar que as do monocultivo, 

bem como o número de folhas também se mostrou maior no SAF em relação 

ao monocultivo (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Índice de área foliar, em cm², e número de folhas de duas plantas de 
Plectranthus barbatus amostradas no sistema monocultural e no sistema agroflorestal 
(SAF) 210 dias após transplantio (DAT). 

Tratamento Área foliar (cm²) Número de folhas 

 SAF Monocultivo SAF Monocultivo 

Planta 1 23122,9 13767,2 871 488 

Planta 2 21525,3 16471,1 509 553 

Média  22324,1 15119,1 690 520,5 
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Freitas et al. (2014) testaram diferentes espécies de Plectranthus em 

diferentes concentrações de salinidade e sombreamento. Em seu trabalho, 

observa-se que em tratamento a pleno sol e sem utilização de condutividade 

elétrica, a área foliar de Plectranthus barbatus foi aproximadamente 2030,7 

cm², número próximo ao conseguido no tratamento SAF. 

 

5.3.4 Taxa fotossintética 

O Plectranthus barbatus foi avaliado em três momentos: 90, 150 e 210 

DAT, a leitura foi realizada em uma folha por planta, totalizando sete plantas de 

cada tratamento. 

Para as variáveis: temperatura da folha, radiação incidente na folha e taxa 

fotossintética houve efeito significativo da interação entre sistemas de cultivo e 

épocas de avaliação. Não se observou efeito significativo dos fatores avaliados 

para a condutância estomática. 

A temperatura da folha diferiu entre as épocas de avaliação. As plantas 

do SAF com 90 DAT apresentaram menor temperatura foliar quando 

comparadas com as demais épocas, que não diferiram entre si (Tabela 11). O 

mesmo foi verificado no monocultivo, onde a maior temperatura da folha 

ocorreu aos 210 DAT e a menor aos 90 DAT (Tabela 11). Ao contrário das 

temperaturas observadas na Mentha piperita que decresceram conforme houve 

aumento do ciclo das plantas em campo, as temperaturas do Plectranthus 

barbatus se elevaram com o tempo. Isso pode ter ocorrido por conta do 

sombreamento que o Plectranthus barbatus pode ter ocasionado nas plantas 

de Mentha piperita. Com 150 e 210 DAT, as temperaturas das plantas no SAF 

não diferiram significativamente, ao contrário das plantas no sistema 

monocultural, onde houve acréscimo da temperatura na última análise (no mês 

de junho). Isso pode se dar porque no SAF, a população arbórea do consórcio 

pode ter influenciado o microclima do sistema, seja por sombreamento ou por 

manutenção da umidade. 

A radiação fotossinteticamente ativa diferiu entre os sistemas apenas com 

90 DAT, sendo maior no sistema monocultural (Tabela 11). No SAF, a menor 
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radiação ocorreu aos 90 DAT. No sistema monocultural as plantas 

apresentaram menor radiação ativa com 90 e 150 DAT, sendo significativo o 

aumento da radiação na análise com 210 DAT (Tabela 11) 

A taxa fotossintética diferiu nas três épocas no SAF, apresentando-se 

crescente a medida do tempo. Já no sistema monocultural, a taxa fotossintética 

não diferiu entre 90 e 150 DAT, e foi superior na última análise, com 210 DAT 

(Tabela 11). Entre os sistemas, a taxa fotossintética diferiu apenas na primeira 

avaliação, com 90 DAT, não sendo significativa a diferença nas duas últimas 

avaliações. 

 

Tabela 11: Temperatura da folha, radiação e taxa fotossintética das plantas de 

Plectranthus barbatus 90, 150 e 210 dias após transplantio (DAT), onde a temperatura 

foliar é dada em ºC, a radiação fotossinteticamente ativa e a taxa fotossintética são 

dadas em µmol m-²s-¹. 

Épocas Temperatura da 

folha 0C 

Radiação Taxa 

Fotossintética 

 SAF Mono SAF Mono SAF Mono 

90 DAT 22,32bA 23,88cA 32,71 b B 648,85bA 0,30 c B 7,25 b A 

150DAT 29,78aA 27,63bB 950,00aA 759,42bA 9,12 b A 6,22 b A 

210DAT 29,61aB 32,60aA 1272,42aA 1298,57aA 15,96 aA 16,27aA 

CV (%) 7 49,01 43 

Médias seguida pelas mesmas letras, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna não diferem 

entre si de acordo com o teste de Tukey em nível de 5 % de significância. 

A variável taxa de transpiração teve efeito significativo apenas nas épocas 

de avaliação. A maior transpiração foi observada aos 210 DAT e as demais não 

diferiram entre si (Tabela 11).  

 

Tabela 12: Taxa de transpiração em plantas de Plectranthus barbatus com 90, 150 e 

210 dias após transplantio (DAT) em mmol m-²s-¹. 

Épocas Taxa de transpiração 

90 DAT 2,42 b 

150 DAT 2,78 b 
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210 DAT 5,09 a 

CV (%) 29,16 

Médias seguida pelas mesmas letras não diferem entre si de acordo com o teste de Tukey em 

nível de 5 % de significância. 
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6. Conclusões 

 

Desde sua implantação, a área serviu como área didática com vistas à 

extensão rural. 

 

Mentha piperita 

A espécie apresentou rápido crescimento inicial no sistema agroflorestal, 

porém, menor produtividade na época de colheita, provavelmente, devido à alta 

densidade de Plectranthus barbatus nos canteiros.  

Outras análises fotossintéticas devem ser realizadas em horários ótimos 

da espécie. 

 

Plectranthus barbatus 

O sistema agroflorestal apresentou, aparentemente, maior produtividade 

de folhas e menor produção de hastes, sendo mais vantajoso que o sistema 

monocultural. 

As plantas do sistema agroflorestal apresentaram maior índice de área 

foliar e maior quantidade de folhas do que o outro tratamento. 

Os tratamentos não influenciaram a altura e número de hastes das 

plantas de Plectranthus barbatus. 

Os resultados com o IRGA podem ter sido alterados pela alternância da 

coleta de dados entre as espécies. 

 

As duas espécies apresentam potencial produtivo nos dois sistemas 

avaliados. 
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