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Com a divulgação da lista das espécies medicinais regulamentadas pela ANVISA, em 
2010, o interesse pela fitoterapia tende a aumentar, gerando a necessidade de 
itensificação de pesquisas relacionadas às melhores formas de cultivo dessas plantas. 
Rosmarinus officinalis L. Labiatae (Lamiaceae) é popularmente conhecida como 
alecrim, tendo grande popularidade na fitoterapia devido a suas propriedades 
antibióticas, digestivas, antiinflamatórias, entre outros. Assim, o trabalho teve como 
objetivo analisar os níveis de clorofila a, b e carotenoides de Rosmarinus officinalis L. 
submetidas à diferentes condições de sombreamento. Mudas clonais da espécie foram 
obtidas em plantas matrizes doadas pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extenção Rural (INCAPER), e cultivadas em vasos de 8 L sob condições de 
casa de vegetação no município de Alegre – ES, sob três regimes lumínicos: 100% 
(pleno sol), 50% de sombra (sombreamento moderado) e 80% de sombra 
(sombreamento intenso). Foi empregado o delineamento experimental inteiramente 
casualizados (DIC), com cinco repetições. Cada unidade experimental foi constituída 
de uma planta por vaso durante 30 dias. Para quantificação dos níveis de clorofila a 
(Cla), clorofila b (Clb) e dos carotenoides (Car), retirou-se dois discos foliares de cada 
repetição e cada amostra foi colocada em um tubo de ensaio envolto por um papel 
alumínio, com o reagente DMSO. As amostras foram armazenas em geladeira por 24h 
e foram analisadas em espectrofotômetro em três valores de absorbância 470, 645 e 
663. Utilizando os resultados analisou-se a relação clorofilas a/ clorofilas b (Cla/Clb) e 
clorofilas totais/ carotenoides (Cl/Car). As médias foram comparadas entre si pelo teste 
de Tukey, à 5% de probabilidade, após análise de variância. As plantas cultivadas à 
80% de sombreamento (estresse intenso)  apresentaram aumento significativo nas taxas 
de Cla, Clb e Cl/Car. Tais resultados demonstram plasticidade das plantas  com objetivo 
de se aclimatarem ao estresse lumínico, pois aumentaram os pigmentos captadores de 
energia (Cla e Clb), diminuindo assim, a razão Cl/Car. 
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