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RESUMO 

 

O presente trabalho foi dividido em 3 partes os quais abordam 2 temas 

centrais: estudo dos compostos voláteis de Pelargonium graveolens  e do óleo 

essencial de  Lippia alba  e avaliação de atividade inseticida frente à Spodoptera 

frugiperda. O capítulo 2 abordou o estudo dos voláteis das folhas de P. 

graveolens extraídos por “headspace” dinâmico utlizando Porapak Q® como 

adsorvente e turfa in natura, um adsorvente inédito empregado na extração de 

voláteis de plantas, sendo os resultados comparados com àqueles obtidos por 

hidrodestilação. Os resultados mostraram que a hidrodestilação (HD) foi mais 

eficiente na extração de linalol e formiato de citronelila. Enquanto citronelol, 

geraniol e tiglato de citronelila foram obtidos em maior proporção por “headspace” 

dinâmico utilizando turfa in natura como adsorvente (HSD-T), isomentona, 6,9-

guaiadieno e -muuroleno foram identificados em maior proporção por 

“headspace” dinâmico utilizando Porapak Q® (HSD-P).  O estudo de conversão 

comprovou que geraniol se converte em linalol, quando o geraniol é submetido a 

vapor d’água e altas temperaturas, porém a um pequeno percentual. Isso também 

comprova, em partes, o alto percentual de linalol obtido por HD em relação à 

HSD-T e HSD-P. A extração do hidrolato revelou variações na composição volátil 

em comparação com os outros métodos de extração. O Capítulo 3 abordou o 

estudo dos óleos essenciais de 9 acessos de L. alba coletados em 4 estados do 

Brasil empregando métodos estatísticos e verificando os acessos com melhores 

teor de óleo essencial. Os métodos estatísticos de análise hierárquica de 

agrupamentos (HCA) e análise de componentes principais (PCA) foram 

empregados para comprovar os dados experimentais e confirmar a formação dos 

grupos. Três grupos, representando os três quimiotipos, foram formados, dos 

quais o grupo I foi caracterizado por linalol e 1,8-cineol, grupo II por limoneno e 

carvona e grupo III por neral e geranial. No capítulo 4 foi abordado a avaliação de 

atividade inseticida dos óleos essenciais de P. graveolens (PEL-001) e L. alba 

(acessos LA-10, LA-22 e LA-57), bem como dos seus principais compostos 

majoritários (geraniol, linalol, 1,8-cineol, limoneno e carvona) frente à S. 
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frugiperda. O ensaio de aplicação tópica mostrou que óleos essenciais de P. 

graveolens (PEL-001) e L. alba (acessos LA-10, LA-22, LA-57) apresentaram 

toxicidade aguda nas lagartas S. frugiperda, ocasionando mortalidade de até 

100% na dose 192 µg/lagarta.  

 

 

Palavras-chave: Lippia alba, Pelargonium graveolens, óleos essenciais, 

headspace dinâmico, análise estatística,  atividade inseticida. 
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ABSTRACT  

 

This work was divided into three parts focusing two main topics: the study of 

volatiles compouds of P. graveolens and the study of the essential oil of L. alba 

and its evaluation of insecticidal activity against Spodoptera frugiperda. The 

chapter 2 approuch the study of the volatile compounds of the leaves of P. 

graveolens extracted by dynamic headspace using Porapak Q® as adsorbent and 

in nature peat, a novel adsorbent in the extraction of plant volatiles, and the results 

were compared with those obtained by hidrodestilation. The results showed that 

hydrodistilation (HD) was more efficient for extracting linalool and citronellyl 

formate. While citroneol, geraniol and geranyl tiglate were obtained in greater 

quantity by dynamic headspace using in nature peat (HSD-T), isomenthone, 6,9-

guaiadiene and - muurolene by headspace using Porapak Q® (HSD-P). The study 

of conversion proved that geraniol converts in linalool when geraniol is subjected 

to water vapor and high temperature, nevertheless a small ratio. This also prove, 

in parts, the high percentage of linalool obtained by HD compared to HSD-T and 

HSD-P. The chapter 3 approuch the study of the essential oils of 9 accessions of 

L. alba collected in 4 states of Brazil using statistical methods and checking the 

accessions with the best essential oil content. The statistical methods of 

hierarchical cluster analysis (HCA) and Principal component analysis (PCA) were 

used to prove the experimental data and confirmation of training groups. Three 

groups representatives of the three chemotypes were formed: Group I was 

characterized by linalool and 1,8-cineole; group II, by limonene and carvone; and 

group III by neral and geranial. In chapter 4 was approached the evaluation of 

insecticidal activity of the essential oils of P. graveolens (PEL-001) and L. alba 

(accessions LA-10, LA-22 and LA-57) and also of the main compounds (geraniol, 

linalool, 1,8-cineole, limonene, carvone)  against S. frugiperda via topical 

aplication. The test of topical application showed that the essential oils of P. 

graveolens (PEL-001) and L. alba (accessions LA-10, LA-22, LA-57) showed 

acute toxicity against larvae of S. frugiperda, causing mortality of up to 100% at a 

dose 192 µg/larvae. 
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Key words: Lippia alba, Pelargonium graveolens, essential oils, dynamic 

headspace, statistical analysis, insecticidal activity. 
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1.1. INTRODUÇÃO À QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS 
 

1.1.1. Importância e biodiversidade 
 

Dentre os reinos da natureza, o reino vegetal é um dos que tem contribuído 

de forma mais significativa para o fornecimento de metabólitos secundários, muitos 

destes de grande valor agregado devido às suas aplicações como medicamentos, 

cosméticos, alimentos e agroquímicos. 

O Brasil é um dos países com a maior diversidade de plantas do planeta com 

mais de 55.000 espécies de plantas superiores catalogadas, em uma estimativa total 

entre 350.000 e 550.000 (MORAES et al., 2002). Estas espécies estão distribuídas 

em diversos biomas (Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Pampa e 

Caatinga) e são produtoras de madeiras, celulose, fibras, alimentos, óleos vegetais e 

óleos essenciais, entre outros produtos naturais. Estima-se que 10 mil delas 

possuam interesse medicinal ou aromático (PRANCE, 1977).  

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma grande parte 

da população mundial (cerca de 80%) depende da medicina tradicional para atender 

suas necessidades de cuidados primários com saúde, e grande parte envolve o uso 

de plantas medicinais, seus extratos vegetais ou seus princípios ativos (BARATA, 

2005). Entretanto, inúmeras espécies vegetais e aromáticas nativas freqüentemente 

usadas pela população não possuem dados em relação a sua composição química e 

muito menos seus princípios ativos ainda são totalmente desconhecidos, carecendo 

de estudos com relação aos seus efeitos biológicos e técnicas de extração.  

Um dos principais produtos das plantas medicinais são os óleos essenciais, 

os quais são frações voláteis naturais de composição química complexa constituídas 

principalmente de monoterpenos, sesquiterpenos e/ou fenilpropanóides. São 

extraídos principalmente de plantas por arraste a vapor de água (BAKKALI et al., 

2008). Folhas, flores, cascas, rizonas e frutos são as principais fontes de matéria-

prima para sua produção, sendo aplicados na perfumaria, cosméticos, alimentos e 

como coadjuvantes em medicamentos (BIZZO et al., 2009).  
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1.1.2. Metabólitos secundários  
 

As plantas produzem uma grande variedade de compostos orgânicos 

detentores de diversas atividades biológicas, incluindo atividade inseticida, atrativa e 

repelente frente a diversos insetos, entre outras. Esses compostos são 

biossintetizados por uma seqüência de reações, nas quais, com poucas exceções, 

são catalisados por enzimas através do metabolismo primário. Nesta divisão do 

metabolismo das plantas, os compostos têm papéis fundamentais associadas à 

fotossíntese, respiração, crescimento e desenvolvimento, como por exemplo, os 

fitoesteróis, acil lipídeos, nucleotídeos, aminoácidos e ácidos orgânicos (CROTEAU, 

et. al, 2000; DEWICK, 2009).  

Outros compostos, muitos dos quais se acumulam em concentrações 

surpreendentemente altas em algumas espécies, são chamados de metabólitos 

secundários. Estes são estruturalmente diferentes e muitos são distribuídos entre 

um número muito limitado de espécies dentro do reino vegetal e assim pode servir 

de diagnóstico em estudos quimiotaxonômicos. Embora ignorados por muito tempo, 

a sua função nas plantas está atraindo a atenção, pois provavelmente alguns 

compostos parecem ter um papel fundamental na proteção das plantas à herbivoria 

e infecção microbiana, como atrativos para polinizadores e de dispersão de 

sementes por animais, como agentes alelopáticos e protetores ultravioleta (UV) 

(CROTEAU, et. al, 2000; DEWICK, 2009). 

De acordo com suas rotas biossintéticas, os compostos oriundos do 

metabolismo secundários podem ser divididos em principalmente em três grandes 

grupos: terpenos, compostos fenólicos (fenilpropanóides) e compostos nitrogenados. 

Uma simplificação da biossíntese desses compostos está apresentada na Figura 1. 

Os compostos fenólicos são derivados do ácido chiquímico ou ácido mevalônico, 

enquanto que os alcalóides são biossintetizados principalmente dos aminoácidos 

triptofano, tirosina, ornitina, lisina. Os terpenos são biossintetizados a partir do ácido 

mevalônico (no citoplasma) ou do piruvato e 3-fosfoglicerato (no cloroplasto).  
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Figura 1.1. Rotas biossintéticas dos metabólitos secundários e suas inter-relações 

com o metabolismo primário. Fonte: Taiz e Zeiger (2004) apud Blank (2005). 

 

Outros compostos como os ácidos graxos e policetídeos também são 

enquadrados como metabólitos secundários, os quais são oriundos da rota do 

acetato. Os aminoácidos aromáticos e os esteróides são derivados da rota do 

chiquimato e mevalonato/metileritritol fosfato, respectivamente. 

 
 
1.1.2.1. Óleos essenciais 
 

Entre os metabólitos secundários, há um destaque para os óleos essenciais, 

devido à sua utilização crescente pelas indústrias de cosméticos, alimentos e 

farmacêuticas. Os óleos essenciais, de forma geral, são misturas complexas de 
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substâncias líquidas, voláteis, lipofílicas e geralmente odoríferas. Possuem como 

características básicas, o cheiro e o sabor e acumulam-se em todos os tipos de 

órgãos vegetais, como flores, folhas, córtex, lenho, raízes, rizomas e frutos.  

Os compostos mais comuns em óleos essenciais são os monoterpenos (C10) 

e sesquiterpenos (C15). Os monoterpenos são os mais representativos constituindo 

90% dos óleos essenciais e com uma grande variedade estrutural e funcional 

(BAKKALI et al., 2008). Como mostrado abaixo, eles consistem de várias funções: 

 

 Hidrocarbonetos:  
 

 acíclico: mirceno, ocimento, etc. 

 monocíclico: terpinenos, p-cimeno, 

felandrenos, etc. 

 bicíclico: pinenos, α-3-careno, 

canfeno, sabineno, etc. 

 

Exemplo 

  

-pineno 

 Alcoóis: 
 

 acíclico: geraniol, linalol, citronelol, 

lavandulol, nerol, etc. 

 monocíclico: mentol, α-terpineol, 

carveol 

 bicíclico: borneol, fenchol, 

crisantenol, tuan-3-ol, etc. 

 

OH

  
linalol 

 Aldeídos: 
 acíclico: geranial, neral, citronelal, 

etc. 

 

 

O
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geranial 

 Cetona: 
 acíclica: tagetona 

 monocíclico: mentonas, carvona, 

pulegona, piperitona, etc. 

 bicíclico: cânfora, fenchona, tuiona, 

ombelulona, pinocanfona, 

pinocarvona, etc. 

 

O

 
carvona 

 Ésteres: 

 acíclico: propianato ou acetato de 

linalila, acetato de citronelila, etc. 

 monocíclico: acetato de mentila ou 

acetato de terpinila, etc. 

 bicíclico: acetato de isobornila, etc. 

 

O

O

 
acetato de linalila 

 Éteres: 

 1,8-cineol, mentofurano, etc. 
O

 

1,8-cineol 

 Peróxidos: 
 ascaridol, etc. 

 O
O

 
ascaridol 
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 Fenóis: 
 timol, carvacrol, etc. 

 

OH

 
carvacrol 

 

A grande maioria dos óleos essenciais é insolúvel em água, mas solúveis em 

solventes orgânicos, sendo extraídos principalmente por hidrodestilação. Embora 

muitos sejam insolúveis em água, conseguem conferir odor à mesma, constituindo 

os hidrolatos e tornando-se uma fonte importante de aromatizantes em perfumarias. 

Uma característica importante dos óleos essenciais é a alta volatilidade dos 

constituintes de baixo peso molecular, como por exemplo, os monoterpenos, 

sequiterpenos e fenilpropanóides, quando submetidos ao arraste a vapor d’água. 

Podem ser encontrados em diversas plantas, entre as quais são mais 

abundantes em angiospermas dicotiledôneas, das quais podemos citar Lippia alba 

(Mill) N. E. Brown e Pelargonium graveolens L’Herit. Dependendo da família, a 

produção e acúmulo dos óleos essenciais podem ocorrer em tecidos secretores 

especializados da planta. Segundo Svoboda e Greenaway (2003) estes tecidos são 

divididos principalmente em dois grupos: aqueles que ocorrem na superfície das 

plantas e, normalmente, secretam substâncias diretamente para o exterior da planta 

(secreção exógena) e as que ocorrem no corpo da planta e secretam substâncias 

para dentro dos espaços intercelulares especializados (secreção endógena). A 

secreção é uma característica comum de células vivas e o material secretado pode 

conter vários sais, látex, ceras, gorduras, flavonóides, açúcares, gomas, mucilagens, 

bem como óleos essenciais e resinas. Os tricomas glandulares são exemplos de 

estruturas externas, já as células, as cavidades e os canais secretores são exemplos 

de estruturas internas (SVOBODA E GREENAWA, 2003 apud GUIMARÃES, 2010). 
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Nos vegetais, os óleos essenciais desenvolvem funções relacionadas com 

sua volatilidade, agindo na atração de polinizadores, na proteção contra predadores, 

patógenos, perda de água, aumento de temperatura e também desempenhando 

funções ecológicas, especialmente como inibidores de germinação, tornando as 

plantas que os produzem poderosas fontes de agentes biocidas. Além disso, os 

óleos essenciais apresentam diversas atividades biológicas, como anti-sépticas, 

antiinflamatórias, antimicrobianas e também diversas atividades inseticidas e 

repelentes contra insetos e pragas, sendo muito utilizado na fabricação de 

inseticidas, na medicina popular e para fabricação de medicamentos (Figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2. Funções dos voláteis de plantas e suas bioatividades. Fonte: Loaiza e 

Céspedes, 2007.  
 



Capítulo 1 – Introdução à química dos produtos naturais    

 

9 

 

De acordo com a base de dados americana COMTRADE (United Nations 

Commodity Trade Statistics Database), os maiores importadores de óleo essencial 

no período de 2007-2009 no mundo são os EUA (20,7%), França (11,0%), Reino 

Unido (8,8%), Alemanha (8,0 %) e o Japão (6,5%). Os maiores exportadores no 

mesmo período são os EUA (20,2%), França (13,0%), Reino Unido (6,5%), 

Argentina (6,0%) e a China (5,8%). O Brasil importou 1,5% de todo o óleo essencial 

consumido no mundo no período 2007-2009, o que corresponde a um valor de US$ 

0,18 milhões e contribuiu com 4,6% de todo o óleo exportado no mesmo período, o 

que corresponde a um valor de US$ 0,28 milhões (COMTRADE, 2010; ITC, 2010). O 

mercado mundial de óleo essencial gira em torno de US$ 15 milhões/ano, 

apresentando crescimento aproximado de 11% por ano (COMTRADE, 2010; ITC, 

2010). O Brasil também está entre os principais fornecedores de óleo essencial de 

laranja, limão, lima e entre outros cítricos (BIZZO et al., 2009). 

 
 
1.1.2.2. Biossíntese de terpenóides 

 

Os terpenóides representam em abundância, a segunda classe de 

constituintes ativos de plantas ficando atrás apenas dos alcalóides (LARCHER, 

2000). Todos terpenóides são biossintetizados a partir dos precursores universais 

contendo cinco carbonos, difosfato de isopentenila (IPP) e seu isômero difosfato de 

dimetilalila (DMAPP) que dependendo da quantidade de carbonos e 

conseqüentemente unidades IPP podem ser classificados em hemiterpenos (C5), 

monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), triterpenos (C30) e 

tetraterpenos (C40) (DEWICK, 2009) (Figura 1.3). 

A biossíntese de todos os terpenóides simples pode ser dividida em quatro 

etapas gerais: (a) síntese do precursor fundamental difosfato de isopentenila (IPP); 

(b) adições repetitivas de IPP para formar uma série de difosfato de prenila, nas 

quais servem como precursores imediatos das diferentes classes de terpenóides; (c) 

elaboração destes difosfatos de prenilas alílicas por sintases específicas de 

terpenóides; e (d) modificações enzimáticas secundárias dos esqueletos 
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(geralmente reações redox) dando origem às propriedades funcionais e grande 

diversidade química dessa família de produtos naturais (CROTEAU et al., 2000). 

Em plantas, a biossíntese do IPP pode ocorrer por duas diferentes rotas 

metabólicas, a rota do ácido mevalônico (MVA) à qual ocorre no citosol e a rota do 

metileritritol fosfato (MEP) que ocorre nos plastídeos (CROTEAU et al., 2000). Os 

produtos das duas rotas biossintéticas na formação do IPP pode ser distinguida 

facilmente por experimentos que utilizam glicose marcarda no carbono 1 com 13C ([1 

– 13C] glicose) como precursor para biossíntese dos terpenóides, a qual produzirá 

IPP com padrões de marcação isotópica diferentes para as duas rotas (DEWICK, 

2009).  

Dessa forma, na rota do ácido mevalônico (MVA), a glicose marcada 

isotopicamente na posição 1 produzirá o piruvato marcado isotopicamente na metila 

que por sua vez se converte em acetilcoenzina A (Acetil-CoA) marcada na metila 

equivalente, sofrendo posteriormente adição aldólica estereoespecifica com uma 

molécula de acoacetil-Coenzima A (formada por condensação de Claisen de duas 

moléculas de acetil-CoA marcada) por ação hidroximetilglutaril-CoA sintase, 

resultando em 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA), que é subseqüentemente 

reduzida pela HMG-CoA redutase em duas reações para formar o ácido mevalônico. 

Esse importante intermediário de seis carbonos é então pirofosforilado, 

descarboxilado e desidratado para produzir difosfato de isopentenila (IPP) marcado 

nas posições C2, C4 e C5 (CROTEAU et al., 2000) (Figura 1.4). 

Na rota do metileritritol fosfato (MEP) a glicose marcada isotopicamente na 

posição 1 produzirá, pela rota glicolítica, o piruvato marcado isotopicamente na 

metila que por sua vez reagirá com tiamina pirofosfato (TPP) produzindo  um 

derivado com dois carbonos, hidroxietil-TPP, na qual se condensa com 

gliceraldeído-3-fosfato (GAP-3-P) marcado em C3 que após liberação de TPP e 

ação da enzima, sintase 1-desoxi-D-xilulose 5-fosfato (DXP sintase), produz 1-

desoxi-D-xilulose 5-fosfato com padrão de marcação equivalente dos seus 

precursores. Em seguida, este é rearranjado e reduzido para formar 2-C-metil-D-

eritritol 4-fosfato marcado que posteriormente é convertido a IPP marcado nas 
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posições C1 e C5, por diversas etapas (CROTEAL et al., 2000; DEWICK, 2009) 

(Figura 1.4). 

 

CH2 OPP CH2 OPP

CH2 OPP

PP

CH2 OPP (IPP)

CH2 OPP

PP

CH2 OPP (IPP)

CH2OPP

i

PP

i

i

2X

2X

C15

C20

C30

C40

PPi

iPP

C10
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Difosfato de isopentenila Difosfato de dimetilalila
IPP isomerase

Hemiterpenos

Difosfato de geranila Monoterpenos

Difosfato de farnesila Sesquiterpenos

Difosfato de geranilgeranila Diterpenos

Esqualeno Triterpenos

Fitoeno Tetraterpenos

2

2

GPP sintase

FPP sintase

GGPP sintase

Figura 1.3. Principais subclasses de terpenóides biossintetizados a partir de IPP. 

Adaptado de CROTEAL et al. (2000). 
 
 

 
 



Capítulo 1 – Introdução à química dos produtos naturais    

 

12 

 

COOH

C

CH3

O

COO
-

C

CH3

O

S-CoA

CH3

O

CH2

C

CH2

COOH

S-CoAO

OH CH3

CH2

C

CH2

COOH

CH2OH

OH CH3

CH2 OPP CH2 OPP

Piruvato

Acetil-CoA

HMG-CoA

Ácido mevalônico

S-CoA

CH3

O
2 Acetil-CoA 2 CoAsH

HMG-CoA sintase

2 NADPH HMG-CoA redutase
2 NAPD+ + CoAsH

Piruvato

CH3

TPPOH E

CH2OP

C

C

OHH

H O

C

C

C

CH3

CH2OP

OH H

H OH

TPPOH E

C

C

C

CH3

CH2OP

O H

H OH

O

H

C

OHCH3

CH2 C

H

CH2OP

OHOH

transcetolase
CO2 ETPP

Hidroxietil-TPP

GAP-3-P

DXP sintase

TPP E

H+

NADPH
NADP+

DXP redutoisomerase

IPP

1-Desoxi-D-xilulose-5-fosfato

2-C-Metil-D-eritritol-4-fosfato

1 - 13C glicose

5

4
3

2

1

5

4
3

2

1

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 1.4. Estudos de marcação isotópica empregados para distinção de duas 

rotas biossintéticas na formação de IPP. Adaptado de CROTEAL et al. (2000) 
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1.2. OBJETIVO GERAL 
 

O Grupo de Química Orgânica do Laboratório de Produtos Naturais do 

Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS) vem 

estudando a composição química dos voláteis de várias plantas com potencial 

farmacológico. Nos últimos dois anos, o grupo ampliou o referido estudo 

determinando os possíveis quimiotipos existentes e confirmando estatísticamente, 

por métodos quimiométricos (HCA e PCA), os quimiotipos formados em algumas 

espécies de Plantas, como é o caso da Lippia sidoidies e a Lippia alba. Outro estudo 

iniciado pelo grupo de pesquisa com a referida dissertação envolveu a determinação 

da composição química dos voláteis de plantas por diferentes métodos de extração, 

incluindo neste estudo a extração desses voláteis por “headspace” dinâmico 

utilizando diferentes adsorventes vendidos comercialmente e um adsorvente 

alternativo, a turfa, o qual nunca tinha sido utilizado para adsorção de voláteis de 

plantas.  

Dessa forma, o presente trabalho uniou os dois estudos, contribuindo para o 

conhecimento da química dos voláteis de erva-cidreira (Lippia alba) e gerânio 

(Pelargonium graveolens). Além desses dois estudos o presente trabalho também 

avaliou a atividade inseticida dos óleos essenciais de L. alba e P. graveolens e dos 

seus principais compostos terpênicos majoritários frente à uma praga da cultura do 

milho (Spodoptera frugiperda). 
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2.1. INTRODUÇÃO 
 
2.1.1. Óleo essencial de P. graveolens 

 

Gerânio é o nome genérico dado às espécies do gênero Pelargonium, 

pertencente à família Geraniaceae. A família compreende cerca de 11 gêneros e 

800 espécies, muitas nativas de regiões temperadas e tropicais de altitude (MAY et 

al, 2006). Pelargonium constitui um gênero de mais de 250 espécies de ervas e 

pequenos arbustos distribuídos principalmente no sul da África e em menor 

proporção na África tropical, Síria e Austrália. Um grande número de espécies foi 

introduzido na Índia e é cultivada em jardins. A espécie P. graveolens L’Herit (Figura 

2.1),  também conhecida como malva cheirosa e gerânio, é uma planta arbustiva 

perfumada de até 1 metro de altura. É nativa de uma região seca e rochosa da 

província de Cape (África do Sul) e é cultivada principalmente na Ilha de Reunião, 

Argélia, sudeste da França, Espanha, Marrocos, Madagascar, Congo e Rússia para 

produção do óleo de gerânio (RANA et al., 2002). Esta espécie é diferente dos 

gerânios da horticultura, nos quais são basicamente ornamentais e não têm uso 

comercial nas indústrias de perfumarias e cosmétidos, pois P. graveolens é fonte de 

um dos mais importantes óleos essenciais do mundo apresentando elevado valor no 

mercado. A demanda internacional gira em torno de 600 toneladas/ano tendo com 

maiores produtores a China, Egito, Marrocos, Ilha de Reunião, e África do Sul (RAM 

et al., 2005). 

Seu óleo essencial é muito utilizado pelas indústrias de perfumaria fina, 

cosméticos e na aromaterapia (GUPTA et al., 2001; WÜST et al., 1997). A 

composição química dos voláteis desse gênero é influenciada pela localização 

(RAJESWARA RAO et al., 1990), secagem da biomassa para posterior destilação 

(RAJESWARA RAO et al., 1992), idade das folhas (RAJESWARA RAO et al., 1993), 

armazenamento do óleo (KAUL et al., 1997), presença de erva daninha 

(RAJESWARA RAO et al., 1997), efeito do clima tropical semi-árido 
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(BHATTACHARYA et al., 1993) e pela aplicação de diferentes métodos de 

destilação (KAUL et al., 1995).  

 

 
Figura 2.1. Foto de gerânio (Pelargonium graveolens L’Herit). UFS - 

São Cristóvão/SE. Autor: Edenilson S. Niculau (2009). 

 
 
2.1.2. Métodos de extração de voláteis 
 

No processo de isolamento de voláteis, as técnicas utilizadas são muito 

importantes, visto que algumas podem causar modificações nos compostos e não 

representar a real composição de uma determinada matriz. No entanto, representar 

qualitativamente o aroma original de uma determinada matriz é muito complicado, 

uma vez que os compostos voláteis apresentam diferentes propriedades químicas e 

estão presentes em quantidades extremamente diminutas, alguns compostos são 

instáveis, podendo ser oxidados pelo ar, enquanto outros podem ser termolábeis, ou 

seja, qualquer aumento da temperatura durante o preparo da amostra poderá 

acarretar em reações químicas, tais como rearranjos, hidrólise, ciclizações, entre 

outras, as quais podem modificar a composição original da amostra (MARSILI, 

1997). 
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Diversas técnicas são usadas das quais podemos destacar as tradicionais 

que são as mais usadas: a hidrodestilação e a destilação por arraste a vapor; e 

algumas técnicas “modernas” como é o caso da microextração em fase sólida e o 

“headspace” dinâmico.  

 

 
2.1.2.1. Métodos tradicionais 
 
2.1.2.1.1. Destilação a vapor 

 

A destilação a vapor é a técnica mais usada para extração de compostos 

voláteis de amostras odoríferas, de alimentos e de determinadas partes dos 

vegetais. Esta técnica pode ser divida em duas categorias: o método direto (arraste 
vapor) (Figura 2.2), onde um fluxo de vapor é passado através do recipiente que 

contem o material a ser extraído, arrastando os compostos voláteis que após 

condensação são separados da água por decantação; e a hidrodestilação (método 
indireto) (Figura 2.3) onde a matriz a ser extraída é misturada ou suspendida com a 

água em um recipiente acoplado a um condensador. Depois permite‐se o 

aquecimento até a temperatura de ebulição da água de forma que os compostos 

voláteis possam ser arrastados pelo vapor, o qual é condensado e recolhido.  

Posteriormente, fase orgânica contendo os voláteis pode ser separada da fase 

aquosa com auxilio de um solvente orgânico ou o óleo pode ser recolhido 

diretamente dependendo da diferença de densidade e solubilidade em água dos 

compostos presentes no mesmo. 

Essas duas categorias de extração sempre envolvem calor e pode causar 

decomposição dos compostos voláteis em estudo. Além disso, ás vezes é 

necessário realizar uma extração utilizando um solvente orgânico de baixo ponto de 

ebulição e imiscível em água para concentrar os voláteis podendo ocasionar 

contaminação dos mesmos pelas impurezas presentes no solvente. Por isso, é 

necessário utilizar solventes de alto grau de pureza para essa etapa de extração.  
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Figura 2.2. Sistema de arraste a vapor em escala laboratorial. 

 

 
Figura 2.3. Sistema de hidrodestilção (Clevenger) em escala laboratorial. 

Fonte: http://www.sovnet.com.br 

 

 

 

 

http://www.sovnet.com.br
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2.1.2.1.2. Extração com solvente 
 

A extração com solvente (Figura 2.4) é um método muito utilizado no 

isolamento de compostos voláteis, porém há problemas indesejados no uso desta 

técnica, como a formação de emulsões e contaminação dos voláteis por impurezas. 

A emulsão é um grande problema, pois muitos compostos podem ficar retidos na 

fase aquosa ocasionando uma “falsa” composição dos compostos voláteis presentes 

na amostra. As impurezas presentes em muitos solventes também podem levar a 

produtos indesejáveis que não podem estar na composição volátil da amostra. 

Solventes de baixos pontos de ebulição como o diclorometano, éter etílico, éter de 

petróleo, hexano e pentano são os mais utilzados para permitir que os componentes 

mais sensíveis sejam removidos primeiro da fase aquosa. 

 
Figura 2.4. Ilustração do processo de particionamento líquido-líquido. 

 
2.1.2.2. Métodos modernos 
 

As técnicas de amostragem de voláteis mais recentes utilizam pouco ou 

nenhum solvente orgânico e, como qualquer outro método de amostragem, 

dependem da partição entre os analitos da matriz e uma fase extratora que pode ser 

um gás, um líquido ou um adsorvente.  
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A microextração em fase sólida, amostragem estática do espaço livre e 

amostragem dinâmica do espaço livre (extração por purga e captura, do inglês 

“purge and trap”, “headspace” dinâmico) são as principais técnicas modernas 

usadas para extração de voláteis, pois não utilizam grandes quantidades de 

solventes e altas temperaturas (NOGUEIRA, 2002), reduzindo dessa forma, a 

degradação de algumas substâncias comparado ao método de extração 

convencional.  

“Headspace” estático é o caminho mais simples para avaliar a composição 

química de um aroma, no entanto, devido os compostos voláteis estarem presentes 

em concentrações muito baixas, muitas vezes torna-se inviável a aplicação desta 

técnica. Todavia quando instrumentos com limite de detecção são utilizados e 

dependendo da concentração do analíto, o “headspace” estático pode ser utilizado. 

Nesta técnica, a amostra é fechada em um recipiente, onde o equilíbrio é atingido 

entre o “headspace” e a fase extratora a uma temperatura predeterminada (Figura 

2.5). Os voláteis presentes no “headspace” são retirados através de uma seringa e 

injetados no cromatógrafo (AGELOPOLUS e PICKETT, 1998). 

 

    
Figura 2.5. Sistema para extração de voláteis por ”headspace” estático. 
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Na técnica de extração de voláteis por “headspace” dinâmico (Figura 2.6), 

através da passagem de um fluxo de ar os compostos ficam adsorvidos, geralmente 

em polímeros porosos, os quais são posteriormente dessorvidos termicamente no 

cromatógrafo ou eluído por solventes orgânicos adequados. O processo físico de 

adsorção é baseado em atrações eletrostáticas entre os grupos funcionais da 

superfície dos adsorventes e os das moléculas dos constituintes adsorvidos. Os 

principais materiais adsorventes utilizados são os polímeros porosos, nos quais 

podemos destacar o Tenax GC® e Porapak Q®, etilvinilbenzeno-divinilbenzeno, um 

polímero sem quantidade significante de água, com superfícies inertes a algumas 

moléculas como terpenos e com área superficial de aproximadamente 550 m2.g-1 

(HARPER, 2000; NOGUEIRA, 2002). As condições ótimas de coleta dos compostos 

voláteis são fortemente dependentes da velocidade do gás de arraste e da 

seletividade do processo de adsorção e dessorção (ZHEN, 2005). 

 

 
Figura 2.6. Esquema de montagem do sistema de extração por “headspace” 

dinâmico. 
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2.1.2.2.1. Turfa utilizada como adosrvente 
 

A turfa é um sedimento orgânico recente natural, formado a partir da 

decomposição parcial da matéria vegetal em um ambiente úmido, ácido e de pouca 

oxigenação. Sob o ponto de vista físico-químico, é um material poroso, altamente 

polar, com elevada capacidade de adsorção para metais de transição e moléculas 

orgânicas polares (COUILLARD, 1994). A turfa contém em sua estrutura substâncias 

húmicas (ácido húmico, ácido fúlvico e humina) nos quais contêm diversos grupos 

funcionais como alcoóis, aldeídos, ácidos carboxílicos, cetonas e hidroxilas fenólicas 

que podem atuar na interação com metais ou algumas moléculas orgânicas na 

adosorção destes. Seu poder de adsorção é comparável a muitos adosorventes 

convencionais como, por exemplo, carvão ativo, sílica ou alumina (CARVALHO et 

al., 2010). 

Alguns trabalhos mostram que a turfa é usada como adsorvente em metais. 

Batista et al. (2009) utilizaram turfa in natura para adsorção de Cr (III). Enquanto 

Petroni et al. (2000) mostraram que a turfa é capaz de adsorver 99% dos metais Zn 

(II) e Cd (II) estudados em solução, Sharma e Forster. (1995) conseguiram adsorver 

Cr (VI). Outro trabalho testou a turfa na extração em fase sólida de seis pesticidas 

(acefato, clorprofam, pirimicarbe, bifentrina, tetradifona e fosalona) da planta 

medicinal Cordia salicifolia Cham mostrando desempenho similar ao adsorvente 

convensional (alumina neutra). Diversos trabalhos utilizaram a turfa como 

adsorvente de metais e um trabalho foi encontrado utilizando a turfa para extração 

de pesticidas, porém pelo nosso conhecimento, não há trabalhos na literatura 

envolvendo o uso deste adsorvente natural para adsorção de voláteis de plantas.  
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2.1.2.3. Métodos de separação 
 
2.1.2.3.1. Cromatografia gasosa 

 

A cromatografia gasosa é uma das técnicas mais utilizadas em análises 

qualitativas e quantitativas. Hoje é a técnica mais utilizada para análise da 

composição química de compostos voláteis, devido a sua alta sensibilidade, rapidez 

na análise, boa precisão quantitativa e alto poder de resolução. Nesta técnica os 

componentes de uma amostra, volatilizáveis e termicamente estáveis, são 

separados em conseqüência de sua partição entre uma fase móvel gasosa e uma 

fase estacionária líquida ou sólida contida dentro de uma coluna cromatográfica. A 

eluição é feita por um fluxo de fase móvel gasosa inerte (He, H2 ou N2) que não 

interage com as moléculas do analito, pois sua função é apenas transportar o analito 

através da coluna (SKOOG et al., 2002). 

As colunas capilares empregadas atualmente propiciam um poder de 

resolução mais satisfatório para misturas complexas como em óleos essenciais, pois 

são feitas de sílica fundida, o que garante uma maior eficiência, inércia e 

longevidade quando comparada às antigas colunas de vidro. Para aplicações mais 

gerais, as melhores fases são os dimetilsiloxianos (DB-1 ou equivalente) e as 5% 

fenil 95% dimetilsiloxano (DB-5 ou equivalente), ou seja, as fases pouco polares. 

O detector de ionização de chama (DIC) (Figura 2.7) é o mais empregado em 

aplicações da cromatografia gasosa em geral.  O efluente da coluna é dirigido para 

uma pequena chama de ar/hidrogênio. A maioria dos compostos orgânicos produz 

íons e elétrons quando pirolizados à temperatura de uma chama ar/hidrogênio. A 

detecção envolve o monitoramento da corrente produzida pela coleta desses 

portadores de carga. Poucas centenas de volts são aplicadas entre a ponta do 

queimador e um eletrodo, localizado acima da chama, o que serve para coletar os 

íons e elétrons. A corrente resultante (~10–12 A) é medida com um picoamperímetro. 

A ionização de compostos de carbono na chama é um processo ainda pouco 

compreendido, embora tenha sido observado que o número de íons produzidos é 
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grosseiramente proporcional ao número de átomos de carbono reduzidos na chama. 

Uma vez que o detector de ionização de chama responde ao número de átomos de 

carbono que entram no detector por unidade de tempo, ele é um dispositivo sensível 

à massa em vez da concentração. Em conseqüência, esse detector apresenta a 

vantagem de que a alteração da vazão da fase móvel exerce um pequeno efeito 

sobre a sua resposta. Grupos funcionais como carbonila, álcool, halogênicos e 

amínicos produzem poucos ou nenhum íon na chama. Além disso, o detector é 

insensível para gases não combustíveis como H2O, CO2, SO2 e NOx. Essas 

propriedades tornam o detector de ionização de chama muito mais útil para a análise 

de amostras orgânicas, incluindo aquelas contaminadas com água e com óxidos de 

nitrogênio e enxofre. O detector de ionização exibe uma sensibilidade alta (~ 10–13 g 

s–1), ampla faixa linear de resposta (~107) e baixo ruído. Geralmente é robusto e fácil 

de usar. Uma desvantagem do detector de ionização de chama é que ele destrói a 

amostra durante a etapa de combustão (SKOOG et al., 2002). 

 

 
Figura 2.7. Ilustração de um detector de ionização de chama (DIC). 
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2.1.2.4. Técnicas de identificação 
 
2.1.2.4.1. Cromatogria gasosa acoplada a espectrometria de massas  
 

A técnica de cromatrografia gasosa quando é utilizada de forma hifenizada a 

espectrometria de massas é a mais utilizada para identificação de compostos 

voláteis. Os compostos passam pelo cromatógrafo gasoso e quando chegam ao 

espectrômetro de massas são geralmente ionizados por impacto de elétrons, que 

consiste de bombardeamento de um feixe de elétrons (normalmente 70 ev), 

provocando ionização e quebra em muitos fragmentos da molécula original. Alguns 

dos fragmentos são íons positivos, os quais são detectados no detector de massas e 

podem ser analisados através de sua razão massa/carga (m/z). 

 

2.1.2.4.2. Índice de Retenção (IR) 
 
Com a tecnologia disponível atualmente, ainda é possível identificar 

inequivocadamente alguns compostos voláteis pela simples análise de seus 

espectros de massas. Devido a isso, a utilização de tempos de retenção ainda é 

uma ferramente auxiliar útil, principalmente após o surgimento das colunas capilares 

com fases quimicamente ligadas, o que permitiu a obtenção de tempos de retenção 

mais reprodutíveis. 

Para identificação de um determinado composto presente, por exemplo, em 

óleos essenciais, é necessário utilizar padrões, que geralmente são alcanos 

alifáticos lineares com variáveis números de carbonos. Esses alcanos são injetados 

em um equipamento, cromatógrafo à gás acoplado a detector de ionização de 

chama (CG-EM) e serão eluídos diferentemente através da coluna cromatográfica e 

posteriormente analisados. Cada alcano com um determinado número de carbono 

terá um tempo de retenção. Então é determinado o índice de retenção de 

determinado composto, baseado na modificação de Van  den  Dool  &  Kratz, pela 

fórmula: 
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IR = 100i	x
TRX − TRHA

TRHD − TRHA
+ 	100	N 

Onde; 

 

TRX = tempo de retenção do composto (X); 

TRHA = tempo de retenção do hidrocarboneto que elui antes do composto (X); 

TRHD = tempo de retenção do hidrocarboneto que elui depois do composto (X); 

i = diferença entre o número de carbono que elui antes (HA) e depois (HD); 

N = número de carbonos do hidrocarboneto que elui antes (HA). 

 

Um exemplo prático em que podemos aplicar a equação acima é na 

determinação do índice de retenção (IR) para o Linalol, um monoterpeno oxigenado 

freqüentemente encontrado em alguns óleos essenciais. O índice de retenção da 

literatura (ADAMS, 2007) para esse composto é 1095. 

Com os dados do padrão de alcanos e posteriormente aplicando a equação 

de Van  den  Dool  &  Kratz, temos: 

 

TRX = tempo de retenção do linalol (X) = 12.542; 

TRHA = tempo de retenção do hidrocarboneto que elui antes do composto (8.983); 

TRHD = tempo de retenção do hidrocarboneto que elui depois do composto 

(12.605); 

i = diferença entre o número de carbono que elui antes (HA), 10 carbonos, e depois 

(HD), 11 carbono = 1; 

N = número de carbonos do hidrocarboneto que elui antes (HA) = 10. 

 

IR = 100	x	1	x
12.542 − 8.983
12.605 − 8.983

+ 	100	x	10 

IR = 100	x
3.559
3.622

+ 	1000 

IR = 100	x	0.9826 + 	1000 
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IR = 98.26 + 	1000 

IR = 1098.26 
Encontramos o índice de retenção (IR) do linalol com valor de 1098.26 o qual 

é bem próximo do índice de retenção (IR) da literatura (ADAMS, 2007), 1095. Após 

análise do índice de retenção e do espectro de massas do linalol, podemos 

identificar esse composto no óleo essencial de determinada espécie de planta. 

 
 
2.1.3. Revisão da literatura sobre P. graveolens e “headspace” 
dinâmico 
 

De acordo com dados da literatura, citronelol, geraniol, linalol e formiato de 

citronelila são os principais componentes presentes no óleo essencial das folhas 

frescas de gerânio obtidos por hidrodestilação (KULKARNI et al., 1998; LIS-

BALCHIN et al., 2003; RAM et al., 2005; RANA et al., 2002), porém Ram et al. 

(2005) também consideraram como principais componentes, isomentona (7,3%), 10-

epi-γ-eudesmol (6,5%), formiato de geranila (2,7%) e tiglato de geranila (1,2%). 

Rajeswara Rao et al. (2000) utilizaram a hidrodestilação para extração do óleo 

essencial das flores de três genótipos de gerânio (genótipo 1: Algeriano; genótipo 2: 

Bourbon e genótipo 3: Kelkar ou Egípcio) e encontraram diferenças na composição 

química majoritária, sendo α-pineno (1,7%), (Z)- e (E)-óxidos de rosa (1,3% e 0,34%, 

respectivamente), isomentona (6,8%), citronelol (43,8%), formiato de citronelila 

(20,4%), acetato de citronelila (1,0%), (E)-cariofileno (2,6%), butirato de citronelila 

(2,1%) e tiglato de citronelila (1,9%) os principais constituintes no genótipo 1. 

Enquanto o genótipo 2 caracterizou-se por terpinen-4-ol (1,3%), formiato de geranila 

(3,6%), β-bourboneno (1,2%), α-muroleno (1,3%), isovalerato de geranila (0,9%), 10-

epi--eudesmol (4,6%) e tiglato de geranila (2,9%) e o genótipo 3  apresentou como 

principais constituintes o linalol (7,6%), geraniol (38,6%), acetato de geranila + ácido 
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gerânico (5,2%), β-feniletilbutirato (4,6%), 6,9-guaiadieno (2,3%) e α-humuleno 

(1,5%). 

Gomes et al. (2007) aplicaram o método de extração por fluído supercrítico 

(EFS), uma tecnologia que emprega como solvente extrator um fluído no estado 

supercrítico, para extração do óleo essencial de gerânio e o compararam com a 

extração obtida por hidrodestilação (HD) e extração com hexano (EH), obtendo bons 

rendimentos quando comparado a estes dois métodos tradicionais. As condições 

ótimas utilizadas foram: planta fresca, tempo de extração entre 15 – 20 min, 

temperatura de 40 ºC, pressão de 90-100 bar e o modo dinâmico. A composição 

química majoritária não foi modificada bruscamente, encontrando-se apenas  uma 

maior proporção  de germacreno D (4,6%) e formiato de geranila (7,9%) na extração 

por fluído supercrítico quando comparado com a extração com hexano (3,2% e 

4,7%, respectivamente) e hidrodestilação (2,5% e 4,7%, respectivamente). A 

percentagem relativa de linalol obtida por EFS (0,1%) foi similar à extração com 

hexano (não detectado) e totalmente diferente da hidrodestilação (4,4%), atribuindo 

essa diferença devido o linalol ser formado através do geraniol quando submetido à 

alta temperatura na presença de vapor d’água (GUÉRÈRE et al., 1985 apud 

GOMES et al., 2007), Figura 2.8. 

 

 

 

  

 

      

     geraniol                linalol 

Figura 2.8. Esquema da reação química para a conversão de geraniol em 

linalol sob aquecimento e vapor d’água. 

 

A extração de compostos voláteis por “headspace” dinâmico tem sido 

largamente empregada na investigação de aromas em alimentos (ALVES E 

OH
OH

Δ 

H2O (v) 
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FRANCO, 2003; FRANCO et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2006) e também é uma 

técnica bastante utilizado para coleta de voláteis emitidos por insetos (GONÇALVES 

et al., 2006; GRIES et al., 1993; TUMLINSON et al., 1986). O emprego desta técnica 

na extração de voláteis de plantas medicinais e aromáticas foram pouco 

empregadas, destacando Citó et al. (2006) que identificou os constituintes voláteis 

dos frutos e das folhas de Protium heptaphyllum utilizando Porapak Q® como 

adsorvente e éter etílico como solvente de eluição, sendo encontrados  em maior 

percentual, trans-β-ocimeno (12,23%), β-cariofileno (29,07%), germacreno-B 

(10,94%), hexano-1-ol (11,31%) e biciclogermacreno (13,18%) nas folhas, e  α-

pineno (14,66%) e α-3-careno (63,86%) nos frutos. Farag (2008) analisou os 

compostos voláteis das folhas de seis espécies de Juglans e Carya por “headspace” 

dinâmico utilizando Tenax® como adsorvente e hexano como solvente de eluição e 

encontrou diferenças quantitativas e qualitativas entre as espécies, sendo que os 

sesquiterpenos foram os compostos majoritários encontrados em todas as espécies 

estudadas, enquanto os monoterpenos apresentaram altos níveis apenas em três 

das seis espécies em estudo. 

Vários trabalhos foram encontrados em diversos periódicos científicos 

indexados nas bases de bados ISI, SCOPUS, SciFINDER e SciELO que tratam da 

composição química dos óleos essenciais de gerânio, porém ao nosso 

conhecimento não há relatos sobre  a extração de compostos voláteis de gerânio (P. 

graveolens) por “headspace” dinâmico utilizando Porapak Q® e turfa in natura como 

adsorventes.  

 

2.1.4. Objetivos específicos 
Os objetivos desta parte do trabalho capítulo foram: 

 Determinar a composição química dos voláteis das folhas frescas de P. 

graveolens através de “headspace” dinâmico, utilizando turfa in natura (HSD-

T) e Porapak Q® (HSD-P) como materiais adsorventes comparando-a com os 

dados obtidos por hidrodestilação (HD). 
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 Testar o efeito da carbonização da turfa na adsorção dos voláteis de P. 

graveolens. 
 
2.2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

2.2.1. Material vegetal 
 

 Gerânio (Pelargonium graveolens L’ Herit), acesso PEL001, foi cultivado e 

coletado na Fazenda Experimental Campus Rural da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), situado no município de São Cristóvão - SE, Brasil (S 10 º 55’ 26’’; W 

longitude 37º 11’ 53’’). Uma excicata da planta está depositada no herbário da UFS 

sob registro ASE-14844. 

 

2.2.2. Coleta e preparação da turfa in natura 
 

A amostra de turfa foi coletada a uma profundidade de 10 – 20 cm da 

superfície do solo da turfeira de Santo Amaro das Brotas, Sergipe (S 10° 48’ 56,2”; 

W 36° 58’ 46,6”), Figura 2.9. Em seguida foi armazenada em saco de polietileno 

para evitar ação da luz e umidade e conduzida até o laboratório de Química Analítica 

Ambiental/UFS. Posteriormente, a amostra foi seca ao ar livre por aproximadamente 

três semanas em bandejas de polietileno, homogeneizada, triturada em gral de 

porcelana e peneirada em peneiras de 115 mesh para obtenção de partículas 

uniformes. A Figura 2.10 mostra a turfeira com a vegetação típica desses ambientes 

como as Ciperáceas (Cyperaceae), pteridófitas e briófitas (Sphagnum) que 

predominam no estrato herbáceo de cobertura. A Figura 2.11 apresenta fotos mais 

aproximadas do solo da turfeira, com material de cor preta característica de turfas 

mais humificadas. 
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Figura 2.9. Foto de satélite da turfeira do município de Santo Amaro das Brotas, 

Sergipe. 

 

 

Figura 2.10. Cobertura vegetal da turfeira de Santo Amaro das Brotas, Sergipe por 

ciperáceas. 

Pontos de     
coleta 
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2.2.2.1. Preparação da turfa calcinada 
 

A turfa calcinada foi obtida por combustão da turfa em mufla a 750 ºC por 4 h 

(BATISTA et al., 2009). 

 

2.2.2.2. Caracterização da turfa 

 

Um analisador elementar Perkin Elmer 1110 foi utilizado para determinar a 

composição elementar das amostras de turfa. Estudos mineralógicos das amostras 

de turfa foram realizados utilizando difração de raios X (Siemens D-5000), com o 

tempo de passo de 1 s, tamanho do passo de 0,05 dg e comprimento de onda 1,54 

Å. Os modelos experimentais de DRX foram indexados ao banco de dados 

internacional JCPDF (Centro Internacional para Dados de Difração) responsável 

pela posição dos picos na difração de raios-X. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11. Solo da turfeira de Santo Amaro das Brotas, Sergipe. 
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2.2.3. Métodos de extração dos compostos voláteis de P. 

graveolens 
 
2.2.3.1. Extração através de hidrodestilação 
 

As extrações do óleo essencial de P. graveolens foram realizadas em 

triplicatas a partir de 200 g de folhas frescas submetidas à hidrodestilação em 

aparelho tipo Clevenger por 3 h utlizando um balão de 2.000 mL e aproximadamente 

1.000 mL de água destilada. O óleo essencial obtido foi separado da solução aquosa 

(hidrolato) por decantação, secado com Na2SO4 anidro, transferido para frasco de 

vidro âmbar e estocado em freezer até análise por CG-DIC e CG-EM (ALVES et al., 

2010). O teor de óleo essencial foi calculado com base no peso da massa fresca, e 

expresso em porcentagem (% v/p). 

 
2.2.3.2. Extração dos compostos voláteis presentes nos hidrolatos de P. 

graveolens 
 

As extrações dos hidrolatos de P. graveolens foram realizadas a partir de 200 

g de folhas frescas submetidas à hidrodestilação em aparelho Clevenger por 3 h 

utlizando um balão de 1.000 mL e aproximadamente 500 mL de água destilada. 

Após separação do óleo essencial, o hidrolato foi submetido à extração com hexano 

(3X 80 mL) e a fase orgânica foi secada com Na2SO4 anidro, concentrada a pressão 

reduzida em rotaevaporador. A solução resultante foi transferida para frasco de vidro 

âmbar, concentrada cuidadosamente em fluxo brando de nitrogênio e estocada em 

freezer até análise por CG-DIC e CG-EM. 

 
2.2.3.3. Estudo de conversão de geraniol em linalol 
 

Para verificar a conversão de geraniol em linalol, 1 g de geraniol (98%, Sigma 

Aldrich) foi submetida à hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger por 3 h utlizando 
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um balão de 500 mL e aproximadamente 250 mL de água destilada. Após esse 

período, o hidrolato foi submetido à extração com acetato de etila (3X 50 mL) e a 

fase orgânica foi secada com Na2SO4 anidro, concentrado a pressão reduzida em 

rotaevapodrador, transferida para frasco de vidro âmbar, concentrado 

cuidadosamente em nitrogênio e estocada em freezer até análise por CG-DIC e CG-

EM. Para a comprovação da conversão de geraniol em linalol, 7 mg de linalol (97%, 

Sigma Aldrich) foi adicionado a uma solução 3,33 mg/mL de hidrolatos (solução da 

hidrodestilação de geraniol, após conversão), sendo verificado o aumento na 

intensidade do pico referente ao linalol e comparado com a intensidade do pico de 

linalol obtido inicialmente da conversão pela extração de 1 g de geraniol (Figura 

2.17). 

 
2.2.3.4. Extração dos voláteis por “headspace” dinâmico 
 
2.2.3.4.1. Escolha do solvente 
 

Foram realizadas análises preliminares com quatro solventes (diclorometano, 

acetato de etila, metanol e hexano) baseadas no grau de solubilidades da turfa 

frente a estes solventes. As soluções foram preparadas separamente utilizando 80 

mg de turfa dissolvida em 10 mL de cada solvente.  Hexano foi o único solvente que 

não solubilizou a turfa in natura. Dessa forma, foi realizada CCD da solução 

turfa/hexano, não apresentando, após revelação em dois comprimentos de onda 

(254 nm e 365 nm) e anisaldeído, nenhuma mancha características de compostos 

da turfa (Figura 2.12).  Aumentando a polaridade da fase móvel para 50% hexano / 

50% acetato de etila, também não foram observadas manchas características de 

compostos da turfa. 
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Figura 2.12. Cromatografia em camada delgada (CCD) da solução 

turfa/hexano (S); Condições: fase móvel (90% hexano/10% acetato de etila). 

S=solução turfa/hexano, S+H=solução turfa/hexano + hexano e H= hexano. 

 
2.2.3.4.2. Extração dos voláteis de P. graveolens utilizando turfa in natura e 
Porapak Q® como materiais adsorventes 
 

Foram utilizados Porapak Q® (ca. 40 mg, Supelco 80-100 mesh) e turfa in 

natura (ca. 50 mg, 115 mesh) como materiais adsorventes, os quais foram 

colocados em tubos de vidro (5 cm de comprimento e 0,5 cm de diâmetro interno) 

com extremidades fechadas com lã de vidro silanizada. Os cartuchos contendo 

Porapak Q® antes de ser utilizados foram condicionados através de eluição com 6 

mL de MeOH (MERCK, grau CLAE) e hexano (TEDIA, 95% grau CLAE), em seguida 

aquecidos com auxílio de pistola de aquecimento e, posteriormente, resfriados sob 

fluxo de nitrogênio por 10 min. Os cartuchos contendo turfa in natura como 

adsorvente foram condicionados anterior ao uso através de  eluição apenas com 6 

mL hexano (TEDIA, 95% grau CLAE) e aquecidos à 125 ºC em estufa por 24 horas.  

Para extração dos compostos voláteis (realizadas em triplicatas) pela técnica 

de “headspace” dinâmico, 60 g de folhas frescas de P. graveolens, foram inseridas 

em recipiente de vidro apropriado, o qual foi posteriormente fechado com um septo 

(Figura 2.13), um fluxo de ar atmosférico (ca. 0,5 L.min-1 por 3 horas) utilizando 
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bomba de ar foi passado através do frasco contendo a amostra a temperatura 

ambiente. Os voláteis capturados foram eluídos da turfa in natura e do Porapak Q® 

com 1 mL de hexano (TEDIA, 95% grau CLAE), o qual foi coletado diretamente em 

frasco de vidro âmbar. O volume de solvente foi reduzido cuidadosamente para 

aproximadamente 200 µL em fluxo brando de N2 e estocado em freezer até análise 

por CG-EM e CG-DIC. 

 

 
Figura 2.13.  Esquema de montagem do sistema de extração por “headspace” 

dinâmico. 
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2.2.3.4.3. Extração dos voláteis com turfa calcinada 
 

Turfa calcinada a 750 ºC também foi utilizada como adsorvente para 

verificação da classe de compostos, presente na turfa, responsáveis pela captura 

dos voláteis das plantas seguindo a mesma metodologia do item anterior (3.2.3.4.2). 

 
2.2.4. Cromatografia gasosa acoplada a detector de ionização de 
chamas (CG-DIC) e cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (CG-EM) 
 

As amostras foram analisadas em um cromatógrafo a gás (Shimadzu 

Corporation, Kyoto, Japan), hifenizado a um espectrômetro de massas (CG-EM) 

QP5050 A equipado com um autoinjetor Shimadzu modelo AOC-20i. As condições 

utilizadas foram: coluna capilar de sílica fundida J&W Scientific DB-5MS (5% 

fenilmetilpolisiloxano) com 30m x 0,25mm d. i., com 0,25µm de espessura de fase, 

fluxo de 1,2 mL.min-1 de hélio como gás de arraste (99.999%); volume de injeção 0,5 

µL; razão do split de 1:20; temperatura do injetor de 250 ºC; temperatura do detector 

280 °C. A temperatura do forno foi programada para 50 °C por 1,5 min, seguido de 4 

°C.min-1 até 200 °C, então 10 °C.min-1 até 250 °C finalizando com uma isoterma de 5 

min a 250 °C. Os espectros de massas foram obtidos por impacto de elétrons a 70 

eV com velocidade de varredura de 0.5 scan.s-1 na faixa de massas de 40 a 550 Da. 

 O percentual dos constituintes químicos foi realizado usando um 

cromatógrafo a gás com detector de ionização de chama (CG-DIC) Shimadzu CG-

17A sob as mesmas condições utilizadas para o CG-EM. O percentaul de cada 

constituinte foi estimado pela normalização da área (%) e organizados em ordem de 

eluição. 

Os índices de retenção (IR) foram determinados utilizando uma série 

homóloga de n-alcanos (C9-C19) injetados nas mesmas condições cromatográficas 

das amostras, utilizando a equação de Van den Dool e Kratz (1963). 
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Os componentes voláteis foram identificados através da comparação de seu 

espectro de massas com espectros existentes na literatura (ADAMS, 2007), com 

espectros do banco de dados (WILEY8, NIST05, NIST21 e NIST107) do 

equipamento e pela comparação dos Índices de Retenção (IR).  

 
2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

2.3.1. Caracterização da turfa 
 

A análise elementar da turfa de Santo Amaro das Brotas mostrou valores de 

C (53,1%), H (6,0%), O (31,5%) e cinzas secas (9,4%). As composições típicas de 

turfa estão na faixa de 40 – 60% C e de 4 – 6% H (ROMÃO et al., 2007). As razões 

elementares H/C (1,3%) e O/C (0,4%) são indicadores de uma saturação percentual 

de átomos de C na molécula orgânica e do teor de carboidratos, respectivamente. 

Baixas razões de H/C indicam alta aromaticidade na amostra e a menor razão O/C 

da amostra de turfa indica o nível mais baixo de carboidratos e/ou o maior teor de 

matéria orgânica. O valor estimado de matéria orgânica foi de 96% para a amostra 

de turfa (ROMÃO et al., 2007). 

A análise mineralógica detalhada da amostra de turfa in natura e da turfa 

calcinada usando Difratometria de Raio-X (DRX) está ilustrada na Figura 2.14. O 

DRX da amostra de turfa (Figura 2.14a) é característico de material amorfo, com 

uma curva, entre 18° e 32°. Bozkurt et al. (2001) analizando os processos envolvidos 

na formação de turfa, reconheceu uma espessa camada estrutural anaeróbica, que 

é formada de material residual de uma estrutura original de planta, produto de 

decomposição e novas substâncias produzidas principalmente por bactérias. Neste 

nível a turfa seria amorfa e altamente humificada. No entanto, apenas o DRX da 

turfa calcinada ou resíduo da amostra revelou características de minerais como a 

presença de quartzo mineral e algum material de argila (Figura 2.14b). Portanto, a 

combinação da análise elementar e DRX indicaram que a turfa estudada é altamente 

humificada e rica em compostos orgânicos. 



Capítulo 2 – Metodologias na extração de voláteis de gerânio (Pelargonium graveolens 

L’Herit)   

 

41 

 

 

Figura 2.14. Difratometria de Raio-X da turfa in natura (a) e turfa calcinada (b). 
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2.3.2. Métodos de extração dos compostos voláteis 
 

A extração do óleo essencial das folhas frescas de P. graveolens através de 

hidrodestilação (HD) revelou um teor de óleo essencial de 0,15% (v/p). As análises 

por CG-EM e CG-DIC permitiram identificar um total de 31 constituintes voláteis nos 

três métodos de extração, hidrodestilação (HD), “headspace” dinâmico utilizando 

turfa in natura (HSD-T) e Porapk Q® (HSD-P), aos quais são pertencentes às 

classes dos hidrocarbonetos monoterpenos, monoterpenos oxigenados, 

hidrocarbonetos sesquiterpenos e éster. Os monoterpenos oxigenados 

apresentaram-se em maior percentual nos três métodos (65,50% em HD, 66,32% 

em HSD-T e 38,69% em HSD-P), enquanto os hidrocarbonetos monoterpenos foram 

os minoritários (2,72% em HSD-T e 5,92% em HSD-P). Enquanto os ésteres não 

variaram bruscamente para os três métodos de extração, os hidrocarbonetos 

sesquiterpenos (37,95%) foram os majoritários na extração por “headspace” 

dinâmico utilizando Porapak Q® como adsorvente (HSD-P), Figura 2.15, Figura 2.16 

e Tabela 2.1. 

 

 
Figura 2.15. Variação de classe de compostos de acordo com as metodologias de 

extração e captura (HD, HSD-T e HSD-P). 
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Figura 2.16. Cromatogramas dos íons totais dos voláteis de P. graveolens extraídos 

por hidrodestilação (HD), “headspace” dinâmico utilizando turfa in natura (HSD-T) e 

“headspace” dinâmico utilizando Porapak Q® (HSD-P).  
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Tabela 2.1.  Composição química dos voláteis de P. graveolens por hidrodestilação 

(HD), “headspace” dinâmico utilizando turfa in natura (HSD-T) e “headspace” 

dinâmico utilizando Porapak Q® (HSD-P). 
Nº Componentes   % área do pico 
  IR* IR-lit HD HSD-T HSD-P 
1 -Pineno 931 932 nd nd 4,14 ± 2,00 
2 Mirceno 988 988 nd nd 0,51 ± 0,02 
3 (3Z)-Acetato de hexanila 1005 1004 nd nd 1,51 ± 0,20 
4 Limoneno 1028 1024 nd 2,72±1,10 nd 
5 -(E)-Ocimeno 1046 1044 nd nd 1,27 ± 0,33 
6 Linalol 1099 1095 11,19 ± 1,12 nd 0,68 ± 0,12 
7 cis-Óxido de rosa 1109 1106 0,38 ± 0,05 nd 2,47 ± 0,04 
8 trans-Óxido de rosa 1126 1122 nd nd 0,71 ± 0,07 
9 Isomentona 1164 1158 1,27 ± 0,13 nd 3,59 ± 0,52 
10 Citronelol 1226 1223 27,63 ± 0,48 28,06 ± 5,72 16,88 ± 0,02 
11 Neral 1238 1235 0,66 ± 0,06 nd nd 
12 Geraniol 1250 1249 23,07 ± 1,63 38,26 ± 2,05 13,63 ± 1,35 
13 Geranial 1267 1264 1,30 ± 0,22 nd 0,73 ± 0,03 
14 Formiato de citronelila 1272 1271 9,41 ± 0,35 1,92 ± 1,77 6,95 ± 0,75 
15 Formiato de geranila 1297 1298 3,92 ± 0,15 nd 4,99 ± 0,29 
16 -Copaeno 1373 1374 nd nd 1,36 ± 0,19 
17 -Borboneno 1382 1387 0,40 ± 0,04 nd 2,76 ± 0,21 
18 -Cariofileno 1418 1417 1,70 ± 0,25 nd 4,76 ± 0,38 
19 -Guaieno 1434 1437 nd nd 1,44 ± 0,02 
20 6,9-Guaiadieno 1439 1442 4,98 ± 0,62 9,55 ± 3,54 16,98 ± 0,40 
21 cis-Murola-3,5-dieno 1448 1448 nd nd 0,95 ± 0,01 
22 -Cariofileno 1454 1452 0,40 ± 0,06 nd 0,49 ± 0,43 
23 Isovalerato de linalol 1468 1466 0,96 ± 0,03 nd nd 
24 -Muuroleno 1479 1478 1,16 ± 0,24 4,32 ± 1,64 6,64 ± 0,32 
25 Germacreno D 1484 1484 nd nd 0,10 ± 0,18 
26 Biciclogermacreno 1493 1500 0,44 ± 0,08 nd 2,47 ± 0,32 
27 δ-Amorfeno 1516 1511 0,62 ± 0,15 1,38 ± 1,27 nd 
28 Butanoato de geranila 1554 1562 2,01 ± 0,12 3,30 ± 3,60 0,63 ± 0,55 
29 Tiglato de 2-feniletila 1582 1584 0,50 ± 0,45 nd 0,23 ± 0,40 
30 (E)-Tiglato de citronelila 1662 1666 nd 0,31 ± 0,54 nd 
31 Tiglato de geranila 1694 1696 1,97 ± 0,11 8,21 ± 2,25 0,93 ± 0,03 
 Hidrocarbonetos monoterpenos   nd 2,72 5,92 
 Monoterpenos oxigenados   65,50 66,32 38,69 
 Hidrocarbonetos sesquiterpenos   9,70 15,25 37,95 
 Ésteres   18,77 13,74 15,24 
 Total   93,97 98,03 97,80 
* = índice de retenção calculado usando a equação de Van den Dool e Kratz.  
IR-lit = Índice de retenção da literatura (ADAMS, 2007) baseada na equação de Van den Dool e Kratz. 
nd = não detectado. 
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Na extração por HD, linalol (11,19%) e formiato de citronelila (9,41%), foram 

identificados em maior percentual se comparado com as extrações por HSD-T (não 

sendo detectado linalol e identificado 1.92% de formiato de citronelila) e HSD-P 

(0,68 e 6,95%, respectivamente), (Figura 2.16 e Tabela 2.1). Gomes et al. (2007) 

aplicaram o método de extração por fluído supercrítico (EFS), uma tecnologia limpa, 

para extração do óleo essencial de gerânio (P.graveolens), e o comparou com a 

extração obtida por hidrodestilação (HD), obtendo baixa concentração relativa de 

linalol por EFS em relação a extração por hidrodestilação, atribuindo essa diferença 

devido o linalol ser formado através do geraniol quando submetido à altas 

temperaturas na presença de vapor d’água. Para confirmação da conversão do 

geraniol em linalol, foi realizada a extração do geraniol em aparelho Clevenger por 3 

horas e foi verificado que houve uma conversão parcial de geraniol a linalol numa 
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razão de 1,40% de linalol para cada 98,89% de geraniol (Figura 2.17b). A solução da 

hidrodestilação de geraniol + linalol (Figura 2.17c) mostrou um aumento na 

intensidade do pico referente ao linalol, comprovando a conversão. Por isso, essa 

justificativa também pode ser confirmada, em partes, para os métodos de extração 

aplicados neste trabalho.  

 
Figura 2.17. Cromatogramas da solução de geraniol (a), hidrodestilação de 

geraniol (b) e solução da hidrodestilação de geraniol + linalol (c). 
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Figura 2.18. Proposta de mecanismo para conversão geraniol em linalol sob 

altas temperaturas e vapor d’água. 

 

A conversão de geraniol em linalol seque uma proposta do mecanismo via 

SN1 (Figura 2.18). O geraniol captura um próton do íon hidrônio, formado 

espontaneamente e em maior quantidade devido à alta temperatura. Posteriormente, 

após a perda de água, é formado o cátion geranila que sofre isomerização da dupla 

seguido de ataque nucleofílico de água, formando o linalol protonado. Então uma 

molécula de água captura um próton do produto protonado, formando o linalol. 

A comparação da turfa como material adsorvente com Porapak Q®, o qual é 

disponível comercialmente, mostrou que para muuroleno e butanoato de geranila 

os percentuais foram similares. No entanto, os percentuais para citronelol, geraniol, 

tiglato de geranila, limoneno e (E)-tiglato de citronelila foram maiores utilizando turfa. 

Já os resultados da utilização de turfa calcinada como material adsorvente foi 

insatisfatório, pois nenhum composto volátil foi detectado. Esse resultado sugere 

que a matéria orgânica presente na turfa é responsável pela adsorção dos 
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compostos voláteis de gerânio. Um estudo recente de Batista et al. (2009) 

empregando a mesma amostra de turfa concluiu que a adsorção global de Cr III 

poderia ser explicada pela eficiência de adsorção do elevado conteúdo de matéria 

orgânica presente na turfa, que está relacionado com as propriedades físico-

químicas e presença de grupos funcionais polares na superfície da mesma. Dessa 

forma, “headspace” dinâmico utilizando turfa in natura como adsorvente (HSD-T) foi 

mais eficiente na identificação de citronelol (28,06), geraniol (38,26%) e tiglato de 

geranila (8,21%) em relação às extrações realizadas por HD (27,63%, 23,07% e 

1,97%, respectivamente) e por HSD-P (16,88%, 13,63% e 0,93%, respectivamente). 

Limoneno (2,72%) e (E)-tiglato de citronelila (0,31%) também foram identificados por 

HSD-T e não foram detectados por HD e HSD-P (Figura 2.16 e Tabela 2.1).  

Isomentona (3,59%), 6,9-guaiadieno (16,98%) e γ-muuroleno (6,64%) foram 

identificados em maior percentual por “headspace” dinâmico utilizando Porapak Q® 

como adsorvente (HSD-P), do que por HD (1,27%, 4,98% e 1,16%, 

respectivamente) e HSD-T (isomentona não foi detectada, 9,55% e 4,32% dos 

outros constituintes voláteis, respectivamente). Também foi possível identificar α-

pineno (4,14%), trans-óxido de rosa (0,71%), α-copaeno (1,36%) e α-guaieno 

(1,44%) por HSD-P, enquanto para os outros dois métodos estes compostos não 

foram detectados (Figura 2.16 e Tabela 2.1).  

As amostras dos brancos das extrações por “headspace” dinâmico com turfa 

in natura (HSD-T Branco) e Porapak Q® (HSD-P Branco) estão ilustrados na Figura 

2.19, os quais se caracterizaram sem contaminação do meio ambiente. 
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Figura 2.19. Cromatogramas dos íons totais dos brancos das extrações por 

“headspace” dinâmico utilizando turfa in natura (HSD-T branco) e “headspace” 

dinâmico utilizando Porapak Q® (HSD-P branco). 

 

Considerando que um dos objetivos deste trabalho foi explorar a viabilidade 

científica e tecnológica de materiais alternativos na extração de voláteis de plantas, 

podemos enfatizar que a turfa pode ser utilizada para extração de compostos 

voláteis, visto que utiliza-se pequena quantidade de amostra e há viabilidade 

econômica da turfa (US$ 0.09 kg-1) (MOHAN et al., 2006) se comparado com 

Porapak Q® (US$ 9.50 g-1) (CHROMRES, 2010). 
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2.3.2.1. Composição química dos hidrolatos de P. graveolens 
 

A extração dos hidrolatos de P.graveolens foi realizada com o intuito de 

verificar possíveis variações na composição química em comparação com as 

extrações obtidas por HD, HSD-T e HSD-P. Esta análise nos permitiu verificar que 

houve variações em diversos componentes voláteis, sendo que apenas 

monoterpenos oxigenados foram identificados nos hidrolatos. Esse fato pode ser 

atribuido principalmente pela alta solubilidade em água de alguns desses 

compostos.  

Portanto, cis-óxido de linalol (forma furanóide) (0,86%), trans-óxido de linalol 

(forma furanóide) (0,56%) e -terpineol (3,33%) estão presentes apenas na 

composição química dos hidrolatos, não sendo detectados por nenhum dos outros 

métodos de extração. Além disso, observamos um maior percentual de linalol 

(24,07%) e isomentona (13,78%), enquanto formiato de citronelina (0,71%) foi 

identificado em menor proporção quando comparado aos outros métodos de 

extração. Por fim, também houve variação percentual de citronelol (19,83%), 

geraniol (35,35%) e geranial (0,83%) (Figura 2.20 e Tabela 2.2). 

 

Figura 2.20. Cromatogramas dos íons totais dos hidrolatos de P.graveolens. 
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Tabela 2.2. Composição química dos hidrolatos de P. graveolens. 

Nº Componentes IR* IR-lit % área do pico 
   
1 Cis-óxido de linalol (furanóide) 1068 1067 0,86 
2 Trans-óxido de linalol (furanóide) 1084 1084 0,56 
3 Linalol 1098 1095 24,07 
4 Isomentona 1163 1158 13,78 
5 -terpineol 1193 1186 3,33 
6 Citronelol 1225 1223 19,83 
7 Geraniol 1250 1249 35,35 
8 Geranial 1266 1264 0,83 
9 Formiato de citronelila 1272 1271 0,71 
 Total   93,97 
* = índice de retenção calculado usando a equação de Van den Dool. 
IR-lit = índice de retenção da literatura (ADAMS, 2007) baseado na equação de Van den Dool e Kratz. 

 

Óxido de linalol pode ser encontrado na natureza como cis- e trans-óxido de 

linalol (forma furanóide) e cis- e trans-óxido de linalol (forma piranóide) 

(DEMYTTENAERE e WILLEMEN, 1998). Nos óleos essencias eles podem ser 

encontrados nas suas duas formas (furanóide e piranóide) ou estar presente em 

apenas uma (furanóide ou piranóide), porém quase sempre como mistura cis-trans. 

A formação desses compostos ocorre através da epoxidação do linalol assistida por 

uma enzima monooxigenase seguida de reação intramolecular assistida por um sítio 

ácido de uma enzima específica (Figura 2.21). O caminho (a) leva a formação dos 

óxidos na forma furanóide e o caminho (b) leva a formação dos óxidos na forma 

piranóide. 
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Figura 2.21. Proposta biogenética para formação do cis- e trans-óxidos de linalol 

(furanóide e piranóide). 

 

A figura 2.22 mostra uma proposta do mecanismo para formação do cis- e 

tran-óxido de linalol (forma furanóide). O linalol é epoxidadado por O2 com 

assistência da enzima NADPH. Esta epoxidação pode ocorrer com as ligações C-O 

para trás (epóxido 1) ou para frente (epóxido 2). Uma reação intramolecular no 

epóxido 1 assistida por um sítio ácido de uma enzima específica gera o trans-óxido 

de linalol protonado (forma furanóide). Em seguida, á água captura um próton ácido 

deste produto protonado gerando o trans-óxido de linalol (forma furanóide). Por outro 

lado, o epóxido 2 também sofre reação intramolecular gerando o cis-óxido de linalol 

protonado (forma furanóide) que após perda de um próton ácido forma o cis-óxido 

de linalol (forma furanóide). Este tipo de reação segue uma rota parcialmente SN1 e 

SN2, pois o grupo abandonar começa a sair antes que o composto é atacado pelo 

nucleófilo intramolecular (OH) (Figura 2.22). 
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Figura 2.22. Proposta de mecanismo para formação de cis- e trans-óxidos de linalol 

(forma furanóide).  
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2.3.2.2. Biossíntese de alguns compostos majoritários de P. graveolens  
 

O linalol, geraniol e citronelol têm como precursor principal o difosfato de 

geranila (GPP), o qual é formado pela união das unidades difosfato de isopentenila 

(IPP) e difosfato de dimetilalila (DMAPP) via catálise pela enzima feniltransferase. 

Este processo envolve ionização de DMAPP ao cátion alílico, adição à dupla ligação 

de IPP seguido pela perda estereoespecífica de próton. Difosfato de geranila (GPP) 

tem estereoquímica E, que após ionização para formar o cátion geranila e adição de 

um grupo difosfato ( OPP) produz difosfato de linalila (LPP), o qual sofre ionização 

para formar o cátion linalila e, em seguida, após adição de água (H2O) assistida pela 

enzima linalolsintase produz o linalol. Enquanto o geraniol é formado pela adição de 

água assistida pela enzima geraniol sintase, o citronelol é formado pela redução da 

dupla ligação do geraniol (Figura 2.23). 
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Figura 2.23. Proposta biogenética para formação de alguns compostos majoritários 

de P. graveolens. Adaptado de Dewick (2009). 
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2.4. CONCLUSÕES 
 

Os componentes voláteis de P. graveolens variaram de acordo com o método 

de extração utilizado. A HD foi mais eficiente na extração de linalol e formiato de 

citronelila. Citronelol, geraniol e tiglato de geranila foram identificados em maior 

percentual por HSD-T, enquanto isomentona, 6,9-guaiadieno e -muuroleno por 

HSD-P. A extração realizada por “headspace” dinâmico utlizando turfa calcinada 

como adsorvente foi insatisfatória, pois nenhum composto volátil foi extraído, 

sugerindo que a matéria orgânica presente na turfa é a responsável pela adsorção 

dos compostos voláteis em estudo. 

O estudo de conversão comprovou que quando o geraniol é submetido a 

vapor d’água e altas temperaturas há conversão à linalol, porém em pequeno 

percentual, o que pode explicar, em parte, o maior percentual de linalol obtido por 

HD em relação à HSD-T e HSD-P. 

Como esperado, a composição química dos hidrolatos revelou que há 

variações nos compostos em comparação com os outros métodos de extração, com 

destaque para o cis- e trans-óxidos de linalol (furanóide) e -terpineol, os quais não 

foram detectados nos outros métodos de extração utilizados neste trabalho. 
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3.1. INTRODUÇÃO 
 
3.1.1. Óleo essencial de Lippia alba e quimiotipos 
 

O gênero Lippia (Verbenaceae), largamente distribuído na América tropical e 

subtropical e na África, consiste de aproximadamente 250 espécies de plantas, 

ocorrendo como arbustos e árvores pequenas (OLIVEIRA et al., 2006). Lippia alba 

(Mill) N. E. Brown (Figura 3.1) é uma planta medicinal aromática que ocorre 

praticamente em todas as regiões do Brasil e é caracterizada como um arbusto de 

até 1,5 m de altura, de ramos finos, esbranquiçados e quebradiços (BARBOSA et 

al., 2006). É conhecida popularmente como erva-cidreira, falsa-melissa, cidreira-de-

arbusto, cidreira brava e alecrim selvagem (BARBOSA et al., 2006), sendo utilizada 

como tranqüilizante (VALE et al., 1999), para o tratamento de desordens 

gastrointestinal, disenteria, resfriado, tosse e asma (PASCUAL et al., 2001).  

 

 
Figura 3.1. Foto de L. alba com flores de coloração lilás claro. UFS - 

São Cristóvão/SE. Autor: Lídia C. A. Camêlo. 

 

Entre os metabólitos secundários descritos para L. alba encontram-se 

flavonóides, taninos iridóides, saponinas triterpências, resinas, mucilagens e muitos 
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compostos terpênicos os quais estão presentes nos óleos essenciais (HENEBELLE 

et al., 2008).  

A composição química do óleo essencial de L. alba é muito estudada, porém 

devido à variabilidade na composição química do seu óleo essencial, geralmente é 

separada em quimiotipos ou raças químicas (espécies botanicamente idênticas, mas 

com diferenciação química entre elas) e/ou morfotipos (espécies diferentes 

morfologicamente que podem ou não apresentar diferentes composições químicas). 

Henebelle et al. (2006) propôs alguns critérios para classificação dos quimiotipos 

desta espécie: 1) identificação dos compostos majoritários; 2) identificação dos 

compostos minoritários, ou seja, compostos que freqüentemente ocorrem em um 

dado quimiotipo; 3) conhecimento da principal rota biosintética de alguns compostos; 

4) influência sazonal e climática na variação dos constituintes; 5) dados geográficos 

que estabelecem região ou lugar para um dado quimiotipo, classificando um total de 

sete quimiotipos (Tabela 3.1) 

 

Tabela 3.1. Caracterização química dos quimiotipos de L. alba.  

Quimiotipo Subtipo Compostos característicos 

I 
Ia citral (geranial + neral) 
Ib linalol 
Ic citral (geranial + neral) e linalol 
Id (E)-cariofileno e citral 

II - tagenona (ocimenona + mircenona) 
III IIIa limoneno e carvona 
 IIIb diidrocarvona, piperitona ou lipiona 
IV - mirceno 
V - γ-terpineno 
VI - cânfora e 1,8-cineol 
VII - estragol 

 

A variabilidade na composição do óleo essencial das folhas de L. alba é 

atribuída a diversos fatores como por exemplo, épocas e horários de colheitas 

(ATTI-SERAFINI et al., 2002; BARROS et al., 2009; CASTRO et al., 2002), 

metodologias empregadas na sua extração (STASHENKO et al., 2004), temperatura 
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do ar de secagem (BARBOSA et al., 2006), das regiões do ramo vegetal em estudo 

(CASTRO et al., 2002). 

Fischer et al. (2004) estudaram a composição química do óleo essencial de 

16 populações de L. alba da Guatemala e encontraram dois quimiotipos, quimiotipo 

mircenona (caracterizado por mircenona, variando de 37,8% – 56% e (Z)-

ocimenona, entre 11,1% – 16,3%) e quimiotipo citral (composto por 1,8-cineol, 

variando 20,3% – 25,4%, neral, 17,6% – 18,9% e geranial, 24,7% – 27,0%). Outros 

autores também relataram que esta espécie é caracterizada por uma variabilidade 

na morfologia e na composição química do óleo essencial, levando a separação em 

quimiotipos (BARROS et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2006; TAVARES et al., 2005). 

Enquanto Tavares et al. (2005) mostraram que a diferença na composição química 

do óleo essencial de L. alba não se deve a fatores ambientais, sendo devido à 

variação genética entre as plantas. Retamar (1994) e Zoghbi et al. (1998) 

confirmaram que as variações na composição química do óleo essencial e 

características morfológicas são devido a origem geográfica do material, o que levou 

à hipótese de que seriam consequências da influência de fatores ambientais.  

 

 

3.1.2. Análise multivariada de dados 
 

A extração de informações dos resultados de um experimento químico 

envolve a análise de grande número de variáveis. Muitas vezes, um pequeno 

número destas variáveis contém as informações químicas mais relevantes, enquanto 

que a maioria das variáveis adiciona pouco ou nada à interpretação dos resultados 

em termos químicos. A decisão sobre quais variáveis são importantes é feita, 

geralmente, com base na intuição química ou na experiência, ou seja, baseado em 

critérios que são mais subjetivos que objetivos (NETO e MOITA, 1997). Para a 

extração dos resultados através de um grande número de variáveis, os métodos 

multivariados são os mais utilizados. 
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O modelo estatístico dos métodos multivariados considera a correlação entre 

muitas variáveis analisadas simultaneamente, permitindo a obtenção de uma 

quantidade muito maior de informação de um conjunto de dados ou imagens 

(MATOS et al., 2003; SENA et al., 2000). 

Um conjunto de dados químicos consiste em certo número de objetos, 

descritos por um determinado número de variáveis. Tipicamente, os objetos 

químicos são compostos, amostras analíticas, espectros ou cromatogramas. As 

variáveis são características ou propriedades dos objetos, muitas vezes associadas 

à sua composição, como, por exemplo, concentrações dos elementos mais 

importantes, alturas de picos em perfis cromatográficos, ou intensidades e 

absorbâncias em diferentes comprimentos de onda. 

A análise multivariada tem como uma de suas finalidades utilizar diversos 

caracteres aleatórios para quantificar a divergência genética de genótipos. A partir 

desse tipo de análise é possível estabelecer um coeficiente de distância genética 

entre os indivíduos avaliados que permite agrupá-los, assim como detectar o nível 

de absorção de variância de cada variável avaliada e a relação entre elas.   A 

divergência genética é a distância genética entre dois ou mais indivíduos que 

estabelece as suas relações com base em características fenotípicas (morfológicas 

e fisiológicas) e/ou moleculares. Os marcadores moleculares de DNA são bastante 

utilizados para tal finalidade, pois baseiam-se na avaliação de polimorfismos 

presentes no genoma e, portanto, não são influenciados pelo ambiente como os de 

natureza fenotípica (TATIENI et al., 1996). 

A análise hierárquica de agrupamento (HCA) e análise de componentes 

principais (PCA) são técnicas de estatística multivariadas complementares que têm 

grande aceitação na análise de dados químicos. A redução de variáveis através de 

critérios objetivos, permitindo a construção de gráficos bidimensionais contendo 

maior informação estatística, pode ser conseguida através da análise de 

componentes principais. Também é possível construir agrupamentos entre as 

amostras de acordo com suas similaridades ou dissimilaridades, utilizando todas as 

variáveis disponíveis, e representá-los de maneira bidimensional através de um 
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dendrograma chamado de análise hierárquica de agrupamentos (NETO e MOITA, 

1997). 

 

3.1.3. Análise hierárquica de agrupamentos (HCA) 
 

A técnica de agrupamento hierárquico interliga as amostras por suas 

associações, produzindo um dendrograma onde as amostras semelhantes, segundo 

as variáveis escolhidas, são agrupadas entre si. A suposição básica de sua 

interpretação é esta: quanto menor a distância entre os pontos, maior a semelhança 

entre as amostras. Os dendrogramas são especialmente úteis na visualização de 

semelhanças entre amostras ou objetos representados por pontos em espaço com 

dimensão maior do que três, onde a representação de gráficos convencionais não é 

possível. Existem muitas maneiras de procurar agrupamentos no espaço n-

dimensional. A maneira matematicamente mais simples consiste em agrupar os 

pares de pontos que estão mais próximos, usando a distância euclidiana, e substituí-

los por um novo ponto localizado na metade da distância entre eles. Este 

procedimento, quando repetido até que todos os pontos sejam agrupado em um só 

ponto, leva a construção do dendrograma, onde, no eixo horizontal são colocadas as 

amostras e, no eixo vertical, o índice de similaridade, sij, entre os pontos i e j, 

calculado segundo a seguinte expressão: 

Sij = 1 −
푑푖푗
푑푚á푥 

onde dij é a distância entre os pontos i e j e dmáx é a distância máxima entre 

qualquer par de pontos. Os dendrogramas, portanto, consistem em diagramas que 

representam a similaridade entre pares de amostras (ou grupos de amostras) numa 

escala que vai de um (identidade) a zero (nenhuma similaridade). Os dendrogramas 

são construídos diretamente por todos os programas estatísticos que fazem 

classificação dos dados através de agrupamento hierárquico (Hierarchical Analysis 

ou Cluster Analysis) (NETO e MOITA, 1997). 
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3.1.4. Análise de componentes principais (PCA) 
 

A análise de componentes principais consiste essencialmente em reescrever 

as coordenadas das amostras em outro sistema de eixo mais conveniente para a 

análise dos dados. Em outras palavras, as n-variáveis originais geram, através de 

suas combinações lineares, n-componentes principais, cuja principal característica, 

além da ortogonalidade, é que são obtidos em ordem decrescente de máxima 

variância, ou seja, a componente principal 1 detém mais informação estatística que a 

componente principal 2, que por sua vez tem mais informação estatística que a 

componente principal 3 e assim por diante (NETO e MOITA, 1997). 

Este método permite a redução da dimensionalidade dos pontos 

representativos das amostras, pois embora a informação estatística presente nas n-

variáveis originais seja a mesma dos n-componentes principais, é comum obter em 

apenas 2 ou 3 das primeiras componentes principais mais que 90% desta 

informação. O gráfico da componente principal 1 versus a componente principal 2 

fornece uma janela privilegiada (estatisticamente) para observação dos pontos no 

espaço n-dimensional (NETO e MOITA, 1997).  

A análise de componentes principais também pode ser usada para julgar a 

importância das próprias variáveis originais escolhidas, ou seja, as variáveis 

originais com maior peso (loadings) na combinação linear dos primeiros 

componentes principais são as mais importantes do ponto de vista estatístico. 

Portanto, a tarefa do químico que trabalha com estatística multivariada, consiste em 

interpretar a distribuição dos pontos no gráfico de componentes principais e 

identificar as variáveis originais com maior peso na combinação linear das 

componentes principais mais importantes (NETO e MOITA, 1997). 

Existem softwares de estatística que fazem todas as operações necessárias à 

obtenção de componentes principais e agrupamento hierárquico, inclusive o 

tratamento prévio de padronização e escalonamento dos dados, como é o caso do 

SPSS®, SYSTAT®, PIROUETTE®, XLSTAT® e o R®. No R as variáveis e os objetos 

são previamente selecionados para tratamento de dados. A estes dados são 



Capítulo 3 – Composição química do óleo essencial de acessos de Lippia alba (Mill.) N. E. 

Brown cultivados em Sergipe   

 

71 

 

aplicados diversos comandos de linguagem de programação que após terem as 

devidas bibliotecas instaladas, são gerados os gráficos de análise hierárquica de 

agrupamentos (HCA) e análise de componentes principais (PCA). 

O levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados Scopus, ISI e 

SciFinder Scholar, foram encontrados vários trabalhos sobre a química dos óleos 

essenciais de erva-cidreira (L. alba), porém ao nosso conhecimento, não há 

trabalhos publicados sobre a aplicação de métodos estatísticos como a análise 

hierárquica de agrupamento (HCA) e análise de componentes principais (PCA) nos 

óleos essenciais desta espécie, levando em consideração  o grande número de 

acessos brasileiros.  

 

3.1.5. Objetivos específicos 
 

Os objetivos desta parte do trabalho foram: 

 Determinar a composição química do óleo essencial das folhas secas de 

acessos de L. alba obtidos através de hidrodestilação; 

  Verificar dissimilaridades entre a composição químicas dos acessos de L. 

alba através da análise hierárquica de agrupamento (HCA) e análise de 

componentes principais (PCA); 

 Verificar dentre os acessos de L. alba aqueles que apresentam os  melhores 

teores de óleo essencial.  

 
3.2. PARTE EXPERIMENTAL 
 
3.2.1. Material Vegetal 
 

Estacas de nove populações de L. alba foram colhidas nos estados da Bahia, 

Sergipe, Distrito Federal e Tocantins (Tabela 3.2). As estacas foram plantadas em 

bandejas de poliestireno expandido com 72 células para enraizamento, colocando-
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se uma estaca por célula. Foi utilizado o substrato terra preta + esterco bovino 

curtido na proporção de 3:1. As bandejas foram colocadas em um ambiente 

protegido com sombrite 70%, supridas com irrigações por meio de nebulização 

intermitente. Para implantação do Banco Ativo de Germoplasma (BAG), após o 

endurecimento das mudas, estas foram transplantadas para o local definitivo em 

campo na Fazenda Experimental “Campus Rural da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS)”, situado no município de São Cristóvão - SE, Brasil, latitude 10º 55’ 

25’’ S e longitude 37º 11’ 54’’ W. 

 
3.2.2. Extração do óleo essencial de L. alba 

 

As folhas de L. alba foram secas em estufa com circulação de ar Marconi 

(MA-037/18) a 39 ºC ± 1ºC por cinco dias. O óleo essencial foi extraído a partir de 75 

g de folhas secas submetidas à hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger por 3 h, 

utlizando balão de 2.000 mL e aproximadamente 1.000 mL de água destilada. Após 

este período, o óleo essencial foi separado do hidrolato, secado com Na2SO4 anidro, 

transferido para frasco de vidro âmbar e estocado em freezer até análise por CG-

DIC e CG-EM (ALVES et al., 2010). O teor de óleo essencial foi calculado com base 

no peso da massa seca, e expresso em porcentagem (% v/p). 

 

3.2.3. Cromatografia gasosa acoplada a detector de ionização de 
chamas (CG-DIC) e cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (CG-EM) 
 

As análises dos óleos essenciais dos acessos de L. alba foram realizadas, por 

CG-DIC e CG-EM, seguindo a mesma metodologia do capítulo 2 (seção 2.2.4) 
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3.2.4. Análise estatística 

 
A análise hierárquica de agrupamento (HCA) (MINGOTI, 2005) foi realizada 

utilizando o método de lincagem completa e a análise de componentes principais 

(PCA) usando o método de Pearson, com o programa R® (2009). Os tratamentos de 

dados utilizado na análise de componentes principais foram os acessos (total de 9) 

como objetos e as áreas percentuais dos componentes majoritários, mirceno, ρ-

cimeno, limoneno, 1,8-cineol, linalol, neral, carvona, geranial e óxido de cariofileno 

(total de 9), como variáveis. O programa R® também foi utilizado para o cálculo do 

coeficiente de correlação cofenética. 

 
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.3.1. Variabilidade dos compostos voláteis de L. alba de acordo 
com sua origem geográfica 
 

Na extração do óleo essencial de folhas secas das plantas colhidas nos cinco 

estados brasileiros foram observadas variações entre 1,12% e 3,97% (Tabela 3.2) 

nos teores de óleo essencial. O óleo essencial extraído da planta coletada em 

Brasília - DF apresentou o melhor rendimento, 3,97%, com destaque também para 

Santana do S. Francisco – SE (B), 2,96% e Bairro Cruzeiro – DF (D), 2,54%. 

Segundo Barros et al. (2009)  os teores de óleo essencial em L. alba  podem variar 

em função de fatores climáticos, embora Tavares et al. (2005) confirmam que as 

variações são devidas ao seu ciclo fenológico, sendo que para esta espécie a maior 

produção de óleo essencial ocorre fora do período de floração.  
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Tabela 3.2. Identificação, origem de acessos de L. alba e teores de óleo essencial 

do Banco Ativo de Germoplasma da UFS. São Cristóvão (SE), UFS, 2010. 
Acesso Município Nº herbário 

da UFS 
Teor de 
óleo (%) 

LA-57 (A) Rio Real/Rua Joaquim Matos – BA 13469 2,47 
LA-67 (B) Santana do São Francisco – SE 13464 2,96 
LA-49 (C) Aracaju – SE 13471 1,18 
LA-09 (D) Brasília – DF 14786 2,54 
LA-62 (E) Rio Real / Rua Joaquim Matos – BA 13451 1,60 
LA-36 (F) Brasília – DF 13472 3,97 
LA-70 (G) Cristinápolis – SE 13473 2,12 
LA-71 (H) Paripiranga – BA 13447 2,33 
LA-02 (I) Araguaína – TO 14785 1,12 

 

As análises por CG-EM e CG-DIC permitiram identificar um total de 29 

compostos voláteis diferentes distribuídos entre os nove acessos de L. alba os quais 

são pertencentes às seguintes classes: álcool alifático, cetona alifática, 

hidrocarboneto monoterpeno, monoterpeno oxigenado, hidrocarboneto 

sesquiterpeno e sesquiterpeno oxigenado (Tabela 3.3 e Figura 3.2). Os 

hidrocarbonetos monoterpenos e os monoterpenos oxigenados apresentaram-se 

como majoritários entre os acessos estudados. Os hidrocarbonetos monoterpenos 

variaram de 6,55% – 44,11%, com destaque para os acessos A (37,43%) e G 

(44,11%), e os monoterpenos oxigenados de 51,30% – 85,49%, com destaque para 

o acesso D (85,49%) e I (79,15%). Os hidrocarbonetos sequiterpenos e os 

sesquiterpenos oxigenos foram os terpenos minoritários entre os acessos, os quais 

apresentaram variação percentual de 1,17% – 8,53% e 0,50% – 7,02%, 

respectivamente. É importante destacar também que foi detectado um pequeno 

percentual de álcool alifático (0,24% no acesso I) e de cetona alifática com variação 

entre 0,33% – 1,50%. 
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Tabela 3.3. Composição química do óleo essencial dos nove acessos de L. alba. 

 
Nº Componentes   % área do pico 

  IR IR-lit A B C D E F G H I 
1 -Tujeno 923 924 nd 0,45 0,68 nd nd nd nd 0,52 nd 
2 -Pineno 930 932 nd nd nd nd nd nd nd nd 0,46 
3 Sabineno 970 969 nd 1,02 2,13 2,42 nd 0,94 nd 1,31 0,30 
4 1-Octen-3-ol 978 974 nd nd nd nd nd nd nd nd 0,24 
5 6-Metil-5-hepten-2-ona 982 981 nd 0,33 0,67 nd 1,50 0,75 nd 1,34 0,85 
6 Mirceno 988 988 0,63 0,47 0,56 0,23 10,53 0,46 9,67 0,68 4,09 
7 -Felandreno 1005 1002 nd nd nd nd nd nd nd 0,38 nd 
8 p-Cimeno 1022 1020 nd 4,27 13,40 nd nd 7,31 nd 11,37 0,95 
9 Limoneno 1028 1024 35,97 13,59 nd nd 19,07 15,85 33,26 7,48 0,75 
10 1,8-Cineol 1031 1026 nd nd nd 10,92 nd nd nd nd nd 
11 trans-Ocimeno 1045 1044 0,83 nd 1,76 0,84 nd nd 1,18 1,11 nd 
12 -Terpineno 1056 1054 nd 4,47 3,00 nd nd 2,27 nd 2,50 nd 
13 Linalol 1099 1095 nd nd nd 74,57 1,22 1,07 0,95 nd 1,65 
14 Neral 1237 1235 nd 29,85 26,29 nd 27,59 28,37 nd 27,93 31,31 
15 Carvona 1243 1239 54,83 0,56 nd nd 3,36 0,67 49,36 nd nd 
16 Geraniol 1248 1249 nd nd nd nd 0,53 nd nd nd nd 
17 Piperitona 1253 1249 0,50 nd nd nd nd nd 0,35 nd nd 
18 Geranial 1267 1264 nd 39,13 34,11 nd 33,52 39,68 nd 35,94 45,70 
19 Piperitenona 1336 1340 1,03 nd nd nd nd nd 0,64 nd nd 
20 -Copaeno 1374 1374 nd nd 0,79 nd nd nd nd nd nd 
21 Isobutanoato de linalila 1376 1373 nd nd 0,70 nd nd nd nd nd nd 
22 Acetato de geranila 1377 1379 nd nd nd nd nd nd nd nd 0,49 
23 -Bourboneno 1383 1387 nd nd nd nd nd nd 0,41 nd nd 
24 -Cariofileno 1418 1417 nd nd 6,32 1,80 0,53 nd nd 3,26 1,17 
25 -Humuleno 1455 1452 nd nd nd nd nd nd nd 0,43 nd 
26 -Muuroleno  1480 1478 4,00 1,77 1,42 1,83 0,85 nd 3,81 nd nd 
27 Elemol 1547 1548 nd 1,53 nd nd nd 1,61 nd nd nd 
28 (E)-Nerolidol 1560 1561 0,50 nd nd 1,01 nd nd nd nd nd 
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29 Óxido de Cariofileno 1580 1582 nd nd 7,02 nd nd nd nd 3,59 8,65 
 Álcool alifático   nd nd nd nd nd nd nd nd 0,24 
 Cetona alifática   nd 0,33 0,67 nd 1,50 0,75 nd 1,34 0,85 
 Hidrocarboneto monoterpeno   37,43 24,27 21,53 3,49 29,60 26,83 44,11 25,35 6,55 
 Monoterpeno oxigenado   56,36 69,54 61,11 85,49 66,22 69,79 51,30 63,87 79,15 
 Hidrocarboneto sesquiterpeno   4,00 1,77 8,53 3,63 1,38 nd 4,22 3,69 1,17 
 Sesquiterpeno oxigenado   0,50 1,53 7,02 1,01 nd 1,61 nd 3,59 8,65 
 Total   98,29 97,44 98,86 93,62 98,70 98,98 99,63 97,84 96,61 

 
nd = não detectado; IR = índice de retenção calculado usando a equação de Van den Dool; IR-lit = índice de retenção da literatura 
(ADAMS, 2007) usando a equação de Van den Dool; A = Rio Real/Rua Joaquim Matos/BA (LA-57); B = Santana do S. Francisco/SE 
(LA-67); C = Aracaju/SE (LA-49); D = Bairro Cruzeiro/DF (LA-09); E = Rio Real/Rua Joaquim Matos/BA (LA-62); F = Brasília/DF (LA-
36); G = Cristinápolis/SE (LA-70); H = Paripiranga/BA (LA-71); I= Araguaína/TO (LA-02). 
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Figura 3.2. Variação por classe de compostos na composição química do óleo 

essencial dos 9 acessos de L. alba. 

 

Muitos autores têm aplicado métodos multivariados com objetivo de provar 

estatisticamente seus resultados. Em óleos essenciais, a análise hierárquica de 

agrupamentos (HCA) e a análise de componentes principais (PCA) são os mais 

utilizados. Brasil et al. (2009) mostraram por HCA que a composição do óleo 

essencial das folhas, ramos, galhos, cascas do caule e frutos de Croton 

palanostigma foram separados em três grupos, sendo linalol e metil eugenol 

responsáveis pela formação do grupo I (folhas e frutos), limoneno pelo grupo II 

(galhos), e α-pineno e metil eugenol pelo grupo III (ramos e cascas do caule). Tininis 

et al. (2006) aplicaram HCA e PCA ao estudar a composição do óleo essencial das 

folhas de 12 indivíduos de uma população de Casearia sylvestris SW coletadas ao 

amanhecer e no período da tarde, encontrou dois grupos. O grupo I, formado pelos 

óleos no qual as folhas foram coletadas pela manhã, foi caracterizado por 

longifoleno (1,8%), -selineno (4,2%), germacreno D (79,2%) e germacreno B 
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(14,8%) e o grupo II, formado pelos óleos na qual no qual as folhas foram coletadas 

no período da tarde, foi caracterizado por longifoleno (3,2%), -gurgeneno (1,1%),  -

muuroleno (3,0%), -gurjeneno (2,2%), -selineno (5,2%), germacreno D (66,2%), 

biciclogermacreno (3,6%), δ-cadineno (1,7%) e germacreno B (13,7%). 

Devido às variações na composição química dos óleos essenciais de L. alba, 

foi possível enquadrá-los em diferentes grupos de acordo com as análises 

estatísticas. Através da análise hierárquica de agrupamentos (HCA) foi possível 

observar que os acessos são separados em três grupos, Grupo I (acesso D), Grupo 

II (acessos A e G) e Grupo III (acessos B, C, E, F, H, I), Figura 3.3. O coeficiente de 

correlação cofenética foi de 0,988, indicando um excelente agrupamento. Segundo 

Rohlf (1970), na prática, fenogramas com coeficiente de correlação cofenenética 

menor que 0,7 indicariam a inadequação do método de agrupamento para resumir a 

informação do conjunto de dados, sendo esse o critério adotado para efeito de 

validação da análise hierárquica de agrupamentos neste trabalho. 
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Figura 3.3. Análise hierárquica de agrupamentos (HCA) da composição química do 

óleo essencial de 9 acessos de L. alba. 

 

A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada para explorar 

possíveis similaridades entre a composição volátil entre todos os acessos e para 

confirmação da formação dos grupos por HCA (Figura 3.4). Foi possível verificar que 

o primeiro componente principal explica 46,52% e o segundo 30,13% da variação na 

composição dos óleos, sendo que juntos houve variância total de 76,65%. A PC1 

separa o grupo I e o grupo II (região positiva de PC1) do grupo III (maiores pesos na 

região negativa de PC1), enquanto PC2 separa o grupo II e III (maiores pesos na 

região negativa de PC2) do grupo I (região positiva de PC2), confirmando a 

formação dos três grupos.  

O grupo I, formado pelo acesso D, foi caracterizado pelo alto teor de linalol 

(74,57%) e 1,8-cineol (10,92%). O grupo II, formado pelos acessos A e G, difere dos 
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demais grupos pelos altos teores de limoneno (35,97% e 33,26%) e carvona 

(54,83% e 49,36%), respectivamente.  O grupo III, formado por B, C, E, F, H e I, foi 

caracterizado principalmente pela presença de neral (26,29% – 31,31%) e geranial 

(33,52% – 45,70%), apresentando variações percentuais de limoneno (7,48% – 

19,07%), ρ-cimeno (4,27% – 13,40%), mirceno (0,46% – 10,53%) e óxido de 

cariofileno (3,59% – 8,65%) nos acessos que representam esta classe (Tabela 3.3, 

Figuras 3.3 e Figura 3.4).  

 

 
Figura 3.4. Análise de componentes principais (PCA) bidimensional da composição 

química do óleo essencial de 9 acessos de L. alba. 
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É importante destacar que os acessos A e E foram provenientes do mesmo 

município, porém apresentaram constituintes majoritários diferentes, sendo 

identificados limoneno e carvona no acesso A e mirceno, limoneno, neral e geranial 

no acesso E (Tabela 3.3).  Devido a isso, provavelmente a variação na composição 

química do óleo essencial de L. alba pode ser explicada pela diversidade nos 

genótipos da planta, visto que as plantas foram cultivadas sob mesmas condições 

experimentais e as procedências climáticas desses dois acessos são as mesmas. 

Tavares et al. (2005) mostraram  essa tendência na análise do óleo essencial das 

folhas de três quimiotipos de L. alba.  

As estruturas dos componentes majoritários de L. alba estão representados 

na Figura 3.5. 

 

O

O
O

OH

O

9 limoneno 10 1,8-cineol 13 linalol

14 neral 15 carvona 18 geranial

O

H

H
29 óxido de cariofileno

6 mirceno 8 p-cimeno

 

Figura 3.5. Componentes majoritários encontrados no óleo essencial de nove 

acessos de L. alba. 
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3.3.2. Biossíntese dos principais compostos voláteis presentes nos 
óleos essenciais de L. alba 
 

O linalol, geranial e neral têm como precursor principal o difosfato de geranila 

(GPP), o qual é formado pela união das unidades difosfato de isopentenila (IPP) e 

difosfato de dimetilalila (DMAPP) via catálise pela enzima feniltransferase. Este 

processo envolve ionização de DMAPP ao cátion alílico, adição à dupla ligação de 

IPP seguido pela perda estereoespecífica de próton. Difosfato de geranila (GPP) têm 

estereoquímica E, que após ionização para formar o cátion geranila e adição de um 

grupo difosfato ( OPP) produz difosfato de linalila (LPP). Este é ionizado formando o 

cátion linalila, sendo então convertido em linalol após adição de água (H2O) assistida 

pela enzima linalolsintase. O geraniol, formado através do cátion geranila pela 

adição de água assistida pela enzima geraniolsintase, sofre redução assistida pela 

enzima geranialdesidrogenase para produzir o geranial. O geranial, por sua vez, 

poderá se converter a neral por uma via ainda não muito conhecida, tautomerismo 

via dienol (Figura 3.6) (CROTEAU et al., 2000; DEWICK, 2009). 

Difosfato de linalila (LPP) é o principal precursor de limoneno, carvona e 1,8-

cineol. A ionização de LPP produz o cátion linalila que sofre ciclização formando o 

cátion metil/-terpinila. Por um lado, através da perda de H+ forma-se o limoneno, o 

qual após hidroxilação alílica e oxidação é convertido em carvona. Por outro lado, 

através da adição de H2O ao cátion metil/-terpinila, seguido de adição eletrofílica à 

dupla ligação e ciclização, ocasionada pelo ataque do par de elétrons do oxigênio ao 

carbono terciário deficiente em elétrons, é formado o 1,8-cineol. (Figura 3.6) 

(CROTEAU et al., 2000; DEWICK, 2009) 
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Figura 3.6. Proposta biogenética para formação de alguns compostos majoritários 

de L. alba. Adaptado de Dewick (2009). 
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3.4. CONCLUSÕES 
 

Os nove acessos de L. alba estudados  apresentaram altos teores de óleo 

essencial (1,12% – 3,97%), os quais apresentaram uma variação significativa em 

sua composição química. De acordo com o percentual dos componentes 

majoritários, a análise hierárquica de agrupamentos e a análise de componentes 

principais revelaram a formação de três grupos, os quais representam os três 

quimiotipos, sendo o grupo I (acesso D) caracterizado por linalol e 1,8-cineol 

(quimiotipo linalol-1,8-cineol), o grupo II (acessos A e G) por limoneno e carvona 

(quimiotipo limoneno-carvona) e o grupo III (acessos B, C, E, F, H e I) por neral e 

geranial (quimiotipo neral-geranial), como constituintes majoritários. 
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4.1. INTRODUÇÃO 
 
4.1.1. Introdução geral  
 

A lagarta-do-cartucho do milho, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), é uma 

das principais pragas da cultura do milho, podendo seu dano levar à redução de até 

34 % no rendimento de grãos, dependendo principalmente do estádio de cultura em 

que ocorre o ataque (VALICENTE e CRUZ 1991; CRUZ, 1995). No milho, a lagarta é 

usualmente controlada com inseticidas sintéticos empregados quando a desfolhação 

é notada nas plantações. No entanto, há diversos problemas associados ao uso de 

pesticidas, especialmente na seleção de populações resistentes a tais moléculas e 

os efeitos maléficos sobre insetos benéficos (entomófagos) que auxiliam no 

equilíbrio ecológico (CRUZ, 1995). Dessa forma, novas técnicas alternativas de 

controle vêm sendo buscadas, incluindo-se dentre elas, os inseticidas de origem 

vegetal. A busca de novos derivados vegetais tem sido intensificada uma vez que, 

de forma geral, os inseticidas naturais não são persistentes, ou seja, degradam-se 

com maior velocidade que os sintéticos, não deixando resíduos no alimento ou no 

meio-ambiente.  

S. frugiperda foi reconhecida como praga do milho em 1977, nos Estados 

Unidos e na atualidade é relatada como causadora de injúrias em plantações do 

milho ao Sul dos Estados Unidos, México, América do Sul e Central. Além do milho, 

outras culturas também são afetadas como é o caso do feijão, arroz, cana-de-

açúcar, trigo, aveia, alfafa e hortaliças (CARVALHO, 1970). 

No início do ataque, as lagartas raspam as folhas, deixando áreas 

transparentes. Com o seu desenvolvimento, a lagarta localiza-se no cartucho da 

planta, destruindo-o. O estádio da planta mais sensível ao ataque é o de 8-10 folhas, 

sendo que a época ideal de realizar medidas de controle é quando 17% das folhas 

estiverem com o sintoma de folhas raspadas (CRUZ et al., 2002).   
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O período larval varia de 12 a 30 dias (COSTA et al., 1984; VALICENTE e 

CRUZ, 1991). Nos últimos instares as lagartas medem aproximadamente 50 mm e 

apresentam coloração que varia do marrom, verde até quase preta (Figura 4.1). 

Com o fim do período larval, as lagartas penetram no solo, onde se transformam em 

pupas de coloração avermelhada (VALICENTE e CRUZ, 1991). A duração do 

período pupal varia de 7 a 27 dias (VALICENTE e CRUZ, 1991), em decorrência, 

principalmente das condições climáticas. 

 

 
Figura 4.1. Ciclo de vida da S. frugiperda. 1: oviposição, 2: larvas do inseto nos 

primeiros ínstares, 3: larvas do inseto nos últimos ínstares 4: fase larval, 5: fase 

pupal, 6: inseto adulto. 

 

Os adultos de S. frugiperda apresentam longevidade de aproximadamente 10 

dias a temperatura de 25 0C, umidade relativa de 60% e fotofase de 14 horas. A 

oviposição é realizada no período noturno. Os ovos são colocados em massa com 

cerca de 150 unidades, podendo uma fêmea colocar até 1000 ovos. O período de 
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incubação é de aproximadamente 3 dias a temperaturas entre 250C e 290C, umidade 

relativa de 70 % e fotofase de 12 horas (PATEL, 1981). 

Os terpenos encontrados em óleos essenciais tais como monoterpenos e 

sesquiterpenos, compostos produzidos no metabolismo secundários das plantas, 

são alvos de inúmeros estudos como bioinseticidas, pois uma das principais 

finalidades destas classes de compostos é a proteção conta insetos-pragas em 

plantas (SIMÕES & SPITZER, 2004) 

L. alba (Mill) N. E. Brown e P. graveolens L’ Herit são grandes produtoras de 

óleos essenciais e tem diversas aplicações, principalmente, nas indústrias de 

perfumaria, cosméticos e farmacêutica. L. alba é uma planta medicinal aromática 

que ocorre praticamente em todas as regiões do Brasil (VALE et al., 1999). Vários 

compostos voláteis fazem parte da composição química majoritária do óleo desta 

planta, entre os quais se destacam citral (geranial + neral), linalol, limoneno, 

carvona, cânfora e 1,8-cineol (HENEBELLE et al., 2006). P. graveolens é conhecida 

como malva cheirosa ou gerânio e foi introduzida na Índia no início do século 20 

(GUPTA et al., 2001; WÜST et al., 1997). Segundo alguns estudos citronelol, 

geraniol, linalol e formiato de citronelila são os principais componentes presentes no 

óleo essencial desta espécie (KULKARNI et al., 1998; LIS-BALCHIN et al., 2003; 

RAM et al., 2005; RANA et al, 2002)  

A atividade repelente e inseticida de vários óleos essenciais e terpenos como 

1,8-cineol, -terpineol, timol, citronelal e citronelol,  e -pineno, mirceno, linalol, 

carvacrol, limoneno, mentol, entre outros, foram descritas para diversos insetos 

(AGARWAL et al., 2001; HARBONE, 1993; ISMAN et al., 2001; LIMA et al., 2009; 

PRATES et al., 1998; TAPONDJOU et al., 2005). Entre os óleos essenciais já 

estudados, o de citronela (Cymbogon winterianus J.), o de mil-folhas (Achiellea 

millefolium L.) e o de tomilho (Thymus vulgaris L.) já demonstraram atividade 

inseticida e/ou repelente frente à lagarta S. frugiperda, porém pelo nosso 

conhecimento não há relatos sobre a ação inseticida do óleo essencial de L. alba e 

P. graveolens, bem como desconhecemos o estudo sobre a aplicação de seus 
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principais compostos majoritários frente à lagarta-do-cartucho do milho (S. frugiperda 

J. E. Smith).  

 

4.1.2. Objetivos específicos 
 

O objetivo desta parte do trabalho foi: 

 Avaliar o efeito inseticida dos óleos essenciais de P. graveolens e L. alba e 

dos seus compostos terpênicos majoritários frente à lagarta-do-cartucho do 

milho (Spodoptera frugiperda J. E. Smith) por meio de ensaio toxicológico 

(aplicação tópica). 

 
 
4.2. PARTE EXPERIMENTAL 
 
4.2.1. Material vegetal 
 

Os óleos essenciais foram obtidos das folhas de P. graveolens e L. alba por 

hidrodestilação em aparelho Clevenger (seções 2.2.3.1 e 3.2.2). O acesso utilizado 

de P. graveolens foi o PEL-001, o qual está depositado no herbário da UFS sob 

registro ASE-14844 e os acessos de L. alba foram LA-10 (quimiotipo neral - 
geranial), LA-22 (quimiotipo linalol - 1,8-cineol) e LA-57 (quimiotipo limoneno - 
carvona), os quais encontram-se sob registro ASE-13495, ASE-13476 e ASE-

13469, respectivamente. 
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4.2.2. Ensaio de aplicação tópica sobre S. frugiperda 

 
O ensaio de aplicação tópica sobre S. frugiperda foram realizados no 

laboratório de Bioensaios do Departamento de Química da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar) sob supervisão do Prof. Dr. João Batista Fernandes e Dra. 

Andréia Pereira Matos. A criação de S. fruferperda foi mantida em laboratório a 

25±1ºC, U.R de 70 ± 5% e fotofase de 12h, sendo as lagartas alimentadas com dieta 

artificial a base de feijão e gérmen de trigo (KASTEN et al., 1978; PARRA, 1986) e 

os adultos com solução de mel a 10%.  

O ensaio de aplicação tópica realizado neste trabalho foi baseado na 

metodologia descrita por Paula et al. (2000). Para realização dos bioensaios, foram 

preparadas soluções dos óleos essenciais em acetona nas concentrações de 24, 48, 

96 e 192 µg/µL. Os padrões geraniol, linalol, 1,8-cineol, limoneo e carvona foram 

preparados a uma concentração 150 µg/µL, devido à pequena quantidade que 

possuíamos. 

Foram realizadas 5 repetições para cada concentração avaliada, sendo 

expostas 10 lagartas de S. frugiperda no terceiro ínstar (10 dias) (50 – 80 mg) por 

repetição. Cada grupo de 10 lagartas foi transferido para placas de Petri e, em cada 

lagarta, 1 µL da solução em acetona foi aplicado topicamente na parte protorácica, 

via uma microseringa (HAMILTON). Dessa forma, em 1 µL foram aplicados 24, 48, 

96, e 192 µg de óleo essencial e 150 µg de cada padrão por lagarta. Para evitar 

possível morte do inseto por inanição, em cada grupo de larvas foram colocas 

pequenas porções (300,00 mg) da dieta artificial. O controle foi realizado sob as 

mesmas condições: 1 µL de acetona aplicado em cada inseto. Avaliou-se a 

toxicidade aguda dos óleos essenciais pela contagem de lagartas mortas após 24 

horas da aplicação. 
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4.2.3. Análise estatística dos dados 
 

Primeiramente, realizou-se um pré-ajuste do modelo normal aos dados e 

verificou-se a normalidade de resíduos com o teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO-

WILK, 1965), bem como a homogeneidade de variâncias com o teste de Bartlett 

(BARTLETT, 1937). Quando os dados não apresentaram normalidade e/ou 

homocedasticidade, buscou-se uma transformação pelo método da potência máxima 

de Box-Cox (BOX; COX, 1964). Para a comparação dos dados quantitativos, 

utilizou-se análise de regressão linear. Em ambos os casos, utilizou-se o software 

Assistat ® (SILVA e AZEVEDO, 2009). 

 
4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O ensaio de aplicação tópica mostrou que óleos essenciais de P. graveolens 

(PEL-001), L. alba (acessos LA-10, LA-22, LA-57) apresentaram toxicidade aguda 

nas lagartas (S. frugiperda), ocasionando mortalidade de até 100%, o que 

demonstra o seu potencial de uso no controle da referida espécie-praga (Tabela 4.1, 

Figura 4.2 a-d). O óleo essencial de P. graveolens (PEL-001) e L. alba (acesso LA-

57) foram os mais tóxicos neste estudo. O óleo essencial de L. alba (acessos LA-10 

e LA-22) foram os menos tóxicos entre os avaliados. Praticamente não houve 

grande variação percentual na mortalidade das lagartas na dose 24 e 48 µg/lagarta, 

enquanto na dose 96 µg/lagarta todos os óleos causaram mortalidade de no mínimo 

50% das lagartas. Já na dose 192 µg/lagarta, apenas LA-10 (mortalidade de 98%) 

não provocaram 100% de mortalidade das lagartas (Tabela 4.1 e Figura 4.2 a-d). 

Portanto, foi possível verificar que o nível de atividade foi dependende da dose 

utilizada.  

Para todos os óleos essenciais testados, houve um ajuste de um modelo 

polinomial quadrático (p<0,01), com um alto coeficiende de determinação, o que 

demonstra uma boa confiabilidade do modelo estimado (Figura 4.2 a-d).  
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Tabela 4.1. Porcentagem de mortalidade (média ± erro padrão) de lagartas 

S.frugiperda expostas a diferentes doses (µg/lagarta) de óleos essenciais, via 

aplicação tópica. Temp: 25 ± 1ºC, U.R.: 70 ± 5%; fotofase: 12h. 

 
Tratamentos Dose Mortalidade (%) (±EP) 

P. graveolens (PEL-001) 

24 µg/lagarta 14,00 ± 1,14 
48 µg/lagarta 16,00 ± 0,55 
96 µg/lagarta 64,00 ± 0,89 
192 µg/lagarta 100,00 ± 0,00 

L. alba (LA-10) 

24 µg/lagarta 10,00 ± 1,00 
48 µg/lagarta 4,00 ± 0,55 
96 µg/lagarta 50,00 ± 2,35 
192 µg/lagarta 98,00 ± 0,45 

L. alba (LA-22) 

24 µg/lagarta 6,00 ± 0,55 
48 µg/lagarta 6,00 ± 0,89 
96 µg/lagarta 52,00 ± 2,59 
192 µg/lagarta 100,00 ± 0,00 

L. alba (LA-57) 

24 µg/lagarta 16,00 ± 1,14 
48 µg/lagarta 20,00 ± 1,14 
96 µg/lagarta 66,00 ± 0,89 
192 µg/lagarta 100,00 ± 0,00 

Controle (acetona) - 3,00 ± 0,33 
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Figura 4.2. Análise de regressão das mortalidades de lagartas S.frugiperda expostas 

a diferentes doses (µg/lagarta) de óleos essenciais de P. graveolens (a), LA-10 (b), 

LA-22 (c) e LA-57 (d), via aplicação tópica. Temp: 25 ± 1ºC, U.R.: 70 ± 5%; fotofase: 

12h. 

 
Os principais compostos majoritários dos óleos essenciais também foram 

avaliados frente à S. frugiperda, dentre os quais geraniol, linalol e carvona 

provocaram significativas mortalidades de 30%, 90% e 84%, respectivamente em 

relação à testemunha (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.2. Mortalidade (médias ± erro padrão) de lagartas de S. frugiperda 

expostas a diferentes compostos (150 µg/lagarta), via aplicação tópica. Temp: 25 ± 

1ºC, U.R.: 70 ± 5%; fotofase: 12h. 

Compostos Mortalidade (%)1 (±EP) 

Geraniol 30,0±8,84 b 

Linalol 90,0±3,16 a 

1,8-Cineol 2,0±2,00 c 

Limoneno 4,0±2,44 c 

Carvona 84,0±5,09 a 

Controle (acetona) 3,00±2,00 c 
1 Médias seguidas da mesmas letra, nas colunas, não diferem entre si a partir dos intervalos de 
confiança das médias obtidas pelo modelo binomial (p ≤ 0,05). 
 

Os resultados mostraram que alta toxicidade do óleo essencial de PEL-001, 

deve estar associada à presença de altos percentuais de geraniol (aproximadamente 

23%), visto que este causou 30% de mortalidade (Tabela 4.2). É importante destacar 

que provavelmente outros compostos majoritários como o citronelol e linalol podem 

estar agindo sinergicamente para contribuir na ação tóxica frente à lagarta S. 

frugiperda. Labinas et al. (2002) ao estudar o óleo essencial de citronela 

(Cymbopogon winterianus J.), rico em citronelal e citronelol, demonstrou efeito  

inseticida  e  repelente  para  a  referida  lagarta (LABINAS et al., 2002). 

Apesar do óleo essencial de L. alba (LA-57), quimiotipo limoneno-carvona, 

apresentar limoneno (aproximadamente 35%) e carvona (54%), sua alta toxicidade 

deve estar associada à presença quase que exclusivamente à carvona, pois como 

os resultados mostram na dose 150 µg/lagarta deste composto, 84% das lagartas 

morreram após 24 h e apenas 4% morreram quando foi utilizado limoneno na 

mesma dose (Tabela 4.2).  

LA-10 (quimiotipo neral-geral) é composto de aproximadamente 32% de neral 

e 46% de geranial. Neste trabalho não foi possível avaliar a toxicidade destes 

compostos, porém foi possível observar que este óleo causa mortalidade das 
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lagartas com variação de 4 – 98% para as doses avaliadas. Provavelmente a 

toxicidade deste óleo deve estar relacionada à presença de neral e geranial agindo 

sinergicamente, visto que suas estruturas são bastante semelhantes. No entanto, 

faz-se necessário a realização de estudos de cada componente e/ou mistura dos 

dois a fim de confirmar tal hipótese. 

A toxicidade do óleo essencial de L. alba (LA-22), quimiotipo linalol - 1,8-

cineol, foi semelhante à LA-10 em todas as doses avaliadas. Apesar de o óleo 

apresentar aproximadamente 81% de linalol e 8% de 1,8-cineol, sua toxicidade está 

relacionada quase exclusivamente à presença do composto linalol, visto que na 

dose 150 µg/lagarta houve mortalidade de 90% de lagartas e apenas 2% de 

mortalidade para 1,8-cineol na mesma dose (Tabela 4.2). 

 
4.4. CONCLUSÕES 
 

O ensaio de aplicação tópica mostrou que os óleos essenciais de P. 

graveolens (PEL-001) e L. alba (acessos LA-10, LA-22, LA-57) apresentaram 

expressiva atividade inseticida para lagartas de S. frugiperda, ocasionando 

mortalidade de até 100%. O óleo essencial de P. graveolens (PEL-001) e L. alba 

(acesso LA-57) foram os mais tóxicos dos óleos em estudo. O óleo essencial de L. 

alba (acessos LA-10 e LA-22) foram os menos tóxicos entre os avaliados. Não foi 

observada grande variação percentual na mortalidade das lagartas na dose 24 e 48 

µg/lagarta, enquanto na dose 96 µg/lagarta todos os óleos causaram mortalidade de 

pelos menos 50% das lagartas. Já na dose 192 µg/lagarta, todos os óleos essenciais 

provocaram 100% de mortalidade das lagartas, exceto o óleo do acesso LA-10 

(mortalidade de 98%). Para todos os óleos essenciais testados, houve um ajuste de 

um modelo polinomial quadrático (p<0,01), com um alto coeficiende de 

determinação, o que demonstra uma boa confiabilidade do modelo estimado. 
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