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RESUMO 

 

Este trabalho relata o estudo da composição e variação dos componentes químicos do 

óleo essencial das espécies de Croton do estado de Sergipe dando ênfase a sua 

importância quimiotaxonômica. Os óleos essenciais das partes aéreas  frescas obtidos 

por hidrodestilação das amostras de Croton blanchetianus (CB-GA), C. campestris 

(CC-AML), C. heliotropiifolius coletadas em diferentes localidades do Estado (CH-

SG1, CH-SG2, CH-GA, CH-SI e CH-AML), C. pedicellatus (CP-SI), C. tetradenius 

(CT-SG) e outros sete táxons ainda não identificados denominados (CSP1-CPS7) foram 

analisados por CG-EM e CG-DIC revelando uma composição química bastante 

variável. Foram identificados 131 componentes, baseados nos índices de retenção e na 

comparação de seus espectros de massas com os da literatura e com as bibliotecas de 

espectros de massas Willey e NIST. Com a análise química dos óleos de Croton foram 

estabelecidas correlações entre os táxons de C. heliotropiifolius, os quais foram 

diferenciados dos demais mediante a utilização de seus marcadores químicos principais: 

(E)-cariofileno e biciclogermacreno. Para as análises comparativas da composição 

química dos óleos essenciais das espécies de Croton aplicaram-se ferramentas 

quimiométricas de Análise dos Componentes Principais (ACP) e Análise de 

Agrupamentos Herarquicos (AAH), pelas quais foi possível diferenciar os componentes 

do óleo essencial das partes aéreas das espécies de Croton agrupados por classe de 

compostos de acordo com sua origem biossintética (hidrocarbonetos monoterpênicos, 

monoterpenos oxigenados, hidrocarbonetos sesquiterpênicos, sesquiterpenos 

oxigenados, fenilpropanóides e derivados de ácidos graxos). Com essas análises foi 

possível a formação de três grupos (I, II e III), corroborando com as análises 

comparativas dos perfis cromatográficos. Ao nosso conhecimento, este é o primeiro 

relato sobre a composição química dos óleos essenciais de C. pedicellatus e C. 

tetradenius. 

 

Palavras chaves: Croton, óleos essenciais, quimiotaxonomia, CG-EM, CG-DIC, 

análises quimiométricas. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 This paper reports the study of composition and variation of the chemical components 

of essential oils of Croton species of Sergipe emphasizing its importance 

chemotaxonomy. Essential oils from fresh aerial parts obtnained by hydrodistillation 

from samples of Croton blanchetianus (CB-GA), C.  campestris (CC-AML), C.  

heliotropiifolius collected at different locations in the Sergipe (CH-SG1, CH-SG2, CH-

GA, and CH-AML), C.  pedicellatus (CP-SI), C.  tetradenius (CT-SG) and seven other 

unidentified taxa, called CSP1-CPS7, were analyzed by GC-MS and GC-FID, such 

analysis revealed a highly variable chemical composition.  It were identified 131 

components by comparing the retention indices and mass spectra of compounds with 

literature data and NIST and Willey mass spectra libraries.  With the chemical analysis 

of oil of Croton were established correlations between the taxa of C. heliotropiifolius, 

which can be differentiated by using their main chemical markers: (E)-caryophyllene 

and bicyclogermacrene. For comparative analysis of the chemical composition of 

essential oils of Croton species, chemometric tools as Principal Component Analysis 

(PCA) and hierarchic Cluster Analysis (HCA) was applied, by which it was possible to 

differentiate the components of the essential oil of aerial parts of Croton species 

grouped by class of compounds according to their biosynthetic origin (monoterpene 

hydrocarbons, oxygenated monoterpenes, sesquiterpene hydrocarbons, oxygenated 

sesquiterpenes, phenylpropanoids and derivatives of fatty acids). With this analysis it 

was possible to form three groups (I, II and III), corroborating the comparative analysis 

of chromatographic profiles.  To our knowledge, this is the first report on the chemical 

composition of essential oils of C.  pedicellatus and C.  tetradenius.  

 Keywords: Croton, essential oils, chemotaxonomy, GC-MS, GC-FID, chemometric 

analysis.  

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dados químicos vêm sendo amplamente utilizados para resolução de 

problemas botânicos (KIM et al., 1999). A Quimiotaxonomia Vegetal é uma área da 

botânica cujo objetivo central compreende a utilização de características químicas, em 

particular os metabolitos secundários de um conjunto de organismo para a resolução de 

problemas de natureza taxonômica (GOTTLIEB, 1982; DOMÍNGUEZ, 1973), sendo 

inegável o seu papel como ferramenta na otimização e direcionamento de pesquisas em 

produtos naturais com atividade biológica (GOTTLIEB et al., 1996).  

O metabolismo secundário abrange uma diversidade de compostos 

orgânicos que aparentemente não participam diretamente do crescimento e 

desenvolvimento dos seres vivos e estão distribuídos diferencialmente entre espécies e 

limitados a grupos taxonômicos. Desta forma, estes consistem em uma expressão da 

individualidade das espécies (CROTEAU et al., 2000). O papel dos metabólitos 

secundários como caracteres de importância taxonômica adquiriu maior visibilidade à 

medida que seu uso em classificações botânicas tornou-se mais frequente, fato este 

impulsionado pela importância farmacológica destas substâncias (DAHLGREN, 1980).  

As plantas sintetizam uma variedade de metabólitos secundários com 

diferentes níveis de complexidade. Alguns estudos tentam relacionar, e principalmente, 

entender a influência de determinados fatores sobre a produção de metabólitos 

secundários em nível qualitativo. Normalmente, estes fatores atuam concomitantemente 

na natureza, sendo difícil monitorar seu efeito isoladamente. Os principais fatores que 

influenciam o metabolismo secundário vegetal são: a altitude; a temperatura; a 

composição atmosférica naquele ambiente; a radiação ultravioleta (UV); o índice 

pluviométrico; o ritmo circadiano; e a sazonalidade (GOBBO-NETO; LOPES, 2007) 

Dessa forma, os metabólitos secundários podem ter sido desenvolvidos 

pelas plantas como resposta à predação (aumentando a toxicidade) e como proteção à 

radiação solar ou à salinidade do meio. Outras substâncias, porém, parecem possuir a 

finalidade de atrair polinizadores para a fecundação ou para a dispersão de sementes 

(DEWICK, 1997). 



 

A análise do padrão de ocorrência de metabólitos secundários contribui para 

o estabelecimento de grupos de marcadores químicos que em conjunto com outros 

caracteres favorecem aos estudos taxonômicos dos vegetais. (WINK, 2003; 

LISCOMBE et al., 2005). Assim, a identificação quimiotaxonômica nada mais é do 

que, por exemplo, a identificação de um táxon como sendo pertencente a uma espécie 

devido às suas características químicas. Portanto, quando esses metabólitos forem 

característicos de um grupo de plantas (podendo ser uma família, gênero ou espécie) 

podem auxiliar a identificação taxonômica.  (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). 

 

1.1.  Óleos essenciais 

 

Os óleos essenciais são constituídos de substâncias orgânicas voláteis 

presentes em vários órgãos vegetais (folhas, cascas, raízes, frutos, e flores). 

(SARTORATTO et al., 2004). São originados do metabolismo secundário das plantas e 

possuem grande importância como marcadores taxonômicos nos diferentes níveis de 

hierarquia, inclusive na investigação de problemas taxonômicos, evolutivos e 

intraespecíficos (GRAYER et al., 1999; TRIGO et al., 2003). 

Os óleos essenciais apresentam composição química muito variada, são 

constituídos por moléculas orgânicas voláteis de no máximo 300 Daltons e, em geral, 

compreendem misturas de várias classes de produtos naturais, principalmente 

terpenóides (especificamente monoterpenos-C10, e sesquiterpenos-C15, embora 

diterpenos-C20 possam também estar presentes), derivados de ácidos graxos, 

benzenóides e compostos nitrogenados; e cada uma delas pode conter os mais diversos 

grupos funcionais tais como: hidrocarbonetos alifáticos (lineares, ramificados, saturados 

ou insaturados), ácidos, álcoois, cetonas, aldeídos, ésteres, lactonas, compostos 

contendo nitrogênio e enxofre, dentre outros.(SIMÕES et al., 2007, HENRIQUES et 

al., 2009) 

Nas plantas, os óleos essenciais desempenham importantes funções 

ecológicas agindo como sinais químicos para a comunicação entre espécies, na proteção 

contra microorganismos patogênicos, herbívoros, na atração de animais polinizadores e 

dispersores de sementes, promovendo assim a perpetuação das espécies e contribuem 



 

também com o odor de folhas, flores e frutos (TAIZ; ZEIGER, 2006; MARASCHIN; 

VEPOORTE, 1999). 

 

Monoterpenos 

 OH

 

Linalol 

OH

 

-terpineol 

 

Mirceno 

Sesquiterpenos 

HOH2C

 

Farnesol 

 

-elemeno 

E

CH3

CH3

H3C CH2

 

(E)-cariofileno 

Figura 1: Exemplos de alguns terpenóides de ocorrência em óleos essenciais. 

 

Os óleos essenciais podem ser obtidos através de diferentes processos, 

dependendo da parte do vegetal, quantidade e das características requeridas para o 

produto final. Os processos de extração usuais são: prensagem ou expressão de 

pericarpo de frutos cítricos, destilação por arraste a vapor, hidrodestilação, extração com 

solventes (não apresentam valor comercial) e CO2 supercrítico (muito utilizado na 

indústria) (SEMEN; HIZIROGLU, 2005). Dentre as técnicas supracitadas, destacam-se 

a destilação por arraste a vapor, devido sua simplicidade e baixo custo. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Família EUPHORBIACEAE 

 

1.2.1 Ocorrência e Distribuição 

 

A família Euphorbiaceae, pertencente à ordem Malpighiles, apresenta como 

uma das principais características botânicas a produção de plantas tóxicas latescente. 

Esta família compreende 317 gêneros e 7.500 espécies de ervas, subarbustos, 

trepadeiras e árvores, distribuídas principalmente nos trópicos e subtrópicos. (J. M. 

SANTOS et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2007) 

 É a segunda família mais representativa da Caatinga em número de espécie, 

superada apenas por Leguminosae.  Os gêneros mais representativos em número de 

espécie são: Acalypha, Croton, Euphorbia, Macaranga, Jatropha, Phyllanthus e 

Mallotus. (J. M. SANTOS et al., 2005) 

 

 

1.2.2. O Gênero Croton 

 

O gênero Croton, pertencente à família Euphorbiaceae, subfamília 

Crotonoideae, tribo Crotoneae, encontra-se representado por 1.300 espécies, com 

distribuição principalmente pantropical (BERRY, 2006). O Brasil é o país que apresenta 

a maior diversidade do gênero, com cerca de 350 espécies distribuídas em 29 secções 

(BERRY, 2006). Para a Região Nordeste estima-se um total de 52 espécies distribuídas 

em 18 secções (CORDEIRO; CARNEIRO-TORRES, 2006). 

Este gênero é taxonomicamente complexo e pouco estudado, abrigando um 

elevado número de espécies, onde são freqüentes os problemas de delimitação 

específica, nomenclaturais e de polimorfismos, surgindo dificuldades no 

reconhecimento dos táxons. (LUCENA, 1996, 2000). 

Várias espécies do gênero Croton desempenham papel importante na 

terapêutica tradicional com plantas medicinais na África, Ásia e América do Sul 

(SALATINO et al., 2007). Em geral, preparações com as espécies do gênero Croton são 

usados como estimulante, inseticida, vermífugo, diurético, antisséptico, purgativo, 

analgésico, antipirético e cicatrizante (RANDAU et al., 2009). A Tabela 1 sumariza os 

usos populares e as atividades farmacológicas estudadas de algumas espécies de Croton.  



 

 

Tabela 1: Lista de espécies de Croton com suas aplicações e efeitos farmacológicos. 

 
Espécie 

 

 
Uso tradicional 

 

 
Atividades descritas 

 
Referência 

 

 

C. cajucara Benth. 

Diabetes, controle 

do colesterol, 

distúrbios 

digestivos e 

hepáticos, perda de 

peso 

Cicatrização de úlceras 

gástricas, leishimanicida, 

Antihiperglicêmico e 

antilipidêmico anticâncer, 
antibacteriano e 

antifúngico. 

ALVIANO et al. 

(2005) 

MACIEL et al. 
(2000) 

C. celtidifolius Baill. 

Inflamação, 

leucemia, úlceras e 

reumatismo 

 

Antiinflamatória, 

antioxidante, 
antinociceptiva 

 

 

NADIR et al. 

(2003) 
 

 

C. cunetus Klotzsch. 

Inflamação, 

distúrbios 

gastrointestinal e 

anestésico 

Antiinflamatória 
SUÁREZ et al. 

(2005) 

C. eleuteria 

Bennet. 

Bronquite, febre, 

malária, distúrbios 

digestivos e 

hipertensão 

 
Estimulação de secreção 

gástrica 

 

APPENDINO et al. 
(2003) 

 

 

C. lechleri Mull. 

Arg. 

Hemostático, 

cicatrização, 

Purgativo 

 

Antiinflamatória, antiviral, 

anti-leucêmica 

DESMARCHELIER 

et al. (1997) 
 

RISCO et al. 

(2003) 
 

ROSSI et al. (2011) 

C. malambo H. 

Karst. 

 

Dor, reumatismo, 

diabetes, 

inflamação, 

diarréia, úlceras 

gástricas 

 
Antinociceptiva e 

antiinflamatória 

SUÁREZ et al. 

(2003, 2005) 

C. sonderianus 

Mull. Arg.) 

hemorragia uterina, 

hemoptise, dor de 

estômago, vômitos 

e diarréia 

antinociceptiva 
F. A. SANTOS et 

al., (2005) 

C. tiglium L. 

Inflamação 

 intestinal, 

reumatismo 

Doenças gastrointestinais 

 
 

WANG et al. 

(2008) 
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Espécie 

 

 
Uso tradicional 

 

 
Atividades descritas 

 
Referência 

 

C. zambesicus 

Muell. Arg. 

Febre, malária, 
convulsão, infecção 

microbiana, 

disenteria 

 
 

Citotoxicidade 

 

BLOCK et al. 

(2004) 

C. zehntneri Pax et 

Hoffm. 

Anorexia, distúrbio 
gastrointestinal, 

estimulante de 

apetite 

Efeito cardiovascular, 

antibacteriano, antibiótico. 

SIQUEIRA et al. 
(2006) 

RODRIGUÊS et al. 

(2009) 

 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Composição química dos óleos essenciais do gênero Croton 

 

A revisão bibliográfica utilizando as bases de dados “Web of Science” e 

“SciFinder” nos permitiu encontrar várias informações disponíveis na literatura a 

respeito da composição química do óleo essencial de várias  espécies de Croton. A 

análise da composição química de algumas espécies revelou que monoterpenóides, 

sesquiterpenóides e fenilpropanóides são os constituintes majoritários (Tabela 2, 

Figuras 2- 6).  

 Levando em conta a dimensão do gênero e a dispersão dos estudos sobre as 

espécies, não existem conclusões definitivas sobre a relação química entre as espécies 

de Croton (SALATINO et al., 2007). A Tabela 2 descreve informações sobre a 

composição química majoritária, segundo os autores, dos óleos essenciais das espécies 

de Croton relatados na literatura.  



 

Tabela 2: Composição química majoritária do óleo essencial de espécies de Croton descritos na literatura. 

Espécie Parte da planta Composição química majoritária Referência 

Croton adenocalyx A. DC. Folhas 
-pineno, -pineno, -cariofileno e -elemeno CRAVEIRO et al. (1990) 

-pineno, biciclogermacreno, -cariofileno, germacreno D e 

-pineno 
LIMA et al. (2010) 

C. argyrophylloides Muell. 

Arg. 
Partes aéreas espatulenol e 1,8-cineol MORAIS et al. (2006) 

C. aubrevillei J. Léonard Cascas linalol e -cariofileno MENUT et al. (1995) 

C. blanchetianus Baill. Folhas  

cedrol, eucaliptol e  α-pineno 
ANGÉLICO  et al. 
(2011) 

C. bogotanus Cuatrec. Folhas limoneno  e safrol 
NUÑEZ-ARÉVALO et 

al. (2010) 

C. campestris A. St. Hil. Folhas óxido de cariofileno e óxido de  humuleno II EL BABILI et al. (2009) 

C. crassifolius Geisel Cascas canfeno, α-pineno, cânfora, 1,8-cineol, linalol, terpinen-4-ol, 

acetato de α-fenchila e trans-metilisoeugenol 
HOANG et al. (2006) 

C. cuneatus Klotzsch. Partes aéreas 
α-11-eudesmeno, metileugenol, etér propilcedrílico, τ-

cadinol,  -cadinol, cubenol, metilisoeugenol, veratral e 

agarospirol 

SUARÉZ et al. (2005) 

 

C. cajucara Benth. 

 

Folhas -elemeno, germacreno D, linalol e -cariofileno. LOPES et al. (2003) 

Partes aéreas 
linalol, -muuroleno e (Z)-sesquilavandulol.    

 

 

LEMOS et al. (1999) 



 

Tabela 2: continuação    

Espécie Parte da planta Composição química Referência 

C. flavens L. 

Folhas  ( )-cariofileno, viridifloreno, germacrona e (E)- -bisaboleno 
SYLVESTRE et al. 

(2006) 

Partes aérease 

raiz 

-pineno e isocariofileno 

 

 

 

WOERDENBAG et al. 

(2000) 

C. grewioides Baill. 
Folhas (E)-anetol, metileugenol e (E)- isometileugenol 

SILVA et al. (2008) 
Caule metileugenol, (E)- isometileugenol e cadaleno 

C. gossypiifolius Vahl. Folhas 
óxido de -cedreno, espatulenol, valenceno, -cadinol, 

germacreno D, longifoleno e pentanoato de geranila 
SUÁREZ et al. (2011). 

C. heterocalyx Baill. Folhas 
germacreno D, biciclogermacreno,  -elemeno, -elemeno, 

espatulenol, 1,8-cineol e linalol  
MORENO et al. (2009) 

C. heliotropiifolius Kunt. Folhas -cariofileno, biciclogermacreno e germacrenoD. DORIA et al. (2010) 

C. hieronymi Griseb. 

Folhas cânfora (13,9%) e borneol (5,9%) 
HELUANI et al. 

(2005) Raiz 
-asarona (25,7%), borneol (19,0%), (E)-asarona (11,4%) e 

cânfora (11,1%) 

C. huberi Steyerm. 

Folhas frescas 
-eudesmol, germacrenoD, -eudesmol, óxido de cariofileno, 

-humuleno, cedrol e isoelemicina 
SUAREZ et al. (2006) 

Folhas secas 
-eudesmol, -bisabolol e calacoreno. 
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Espécie Parte da planta Composição química Referência 

C. jimenezii Standl. et Valerio Folhas 

Amostra 1: metileugenol, germacreno D e -cariofileno  

CICCIO e SEGNINI 

(2002) 
Amostra 2:ácido hexadecanóico fitol, -cariofileno e 

germacreno D 

C. lanjouwensis Jablonski 

Inflorescência  -pineno e linalol 

LEAO et al. (1998) 
Fruto linalol e -cariofileno 

Casca -pineno 

Folhas -pineno e -felandreno 

C. lechleri Mull. Arg. Casca do caule 
sesquicineol, -calacoreno, 1,10-di-epi-cubenol,  borneol, 

epi-cedrol, -pineno, p-cimeno, limoneno  e -calacoreno 
ROSSI et al. (2011) 

C. litoralis Urb. Folhas  espatulenole 1,8-cineol  PINO et al. (2006) 

C. malambo H. Karst. Partes aéreas  

metileugenol, metilisoeugenol, elemicina, isoelemicina, 

veratrale -cadinol 
SUARÉZ et al. (2005) 

metileugenol (63,5%) e linalol (5,6%) 
JARAMILLO et al. 

(2010) 

C. monteverdensis Huft. Cascas -pineno, -pineno e linalol SETZER (2006). 

C. matourensis Aubl. Folhas 

acetato de fenchila (19,5%),  metileugenol (14,2%), 

isoelemicina (11,3%), elemicina (7,6%), espatulenol (6,9%) e 

valenceno (5,8%) 

COMPAGNONE et al. 

(2010) 
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Espécie Parte da planta Composição química Referência 

C. micans Swartz 

Folhas 
acetato de fenchila (25,3%), -cariofileno (sin. -humuleno, 

20,7%), -selineno (12,8%) e -bourboneno (9,3%) 
COMPAGNONE et al. 

(2010) 

 
Flores 

 

acetato de fenchila (41,6%), -cariofileno (sin. -humuleno, 

12,6%),  

-cariofileno (5,5%), -cubebeno (5,3%),  -cubebeno 

(5,0%), -elemeno (4,7%) e valenceno (4,6%) 

C. micradenus Urb. Folhas linalol e -pineno PINO et al. (2005) 

C. myricifolius Griseb. Folhas óxido de cariofileno, borneol, e acetato de bornila  PINO et al. (2006) 

C. nepetaefolius Baill. 

Partes aéreas  metileugenol, α-copaeno e α-pineno. MORAIS et al. (2006) 

Folhas 
1,8-cineol, metileugenol, xantoxilina, -cariofileno, sabineno 

e -terpineol 

MAGALHÃES et al. 

(2008) 

C. niveus Jacq. Cascas -pineno, 1,8-cineol, e borneol  SETZER (2006) 

C. nitrariifolius Baill. 

 

 

Folhas  - pineno, -pineno, limoneno, 1,8-cineol e -terpineno 
SIQUEIRA et al. 

(1984) 

C.ovalifolius Vahl. Folhas 
espatulenol , (E)-cariofileno, biciclogermacreno, germacreno 

B, óxido de cariofileno  e o -cadinol  
MECCIA et al. (2000) 
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Espécie Parte da planta Composição química Referência 

C. palanostigma Klotzsch. 

Folhas  linalol, (E)-cariofileno, metileugenol e -elemeno 

BRASIL et al.  (2009) 

Ramos finos -pineno, limoneno, sabineno e -pineno  

Galhos 
metileugenol , (E)-isometileugenol, (E)-cariofileno e -

pineno 

Casca do caule  -pineno, metileugenol e (E)- isometileugenol 

Frutos 

 
linalol, metileugenol e -elemeno 

C. pulegiodorus Baill. Folhas 
-cariofileno, biciclogermacreno, germacreno-D, -cadinol, e 

-copaen-4- -ol. 
DORIA et al. (2010) 

C. regelianus Muell. Arg. Folhas ascaridol, p-cimeno e cânfora TORRES et al. (2008) 

C. rosmarinoides Millsp. Folhas  espatulenol, 1,8-cineol e -terpineol PINO et al. (2006) 

C. sellowii Baill. Folhas  óxidode cariofileno, epi-α-muurolol eα-cadinol  DIAS et al. (2006) 

 C. sonderianus Mull. Arg) 

Folhas β-felandreno (20,4%) e biciclogermacreno (17,7%) 

DOURADO et al. (2005) 

Flores biciclogermacreno (29,1%) e β-elemeno (17,8%) 

Casca do tronco β-elemeno (22,8%) e germacreno D (12,8%) 

Raizes  Cipereno (14,2%) 
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Espécie Parte da planta Composição química Referência 

C. stellulifer Hutch. Cascas -felandreno, p-cimeno, linalol e -pineno.
MARTINS et al. 

(2000) 

C. spiralis Muell. Arg. Folhas -bisabolol e (E)- -atlantona PINO et al. (2006) 

C. tiglium L. Folhas 
2-metilbenzaldeído, ácido hexadecenóico, fitol, eugenol, 

pentadecanal e ácido linolênico.    
WANG et al. (2008) 

C. urucurana Baill. Cascas do caule 
borneol, acetato de bornila, cadina-4,10(14)-dien-1α-ol, 

sesquicineol e epóxido de γ-gurjuneno  

SIMIONATTO et al. 

(2007) 

C. zambesicus Muell. Arg. 

Folhas -pineno, -cariofileno, e -pineno 

 

BOYON et al. (2002) 
Casca do caule   -pineno, -cariofileno e linalol 

Casca da raiz espatulenol, limoneno, borneol e (Z)-cariofileno 

Folhas limoneno, -terpineno, -pineno, neral e geranial 
USMAN et al. (2009) 

 

Cascas linalol e -cariofileno MENUT et al. (1995) 
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Espécie Parte da planta Composição química Referência 

    

C .zenhtneri Pax et Hoffm. 

   

Folhas  estragol  COSTA et al. (2008) 

Folhas    estragol 
COUTINHO et al. 

(2010) 

Folhas, caule e 

inflorescência 
(E)-anetol SANTOS et al. (2007) 

Folhas, caule e 

raízes 

Quimiotipo 1: (E)-anetol 

SANTOS et al. (2010) 

 

MORAIS et al. (2006) 

 

Quimiotipo 2: 

(E)-anetol, estragol, eugenol,(Z)-metilisoeugenol e  (E)-

metilisoeugenol 

Quimiotipo 3: 

(E)-anetol, estragol, eugenol,(Z)-metilisoeugenol e  (E)-

metilisoeugenol 



 

MORAIS et al. (2006) investigou a composição do óleo essencial das partes 

aéreas de algumas espécies de Croton encontradas no nordeste do Brasil. Os óleos 

essenciais de C. zenhtneri e C. nepetaefolius são constituídos de monoterpenóides,  

sesquiterpenóides e arilpropanóides; já o óleo de C. argyrophylloides também foi 

identificado em sua constituição monoterpenóides e sesquiterpenóides, mas não 

arilpropanóides. 

Segundo relatos da literatura, Croton zehntneri Pax et Hoffm, podem 

apresentam quatro químiotipos: anetol- para os exemplares coletados em Fortaleza (CE) 

e Viçosa (CE); eugenol- para os coletados em Areia Branca (RN) e Quixadá (CE); 

metileugenol- para os coletados em Ipu (CE) e Oeiras (PI); estragol- para os exemplares 

coletados em Tianguá (CE) e Granja (CE) (COUTINHO et al., 2010; MORAIS et al., 

2006).  

Segundo BOYON et al. (2002) os componentes presentes nos óleos 

essenciais obtidos de diferentes partes C. zambesicus Muell. (folhas, casca do caule e 

casca da raiz) apresentam composição química qualitativamente similar. 

Estudos dos óleos essenciais das folhas de C. grewioides mostraram a 

predominância de fenilpropanóides, cujo componente majoritário tanto nas folhas como 

no caule foi (E)-anetol (SILVA et al., 2008). 

Os estudos sobre C. gossypiifoliusVahl. mostraram que a composição 

química dos óleos essenciais das folhas e flores são caracterizados pela presença 

majoritária de  sesquiterpênos oxigenados (SUÁREZ et al., 2011). 
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Figura 2: Estruturas dos compostos monoterpênicos identificados como majoritários no 

óleo essencial de diferentes espécies de Croton. 
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Figura 3:continuação

 

 

H

H

 
OH

H

 

OH

H  

-cubebeno -cubebeno cubenol 1,10-di-epi-cubenol 

 

 

 
H

H

HO

 

 OHH

 

-elemeno -elemeno espatulenol -eudesmol 

 

OH

 

O

 

E

E

 

α-11-eudesmeno -eudesmol éter propilcedrílico germacreno B 

E

E

 

O

 

E
E

E

 

O

EE

 

germacreno D germacrona -humuleno 
óxido de  -humuleno 

II 

H

H

OH  

H

H   
H

 

epi-α-muurolol -muroleno longifoleno -selineno 

O

 

OH

  
H

H
H

 
sesquicineol (Z)-sesquilavandulol valenceno viridifloreno 

Figura 3: Estruturas dos compostos sesquiterpênicos identificados como majoritários 

no óleo essencial de diferentes espécies de Croton.  
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OH

E

 

fitol 

Figura 5: Estrutura do fitol, o único diterpeno descrito no óleo essencial de Croton.  

 

 

 

 

Figura 6: Estruturas de ácidos graxos e derivado identificados nos óleos essenciais de 

diferentes espécies de Croton.  

 

 

O

OH  

ácido hexadecanóico (ác. palmítico) 

 

 

 

O

OH  
 

ácido 2-hexadecenóico 

 

 

 

H

O

 
pentadecanal 

 

 

 
HO

O  
ácido octadeca-9,12,15-trienóico (ácido linolênico) 



 
 

34 
 

 

Em virtude dos poucos relatos sobre a composição química dos óleos 

essenciais de Croton, comparados com o elevado número de espécies e pela diversidade 

de espécies deste gênero encontradas em Sergipe, torna-se importante um estudo sobre a 

composição química dos óleos essenciais, sendo que a correlação destas informações 

poderá fornecer subsídios para auxiliar na identificação e classificação das espécies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. Geral 

 

 Ampliar o conhecimento acerca da composição química do óleo essencial 

das espécies de Croton de Sergipe, dando ênfase a sua importância 

quimiotaxonômica.   

    

3.2. Específicos 

 

 Identificar a composição química dos óleos essenciais das espécies 

de Croton heliotropiifolius, C. blanchetianus, C. tetradenius, C. 

pedicellatus, C. campestris e C. sp1-sp7 encontradas no estado de 

Sergipe; 

 

 Verificar se na composição química dos óleos essenciais das 

espécies de Croton estudadas há constituintes que podem ser 

utilizadas como marcadores quimiotaxonômicos; 

 

 Realizar análises quimiometricas (ACP e AAH), com os dados 

obtidos da composição química do óleo essencial das amostras de 

Croton para verificar estatisticamente se há ou não similaridades 

entre as amostras. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Material vegetal 

 

4.1.1 Coleta e identificação do material vegetal 

As amostras de Croton foram coletadas em diferentes localidades do estado 

de Sergipe (Figura 7). As coletas foram realizadas principalmente com material fértil 

para garantir a identificação taxonômica inequívoca. O material botânico coletado foi 

prensado e suas exsicatas foram depositadas no Herbário da Universidade Federal de 

Sergipe (ASE/UFS). Dados como espécie local e período de coleta estão sumarizadas na 

Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7: Foto de algumas espécies de Croton encontradas no estado de Sergipe. 

a: Croton campestris; b: C. heliotropiifolius; c: C. tetradenius; d: C. blanchetianus; 

e: C. blanchetianus.    Fonte: SANTANA, V. S.  
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Tabela 3- Espécies de Croton coletadas em Sergipe, registro ASE, data e local de 

coleta. 

Espécie ASE 
Data de 

coleta 
Local da coleta 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-GA) 14549 08/10/2010 Grota do Angico, Poço Redondo-SE. 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-SG1) 17356 05/03/2010 Serra da Guia, Poço Redondo-SE 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-SG2) 17357 05/03/2010 Serra da Guia, Poço Redondo-SE 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-AML) 18795 16/11/2010 
Assentamento Santa Maria da Lage, 

Poço Verde-SE 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-SI) 19664 13/11/2010 Serra de Itabaiana, Itabaiana-SE. 

Croton blanchetianus Baill (CB-GA) 15937 08/10/2010 Grota do Angico, Poço Redondo-SE. 

Croton tetradenius Baill (CT-SG) 17358 05/03/2010 Serra da Guia, Poço Redondo-SE 

Croton pedicellatus Kunth (CP-SI) 19667 13/11/2010 Serra de Itabaiana, Itabaiana-SE. 

Croton campestris  (CC-ASML) 18788 16/11/2010 
Assentamento Santa Maria da Lage, 

Poço Verde-SE 

Croton sp1 (CSP1) - 23/07/2010 Serra da Guia, Poço Redondo-SE 

Croton sp2 (CSP2) - 23/07/2010 Serra da Guia, Poço Redondo-SE 

Croton sp3 (CSP3) - 23/07/2010 Serra da Guia, Poço Redondo-SE 

Croton sp4 (CSP4) 18746 23/07/2010 Serra da Guia, Poço Redondo-SE 

Croton sp5 (CSP5) 18747 23/07/2010 Serra da Guia, Poço Redondo-SE 

Croton sp6 (CSP6) -  Serra da Guia, Poço Redondo-SE 

Croton sp7 (CSP7) 18793 25/01/2011 
Assentamento Santa Maria da Lage, 

Poço Verde-SE 

A coleta e identificação das espécies foram realizadas em colaboração com a 

Profª. Drª. Ana Paula do Nascimento Prata, taxonomista vegetal do Departamento de 

Biologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS).  
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4.2.  Obtenção dos óleos essenciais 

Os compostos voláteis das partes aéreas frescas das espécies de Croton 

foram obtidos através da técnica de hidrodestilação, utilizando aparelhagem do tipo 

Clevenger (Figura 8), em triplicata. Sendo assim, foram adicionados 100 g do material 

vegetal em um balão de fundo redondo (capacidade 2000 mL), onde se adicionou 

aproximadamente 1500 mL de água destilada. Em seguida aqueceu-se o sistema em 

manta aquecedora por 2 horas, sendo os compostos voláteis arrastados juntamente com 

o vapor de água e, posteriormente, condensados.  

 

 

Figura 8: Aparato tipo Clevenger utilizado para a hidrodestilação dos óleos 

essenciais de Croton. 

 

Para as espécies de Croton, em que não foi possível visualizar quantidades 

do óleo extraído, os componentes voláteis foram coletados juntos com a água (30 mL) e 

posteriormente separados da fase aquosa através de extração líquido-líquido usando 

diclorometano (3 x 10mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro, filtrada por 

gravidade e coletada em balão de fundo redondo (capacidade 125 mL), em seguida o 

volume de solvente foi reduzido em rotaevaporador (com pressão reduzida à 

temperatura ambiente). A amostra foi transferida para frasco âmbar, cuidadosamente 

concentrada em fluxo de gás N2 até o volume final de aproximadamente 0,5 mL e 

armazenadas em freezer para análises posteriores em CG-EM e CG-DIC.  
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As espécies de Croton em que foi possível observar nitidamente o óleo, que 

é imiscível em água, este foi facilmente separado da água por decantação para, em 

seguida, ser seco com Na2SO4 anidro, filtrado e transferido para frasco âmbar, o qual foi 

armazenado em freezer para análises posteriores em CG-DIC  e CG-EM.  

 

4.3. Rendimento dos óleos essenciais 

 

 O rendimento (percentual de recuperação) foi calculado através da massa obtida 

de cada óleo essencial dividido pela massa de folhas frescas e multiplicado por 100. 

Diante do teor percentual dos óleos essenciais de cada triplicata, determinou-se a média 

aritmética ( ), seguido do desvio padrão (SD). 

 

 

4.4. Análises dos óleos essenciais 

 

4.4.1. Análise dos óleos essenciais por Cromatografia Gasosa com Detector de 

Ionização em Chama (CG- DIC). 

 

As análises do percentual relativo dos componentes dos óleos essenciais 

obtidos das partes aéreas das amostras de Croton foram realizadas em um cromatógrafo 

a gás equipado com detector de ionização em chama (CG-DIC) (Figura 9) de marca 

Shimadzu modelo GC-17A, sob as seguintes condições operacionais: coluna capilar de 

sílica fundida ZB-5MS com 30 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 μm de espessura do filme. O 

gás de arraste utilizado foi o hélio com fluxo de 1,5 mLmin
-1

.  A temperatura da coluna 

foi programada mantendo 40 ºC por 2 min, seguido de um aumento de 4 °C/min até 

atingir 220 °C, em seguida, aquecida a 20 °C/min até atingir 280°C. As temperaturas do 

injetor e detector foram 250ºC e 280ºC, respectivamente. Foram injetados1 L da 

amostra numa concentração de 3,0 mg mL
-1

 nas condições estabelecidas. O percentual 

relativo de cada componente foi determinado pela área de cada componente dividida 

pela área total de todos os componentes presentes na mistura, multiplicado por 100 e 

colocados em ordem de eluição. 
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Figura 9: Foto do cromatógrafo a gás equipado com detector de ionização em chama-

Shimadzu utilizado para a análise dos óleos essenciais de Croton. 

 

 

4.4.2. Identificação dos constituintes químicos dos óleos essenciais por 

Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) 

 

As análises qualitativas da composição química dos óleos essenciais das 

amostras de Croton foram realizadas em um cromatógrafo a gás acoplado a 

espectrômetro de massas (CG-EM) de marca Shimadzu, modelo QP 5050A (Figura 

10), equipado com um autoinjetor (Shimadzu, modelo AOC-20i) e coluna capilar de 

sílica fundida J&W Scientific DB-5MS de 30 m x 0,25 mm d.i., 0,25 μm de espessura 

do filme, sob as mesmas condições do CG-DIC. As temperaturas do injetor e detector 

foram 250 ºC e 280 ºC, respectivamente. O espectrômetro de massas operou com 

velocidade de 0,50 scans seg
-1

 na faixa de m/z 40-550. Os índices de retenção 

(IRexperimental), calculados de acordo com equação de Van den Dool e Kratz (1963), 

foram obtidos injetando-se uma série homologa de hidrocarbonetos lineares (C9-C18). 

Os índices de retenção entre 700 a 899 e acima de 1800 foram obtidos por extrapolação.  

A identificação dos compostos foi feita com base nos índices de retenção e 

na comparação computadorizada dos espectros de massas adquiridos com aqueles 

armazenados no banco de dados de espectros de massas do sistema CG-EM (NIST107 e 

NIST21; WILEY), juntamente com espectros de massas da literatura (ADAMS, 2007). 
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Figura 10: Foto do cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas-                                                                                                                       

Shimadzu utilizado para a análise dos óleos essenciais de Croton. 

 

 

4.4.3. Análise Multivariada  

 

 A análise multivariada é, a rigor, qualquer abordagem analítica que 

considere o comportamento de duas ou mais variáveis simultaneamente, no vasto 

campo do conhecimento que envolve uma grande multiplicidade de conceitos 

estatísticos e matemáticos (CORREIA & FERREIRA, 2007). Essa área da quimiometria 

desenvolve ferramentas computacionais que permitem explorar os resultados obtidos 

por meio de análises químicas, a fim de verificar a existência de similaridades entre as 

amostras que, por sua vez, correspondem às semelhanças na composição (PEREIRA, 

1999). 

O modelo estatístico dos métodos multivariados considera a correlação entre 

muitas variáveis analisadas simultaneamente, permitindo a aquisição de uma quantidade 

muito maior de informação de um conjunto de dados ou imagens (SENA et al., 2000.; 

MATOS et al., 2003.  

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, 
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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 exploratória é usada para se tentar detectar padrões de associação no 

conjunto de dados, a partir dos quais se pode estabelecer relações entre objetos e 

variáveis, descobrir objetos anômalos ou agrupar objetos. Os dois métodos de análise 

exploratória mais usados são a Análise de Componentes Principais (PCA-Principal 

Component Analysis) e a Análise de Agrupamentos Hierárquica (HCA- Hierarchical 

Cluster Analysis)  (NETO et al., 2006). 

Estes métodos possibilitam encontrar e/ou prognosticar uma propriedade de 

um conjunto de amostras, a qual não é diretamente mensurável, mas que se relaciona 

com as medidas analíticas que são obtidas (SOUZA et al., 2006). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Obtenção dos óleos essenciais das partes aéreas de Croton. 

 Os óleos essenciais das partes aéreas das espécies de Croton estudadas 

foram obtidos pela técnica de hidrodestilação em tripicata e analisados por CG-DIC e 

CG-EM. Para as amostras de Croton sp1, Croton sp2, Croton sp3, Croton sp4, Croton 

sp5, C. heliotropifolius e C. tetradenius, coletadas na Serra da Guia foram realizadas 

apenas uma extração. Os percentuais de recuperaçãodo óleo essencial das espécies em 

que foi possível observar nitidamente o óleo estão sumarizados na Tabela 4.  

Tabela 4 – Rendimento dos óleos essenciais das partes aéreas das espécies de Croton 

coletadas em Sergipe. 

Espécie Local da coleta 

% Rendimento 

(m/m)                    

 ± SD 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-GA) Grota do Angico, Poço Redondo-SE. 0,20 ± 0,01 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-SG1) Serra da Guia, Poço Redondo-SE - 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-SG2) Serra da Guia, Poço Redondo-SE - 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-AML) 
Assentamento Santa Maria da Lage, 

Poço Verde-SE 
0,11 ± 0,01 

Croton heliotropiifolius Kunth (CH-SI) Serra de Itabaiana, Itabaiana-SE. 0,08 ± 0,02 

Croton blanchetianus Baill (CB-GA) Grota do Angico, Poço Redondo-SE. 0,15 ± 0,01 

Croton tetradenius Baill (CT-SG) Serra da Guia, Poço Redondo-SE - 

Croton pedicellatus Kunth (CP-SI) Serra de Itabaiana, Itabaiana-SE. 0,13± 0,01 

Croton campestris  (CC-ASML) 
Assentamento Santa Maria da Lage, 

Poço Verde-SE 
0,50 ± 0,14 

Croton sp1 (CSP1) Serra da Guia, Poço Redondo-SE - 

Croton sp2 (CSP2) Serra da Guia, Poço Redondo-SE - 

Croton sp3 (CSP3) Serra da Guia, Poço Redondo-SE - 

Croton sp4 (CSP4) Serra da Guia, Poço Redondo-SE - 

Croton sp5 (CSP5) Serra da Guia, Poço Redondo-SE - 

Croton sp6 (CSP6) Serra da Guia, Poço Redondo-SE - 

Croton sp7 (CSP7) 
Assentamento Santa Maria da Lage, 

Poço Verde-SE 
2,13 ± 0,17 
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Na literatura, observa-se que os rendimentos dos óleos essenciais obtidos de 

várias partes das plantas e de diversas espécies de Croton variam entre 0,05 e 3,15% 

v/m. Segundo ANGÉLICO et al. (2011), o óleo essencial obtido das folhas de C. 

blanchetianus apresenta rendimento de 0,7% v/m, valor superior ao que foi encontrado 

para essa espécie em nosso estudo. Por outro lado, avaliando o óleo essencial das folhas 

de C. heliotropiifolius percebemos que nossos resultados são similares aos valores 

descritos por SILVA et al. (2008), com rendimento de 0,18% m/m. É Importante 

ressaltar o que a o óleo essencial da espécie de Croton sp7 obteve bom rendimento 

2,13%  m/m (Tabela 4).  

Assim, de acordo com nossos resultados (Tabela 4) observa-se que houve 

uma variação no rendimento do óleo essencial das espécies em estudo e essas variações 

podem ser atribuídas a vários fatores tais como, qualidade dos solos, unidade do ar, 

temperatura ambiente, época de colheita, além da diversidade genética da espécie, entre 

outros (SILVA et al., 2006).  

 

5.2. Análise da composição química do óleo essencial das partes aéreas 

de Croton. 

Considerando todas as espécies de Croton em estudo, a análise da 

composição química dos óleos essenciais em CG-EM, permitiu a identificação de 131 

diferentes compostos (Tabela 5). 
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Tabela 5: Composição percentual relativa dos óleos essenciais das partes aéreas das espécies de Croton coletadas em Sergipe. 

 

 

          
Área percentual 

     
 

 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

 
HIDROCARBONETOS MONOTERPÊNICOS 

              

 

 
1 tricíclico 919 921 - - - - - - 0,4 - - - - - - - 

- 
0,4 ± 0,02 

2 tujeno 923-924 924 - - 0,8 ± 0,02 0,8 ± 0,01 0,5 ± 0,04 1,0  ± 0,09 0,6 0,7 ± 0,03 0,5 ± 0,03 - - 0,8 - - 
- 

0,8 ± 0,06 

3 -pineno 929 932 0,5 0,9 5,8 ± 0,55 7,0 ± 0,66 3,5 ± 0,06 16,7 ± 0,94 2,4 8,1 ± 0,74 2,3 ± 0,15 - - 0,8 - - 
- 

2,1 ± 0,05 

4 fecheno 941-946 945 - - 0,5± 0,03 0,1 ± 0,05 0,2 ± 0,01 0,2 ± 0,01 1,2 0,3 ± 0,01 - - - - - - 
- 

0,9 ± 0,05 

5 sabineno 969-970 969 0,9 4,6 7,1 ± 0,31 0,3 ± 0,02 5,2 ± 0,14 1,4 ± 0,13 0,9 0,3 ± 0,01 1,2 ± 0,06 - - - - - 
- 

0,8 ± 0,03 

6 -pineno 973-974 974 - 0,4 0,9 ± 0,04 0,6 ± 0,03 0,6 ± 0,04 1,3 ± 0,13 1,3 - - - - - - - 
- 

- 

7 mirceno 988-989 988 - 1,2 3,7 ± 0,03 2,4 ± 0,19 4,8 ± 0,13 1,3 ± 0,16 4,9 0,5 ± 0,02 0,1 ± 0,01 - - - - - 
- 

3,6 ± 0,17 

8 p-menta -(1)-7,8-dieno 1001 1003 - - - - - 0,2 ± 0,01 - - - - - - - - 
- 

- 

9 -3-careno 1003 1008 - - - - - 1,4 ± 0,04 - - - - - - - - 
- 

- 

10 -felandreno 1004 1002 - 2,1 1,9 ± 0,04 8,8 ± 0,64 2,0 ± 0,08 - 2,2 tr 4,9 ± 0,28 - - - - - 
- 

2,4 ± 0,01 

11 terpineno 1014 1014 - 0,8 0,5 ± 0,01 0,4 ± 0,02 0,4 ± 0,02 0,6 ± 0,02 4,3 0,4 ± 0,03 - - - - - - 
- 

3,1 ± 0,43 

12 o-cimeno 1022 1022 - 0,7 0,7 ± 0,06 0,5 ± 0,01 0,7 ± 0,03 1,6 ± 0,12 23,4 3,9 ± 0,04 2,7 ± 0,05 - - tr - - 
- 

14,7 ± 0,81 

13 limoneno 1027 1024 - 7,9 13,3 ± 0,26 13,4 ± 0,91 13,9 ± 0,91 4,2 ± 0,06 5,0 6,8 ± 0,31 1,9 ± 0,06 - - - - - 
- 

2,8 ± 0,11 

14 -felandreno 1028 1025 - - - - - 4,6 ± 0,28 - - - - - - - - 
- 

- 

15 (Z)- -ocimeno 1036 1032 - - - - - - - 0,2 ± 0,01 - - - - - - 
- 

- 

16 (E)- -ocimeno 1046 1050 - - 0,5 ± 0,02 1,8 ± 0,09 0,4 ± 0,01 0,2 ± 0,06 0,3 3,0 ± 0,11 0,2 ± 0,02 - - 0,2 - - 
- 

- 

17 terpineno 1056 1059 0,7 4,2 3,6 ± 0,03 6,9 ± 0,43 4,2 ± 0,03 1,1 ± 0,05 11,9 
12,2 ± 
0,97 0,2 ± 0,01 - - - - - 

- 
6,3 ± 0,31 

18 terpinoleno 1083 1088 - 0,6 - - - - 0,5 - - - - - - - 
- 

- 

19 p-menta-2,4(8)-dieno 1082-1083 1085 - - 0,5 ± 0,01 2,2 ± 0,10 0,5 ± 0,01 7,4 ± 0,32 - 0,2 ± 0,01 - - - - - - 
- 

0,3 ± 0,05 

20 p-menta-1,3,8-trieno 1110 1108 - - - - - 0,2 ± 0,08 - - - - - - - - 
- 

- 

 

SUBTOTAL 

  
2,0 23,3 39,5 45,2 37,1 43,4 59,1 37,0 14,3 - - 2,6 - - 

- 
39,1 
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Tabela 5: Continuação 
                

 

 

          

Área percentual 

     

 

 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

 
MONOTERPENOS OXIGENADOS 

               

 
 

21 1,8-cineol 1029-1030 1026 6,1 - 7,7 ± 0,12 - 12,6 ± 0,33 4,1 ± 0,08 5,7 0,1 ± 0,01 12,3 ± 1,02 0,4 - tr 0,8 11,6 
- 

8,4 ± 0,24 

22 cis-sabineno hidrato 1068 1065 - - - - - - - - - 0,6 - 0,3 - 0,6 
- 

- 

23 cis-óxido de linalol (furanóide) 1070 1067 - - - - - - - - - - - - 1,1 - 
- 

- 

24 trans-óxido de linalol (furanóide) 1085 1084 0,8 - - - - - - - - 0,5 - - 1,2 - 
- 

- 

25 linalol 1099 1095 2,2 - 0,9 ± 0,02 7,6 ± 0,20 1,5 ± 0,03 - - - 1,6 ± 0,02 9,0 5,6 5,8 27,7 17,7 
- 

2,7 ± 0,13 

26 trans- sabineno hidrato  1099-1102 1098 - - - - - - - - - - - - 1,0 - 
- 

- 

27 hotrienol 1102 1102 - - - - - 0,9 ± 0,07 tr - - - - - - - 
- 

- 

28 -linalol 1100 1098 - - - - - - - 3,1 ± 0,04 - - - - - - 
- 

- 

29 endo-fenchol 1117 1114 - - - - - 0,1 ± 0,03 - - - - - - - - 
- 

- 

30 isômero do sabineno hidrato (I)          1122-1123 - - - - - - - - - - 1,8 1,4 1,0 - 0,7 
- 

- 

31 exo-isocitral 1138 1140 - - - - - - 0,7 - - - - - - - 
- 

- 

32 (E)- epóxido de (E)- -ocimeno  1139 1140 - - - - - - - 1,3 ± 0,01 - - - - - - 
- 

- 

33 
isômero do cis-sabineno hidrato 
(II) 1140 - - - - - - - - - - 1,4 1,3 - - 0,7 

- 
- 

34 trans-sabinol 1143 1137 - - - - - - - - - - - - 0,7 - 
- 

- 

35 cânfora 1145 1141 - - - - - - 5,0 - - - - - - - 
- 

11,5 ± 0,64 

36 borneol 1170 1165 - - 0,3 ± 0,08 tr 0,3 ± 0,03 - - 0,4 ± 0,02 - 1,4 - 1,6 6,5 2,2 
- 

- 

37 terpinen-4-ol 1178-1179 1174 9,3 0,9 - 0,2 ± 0,03 1,4 ± 0,02 0,5 ± 0,07 1,1 0,2 ± 0,01 0,3 ± 0,01 39,5 25,8 12,4 3,5 10,4 
- 

2,4 ± 0,19 

38 mirtenal 1192 1195 - - - - - - - 0,7 ± 0,01 - - - - 11,5 - 
- 

- 

39 α-terpineol 1193-1194 1186 1,9 - 1,0 ± 0,06 0,4 ± 0,03 1,4 ± 0,01 - 1,0 - 1,1 ± 0,02 4,9 2,3 1,0 - 7,6 
- 

2,3 ± 0,15 

40 (E)-3-caren-2-ol 1221 1227 - - - - - - - - - 0,3 - - - - 
- 

- 

41 cis-ascaridol 1237 1234 - - - - - - 2,7 - - - - - - - 
- 

18,9 ± 1,01 

42 cis-epóxido de piperitona 1255 1250 - - - - - - - - - - - - - - 
- 

0,3 ± 0,01 
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Tabela 5: Continuação 
                

 
 

          

Área percentual 
     

 

 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

43 acetato de isobornila 1282 1285 - 3,1 0,7 ± 0,02 0,4 ± 0,02 1,3 ± 0,02 - 3,6 - 

- - - 0,4 - - 
- 

1,3 ± 0,05 

44 acetato de bornila 1282 1283 - - - - - - 5,1 - 

- - - - - - 
- 

1,6 ± 0,13 

45 timol 1288 1288 - - - - - - - - 

- - - - - 0,4 
- 

- 

46 carvacrol 1297 1298 - - - - - - 0,3 - - - - - - - 
- 

- 

47 trans-ascaridol 1302 1300 - - - - - - - - - - - - - - 
- 

5,5 ± 0,36 

48 acetato de mirtenila 1321 1324 - - 0,4 ± 0,10 - - - 1,0 - - - - - - - 
- 

0,4 ± 0,04 

49 2-acetoxi-1,8-cineol 1336 1345a - - - - - - - 0,5 ± 0,05 - - - - - - 
- 

- 

 

SUBTOTAL 

  
19,5 4,0 10,9 8,5 18,5 5,5 31,3 6,3 15,2 69,9 37,1 22,4 54,2 51,9 

- 
55,3 

 

 

                

 

 

 

HIDROCARBONETOS SESQUITERPÊNICOS 
              

  

50 -elemeno 1328-1329 1329 0,5 1,0 0,1 ± 0,09 0,2 ± 0,02 0,2 ± 0,01 0,2 ± 0,01 - 0,1 ± 0,01 - - - 0,6 - - 
0,2 

- 

51 -ylangeno - 1373 - - 0,2 ± 0,01 0,3 ± 0,02 0,3 ± 0,01 - - 0,4 ± 0,03 0,3 ± 0,01 - - - - - 
- 

- 

52 acetato de geranila 1375 1379 - - - - - - - - - 0,3 - - - - 
- 

- 

53 -copaeno 1372 1374 - - - - - 0,2 ± 0,02 - - - - - 0,4 - - 
- 

- 

54 - bourboneno 1380 1380 - - - - - 0,7 ± 0,03 - 0,7 ± 0,04 - - - - - - 
0,2 

- 

55 - elemeno 1385-1386 1389 - 0,8 0,6 ± 0,01 3,3 ± 0,20 0,5 ± 0,02 1,9 ± 0,13 - 0,7 ± 0,06 1,1 ± 0,04 - - 0,3 - - 
0,2 

- 

56 (E)-cariofileno 1415-1416 1417 9,0 20,9 17,3 ± 0,17 8,9 ± 0,16 17,1 ± 0,32 5,7 ± 0,33 1,0 
12,2 ± 
0,15 4,9 ± 0,02 - 3,9 20,1 - - 

1,8 
0,3 ± 0,02 

57 -elemeno 1425 1435 - - - 0,5 ± 0,05 - - - - - - - - - - 
- 

0,3 ± 0,04 

58 -copaeno 1426 1430 - - - - - 0,3 ± 0,02 - 0,2 ± 0,01 - - - - - - 
- 

- 

59 trans- - bergamoteno 1429 1432 - - 0,2 ± 0,03 - - - - - 0,5 ± 0,02 - - - - - 
- 

- 

60 -gurjuneno 1434 1431 - - - - - 0,2 - - - - - - - - 
- 

- 

61 aromadendreno 1440 1439 - - - - - tr - tr - - - - - - 
- 

- 

62 (E)- -farneseno 1450 1454 - - - - - - 0,8 - - - - - - - 
- 

- 

63 α-humuleno 1452 1452 1,3 3,3 2,4 ± 0,03 1,2 ± 0,03 2,3 ± 0,03 1,3 ± 0,03 1,3 1,8 ± 0,07 1,1 ± 0,09 - 0,8 2,8 - - 
0,2 

0,5 ± 0,09 
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Tabela 5: Continuação 

                

 

 

 

 

        

Área percentual 

     

 

 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

64 allo-aromadendreno 1455 1458 - 0,8 0,4 ± 0,12 0,4 ± 0,01 0,3 ± 0,01 0,6 ± 0,05 - 0,2 ± 0,02 - - - 0,9 - - 
- 

- 

65 cis-cadina-1(6),4-dieno 1464 1461 - - - - - 0,2 ± 0,01 - - - - - - - - 
- 

- 

66 -muruleno 1477-1478 1478 3,4 - 3,2 ± 0,19 5,3 ± 0,25 3,6 ± 0,07 6,3 ± 0,03 - 10,0 ± 0,09 0,5 ± 0,02 - 1,0 4,6 - - 
- 

- 

67 germacreno D 1481 1484 - 8,4 - - - - - - - - - - - - 
1,6 

- 

68 eudesma-4(14),11-diene 1484 1486 - - - - - 0,6 ± 0,08 - - - - - - - - 
- 

- 

69 -seleneno 1486 1489 - - - - - - - - - - - 0,9 - - 
- 

- 

70 cis- - guaieno 1487 1492 - 1,0 - - - - - - - - - - - - 
- 

- 

71 viridifloreno 1486- 1490 1496 0,6 - - 0,2 ± 0,01 0,2 ± 0,01 - - 0,7 ± 0,05 - - - - - - 
0,2 

0,2 ± 0,04 

72 biciclogermacreno 1490-1495 1500 9,9 19,3 5,7 ± 0,06 9,7 ± 0,29 7,2 ± 0,21 9,5 ± 0,27 - 6,0 ± 0,08 3,9 ± 0,09 - 0,7 17,5 - - 
5,5 

- 

73 -amorfeno 1494 1495 - - - - - - 0,6 - - - - - - - 
- 

- 

74 -muruleno 1494 1500 - - 0,4 ± 0,05 - - - - - - - - 0,2 - - 
- 

- 

75 isodauceno 1502 1500 - - - 1,0 ± 0,04 - - - - - - - - - - 
- 

- 

76 germacreno A 1502 1508 - - - - 0,1 ± 0,04 - - 0,2 ± 0,04 - - - - - - 
- 

- 

77 (E,E)- -farneseno 1502 1505 - - - - - 0,4 ± 0,03 - - - - - - - - 
- 

- 

78 -bisaboleno 1504 1505 - 1,0 - - - - 0,9 - - - - - - - 
- 

- 

79 -amorfeno 1510 1511 - - - 1,2 ± 0,07 - - - - 0,6 ± 0,05 - - - - 0,8 
- 

- 

80 -amorfeno 1513 1512 - 2,3 - - - - - - - - tr - - - 
- 

- 

81  - cadineno 1508-1513 1513 - - 0,4 ± 0,03 - 0,3 ± 0,04 - - 0,4 ± 0,03 0,9 ± 0,04 - - 1,6 - - 
- 

- 

82 -cadineno 1513 1522 1,0 - 1,5 ± 0,08 - 0,9 ± 0,02 0,3 ± 0,04 - 0,7 ± 0,05 - - - - - - 
0,1 

- 

83 
(E)- -bisaboleno 

1522 1529 - - - - - - - 0,1 ± 0,01 - - - - - - 
- 

- 

84 
-cadineno

1532 1537 - - - - - - - 1,1 ± 0,01 - - - - - - 
- 

- 

85 
germacreno B 

1554-1553 1559 - - 0,6 ± 0,06 4,1 ± 0,21 0,6 ± 0,02 0,6 ± 0,10 - - - - - - - - 
- 

- 

86 
-vetiveneno

1559 1554 - - - - - - - - 0,3 ± 0,02 - - - - - 
- 

- 

 

Subtotal 

  
25,1 58,9 33,0 36,3 33,4 29,1 4,3 34,4 13,6 - 6,4 49,7 - 0,8 

10,0 
1,5 
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Tabela 5: Continuação 

                

 

 

 

 

        

Área percentual 

     

 

 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

 

SESQUITERPENOS  OXIGENADOS 

  
- 

            

 
 

87 elemol 1544 1548 - - 0,2 ± 0,03 - - 0,6 ± 0,04 - - - - - 0,5 - tr 
- 

- 

88 maaliol 1566 1567 1,0 - - - - - - - - - - - - - 
- 

- 

89 espatulenol 1572 1578 3,9 1,8 0,9 ± 0,02 0,6 ± 0,07 - 9,7 ± 0,17 1,2 2,6 ± 0,31 - - 2,2 1,9 1,7 1,9 
1,1 

0,7 ± 0,13 

90 -copaen-4-ol 1575 1590 - - - - - 0,7 ± 0,03 - - - - - - - - 
- 

- 

91 óxido de cariofileno 1578-1579 1583 0,7 0,9 1,0 ± 0,04 - 1,0 ± 0,04 2,0 ± 0,20 0,9 3,1 ± 0,30 - - 0,9 1,4 - - 
- 

0,6 ± 0,10 

92 globulol 1581-1582 1590 3,2 1,8 - - - - - - - 1,4 1,5 1,8 1,8 1,9 
0,7 

- 

93 viridiflorol 1590 1592 4,7 - - 0,5 ± 0,01 0,3 ± 0,04 - - - - 0,9 1,1 3,0 1,0 1,4 
0,3 

- 

94 rosifoliol 1601-1603 1600 0,9 - - - - - - - - - 1,8 - - - 
- 

- 

95 guaiol 1600 1600 - - - - - 0,5 ± 0,04 - - - - - - - - 
- 

- 

96  epóxido de humuleno II 1606 1608 - - - - - - 0,6 - - - - - - - 
- 

- 

97 ledol 1606 1602 2,2 1,3 - - 0,4 ± 0,05 0,4 ± 0,05 - - - - - - - - 
- 

- 

98 1,10-di-epi-cubenol 1611 1618 - - 3,2 ± 0,02 - 2,9 ± 0,06 - - 0,9 ± 0,09 - - 1,1 - - - 
- 

- 

99 b-atlantol 1612 1608 - - - - - tr - - - - - - - - 
- 

- 

100 1-epi-cadinol 1623 1627 - - - 0,3 ± 0,01 - - - - - - - - - 0,9 
- 

- 

101 murola-4,10(14)dien-1- -ol 1628 1630 - - - - - - - - - - 1,7 1,5 - 0,8 
- 

- 

102 α- epi- cadinol 1637-1640 1638 2,4 3,2 - 2,8 ± 0,38 2,3 ± 0,06 - - - - 0,6 1,1 1,4 0,6 1,1 
- 

0,4 ± 0,08 

103 α-ep-murulol 1640 1642 2,1 - - - - - - - - - - - - - 
- 

- 

104 t-cadinol 1640 1640
c
 - - 2,5 ± 0,05 - 0,9 ± 0,06 - - 1,2 ± 0,02 - - - - - - 

- 
- 

105 α-murolol 1650 1644 0,7 - - - - - - 7,1 ± 0,36 - 3,8 1,1 1,3 5,9 1,7 
- 

- 

106 cubenol 1650 1646 - - - 1,3 ± 0,99 - - - - - - - 0,4 - - 
- 

- 

107 α- cadinol 1650-1650 1652 8,5 3,0 - - - 0,3 ± 0,02 - - - 1,8 2,4 3,9 2,6 3,3 
0,2 

- 

108 selin-11-en- -ol 1655 1658 0,4 - - - - - - - - - - - - - 
- 

- 

109 2E,6E-farnesoato de metila 1778 1783 - - - - - - - - - - - - - - 
2,4 

- 

 

Subtotal 
  

30,6 12,1 7,8 5,4 7,7 14,2 3,8 14,9 - 3,7 14,7 17,1 13,5 12,9 
4,7 

1,7 
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Tabela 5: Continuação 

                

 

 

          

Área percentual 

     

 

 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

 

FENILPROPANÓIDES 
                

 

 
110 (Z)-anetol 1251 1249 - - - - - - - - 1,2 ± 0,02 - - - - - 

- 
- 

111 (E)-anetol 1284 1282 - - - - - - - - 1,7 ± 0,01 - - - - - 
- 

- 

112 metil isoeugenol 1246 - - - - - - - - - 4,8 ± 0,13 - 0,5 - - - 
- 

- 

113 eugenol  1355 1356 - - - - - - - - - - - - - - 
37,2 

- 

114 metil eugenol 1396 1403 - - - - - - - - - 0,6 18,2 tr - - 
46,1 

- 

115 benzenoacetaldeído 1042 1042 - - - - - - - - - - - - - 0,7 
- 

- 

116 (Z)-isometil eugenol 1455 1451 - - tr - - - - - 11,4 ± 0,23 - - 0,2 - - 
- 

- 

117 (E)-isometil eugenol 1486 1491 - - - - - - - - 5,5 ± 0,19 - - - - - 
- 

- 

118 iso-osmorizol 1507 1508d - - - - - - - - 21,9 ± 0,27 0,6 - 0,2 - - 
- 

- 

119 acetato de eugenila 1513 1521 - - - - - - - - - - - - - - 
0,5 

- 

120 (Z)-azarona 1606 1616 - - - - - - - - 1,6 ± 0,14 - - - - - 
- 

- 

121 xantoxilina 1664 1667 - - - - - - - - - - - - - - 
1,5 

- 

122 (E)-azarona 1667 167]5 - - - - - - - - 2,3 ± 0,23 - - - - - - - 

 

Subtotal 
  

- - - - - - - - 50,3 0,6 18,8 0,2 - - 85,3 - 

                  
 

 

 

DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS 
     

 

         

 

 

123 butanoato de etila 803-804 802   - - - - - - - - - 1,8 0,8 0,2 1,5 1,2 - - 

124 acetato de butila 815 807 - - - - - - - - - 1,6 0,7 0,2 1,2 1,1 - - 

125 pentan-2-ona 838 831 16,8 - - - - - - - - - - - - - - - 

126 (E)-3-hexen-1-ol 853-855 854 - - - - - - - - - 16,1 16,6 0,9 18,6 21,7 - - 

127 acetato de 2-metil butila 877-878 875 - - - - - - - - - 1,3 0,5 0,2 0,7 0,6 - - 

128 1-octen-3-ol 980-981 974 - - - - - - - 0,2 ± 0,02 - 3,4 0,5 0,3 2,1 1,4 - - 
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Tabela 5: Continuação 
                

 

 

          

Área percentual 

     

 

 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

129 mesitileno 990 994 - - - - - - - - - 0,4 - - - 0,5 - - 

130 n-decano 1000 1000 - - - - - - - - - 1,1 0,6 0,8 0,8 0,8 - - 

131 n-nonanal 1105 1100 - - - - - - - 0,2 ± 0,03 - - - - - - - - 

 

Subtotal 
  

16,8 - - - - - - 0,4 - 26,0 19,8 2,6 24,9 28,0 - - 

                  
 

 

 

 COMPOSTOS NÃO IDENTIFICADOS 
              

 

 

 

m/z:163(7,5), 125(19,2), 

97(8,31), 77(16,3), 59(100), 

43(62,1) 
976 - 0,9 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

m/z:134(5,7),119(13,1), 109(9,9), 

93(29,5),91(22,5),81(28,2), 

79(66,6), 71(39,4), 67(36,6), 

59(24,4), 53(29,9), 41(100,0) 

1090 - - - - - - - - 0,2 ± 0,01 - - - - - - - - 

 

m/z: 135(19,8), 132(72,0), 

117(72,1), 15(43,9), 92(16,9), 

91(34,3), 82(9,1), 65(23,4), 

51(18,0), 43(100) 

1185 - - - - - - 0,4 ± 0,05 - - - - - - - - - - 

 

m/z: 136(43,9), 121(49,5),  

107(18,0), 93(100), 91(72,9), 

81(34,7), 79(75,4),  (50,1), 

67(50,1), 59(98,2), 53(27,4), 

43(81,9) 

1194 - - - - - - 1,9 ± 0,02 - - - - - - - - - - 

 

m/z: 189(17,6), 161(21,7), 

148(14,8), 133(20,1), 119(29), 

107(45,8), 105(30,7), 93(100), 

81(97,5), 68(52,9), 55(46,3), 

41(82,7) 

1378 - - - - 0,2 ± 0,01 - - - - - - - - - - - - 

 

m/z:136(23,0), 119(18,0), 

105(6,5), 93(100), 77(41,1), 

55(11,0), 41(39,3) 
1141 - - - - - - - - - - - - - 0,6 - - - 

 

m/z:135(18,4). 119(17,6), 

108(14,9), 94(73,5), 79(78,2), 

65(26,4), 59(100), 51(22,5), 

43(58,0) 

1148 - - - - - - - - - - - - 0,8 - - - - 

 

m/z: 204(29,0), 189(7,3), 

161(100), 159(28,9), 133(19,0),  

119(67,7), 105(87,4), 91(49,5), 

81(44,8), 79(25,9), 69(16,6), 

55(29,9), 43(58,9) 

1510 - - - - 0,2 ± 0,02 - - - - - - - - - - - - 
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Tabela 5: Continuação 
                

 
 

 
         Área percentual      

 
 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

 

m/z: 204(19,5), 161(100), 

133(31,1),  119(36,4), 105(47,4), 

91(41,2), 79(31,7), 41(36,5) 
1510 - - - - - 0,4 ± 0,01 - - - - - - - - - - - 

 

m/z: 204(34,8), 189(9,2), 

161(100,0), 159(50,0), 145(14,9), 

133(16,8), 119(67,9), 105(54,1), 

91(32,1), 41(33,3) 

1510 - - - - - - 0,2 ± 0,03 - - - - - - - - - - 

 

m/z: 202(43,6),  159(100,0), 

145(50,6), 131(92,8), 119(94,0), 

105(54,8), 91(63,8), 81(26,0), 

77(40,8), 55(29,7),41(79,2) 

1538 - - - - - - - - - 0,4 ± 0,03 - - - - - - - 

 

m/z: 204(45,5), 189(43,1),  

161(78,9), 147(26,1), 133(55,6), 

122(38,9), 107(51,1), 91(58,8), 

81(59,3), 67(59,2), 55(50,0),  

41(100) 

1563 - - - - 0,2 ± 0,04 - - - - - - - - - - - - 

 

m/z:136(28,3), 121(23,8), 

111(39,9), 105(10,3), 93(91,1), 

86(20,5), 77(31,3),  71(100), 

65(10,8), 55(33,8),  43(83,8) 

1177 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5 ± 0,07 

 

m/z:204(25,6), 189(18,5), 

147(57,0), 133(31,6), 119(44,2), 

105(&0,5), 91(60,8), 69(41,4), 

55(49,6), 41(100) 

1581 - - - - 0,6 ± 0,04 - - - - - - - - - - - - 

 

m/z:202(5,0), 159(20,3), 
133(12,4), 119(14,6), 105(19,3), 
81(26,9), 69(26,3), 55(16,3), 43 
(100,0) 

 
- - - - - - - 0,5 - - - - - - - - - 

 

m/z:204 (36,3), 189(22,5),  

161(33,5), 133(31,4),  119(58,0),  

107(50,5),  105(32,0), 81(36,6),  

69(32,9), 55(32,5),41(100) 

1582 - - - 0,3 ± 0,03 - - - - - - - - - - - - - 

 

m/z:109(20,8), 95(11,9), 

83(16,9), 71(22,9), 67(12,7), 

58(24), 55(25,0), 43(100) 
1287 - - - - - - - - - - - - - - 0,6 - - 

 

m/z:204(44,1), 189(86,6),  

161(77,7), 147(42,5), 133(51,0), 

122(48,3), 107(61,8), 91(85,4), 

81(61,4), 79(50,1), 67(52,2), 

55(45,6), 43(100) 

1565 - - - - - - - - - - - - - - 0,5 - - 

 

m/z:204(69,0), 189(75,9), 

175(22,7), 161(87,8), 147(25,5), 

135(27,2), 133(46,0), 119(45,9), 

107(61,4), 105(76,1), 91(58,8), 

79(51,6), 67(54,5), 55(63,5), 

41(100,0) 

1566 - - - - - - - - - - 0,6 - - - - - - 
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Tabela 5: Continuação 
                

 

 

 
         Área percentual      

 
 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

 

m/z:205(29,8), 189(79,8), 

175(29,0), 161(100,0), 151(23,0), 

133(40,0), 122(67,1), 108(42,1), 

105(77,5), 91(69,7), 81(51,5), 

67(35,1), 55(58,1), 41(71,0) 

1565 - - - - - - - - - - - - 0,7 - - - - 

 

m/z:204(43,1), 189(72,9), 

161(77,5), 147(31,2), 133(48,9), 

119(41,7), 105(61,1), 91(61,0), 

81(61,2), 67(45,8), 55(39,4), 

41(100) 

1566 - - - - - - - - - - - - - 0,5 - - - 

 

m/z:204(40,9), 189(42,4), 

161(68,8), 147(29,6), 133(39,1), 

122(55,7), 107(58,8), 105(59,3), 

93(48,9), 81(33,6), 67(34,6), 

55(50,1), 41(100) 

1566 - - - - - - - - - - - 0,9 - - - - - 

 

m/z:202(2,4), 187(11,8), 

161(18,3), 145(11,1), 121(20,6), 

131(20,7), 121(20,6), 105(36,0), 

93(44,9), 79(48,8), 55(39,2), 

41(100) 

1581 - - - - - - - - - 0,9 ± 0,17 - - - - - - - 

 

m/z:204(11,7), 189(13,4), 

161(34,7), 148(19,4), 133(14,6), 

119(30,4), 107(49,5), 105(38,9), 

93(53,0), 81(38,8), 67(38,0), 

55(49,5), 41(100,0) 

1582 - - - - - - - - - - - - - - 1,7 - - 

 

m/z:204(31,1), 189(20,2), 

161(53,3), 147(29,9), 133(40,0), 

119(47,9), 107( 57,9), 105(88,4), 

93(67,0), 91(64,7), 79(54,7), 

69(48,2), 55(57,9), 41(100) 

1590 - - - - - - - - 0,5 ± 0,02 - - - - - - - - 

 

m/z:204(47,3), 189(32,9), 

161(78,8), 147(32,0), 135(15,6), 

105(57,1), 95(30,6), 81(40,2), 

68(18,2), 59(100) 

1592 - - - - - 0,3 ± 0,10 - - - - - - - - - - - 

 

m/z:204(26,1), 189(18,6), 

175(11,7), 161(50,3), 147(26,1), 

133(31,2), 119(41,0), 107(68,5), 

105(72,2), 93(54,8), 91(54,8), 

81(53,5), 67(51,5), 55(39,1), 

44(37,7), 41(100,0) 

 
- - - - - - 0,3 - - - - - - - - - - 

 

m/z:204(29,7), 189(3,7), 

161((54,3), 147(20,6), 133(35,8), 

119(57,8), 107(83,2), 105(90,5), 

93(70,3), 81(53,0), 67(46,6), 

55(57,2),  41(100) 

1592 - - - - - - - - 0,7 ± 0,05 - - - - - - - - 
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Tabela 5: Continuação 
                

 
 

 
         Área percentual      

 
 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

 

m/z:204(30,9), 189(23,0), 161(56,7), 

147(35,2), 133(35,4), 121(36,7), 

105(50,0), 93(63,1), 81(53,1), 

67(46,4), 55(34,2), 41(100) 

1599 - - - 0,5 ± 0,08 - - - - - - - - - - - - - 

 

m/z:204(54,9), 189(40,5), 

176(13,2), 161(91,5), 147(49,8), 

133(41,5), 119(62,8), 105(100), 

93(66,8), 81(49,8), 67(33,5), 

59(45,4), 41(83,2) 

1600 - - - - - 0,4 ± 0,06 - - ´- - - - - - - - - 

 

m/z:204,(30,1) 189(73,7), 

175(17,3), 161(89,0), 147(13,5), 

135(57,1), 133(50,0), 108(83,4), 

95(90,2), 93(100),  41(13,5) 

1600 - - - - - - - - 0,4 ± 0,05 - - - - - - - - 

 

m/z:204(23,2), 189(17,9), 

161(52,6), 147(27,4), 133(29,4), 

119(39,5), 107(64,6), 105(65,3), 

91(49,2), 81(47,6), 69(41,7), 

55(52,3), 41(100) 

1600 - - - - - - - - - - - 3,7 - - - - - 

 

m/z:205(32,0), 189(35,9), 

175(57,3), 164(51,5), 133(43,8), 

119(33,2), 105(83,8), 91(55,1), 

79(50,0), 59(100,0), 51(27,5), 

41(68,5) 1600 

- - - - - - - - - - - - - - 0,4 - - 

 

m/z:204(23,2), 189(17,9), 

161(52,6), 147(27,4), 133(29,4), 

119(39,5), 105(65,2), 91(49,2), 

69(41,7), 55(52,3), 41(100,0) 1605 

- - - - - - - - - - - 0,6 - - - - - 

 

m/Z:204(9,9), 189(9,7), 161(23,8), 
141(17,5), 133(18,2), 122(33,4), 
109(43,6), 93(31,7), 81(37,6), 
69(55,7), 55(34,7), 43(100) 1615 

  
0,6 

            
 

 

 

m/z:202(9,0), 187(12,3), 

159(19,4), 147(15,2), 138(19,3), 

131(21,5), 121(26,8), 109(47,3), 

79(37,4), 67(63,8), 55(50,1), 

41(100) 1624 

- - - - - - - - 0,5 ± 0,06 - - - - - - - - 

 

m/z:202(44,8), 187(30,1), 

183(32,3), 165(13,5), 159(100), 

145(43,5), 131(55,3), 119(42,8), 

105(68,2), 91(60,3), 77(31,1), 

65(20,1) 55(24,1), 4189,6) 1627 

- - - - - - 0,7 - - - - - - - - - - 

 

m/z:126(33,8), 108(50,1),  

93(23,7), 83(17,4), 49(71), 

55(18,2), 43(100) 1628 
- 1,7 - - - - - - - 0,4 ± 0,03 - - - - - - - 

 

m/z:202(57,4), 187, 183(56,8), 

159, 145(88,4), 143(32,0), 

131(17,2), 119(44,9), 105(67,1), 

95(20,6), 91(40,1), 67(17,3), 

55(18,20), 41(100) 1628 

- - - - - - - - 0,5 ± 0,08 - - - - - - - - 
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Tabela 5: Continuação 

 
               

 
 

   
       Área percentual      

 
 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-PV CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

 

m/z:204(10,5), 161(19,7), 

119(25,9), 105(22,3), 69(5,7), 

55(2,3), 41(100) 1628 
- - - 0,3 ± 0,03 - - - - - - - - - - - - - 

 

m/z:202(45,5), 187(39,1), 

159(70,6), 145(76,5), 131(100), 

105(80,4), 91(67,7), 77(41,7), 

55(38,8), 41(90,6) 1628 

- - - - - 0,3 ± 0,02 - - - - - - - - - - - 

 

m/Z: 204(31,9), 179(14,1), 161 
(66,4), 159(12,3), 119(100), 
109(13,6), 105(49,6), 95(17,4), 
82(90), 69(18), 55(29,0), 41(44,9) 1635 

  
0,5 

            
 

 

 

m/z: 204(48,1), 189(24,8), 

161(100,0), 159(23,6), 147(15,8), 

133(35,6), 119(57,8), 105(86,3), 

91(64,7), 81(49,3), 67(24,8), 

55(36,0), 41(92,7) 1651 

- - - - - - 0,8 - - - - - - - - - - 

 

m/z:204(35,0), 189(16,8), 161(100), 

133(19,8), 119(53,7), 105(77,8), 

91(38,9), 81(45,9) 69(18,9), 55(31,9), 

41(66,7) 1660 

- - - 0,9 ± 0,03 - - - - - - - - - - - - - 

 

m/z:204(3,6), 189(37,3), 

163(18,2), 147(32,2), 135(41,5), 

123(20,2), 108(75,7), 107(100), 

93(55,2), 81(37,7), 67(38,6), 

55(59,1), 41(15,1) 1654 

- - - - - 0,2 ± 0,02 - - - - - - - - - - - 

 

m/z:204(30,9), 189(23,0), 161 

(56,7), 147(35,2), 133(35,4), 

121(36,7), 105(50,0), 93(63,1), 81 

(53,1), 67(46,4), 55(34,2), 41(100) 1654 

- - - - 0,5 ± 0,02 - - - - - - - - - - - - 

 

m/z:204(34,0), 189(55,4), 175 

(9,8), 161(44,6), 147(33,9), 133, 

119(31,0), 105(69,2), 93(65,0), 

67(47,1), 55(47,7), 41(100) 1670 

- - - - - - 0,9 - - - - - - - - - - 

 

m/z:202(61,3), 187(69,4), 159 

(100,0), 145(85,4), 131(80,0), 119 

(62,7), 107(70,5), 105(69,1), 91 

(67,4), 77(49,0), 65(28,1), 55 

(45,3), 41(79,7) 1673 

- - - - - - 0,2 - - - - - - - - - - 

 

m/z:210(28,1), 190(14,7), 177 

(31,3), 162(37,1), 150(18,3), 99 

(38,4), 93(31,7), 55(12,6), 43(100) 1883 
- - - - - - - - - - - - - 0,8 - - - 

 

m/z:253(9,5),161(22,1), 

145(15,9), 107(67,3),  105(80,0), 

95(24,7), 93(60,1), 79(52,9), 

55(48,3), 43(100) 1884 

- - - 0,5 ± 0,01 - - - - - - - - - - - - - 

 
Subtotal 

  
2,5 1,1 2,4 1,7 1,6 5,3 0,5 2,8 2,7 3,2 0,6 5,2 1,5 1,9 

 
0,9 
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Tabela 5: Continuação 

   
 

            

 

 

     
 

    

Área percentual 
     

 

 

 
Constituintes IR. Exp. IR. Lit. CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-AML CB-GA   CT-SG CP-SI CC-AML CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

 
hidrocarbonetos monoterpênicos 2,0 23,3 39,5 45,2 37,0 43,4 59,1 37,0 14,3 - - 2,6 - - - 39,1 

 
monoterpenos oxigenados 

 
19,5 4,0 10,9 8,5 18,7 5,5 31,3 6,3 15,2 60,9 37,1 22,4 54,2 51,8 - 55,3 

 
hidrocarbonetos sesquiterpênicos 25,1 58,9 33,1 36,2 33,3 29,1 4,3 34,4 13,6 - 6,4 49,7 - 0,8 10,0 1,5 

 
sesquiterpenos oxigenados 

 
30,6 12,1 7,9 5,5 7,7 14,2 3,8 14,9 - 3,7 14,7 17,1 13,5 12,9 4,7 1,7 

 
fenilpropanóides 

  
- - - - - - - - 50,3 0,6 18,8 0,2 - - 85,3 - 

 
derivados de ácidos gráxos 

 
16,8 - - - - - - 0,4 - 26,0 19,7 2,6 24,9 28,1 

 
- 

 
Identificados 

  
93,9 98,2 91,3 95,5 96,7 92,7 98,5 93,0 93,4 3,2 96,7 94,5 92,6 93,6 95,3 97,6 

 
Não- identificados 

  
2,5 1,1 2,4 1,7 1,5 5,3 0,5 2,8 2,7 91,2 0,6 5,2 1,5 1,9 - 0,9 

 
Total 

  
96,5 99,3 93,8 97,1 98,2 98,0 99,0 95,8 96,1 94,1 97,3 99,7 94,1 95,4 100 98,4 

                  

 

 IRex- Índice de retenção experimmental; IRlit- Ínide de retenção da literatura; CH-SG1- C.heliotropifolius 1 (Serra da Guia); CH-SG2- C.heliotropifolius2  (Serra da Guia); CH-GA C.heliotropifolius (Grota 

do Angico); CH-SI – C.heliotropifolius (Serra de Itabaiana); CH-ASML-C.heliotropifolius (Assentamanto Santa Maria da Laje); CB-GA – C.blanchetianus (Grota do Angico); CT-SG – C.tetradenius 

(Serra da Guia), CP-SI – C. sp6 (Serra de Itabaiana); ( CC-ASML - C. Campestris (Assentamanto Santa Maria da Laje) -CSP1- Croton sp1 (Serra da Guia); CSP2- C. sp2 (Serra da Guia); CSP3- C. sp3 

(Serra da Guia); CSP4- C. sp4- (Serra da Guia); CSP5- C. sp5(Serra da Guia); CSP6 – C.sp6 (Serra da Guia); CSP7- C. Sp7 (Assentamanto Santa Maria da Laje); a Índice retenção de acordo com SU et al., 

(2006). bÍndice de retenção de acordo com ADAMS et al., (2006). c Índice de retenção de acordo com ANDRADE et al. (2008), d Índice de retenção de acordo com ZHANG et al. (2005). 
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Figura 11: Cromatogramas de íons totais (CIT) representivos dos óleos essenciais de Croton heliotropiifolius coletados em diferentes regiões 

do Estado de Sergipe. SG- Serra da Guia; PV- Poço verde; SI- Serra de Itabaiana; GA- Grota do Angico. 

3- -pineno; 5- sabineno; 10- -felandreno; 13- limoneno; 17- terpineno; 25- linalol; 37- terpinen-4-ol; 56- (E)-cariofileno; 67- germacreno D; 72- 

biciclogermacreno 
 

 

C. heliotropiifolius SG1 

C. heliotropiifolius SG2 
C. heliotropiifolius PV 

C. heliotropiifolius SI 

C. heliotropiifolius GA 
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Figura 12: Cromatograma de íons totais (CIT) representativos dos óleos essenciais de Croton blanchetianus, C.tetradenius, C. pedicellatus e 

C. campestris, coletados na Grota do Angico, Serra da Guia- Poço Redondo-SE,Serra de Itabaiana- Itabaiana-SE e no 

Assentamento Santa Maria da Lage- Poço verde-SE, respectivamente. 
3-  -pineno; 12- o-cimeno; 14- limoneno; 17- terpineno; 19- p-menta-2,4(8)-dieno; 21- 1,8-cineol; 35-cânfora; 44- acetato de bornila; 56- (E)-cariofileno; 

66- -muruleno; 72- biciclogermacreno; 89- espatulenol; 116- (Z)-isometil eugenol; 117- (E)-isometil eugenol; 118- iso-osmorizol 
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Figura 13: Cromatogramas de íons totais (CIT) representativos dos óleos essenciais das espécies de Croton sp1-sp6 e Croton sp7 

coletados na Serra da Guia, Poço Redondo-SE e no Assentamento Santa Maria da Lage, Poço Verde-SE, respectivamente. 
12- o-cimeno; 17- terpineno; 21- 1,8-cineol; 35-cânfora; 36- borneol; 37- terpinen-4-ol; 38- mirtenal; 41- cis-ascaridol; 47- trans-ascaridol; 56- (E)-

cariofileno; 72- biciclogermacreno; 113- eugenol; 114- metil-eugenol; 126- (E)-3-hexen-1-ol.  
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No estudo da composição química do óleo essencial extraído das partes 

aéreas de Croton heliotropiifolius (SG1) coletados na Serra da Guia em Poço Redondo-

SE, foi possível identificar 30 compostos (Tabela 5, Figura 11), representando 93,9% 

do total de óleo. O óleo é constituído de sesquiterpenos oxigenados (30,6%), tal como 

-cadinol (8,5%); de hidrocarbonetos sesquiterpênicos (25,1%) tais como 

biciclogermacreno (9,9%) e (E)-cariofileno (9,0%); de monoterpenos oxigenados 

(19,45%), a citar terpinen-4-ol (9,3%) e 1,8-cineol (6,1%); além de hidrocarbonetos 

monoterpênicos (2,87%) e de pentan-2-ona (16,8%), um derivado de ácido graxo. 

A composição química do óleo essencial de Croton heliotropiifolius (SG2) 

levou a identificação de 28 compostos totalizando 98,2% do óleo (Tabela 5, Figura11).  

Dentre eles, a classe dos hidrocarbonetos sesquiterpênicos representa 58,9% do total, 

cujos compostos majoritários são: (E)-cariofileno (29,9%), biciclogermacreno (20,9%) e 

germacreno D (19,3%), além de hidrocarbonetos monoterpênicos representando 23,3% 

do total do óleo, com destaque para o limoneno (7,9%). Esta espécie apresentou 

quantidade apreciável de sesquiterpenos oxigenados (12,19%), no entanto o percentual 

de monoterpenos oxigenados (4,0%) não se mostrou predominante. 

No óleo essencial de C. heliotropiifolius (GA) coletado na Gruta do Angico 

em Poço Redondo-SE, foram identificados 34 compostos (Tabela 5, Figura 11), que 

representam 91,3% do óleo. Este óleo foi caracterizado pela predominância de 

hidrocarbonetos monoterpênicos (39,5%) e hidrocarbonetos sesquiterpênicos (33,1%), 

além de quantidade apreciável de monoterpenos e sesquiterpenos oxigenados (10,9% e 

7,9% do óleo, respectivamente). Os componentes majoritários foram: (E)-cariofileno 

(17,3%), limoneno (13,3%), 1,8-cineol (7,6%), sabineno (7,1%), -pineno (5,8%), e 

biciclogermacreno (5,7%). 

Para o óleo volátil de C. heliotropiifolius (SI) coletado da Serra de Itabaiana 

em Itabaiana-SE, foram identificados 45 constituintes (Tabela 5, Figura 11), 

totalizando 95,4% do óleo. Dentre eles, os hidrocarbonetos monoterpênicos constituem 

45,2% do óleo, cujos constituintes majoritários são: limoneno (13,4%), -felandreno 

(8,8%), -pineno (7,3%) e -terpineno (6,9%). A classe dos monoterpenos oxigenados 

constitui apenas 8,5% do total, sendo representados pelo linalol (7,6%). Os 



 
 

61 
 

 

hidrocarbonetos sesquiterpênicos constituem 36,2% do total do óleo, cujos constituintes 

principais são: biciclogermacreno (9,7%) e (E)-cariofileno (8,9%).  

A análise química do óleo essencial de C. heliotropiifolius (ASML) coletado 

no Assentamento Santa Maria da Lage em Poço Verde-SE levou a identificação de 39 

compostos (Tabela 5, Figura 11), representando 96,7% do óleo. Os compostos 

pertencentes à classe dos hidrocarbonetos monoterpênicos perfazem 37,0% do óleo, 

dentre eles limoneno (13,9%) e sabineno (5,2%), são os constituintes principais. Os 

monoterpenos oxigenados constituem 18,4% do óleo, sendo o 1,8-cineol (12,6%) o mais 

abundante. Além disso, 31,3% do óleo analisado são constituídos de hidrocarbonetos 

sesquiterpênicos, dentre os constituintes majoritários destaca-se o (E)-cariofileno 

(17,0%) e o biciclogermacreno (7,2%). Já 7,7% do óleo são constituídos de compostos 

sesquiterpênicos oxigenados.  

A literatura descreve como componentes majoritários para o óleo essencial 

desta espécie os sesquiterpenos )-cariofileno (35,8%), biciclogermacreno (20,0%) e o 

germacrenoD (11,8%) (DORIA et al., 2010). O fato do biciclogermacreno e )-

cariofileno, estarem presentes, na composição principal de todas as amostras, está 

coerente com a literatura (DORIA et al., 2010), permitindo-nos sugerir que estas 

substâncias são os marcadores químicos principais para o óleo essencial desta espécie. 

A análise química do óleo essencial do Croton blanchetianus nos permitiu a 

identificação de 36 constituintes totalizando 92,7% do óleo (Tabela 5, Figura 12). 

Dentre eles, os hidrocarbonetos monoterpênicos representam 43,4% do total do óleo, 

cujos compostos majoritários são: -pineno (16,7%) e p-menta-1,3,8-trieno (7,4%), 

seguido dos hidrocarbonetos sesquiterpênicos com 29,5% do óleo, dentre eles destacam-

se: biciclogermacreno (9,5%), -muruleno  (6,3%) e (E)-cariofileno (5,7%). Os 

sesquiterpenos oxigenados representam 14,2% do óleo analisado, dentre seus 

componentes o espatulenol (9,7%) é o componente principal. Esta espécie apresentou 

quantidades pouco significativas de monoterpenos oxigenados representando 5,5% do 

óleo essencial. 

Segundo ANGELICO et al. (2011) os principais constituintes presente no óleo 

essencial das folhas de C. blanchetianus foram 1,8-cineol (28,4%), eucaliptol (17,4%) e 

α-pineno (10,5%). 



 
 

62 
 

 

Este trabalho apresenta informações inéditas sobre a composição química do 

óleo essencial de Croton tetradenius. A análise química do óleo essencial levou a 

identificação de 36 compostos totalizando 98,5% do óleo (Tabela 5, Figura12). Dentre 

eles, a classe dos hidrocarbonetos monoterpênicos representa 59,1% do total, cujos 

compostos majoritários são: o-cimeno (23,4%), -terpineno (11,9%) e limoneno (5,0%). 

Os compostos monoterpênicos oxigenados constituem 31,3% do óleo, dentre os 

compostos principais, destacam-se: 1,8-cineol (5,7%), cânfora (5,0%) e acetato de 

bornila (5,1%). A percentagem de hidrocarbonetos sesquiterpênicos (4,3%) e 

sesquiterpenos oxigenados (3,8%) não se mostrou predominante. 

Croton pedicellatus Kunth é uma espécie quimicamente inédita, cuja análise 

do óleo essencial nos permitiu a identificação de 45 compostos correspondendo a 93,0% 

do óleo (Tabela 5, Figura12). Os compostos pertencentes à classe dos hidrocarbonetos 

monoterpênicos perfazem 37,0% do óleo, destacando-se: -terpineno (12,2%), -pineno 

(8,1%) e o limoneno (6,8%). Já os hidrocarbonetos sesquiterpênicos constituem 34,4% 

do óleo, destacando-se os compostos (E)-cariofileno (12,2%), -muroleno (10,1%) e 

biciclogermacreno (5,9%).  A classe dos monoterpenos oxigenados constitui apenas 

6,3% do óleo, seguido dos sesquiterpenos oxigenados que constituem 14,9% do óleo, a 

citar  -muurolol (7,1%). 

A composição química do óleo essencial de Croton campestris revelou que 

50,3% do óleo são constituídos de compostos pertencentes à classe dos 

fenilpropanóides, cujos compostos majoritários foram: iso-osmorizol (21,8%), 

metilisoeugenol (4,8%), seguidos dos isômeros (Z)-metilisoeugenol e (E)-

metilisoeugenol(14,4% e 5,5%, respectivamente), além de monoterpenos oxigenados 

representando 15,2% do total do óleo, com destaque para 1,8-cineol (12,2%). Dentre os 

hidrocarbonetos monoterpênicos (14,2% do total do óleo), o -felandreno (4,9%) foi o 

mais abundante. Para esta espécie foi possível a identificação de 32 compostos (Tabela 

5, Figura 12), totalizando 93,4% do óleo. Contudo, a maioria dos constituintes 

químicos identificados na composição dos óleos de C. campestris nesse trabalho não 

corrobora com os observados por EL BIBILI et al. (2009) que revelou a presença 

majoritária de óxido de cariofileno (29,9%) e óxido de humuleno II (8,0%). 

A análise química do óleo essencial de Croton sp1 levou a identificação de 

24 compostos (Tabela 5, Figura 13). A classe dos monoterpenos oxigenados perfaz 
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60,9% do óleo, cujos constituintes majoritários são: terpinen-4-ol (39,5%) e linalol 

(9,0%). Os sesquiterpenos oxigenados constituem 3,7% do total do óleo. Para este táxon 

não foram identificados hidrocarbonetos mono- e sesquiterpênicos. Já os compostos 

derivados de ácidos graxos constituem 26,0% do total do óleo, dentre eles destaca-se o 

(E)-3-hexanol (16,1%) como constituinte principal. 

Para Croton sp2 foram identificados 29 componentes (Tabela 5, Figura 

13), os quais representam 96,7% do óleo. Nota-se que 37,1% dos compostos pertencem 

à classe dos monoterpenos oxigenados, dentre eles destaca-se o terpinen-4-ol (25,8%), 

como constituinte majoritário. A classe dos sesquiterpenos representa 6,4% do óleo. O 

metil-eugenol representa a classe dos fenilpropanóides constituindo 18,8% do óleo. 

Compostos derivados de ácidos graxos perfazem 19,7% do total do óleo com 

predomínio do (E)-3-hexenol (16,0%). 

Os 42 componentes identificados (Tabela 5, Figura 13) no óleo essencial 

de Croton sp3 perfazem 94,5% de sua composição. Este óleo foi caracterizado pela 

predominância de hidrocarbonetos sesquiterpenos representando 49,7% do óleo, 

destacando-se: o (E)-cariofileno (20,1%), o biciclogermacreno (17,5%) e viridifloreno 

(3,0%) como constituintes principais. A classe dos monoterpenos oxigenados 

corresponde a 22,4% do óleo, entre eles destacam-se o terpinen-4-ol (12,4%) e o linalol 

(5,8%). Já os sesquiterpenos oxigenados representam 17,1% do óleo, destacando-se o -

cadinol (3,9%). Os compostos derivados de ácidos graxos não se mostraram 

predominante constituindo apenas 2,6% do óleo.  

Pela análise química do óleo essencial de Croton sp4 foram identificados 21 

constituintes (Tabela 5, Figura 13), representando 92,6% do óleo. Dentre eles os 

monoterpenos oxigenados compreendem 54,2%, sendo representados pelos compostos: 

linalol (27,7%) e isoborneol (6,5%). Os constituintes derivados de ácidos graxos como 

(E)-3-hexen-1-ol (18,6%) perfazem 24,9% do total do óleo. 

Com a análise do óleo essencial de Croton sp5 foi possível a identificação 

31compostos (Tabela 5, Figura 13) representando 93,4% do óleo. A classe dos 

monoterpenos oxigenados perfaz 51,8% do óleo, dentre eles temos: 1,8-cineol (11,7%), 

linalol (17,7%) e o terpinen-4-ol (10,4%). Os compostos derivados de ácidos graxos 



 
 

64 
 

 

representam 28,1%, destacando-se o (E)-3-hexen-1-ol (21,7%), como constituinte 

principal. 

A análise química do óleo essencial de Croton sp6 levou a identificação de 

17 compostos (Tabela 5, Figura13) correspondendo a 100,0% do óleo. Nota-se que 

85,3% de sua constituição pertence à classe dos fenilpropanóides, destacando-se: 

metileugenol (46,1%) e o eugenol (37,2%). Já a classe dos hidrocarbonetos 

sesquiterpênicos constitui apenas 10,0% a citar o biciclogermacreno (5,5%). Os 

compostos sesquiterpênicos oxigenados não se mostrou relevante constituido apenas 

4,7% do total do óleo. Esta espécie não apresentou de compostos monoterpênicos em 

sua composição. 

A partir da análise da composição química do óleo essencial de Croton sp7 

foram identificados 32 componentes (Tabela 5, Figura 13), os quais representam 

97,5% do óleo. Nota-se que 55,3% do óleo são constituídos por compostos pertencem à 

classe dos monoterpenos oxigenados, dentre eles cis-ascaridol (19,0%), 1,8-cineol 

(12,2%), cânfora (11,5%) e trans-ascaridol (5,5%) são os mais abundantes. Os 

hidrocarbonetos monoterpênicos constituem 39,0% do óleo, destacando-se o o-cimeno 

(14,6%) e o -terpineno (6,3%). Compostos pertencentes a classes dos hidrocarbonetos 

sesquiterpênicos e sesquiterpenos oxigenados não se mostraram predominante, 

constituindo apenas 1,5% e 1,7% do óleo, respectivamente. 

O composto terpinen-4-ol foi identificado entre os constituintes principais 

nas amostras de Croton sp1, Croton sp2, Croton sp3 e Croton sp5, entretanto em 

Croton sp4 nota-se uma significativa diminuição da área percentual deste composto no 

cromatograma. Segundo relatos da literatura, terpinen-4-ol foi um dos componentes 

majoritários do óleo essencial extraído das folhas das espécies C. rosmarinoides e C. 

litoralis encontradas em Cuba (PINO et al., 2006).  

O linalol, um dos componentes mais relatados na literatura (SYLVESTE et 

al., 2006; MECCIA et al., 2000), foi comum a todas as amostras de óleo essencial de 

Croton sp, exceto C. sp5 e C. sp6 coletados na Serra da Guia. 

O monoterpeno oxigenado 1,8-cineol foi identificado como um dos 

componentes principais de Croton sp5, em contrapartida nas amostras de Croton sp1, 

Croton sp3 e Croton sp4 foi observado somente traços deste composto. 
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O composto metileugenol, pertencente à classe de fenilpropanóides, foi 

identificado com predominância nos óleos essenciais de Croton sp2 e C. sp6, mas 

apenas em quantidades traços nas amostras de Croton sp1 e Croton sp3. De acordo com 

SALATINO et al. (2007) e MECCIA et al. (2000), o metileugenol é o  constituinte 

majoritário de Croton grewioides. 

 

 

5.2. Análise comparativa da composição química do óleo essencial 

das partes aéreas de Croton. 

 

Nesse trabalho optou-se por considerar como componentes majoritários os 

compostos que apresentaram área percentual igual ou superior a 5%. 

A identificação quimiotaxonômica visa o agrupamento de espécies 

semelhantes mediante a utilização dos marcadores químicos principais como referência 

da similaridade das espécies, com o objetivo de auxiliar na sua classificação botânica. 

As Tabelas 6 e 7 apresentam o valor percentual dos constituintes agrupados 

por classe de compostos e os constituintes majoritários das espécies de Croton coletadas 

no estado Sergipe, respectivamente. Pelos resultados evidencia-se que a composição 

química dos compostos voláteis é bastante variada. Todas as espécies analisadas 

apresentaram uma composição química bastante complexa. 
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A variação na composição química dos óleos essenciais de C. 

heliotropiifolius, entre as amostras coletadas na Grota do Angico, Serra de Itabaiana e 

Assentamento Santa Maria da Lage, foi pequena, havendo vinte e quatro constituintes 

comuns dentre os identificados. Contudo, pode-se observar que as similariadedes entre 

os compostos identificados nas amostras de C. heliotropiifolius coletadas na Serra da 

Guia 1 e 2 diminuem  apresentando apenas onze e quinze constituintes comuns, 

respectivamente aos identificados nas demais amostras de C. heliotropiifolius. No 

entanto, os compostos (E)-cariofileno e o biciclogermacreno citado como componente 

principais das espécies de C. heliotropiifolius pela primeira vez no estudo de DORIA et 

al. (2010), também foram identificados nas quatro amostras de C. heliotropiifolius 

podendo ser considerados como marcadores químicos do óleo essencial desta espécie. 

Pelos dados descritos na literatura e comparação com os resultados obtidos 

nesse trabalho, é possível também verificar uma variação percentual entre as classes de 

compostos presente no óleo essencial das amostras de C. heliotropiifolius. Os óleos 

obtidos de C. heliotropiifolius coletado na Serra da Guia foi caracterizado pela 

predominância de hidrocarbonetos sesquiterpenos e sesquiterpenos oxigenados e 

enquanto os táxons coletados nas demais localidades revelaram a predominância de 
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Figura 14: Cromatogramas de íons totais (CIT) comparativos dos óleos essenciais de Croton 

heliotropiifolius coletados em diferentes regiões do Estado de Sergipe.    SG- Serra da 

Guia; PV- Poço verde; SI- Serra de Itabaiana; GA- Grota do Angico. 
56- (E)-cariofileno; 126- (E)-3-hexen-1-ol; 72- bicilogermacreno 
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hidrocarbonetos monoterpênicos e sesquiterpênicos. A variação percentual entre essas 

classes de compostos nos leva a crer que pode se trata de quimiotipos diferentes.  

A análise química dos óleos essenciais de Croton coletados no estado de 

Sergipe nos permitiu estabelecer correlações entre os táxons de C. heliotropiifolius e 

diferenciá-los das demais espécies mediante a utilização de seus marcadores químicos 

(E)-cariofileno e o biciclogermacreno (figura 14). 
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Tabela 6: Percentual relativo dos componentes do óleo essencial das partes aéreas das espécies de Croton agrupados por classe de compostos 

conforme origem biossintética. 

  % Classes de compostos   

Espécies 
hidrocarbonetos 

monoterpênicos 
monoterpenos 

oxigenados 
hidrocarbonetos 

sesquiterpênicos 
sesquiterpênos 

oxigenados fenilpropanoides derivados de 

ácidos graxos 
sem 

identificação total 

CH-SG1 2,0 19,5 25,1 30,6 - 16,8 2,5 96,5 

CH-SG2 23,3 4,0 58,9 12,1 - - 1,1 92,3 

CH-GA 39,5 10,9 33,1 7,9 - - 2,4 93,8 

CH-SI 45,2 8,5 36,2 5,4 - - 1,7 97,1 

CH-AML 37,0 18,7 33,3 7,7 - - 1,5 98,2 

CB-GA 43,4 5,5 29,5 14,2 - - 5,3 98,0 

CT-SG 59,1 31,3 4,3 3,8 - - 0,5 99,0 

CP-SI 37,0 6,3 34,4 14,9 - 0,4 2,8 95,8 

CC-ASML 14,3 15,2 13,6 - 50,3 - 2,7 96,1 

CSP1 - 60,9 - 3,7 0,6 26,0 3,2 94,1 

CSP2 - 37,1 6,4 14,7 18,8 19,8 0,6 97,3 

CSP3 2,6 22,4 49,7 17,1 0,2 2,6 5,2 99,7 

CSP4 - 54,2 - 13,5 - 24,9 1,5 94,1 

CSP5 - 51,8 0,8 12,9 - 28,8 1,9 95,4 

CSP6 - - 10,0 4,7 85,3 - - 100,0 

CSP7 39,1 55,3 1,5 1,7 - - 0,9 98,4 

CH-SG1- C.heliotropifolius 1 (Serra da Guia); CH-SG2- C.heliotropifolius2  (Serra da Guia); CH-GA C.heliotropifolius (Grota do Angico); CH-SI – C.heliotropifolius (Serra de Itabaiana); CH-

ASML- C.heliotropifolius (Assentamanto Santa Maria da Laje); CB-GA – C.blanchetianus (Grota do Angico); CT-SG – C.tetradenius (Serra da Guia), CP-SI – C. pedicellatus (Serra de 

Itabaiana); ( CC-ASML - C. Campestris (Assentamanto Santa Maria da Laje) -CSP1- Croton sp1 (Serra da Guia); CSP2- C. sp2 (Serra da Guia); CSP3- C. sp3 (Serra da Guia); CSP4- C. sp4- 

(Serra da Guia); CSP5- C. sp5(Serra da Guia); CSP6 – C.sp6 (Serra da Guia); CSP7- C. Sp7 (Assentamanto Santa Maria da Laje);.. 
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Tabela 7: Composição percentual relativa dos constituintes majoritários do óleo essencial das partes aéreas das espécies de Croton. 

CH-SG1- C.heliotropifolius 1 (Serra da Guia); CH-SG2- C.heliotropifolius2  (Serra da Guia)CH-GA C.heliotropifolius (Grota do Angico); CH-SI – C.heliotropifolius (Serra de Itabaiana); CH-
ASML- C.heliotropifolius ((Assentamanto Santa Maria da Laje)); CB-GA – C.blanchetianus (Grota do Angico); CT-SG – C.tetradenius (Serra da Guia), CP-SI – C. pedicellatus (Serra de 
Itabaiana); ( CC-ASML - C. Campestris (Assentamanto Santa Maria da Laje) -CSP1- Croton sp1 (Serra da Guia); CSP2- C. sp2 (Serra da Guia); CSP3- C. sp3 (Serra da Guia); CSP4- C. sp4- 

(Serra da Guia); CSP5- C. sp5(Serra da Guia); CSP6- C. Sp6 (Assentamanto Santa Maria da Laje); CSP7 – C.sp7 (Serra da Guia).  Númeração corresponde os da tabela 5. 

       ÁREA PERCENTUAL  

 
Constituintes majoritários CH-SG1 CH-SG2 CH-GA CH-SI CH-ASML CB-GA CT-SG CP-SI CC-ASML CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 

-pineno - - 5, 8 ± 0,33 7,0 ± 0,66 - 16,7 ± 0,94 - 8,1  ± 0,74 - - - - - - - - 

5 sabineno - - 7,1 ±0,31 - 5,2 ± 0,14 - - - - - - - - - - - 

-felandreno - - - 8,80 ± 0,64 - - - - - - - - - - - - 

12 o-cimeno - - - - - - 23,3 - - - - - - - - 14,7 ± 0,81 

13 limoneno - - 13,3 ± 0,26 13,4 ± 0,91 13,9 ± 0,19 - - 6,8  ± 0,31 - - - - - - - - 

terpineno - 7,9 - 6,9  ± 0,43 - - 11,9 12,2  ± 0,97 - - - - - - - 6,3 ± 0,31 

19 p-menta-2,4(8)-dieno - - - - - 7,42 ± 0,32 - - - - - - - - - - 

21 1,8-cineol 6,1 - 7,7 ± 0,12 - 12,6 ± 0,33 - 5,7 - 12,3 ± 1,02 - - - - 11,6 - 8,4  ± 0,24 

25 linalol - - - 7,6  ± 0,20 - - - - - 9,0 5,8 5,8 27,7 17,7 - - 

35 cânfora - - - - - - 5,0 - - - - - - - - 11,8 ± 0,64 

36 borneol - - - - - - - - - - - - 6,54 - - - 

37 terpinen-4-ol 9,3 - - - - - - - - 39,53 25,8 12,4 - 10,4 - - 

38 mirtenal - - - - - - - - - - - - 11,5 - - - 

39 α-terpeneol - - - - - - - - - - - - - 7,6 - - 

41 cis-ascaridol - - - - - - - - - - - - - - - 18,9  ± 1,01 

44 acetato de bornila - - - - - - 5,1 - - - - - - - - - 

47 trans-ascaridol - - - - - - - - - - - - - - - 5,5  ± 0,36 

56 (E)-cariofileno 9,0 20,9 17,3 ±0,17 8,9  ± 0,16 17,1 ± 0,32 5,7 ± 0,33 - 12,2 ± 0,15 - - - 20,1 - - - - 

germacreno D - 8,4 - - - - - - - - - - - - - - 

-muruleno - - - 5,3 ± 0,25 - 6,3 ± 0,03 - 10,0 ± 0,09 - - - - - - - - 

72 biciclogermacreno 9,9 19,3 5,7 ± 0,06 9,7 ± 0,29 7,2 ± 0,21 9,5 ± 0,27 - 6,0  ± 0,08 - - - 17.5 - - 5,5 - 

89 espatulenol - - - - - 9,7 ± 0,17 - - - - - - - - - - 

105 α- murolol - - - - - - - 7,1 ± 0,36 - - - 5,9 -  - - 

113 eugenol - - - - - - - - - - - - - - 37,2 - 

114 metil eugenol - - - - - - - - - - 18,2 - - - 46,1 - 

116 (Z)-isometil eugenol - - - - - - - - 11,4  ± 0,23 - - - - - - - 

117 (E)-isometil eugenol - - - - - - - - 5,5 ± 0,19 - - - - - - - 

118 iso-osmorizol - - - - - - - - 21,9 ± 0,27 - - - - - - - 

125 pentan-2-ona 16,8 - - - - - - - - - - - - - - - 

126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(E)-3-hexen-1-ol - - - - - - - - - 16,1 16,6 - 18, 21,73 - - 
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O óleo essencial de C. blanchetianus caracterizou-se pela predominância de 

hidrocarbonetos mono e sesquiterpênicos, cujos marcadores químicos principais são: -

pineno, p-menta-2,4(8)-dieno, biciclogermacreno, espatulenol e -muruleno e (E)-

cariofileno. Observa-se que a composição do óleo essencial da espécie de C. 

blanchetianus apresenta algumas similaridades com os óleos essenciais de C. 

heliotropiifolius (figura 15). Entretanto, diferem significativamente quanto ao teor de 

seus marcadores químico principais.   
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Figura 15: Cromatogramas de íons totais (CIT) comparativos dos óleos essenciais de 

C. blanchetianus e C. heliotropiifolius coletado na Grota do Angico, Poço 

Redondo-SE. 
3- -pineno; 19- p-menta-2,4(8)-dieno; 56- (E)-cariofileno; 72- biciclogermacreno; 89- 
espatulenol 

 

 
 

 

 

Figura 16: Cromatogramas de íons totais (CIT) comparativos dos óleos essenciais de 

C.tetradenius e C. heliotropiifolius coletados na Serra da Guia e Grota do 

Angico - Poço Redondo-SE, respectivamente. 
12- o-cimeno; 17- terpineno; 35- cânfora;  44- Acetato de bornila; 56- (E)-cariofileno; 72- biciclogermacreno 
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O óleo essencial de C. tetradenius apresentou em sua constituição o 

predomínio de hidrocarbonetos monoterpênicos. Dentre os marcadores químicos 

destaca-se: o-cimeno e -terpineno. A presença do o-cimeno, cânfora e acetato de 

bornila aliada ao baixo percentual de sesquiterpenos diferenciam C. tetradenius de C. 

heliotropiifolius (figura 16). 

 

 

 

 

 

Com a análise química do óleo essencial de C. pedicellatus foi observado uma 

predominância de hidrocarbonetos mono- e sesquiterpênicos, destacando-se o 

predomínio de -pineno, limoneno, terpineno, (E)-cariofileno, -muruleno, 

biciclogermacreno e -murulol. A composição química desta espécie apresentou 

algumas similaridades com as espécies de C. heliotropiifolius e C. blanchetianus, no 

entanto, observou-se diferenças significativas quanto ao percentual dos constituintes 

principais (figura 17). 
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Figura 17: Cromatogramas de íons totais (CIT) comparativos dos óleos essenciais de 

C.pedicellatus, C. blanchetianus e C. heliotropiifolius coletados na Serra 

da Guia e Grota do Angico - Poço Redondo-SE, respectivamente. 
3- -pineno; 13- limoneno; 17- terpineno; 56- (E)-cariofileno; 66- -muruleno; 72- 
biciclogermacreno; 105- α- murolol 
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Com a análise química do óleo essencial de C. campestris foi possível 

observar que dentre todas, apenas esta amostra apresentou predominância de compostos 

derivados de fenilpropanóides, cujos compostos majoritários foram: o iso-osmorizol e 

(Z)-metilisoeugenol, diferenciando das espécie de C. heliotropiifolius, C. tetradenius, C. 

blanchetianus e C. pedicellatus (figura 18). No entanto esses dados não corroboram 

com aqueles descritos na literatura para esta espécie (EL BABILI et al., 2009). 
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Figura 18: Cromatogramas de íons totais (CIT) comparativos dos óleos essenciais de 

C. campestris,C. pedicellatus, C. blanchetianus e C. heliotropiifolius 

coletados no Assentamento Santa Maria lage- Poço verde-SE, Serra de 

Itabaiana- Itabaiana-SE,  Serra da Guia e Grota do Angico - Poço Redondo-

SE, respectivamente. 
116- (Z)-isometil eugenol, 117- (E)-isometil eugenol; 118- iso-osmorizol 
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As espécies de Croton sp1, C. sp2, C. sp4 e C. sp5, coletadas na Serra da 

Guia, apresentaram algumas similaridades em sua composição química, com 

predomínio de monoterpenos oxigenados, sendo caracterizados pela presença de linalol 

e de (E)-3-hexen-1-ol, um derivado de ácido graxo (figura 19). De acordo com o padrão 

de ocorrência de seus metabólitos, nota-se que estes táxons não apresentam similaridade 

com os óleos essenciais das espécies de Croton estudadas. 
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Figura 19: Cromatogramas de íons totais (CIT) comparativos dos óleos essenciais de 

C.sp1, C. sp2, C. sp4 e C. sp5 coletados na Serra da Guia - Poço Redondo-

SE. 
21- 1,8-cineol; 25- linalol; 114- metil eugenol; 126- (E)-3-hexen-1-ol;  

 
 

 

Figura 20: Cromatogramas íons totais (CIT) comparativos dos óleos essenciais de C. 

sp3 e C. heliotropiifolius coletados na Serra da Guia - Poço Redondo-SE. 
56- (E)-cariofileno; 72- biciclogermacreno 125- pentan-2-ona. 
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O óleo essencial de Croton sp3 apresenta composição química similar ao 

óleo essencial de C. heliotropiifolius coletado também na Serra da Guia. Essas espécies 

apresentaram dezoitos constituintes comuns, dentre eles os compostos (E)- cariofileno e 

biciclogermacreno são constituintes principais, que diferencia o C. sp3 das demais 

espécies de Croton sp. De acordo com a similaridade química do óleo essencial, propõe-

se que este táxon pertença à espécie de C. heliotropiifolius (figura 20). 

 

 

 

 

 

Com a análise da composição química de Croton sp6 pode-se observar que 

esta espécie é caracterizada pela predominância de compostos eugenol (37,2%) e 

metileugenol (46,7%) pertencentes à classe dos fenilpropanóides (figura 21). De acordo 

com a composição química do óleo essencial de Croton sp6, pode-se verificar que sua 

composição química difere das demais amostras estudadas aqui, no entanto, baseando-

se no predomínio de fenilpropanóides, este táxon é similar a C. campestris coletado em 

Poço Verde. É importante mencionar que este táxon foi tentativamente identificado 

como sendo C. campestris, no entanto, uma nova coleta de material fértil e seu envio 

para análise de um botânico especialista permitirá uma identificação mais segura.  

 

 

 

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

(x10,000,000)

Figura 21: Cromatograma de íons totais (CIT) representativo do óleo essencial de C. 

sp6 coletado na Serra da Guia - Poço Redondo-SE. 
  113- eugenol; 114- metil-eugenol 
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A análise química dos óleos essenciais de Croton sp7 revelou 

predominância de monoterpenos oxigenados. Dentre os constituintes químicos 

principais destacam-se: o-cimeno, cis-ascaridol, cânfora, 1,8-cineol e trans-ascaridol, e 

-terpineno. Observa-se que a composição do óleo essencial de C. sp7 apresenta 

similaridades com o óleo essencial de C. tetradenius. Assim, propomos que este táxon 

pertence à espécie de C. tetradenius. (figura 22) 
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Figura 22: Cromatogramas de íons totais (CIT) comparativos dos óleos essenciais de C. 

sp7, coletado no Assentamento Santa Maria da Lage e C.tetradenius, 

coletado na Serra da Guia - Poço Redondo-SE. 
12- o-cimeno; 17- terpineno; 21- 1,8-cineol; 35- cânfora; 41- cis-ascaridol; 47- trans-

ascaridol.  
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5.4. Análises quimiometricas  

As análises quimiométricas foram realizadas pelo Prof. Dr. Rennan 

Geovanny Oliveira Araujo, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) empregando o 

pacote software Statistica 6.0. 

 

As análises quimiométricas de dados foi realizada usando a análise de 

componente principal (ACP) e a análise de agrupamento hierárquico (AAH). Estas 

análises necessita de uma etapa preliminar de tratamento de dados, que consistiu na 

normalização dos dados brutos para evitar erros de classificação, devido à diferente 

ordem de magnitude e amplitude de variação das classes da composição dos óleos 

essenciais na espécie Croton. Então, empregou-se o autoescalonamento nos dados. Os 

cálculos estatísticos foram realizados utilizando o pacote de software Statistica 6.0. As 

análises foram realizadas a partir das 16 amostras da espécie Croton coletadas no 

Estado de Sergipe representando as linhas e o percentual relativo dos componentes do 

óleo essencial das partes aéreas das espécies de Croton agrupados por classe de 

compostos conforme origem biossintética (hidrocarbonetos monoterpênicos, 

monoterpenos oxigenados, hidrocarbonetos sesquiterpênicos, sesquiterpenos 

oxigenados, fenilpropanóides e derivados de ácidos graxos) representando as colunas da 

matriz de dado (matriz 16x6).   

 

5.4.1 Análise de componentes principais  

 

A análise de componentes principais (ACP) constatou-se que as duas 

primeiras componentes principais foram suficientes para descrever os dados, obtendo 

71,7% da variância total dos dados. Sendo que, a CP1 e CP2 tem variância explicada de 

45,0 e 26,7 %, respectivamente. Os pesos das variáveis utilizadas em relação as duas 

PCs estão apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 8. Pesos das variáveis em relação componentes principais CP1 e CP2. 

Variáveis CP1 CP2 

Hidrocarbonetos monoterpênicos -0,698 0,152 

Monoterpenos oxigenados 0,864 0,103 

Hidrocarbonetos sesquiterpênicos -0,749 -0,536 

Sesquiterpenos oxigenados 0,131 -0,893 

Fenilpropanóides -0,047 0,646 

Derivados de ácidos graxos 0,940 -0,253 

% Total de variância 45,0 26,7 

% Acúmulo de variância 45,0 71,7 

 

A primeira componente principal (CP1) representa 45,0 % da variabilidade 

dos dados e é constituída com os pesos elevados, principalmente pelas classes orgânicas 

hidrocarbonetos monoterpênicos, hidrocarbonetos sesquiterpênicos com valores de 

pesos negativos e os monoterpenos oxigenados e derivados de ácidos graxos com 

valores de pesos positivos. Essa relação mostra uma provável correlação entre as classes 

de mesmos sinais e uma inversabilidade entre elas nas amostras de Croton coletadas no 

Estado de Sergipe, ou seja, quando há predominância de uma classe a outra diminui nas 

amostras. 

Os sesquiterpenos oxigenados e os fenilpropanóides são as classes 

predominantes na segunda componente principal (CP2), com valores elevados de peso 

positivo e negativo, respectivamente. Esta situação também mostra uma inversabilidade 

entre elas nas amostras. Estas variáveis apresentam a segunda maior fonte de 

variabilidade dos dados, concentrando 26,7 % da variância total dos dados obtidos.   

A Figura 23 mostra o gráfico de escores das amostras para as duas 

primeiras componentes (CP1 versus CP2). A distribuição das amostras ao longo de CP1 

é relativamente uniforme, porém as amostras que estão a direta do gráfico tem 

predominância das classes orgânicas de óleos essencias dos hidrocarbonetos 

monoterpênicos e sesquiterpênicos e as amostras que estão à esquerda, tem o seu 

deslocamento favorecidas pelas classes dos derivados de ácidos graxos e os 

monoterpenos oxigenados. Por outro lado, no eixo da CP2, a dispersão das amostras 
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está vinculado para cima com a classe dos fenilpropanóides e para baixo com os 

sesquiterpenos oxigenados. 

Realizando-se uma análise conjunta da CP1 versus CP2, pode-se classificar 

as amostras em três agrupamentos: o primeiro formado por 8 amostras (CH-SI, CH-

AML, CB-GA, CP-SI, CH-SG2, CSP3, CH-SG1 E CH-GA). Este grupo tem a 

predominância das classes de hidrocarbonetos sesquiterpênicos e monoterpênicos e 

monoterpernos oxigenados.  O segundo grupo constituído pelas amostras CSP7, CCPV, 

CTSG E CSP6, que apresenta uma relativamente presença na sua constituição da classe 

dos fenilpropanóides. E por fim, o terceiro, composto pelas amostras CSP1, CSP2, 

CPS4 e CSP5, caracteriza-se pela presença dos monoterpêrnicos e sesquiterpêrnicos 

oxigenados e derivados de ácidos graxos.  
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Figura 23: Gráfico de escores da CP1 versus CP2 das amostras das espécies de Croton coletadas no estado de Sergipe 
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5.4.3 Análise de agrupamento hierárquico 

 

Análise de agrupamento hierárquica (AAH) foi aplicado também  aos dados 

obtidos da composição dos óleos essenciais presentes nas amostras da espécie Croton. 

As distâncias Euclidiana foram utilizadas para calcular a similaridade entre os 

interpontos (entre as amostras). O método de ligação utilizado foi o método de Ward’s. 

O dendrograma obtido é mostrado na Figura 2. A análise do dendrograma mostra uma 

tendência de agrupamento entre as amostras. Pode-se observar um nível de similaridade 

na altura de 50 % da distância inicial da ligação entre as amostras, sendo formado três 

grupos. O agrupamento entre as amostras se assemelha a ACP, corrobarando as 

informações obtidas pela AAH. 
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Figura 24: Dendograma com distancias Euclidiana e método de ligação Ward’s para as amostras das espécies Croton coletadas no estado de 

Sergipe. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho permitiu, pela primeira vez, determinar a composição dos 

voláteis das partes aéreas de C. tetradenius e C. pedicellatus. 

A composição química dos componentes voláteis das partes aéreas das 

amostras de Croton estudadas apresentou variações significativas tanto qualitativas 

quanto quantitativas na composição dos óleos essenciais das espécies estudadas.  

Com o estudo comparativo da composição química dos óleos essenciais das 

espécies de Croton, observou-se que:As espécie de Croton sp3 pode pertencer a espécie 

C. heliotropiifolius, pois apresentam composição quimica similar; 

A amostra de Croton sp6 é quimicamente distinta das outras espécies 

estudadas, uma vez que a composição química dos óleos essenciais das demais espécies 

estudadas é rica em mono- e sesquiterpenos. No entanto pela predominância de 

fenilpropanóides, esta espécie é similar a C. campestris. 

Já o Croton sp7 apresentou composição química similar ao de C. tetradenius 

podendo pertencer a esta espécie.  

As análises quimiométricas corroboram com as análises comparativas da 

composição química do óleo essencial das espécies de Croton estudadas.  

As análises quimiométricas de ACP permitiram avaliar as semelhanças e as 

diferenças entre os componentes do óleo essencial das partes aéreas das espécies de 

Croton agrupados por classe de compostos conforme origem biossintética. 

A análise conjunta da CP1 versus CP2 foi possível observar a formação de 

três grupos: o primeiro com predominância das classes de sesquiterpênicos oxigenados, 

derivados de ácidos graxos e monoterpernos oxigenados, o segundo carcterizado pela 

presença relativa de fenilpropanóides e o terceiro caracterizado pela presença dos 

hidrocarbonetos monoterpêrnicos e sesquiterpêrnicos. As análises de AAH 

corroboraram com os resultados de ACP, sendo possível observar a formação de três 

grupos similar ao ACP. 

A composição e variação dos componentes químicos nos óleos essenciais 

das espécies de Croton estudadas neste trabalho podem contribuir com a classificação 

botânica das espécies deste gênero corroborando com a importância da utilização de 

dados químicos na solução de problemas taxonômicos.  
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