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RESUMO 

 

PERFIL QUÍMICO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE 

ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS MEDICINAIS DA FAMÍLIA LAMIACEAE 

 

Giovanna Gabrielle de Andrade Neo, Lagarto, 2017. 

 

O uso de plantas medicinais para fins terapêuticos é uma das mais antigas formas de prática 

medicinal da humanidade. Os óleos essenciais e extratos vêm sendo utilizados como produto 

para investigação da atividade antimicrobiana de diferentes plantas medicinais. Entre as plantas 

comumente utilizadas pela população estão as pertencentes à família Lamiaceae. O presente 

estudo visou estudar o perfil químico e microbiológico dos óleos essenciais de Plectranthus 

amboinicus, Plectranthus barbatus, Ocimum basilicum e Hyptis pectinata. O material vegetal 

utilizado foi coletado no Horto de Plantas Medicinais em Lagarto/SE e a extração dos óleos 

essenciais foi realizada por hidrodestilação. A análise e identificação dos compostos voláteis 

foi realizada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). Através 

da realização do cálculo dos índices de Kovats e por comparação dos dados gerados com os da 

literatura foi possível realizar a caracterização química dos óleos essenciais. Os ensaios 

antimicrobianos foram realizados em caldo Brain heart infusion (BHI), utilizando a técnica de 

diluição seriada em tubos, cujas concentrações variaram de 0,09 mg/mL a 2,95 mg/mL frente 

às cepas Bacillus subtilis, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Nos ensaios 

antimicrobianos o óleo essencial de Plectranthus amboinicus apresentou maior atividade dentre 

os óleos testados, com uma concentração inibitória mínima (CIM) de 0,09 mg/mL e uma 

concentração bactericida mínima (CBM) de 0,18 mg/mL frente à Escherichia coli. As análises 

químicas realizadas com os óleos essenciais apresentaram o β- cariofileno como constituinte 

majoritário dos óleos essenciais de P. barbatus e H. pectinata, para O. basilicum e P. 

amboinicus foram E- cinamato de metila e carvacrol, respectivamente. A partir dos resultados 

obtidos foi possível caracterizar quimicamente as plantas em estudo e observar o seu potencial 

antimicrobiano, onde P. amboinicus apresentou uma maior atividade com CIM e CBM de 0,09 

mg/mL e 0,18 mg/mL, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Plantas Medicinais; Lamiaceae; Óleo essencial; Atividade antimicrobiana; 

Composição química. 



 
 

ABSTRACT 

 

CHEMICAL PROFILE AND EVALUATION OF ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF 

ESSENTIAL OILS OF MEDICINAL PLANTS OF THE LAMIACEAE FAMILY 

 

Giovanna Gabrielle de Andrade Neo, Lagarto, 2017. 

 

The use of medicinal plants for therapeutic purposes is one of the oldest forms of medicinal 

practice of mankind. Essential oils and extracts have been used as a product to investigate the 

antimicrobial activity of different medicinal plants. Among the plants commonly used by the 

population are those belonging to the Lamiaceae family. The present study aimed to study the 

chemical and microbiological profile of the essential oils of Plectranthus amboinicus, 

Plectranthus barbatus, Ocimum basilicum and Hyptis pectinata. The vegetal material used was 

collected in the Garden of Medicinal Plants in Lagarto/SE and the extraction of the essential 

oils was carried out by hydrodistillation. The analysis and identification of volatile compounds 

was performed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). Through the 

calculation of the Kovats indices and by comparison of the data generated with those of the 

literature it was possible to perform the chemical characterization of the essential oils. 

Antimicrobial assays were performed in Brain Heart Infusion (BHI) broth using the serial 

dilution technique in tubes, whose concentrations ranged from 0.09 mg/mL to 2.95 mg/mL 

against Bacillus subtilis, Escherichia coli and Staphylococcus aureus. In the antimicrobial 

assays, the essential oil of Plectranthus amboinicus showed higher activity among the oils 

tested, with a minimum inhibitory concentration (MIC) of 0.09 mg / mL and a minimum 

bactericidal concentration (MBC) of 0.18 mg / mL against Escherichia coli. The chemical 

analyzes carried out with the essential oils presented the β-caryophyllene as the major 

constituent of the essential oils of P. barbatus and H. pectinata, for O. basilicum and P. 

amboinicus were methyl cinnamate and carvacrol, respectively. From the results obtained, it 

was possible to characterize the plants under study and to observe their antimicrobial potential, 

where P. amboinicus presented a higher activity with MIC and MBC of 0.09 mg/mL and 0.18 

mg/mL, respectively. 

 

Keywords: Medicinal Plants; Lamiaceae family; Essential oil; Antimicrobian activity; 

Chemical compo
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Os produtos naturais são utilizados desde a antiguidade para fins curativos e profiláticos 

(VIEGAS JÚNIOR et al., 2006). Esses conhecimentos empíricos perduram durante gerações e 

hoje as plantas medicinais continuam sendo utilizadas por grande parte da população mundial 

(CARNEIRO et al., 2014). O uso destas, muitas vezes se dá sem o conhecimento da sua forma 

de preparo, toxicidade e indicação clínica, o que vem despertando interesse por pesquisas, 

estudos fitoquímicos e atividades biológicas (LIMA et al., 2014). 

 Ao longo dos anos, dentre os diferentes reinos da natureza, o reino vegetal vem 

ganhando destaque devido ao fornecimento de metabólitos secundários originados de plantas 

medicinais, pois estes vêm auxiliando no desenvolvimento de novos medicamentos e 

contribuindo também na indústria de cosméticos, agroquímicos e alimentos (PINTO et al., 

2002). 

 Atualmente os produtos naturais estão sendo cada vez mais utilizados no tratamento de 

doenças que afetam a saúde da população. Estudos demonstram uma grande utilização de 

plantas medicinais com finalidade antimicrobiana. Isto pode ser explicado pelo interesse em 

descobrir novas substâncias que apresentem um bom potencial antimicrobiano, com baixa 

toxicidade e menor risco de resistência bacteriana (ALVARENGA et al., 2007). Devido a isso, 

diversas plantas e seus óleos essenciais têm sido avaliados quanto à sua ação antimicrobiana 

(FREIRE et al., 2014). 

 Os óleos essenciais são misturas de substâncias voláteis presentes em muitos órgãos 

vegetais e são responsáveis por desenvolver diferentes funções para a sobrevivência do vegetal, 

sendo uma delas a defesa contra microrganismos (LIMA et al., 2006). São produtos de grande 

interesse econômico no mercado nacional e internacional. Apesar de já se utilizarem, por 

diversos anos, os produtos naturais como matéria-prima para fabricação de medicamentos, 

produtos e alimentos, atualmente a indústria vem exigindo, cada vez mais, segurança e estudos 

detalhados para utilização dessas matérias-primas. Dessa forma os estudos relacionados à 

composição e atividade terapêutica são importantes para a eficiente utilização desses produtos 

(FERREIRA, 2015). 

 As plantas da família Lamiaceae são cultivadas e utilizadas na medicina popular. As 

espécies são ricas em óleos essenciais, sendo bastante utilizadas na culinária, cosméticos e com 

finalidades terapêuticas (OLIVEIRA, 2014). Além de outras propriedades terapêuticas, os óleos 
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essenciais de determinadas plantas podem apresentar atividade antimicrobiana e esta pode 

variar devido a sua composição e concentração das substâncias presentes. Fatores como forma 

de obtenção, armazenamento e o tipo de microrganismo utilizado também podem influenciar 

nesta atividade (SILVA et al., 2009). 

 Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo caracterizar quimicamente e 

identificar o quimiotipo cultivado de cada planta estudada da família Lamiaceae. Avaliar sua 

possível eficácia contra infecções antimicrobianas, possibilitando um uso racional das plantas 

medicinais cultivadas no horto. É importante salientar que esse trabalho é um dos primeiros 

relatados na região no horto de plantas medicinais do município de Lagarto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTUDOS DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

 O uso de plantas medicinais é uma prática da medicina popular que vem sendo 

construída através da transmissão de conhecimentos passados ao longo das gerações, sendo 

estes, muitas vezes, utilizados como a única forma de tratamento em populações rurais e países 

em desenvolvimento (SANTOS et al.,2008). 

 O Brasil apresenta a flora mais diversificada do mundo com, aproximadamente, 60.000 

espécies vegetais. Fatores como a grande extensão territorial do país, diferentes climas e solos 

propiciam essa biodiversidade (OLIVEIRA et al.,2011). As plantas medicinais são elementos 

que integram essa biodiversidade, sendo utilizadas por diferentes comunidades como remédio 

caseiro e como matéria-prima para produção de diferentes medicamentos, dentre eles os 

fitoterápicos (FIRMO et al.,2011). 

 Até o século XX no Brasil, as plantas medicinais eram bastante utilizadas para 

tratamento e cura de diversas doenças. Porém, com o desenvolvimento tecnológico e a 

industrialização passaram a surgir os fármacos sintéticos, levando a subutilização desta prática 

popular, sendo algumas vezes considerado como um atraso científico (TOMAZZONI et al., 

2006). Fatores como a modernização e a melhoria das condições de vida da população levaram 

também ao comprometimento da passagem de conhecimentos ao longo dos anos (OLIVEIRA 

et al., 2010).  

 As plantas estão sendo utilizadas de forma alternativa ou complementar nos tratamentos 

da medicina convencional, não se restringindo apenas a áreas rurais ou regiões sem assistência 

de saúde a população (DORIGONI et al., 2001). 

 No Brasil e em outros países em desenvolvimento, o uso da medicina alternativa e 

plantas medicinais vêm retornando ao longo dos anos. Esse fato pode ser explicado pelo grande 

interesse da população em manter hábitos saudáveis, utilizar produtos de origem vegetal, como 

também evitar o uso irracional de medicamentos e produtos farmacêuticos (TOMAZZONI et 

al., 2006). Segundo Jacques e colaboradores (2009) outros fatores podem influenciar o aumento 

do uso de plantas medicinais, como intoxicações e efeitos adversos indesejados causados por 

medicamentos. No entanto, as informações e estudos realizados para a maioria das plantas 

medicinais ainda são considerados insuficientes para garantir o uso adequado, sua qualidade e 

eficácia (FIRMO et al., 2011). 



16 
 

 Quando utilizadas de forma inadequada as plantas medicinais podem apresentar riscos 

à saúde, interagindo sinergicamente com outros fármacos podendo causar alergias e 

intoxicações (SILVEIRA et al., 2008; VEIGA JR. et al.,2005). Estudos mostram que algumas 

plantas utilizadas para culinária e na medicina popular podem apresentar substâncias 

potencialmente tóxicas, como é o exemplo do óleo de salsa que, após um longo período de 

exposição, pode apresentar ação abortiva e hepatotóxica (ARGENTA et al., 2011). 

 Dados do Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais (IBPM) mostram que, no Brasil, o 

mercado de medicamentos fitoterápicos movimenta, aproximadamente, 500 milhões de dólares 

por ano e estima-se que no mundo, esse gasto chegue a 27 bilhões de dólares, o que representa, 

aproximadamente, 7% do mercado mundial de medicamentos (BANDEIRA et al., 2011).  

 Devido ao aumento do consumo de plantas medicinais pela população, tem-se 

observado um grande interesse em estudos relacionados ao uso terapêutico, ação farmacológica, 

toxicologia e estudos químicos de plantas medicinais (CECHINEL FILHO & ROSENDO, 

1998). Esses estudos apresentam grande importância visto que a maior parte dessas plantas são 

utilizadas, muitas vezes, sem a comprovação de suas propriedades farmacológicas, através de 

incentivo de outros usuários e do comércio (VEIGA JR. et al., 2005). 

 Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) cerca de 80% da população mundial 

acredita na eficácia das plantas medicinais para cura e tratamento de doenças. Dessa forma, os 

estudos realizados nessa área buscam o isolamento, identificação e descoberta de novas 

substâncias bioativas, bem como a comprovação dos ensinamentos populares sobre as plantas 

medicinais (FIRMO et al., 2011; SILVEIRA et al., 2008).  

 Nesse contexto, no ano de 2006 foi aprovada no Brasil através da Portaria do Ministério 

da Saúde (MS) nº 971, de 03 de maio de 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, um instrumento de normatização que 

busca a ampliação do acesso a plantas medicinas e outras práticas integrativas e 

complementares aos usuários do SUS, proporcionando o aumento de opções terapêuticas a 

esses usuários e o fortalecimento destas práticas no SUS (BRASIL, 2006; RODRIGUES; 

SANTOS; AMARAL, 2006). 
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2.2 TERPENÓIDES 

 

 Os terpenóides, também chamados terpenos e isoprenóides são a classe de produtos 

naturais que apresentam um maior número de constituintes conhecidos, aproximadamente, 

55.000 compostos. Estes são amplamente encontrados em plantas, porém, podem ser 

encontrados também em algas e fungos. São derivados de uma unidade isoprênica constituída 

por cinco átomos de carbono, que unem-se entre si através da ligação cabeça-cauda, permitindo 

a formação de diferentes constituintes, como os monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, 

sestertepenos, triterpenos e tetraterpenos com dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta e quarenta 

carbonos, respectivamente (OLIVEIRA et al., 2014; FEHLBERG, 2011). 

 

2.3 ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

 Os óleos essenciais são uma complexa mistura de substâncias voláteis, em sua maioria 

odorífera, lipofílica e apresentam aspecto oleoso em temperatura ambiente. São compostos 

principalmente de terpenos e fenilpropanóides. Os principais terpenos encontrados são 

monoterpenos, sesquiterpenos e em menor quantidade os diterpenos (PEREIRA, 2014; BIZZO 

et al., 2009). 

 O Brasil é o 4º maior produtor de óleo essencial no mundo, ao lado da Índia, China e 

Indonésia. A produção de óleos essenciais cítricos como matéria-prima para a produção de 

sucos confere ao Brasil esse lugar de destaque. Há um grande interesse no mercado 

internacional em comercializar esses óleos, pois estes possuem diferentes aplicações, podendo 

ser usados como aromatizantes, conservantes de produtos, matéria-prima na indústria 

alimentícia, cosméticos e também na indústria farmacêutica como agentes antioxidantes e 

antimicrobianos (FERREIRA, 2015; BIZZO et al., 2009). 

 O método de extração dos óleos essenciais é de fundamental importância e poderá variar 

de acordo com a parte da planta que será utilizada para extração, podendo ser realizado por 

diferentes técnicas. A hidrodestilação é um método clássico, onde o material vegetal é 

completamente imerso em água e o óleo essencial é extraído a partir do arraste por vapor d’água. 

É uma técnica bastante empregada, porém apresenta algumas desvantagens como degradação 

de compostos voláteis por altas temperaturas e formação de substâncias indesejáveis. Outras 

técnicas utilizadas para extração de óleos essenciais são enfloração, arraste por vapor d´água, 
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expressão, extração por dióxido de carbono supercrítico, entre outras técnicas (FERREIRA, 

2015; SANTIN, 2013). 

 A composição química dos óleos essenciais pode variar por diferentes fatores como 

período de colheita, técnica de extração, fatores ambientais como clima e solo (LIMA; 

CARDOSO, 2007; SANTIN, 2013). Devido a essa variação alguns destes óleos essenciais 

podem apresentar atividade antimicrobiana, de acordo com os constituintes químicos presentes 

no óleo. 

 O carvacrol e o timol são componentes químicos encontrados em diferentes óleos 

essenciais da família Lamiaceae e apresentam atividade antimicrobiana, sendo essa atividade 

diminuída quando estes constituintes são avaliados separadamente, demonstrando que estes 

componentes agem de forma sinérgica. Dentro da classe dos terpenóides, os monoterpenos são 

considerados os compostos mais ativos frente às bactérias, protozoários e fungos, agindo na 

desorganização da sua membrana. O citral é um exemplo de composto terpênico presente em 

óleos essenciais de diferentes plantas, e que apresenta atividade fungicida e bactericida (LIMA; 

CARDOSO, 2007).  

 Os óleos essenciais apresentam uma complexa mistura de terpenos, os quais apresentam 

grande similaridade, como mostra o. Devido a isso para identificação de compostos presentes 

em óleos essenciais o índice de Kovats (IK) pode ser utilizado para auxiliar na identificação 

desses constituintes. Esse índice pode ser calculado a partir de uma equação que utiliza os 

tempos de retenção obtidos após analisar a amostra em CG/MS e os tempos de retenção de uma 

mistura de hidrocarbonetos lineares que servirá como padrão no ensaio, como mostra a equação 

1 (SILVA, 2015; SILVA, 2011).  

 

𝐼𝑅 = (
100.𝑁. (𝑡𝑥−𝑡(𝑛−1))

𝑡𝑛−𝑡(𝑛−1)
) + 100. 𝐶𝑛−1 

 

 

 

  

 

 

 

Equação 1: 
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2.3 FAMÍLIA LAMIACEAE 

 

 A família Lamiaceae possui, aproximadamente, 3.200 espécies e 200 gêneros 

distribuídos nos diferentes continentes. Suas espécies são conhecidas pelo seu uso como 

condimentos e também por possuírem odor intenso, característicos pela presença de óleos 

essenciais, conferindo as principais características organolépticas da planta. Algumas destas 

espécies são estudadas quanto ao seu potencial terapêutico, avaliando-se sua atividade 

antioxidante e antimicrobiana, e algumas destas espécies já apresentam ação terapêutica e 

tóxica comprovada por estudos realizados em laboratório, apresentando grande importância 

econômica (LIMA & CARDOSO, 2007; MALAQUIAS et al.,2014; MARIUTTU & 

BRAGAGNOLO, 2007; PEREIRA, 2014). 

 Muitas destas espécies já se destacam e algumas possuem sua atividade biológica já 

relatada na literatura. Como exemplo temos Satureja hortensis, que apresenta uma grande 

concentração de carvacrol e possui ação antimicrobiana, atividade repelente e fumegante. O 

alecrim (Rosmarinus oficinalis L.), menta (Mentha piperita L.) e o manjericão (Ocimum 

basilicum L.) apresentam óleos essenciais com atividade antifúngica. O Origanum Vulgare L. 

conhecido popularmente como orégano, é bastante utilizado como condimento e apresenta 

potencial antibacteriano (SANTIN, 2013; FERREIRA, 2015). 

Figura 1 Constituintes terpênicos que podem ser encontrados nos óleos essenciais 

Mirceno α - terpineno Timol Carvacrol 

β - cariofileno β - felandreno α - pineno β - pineno 
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 A família Lamiaceae apresenta diferentes metabólitos secundários como cumarinas, 

alcaloides, flavonoides e terpenos na desperta grande interesse no estudo dessas plantas. Estes 

metabólitos podem apresentar diferentes atividades biológicas como inseticida, antifúngica, 

antimicrobiana, citotóxica e anti-inflamatória (PEREIRA, 2014). 

 

2.3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE Plectranthus amboinicus L. 

 

 O gênero Plectranthus, contém aproximadamente 300 espécies espalhadas pelo mundo, 

sendo que apenas 62 destas têm suas propriedades relatadas por apresentarem ações 

terapêuticas, repelentes, flavorizantes, alimentícia e 

antisséptica. Esse gênero apresenta espécies ricas em óleos 

essenciais (BANDEIRA et al., 2011). 

 Suas espécies são comumente utilizadas na alimentação 

e tratamento de doenças como infecções do trato geniturinário, 

dor, febre, problemas respiratórios, de pele, digestivos 

(GALVÃO RODRIGUES et al., 2013; GURGEL, 2007). 

 A espécie Plectranthus amboinicus L. é uma espécie 

muito importante da família Lamiaceae. Pode ser encontrada em 

diversos locais do nordeste brasileiro e é conhecida popularmente como hortelã-graúda, hortelã-

gorda, hortelã-grande e hortelã de folha grossa (OLIVEIRA et al., 2011). 

 Na medicina popular a espécie P. amboinicus L. tem sido utilizada no tratamento de 

diversas doenças como gripe, asma, tosse, hemorroidas, verme, bronquite, como também 

tratamento de inflamações na garganta e boca (FERREIRA, 2015; CARNEIRO, 2008). 

 O óleo essencial de P. amboinicus possui forte aroma, apresentando em sua composição 

uma grande quantidade de terpenos. Os constituintes químicos do seu óleo essencial podem 

variar devido à região onde a espécie foi coletada, dessa forma para essa espécie são conhecidos 

dois quimiotipos, um rico em timol e o outro em carvacrol. Estudos mostram que no óleo 

essencial são encontrados também eugenol, cariofileno, β-cariofileno, metil-chavicol, 1,8-

cineol, sendo o carvacrol, na maioria dos estudos, o componente majoritário deste óleo, com 

uma concentração que varia de 40 a 65%. O constituinte cariofileno apresenta algumas 

propriedades como anti-inflamatória, antitumoral, antiedêmico e bactericida (CARNEIRO, et 

al, 2010; FERREIRA, 2015; GURGEL, 2007). 

 

Figura 2 Folhas de Plectranthus 

amboinicus. Fonte: Autor. 
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2.3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE Plectranthus barbatus 

 

 A espécie Plectranthus barbatus é uma espécie 

bastante cultivada no Brasil, conhecida popularmente 

como malva santa, boldo nacional, boldo do Brasil, sete 

dores e tapete de oxalá. Possui grande semelhança com a 

espécie P. amboinicus L., porém apresentam diferenças 

em relação a suas propriedades químicas e farmacológicas 

(COSTA & NASCIMENTO, 2003). 

 Essa espécie possui atividade anti-inflamatória, analgésica, antiviral, antioxidante, 

antisséptica (BANDEIRA et al., 2011). Estudos utilizando extratos de P. barbatus com 

diferentes polaridades demonstraram algumas propriedades como hipotensor, citotóxico, e 

hepatoprotetor (ALASBAHI & MELZIG, 2010).  

 P. barbatus vem sendo amplamente utilizada na medicina popular por apresentar 

diferentes propriedades farmacológicas, comprovadas na literatura. Também é utilizada na 

fabricação de medicamentos fitoterápicos. Está presente na RENISUS (Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de interesse ao Sus), a qual apresenta espécies utilizadas pela medicina 

popular e com suas atividades confirmadas cientificamente (COSTA, 2002; LOPES, 2015). 

 

2.3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE Hyptis pectinata 

 

 O gênero Hyptis pertence à família 

Lamiaceae e é composto por aproximadamente 350 

espécies distribuídas pelo mundo. No Brasil, esse 

gênero apresenta cerca de 70% das espécies 

endêmicas, sendo considerado o gênero com maior 

quantidade de espécies desta família. São exemplos 

desse gênero as espécies Hyptis suaveolens (L.), 

Hyptis pectinata (L.) e Hyptis martiusii Benth. 

(PEREIRA, 2014). 

 A espécie Hyptis pectinata ilustrada na Figura 3 é encontrada nas terras costeiras do 

nordeste brasileiro e é conhecida popularmente no estado de Alagoas e Sergipe como canudinho 

e sambacaitá (ARRIGONI-BLANK et al., 2005). 

Figura 3 Folhas de Plectranthus barbatus. 

Fonte: Autor 

 

Figura 4 Folhas de Hyptis pectinata. 

FONTE:http://www.hear.org/pier/imagepages/singl

es/tropicos_100168567.htm. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj14-W8ye7PAhXKH5AKHTqGC4QQjRwIBw&url=http://www.hear.org/pier/imagepages/singles/tropicos_100168567.htm&psig=AFQjCNEhBf_EZT0zPl92jviKOXDLdDFoqA&ust=1477230868962687
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 Essa espécie é utilizada pela população, principalmente, na forma de chás (infusão e 

decocção) e bochechos no tratamento de diversas condições como inflamação, distúrbios 

gastrointestinais, congestão nasal, manchas de pele, antimicótico, bactericida, antiviral e 

infecções respiratórias (NASCIMENTO, 2005). 

 O óleo essencial de H. pectinata pode ser extraído através das suas folhas, apresentando 

em sua composição alguns constituintes terpênicos como mirceno, timol, α-pineno, α-thujeno, 

ρ-cimeno, β-cariofileno, óxido de cariofileno, germacreno D e γ-terpineno, cariofileno, óxido 

de cariofileno, cubenol, linalol, dentre outros. Apresenta a ação antimicrobiana frente à 

Streptococcus mutans, bactéria causadora da cárie. 

 (SILVA, 2006; Nascimento, 2005). 

 

2.3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE Ocimum basilicum 

 

 A espécie Ocimum basilicum (Figura 4) 

conhecida popularmente como manjericão, é uma 

espécie originária da Ásia tropical, rica em óleo 

essencial. Ele pode ser extraído das folhas através do 

processo de hidrodestilação, sendo de grande 

importância no mercado nacional e internacional, 

empregado para diferentes finalidades como na 

indústria farmacêutica, alimentos e bebidas, 

cosméticos e também como condimentos. Além disso, esse óleo essencial vem ganhando 

destaque na agricultura devido às suas propriedades inseticidas, antimicrobianas e repelentes 

(FAVORITO et al., 2011; LUZ et al., 2009). 

 As condições climáticas do Brasil permitem que o cultivo do manjericão seja perene, 

possibilitando a realização de diferentes colheitas durante o ano. Esses cultivos em sua maioria 

são em hortas domésticas e a comercialização é feita na sua forma fresca em feiras e 

supermercados (ALVES, 2012). 

 A composição química dos óleos essenciais de O. basilicum varia de acordo com o local 

de cultivo da planta, apresentando quatro quimiotipos de acordo com o componente majoritário 

de cada óleo essencial, são eles: quimiotipo metil-chavicol, cinamato de metila, metil-linalol, 

chavicol e eugenol (MARTINS et al., 2010). O estudo de Shirazi e colaboradores (2014) 

apresenta um estudo do óleo essencial de O. basilicum, onde o mesmo apresentou o 

Figura 5 Folhas de ocimum basilicum L.Fonte: 

James. 
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Metilchavicol como componente majoritário e também constituintes como: geraniol, neral, 

germacreno D, óxido de cariofileno, dentre outros. Nesse mesmo estudo, o óleo essencial de O. 

basilicum apresentou atividade antibacteriana frente à Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Salmonella typhi e Staphylococcus aureus, apresentando atividade frente às bactérias gram-

negativas e gram-positivas. 

 Na medicina alternativa o uso dessa planta se dá através de chás preparados, utilizando 

partes da planta como folhas e flores, para auxiliar na digestão e também no tratamento de 

problemas reumáticos e respiratórios (FAVORITO et al., 2011). 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Caracterizar quimicamente e avaliar o potencial antibacteriano de óleos essenciais 

de quatro plantas medicinais da família Lamiaceae do horto do município de 

Lagarto, Sergipe. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar a extração de óleos essenciais das plantas medicinais de Plectranthus 

amboinicus, Plectranthus barbatus, Hyptis pectinata e Ocimum basilicum; 

 Analisar o potencial antibacteriano dos óleos essenciais frente à Bacillus subtilis, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus; 

 Realizar análise química dos óleos essenciais por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas (CG/EM); 

 Identificar os componentes químicos dos óleos essenciais das espécies em estudo; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

4.1 MATERIAL BOTÂNICO 

 Os materiais vegetais selecionados para estudo dos seus respectivos óleos essenciais 

foram obtidos de plantas cultivadas no horto de plantas medicinais, localizado no povoado 

Moita Redonda no município de Lagarto/SE (10º 20’ 44’’S, 37º 38’ 23’’W) (Figura 5).  

 

 

 

4.2 COLETA DO MATERIAL VEGETAL 

 A coleta do material para identificação botânica foi realizada de acordo com as técnicas 

usuais de MORI et al., (1985) no período de agosto de 2015 a agosto de 2016 às 07:00 horas. 

As amostras foram identificadas no Herbário Aracaju Sergipe (ASE) da Universidade Federal 

de Sergipe, com auxílio de bibliografia especializada.  

As folhas de P. amboinicus, P. barbatus, H. pectinata e O. basilicum foram coletadas em 

triplicata.  

 

 

 

 

 

Figura 6 Horto de plantas medicinais do município de Lagarto/SE. Fonte: Autor. 
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4.3 OBTENÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

 O estudo dos componentes químicos voláteis das 

plantas foi realizado a partir dos óleos essenciais 

extraídos das folhas de H. pectinata, P. amboinicus, P. 

barbatus e O. basilicum que foram obtidos por 

hidrodestilação em aparelho doseador de óleo essencial 

tipo Clevenger, ilustrado na Figura 6. 

 As massas das folhas utilizadas de cada planta e 

de suas respectivas triplicatas estão descritas na Tabela 1. 

As folhas frescas foram cortadas e acondicionadas em 

balão de 1L juntamente com 400 mL de água destilada e 

submetida à hidrodestilação durante 2 horas. O óleo foi 

separado do hidrolato, seco com sulfato de sódio anidro (Na2SO4), filtrado e pesado. 

 

 

 

 

4.4 ORIGEM DO MATERIAL BACTERIOLÓGICO 

 

 Foram utilizados microrganismos padrão fornecidos por duas empresas. A empresa 

Newprov, cedeu às cepas bacterianas de Escherichia coli (NEWP 0039) e Staphylococcus 

Material 

Vegetal 

Massa do Material 

Vegetal (g) 

Massa do Óleo 

Essencial (mg) 
Teor (%) 

Hyptis pectinata(1) 72,0 g 62,4 mg 0,08 % 

Hyptis pectinata(2) 88,6 g 103,2 mg 0,12 % 

Hyptis pectinata(3) 102,0 g 129,5 mg 0,13 % 

Plectranthus amboinicus(1) 281,0 g 169,8 mg 0,06 % 

Plectranthus amboinicus(2) 210,0 g 215,2 mg 0,10 % 

Plectranthus amboinicus(3) 190,0 g 148,9 mg 0,07 % 

Plectranthus barbatus(1) 155,2 g 45,8 mg 0,30 % 

Plectranthus barbatus(2) 205,0 g 61,7 mg 0,30 % 

Plectranthus barbatus(3) 150,0 g 43,4 mg 0,29 % 

Ocimum basilicum(1) 76,0 g 155,6 mg 2,00 % 

Ocimum basilicum(2) 110,0 g 267,0 mg 2,40 % 

Ocimum basilicum(3) 119,0 g 288,7 mg 2,40 % 

Figura 7 Sistema de hidrodestilação, 

utilizando aparelho do tipo Clevenger. 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 1 - Valores das massas do material vegetal coletado de cada gênero e espécie estudada em triplicata, 

quantidade de óleo essencial obtido e o correspondente valor do teor. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tcc%20para%20correção%20.docx%23_Toc467085523
file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/tcc%20para%20correção%20.docx%23_Toc467085523
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aureus (NEWP 0038). A cepa Bacillus subtilis 168 foi cedida pela empresa Bacillus Genetic 

Stock Center. 

4.5 ENSAIOS ANTIMICROBIANOS 

 

 Os testes foram realizados em triplicata utilizando-se a técnica de diluição seriada em 

tubos. As soluções contendo os óleos essenciais de Hyptis pectinata, Plectranthus amboinicus, 

Plectranthus barbatus e Ocimum basilicum foram padronizados em uma concentração de 50 

mg/mL utilizando-se dimetilsufóxido (DMSO) como solvente. A partir da solução mãe (50 

mg/mL) foram realizadas seis diluições utilizando-se DMSO, de forma que as concentrações 

finais variassem de 2,9 mg/mL a 0,09 mg/mL, após ajustadas com o meio utilizado no ensaio. 

A verificação da atividade antimicrobiana foi conduzida em tubos de ensaio contendo 3 mL de 

caldo Brain heart infusion (BHI) onde foram adicionados 100 µL das diluições e 50 µL de cada 

linhagem (Bacillus subtilis, Escherichia coli e Staphylococcus aureus) suspensa em BHI em 

uma concentração de aproximadamente 106 UFC/mL. Para cada ensaio foi realizado um 

controle positivo (BHI, inóculo e antibiótico) com os antibiótico Ciprofloxacino e Amoxicilina 

+ Clavulanato de Potássio (DMF- diagnósticos microbiológicos especializados) e um controle 

negativo (BHI, inóculo e DMSO). Após a realização do procedimento os tubos foram incubados 

a uma temperatura de 37ºC, por um período de 24 horas e posteriormente realizada a verificação 

da ausência ou presença de turbidez das amostras, demonstrando a CIM (concentração inibitória 

mínima) do óleo essencial frente à bactéria testada. 

 Após as observações dos resultados, as amostras que não apresentaram turbidez, foram 

semeadas em placa contendo Ágar Mueller Hinton para que fosse identificada a CBM 

(concentração bactericida mínima). A CIM e CBM foram consideradas a partir dos resultados 

em comum dos ensaios em triplicata. 

 

 

4.6 ANÁLISE QUÍMICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

 A análise dos constituintes químicos presentes nos óleos essenciais foi realizada 

utilizando cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de massa (CG/EM), modelo QP-2010 

Ultra Plus da Shimadzu com injetor automático e coluna capilar Rtx®-5MS. Utilizou-se coluna 

DB-1 (0,25 mm x 0,25 µm x 30 m). O modo de injeção foi o Split, o gás de arraste utilizado foi 

o gás Hélio com um fluxo na coluna de 1,7 mL/min. 
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 A identificação dos constituintes foi realizada através da determinação do índice de 

retenção de Kovats (IR), utilizando como padrão uma mistura de hidrocarbonetos (C7-C30) e 

os tempos de retenção obtidos através da análise em CG/EM, utilizando a equação 2  (SILVA, 

2011). 

 

𝐼𝑅 = (
100.𝑁.(𝑡𝑥−𝑡(𝑛−1))

𝑡𝑛−𝑡(𝑛−1)
) + 100. 𝐶𝑛−1 

Onde:  

N= (Cn-Cn-1) 

Cn:  Representa o número de carbonos do n-alcano que eluiu após o constituinte analisado; 

Cn-1: Representa o número de carbonos do n-alcano que eluiu antes do constituinte analisado;  

tn :  O tempo de retenção do n-alcano que eluiu após o constituinte analisado; 

 tn-1 : O tempo de retenção do n-alcano que eluiu antes do constituinte analisado; 

 tx: O tempo de retenção da substância em análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equação 2: 
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5 RESULTADOS  
 

5.1 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

 O óleo essencial de P. amboinicus apresentou CIM (concentração inibitória mínima) de 

0,73 mg/mL frente às linhagens de B. subtilis e S. aureus e CIM de 0,09 mg/mL para E. coli 

(NEWP 0039), o que representou uma melhor atividade antibacteriana do óleo essencial, como 

mostra o Gráfico 1. Um estudo realizado por Rodrigues e colaboradores (2013) utilizando o 

óleo essencial de P. amboinicus também foi observada a atividade frente à E. coli ATCC 25922 

e S. aureus com uma CIM de 0,25 mg/mL e 0,12 mg/mL, respectivamente. O estudo apresentou 

uma variação na CIM, em relação ao presente estudo, isso pode ter ocorrido devido a diferença 

nas cepas testadas e a mudança na constituição química do óleo testado. 

Diferenças nas atividades antimicrobianas dos óleos essenciais em estudo em relação aos da 

literatura podem ser explicadas pela diferença das constituições químicas, que podem sofrer 

mudanças de acordo com o local de cultivo, ambiente, disponibilidade de água, solo e nutrientes 

disponíveis para o desenvolvimento da planta (JANNUZZI, 2013).  

 

 

 

 

 

 A CBM (concentração bactericida mínima) foi realizada em placa, utilizando Àgar 

Mueller-Hinton com as amostras que apresentaram atividade antibacteriana. O óleo essencial 

de P. amboinicus apresentou CBM de 1,47 mg/mL frente à B. subtilis e S. aureus e CBM de 

0,18 mg/mL para E. coli como está apresentado no Gráfico 2 (p. 30). 

 Gráfico 1 Representação da CBM do óleo essencial de P. amboinicus frente às bactérias 

que apresentaram atividade antimicrobiana 
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 Os óleos essenciais de P. barbatus e H. pectinata apresentaram uma CIM e CBM de 

1,47 mg/mL frente à bactéria S. aureus como mostra a Gráfico 3 (p. 31), mas não apresentaram 

atividade antibacteriana frente à B. Subtilis e E. coli. O estudo de Nascimento (2005) relata a 

atividade do óleo essencial de H. pectinata frente à bactéria Streptococcus mutans com uma 

concentração de 400 mg/mL, o que demonstra uma maior atividade do óleo testado neste estudo 

e seu potencial antimicrobiano frente à bactérias gram-positivas corroborando com os 

resultados apresentados frente à S. aureus.  

Um estudo realizado por MOTA e colaboradores (2014) demonstrou a atividade do óleo 

essencial de P. barbatus frente à S. aureus o que corrobora com os resultados apresentados 

neste trabalho. O mesmo estudo de MOTA e colaboradores também demonstram a ação do óleo 

essencial de P. barbatus contra outras bactérias como Bacilus cereus, Pseudomonas 

aeruginosa, Helicobacter pylori e Pseudomonas aeruginosa. 

Neste estudo os ensaios antimicrobianos realizados com o óleo essencial de P. barbatus 

apresentaram atividade frente à bactéria S. aureus. O estudo de Mota e colaboradores (2014) e 

Costa (2002) apresentaram que o óleo essencial e o extrato de P. barbatus apresentaram 

atividade antimicrobiana frente à S. aureus ratificando o resultado apresentado neste estudo.  
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Gráfico 1 Representação da CBM do óleo essencial de P. amboinicus frente às bactérias 

que apresentaram atividade antimicrobiana. 
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 O óleo essencial de O. basilicum apresentou CIM de 2,95 mg/mL frente às linhagens de 

B. subtilis e não apresentou atividade antibacteriana frente às linhagens de S. aureus e E. coli. 

No estudo realizado por SANTURIO e colaboradores (2011) foi utilizado óleo essencial de O. 

basilicum frente à diferentes linhagens de E. coli onde não apresentou atividade antibacteriana, 

corroborando com os dados apresentados no nosso estudo. 

 O óleo essencial de O. basilicum apresentou CBM de 2,95 mg/mL frente a B. subtilis 

visto que não foi observado crescimento na placa com o inóculo bacteriano.   

O estudo de Aquino e colaboradores (2010) realizou ensaios antimicrobianos utilizando 

o óleo essencial de O. basilicum rico em linalol, onde o mesmo apresentou atividade 

antimicrobiana frente às bactérias S. aureus, E. coli e Salmonella sp. Frente à E. coli o mesmo 

apresentou uma CIM e CBM de 3,12 µg/mL e 6,25 µg/mL, respectivamente. 

  Em comparação com os resultados obtidos no presente estudo, o óleo essencial de O. 

basilicum apresentou atividade frente à S. aureus, porém diferente do resultado do estudo citado 

anteriormente não ocorreu atividade frente à E. coli, isso pode estar relacionado com mudança 

do constituinte majoritário presente no óleo essencial testado. 

 

5.2 ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DOS ÓLEOS 

ESSENCIAIS  

Através dos resultados obtidos pelas análises das triplicatas dos óleos essenciais em 

CG/EM, foram gerados três cromatogramas, permitindo que seus componentes fossem 

identificados a partir de seus índices de retenção e por comparação com outros espectros de 

massa presentes na literatura como ADAMS (2007) e em bases de dados como o NIST (2015). 
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Gráfico 2 Representação da CIM e CBM dos óleos essenciais de P. barbatus e H. 

pectinata frente à S. aureus. 
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A figura 8 (p. 32) apresenta o cromatograma referente à análise química em CG/MS das 

amostras do óleo essencial de P. amboinicus. Os espectros de massas dos constituintes 

químicos, que demonstram o perfil de fragmentação, estão representados nas Figuras 12– 59 

(p. 37 – 47). 

 
Figura 8 – Cromatograma obtido após análise em CG/MS do óleo essencial de P. amboinicus 

 

   

 Os componentes dos óleos essenciais foram identificados em quase sua totalidade 

(99,12%). Os resultados da análise química encontram-se na Tabela 2 (p. 32). Pôde-se observar 

que o óleo essencial de P. amboinicus apresentou os monoterpenos: carvacrol (12) (48,98%), 

ρ-cimeno (8) (12,21%), γ-terpineno (10) (14,29%), α-terpineno (7) (2,63%), mirceno (5) 

(1,72%), α-tujona (6) (0,37), entre outros. Nesta análise química os monoterpenos 

representaram aproximadamente 82% da composição química total do óleo essencial. 

 O monoterpeno fenólico, carvacrol (12), apresentou-se como componente majoritário 

nas amostras do óleo essencial de P. amboinicus. O estudo de Ferreira (2015) apresenta dois 

quimiotipos conhecidos para este óleo essencial, um rico em timol e o outro em carvacrol. O 

estudo de Rodrigues e colaboradores (2013), utilizando óleo essencial de P. amboinicus, obtido 

através do processo de hidrodestilação das folhas também apresentou o carvacrol como 

constituinte majoritário, corroborando com os dados obtidos em nosso estudo e com os 

quimiotipos previstos em literatura para essa planta.  

O carvacrol (12) pode ser encontrado em diferentes plantas aromáticas, utilizando para 

sua biossíntese o γ- terpineno (10) e o ρ- cimeno (8). Esse monoterpeno fenólico apresenta 

potencial antibacteriano e seu mecanismo de ação está relacionado com a afinidade desse 

constituinte com as membranas celulares de alguns microrganismos (ALMEIDA, 2015). 

 

      Tabela 2 - Composição química do óleo essencial de P. amboinicus. 

CONSTITUINTES IK IK C ÁREA EM % 

acetato de isobutila (1) 741b 700 0,42 ± 0,20 

β-felandreno (2) 1029ª 906 0,88 ± 0,05 

α- pineno (3) 939ª 912 0,43 ± 0,05 

1-octen-3-ol (4) 959b 958 0,56 ± 0,18 
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mirceno (5) 990ª 969 1,72 ± 0,18 

α-tujona (6) 930ª 981 0,37 ± 0,04 

α-terpineno (7) 1017ª 995 2,63 ± 0,24 

ρ-cimeno (8) 1024ª 1005 12,21 ± 1,51 

ciclohexeno (9) 1027b 1007 0,60 ± 0,06 

γ-terpineno (10) 1059ª 1039 14,29 ± 1,75 

terpinen-4-ol (11) 1177ª 1153 0,99 ± 0,42 

carvacrol (12) 1299ª  1289 48,98 ± 1,89 

β-cariofileno (13) 1419ª 1395 7,85 ± 1,10  

α-bergamoteno (14) 1412ª 1409 3,12 ± 0,53 

α-cariofileno (15) 1454ª 1428 2,44 ± 0,37 

óxido de cariofileno (16) 1583ª 1556 1,62 ± 0,55 

TOTAL   99,12 

a – Índices de Kovats da literatura, Adams 2007; b – Índice de Kovats da literatura, Nist 2015; c – Índices de Kovats 

calculados a partir do padrão de hidrocarbonetos lineares (C7-C30). 

 

O cromatograma ilustrado na Figura 9 apresenta à análise química em CG/MS da 

amostra do óleo essencial de P. barbatus. A partir do estudo dos cromatogramas e espectros de 

massas gerados pela análise em CG/MS foi possível obter a tabela 3 (p. 34). 

 

 
Figura 9 – Cromatograma obtido após análise em CG/MS do óleo essencial de P. barbatus 

 

 

Como mostra a Tabela 3 (p. 34) 16 constituintes químicos foram identificados somando 

um total de 96,46%. Os constituintes químicos do óleo essencial de P. barbatus são em sua 

maioria sesquiterpenos como β-cariofileno (13) (32,78%), que neste óleo essencial apresentou-

se como componente majoritário, germacreno D (21) (13,50%), α-cariofileno (15) (4,81%), α-

bergamoteno (14) (4,36%), α-zingibereno (22) (2,40%), entre outros. Entre os constituintes 

identificados também estavam presentes, em menor quantidade, os monoterpenos como α-

pineno (3) (3,14%), o–cimeno (17) (6,52%) e α-terpineno (7) (1,62%). 

Nesta análise os sesquiterpenos representaram aproximadamente 70,51% dos 

constituintes totais do óleo essencial, enquanto os monoterpenos apresentaram um total de 
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aproximadamente 25,95 %. Seus espectros de massa estão representados nas Figuras 12– 59 (p. 

37 – 47). 

O estudo de Bandeira et al. (2012) utilizando o óleo essencial de P. amboinicus obtido 

por hidrodestilação, apresentou o trans-cariofileno (ou β-cariofileno) como constituinte 

majoritário, correspondendo com os resultados apresentados em neste estudo. Ambos foram 

realizados utilizando as folhas para obtenção do óleo essencial e a colheita realizada no período 

da manhã.  

O β-cariofileno (13) é um sesquiterpeno que pode ser encontrado em óleos essenciais 

de diferentes plantas, apresenta cheiro amadeirado e picante, o que lhe é peculiar. Essas 

características fazem com que essa substância seja utilizada em diferentes produtos como sabão, 

cremes, detergentes, bebidas e alimentos (FERREIRA, 2014).  

 

   Tabela 3 - Composição química do óleo essencial de P. barbatus. 

CONSTITUINTES IK IK C ÁREA EM % 

α-pineno (3) 939ª 946 3,14 ± 1,10 

mirceno (5) 990ª 969 3,05 ± 1,57 

α-terpineno (7) 1017ª 994 1,62 ± 0,45 

o–cimeno (17) 1026ª 1002 6,52 ± 3,11 

trans-o-cimeno (18) 1050ª 1016 1,36 ± 0,68 

cis-o-cimeno (19) 1037ª 1026 0,81 ± 0,13 

γ-terpineno (10) 1059ª 1036 9,45 ± 1,09 

α-copaeno (20) 1376ª 1050 5,93 ± 0,54 

β-cariofileno (13) 1419ª 1199 32,78 ± 3,80 

α-bergamoteno (14) 1412ª 1408 4,36 ± 1,10 

α-cariofileno (15) 1454ª 1427 4,81 ± 0,67 

germacreno D (21) 1485ª 1455 13,50 ± 1,58 

α-zingibereno (22) 1493ª 1467 2,40 ± 0,41 

β-bisaboleno (23) 1505ª 1479 1,43 ± 0,21 

γ-cadineno (24) 1523ª 1495 1,48 ± 0,32 

E-nerolidol (25) 1563ª 1533 1,67 ± 0,32 

óxido de cariofileno (16) 1583ª 1556 2,15 ± 0,36 

TOTAL   96,46 

 

 

Após a análise do óleo essencial de O. basilicum em CG/EM foi gerado o cromatograma 

apresentado na figura 10 (p. 35) e espectros de massa ilustrados nas figuras Figuras 12– 59 (p. 

37 – 47). A partir da análise foram identificados 28 constituintes químicos, como mostra a 

tabela 4 (p. 35). Dentre os constituintes químicos identificados a maioria apresentou-se como 

monoterpenos e sesquiterpenos. 

No óleo essencial de O. basilicum o constituinte E-cinamato de metila (37) apresentou-

se como componente majoritário, com uma área de aproximadamente 54,87%. O estragol (33) 

a – Índices de Kovats da literatura, Adams 2007; b – Índice de Kovats da literatura, Nist 2015; c – Índices de Kovats 

calculados a partir do padrão de hidrocarbonetos lineares (C7-C30). 
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e o Z-cinamato de metila (35) apresentaram-se como segundo e terceiro constituintes mais 

abundantes com áreas de 12,22% e 6,43%, respectivamente. 

 O cinamato de metila é um monoterpeno que pode ser encontrado em diferentes espécies 

de uso popular como na canela (Cinnamomum zeylanicum) e no manjericão (Ocimum spp.), 

esse último corroborando com o nosso estudo onde utilizamos a espécie Ocimum basilicum 

(LIMA JÚNIOR, 2013). É uma substância utilizada como fragrância na composição de 

shampoos, perfumes e sabonetes. Apresenta atividades biológicas como antimicrobiana e 

antioxidante, sendo utilizado em plantações (FREITAS, 2014).  

 O estudo de Luz et al. (2009) analisou quimicamente dois genótipos de Manjericão, 

obtidos através do Programa de melhoramento dessa cultura, realizado pela Universidade 

Federal de Sergipe. Esses genótipos apresentaram o Linalol como constituinte majoritário. Para 

obtenção desses óleos foram utilizadas folhas secas de manjericão, utilizando o processo de 

hidrodestilação por aproximadamente três horas. Mudanças relacionadas ao melhoramento 

genético da espécie, cultivo e técnicas diferentes de extração podem estar relacionadas com a 

diferença do composto majoritário apresentado, com o do presente estudo. 

 

 
  Figura 10 – Cromatograma obtido após análise em CG/MS do óleo essencial de O. basilicum 

 

 
      Tabela 4 - Composição química do óleo essencial de O. basilicum. 

CONSTITUINTES IK IK C ÁREA EM % 

α-pineno (3) 939ª 912 0,35 ± 0,14 

β-felandreno (2) 1029ª 950 0,24 ± 0,07 

β-pineno (26) 979ª 953 0,46 ± 0,14 

mirceno (5) 990ª 968 0,27 ± 0,08 

α-terpineno (7) 1017ª 993 0,08 ± 0,02 

eucaliptol (27) 1030ª 1009 5,95 ± 0,64 

cis-o-cimeno (19) 1037ª 1025 1,02 ± 0,26 

γ-terpineno (10) 1059ª 1035 0,29 ± 0,07 

fenchona (28) 1086ª 1064 0,48 ± 0,05 

linalol (29) 1096ª 1077 1,28 ± 0,04 

cânfora (30) 1146ª 1119 0,85 ± 0,08 

δ–terpineol (31) 1186ª 1143 0,13 ± 0,02 
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terpinen-4-ol (11) 1174ª 1154 1,89 ± 0,14 

α-terpineol (32) 1188ª 1168 0,81 ± 0,10 

estragol (33) 1177b 1178 12,22 ± 1,61 

acetato de bornila (34) 1288ª 1259 0,21± 0,01 

Z-cinamato de metila (35) 1299ª 1283 6,43 ± 0,61 

eugenol (36) 1337ª 1337 1,70 ± 0,35 

E-cinamato de metila (37) 1378ª 1373 54,87 ± 0,14 

β-cariofileno (13) 1419ª 1394 0,56 ± 0,34 

α-bergamoteno (14) 1412a 1408 1,08 ± 0,54 

germacreno D (21) 1485a 1455 1,63 ± 0,10 

δ–cadineno (38) 1522ª 1486 0,43 ± 0,10 

TOTAL   93,60 

 

 

 

A figura 11 apresenta o cromatograma da análise do óleo essencial de H. pectinata. A 

partir da análise dos cromatogramas e espectros que estão apresentados nas Figuras 12– 59 (p. 

37 – 47), foi possível obter a Tabela 5 (p. 37). 

Foram identificados 15 constituintes, dentre os constituintes, 78,7% são constituintes 

sesquiterpênicos como o β-cariofileno (13) (27,5%) que apresentou-se como constituinte 

majoritário, o germacreno D (21) (25,8%), fitol (48) (0,3%), δ-elemeno (39) (6,3%) e elixeno 

(43) (8,6%).  

O estudo realizado de Jesus et al. (2016) em Sergipe, onde amostras do óleo essencial 

de H. pectinata foram submetidas a diferentes temperaturas de armazenamento, apresentou 

como constituinte majoritário o β-cariofileno, com variações de 39,53% a 53,60% a depender 

da temperatura avaliada, ratificando o resultado obtido nas análises químicas deste estudo.  

O β-cariofileno (13) pode ser encontrado em óleos essenciais de diversas plantas, como 

por exemplo, a copaíba (Copaifera reticulata), cravo-da-índia (Eugenia caryophyllata,), 

pimenta preta (Piper nigrum), entre outras plantas bastante utilizadas na medicina popular 

(FERREIRA, 2014).Além de ser utilizado como matéria-prima em cosméticos e produtos de 

higiene pessoal (FERREIRA, 2014), o β-cariofileno (13) apresenta atividades farmacológicas 

descritas na literatura como anti-inflamatória, bactericida e antitumoral (AFFONSO, R. S. et 

al., 2012).  

 

 

 

 

 

 

a – Índices de Kovats da literatura, Adams 2007; b – Índice de Kovats da literatura, Nist 2015; c – Índices de 

Kovats calculados a partir do padrão de hidrocarbonetos lineares (C7-C30). 
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Figura 11 – Cromatograma obtido após análise em CG/MS do óleo essencial (triplicata 1) de H. pectinata. 

       

     Tabela 5 - Composição química do óleo essencial de H. pectinata. 

CONSTITUINTES IK IK C ÁREA EM % 

δ-elemeno (39) 1338b 1312 6,33 ± 1,50 

copaeno (40) 1432ª 1451 4,10 ± 0,91 

β-cariofileno (13) 1419ª 1398 27,50 ± 3,04 

γ-cadineno (24) 1513ª 1403 0,33 ± 0,08 

γ-elemeno (41) 1430b 1406 0,46 ± 0,23 

α–muroleno (42) 1500ª 1416 0,48± 0,11 

α-cariofileno (15) 1454ª 1428 1,94 ± 0,10 

gemacreno D (21) 1485ª 1460 25,8 ± 1,96 

elixene (43) 1430b 1473 8,60 ± 3,31 

β-elemeno (44) 1390ª 1480 1,18 ± 0,54 

gemacreno B (45) 1561ª 1530 1,10 ± 0,56 

óxido de cariofileno (16) 1583ª 1556 0,93 ± 0,32 

ácido ftálico (46) 1863b 1835 0,26 ± 0,07 

farnesil acetona (47) 1913ª 1882 0,30 ± 0,20 

fitol (48) 1943ª 2069 0,25 ± 0,07 

TOTAL   79,56 

 

     

 
      Figura 12 – Espectro de massa do acetato de isobutila (1) 

 
        Figura 13 - Espectro de massa do β-felandreno (2) 

       

a – Índices de Kovats da literatura, Adams 2007; b – Índice de Kovats da literatura, Nist 2015; c – Índices de Kovats 

calculados a partir do padrão de hidrocarbonetos lineares (C7-C30). 
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      Figura 14 – Espectro de massa do α- pineno (3) 

 

 
       Figura 15 – Espectro de massa 1-octen-3-ol (4)  

 

      
       Figura 16 – Espectro de massa mirceno (5)  

 

 
      Figura 17 – Espectro de massa α-tujona (6)  

 

 
      Figura 18 – Espectro de massa α-terpineno (7)  
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       Figura 19 – Espectro de massa ρ-cimeno (8)  

  

  
      Figura 20 – Espectro de massa ciclohexeno (9)  

 

 
      Figura 21 – Espectro de massa γ-terpineno (10) 

      

 
      Figura 22 – Espectro de massa terpinen-4-ol (11)   

 

 
      Figura 23 – Espectro de massa carvacrol (12) 
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      Figura 24 – Espectro de massa β-cariofileno (13)        
 

 
      Figura 25 – Espectro de massa α-bergamoteno (14)        

 

 
      Figura 26 – Espectro de massa α-cariofileno (15)  

 

  
      Figura 27 – Espectro de massa óxido de cariofileno (16)  

 

 
      Figura 28 – Espectro de massa do ο-cimeno (17)        
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       Figura 29 - Espectro de massa trans-o-cimeno (18) 

 

 
      Figura 30 – Espectro de massa cis-o-cimeno (19)       

 

 
       Figura 31 – Espectro de massa do α - copaeno (20)     

 

 
       Figura 32 – Espectro de massa do germacreno D (21)     

 

      
       Figura 33 – Espectro de massa do α-zingibereno (22)  
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      Figura 34 – Espectro de massa β-bisaboleno (23) 

 

 
         Figura 35 – Espectro de massa do γ- cadineno (24)  

  

 
      Figura 36 – Espectro de massa E- nerolidol (25)     

     

 
      Figura 37 – Espectro de massa β – pineno (26)        

 

 
      Figura 38 – Espectro de massa do eucaliptol (27)  
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      Figura 39 – Espectro de massa do fechona (28) 

 

 
      Figura 40 – Espectro de massa do linalol (29)   

 

 
      Figura 41 – Espectro de massa da cânfora (30)      
 

 
     Figura 42 – Espectro de massa do δ – terpineol (31)      

    

 
      Figura 43– Espectro de massa do α-terpineol (32)  
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      Figura 44 – Espectro de massa do estragol (33) 

 

 
       Figura 45 – Espectro de massa do acetato de bornila (34)  

 

 
      Figura 46 – Espectro de massa do Z- cinamato de metila (35)  

 

 
     Figura 47 – Espectro de massa do eugenol (36)  

 

 
     Figura 48 – Espectro de massa do E - cinamato de metila (37)  
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      Figura 49 – Espectro de massa do δ – cadineno (38) 

 

 
      Figura 50 – Espectro de massa do δ – elemeno (39)  

 

  
       Figura 51- Espectro de massa do copaeno (40)       

 

 
      Figura 52 – Espectro de massa do γ- elemeno (41)         
 

 
      Figura 53 – Espectro de massa do α - muroleno (42)       
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      Figura 54- Espectro de massa do elixene (43) 

 

 
      Figura 55 – Espectro de massa do β – elemeno (44)  

 

 
      Figura 56 – Espectro de massa do germacreno B (45)  

 

 
      Figura 57 – Espectro de massa do ácido ftálico (46)  
 

 
      Figura 58 – Espectro de massa do farnesil acetona (47)  
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      Figura 59 – Espectro de massa do fitol (48) 
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6 CONCLUSÃO  
 

 No presente estudo os ensaios antimicrobianos realizados com o óleo essencial de P. 

amboinicus apresentaram um CIM e CBM de 0,73 mg/Ml e 1,47 mg/mL frente à B. subtilis e 

S. aureus e 0,09 m/mL e 0,18 mg/mL e frente à E.coli. Os óleos essenciais de H. pectinata e P. 

barbatus apresentaram atividade antimicrobiana frente à S. aureus com uma CIM e CBM de 

1,47 mg/mL, respectivamente. Os testes utilizando as amostras de O. basilicum apresentaram 

atividade frente à B. subtilis com CIM e CBM de 2,95 mg/mL. 

Os estudos químicos demonstraram a presença de carvacrol (48,98%) como constituinte 

majoritário do óleo essencial de P. amboinicus, o β-cariofileno em P. barbatus e H. pectinata 

com 37,78% e 27,5% e o E-cinamato de metila em O. basilicum com 54,87%. A composição 

dos óleos essenciais foram em sua maioria de monoterpenos e sesquiterenos.  

A partir dos resultados obtidos pôde-se concluir que as espécies estudadas apresentam 

distinções entre si, em relação a sua propriedade antimicrobiana e constituição química. 

O presente estudo foi o primeiro a ser desenvolvido utilizando os óleos essenciais 

extraídos de plantas presentes no horto do município de Lagarto/SE, contribuindo para 

caracterização química das plantas presentes no horto, a identificação dos seus quimiotipos, e 

sua avaliação antimicrobiana.  
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