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RESUMO
A principal espécie de eucalipto produtora de 1,8-cineol (eucaliptol), única no Nordeste,
especialmente no Ceará, é Eucalyptus tereticornis Smith, introduzida no Programa Farmácias
Vivas por ser bem adaptada às condições climáticas da região, e por suas propriedades
balsâmica, expectorante e antisséptica das vias respiratórias. Assim, passou a ser empregada
como medicinal no lugar do Eucalyptus globulus das Farmacopeias. Outra espécie de eucalipto
adaptada ao clima da Caatinga é Corymbia citriodora, muito utilizada pelas comunidades como
medicinal, no entanto a espécie apresenta em suas folhas citronelal e por este motivo não é
indicada como medicinal. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial
fitoquímico das folhas de Eucalyptus tereticornis Smith. (Myrtaceae) do semiárido nordestino
ocorrente no Ceará. Portanto, coletou-se as folhas frescas de E. tereticornis localizados na
Macrorregião de Fortaleza-CE. Realizou-se estudos preliminares: abordagem fitoquímica,
determinação da perda por dessecação e do teor de cinzas totais. Extração e análise do óleo
essencial, interpretação e identificação de compostos. Análise dos cromatogramas e espectros
de massas presentes no acervo científico do professor Francisco José de Abreu Matos.
Preparação e análise do extrato fluido. A abordagem fitoquímica demonstrou a presença de
metabólitos secundários como: cumarinas, flavonóides, saponinas e taninos. Os óleos essenciais
apresentam o 1,8-cineol como composto majoritário, além deste, foram identificados os
seguintes compostos: α-pineno, β-pineno, ρ-cimeno, limoneno, γ-terpineno, α-terpineol e
aromadendreno, assim como verificado no acervo científico do professor Matos. O maior teor
de 1,8-cineol encontrado foi na estação chuvosa na coleta em Maracanaú. As folhas do
CEDEFAM apresentaram baixo teor de 1,8-cineol. O acervo científico conta com 24 análises
de Eucalyptus, 4 em E. tereticornis. O extrato fluído apresentou 76,8µL/mL de 1,8-cineol
(7,68%) usado como marcador químico ativo e 61,71µg/mL de cumarina (0,66 x 10-2 %)
marcador analítico. Conclui-se que o percentual de 1,8-cineol do óleo essencial em alguns dos
acessos estudados encontra-se compatível com a Farmacopeia Brasileira. A idade das árvores,
a época (estação chuvosa e seca) e horário de coleta pode interferir diretamente no teor do 1,8cineol. O perfil da planta matriz de E. tereticornis localizada no HPMATOS-UFC mantêm-se
desde 1994. O extrato fluído apresentou-se bastante promissor para a utilização em
fitoterápicos. E. tereticornis possui potencial a ser incluído na Farmacopeia brasileira.
Palavras-chave: Eucalyptus, Eucaliptol, Óleo essencial, Extrato fluido.

ABSTRACT

The main species of eucalyptus producing 1,8-cineol (eucalyptol), unique in the Northeast,
especially in Ceará, is the Eucalyptus tereticornis Smith, introduced in the Farmácias Vivas
Program because it is well adapted to the conditions of the region, and for its balsamic
conditions, expectorant and antiseptic airway. Thus, it started to be used as a medicine in place
of the Eucalyptus globulus of the Pharmacopoeias. Another species of eucalyptus adapted to
the climate of the Caatinga is Corymbia citriodora, widely used by medicinal communities, but
the species is presented in its citronal leaves and for this reason it is not indicated as medicinal.
Thus, the present study aimed to evaluate the phytochemical potential of Eucalyptus
tereticornis Smith leaves. (Myrtaceae) from the northeastern semi-arid occurring in Ceará.
Therefore, collect as fresh leaves of E. tereticornis affected in the macro-region of FortalezaCE. Preliminary studies were carried out: phytochemical approach, determination of loss on
desiccation and total ash content. Extraction and analysis of essential oil, interpretation and
identification of compounds. Analysis of chromatograms and mass spectra present in the
scientific collection of professor Francisco José de Abreu Matos. Preparation and analysis of
the fluid extract. A phytochemical approach demonstrated the presence of secondary
metabolites such as: coumarins, flavonoids, saponins and tannins. The essential oils have 1,8cineol as the major compound, in addition, the following compounds were used: α-pinene, βpinene, ρ-cymene, limonene, γ-terpinene, α-terpineol and aromadendrene, as indicated in
scientific collection of professor Matos. The highest 1,8-cineole content found was in the rainy
collection season in Maracanaú. CEDEFAM leaves had a low 1,8-cineole content. The
scientific collection contains 24 analyzes of eucalyptus, 4 in E. tereticornis. The fluid extract
showed 76.8 µL/mL of 1.8-cineole (7.68%) used as an active chemical marker and 61.71 µg/mL
of coumarin (0.66 x 10-2%) analytical marker. Conclude which percentage of 1,8-cineole of
essential oil in some of the studied accessions is compatible with the Brazilian Pharmacopoeia.
The age of the trees, the season (rainy and dry season) and the time of collection can directly
interfere with the 1,8-cineole content. The profile of the E. tereticornis matrix plant located at
HPMATOS-UFC has been maintained since 1994. The fluid extract is very promising for use
in herbal medicines. E. tereticornis has the potential to be included in the Brazilian
Pharmacopoeia.
Keywords: Eucalyptus, Eucalyptol, Essential oil, Fluid extract.
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1 INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define planta medicinal como todo e
qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias importantes que podem ser
utilizadas com fins terapêuticos e desenvolvimento de medicamentos (OMS, 1998). São
utilizadas para prevenir, aliviar ou curar enfermidades, e têm tradição de uso como remédio por
uma população ou comunidade. Podem ser usadas de diversas formas, como: chás, compressas,
xaropes e inalações (OMS, 2000).
Essas plantas são utilizadas há milhares de anos pela humanidade, como terapia
natural para a cura e/ou alívio de enfermidades, sendo essas informações passadas de uma
geração para outra oralmente, observa-se ainda ao longo dos anos uma crescente demanda por
plantas medicinais, sendo muitas vezes a única fonte de recursos terapêuticos para a população,
seja por ser de origem natural, pela riqueza da biodiversidade, pela tradição popular desta
prática, como também pelo baixo poder aquisitivo da população (ARAÚJO et al., 2009;
TOMCHINSKY et al., 2013; MARTINS; GARLET, 2016; CAVAGLIERI; PADILHA; PRADO,
2018).
As plantas medicinais são de grande importância para a manutenção das condições
básicas de saúde da população. Sendo essencial a comprovação da ação terapêutica das espécies
usadas popularmente, e a fitoterapia, terapêutica que utiliza os medicamentos cujos
constituintes ativos são plantas ou derivados vegetais, é resultado da cultura de um povo, faz
parte de um saber popular obtido pelas populações ao longo das gerações (DE PASQUALE,
1984; TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 2006).
Durante muito tempo acreditava-se que a medicina popular não possuía fundamento,
pois era desvinculado do saber científico, hoje entender como as plantas medicinais são
utilizadas pela comunidade é fundamental para o desenvolvimento de novos fármacos. Através
dos estudos etnofarmacológicos é possível obter informações essenciais sobre o uso de plantas
medicinais, já que a população utiliza há muito tempo, além de valorizar o conhecimento
tradicional (ELOY et al., 2014; REZENDE; COCCO, 2002).
É essencial conciliar o saber popular com o científico, cujas informações sobre as
plantas medicinais tem como base o uso tradicional e a validação é feita cientificamente, para
a utilização correta dessas plantas pela população, assegurando a sua eficácia e segurança
terapêutica, visando a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, permitindo o
acesso a plantas medicinais com alta qualidade (LORENZI; MATOS, 2002; OLIVEIRA, 2017).
Com isso, é indispensável analisar a origem da matéria-prima vegetal garantindo a
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qualidade e segurança das espécies medicinais a serem utilizadas, sendo essencial o
conhecimento do nome cientifico das espécies e comprovação botânica, visto que um nome
popular pode ser atribuído a espécies diferentes (PEREIRA; THÉ; LEAL, 2014).
As matrizes devem ser adquiridas de Bancos de Germosplasma, esses bancos são
extremamente importantes para programas de conservação de recursos e preservação da
diversidade genética, cujas espécies são chamadas de acessos, todas possuem sua validação
terapêutica e botânica comprovadas, caracterizar esses acessos permite a quantificação e
utilização de maneira eficiente, minimizando o risco ao cultivo e à posterior utilização
terapêutica (GOMES, 2007; SOUZA; PEREIRA; FONSECA, 2012; PEREIRA; THÉ; LEAL,
2014).
De acordo com Araújo (2010) para a utilização das plantas medicinais é necessário
uma série de cuidados, como: identificar a espécie a ser utilizada, sua indicação de uso, local
para coleta, o horário que deve ser coletado o material vegetal, visto que o teor dos constituintes
se modificam em diferentes horários do dia, parte da planta que pode ser usada (raiz, casca,
frutos, folhas, flor ou sementes), conhecer a forma de preparo (chá, sumo, banho, tintura,
compressa, pó, entre outros), quantidade a ser utilizada, escolher recipientes apropriados para
o preparo e utilizar as preparações frescas.
As plantas medicinais são importantes instrumentos da assistência farmacêutica,
através da medicina tradicional, a população nos países em vias de desenvolvimento tem usado
esses recursos no que se refere à Atenção Primária à Saúde, sendo necessário valorizar a sua
utilização no âmbito sanitário (OMS, 2011).
A utilização de plantas medicinais no Brasil foi incentivada, por iniciativa do
professor Francisco José de Abreu Matos, pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC),
com a criação do Projeto Farmácia Viva, que foi o primeiro projeto criado visando à assistência
social farmacêutica, com base na utilização de plantas medicinais com embasamento científico
e teve como principal objetivo a produção de medicamentos fitoterápicos acessíveis, visando
atender a necessidade de comunidades carentes (MICHILES, 2004).
Popularmente conhecido como eucalipto, o gênero Eucalyptus pertencente à família
Myrtaceae, originou-se na Austrália e hoje abrange cerca de 700 espécies de grandes árvores
com folhas aromáticas, mostra-se relevante devido à suas propriedades terapêuticas, sendo
bastante utilizada no tratamento de diversas doenças respiratórias devido suas propriedades
expectorantes e antissépticas, além da relevância econômica no cultivo para a produção de
madeira (BROOKER, 2000; ROCHA; SANTOS, 2007; GADELHA et al., 2015).
No Brasil, a introdução desse gênero ocorreu em 1825 no Jardim Botânico do Rio
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de Janeiro, no entanto, o eucalipto tem seus primeiros registros no Ceará somente a partir de
1911, quando o Senador Tomas Pompeu, levou para o município de Fortaleza sementes
coletadas na Argélia, em seguida para o Horto Florestal de Quixadá onde foram realizados
ensaios botânicos e agronômicos com 31 espécies de eucalipto, cujas espécies que apresentaram
melhor adaptação foram a Corymbia citriodora e Eucalyptus tereticornis Smith (BRAGA,
1976).
O professor Francisco José de Abreu Matos fez diversas viagens de campo pelo
Nordeste brasileiro e realizou estudos etnofarmacológicos nas comunidades, no Ceará verificou
que a população utilizava como eucalipto medicinal a espécie Corymbia citriodora (Myrtaceae),
principalmente para tratar febre, gripe, tosse, expectorante, asma, inflamação ginecológica,
sinusite, bronquite, rouquidão e dor de cabeça (MAGALHÃES, 2019), conhecida popularmente
como eucalipto, mesmo nome popular utilizado para espécies de Eucalyptus.
Corymbia citriodora foi descrita por William Jackson Hooker sendo em 1995
transferida para o gênero Corymbia (HILL; JHONSON, 1995). Suas folhas são ricas em
citronelal, substância irritante para as vias respiratórias, por isso não é indicada para uso
medicinal, seu uso é cientificamente referido pelo seu poder inseticida, repelente e na indústria
de perfumaria (MATOS, 2007).
Procurando estabelecer relações científicas entre indicações de uso popular, o
Professor Matos realizou centenas de análises de óleos essenciais de diversas espécies vegetais,
inclusive de espécies do gênero Eucalyptus cujos cromatogramas de Cromatografia Gasosa (CG)
encontram-se arquivados no seu acervo pessoal no Horto de Plantas Medicinais da
Universidade Federal do Ceará (CRAVEIRO et al., 1981). Através dessas análises, o prof.
Matos verificou que Eucalyptus tereticornis Smith. apresentava em sua composição o 1,8cineol e que esta espécie poderia ser utilizada como medicinal no semiárido Nordestino.
Então, a partir de 1983, com a implantação do projeto Farmácia Viva, diversas
mudas de Eucalyptus tereticornis Smith. com certificação botânica e provenientes do Horto de
Plantas Medicinais Prof. Francisco José de Abreu Matos (HPMATOS-UFC) foram distribuídas
nas unidades de Farmácias Vivas implantadas em vários municípios do estado do Ceará, devido
melhor adaptação ao clima da região, passando a se adequar seu uso como medicinal pelas
comunidades no lugar do Corymbia citriodora.
Essa espécie compõe a Relação Estadual de Plantas Medicinais (CEARÁ, 2009),
porém, não está inclusa na Farmacopeia Brasileira, mesmo sendo amplamente utilizado nas
Farmácias Vivas, por suas propriedades balsâmica, expectorante e antisséptica das vias
respiratórias e na medicina popular através de preparações caseiras para o tratamento de
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resfriados, gripe, bronquite e sinusite (MATOS, 2007).
O óleo essencial de E. tereticornis apresenta em sua composição o 1,8-cienol
(eucaliptol), monoterpeno, com propriedades anti-inflamatórias e antivirais (LI et al., 2016). A
Farmacopeia Brasileira estabelece que para a droga deve-se conter no mínimo 70% de cineol,
sendo que esta finalidade é representada no Brasil principalmente pela espécie Eucalyptus
globulus, que possui na composição de seu óleo essencial um elevado teor de 1-8 cineol,
responsável pela sua atividade antisséptica pulmonar (MATOS, 2007; SIMÕES, 2007).
Eucalyptus globulus L., inscrito oficialmente no Formulário Fitoterápico Nacional
e reconhecido em várias Farmacopeias mundiais, apresenta importante ação balsâmica,
expectorante e antisséptico das vias respiratórias, porém, não é bem adaptado as condições
climáticas do Nordeste brasileiro (FURLAN, 2018).
Portanto, faz-se necessário avaliar o potencial fitoquímico das folhas de Eucalyptus
tereticornis Smith. (Myrtaceae) implantadas nas Farmácias Vivas do Ceará no lugar de E.
globulus das Farmacopeias, oriundas do Horto Matriz do Estado do Ceará (HPMATOS-UFC),
na estação chuvosa e na estação seca, e compará-los com o acervo científico do Horto de Plantas
Medicinais Prof. Francisco José de Abreu Matos. Desta forma, obter parâmetros de qualidade
da espécie, após quase 40 anos de implantação das Farmácias Vivas, divulgando esses dados
científicos, colocando a espécie como um potencial a ser explorado na Região Nordeste e sua
posterior proposição de inclusão na Farmacopeia Brasileira.
Nesse contexto, esse trabalho é importante para a manutenção e multiplicação do
E. tereticornis para uso nas Farmácias Vivas adequando-se no lugar de C. citriodora utilizada
pelas comunidades. Além de preservar e divulgar o legado científico do Prof. Francisco José de
Abreu Matos como forma de educar a geração atual, preservar, valorizar este conhecimento
para as futuras gerações e ampliar o conhecimento científico de plantas medicinais.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Avaliar o potencial fitoquímico das folhas de Eucalyptus tereticornis Smith.
(Myrtaceae) do semiárido nordestino ocorrente no Ceará.
2.2 Objetivos específicos
Coletar as folhas frescas de E. tereticornis de diferentes acessos, cuja idade coincide
com a aquisição e cultivo da espécie na Macrorregião de Fortaleza – CE e realizar a abordagem
fitoquímica preliminar nas folhas de E. tereticornis.
Extrair o óleo essencial das folhas de cada acesso seguido de análise por
Cromatografia Gasosa acoplada a espectro de massas, interpretação e identificação de
compostos conforme o local e época de coleta.
Catalogar os cromatogramas e espectros de massa de Eucalyptus presentes no
acervo científico (banco de dados) do professor Francisco José de Abreu Matos no Horto de
Plantas Medicinais da Universidade Federal do Ceará, conforme local, época de coleta e teor
dos constituintes.
Comparar os teores e constituintes dos óleos essenciais de E. tereticornis obtidos,
com o acervo cientifico (banco de dados) do professor Francisco José de Abreu Matos.
Preparar e analisar o extrato fluido das folhas de E. tereticornis por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) para identificação de possíveis marcadores químicos ativos
e/ou analíticos.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Plantas medicinais no Brasil
O Brasil é um país rico em diversidade e detém aproximadamente 20% da
biodiversidade mundial abrigando em seu território uma rica flora, com diversas espécies
vegetais endêmicas, além dos maiores remanescentes de ecossistemas tropicais (FRANÇA;
VASCONCELLOS, 2018; POSEY, 1983). Atualmente, são reconhecidas cerca de 46.800
espécies para a flora brasileira (FLORA DO BRASIL, 2020).
A Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, ocupa em torno de 11% do território
nacional (IBGE, 2017) e sofre não só com a escassez de água, de investimentos e de preservação,
mas também com uma visão equivocada de que este bioma pela escassez de recursos hídricos
leva a diminuição da biodiversidade, o que não é verdade (LIPORACCI, 2014). Infelizmente,
a Caatinga é o bioma brasileiro menos conhecido, protegido e pesquisado do país (MMA, 2011).
Segundo Leal, Tabarelli, Silva (2003), embora a diversidade de plantas e animais
em ambientes áridos e semiáridos seja menor que nas luxuriantes florestas tropicais, os desertos
apresentam plantas e animais adaptados a suas condições extremas, o que os torna ambientes
com alta taxa de endemismos de fauna e flora. Para Barros (2004) há uma visão equivocada de
que a Caatinga é sinônimo de pobreza em biodiversidade.
Por isso, grande parte da população que reside em área de Caatinga é carente e
utiliza dos recursos da sua biodiversidade para sobreviver, por esse motivo a prática de uso das
plantas medicinais no autocuidado é muito enraizada (MAGALHÃES, 2019; MMA, 2002).
Dentre as espécies encontradas na Caatinga e que se destacam por suas indicações terapêuticas
populares está o eucalipto.
Para Matos (1999) na Região Nordeste, o uso de plantas medicinais e preparações
caseiras assumem importância fundamental no tratamento das doenças que afetam as
populações de baixa renda, tendo em vista a deficiência da assistência médica, a influência da
transmissão oral dos hábitos culturais e a disponibilidade da flora.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), considera as plantas medicinais como
importantes instrumentos da assistência farmacêutica, por meio de vários comunicados e
resoluções, expressa sua posição a respeito da necessidade de valorizar a sua utilização no
âmbito sanitário ao observar que a população nos países em vias de desenvolvimento depende
delas no que se refere à Atenção Primária à Saúde (OMS, 2011).
No Brasil, os estudos de plantas medicinais e fitoterápicos podem ter como suporte
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as diretrizes mencionadas na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, visando
facilitar o acesso da população aos medicamentos, à inclusão social e regional, ao
desenvolvimento industrial e tecnológico, além do uso sustentável da biodiversidade brasileira,
da valorização e preservação do conhecimento tradicional associado das comunidades
tradicionais e indígenas (BRASIL, 2006), dentre as diretrizes estão essas:
2. Promover a Formação técnico-científica e capacitação no setor de plantas
medicinais e fitoterápicos.
3. Incentivar a formação e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento
de pesquisas, tecnologias e inovação em plantas medicinais e fitoterápicos [...].
5. Fomentar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com base na
biodiversidade brasileira, abrangendo espécies vegetais nativas e exóticas adaptadas,
priorizando as necessidades epidemiológicas da população [...].
10. Promover e reconhecer as práticas populares de uso de plantas medicinais e
remédios caseiros [...].
12. Promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos benefícios
derivados do uso dos conhecimentos tradicionais associados e do patrimônio genético.

O estado do Ceará foi um dos primeiros do Brasil a sistematizar a utilização de
plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia a partir do
projeto Farmácias Vivas (MATOS, 1998). Por meio do decreto nº 30.016 de 30 de dezembro de
2009 que regulamenta a Lei Nº 12.951, de 07 de outubro de 1999, a qual dispõe sobre a política
de implantação da fitoterapia na saúde pública no estado do Ceará (CEARÁ, 2009).
3.2 Horto de Plantas Medicinais Professor Francisco José de Abreu Matos
Por meio do Decreto Governamental nº 30.016 (CEARÁ, 2009), que trata da
Regulamentação da Fitoterapia em Saúde Pública no Estado do Ceará, o Horto de Plantas
Medicinais Francisco José de Abreu Matos da Universidade Federal do Ceará foi reconhecido
como Horto Matriz de Plantas Medicinais do nosso Estado. É um dos únicos bancos de
germoplasma de plantas medicinais do Brasil, com plantas medicinais certificadas. Apoia o
desenvolvimento de atividades didáticas e de investigação e fornece biomassa de plantas para
estudos botânicos, químicos e farmacológicos e principalmente, de extensão, com produção de
mudas certificadas para implantação de unidades Farmácias Vivas.
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O Horto de Plantas Medicinais Prof. Francisco José de Abreu da Universidade
Federal do Ceará consta de 139 exemplares, entre matrizes de espécies validadas e espécies em
estudo, cultivadas em canteiros, covas individuais, cercas ou caramanchões numa área de 7.100
m2. Esta coleção é de grande relevância para o país, pois consiste na agregação de valores de
cada espécie em cultivo e possui um histórico que vai desde a seleção inicial feita com base nas
informações populares sobre o uso medicinal, a fidedignidade da matriz até a certificação
botânica realizada no Herbário Prisco Bezerra do Departamento de Biologia da Universidade
Federal do Ceará (MATOS, 2002).
As espécies medicinais já validadas, foram coletadas no próprio local da
informação e vem sendo multiplicadas para integrar as novas Farmácias Vivas a mais de 30
anos, entre elas espécies de Eucalyptus tereticornis Smith. (Myrtacecae).
Integrado ao Horto de Plantas Medicinais existe o espaço do Prof. Francisco José
de Abreu Matos, onde é mantido o seu acervo científico, que consta, entre outros, de relatórios
com as informações coletadas em campo no Ceará. Existem também dados obtidos durante
excursões, em viagens ao interior do Nordeste, para atender as necessidades do Horto, bem
como do referido coordenador por ocasião da seleção de dados relevantes sobre as espécies ou
mesmo quando a serviço de outros projetos (MATOS, 1997).
O Professor Matos foi um dos fundadores do Laboratório de Produtos Naturais
localizado na mesma área do Horto de Plantas Medicinais e do Espaço Francisco José de Abreu
Matos. Onde realizou centenas de análises de óleos essenciais de diversas espécies vegetais,
inclusive espécies do gênero Eucalyptus cujos cromatogramas de Cromatografia Gasosa (CG)
encontram-se arquivados (LORENZI; MATOS, 2002).
3.3 O gênero Eucalyptus no Ceará

O gênero Eucalyptus é pertencente à família Myrtaceae, esta apresenta uma
distribuição pantropical com extensão às zonas subtropicais e temperadas, destaca-se devido a
sua grande diversidade de espécies, no Brasil está representada por 23 gêneros, apresentando
1032 espécies. Possui grande potencial econômico, com espécies que podem ser utilizadas tanto
na forma in natura, como na ornamentação e na medicina popular (SOBRAL et al., 2015;
THORNHILL et al., 2015).
Popularmente conhecido como eucalipto, o gênero Eucalyptus originou-se na
Austrália e hoje abrange cerca de 700 espécies de grandes árvores com folhas aromáticas,
mostra-se relevante devido à suas propriedades terapêuticas, sendo bastante utilizada no
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tratamento de diversas doenças respiratórias devido suas propriedades expectorantes e
antissépticas, além da relevância econômica no cultivo para a produção de madeira
(BROOKER, 2000; ROCHA; SANTOS, 2007; GADELHA et al., 2015).
No Brasil, a introdução desse gênero ocorreu no início do século XIX, com
evidências de que as primeiras árvores teriam sido plantadas no Jardim Botânico do Rio de
janeiro, em 1825. Porém, apenas em 1904 realizou-se a plantação visando interesse econômico,
quando sementes foram trazidas de Portugal pelo agrônomo Edmundo Navarro de Andrade para
posterior utilização da madeira na construção de locomotivas da Companhia Paulista de
Estradas de Ferro (PEREIRA et al., 2000).
No Ceará, o eucalipto tem seus primeiros registros a partir de 1911, durante a
República Velha (1889-1930) quando o estado era governado pela Oligarquia Acciolina (18961912), grupo político comandado por Antônio Pinto Nogueira Accioly (ALENCAR, 2008). O
início do século XX, período marcado pelo coronelismo e por enormes transformações de
ordem social e econômica, o Senador Tomas Pompeu, levou para a capital Fortaleza e para o
Horto Florestal do município de Quixadá, sementes de eucalipto coletadas na Argélia. Trinta e
uma espécies do gênero foram plantadas e realizados ensaios botânicos e agronômicos (Gráfico
1). Grande parte dessas espécies não se adaptaram ao clima semiárido do Nordeste brasileiro,
com exceção das espécies E. tereticornis Smith. e o C. citriodora (BRAGA, 1976) que se
desenvolveram de forma satisfatória.
Diversos estudos etnofarmacológicos foram realizados em comunidades no Ceará
pelo professor Francisco José de Abreu Matos pesquisador da Universidade Federal do Ceará
(UFC), onde verificou que a população utilizava erroneamente como eucalipto medicinal a
espécie Corymbia citriodora (Myrtaceae), como de forte indicação popular para tratamento de
febre, gripe, tosse, expectoração, asma, inflamação ginecológica, sinusite, bronquite, rouquidão
e dor de cabeça (MAGALHÃES et al., 2019), porém, suas folhas são ricas em citronelal,
substância irritante para as vias respiratórias, por isso não é indicada para uso medicinal, seu
uso é cientificamente referido pelo seu poder inseticida, repelente e na indústria de perfumaria
(MATOS, 2007).
Pensando nisso, em 1983, o professor Matos, criou o Projeto Farmácia Viva
organizado com base nas recomendações da OMS. O primeiro projeto visando à assistência
social farmacêutica, com base na utilização de plantas medicinais com embasamento científico
e tendo como principal objetivo a produção de medicamentos fitoterápicos de baixo custo e
fácil preparo, visando atender a necessidade de comunidades carentes (MICHILES, 2004).
Cujas espécies são originárias de banco de germoplasmas e validadas cientificamente.
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Gráfico 1 - Espécies de eucalipto estudadas no Horto Florestal do Município de Quixadá.
Nome
científico
Eucalyptus
acmenioides
Schau.

Aspectos botânicos
Árvore alta, tronco de
casca áspera, fibrosa e
persistente

Eucalyptus
bicolor A.
Cunn.
Corymbia
calophylla (R.
Br.) K.D.Hill e
L.A.S.Johnson
Corymbia
citriodora
(Hook.)
K.D.Hill e
L.A.S.Johnson

Árvore de folhagem
densa, casca rugosa e
caduca

Eucalyptus
diversicolor
F.Muell

Uma das maiores árvores
do mundo, podendo
atingir até 130m de
altura.
Variável quanto ao porte,
de casca escura,
pardacenta, rugosa e
persistente.
Casca caduca, os ramos
vermelhos e as flores
brancas.
Esta espécie de aspecto
arbustivo ou de pequena
árvore.
Árvore de 30 m de
altura, tronco cilíndrico,
casca persistente, áspera,
rugosa e escura.

Eucalyptus
cornuta Labill.
Eucalyptus
cladocalyx
F.Muell.
Eucalyptus
cosmophylla
F.Muell
Eucalyptus
crebra F.Muell

Eucalyptus
decipiens Endl.
Corymbia
eximia Schau.

Árvore de porte
regular, elegante, de
casca quase branca e
caduca

Pertencia ao gênero
Eucalyptus.

Corymbia
ficifolia
F.Muell.
Encalyptus
globulus Labill

Árvore muito ornamental
pelas suas flores grandes
e avermelhadas.
Alcança possui casca
lisa, acinzentada ou
castanha, desprende-se
do tronco.

Eucalyptus
gomphocephala
DC
Eucalyptus
goniocalyx

Árvore altura, casca lisa
ou rugosa, cinzento,
persistente
Espécie de grande porte,
atinge até 100m de altura

Informações
etnofarmacológicas

Adaptação no
Ceará

Referências

Dificuldades
respiratórias, dor no
peito, nos músculos,
articulações e febre
Doenças de sistema
digestório

Deu-se bem no sertão,
resistindo às estiagens

Braga, 1976.
Akhtar, 2016.

Exigente quanto à
irrigação e não
recomendada a seca do
Nordeste
Espécie delicada e não
adaptada para o clima
sertanejo

Braga, 1976.
Ali-shtayeh;
Yaniv; Mahajna,
2000.
Braga, 1976.

Febre, gripe, tosse,
expectorante, asma,
inflamação
ginecológica, sinusite,
bronquite, rouquidão e
dor de cabeça

Adaptou-se bem ao
clima do Nordeste

Braga, 1976.
Matos, 2007.
Magalhães, 2019.

Adaptou-se bem ao
clima da região.

Braga, 1976.

Mostrou-se resistente,
aos quinze meses,
media 5m de altura.

Braga, 1976.

Óleo essencial cujo
composto majoritário é o
alfa-pineno.

Desenvolve-se bem no
sertão e resiste às
estiagens.
Não se adaptou ao
sertão.

Braga, 1976.
Padovan et al.,
2014.
Braga, 1976.

Em seu óleo essencial
apresenta o 1,8-cineol.
Seu uso é indicado para a
indústria cosmética e
medicinal.
Possui pouca
importância econômica.
Resfriados, febre, dores
no peito,
músculos,articulações,
diarréia e feridas.
Atividade antioxidante, e
seu extrato apresenta
cumarina.
Possui ação balsâmica,
expectorante e
antisséptico das vias
respiratórias

Comportou-se bem,
alcançando 11m de
altura aos 30 meses.

Braga, 1976.
Brooker; Kleinig,
2001.
Bhatti et al.,
2007.
Braga, 1976.

Não adaptável ao clima
sertanejo.
Sua cultura fracassou
no sertão nordestino

Braga, 1976.
Akhtar, 2016.

Não se desenvolveu no
clima sertanejo.

Braga, 1976.
Dezsi et al., 2015.

Os prolongados estios
sertanejos, mesmo
mitigados com a
irrigação, lhe são
adversos.
Cresceu bem nos
terrenos irrigados.

Braga, 1976.
Matos, 2007.
Simões, 2007.
Furlan, 2018.

Não suportou o
ambiente sertanejo

Braga, 1976.

Braga, 1976.
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Corymbia
gummifera
(Gaertn.)
K.D.Hill e
L.A.S.Johnson
Eucalyptus
Gunnii Hock.
Corymbia
maculata
(Hook.)
K.D.Hill e
L.A.S.Johnson
E. marginata
Smith.
Eucalyptus
melliodora A.
Cunn.
Eucalyptus
obliqua L’Hér
Eucalyptus
pilularis Smith
Eucalyptus
piperita Smith
Eucalyptus
polyanthemos
Schau.
Eucalyptus
pulverulenta
Sims
Eucalyptus
resinifera
Smith.
Eucalyptus
robusta Smith
Eucalyptus
rostrata Schl.
Eucalyptus
tereticornis
Smith
Eucalyptus
Trabutii Vilm

Chamada de madeira
vermelha, devido a sua
coloração, é uma bela
árvore, de excelente
madeira.
Árvore de porte pequeno,
com folhas forrageiras e
flores melíferas.
Árvore de casca lisa,
destacável em amplos
pedaços, flores alvas,
melíferas.
Árvore grande, possui
cerne resistente.
Árvore produtora de
excelente madeira,
valiosa para obras do
chão e hidráulicas.
A casca, fibrosa e
resistente, destaca-se em
grandes pedaços.
Cápsulas com formato
esférico ou oval,
parecido com o das
pílulas.
Árvore de caule ereto e
alto. A madeira fende-se
facilmente.
Árvore alta, ornamental,
com flores melíferas.

Conhecida como Mogno
vermelho. Devido a
coloração de seu tronco.
Árvore de porte elevado,
caule reto e copa
arredondada.
Apresenta madeira
bastante durável.
Tem o porte piramidal,
tronco reto, alto, casca
lisa, acinzentadobrancacenta, caduca.

Tratamento de resfriados,
febre, dor no peito e nos
músculos e nas
articulações

Usado para tratar asma,
resfriados, febre, dores
no peito e nos músculos
e nas articulações

Resfriados, febre, dor no
peito e nos músculos e
nas articulações.

Usada no tratamento de
resfriados, febre, dores
no peito e nos músculos
e diarreia.

O óleo essencial
apresenta o 1,8-cineol.
Propriedades antiinflamatórias e
antivirais

Planta vigorosa, ereta, de
crescimento rápido e de
boa madeira.

Eucalyptus
viminalis Labill
Fonte: elaborada pelo autor.

Apresenta atividade antiinflamatória.

Revelou-se resistente
ao Nordeste brasileiro

Braga, 1976.
Akhtar, 2016.

Não prosperou no
sertão nordestino

Braga, 1976.

Não se adaptou as
condições climáticas
do sertão, prosperou
nas serras.

Braga, 1976.
Akhtar, 2016.

Inadaptável ao sertão
nordestino.
Mostrou-se sensível
aos efeitos da ventania.

Braga, 1976.

Contenta-se com
terrenos secos e pobres.

Braga, 1976.

Inadaptável ao sertão.

Braga, 1976.
Akhtar, 2016

Não conseguiu adaptarse ao sertão

Braga, 1976.
Akhtar, 2016

Bem adaptada ao clima
do Nordeste.

Braga, 1976.

Apresentou-se
inadaptável ao clima
sertanejo.
Não se adaptou ao
sertão

Braga, 1976.

Não se adaptou ao
clima do Nordeste
brasileiro.
Não resistiu ao meio
sertanejo no Ceará.
Foi a espécie que deu
melhores resultados.

Braga, 1976.

Os ensaios de sua
cultura não deram
resultados.
Não adaptável ao clima
do sertão nordestino.

Braga, 1976.

Braga, 1976.

Braga, 1976.
Akhtar, 2016
Pino et al., 2002.

Braga, 1976.
Braga, 1976.
Li et al., 2016.

Braga, 1976.
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Com a criação do projeto e procurando estabelecer relações científicas entre
indicações de uso popular, após a validação científica as espécies passaram a ser multiplicadas
para integrar as Farmácias Vivas, dessa forma, diversas mudas de E. tereticornis certificadas
botanicamente foram distribuídas nas unidades de Farmácias Vivas implantadas em vários
municípios do estado do Ceará, passando a se adequar seu uso como medicinal pelas
comunidades em substituição a C. citriodora.
3.4 Eucalyptus tereticornis Smith (Myrtaceae)
Eucalyptus tereticornis Smith possui casca lisa, de coloração pardo-acinzentadas,
que se desprende em grandes placas deixando uma superfície de coloração branca, cinza ou
azulada, apresenta folhas jovens pecioladas e opostas, em seguida quando adultas são alternadas,
estreitas lanceoladas, glabras, frequentemente curvadas, o ápice é pontiagudo, e mais espessas
na base, possuem coloração verde brilhante, apresentando aproximadamente 20 cm de
comprimento e 2,7 cm de largura. A inflorescência é axilar, não ramificada, contendo de 7 a 11
flores com estames de coloração branca. O fruto é uma cápsula ovoide e dentro contém
pequenas sementes marrons. O tronco apresenta uma base reta e eixo cilindrico podendo
alcançar 30 a 45 m de altura e de 1 a 2 m de diâmetro (Figura 1) (ALVARADO; ALVARADO;
MENDOZA, 2003; BROOKER et al., 2004).
3.4.1 Clima
Encontrado principalmente no semiárido brasileiro por se desenvolver bem locais
cuja precipitação anual varia de 800 a 1.500 mm, com temperaturas mais elevadas, cuja
temperatura máxima das médias varia de 22 e 32° C (ALVARADO; ALVARADO; MENDOZA,
2003). As variações climáticas podem causar alterações no crescimento, no desenvolvimento,
na morfologia e nas funções fisiológicas das plantas, como forma de adaptação. Para a
caracterização agronômica e melhoramento de espécies, deve-se considerar os fatores abióticos
que interferem diretamente nos compostos (TSORMPATSIDIS et al., 2008).

´
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Figura 1 – Eucalipto medicinal do Nordeste brasileiro (Eucalyptus tereticornis Smith.) na
Macrorregião de Saúde de Fortaleza, em Fortaleza, CE.

Fonte: elaborada pelo autor. A: Botões florais; B: Flor em antese; C: Flores fecundadas com peças florais e sem
peças florais; D: Árvore de E. tereticornis; E: Folha madura.
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3.4.2 Usos potenciais
Segundo Drumond e Oliveira (2006) a Embrapa Semiárido selecionou diversas
espécies do gênero Eucalyptus potenciais para a região Semiárida do Brasil, e através do
Programa Nacional de Pesquisa Florestal no Semiárido Brasileiro, implantou vários
experimentos em diferentes estados do Nordeste, introduzindo 24 espécies, as quais as que mais
se destacaram foram: E. camaldulensis, E. tereticornis, E. exserta, E. crebra.
O setor florestal brasileiro mantém, em regime de produção, cerca de 3 milhões de
hectares de plantações de eucalipto com rápido crescimento, sendo considerada uma das
maiores plantações de eucalipto do mundo, encontradas principalmente no sul e sudeste do
Brasil, sendo o E. grandis, E. urophylla, E. citrodora, E. tereticornis e E. camaldulensis as
espécies mais plantadas, o que torna o Brasil o maior produtor mundial de celulose de eucaliptos
(DRUMOND; OLIVEIRA, 2006; SOARES et al., 2007).
Esses ganhos de produção significativos para o gênero Eucalyptus deve-se a
utilização adequada de diversas técnicas, como preparo e fertilização de solo, combate a pragas
e doenças e melhoramento genético, com plantios de variedades puras ou híbridas, bem como
a clonagem de materiais, visando bom rendimento e principalmente a qualidade dos óleos
essenciais, mantendo as características favoráveis, além de aumentar a homogeneidade dos
povoamentos (HIGASHI; SILVEIRA; GONÇALVES, 2000).
A madeira de E. tereticornis é excelente para lenha e carvão. É utilizada para
diversos fins, como serraria, estruturas, construções, postes, mourões, lenha, carvão e papel
(PEREIRA et al., 2000; ALVARADO; ALVARADO; MEDOZA, 2003). E devido suas
características físicas e sua composição química possui potencial para uso em celulose e papel
(ALVES et al., 2011).
Já a utilização de E. tereticornis como medicinal, esta compõe a Relação Estadual
de Plantas Medicinais (CEARÁ, 2009), porém, não está incluída na Farmacopeia Brasileira.
No semiárido brasileiro seu uso tem se adequado através do Programa Farmácias Vivas, por
suas propriedades balsâmica, expectorante e antisséptica das vias respiratórias, sendo
amplamente utilizado na medicina popular, para o tratamento de resfriados, gripe, bronquite e
sinusite (MATOS, 2007).
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3.5 Metabólitos secundários

O metabolismo é constituído por o conjunto de reações químicas que ocorre
constantemente em cada célula do vegetal. Os compostos químicos que são sintetizados e
degradados por diversas reações químicas, mediadas por enzimas, recebem o nome de
metabólitos (FONSECA, 2001; SIMÕES et al., 2010).
Os vegetais possuem caminhos metabólicos semelhantes para a produção de
compostos que são essenciais para a sua sobrevivência, como: açúcares, aminoácidos, ácidos
graxos, proteínas e lipídeos, sendo chamado de metabolismo primário. Além disso, os vegetais
possuem a capacidade de produzir, transformar e acumular outras substâncias não essenciais
para o seu organismo, mas que promovem vantagens na sobrevivência e perpetuação da espécie,
sendo chamados de metabólitos secundários (FONSECA, 2001; SIMÕES et al., 2010).
Portanto, diferente dos metabólitos primários os metabólitos secundários entre eles
os óleos essenciais, geralmente não possuem ligação com o processo de fotossíntese, respiração,
transporte e diferenciação. E possuem distribuição restrita nos vegetais, uma vez que
metabólitos secundários específicos são encontrados em apenas uma espécie de planta ou um
grupo de espécies taxonomicamente relacionadas, ao passo que os metabólitos primários
básicos são encontrados por todo o reino vegetal (TAIZ; ZEIGER, 2002).
No entanto, os metabólitos secundários podem desempenhar diferentes funções nos
vegetais, desde conferir a coloração de flores, auxiliando no processo de polinização ao atrair
insetos polinizadores e consequentemente na reprodução dos vegetais, ou na coloração de frutos
promovendo maior dispersão de sementes ao atrair animais que se alimentam desses frutos
(GARCÍA; CARRIL, 2009). Além disso, muitos dos compostos do metabolismo secundário
são conhecidos pela sua capacidade de proteger os vegetais contra predadores ao conferir às
plantas sabor amargo, podendo ser utilizado como pesticidas (GALLO et al., 2002).
A síntese de metabólitos secundários pode sofrer influência de diversos fatores
bióticos e abióticos, como: sazonalidade, ritmo circadiano e desenvolvimento; temperatura;
disponibilidade hídrica; radiação ultravioleta; nutrientes; altitude; poluição atmosférica;
indução por estímulos mecânicos ou ataque de patógenos modificando a sua quantidade e
qualidade (GOBBO NETO; LOPES, 2007). Por isso, como e quando um vegetal é coletado é
um dos fatores de maior importância para o estudo desses metabolitos, visto que, variações
podem coordenar ou alterar a produção desses compostos (FALKENBERG; SANTOS;
SIMÕES, 2000).
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Segundo Taiz e Zeiger (2002) os metabólitos secundários das plantas podem ser
divididos em três grupos distintos quimicamente: terpenos, compostos fenólicos e compostos
contendo nitrogênio. Terpenos, os quais são os principais constituintes dos óleos essenciais, são
sintetizados a partir da rota do ácido mevalônico ou de intermediários básicos da glicólise (Rota
MEP). Compostos fenólicos são substâncias com caráter aromático formadas através do ácido
chiquímico ou do ácido malônico. Os produtos secundários contendo nitrogênio, tais quais
alcalóides, são biossintetizados primariamente de amino ácidos (Figura 2).

Figura 2. Principais rotas de biossíntese de metabólitos secundários a partir do metabolismo
primário.

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.5.1 Terpenos

Os terpenos constituem a maior classe de metabólitos secundários, geralmente as
substâncias desta classe são insolúveis em água. Sua síntese é a partir de acetil-CoA ou de seus
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intermediários glicolíticos. Derivam-se da união de unidades C5, que apresentam um esqueleto
ramificado de isopentano e são classificados pelo número de unidades C5 que possuem. Sendo
assim, os terpenos de 10 carbonos são chamados de monoterpenos; os de 15 carbonos são os
sesquiterpenos e os terpenos de 20 carbonos os diterpenos, os terpenos maiores incluem
triterpenos, tetraterpenos e politerpenoides (Figura 3) (TAIZ; ZEIGER, 2013).
Figura 3. Biossíntese de terpenos. IPP (C5) são unidades básicas dos terpenos sintetizadas por
duas rotas diferentes que se combinam com DMAPP (C5) para formar terpenos de 10 e 15
carbonos ou mais.

Fonte: elaborada pelo autor.
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Os óleos essenciais são formados principalmente pela mistura de monoterpenos e
sesquiterpenos, que são estruturas terpênicas de menor massa molecular e apresentam
volatilidade acentuada, essa característica é responsável pelo aroma característico dos produtos
naturais, particularmente de folhas, frutas cítricas, ervas aromáticas, especiarias e condimentos
(TAIZ; ZEIGER, 2013; FARKAS; MOHÁCSI-FARKAS, 2014).
3.6 Óleos essenciais
Os óleos essenciais são produzidos por estruturas secretoras como pelos glandulares,
células parenquimáticas diferenciadas, canais ou bolsas, localizadas em partes específicas ou
em toda a planta, dessa forma, podemos encontrar óleo essencial em diferentes partes das
plantas e os óleos essenciais extraídos de diferentes locais de uma mesma planta podem
apresentar composição química distinta. Nas espécies de eucalipto os óleos essenciais são
encontrados principalmente nas folhas, em cavidades globulares, sendo a origem biossintética
relacionada com o metabolismo secundário, conferindo capacidade de adaptação às condições
do meio (SIMÕES; SPITZER, 1999).
São obtidos a partir de extração em plantas aromáticas, contendo vários compostos
em concentrações variáveis, caracterizados principalmente por apresentar componentes
majoritários com concentrações bastante elevadas quando comparados com outros
componentes (BAKKALI et al., 2008; CAVAGLIERI; PADILHA; PRADO, 2018).
Por serem formados por misturas de compostos voláteis, são praticamente
insolúveis em água, porém, quando em estado de vapor são miscíveis com o vapor d’água,
permitindo sua obtenção a partir de equipamentos especiais (CRAVEIRO; MATOS;
ALENCAR, 1976), sabendo disso, os autores criaram um sistema de extração de óleo essencial
por arraste a vapor d’água (Figura 4)
A extração por arraste a vapor d’água é simples, uma das mais antigas para extração
de óleo essencial, nesse processo o vapor d’água penetra nos tecidos das plantas e promove o
arraste dos óleos essenciais por difusão através dos tecidos e a vaporização de todas as
substâncias voláteis, ao final da extração obtém-se água e o óleo, que são isolados, por diferença
de densidade, podendo assim o óleo ser retirado (BRAGA, 2002; SILVA; OLIVEIRA, 2003).
Os óleos essenciais de eucalipto geralmente são extraídos das folhas adultas e
juvenis, a extração pode ser realizada de diferentes formas, sendo que cada método é usado
visando extrair da melhor maneira possível o óleo essencial da planta a fim melhor aproveitálo. A extração pode ser por: prensagem ou pressão a frio, maceração, extração por solvente,
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vácuo e destilação a vapor d’água (SILVA, 2001; SILVA; OLIVEIRA, 2003).
São conhecidos cerca de 3.000 óleos essenciais, muitos deles utilizados para
fragrância e sabores (BAKKALI, 2008). De forma geral, os óleos essenciais são úteis para fins
analgésicos, fungicidade e antiviral, antiinflamatório, antiespasmódico, anticatarral,
equilibrante,

descongestionante,

cicatrizante,

diurético,

desintoxicante,

digestivo,

imunoestimulante, relaxante e sedativo (PRICE, 2014).
Figura 4. Aparelho para extração de óleo essencial por arraste a vapor d’agua

Fonte: Matos (2009, com adaptações). A: fonte geradora de vapor (Água); B frasco extrator (Material vegetal); C:
condensador; D: dispositivo separador (Óleo e Água); E: Vaso para recolher água co-destilada (Hidrolato).
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3.6.1 Óleo essencial de Eucalyptus
O óleo essencial de eucalipto pode ser obtido das folhas por arraste a vapor d'água,
separando-o da parte não-volátil, sendo o rendimento e sua composição química os fatores de
maior interesse (SILVA; OLIVEIRA, 2003). A classificação dos óleos essenciais de eucalipto
de acordo com a sua utilidade são: medicinal, industrial e perfumaria (VITTI; BRITO, 2003).
A Farmacopeia Brasileira estabelece que para a droga deve-se conter no mínimo
70% de cineol, essa finalidade vem sendo representada no Brasil principalmente pela espécie
E. globulus que possui em na composição de seu óleo essencial um elevado teor de 1-8 cineol,
responsável pela sua atividade antisséptica pulmonar (MATOS, 2007; SIMÕES, 2007).
A espécie E. globulus é cultivada principalmente em regiões de clima mais ameno,
com inverno chuvoso e temperaturas relativamente baixas, tem sido hibridizada com outras
climaticamente mais adaptadas visando a produção de celulose, tais fatores contribuíram para
que esta não se adaptasse aos climas mais quentes, limitando seu aproveitamento econômico
no Nordeste brasileiro.
Outra espécie de eucalipto adaptada ao semiárido nordestino é a Corymbia
citrodora por isso é muito utilizada erroneamente como medicinal nessas regiões, pois esta é
destinada apenas para uso industrial, cujo o óleo essencial é de interesse para a perfumaria,
caracterizado pelo elevado teor em citronelal, utilizado na produção de formulações de baixo
custo, como sabonetes e perfumes, além de possuir poder inseticida e repelente (MATOS, 2007;
VITTI; BRITO, 2003; FIGUEIREDO et al., 2013).
Geralmente as espécies de eucalipto tendem a apresentar um perfil semelhante com
base nos metabólitos secundários, porém, deve-se levar em conta fatores como localização
geográfica, disponibilidade de nutrientes no solo, poluição ambiental, altitude, estágio de
desenvolvimento, da espécie, estação do ano e ataque de patógenos, pois estes, podem
influenciar no teor de seus constituintes, aumentando ou diminuindo a sua quantidade
(SANTOS; MARTINS, 2007).
Contudo, outra espécie produtora de 1-8 cineol, e que pode ser utilizada como
medicinal é encontrada nessas regiões mais quentes, no semiárido brasileiro, a E. tereticornis
Smith, sendo bastante usada na medicina popular, porém, ainda não está incluída na
Farmacopeia Brasileira (MATOS, 2007).
Vitti e Brito (2003) concluíram que espécies de eucalipto aumentam o rendimento
de seus óleos essenciais nas estações secas, sendo a favor do clima semiárido brasileiro com
vista a utilização dos óleos essenciais dessas espécies para a indústria de medicamentos.
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3.7 Eucaliptol (1,8 Cineol)

O 1,8-cineol é um monoterpeno derivado de plantas, e o composto majoritário do
óleo essencial de diversas espécies de eucalipto medicinal (RODENAK-KLADNIEW et al.,
2020), cientificamente nomeado de 1,3,3-trimetil-2oxabiciclo[2.2.2.]-octano e popularmente
conhecido como eucaliptol ou cineol, um éter cíclico possui fórmula química C10H18O (Figura
5) e peso molecular de 154,24 g.mol-1 (MOCHI, 2005).

Figura 5 - Estrutura quimica da mólécula de 1,8-cineol.

Fonte: Bueno (2007).

Esse composto é um líquido incolor ou amarelo claro, com forte odor característico,
a baixa concentração, é considerado agradável pela maioria das pessoas, sendo usado em
aplicações de aromaterapia como também para desodorização. Sua densidade é 0,927 g/ml à
20ºC, ligeiramente menor que a da água (MOCHI, 2005).
É bastante conhecido por suas atividades biológicas, é responsável por diversas
atividades farmacológicas incluindo efeitos anti-inflamatórios (JUERGENS et al., 2004),
antioxidantes (CALDAS et al., 2014), no sistema respiratório, tanto por via oral como por via
inalatória apresenta atividade antisséptica da secreção brônquica, expectorante e lubrificante
(SIMÕES et al., 1999), antivirais (LI et al., 2016) e antimicrobiana para diversos
microrganismos incluindo espécies resistentes a antibióticos e antifúngicos (CIMANGA et al.,
2002; DELASQUIS et al., 2002).
O 1,8-cineol é amplamente responsável por uma variedade de propriedades
repelentes, por isso pode ser usado como inseticidas e pesticidas (DHAKAD, 2018).
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3.8 A importância dos estudos fitoquímicos e dos marcadores quimicos em extratos
vegetais para a produção de fitoterápicos
Os estudos fitoquímicos são utilizados para a identificação dos constituintes dos
vegetais, sobretudo das substâncias do metabolismo secundário, portanto, a realização da
prospecção fitoquímica é necessária e pode ser uma importante fonte de informação de interesse
terapêutico, uma vez que as plantas possuem um grande potencial biossintético e podem ser
responsáveis por ação biológica, e ao associar as etapas de isolamento e elucidação estrutural
dos estudos fitoquímicos com ensaios de atividade biológica, é possível analisar e caracterizar
frações ou substâncias bioativas (ABRANCHES, 2012; SOUZA; RESCAROLLI; NUNEZ,
2018)
A partir dessas substâncias do metabolismo secundário dos vegetais podem ser
desenvolvidos os fitofármacos, o que vem despertando grande interesse tanto pelos
pesquisadores em produtos naturais, quanto pelas indústrias farmacêuticas. O que requer uma
rápida seleção de compostos bioativos nos extratos de plantas, principalmente através de
procedimentos simples, rápidos e de baixo custo para que possam ser executados nos
laboratórios de fitoquímica (MONTANHER; PIZZOLATTI; BRIGHENTE, 2003).
Portanto, conhecer a atividade biológica do vegetal é requisito essencial para a
transformação da planta medicinal no produto fitoterápico, considerando também a importância
dos estudos de desenvolvimento de metodologias analíticas para essa finalidade. Sendo
necessário avaliar o teor das substâncias ativas e o perfil qualitativo dos constituintes químicos
de interesse presentes no vegetal, através de métodos espectrofotométricos, cromatográficos,
físicos, físicoquímicos ou químicos (ABRANCHES, 2012).
Além disso, é necessário estabelecer os marcadores químicos, estes são
componentes ou classe de compostos químicos, presente na matéria-prima vegetal, relacionado
com o efeito terapêutico, utilizado como referência no controle de qualidade da matéria-prima
vegetal e dos medicamentos fitoterápicos (BRAGA, 2003).
O marcador pode ser do tipo ativo, quando relacionado com a atividade terapêutica
do fitocomplexo, ou analítico, quando não demonstrada, até o momento, sua relação com a
atividade terapêutica do fito-complexo (BRASIL, 2014). Dessa forma, a presença destes é
especialmente válida para autenticar o material vegetal utilizado e essencial para garantir a
qualidade do produto (BRAGA, 2003).
A maioria dos medicamentos comercializados hoje possuem apenas um princípio
ativo responsável por sua atividade farmacológica, enquanto que os extratos vegetais
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apresentam em sua constituição a mistura de diferentes compostos com substâncias ativas,
parcialmente ativas e inativas que podem atuar em alvos farmacológicos distintos. Esses
extratos são utilizados por diferentes culturas e povos, ao longo dos séculos (FERREIRA;
PINTO, 2010).
Portanto, os extratos são as mais simples e tradicionais formas de derivados de
plantas medicinais e que podem ser utilizados no desenvolvimento de medicamentos e
cosméticos. Os extratos vegetais são obtidos por um ou mais processos extrativos, com base na
concentração e na intervenção do calor até a consistência desejada, podendo ser líquidos,
sólidos ou intermediários, sendo, classificados em extratos fluidos, extratos moles e extratos
secos (FONSÊCA, 2005; RODRIGUES et al., 2016).
Extrato fluido é a preparação líquida obtida de drogas vegetais por extração com
líquido extrator apropriado ou por dissolução do extrato seco correspondente, em que, exceto
quando indicado de maneira diferente, uma parte do extrato, em massa ou volume corresponde
a uma parte, em massa, da droga vegetal, utilizada na sua preparação (BRASIL, 2011).
Os extratos fluidos geralmente são extraídos com auxílio de solventes como etanol
e água. Para os extratos moles e sólidos, nestes os solventes são evaporados e processados até
a secura (SIANI, 2003). Segundo a Farmacopeia Brasileira o processo extrativo consiste na
passagem de solvente através da droga vegetal pulverizada previamente umedecida com líquido
extrator, mantida em percolador, sob velocidade de gotejamento controlada (BRASIL, 2018).
Podem ser obtidos por maceração, digestão, infusão, decocção, extração com
ultrassom, percolação, extração com soxhlet, extração por fluido supercrítico. Esses tipos de
extração originam extratos totais ou parciais, isto é, extratos parciais são àqueles preparados a
partir da planta integral e os parciais são àqueles produzidos pela separação seletiva de
determinado constituinte ou faixa de constituintes por meio físico ou químico utilizando-se um
ou mais órgãos da planta (SOUZA; MELLO; LOPES, 2011; OLIVEIRA et al., 2016).
Segundo Ribeiro (2000) para a garantia da qualidade de um extrato necessita que
um componente desse extrato que seja quantificável, estabelecendo-se depois a variação desse
componente. Assim, os lotes terão uma composição qualitativa e quantitativa semelhante.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Desenho do estudo
A pesquisa experimental, de natureza aplicada, do tipo descritiva, com base nos
seus objetivos, complementada com uma pesquisa documental, usando método de abordagem
quantitativa (LAKATOS; MARCONI, 2003; PRODANOV; FREITAS, 2013).
4.2 Local e período da pesquisa
Este trabalho foi conduzido na Macrorregião de Saúde de Fortaleza-CE (Figura 6),
em locais onde são produzidas mudas para implantação de unidades Farmácias Vivas. O clima
da região é Tropical Quente Sub-úmido, apresenta geralmente uma estação chuvosa nos meses
de janeiro a maio, a precipitação média anual é de 1.338 mm, enquanto a temperatura média
varia de 26 a 28ºC (IPECE, 2017).
Os dados de precipitação durante ao período de coletas foram fornecidos pela
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), coletados na
Universidade Estadual do Ceará em Fortaleza-CE (Gráfico 2).
Gráfico 2 – Precipitação pluviométrica (barras) e Temperatura média (linhas) em Fortaleza-CE,
referentes ao período de coleta das folhas de Eucaluptus tereticornis, janeiro/2018 a junho/2019.
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Figura 6 - Mapa da Macrorregião de Saúde de Fortaleza-CE e locais de coleta de Eucalyptus
tereticornis Smith (Myrtaceae).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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As atividades foram desenvolvidas durante os anos de 2018 e 2019, no Laboratório
de Produtos Naturais da UFC, com o apoio do Parque de Desenvolvimento Tecnológico
(PADETEC), Laboratório de Farmacotécnica da Faculdade de Farmácia da UFC e Núcleo de
Fitoterapia do Ceará (NUFITO).
4.3 Amostras
As folhas de E. tereticornis foram coletadas da planta matriz localizada no Horto
de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos da Universidade Federal do Ceará
(HPMATOS-UFC), que é um banco de germoplasma, e dos seus clones localizadas no Núcleo
de Fitoterapia do Ceará (NUFITO), no Centro de Desenvolvimento da Família (CEDEFAM) e
Farmácia Viva de Maracanaú, localizados na Macrorregião de Fortaleza- CE (Tabela 1).
As folhas frescas foram coletadas de árvores jovens e adultas, cuja idade exposta
coincide com a aquisição e cultivo da espécie, informadas pela professora Mary Anne Medeiros
Bandeira, atual responsável do HPMATOS-UFC, assim sendo: HPMATOS-UFC (1983: 37
anos), NUFITO 1 (2004: 6 anos), NUFITO 2 (1998: 22 anos), CEDEFAM (1995: 25 anos) e
MARACANAÚ (1995: 25 anos), na estação chuvosa (janeiro a junho) e estação seca (julho a
dezembro), preferencialmente às 9:00 horas da manhã e apenas uma coleta às 15 horas da tarde
a fim de comparação. As folhas foram secas à sombra, com circulação de ar, por 7 dias.
Foi observado o registro da exsicata do material vegetal da planta Matriz do Horto
de Plantas Medicinais, depositada no Herbário Prisco Bezerra (HPB) na UFC com número
24743.
Tabela 1. Locais de coleta e idade das plantas de Eucalyptus tereticornis Smith. (Myrtaceae) na
Macrorregião de Saúde de Fortaleza.
Macrorregião

Fortaleza

Local

Idade

Horto de Plantas Medicinais (HPMATOS-UFC)

37 anos

Núcleo de Fitoterapia do Ceará (NUFITO 1)

6 anos

Núcleo de Fitoterapia do Ceará (NUFITO 2)

22 anos

Centro de Desenvolvimento da Família (CEDEFAM)

25 anos

Farmácia Viva de Maracanaú (MARACANAÚ)

25 anos

Fonte: elaborada pelo autor.
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4.4 Coleta de dados
Foi realizada em quatro etapas: Etapa I: estudos preliminares; Etapa II: Acervo
científico do Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos (HPMATOS-UFC)
banco de dados dos óleos essenciais. Etapa III: Extração e análise do óleo essencial de E.
tereticornis; Etapa IV: Determinação de marcadores químicos ativos e/ou analíticos no extrato
fluido por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE).
4.4.1 Etapa I: estudos preliminares
4.4.1.1 Abordagem fitoquímica: prospecção dos constituintes químicos
A prospecção química preliminar foi realizada nas amostras constituídas por folhas
frescas, de acordo com as técnicas descritas por Matos (2009), através do qual foram
determinadas a presença das principais classes de metabolitos secundários: alcaloides,
cumarinas, heterósides cianogênicos, heterósides flavônicos, heterósides digitálicos,
heterósides antraquinônicos, saponinas, taninos e esteroides, análises realizadas em triplicata.
4.4.1.2 Determinação da perda por dessecação
A determinação de substância volátil nas folhas (água e outros compostos voláteis)
método gravimétrico, foi realizada em triplicata, através do método gravimétrico de balança
por infravermelho, utilizando um analisador de umidade por infravermelho a 120° por 90 min
em amostras de 1g de folhas frescas (BRASIL, 2010), com modificações.
4.4.1.3 Determinação do teor de cinzas
A determinação de cinzas totais tem por finalidade verificar a quantidade de
minerais presente no material vegetal, esta análise foi realizada utilizando 3g do material
vegetal pulverizado, em seguida transferido para cadinho previamente tarado, para posterior
incineração na Mufla, cuja temperatura vai ser aumentada gradativamente até atingir 600º
quando todo o carvão será eliminado, então a amostra foi resfriada em dessecador, pesada e
calculado a porcentagem de cinzas em relação à droga seca ao ar, as análises serão realizadas
em duplicata (BRASIL, 2010).
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4.4.2 Etapa II: Extração do óleo essencial de Eucalyptus tereticornis Smith. (Myrtaceae)
4.4.2.1 Extração do óleo essencial através do arraste direto por vapor d’água
A extração do óleo essencial de E. tereticornis foi realizada utilizando folhas frescas
e secas, separadamente, que foram trituradas, pesadas e colocadas em frasco acoplado a um
condensador e a uma fonte geradora de vapor d’água para extração do óleo essencial por arraste
a vapor d’água por 1 hora (CRAVEIRO et al., 1981). Finalizada a operação, o óleo essencial
foi tratado com sulfato de sódio anidro para posterior análise. Esse método foi escolhido a fim
de comparação, por ser o mesmo utilizado nas análises realizadas pelo Professor Matos.
4.4.2.2 Rendimento (%) do óleo essencial
O rendimento (%) do óleo essencial foi calculado com Base Livre de Umidade
(BLU), que utiliza o volume óleo obtido na extração, a quantidade de material vegetal utilizado
e o teor de umidade desse material (SANTOS et al., 2004).
TO= _______Vo_______ x 100
Bm – (Bm x U)
100
TO = teor de óleo ou rendimento de extração (%).
Vo = volume de óleo extraído (ml), lido diretamente na escala do tubo separador.
Bm = biomassa aérea vegetal (folhas e ramos finos), medida em gramas.
(Bm x U) /100 = quantidade de umidade ou água presente na biomassa.
100 = fator de conversão para porcentagem
4.4.2.3 Reação de caracterização do 1,8-Cineol
Com o intuito de verificar a presença do 1,8-cineol composto majoritário de E.
tereticornis realizou-se a reação de caraterização, com auxílio de uma lâmina de vidro, foi
colocada uma gota do óleo essencial extraído das folhas de E. tereticornis. Posteriormente,
adicionou-se 2 gotas de ácido fosfórico e observou-se a reação, cuja formação de um produto
de adição sólido cristalino deve ser observada (MATOS, MATOS, 1989).
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4.4.2.4 Determinação do perfil Cromatográfico por Cromatografia em Camada Delgada (CCD)
do óleo essencial
Foi realizado o perfil cromatográfico dos óleos essenciais obtidos na técnica de
arraste a vapor d’água, em placa de sílica utilizando-se o 1,8-cineol (Eucaliptol) como padrão,
eluente clorofórmio, e revelador vanilina sulfúrica, as placas foram colocadas para secar em
estufa, para serem analisados os perfis cromatográficos e calculados os Rf (BEZERRA, 2014).
4.4.2.5 Análise do óleo essencial por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de
Massa
Após a extrato os óleos essenciais foram tratados com sulfato de sódio anidro e
analisado em Cromatógrafo Gasoso acoplado a detector de Espectrometria de Massas (GC/MS
ShimadzuQP-2010s). Utilizando o Gás de arraste hélio 5.0 (99,999% de pureza) com fluxo de
1,0 mL por min. A coluna utilizada foi Equit-5 (5% fenil e 95% depolidimetilsiloxano) com 30
mm de comprimento por 25 mm de diâmetro e 25 µm de espessura do filme líquido. A
programação de temperatura iniciou com 60ºC até 246ºC numa taxa de 3ºC/min. Totalizando
62,0 min. A voltagem do detector utilizada foi 70 eV com faixa de massas variando de 30 a 500
m/z. A temperatura da fonte de ionização e da interface foi 240ºC. A temperatura do injetor foi
220ºC com modo de injeção split 1:10. O volume de injeção foi 1µL. Foi retirada uma alíquota
de 10 µL de cada uma das amostras de óleo essencial de E. tereticornis e dissolvido em 990 µL
de diclorometano/hexano 1:1- grau Cromatográfico.
A identificação dos constituintes foi realizada usando-se a biblioteca de espectro
NIST 69 e interpretação dos respectivos espectros de massas (NIST, 2020).
4.4.3 Etapa III: Acervo científico do Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu
Matos (HPMATOS-UFC) banco de dados dos óleos essenciais.
Os cromatogramas e espectros de massas dos óleos essenciais de Eucalyptus
realizados pelo Professor Matos, que encontram-se arquivados no seu acervo cientifico no
Horto de Plantas Medicinais da UFC foram catalogados, conforme a espécie utilizada, local de
coleta, data, horário de coleta, época e teor dos principais compostos químicos, para
posteriormente serem comparados com as amostras de óleo essencial obtidos neste estudo, a
fim de verificar o teor de 1,8-cineol após anos de implantação do projeto Farmácias Vivas.

47

4.4.4 Etapa IV: Padronização do extrato fluido
4.4.4.1 Preparo inicial da amostra
Foram utilizadas aproximadamente 2.000g de folhas de E. tereticornis desidratadas
que foram trituradas em microprocessador e o tamanho das partículas padronizado em tamiz de
malha 40 mesh, o pó obtido foi utilizado para a preparação do extrato fluido (BUENO, 2007).
4.4.4.2 Obtenção do extrato fluido
Foi preparado empregando-se o processo C de percolação descrito na Farmacopeia
Brasileira (BRASIL, 2019). De acordo com este processo, 1.000g das folhas desidratadas e
pulverizadas foram divididas em três porções de respectivamente, 500g, 300g e 200g.
Inicialmente foi utilizada a primeira porção (500g), esta foi umedecida com 500mL de etanol e
água (3:1) e deixada em maceração por seis horas, então o pó umedecido foi transferido para o
percolador, adicionando 1.500mL do liquido extrator (etanol e água), em seguida, foi feita a
percolação vagarosamente, coletando separadamente 200mL (F1) e cinco frações de sucessivas
de 300mL enumeradas (F2 a F6). Em seguida foi umedecida a segunda porção (300g),
utilizando a primeira fração de 300mL (F2) da percolação anterior e macerou-se por seis horas,
depois percolou-se vagarosamente utilizando as outras frações (F3 a F6) na ordem em que
foram recolhidas, separando-se e reservando-se os primeiros 300mL (F7) e mais cinco frações
de 200mL (F8 a F12). A terceira porção (200g) foi umedecida com a primeira fração de 200mL
do segundo percolato (F8) e macerou-se por seis horas, percolou-se utilizando as frações F9 a
F12 até obter 500mL de extrato. Finalmente juntou-se as 3 frações isoladas para a obtenção de
1.000mL de extrato fluido (1:1).
4.4.4.3 Análise em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)
A análise do extrato fluido foi realizada em Cromatografo Líquido de Alta
Eficiência Varian, composto por duas bombas de fluxo contínuo Dynamax modelo SD-200, um
injetor manual de loop 20 µL, um detector UV/vis ajustável para até dois comprimentos de
onda, utilizou-se uma coluna RP C18 5 µm (250x4,6mm), fluxo da fase móvel de 1mL/min. As
análises dos cromatogramas foram realizadas usando o software Varian star.
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Para análise de 1,8-cineol, foram usadas como fase móvel, Metanol:Água (90:10)
a 0,1% de ácido acético (eluente A) e Metanol:Água (10:90) a 0,1% de ácido acético (eluente
B): inicialmente com um período isocrático do eluente B (10 min), então um gradiente linear
de 0 a 100% do eluente A (25 min) e finalmente um isocrático do eluente A (10 min). Após cada
análise, a coluna foi equilibrada às condições iniciais por 10 min com um gradiente linear de
volta às condições iniciais: Metanol 10%.
Foi realizada uma leitura do padrão de 1,8-cineol em Espectrofotômetro na faixa
compreendida entre 200 e 400nm para obtenção do comprimento de onda, sendo este utilizado
para a análise por CLAE. Foram injetadas diluições proporcionais do padrão de 1,8-cineol em
Metanol (0,5%; 1,0%; 1,5% e 2,0%) respectivamente, para determinação das áreas e criação da
curva de linearidade, as análises foram realizadas em duplicata.
O extrato fluido foi diluído em Metanol em várias concentrações (5%; 10%; 15%;
20%) e para cada diluição foram injetados 20 µL, usando-se o mesmo comprimento de onda
obtido para o padrão de 1,8-cineol. A presença deste marcador químico no extrato fluido foi
detectada com base na análise do tempo de retenção fornecido pelos espectros em comparação
com o padrão. Assim, para a quantificação do teor de 1,8-cineol relacionou-se a concentração
com área fornecida pelo padrão e pela amostra (FONSECA et al., 2004).
Ao realizar a abordagem fitoquímica preliminar verificou-se a presença de
cumarina nas folhas de E. tereticornis, portanto, decidiu-se analisar a presença deste composto
no extrato fluido. Para a determinação da presença de cumarina no extrato fluido foi realizada
uma partição líquido-líquido utilizando extrato fluido/clorofórmio (1:1). As frações foram
separadas e analisadas por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) para verificar a presença
de cumarinas. Utilizou-se como fase móvel clorofórmio e como revelador KOH, a confirmação
foi realizada pela presença de fluoresencência verde quando exposto em detector ultra violeta
254nm (MATOS, 2009).
Foi realizada a análise do extrato fluido a 5% por Cromatografia Líquida de Alta
Performance (CLAE), seguindo a metodologia proposta por Celeghini, Vilegas e Lanças (2001)
utilizando-se o padrão de cumarina (5µg/mL). Para quantificar o teor de cumarina presente no
extrato relacionou-se a concentração utilizada com a área sob o pico da amostra e do padrão
(FONSECA et al., 2004).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Etapa I: estudos preliminares
5.1.1 Abordagem fitoquímica
Segundo Simões et al. (2007), testes fitoquímicos tem por finalidade identificar os
constituintes químicos presentes em espécies vegetais, indicando os metabólitos secundários,
que podem caracterizar os princípios ativos encontrados nos vegetais, o conhecimento prévio
desses componentes químicos encontrados nos vegetais é necessário, visto que uma vez
detectada a presença de determinados grupos químicos, direciona-se para futuras análises.
Por meio dos testes fitoquimicos preliminares realizados nas folhas frescas de E.
tereticornis verificou-se que todos os acessos apresentam as mesmas classes químicas (Tabela
2), caracterizando importantes grupos do metabolismo secundário como taninos, saponinas,
cumarinas, flavonoides e esteroides. Corroborando com o estudo de Tiwari e Sahu (2018) que
em E. tereticornis observaram as mesmas classes de metabolitos secundários.
Tabela 2 - Prospecção fitoquímica das folhas frescas de E. tereticornis coletadas em diferentes
regiões de Fortaleza - CE.
Constituintes
químicos

Local de coleta
HPM1

NUF21

NUF22

CED3

MAR4

Alcaloides

-

-

-

-

-

Esteroides

+

+

+

++

+

Cianogênicos

-

-

-

-

-

Digitálicos

-

-

-

-

-

Flavonoides

++

+

+

+

+

Saponinas

++

++

++

++

+

Taninos

+++

++

+++

+++

+++

Cumarinas

++

++

+++

+

+

-

-

-

-

-

Antraquinônicos

Fonte: Elaborada pelo autor. +++: fortemente positivo; ++: moderadamente positivo; +: fracamente positivo e -:
negativo; 1Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos; 2Núcleo de Fitoterapia do Ceará, 1: 6 anos,
2: 22 anos; 3Centro de Desenvolvimento da Família; 4Maracanaú.
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A presença dos flavonoides foi confirmada pela observação da coloração alaranjada
ao realizar o teste fitoquímico (Figura 7), é uma classe importante e diversificada dos
metabólitos secundários. Apresentam atividades farmacológicas, como: atividade antiviral,
antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral, estrogênica e ação sobre a permeabilidade capilar
(SIMÕES et al, 1999; SIMÕES et al., 2016).
Figura 7 - Testes fitoquímicos das folhas frescas de Eucalyptus tereticornis Smith. (Myrtaceae).

Fonte: elaborada pelo autor.

Verificou-se a presença de Taninos condensados confirmados através da coloração
e pela formação de precipitado (Figura 7). Taninos são facilmente encontrados nos vegetais,
são adstringentes e formam complexos com proteínas, alcaloides e gelatinas. Apresentam
atividade anti-inflamatória e cicatrizante (MONTEIRO, et al 2005; NAUMANN et al., 2017;
LOPES; MORAES; BOBEK, 2019).
O para o teste de saponinas foi positivo com a observação de espuma persistente
por mais de 15 min (Figura 7). São glicosídeos de esteroides, que quando em contato com a
água se dissolvem e diminuem a tensão superficial do líquido formando espuma (Segundo a
Sociedade Brasileira de Farmacognosia, 2020), portanto, têm ação detergente e emulsificante e
podem ser utilizadas em formulações cosméticas.
O teste para esteróides foi positivo, confirmado pela reação Liebermann-Burchard
cuja coloração azul esverdeada foi observada (Figura 7). Os fitoesteróis apresentam estrutura
semelhante ao colesterol e possuem várias propriedades farmacológicas, como a de redução da
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absorção de colesterol, minimizando o colesterol LDL no sangue, além dos problemas
cardiovasculares (SHAHZAD et al., 2017).
A presença de cumarina foi confirmada ao observar a fluorescência verde. As
cumarinas estão presentes em alguns vegetais, são uma série de compostos que possuem em
comum um anel aromático fundido em um anel de lactonas condensado e possuem ação
broncodilatadora e anti-inflamatória (SRIKRISHNA, GODUGU; DUBEY, 2018; OLIVEIRA
JUNIOR, et al., 2018).
5.1.2 Determinação da perda por dessecação
As folhas inteiras de E. tereticornis dos diferentes locais de coleta ao serem
expostas a 120ºC por 90min apresentaram perda por dessecação variando de 41,94% a 58,29%
(Tabela 3). Foi possível observar que rapidamente as folhas perdem compostos voláteis, em
aproximadamente 10 min e permanece constante em todas as amostras (Figura 8).
Bezerra (2014) estudando E. tereticornis obteve resultados semelhantes, onde
verificou que o teor variou de 55,1% a 58% utilizando as mesmas condições de temperatura e
tempo. Ribeiro (2018) estudando E. globulus obteve resultado semelhante (57,2%) de perda por
dessecação em estuda a 105ºC até o peso constante.
Tabela 3 – Perda por dessecação das folhas inteiras de Eycalyptus tereticornis Smith.
(Myrtaceae) submetidas a 120ºC por 90min em analisador de umidade por infravermelho.
Local de coleta
HPM1

Perda por dessecação (%)
1ª Repetição 2ª Repetição 3ª Repetição
44,68
51,58
50,85

49,04

Desvio
Padrão
3,79

Média

NUF21

48,50

46,68

41,94

45,71

3,39

NUF22

44,90

58,29

48,35

52,18

5,35

CED3

56,45

51,49

52,03

53,32

2,72

MAR5

53.16

55.12

46,48

52.59

5,31

Fonte: Elaborada pelo autor. 1Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos; 2Núcleo de Fitoterapia
do Ceará, 1: 6 anos, 2: 22 anos; 4Centro de Desenvolvimento da Família; 5Maracanaú.
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Figura 8. Perda por dessecação das folhas inteiras de Eucalyptus tereticornis Smith. (Myrtaceae)
em analisador de umidade por infravermelho a 120ºC por 90min.
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Fonte: Elaborada pelo autor. A: Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos; B: Núcleo de
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Família; E: Maracanaú.
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5.1.3 Determinação do Teor de Cinzas
O teor de cinzas totais é um indicativo da quantidade de sais minerais presente na
amostra (LIMA et al., 2019). A sua determinação é muito importante para o controle de
qualidade uma vez que tem o objetivo de verificar a presença de impurezas inorgânicas nãovoláteis que podem estar contaminando a droga vegetal (BRASIL, 1996).
Segundo a Farmacopeia Brasileira o valor esperado para o teor de cinzas totais de
folhas desidratadas de eucalipto é de no máximo 6,0% (BRASIL, 2019). Neste estudo, o teor
de cinzas das amostras de E. tereticornis variou em média de 4,40% a 7,95% (Tabela 4).
O teor de cinzas totais das folhas coletadas no NUFITO 2 variou de 4,40% a 4,57%
estando dentro do valor máximo sugerido e foi semelhante ao verificado por Bueno (2007) em
trabalho realizado com Eucalyptus globulus onde verificou que o percentual de cinzas foi de
4,50% indicando baixa contaminação por resíduos de areia e poucas impurezas inorgânicas e
não voláteis.
Além do NUFITO as amostras coletadas no HPMATOS-UFC e na Farmácia viva
de Maracanaú estão dentro do valor máximo sugerido pela farmacopeia brasileira, com teor de
cinza de 5,35% e 5,90%, respectivamente. Apenas as amostras coletadas no CEDEFAM
apresentaram elevado teor de cinzas (7,95%), refletindo elevada contaminação por resíduos e
impurezas, interferindo na qualidade da amostra, acredita-se que este resultado pode ser devido
à presença de maior poluição, visto que próximo ao local o tráfego de automóveis é elevado e
há residências nas proximidades, diferente dos outros locais de coleta, além disso, a manutenção
no local não é feita regularmente.
Tabela 4 - Teor de Cinzas Totais das folhas secas de Eucalyptus tereticornis Smith.
Local de coleta

Teor de Cinzas Totais (%)

Média

Desvio
padrão

1ª Repetição

2ª Repetição

HPM1

5,90

5,90

5,90

0

NUF21

3,50

4,80

4,65

1,63

NUF32

4,00

4,80

4,40

0,56

CED4

8,00

7,90

7,95

0,07

MAR5

5,40

5,30

5,35

0,07

Fonte: Elaborada pelo autor. 1Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos; 2Núcleo de Fitoterapia
do Ceará (6 anos), 3Núcleo de Fitoterapia do Ceará (22 anos); 4Centro de Desenvolvimento da Família; 5Maracanaú.

54

5.2 Etapa II: Extração e análise do óleo essencial de Eucalyptus tereticornis Smith.
(Myrtaceae)
5.2.1 Rendimento (%) do óleo essencial
O rendimento do óleo essencial de E. tereticornis variou de 0,59% a 1,69%,
apresentou maior rendimento nas coletas realizadas na estação seca, exceto nas folhas coletadas
da planta mais nova do NUFITO (6 anos) cujo rendimento foi maior na estação chuvosa,
observou-se maior rendimento nas extrações realizadas com as folhas frescas (Tabela 5).
O rendimento das folhas coletadas no HPMATOS-UFC foi maior do que nas folhas
coletadas do NUFITO (22 anos) e do CEDEFAM tanto na estação chuvosa quanto na estação
seca. As folhas coletadas do NUFITO (6 anos) na estação chuvosa tiveram o rendimento de seu
óleo essencial maior do que a do NUFITO (22 anos) na mesma época de coleta.

Tabela 5 – Rendimento (%) do óleo essencial de Eucalyptus tereticornis Smith. (Myrtaceae)
coletados em diferentes regiões de Fortaleza-CE.
Rendimento de óleo essencial (%)

Local de
Coleta

Estação chuvosa

Estação seca

FF

FS

Média

FF

FS

Média

HPM1

1,45

1,20

1,32

1,69

1,68

1,68

NUF21

1,36

1,35

1,35

1,04

1,01

1,02

NUF32

0,83

0,67

0,75

1,09

1,01

1,05

CED4

0,73

0,59

0,66

1,06

0,67

0,86

MAR5

0,64

0,63

0,64

1,02

0,89

0,95

Fonte: Elaborada pelo autor. 1Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos; 2Núcleo de Fitoterapia
do Ceará (6 anos); 3Núcleo de Fitoterapia do Ceará (22 anos); 4Centro de Desenvolvimento da Família; 5Maracanaú.
FF: Folhas frescas; FS: Folhas secas.

Vitti e Brito (2003) estudando óleos essenciais de Eucalyptus da Austrália
obtiveram o rendimento de 0,9 a 1,0% em Eucalyptus tereticornis semelhante aos resultados
encontrados nessa pesquisa. Já em trabalho realizado por Pereira (2010) em Minas Gerais
verificou em espécies de Eucalyptus que o rendimento do óleo essencial de folhas secas variou
de 0,13% a 3,00%, em E. tereticornis obteve o rendimento de 2,30% sendo maior do que o
obtido neste trabalho.

55

Diversos fatores podem interferir no rendimento do óleo essencial, dentre eles a
idade da planta, o estádio de desenvolvimento, nutrientes disponíveis, sazonalidade, tempo,
clima, método de extração, tempo de extração. Segundo Ribeiro, Bonilla e Lucena (2018) há
poucos estudos na literatura que consideram a interferência dos fatores abióticos para a
obtenção de melhor rendimento.
5.2.2 Reação de caracterização do 1,8-cineol
O ácido fosfórico ao reagir com o 1,8-cineol (eucaliptol), formou precipitado na
forma de cristal, em todas as amostras de óleo essencial a reação foi positiva, com a formação
de precipitado esbranquiçado, confirmando a presença do 1,8-cineol. Matos e Matos (1989)
indicam a visualização da reação em microscópio, porém, conforme a Figura 9 a reação foi
visível a olho nu, corroborando com os resultados de Bezerra (2014).
Figura 9. Reação de caracterização do 1,8-cineol no óleo essencial de Eucalyptus tereticornis
Smith. (Myrtaceae).

Fonte: elaborada pelo autor.

5.2.3 Cromatografia em Camada Delgada do óleo essencial e padrão de 1,8-cineol
Verificou-se que os óleos essenciais apresentaram a mesma zona de coloração do
padrão de 1,8-cineol assim como descrito na Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2019),
caracterizando a presença deste composto. O Rf do padrão foi de 0,68 e foi compatível com o
Rf das amostras (Figura 10).
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Figura 10. Cromatografia em Camada Delgada do óleo essencial de Eucalyptus tereticornis
Smith. (Myrtaceae) e do padrão de 1,8-cineol.

Fonte: elaborada pelo autor. Rf: fator de retenção.

5.2.4 Análise do óleo essencial por CG-EM
A GC-MS é utilizada para a análise de substâncias voláteis nas condições da análise
(temperatura, gás, fluxo) presentes em uma espécie vegetal, e através dela é possível estabelecer
seus compostos majoritários e consequentemente os possíveis marcadores químicos para as
espécies de interesse (VALDÉZ; ERNESTO; RAMÍREZ, 2018).
A identificação dos constituintes foi realizada através da interpretação dos
cromatogramas e espectros de massas, observando-se os tempos de retenção e os compostos
sugeridos pelo programa. O pico correspondente ao 1,8-cineol apresenta o tempo de retenção
de 18 minutos (Figura 11). A confirmação destes constituintes foi realizada através da
comparação visual dos registros das fragmentações (m/z) com padrões da literatura.
Nos espectros de massas dos óleos essenciais verificou-se que tanto na estação
chuvosa quando na estação seca o 1,8-cineol (eucaliptol), apresentou-se como composto
majoritário em todos os acessos (Tabelas 7 e 8), diferindo de outros trabalhos (PEREIRA, 2010;
PUJIARTI; FENTIYANTI, 2017; NASPI et al., 2018). Além deste, foram identificados os
compostos: α-pineno, β-pineno, ρ-cimeno, limoneno, γ-terpineno, α-terpineol e aromadendreno
(Figura 12).
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Figura 11 - Cromatograma do óleo essencial das folhas frescas de Eucalyptus tereticornis Smith.
(Myrtaceae), coletadas no Horto de Plantas Medicinais professor Francisco José de Abreu
Matos, durante a estação chuvosa.

Fonte: elaborada pelo autor.

Os compostos α-pineno, β-pineno, ρ-cimeno, limoneno, γ-terpineno, α-terpineol e
aromadendreno podem ser responsáveis por diversas atividades farmacológicas. Dentre elas, a
atividade antimicrobiana, citotóxica, antioxidante, antinoceptiva e anti-inflamatória (SILVA et
al., 2010; LIBIA et al., 2016; GOMES, 2016; VALENTE et al., 2018).
Resultados semelhantes foram observados nos cromatogramas e presentes no
acervo cientifico do Professor Matos no HPMATOS-UFC indicando que o perfil do E.
tereticornis da planta matriz é o mesmo após anos de implantação do projeto Farmácias Vivas.
Singh et al. (2009) em estudo realizado com E. tereticornis coletados na Índia,
verificaram a composição dos óleos essenciais hidrodestilados a partir de folhas frescas e secas
de E. tereticornis analisado por meio de CG-EM, identificaram um total de 42 e 47 constituintes,
respectivamente, os principais constituintes do óleo de folhas frescas foram α-pineno (28,53%)
e 1,8-cineol (19,48%), enquanto no óleo das folhas secas, β-citronelal (14,15%), isopulegol
(13,35%) e β-citronelol (10,73%), diferindo do encontrado neste trabalho, onde foram
verificados apenas 16 constituintes e não observamos diferença na composição do óleo
essencial das folhas frescas e secas.
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Figura 12 – Estruturas químicas dos principais compostos encontrados no óleo essencial das
folhas de Eucalyptus tereticornis Smith (Myrtaceae).

Fonte: Elaborada pelo autor.

No estudo realizado por Pereira (2010) com E. tereticornis cultivados em Minas
Gerais, foram identificados um total de 20 componentes por meio de cromatografia gasosa
acoplada a espectrometria de massa, constituindo principalmente de β-pineno (22,4%), 1,8cineol (19,3%), α-pineno (13,6%), α-felandreno (10,3%), γ-terpineno (8,4%) e ρ-cimeno
(8,1%), o óleo essencial era rico em monoterpenóides. Assim como o estudo de Singh et al.
(2009), o percentual do 1,8-cineol não foi o maior observado, diferindo dos resultados obtidos
neste estudo.
O percentual de 1,8-cineol na maioria das amostras de E. tereticornis foi
visualmente maior na estação chuvosa quando comparado com a estação seca (Tabela 6 e 7).
Em ambientes com temperaturas elevadas, a membrana do tricoma pode-se romper e os
compostos voláteis são mais facilmente liberados, ocasionando a diminuição desses compostos
nas folhas (UENO; SAWAYA, 2019).
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Catalogando as análises realizadas pelo prof. Matos nos anos 1994 e 1997,
presentes no seu acervo científico no HPMATOS-UFC verificou-se nas análises realizadas em
E. tereticornis, cujos cromatogramas mostram que o teor de 1,8-cineol na estação chuvosa
(74,57%) foi maior do que na estação seca (63,17%), assim como o verificado neste estudo,
evidenciando que a estação chuvosa é mais adequada para a coleta de folhas.
O maior teor de 1,8-cineol foi obtido das folhas coletadas em MARACANAÚ na
estação chuvosa (82,68 e 84,12%) (Tabela 6), acredita-se que esse resultado se deve ao local
onde foi realizada a coleta, visto que fica próximo a uma região serrana, consequentemente com
maior umidade relativa, além disso, no local as manutenções são realizadas regularmente
mesmo que a sua Farmácia Viva não esteja funcionando atualmente.
Verificou-se que as folhas coletadas no CEDEFAM (Tabela 6 e 7) apresentaram
baixo teor de 1,8-cineol tanto na estação chuvosa (42,71 e 44,34%) quanto na estação seca
(40,26 e 39,38), acredita-se que seja devido não ser realiza regularmente uma manutenção no
local de coleta, porém, ainda assim o 1,8-cineol foi o composto majoritário e o teor foi maior
na estação chuvosa do que na estação seca.
Ueno e Sawaya (2019) estudando a influência de fatores ambientais na composição
do óleo essencial de Mikania laevigata e Mikania glomerata verificaram que a composição do
óleo varia ao longo do ano, assim como os resultados observados nesse estudo em E.
tereticornis, além disso, verificaram que o teor de alguns compostos diminuiu com o aumento
da temperatura e luminosidade, corroborando com o verificado nesse estudo, cujo teor de 1,8cineol diminuiu na estação seca.
Exceto na amostra do NUFITO (6 anos) que apresentou elevado teor de 1,8-cineol
(82,53% e 75,07%) na estação seca (Tabela 7), esse foi o maior teor obtido dentre todas as
extrações realizadas na estação seca, o que pode ser em decorrência da idade da planta, pois é
possível que folhas mais jovens apresentem maiores teores de 1,8-cineol que as mais velhas
(HE et al., 2000).
A idade e o estádio de desenvolvimento do vegetal podem afetar diretamente na
composição do óleo essencial, dessa forma o estudo da composição do óleo essencial
considerando diferentes idades do vegetal é essencial para a verificação dos parâmetros de
qualidade, uma vez que essa espécie é utilizada pelo programa Farmácias Vivas.
Nos acessos cujo teor de 1,8-cineol foi menor, apresentaram-se em maior
quantidade os compostos p-cimeno, γ-terpineno e Limoneno. Segundo Ueno e Sawaya (2019)
essa condição ambiental pode ocasionar modificações na biossíntese de compostos, levando a
diminuição ou aumento de alguns compostos.
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O teor de 1,8-cineol foi maior nas extrações realizadas com as folhas secas do que
em extrações com folhas frescas (Tabelas 7 e 8), acredita-se que seja porque ocorreu evaporação
de outros compostos aumentando assim o teor do 1,8-cineol. O mesmo foi observado por Mochi
(2005) em E. camaldulenses e afirmou que a secagem pode ter ocasionado a volatilização de
um ou mais compostos, aumentando assim a concentração do 1,8-cineol.
Foi realizada uma comparação da composição do óleo essencial do HPMATOSUFC conforme horário de coleta, verificou-se que o teor de 1,8-cineol nas folhas frescas
(71,45%) e folhas secas (69,73%) às 9 horas da manhã foi superior ao obtido nas folhas frescas
(65,73%) e secas (65,41%) às 15 horas da tarde (Tabela 7).
O mesmo ocorreu com as análises realizadas pelo Prof. Matos em março de 1994,
catalogando o seu acervo científico encontrou-se espectros de massas do óleo essencial de E.
tereticornis do HPMATOS-UFC cujo teor de 1,8-cineol pela manhã (70,88%) foi superior ao
teor da coleta a tarde (63,99%) (Tabela 6).
Ribeiro, Bonilla e Lucena (2018) afirmam que estudar a influência dos horários de
coleta na composição química dos óleos essenciais é essencial para o desenvolvimento de
fitoterápicos, em seu trabalho observaram que o teor e composição química do óleo essencial
sofreu influência direta do horário de coleta, onde o teor de alguns compostos foi maior em
determinado horário do dia, em uma de suas análises foi possível ver que o 1,8-cineol foi maior
durante a coleta realizada pela manhã às 8 horas do que à tarde.
Alguns acessos apresentaram na estação chuvosa o teor de eucaliptol dentro do
preconizado pela Farmacopeia Brasileira, esta estabelece que para a droga deve-se conter no
mínimo 70% de cineol (BRASIL, 1996). Assim como nas análises realizadas pelo professor
Matos na planta matriz em 1994 e 1997. Resultado semelhante foi encontrado (MATOS, 2007;
SIMÕES, 2007).
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Tabela 6 – Concentração relativa dos principais constituintes presentes nos óleos essenciais de E. tereticornis da Macrorregião de Fortaleza-CE, na
estação chuvosa. Os resultados são expostos em percentagem de área.
Constituintes

HPM1

NUF2 1

NUF2 2

CED

MAR

FF

FS

FF

FS

FF

FS

FF

FS

FF

FS

α-pineno

6.67

3.55

6.83

5.75

5.75

4.74

-

-

3.23

2.08

β-pineno

8.57

3.92

7.76

4.08

5.76

4.82

-

-

-

-

ρ-cimeno

-

-

8.93

12.60

-

-

12.33

14.77

-

-

0.92

-

2.54

-

-

-

1.57

-

-

-

γ-terpineno

-

-

12.16

8.55

-

-

8.27

7.64

-

-

α-terpineol

2.35

3.43

1.26

2.21

1.10

-

-

-

2.02

2.95

1,8-cineol

73.53

73.88

41.77

47.33

76.85

79.07

42.71

44.34

82.68

84.12

-

-

-

-

-

-

1.32

-

-

-

Aloaromadendreno

1.08

3.03

-

-

-

-

-

-

-

-

Aromadendreno

1.77

4.91

1.77

1.28

2.75

3.08

1.69

1.33

1.78

1.78

Borneol

1.07

1.67

-

1.20

-

-

-

-

-

-

Fenchol

1.14

1.69

-

1.31

-

-

-

-

-

-

Pinocarveol

1.08

2.22

-

1.04

1.68

2.35

-

-

-

-

Limoneno

-

-

13.25

11.32

4.39

3.75

28.57

29.26

10.30

9.07

Mirtenol

0.75

1.69

-

-

1.71

2.19

-

-

-

-

Sabineno

1.09

-

3.01

3.34

-

-

3.53

2.66

-

-

α-terpinoleno

2-pentanona

Fonte: Elaborada pelo autor. 1Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos; 2Núcleo de Fitoterapia do Ceará 1: 6 anos; 2: 22 anos; 3: 22 anos; 3Centro de
Desenvolvimento da Família; 4 Farmácia viva de Maracanaú. FF: Folhas frescas; FS: Folhas secas.
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Tabela 7 – Concentração relativa dos principais constituintes presentes nos óleos essenciais de E. tereticornis da Macrorregião de Fortaleza-CE, na
estação seca. Os resultados são expostos em percentagem de área.
Constituintes

HPM1
FF

FS

NUF2 1

FF

FS

FF

NUF2 2

FS

FF

Tarde

CED3

FS

MAR4

FF

FS

FF

FS

Manhã

α-pineno

7.22

6.63

5.80

6.07

5.26

4.19

4.11

3.70

1.48

0.81

-

1.12

β-pineno

7.54

9.29

5.67

6.01

8.51

6.26

5.25

4.74

-

-

-

-

ρ-cimeno

-

-

-

-

-

-

9.72

6.78

13.95

14.67

20.91

22.97

α-terpinoleno

-

-

-

-

-

-

-

-

1.07

-

-

-

γ-terpineno

-

-

-

-

-

-

5.29

4.69

6.73

6.93

4.91

4.06

α-terpineol

2.31

1.85

2.44

1.84

1.32

1.41

-

1.32

-

1.00

-

-

1,8-cineol

65.73

65.41

71.45

69.17

82.53

75.07

62.34

64.16

40.26

39.38

61.04

60.26

-

3.03

-

-

-

-

-

-

-

-

Aloaromadendreno

-

Aromadendreno

1.40

1.77

0.93

1.19

1.85

1.16

1.31

1.27

1.47

2.27

1.50

2.10

Limoneno

15.81

14.75

13.71

15.71

-

11.91

10.68

8.27

30.33

28.24

10.22

9.07

Sabineno

-

-

-

-

-

-

1.29

1.51

2.72

3.43

-

-

Fonte:Elaborada pelo autor. 1Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos; 2Núcleo de Fitoterapia do Ceará 1: 6 anos; 2: 22 anos; 3Centro de Desenvolvimento
da Família; 4 Farmácia viva de Maracanaú. FF: Folhas frescas; FS: Folhas secas.
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5.3 Etapa III: Acervo científico do horto Francisco José de Abreu Matos - Banco de
dados dos óleos essenciais

Dentre as diversas análises de óleo essencial realizadas pelo professor Francisco
José de Abreu Matos ao longo de sua trajetória, em seu acervo cientifico foram contabilizadas
38 fichas de registros referente às análises de óleo essencial das espécies de eucalipto, os
cromatogramas e espectros de massa continham anotações feitas à mão, identificando os
compostos de cada análise cromatográfica, em alguns arquivos não foi possível identificar a
espécie estudada e/ou os dados de seus constituintes, apenas uma ficha descritiva com local de
coleta e data, dessa forma, resultando em 24 análises cromatográficas de folhas coletadas no
Ceará.
As análises foram realizadas em 7 espécies de eucalipto: Corymbia citriodora,
Eucalyptus globulus, Eucalyptus alba, Eucalyptus saligna, Eucalyptus camaldulensis,
Eucalyptus tereticornis e Eucalyptus maculata, datadas de 1978 a 1997 (Tabela 8).
A maior parte das análises foram realizadas em óleos essenciais de C. citriodora,
acredita-se que professor Matos realizou essas análises afim de verificar sua atividade como
medicinal, devido ao grande uso popular, no entanto foi visto em todas as análises que o teor
de 1,8-cineol nessa espécie é baixo ou nenhum e que o composto majoritário é o citronelal,
substância irritante para as vias respiratórias, portanto, não indicada para uso medicinal.
Somente quatro destas análises foram feitas com óleo essencial de E. tereticornis,
cujas folhas foram coletadas da planta matriz no HPMATOS-UFC e as análises realizadas nas
folhas frescas nos anos de 1994 e 1997, na estação seca (Setembro/94) e estação chuvosa
(Fevereiro/94 e Janeiro/97), contendo coletas realizadas em sua maioria pela manhã e uma pela
tarde (Tabela 8).
O composto majoritário nessas análises do óleo essencial de E. tereticornis foi o
1,8-cineol, cujo teor obtido foi semelhante ao recomendado pela Farmacopeia Brasileira para
eucalipto medicinal (BRASIL, 1996). Além deste, foram identificados os compostos: α-pineno;
β-pineno; ρ-cimeno; α-terpinoleno; α-terpineol e Limoneno (Tabela 8).
O teor de 1,8-cineol da coleta realizada em fevereiro/94 pela manhã (70.88%) foi
maior do que o teor obtido da coleta realizada no mesmo dia a tarde (63.99%). Dessa forma,
verificamos que o horário de coleta influencia diretamente no teor de 1,8-cineol em E.
tereticornis.
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Tabela 8 - Acervo científico do professor Francisco José de Abreu Matos (Banco de dados).

Terpin-4-ol

α -Terpineol

1,8-Cineol

β-Cariofileno

Borneol

Acetato de
citronelol

Citronelal

Citronelol

Isopulegol

Felandreno

Limoneno

Linalol

Spatulenol

NI

06/07/78 0.20
14/09/78
06/07/78 0.54
26/01/79 0.41
Fortaleza
09/03/82
28/04/82
C. citriodora
Caucaia
19/04/83
Caucaia
30/04/95 0.13
Fortaleza
13/05/95
Crato
13/08/95
26/08/95
Caucaia
21/07/96
15/01/97
E. globulus
Fortaleza
08/05/96 4.33
E. alba
Ubajara
06/11/78 4.95
06/11/78 0.48
E. saligna
Ubajara
06/11/78 0.32
E. camaldulensis
Limoeiro
09/11/95 5.17
16/01/97 7.76
22/02/94 8.23
E. tereticornis
Fortaleza
22/02/94 4.72
06/09/94 7.68
16/06/79
E. maculata
Ubajara
16/06/79
Fonte: elaborada pelo autor. NI: Não Identificado.

α-Terpinoleno

Ubajara
Fortaleza
Ubajara

Data

ρ-Cimeno

Local

β-Pineno

Espécie

α-Pineno

Compostos

0.91
1.33
0.95
0.68
0.39
0.79
2.82
0.41
7.37
7.53
6.09
9.74
-

1.54
2.10
9.40
3.13
29.2
0.19
68.4
19.5

0.25
0.19
2.77
1.13
2.7
-

0.83
3.04
1.09
4.05
0.61
-

1.37
0.64
2.3
0.27
0.59
1.50

1.1
0.78
0.96
0.15
3.29
0.88
67.0
4.24
24.3
74.5
70.8
63.9
63.1
-

0.74
1.84
0.70
1.10
2.16
1.84
3.20
5.48
4.58
0.99
3.10
6.69
39.1
-

6.63
-

8.77
1.55
4.75
1.58
3.01
0.82
7.43
11.2
6.80
-

17.1
43.6
8.67
64.6
76.9
81.3
14.0
81.4
74.6
73.3
81.5
76.6
67.6
9.06
-

6.86
12.4
3.51
5.12
7.80
5.97
7.19
10.6
11.4
6.94
5.54
8.08
2.63
-

9.08
18.4
7.32
7.04
3.44
8.11
4.00
3.90
4.00
6.04
2.00
8.56
68.4
-

0.79
9.56
3.99
5.15
-

13.9
3.58
5.88
3.86
12.4
15.1
18.6
9.90

1.10
0.80
0.31
-

26.8
12.4
3.5
-

59,7
16,1
77,1
23,7
6,2
5,2
66,8
3,3
1,2
4,0
0,1
0,1
7,1
25,8
4,3
30,1
35,7
20,4
6,5
10,7
11,3
1,68
11,8
69,1
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Em relação as análises dos cromatogramas conforme a época de coleta das folhas,
foi possível verificar que o teor de 1,8-cineol das coletas realizadas na estação chuvosa (Fev/94
e Jan/97), foi maior do que a da estação seca (Set/94). Portanto, assim como o horário de coleta,
esses resultados indicam que a estação também pode influenciar no teor do composto
majoritário da espécie em estudo.
5.4 Etapa IV: Marcadores químicos no extrato fluído
5.4.1 Eucaliptol (1,8-cineol)
A análise do comprimento de onda do padrão 1,8-cineol em espectrofotômetro foi
de 230nm. Naspi et al. (2018) em seu trabalho cujo comprimento de onda encontrado foi menor
do que 200nm.
Uma curva de linearidade foi obtida com um coeficiente de correlação linear
positivo (1,8-cineol, R²=0,9781), sendo satisfatório para este estudo (Tabela 9 e Gráfico 3),
semelhante ao encontrado por Bueno (2007) em seu trabalho com Eucalyptus globulus.
Tabela 9 – Dados da curva analítica do 1,8-cineol.
Área

Concentração de

S

%CV

10,160

0,310

2,987

16,886

15,3491

1,087

6,744

1,5

19,29613

21,4312

1,510

4,894

2,0

27,77168

26,32117

1,026

3,793

1,8-cineol (%)

Injeção 1

Injeção 2

0,5

10,598

1,0

Fonte: elaborada pelo autor. S: Desvio padrão; CV: Coeficiente de variação.

O tempo de retenção do 1,8-cineol ocorreu com aproximadamente 28 minutos, ao
realizar a quantificação do teor deste composto verificou-se a presença de 76,8µL/mL de 1,8cineol (7,68%) no extrato fluido.
A presença de marcadores químicos é especialmente válida para autenticar o
material vegetal utilizado na preparação dos extratos fluidos, essencial para garantir a qualidade
do produto (BRAGA, 2003).
Bueno (2007) em seu trabalho utilizando a mesma técnica de preparação do extrato,
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e outra metodologia de análise cromatográfica verificou que o teor de 1,8-cineol no extrato
fluido de E. globulus foi de 5,2 µL/mL. Sendo este resultado menor do que o obtido neste
trabalho, indicando assim a alta qualidade da matéria-prima utilizada a partir de E. tereticornis
e da eficiência na produção do extrato fluido e da escolha do método de análise utilizado neste
estudo, portanto, o 1,8-cineol é o marcador químico ativo dessa espécie de eucalipto.
Gráfico 3 – Curva analítica do 1,8-cineol apresentando a regressão linear positiva.
30.000

Área (UA)

25.000
20.000
15.000
y = 10,849x + 4,915
R² = 0,9781

10.000
5.000
0.000
0

0.5

1
1.5
Concentração de 1,8-cineol

2

2.5

1,8-cineol
Fonte: elaborada pelo autor.

5.4.2 Cumarina
A presença de cumarina no extrato fluido foi detectada por Cromatografia em
Camada Delgada ao observar a florescência verde (Figura 13), com o Rf de 0,75 compatível
com o Rf do padrão de cumarina (1,2-benzopirona). Semelhante ao verificado por Amaral et al.
(2009) cuja presença de fluorescência amarelo esverdeado na placa de CCD foi observada,
sugerindo a identificação da cumarina.
Compostos que fazem parte da classe cumarinas são conhecidos por possuírem ação
broncodilatadora e expectorante das vias respiratórias, pode ser utilizado no tratamento de
doenças do sistema respiratório. Além disso, a cumarina (1,2-benzopirona) apresenta atividade
anti-inflamatória, antimutagênica e antiulcerogênica (LEAL et al., 2000; (SRIKRISHNA,
GODUGU; DUBEY, 2018; SANTOS, 2018).
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Figura 13 – Cromatografia em Camada Delgada da fração isolada do extrato fluido de
Eucalyptus tereticornis e do padrão de cumarina.

Fonte: elaborada pelo autor.

Na análise em CLAE observou-se que o pico do padrão de cumarina (1,2benzopirona) e do composto em análise no extrato fluido ocorreu com 8 minutos (Figura 14).
Em relação a quantidade presente no extrato fluido, foi verificado 61,71 µg/mL, o
equivalente a 0,66 x 10-2 % do extrato fluido. Celeghini, Vilegas e Lanças (2001) verificaram
em guaco 696,40 µg/mL sendo que este é o composto majoritário desta espécie. Poucos
trabalhos foram realizados verificando a presença de cumarina em eucalipto e até onde sabemos
este é o primeiro estudo a quantificar o teor de cumarinas em Eucalyptus.
Com esses resultados, a cumarina no extrato fluido de E. tereticornis pode ser
utilizada como marcador químico analítico, diferenciando esta espécie do E. globulus das
Farmacopeias e de C. citriodora utilizada pelas comunidades uma vez que até o presente
momento não há relatos da presença desse composto nestas espécies.
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Figura 14 – Cromatograma do fluido de Eucalyptus tereticornis Smith. (Myrtaceae) e do padrão
de Cumarina em CLAE, com tempo de retenção em 8 minutos.

Fonte: Software Varian Star.
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6 CONCLUSÃO
Os dados etnofarmacológicos apontam o uso do C. citriodora na medicina popular,
mas por possuir citronelal, substância irritante, pode ser substituído pelo E. tereticornis. Assim,
podemos considerar o E. tereticornis como o eucalipto medicinal do Nordeste Brasileiro, uma
vez que é bastante utilizado nas Farmácias Vivas no lugar de E. globulus.
Eucalyptus tereticornis Smith. apresenta os metabólitos secundários: esteroides,
flavonóides, saponinas e taninos. A espécie também apresenta em sua composição química a
cumarina, composto com ações expectorante e broncodilatadora reconhecidas.
O rendimento do óleo essencial de E. tereticornis no Ceará é maior na estação seca
e em extrações realizadas com folhas frescas. O óleo apresenta o 1,8-cineol como composto
majoritário e outros compostos como: α-pineno, β-pineno, p-cimeno, limoneno, γ-terpineno, αterpineol e aromadendreno.
A idade das árvores, época de coleta (estação chuvosa e seca) e horário de coleta
podem interferir diretamente na composição dos óleos essenciais de E. tereticornis. Nas plantas
adultas a coleta das folhas às 9 horas da manhã na estação chuvosa proporciona maior teor de
1,8-cineol.
O percentual de 1,8-cineol do óleo essencial em alguns dos acessos estudados
encontra-se compatível com os dados da literatura, cujo teor desse composto para eucalipto
medicinal deve ser no mínimo 70%.
Os resultados obtidos neste estudo com a planta matriz foram semelhantes aos
obtidos pelo professor Matos em análises realizas em 1994 e 1997. Mostrando que o perfil da
planta matriz localizada no HPMATOS-UFC permanece o mesmo desde 1994, com teor de 1,8cineol presente nas folhas estando adequado para uso medicinal, dessa forma, uso do banco de
germoplasma garante a manutenção do material vegetal de interesse.
O extrato fluido mostrou-se bastante promissor para a produção de fitoterápicos,
com a presença do marcador químico ativo 1,8-cineol e o marcador químico analítico cumarina,
diferenciando de E. globulus e C. citriodora, com isso, esta espécie têm potencial fitoquímico
para ser incluído na Farmacopeia Brasileira.
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