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Introdução 

O gênero Piper pertencente à família Piperaceae, 
encontra-se distribuído nas regiões tropicais e 
subtropicais. As espécies P. vicosanum, P. 
glabratum e P. amalago podem ser encontradas por 
todo o Brasil. Os óleos essenciais de espécies da 
família Piperaceae têm importância econômica e 
medicinal. Este trabalho tem por objetivo analisar o 
óleo essencial das folhas das espécies P. 
vicosanum e P. glabratum e caules de P. amalago. 

Resultados e Discussão 

Os óleos essenciais (Figura 1) extraídos das folhas 
(“in natura”) através da hidrodestilação em triplicata 
foram analisados por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas, a 
identificação dos constituintes voláteis foi realizada 
por comparação dos índices de retenção (IR) e 
similaridade de seus espectros de massas com os 
existentes na literatura

1
. Os IR foram calculados 

usando uma série homóloga de n-alcanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatogramas representativos dos óleos 
essenciais de P. vicosanum (A), P. glabratum (B) e 
P. amalago (C). 
 
Em todas as réplicas da mesma espécie não houve 
alteração de composição dos óleos essenciais e em 
relação às áreas foi obtido um coeficiente de 
variação menor que 2% entre as réplicas. Os 
componentes majoritários (Tabela 1) do óleo 
essencial de P. vicosanum são o γ-cadineno 
14,78%), espatulenol (14,81%), tujopsan-2-β-ol 
(15,80%); de P. glabratum são o neo-intermedeol 
(13,98%) e ρ-menta-3,8-dieno (11,42%); de P. 

amalago é o tujopsan-2-β-ol(11,32%). A literatura 
relata dois estudos com o óleo essencial das folhas 
de P. vicosanum, nestes o limoneno

2,3
 é o composto 

majoritário. A literatura relata um estudo com o óleo 
essencial dos caules de P. amalago, coletados em 
diferentes estações do ano revelaram como 
majoritários iso-3-tujanol (27,08%), o 
(β)felandreno(9,14%) e (n)benzoato de hexila 
(9,94%)

4
. O componente tujopsan-2-β-ol é 

majoritário para as espécies P. vicosanum e P. 
amalago, somente este componente majoritário é 
comum para duas espécies estudadas. 
 

Tabela 1. Constituintes principais dos óleos 
essenciais das folhas de P. vicosanum (PV) e P. 
glabratum (PG) e caules de P. amalago (PA) na 
estação outono. 

Substância IRcal IRlit 
%  

PV 

% 

PG 

% 

PA 

3-δ-careno 1033 1031 - - 7,66 

(Z)-β-ocimeno 1034 1037 - 8,50 - 

ρ-menta-3,8-dieno 1074 1072 
 

11,42 - 

iso-3-tujanol 1138 1138 - - 6,33 

α-bulneseno 1513 1510 - - 6,45 

(Z)-γ-bisaboleno 1514 1512 
 

6,94 
 

γ-cadineno 1515 1514 14,78 - - 

δ-cadineno 1525 1524 
 

6,44 
 

espatulenol 1577 1578 14,81 - - 

globulol 1584 1585 
 

6,41 
 

tujopsan-2-β-ol 1591 1590 15,80 - 11,32 

viridiflorol 1592 1593 
 

7,06 - 

neo-intermedeol 1660 1660 
 

13,98 - 

IRcal= Índice de retenção (índice de Kovat’s) calculado;  
IRlit=Índice de retenção descrito na literatura. 

Conclusões 

Não houve similaridade nos componentes 
majoritários do óleo essencial das diferentes 
espécies coletadas no outono. 
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