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Introdução 

 Gênero Lippia é o segundo maior da família 
Verbenaceae, possuindo aproximadamente cerca 
de 200 a 250 espécies que podem ser herbáceas, 
subarbustivas e até arvores de pequeno porte 
distribuído em todo o sul da América e territórios da 
África tropical1. A espécie Lippia microphylla Cham. 
pertencente a este gênero, é conhecida em Roraima 
como Sálvia do campo e é utilizada popularmente 
no tratamento de doenças respiratórias. A 
constituição química do óleo essencial das folhas de 
L. microphylla é conhecida2, entretanto o rendimento 
e a constituição de óleos essenciais sofrem 
alterações significativas ocasionadas por diversos 
fatores, entre eles, a sazonalidade e o ritmo 
circadiano.3 Este trabalho objetiva estudar a 
composição química do óleo essencial extraído de 
suas folhas em coletas com diferentes horários ao 
longo do ano. 

Resultados e Discussão 

O material foi coletado no município de Boa vista 
em três diferentes horários (08hs, 12hs e 18hs) nos 
meses de agosto e novembro de 2011 e março e 
maio de 2012. Os óleos foram extraídos por 
hidrodestilação e analisados por CG-EM. Os 
constituintes químicos dos óleos foram identificados 
pela comparação dos seus espectros de massas 
com espectros de bibliotecas digitais e da literatura4, 
além da comparação com índices de retenção. Em 
um mesmo dia no mês de agosto o rendimento 
variou de 0,08% (8h) a 0,87% (12h). O melhor 
rendimento médio ocorreu no mês de março de 
2012, onde se registrou menor precipitação de 
chuvas (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Rendimento dos óleos essenciais de L. 
microphylla em função do índice pluviométrico 
(FEMARH-RR, INMET) do referente mês e horário 
de coleta. 
Período 
Coleta 

Ind. Pluv. 
(mm) 

Rendimento 

  8hs 12hs 18hs 
Ago/2011 243,2 0,08% 0,87% 0,20% 
Nov/2011 117,1 0,54% 0,84% 1,28% 
Mar/2012 45,8 0,79% 0,84% 1,37% 
Mai/2012 292,3 0,21% 0,78% 0,28% 
 
 

Os teores dos constituintes majoritários do óleo 
essencial de L. microphylla, variaram ao longo do 
dia, como também, ao longo do ano (Tabela 2).  
 
Tabela 2. Variação percentual dos teores dos 
principais constituintes do óleo essencial de L.                 
microphylla Cham 
Mês Horário Timol Carvacrol Cariofileno 
 %8h 10,69 15,17 26,83 
ago/11 %12h 11,43 57,4 5,7 
 %18h 33,19 14,15 16,55 
 %8h 10,31 14.26 31,17 
nov/11 %12h 13,66 31,12 10.95 
 %18h 60,82 3,62 3,78 
 %8h 7,65 45,57 7,49 
mar/12 %12h 34,76 21,46 3,79 
 %18h 38,22 20,49 4,58 
 %8h 48,41 1,05 14,26 
mai/12 %12h 5,16 52,28 6,5 
 %18h 1,58 9,92 39,29 

 

Conclusões 

O estudo do óleo essencial de L. microphylla ao 
longo do ano permitiu a observação de seus 
aspectos fisiológicos no que se refere ao 
rendimento do óleo e a sua constituição. Este 
estudo indicou a necessidade de um 
acompanhamento durante um período mais longo 
para uma melhor compreensão dos fatores que 
afetam a sua constituição. 
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