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RESUMO 

 
O trabalho consiste em analisar óleos essenciais de Piper rivinoides Kunth, Piper mosenii 
C. DC., Piper mosenii C. DC., Piper cernuum Vell., Piper diospyrifolium Kunth, Piper 
arboreum Aubl., Piper aduncum L., Piper gaudichaudianum Kunth, Piper xylosteoides 
(Kunth) Steud. e Piper mikanianum (Kunth) Steudel do ponto de vista químico e biológico. 
As amostras, extraídas pelo produtor, serão diluídas para 5% em diclorometano e 
analisadas por cromatografia gasosa (Agilent, 7890 B) acoplada à espectrometria de 
massas (CG-EM) (Agilent 5977A MSD) equipado com uma coluna capilar HP-5 MS UI 
Agilent (30 m x 0,250 mm x 0,25 µm). A interpretação dos resultados será por comparação 
dos espectros de massas dos compostos com as da biblioteca NIST 11.0. A análise de 
atividade antimicrobiana será em Ágar Mueller Hinton, com bactérias Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli e Salmonella Cholerasuis, diluídas para 106 UFC mL-1. A 
interpretação dos resultados será por medição dos diâmetros dos halos de inibição 
formados. Serão realizadas três repetições para cada tratamento, com uma prova em 
branco com a aplicação de 10 µL de DMSO, e como controle positivo uma solução de 100 
µg mL-1 do antibiótico Cloranfenicol. A análise da atividade antioxidante será por teste 
DPPH, sendo analisadas diversas concentrações do óleo essencial. Os principais 
compostos ativos serão misturados com 5 mL de uma solução de metanol a 0,004% de 
DPPH. Após um período de incubação de 30 minutos, a absorbância das amostras será 
lida a 517 nm usando um espectrofotômetro, tendo como controles positivos Butil-hidroxi-
tolueno (BHT), quercetina e ácido ascórbico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Piper spp; Óleo volátil; Composição. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Os óleos essenciais são definidos principalmente como o produto resultante do 
arraste a vapor d’água de alguma espécie vegetal e recebem esse nome devido à sua 
aparência oleosa, mas alta volatilidade. Esses compostos vegetais são produzidos no 
metabolismo secundário, ou seja, não são essenciais à vida, mas garantem características 
ao organismo que lhe dão vantagens. Vegetais que vivem em condições diferentes têm 
óleos essenciais com atividades e composições diferentes. Portanto, componentes dos 
óleos voláteis variam quimicamente entre diferentes classes, incluindo álcoois terpênicos, 
fenóis, ésteres, terpenóides cetônicos, entre outros. Logo, a composição de um óleo vegetal 
é complexa do ponto de vista químico, variando em função das características genéticas e 
das condições ambientais do vegetal. O conhecimento da composição química é 
fundamental para a indústria, visto que, tendo ciência da influência das condições 
ambientais e dos métodos extrativos para a obtenção da composição desejada, pode-se 
estabelecer padrões de qualidade no plantio, colheita e extração. Além disso, muitos 
produtos sintéticos similares a óleos essenciais são vendidos atualmente, o que não seria 
possível sem pesquisas sobre a composição química desses óleos (SIMÕES et al., 2017). 
Ou seja, é relevante o estudo dos óleos essenciais, tanto no sentido de otimização do 
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processo produtivo, quanto no estabelecimento de padrões de qualidade, a fim de conferir 
mais visibilidade no mercado e garantir a preferência dos consumidores. 

Os óleos essenciais são divididos pela sua composição química em fenilpropanóides 
(derivados do ácido chiquímico) e terpenóides (derivados do isopreno 9). O primeiro grupo 
compreende cumarinas, aldeídos aromáticos, propenilbenzenos 4, e alibenzenos, enquanto 
o segundo é composto por monoterpenos, sesquiterpenos e outros terpenóides (SIMÕES 
et al., 2017). Do ponto de vista de aplicação industrial, os óleos essenciais são utilizados 
na cosmética, devido ao aroma agradável e propriedades antissépticas; alimentos, como 
aromatizantes, flavorizantes e antioxidantes; e na terapêutica, devido a propriedades 
farmacológicas que incluem efeitos benéficos no trato gastrointestinal e ações estimulantes 
ou depressoras no Sistema Nervoso Central (SIMÕES et al., 2017). O uso farmacológico 
de compostos sintéticos de óleos essenciais normalmente é proibido por lei e é 
extremamente caro e trabalhoso. Por outro lado, os compostos vegetais de interesse são 
encontrados em baixa quantidade nos organismos, portanto sua extração exige um grande 
cultivo para ter um baixo rendimento, consequentemente, tem alto custo (MARTIN, 2003). 

O mercado de fitoterápicos cresce mais do que o de medicamentos sintéticos, 
todavia, dentre as 30 mil espécies vegetais amazônicas já catalogadas, apenas 1100 foram 
estudadas do ponto de vista farmacológico. Além disso, cerca de 10% do valor dos produtos 
de higiene, perfumaria e cosméticos é devido ao custo da composição, assim, esse 
mercado está sedento para novas possibilidades de matérias primas (LUPE, 2007). 

Dentre as características mais pesquisadas sobre as plantas medicinais está a 
atividade antimicrobiana, a qual é avaliada em muitas pesquisas científicas pelo uso do óleo 
essencial ou até substâncias isoladas de sua composição. A avaliação da atividade 
antimicrobiana é de interesse para as indústrias de cosméticos, alimentos e na terapêutica, 
por ter ação em bactérias que desestabilizam as formulações. Os testes são feitos por 
metodologias que determinam a Concentração Inibitória Mínima (CIM) ou a Concentração 
Bactericida e/ou Fungicida Mínima (CBM, CFM), por meio de testes de difusão em ágar, 
macrodiluição ou microdiluição. Depois da obtenção dos resultados, eles podem ser 
comparados entre plantas, microrganismos e até cepas diferentes. Tendo em vista que a 
mesma planta pode ter características diferentes dependendo da região de plantio, época 
de colheita e o método de obtenção do óleo essencial, é interessante realizar testes com 
amostras com composição de fenilpropanóides e terpenos quantificada (PINTO, 2010). 

A indústria de alimentos tem uma grande preocupação com a aplicação de 
compostos antioxidantes nas formulações, principalmente de produtos ricos em ácidos 
graxos e ésteres de ácidos graxos, visto que a peroxidação lipídica dos alimentos gera 
sabor desagradável. Assim, normalmente emprega-se os antioxidantes sintéticos fenólicos 
BHA, BHT, TBHQ e propyl gallate (PG) (ANDRADE et al., 2012). Todavia, eles estão sendo 
cada vez mais evitados, seja por alarme advindo de pesquisas que indiquem efeitos 
carcinogênicos, ou por simples receio (AESCHBACH et al.,1997). Dessa forma, os óleos 
essenciais são estudados para entender seus mecanismos de proteção contra oxidação e 
garantir um uso seguro, visto que já existem estudos que mostram a capacidade 
prooxidante de óleos essenciais em organismos eucariontes (BAKKALI et al., 2008), Os 
componentes responsáveis pela atividade antioxidante são os carotenoides, retinoides, 
tocoferóis, ácido ascórbico, ácidos fenólicos, flavonoides e polifenóis, sendo os compostos 
fenólicos são os de maior interesse na indústria de alimentos (BAKKALI et al., 2008). 

Portanto, com essa pesquisa, deseja-se caracterizar alguns óleos essenciais de 
acordo com a quantificação de fenilpropanóides e terpenóides, para assim realizar a análise 
antimicrobiana e antioxidante. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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A identificação dos componentes químicos dos óleos essenciais de Piper rivinoides 
Kunth, Piper mosenii C. DC., Piper mosenii C. DC., Piper cernuum Vell., Piper diospyrifolium 
Kunth, Piper arboreum Aubl., Piper aduncum L., Piper gaudichaudianum Kunth, Piper 
xylosteoides (Kunth) Steud. e Piper mikanianum (Kunth) Steudel serão realizadas por 
cromatografia gasosa (Agilent, 7890 B) acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) 
(Agilent 5977A MSD) equipado com uma coluna capilar HP-5 MS UI Agilent (30 m x 0,250 
mm x 0,25 µm). Para realização das análises, os óleos essenciais serão diluídos à 5% em 
diclorometano e 1 µL desta solução injetados nas seguintes condições: temperatura do 
injetor 220 ºC com razão de injeção no modo split 1:20, temperatura inicial da coluna de 60 
ºC com gradiente de 2ºC/min até 180 ºC, seguido de um gradiente de 10ºC min até 220 ºC, 
e mais um gradiente de 40 ºC/mim até 300 ºC. A linha de transferência será mantida a 250 
ºC e a fonte de ionização e quadrupolo, 230 °C e 150 ºC, respectivamente. O gás de arraste 
será o gás He com fluxo de 1 mL/min, o modo de operação será impacto de elétron a 70 
eV, o sistema de detecção, o EM no modo “Scan”, na faixa de razão massa/carga (m/z) de 
40 - 450, com “Solvent Delay” de 3 min. A identificação dos compostos será realizada 
principalmente comparando os espectros de massas dos compostos com os espectros de 
massas da biblioteca NIST 11.0. As identificações serão confirmadas por comparação do 
padrão de fragmentação e seus índices de retenção de Kovats obtidos usando uma série 
homóloga do padrão de n-alcanos (C7-C30) (ADAMS, 2012). 

Será injetado 1,0µL de uma série de 23 hidrocarbonetos (C7 a C30), na mesma 
programação do óleo essencial. O Índice de Retenção Relativo das substâncias dos óleos 
essenciais das Piperaceae serão obtidos através do cálculo do índice de retenção relativo. 

 
Onde: 
TR = Tempo de Retenção 
IRR= índice de Retenção Relativo. 
Log TRsubst = TR corrigido da amostra. 
Log TRn = TR corrigido do n-alcano imediatamente 
inferior ao tempo de retenção da amostra. 
Log TR(n + 1) = TR corrigido do n-alcano imediatamente 
superior ao tempo de retenção da amostra. 
N= número de carbono n-alcano imediatamente inferior 
ao tempo de retenção da amostra. 

 
A atividade microbiana será analisada pela metodologia segundo Andrade et al. 

(2012): serão utilizadas Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella Cholerasuis. 
Estas serão repicadas em caldo BHI, e incubadas a 37 ºC por 24 horas. Alíquotas desse 
meio serão transferidas para um tubo com 5 mL de caldo de soja triptica (TSB). Os tubos 
serão incubados a 37 ºC até alcançar a turbidez de uma solução padrão McFarland de 0,5, 
resultando numa suspensão contendo 108 UFC mL-1. A concentração de inóculo obtida pela 
escala McFarland de 0,5 (108 UFC mL-1) será diluída até atingir a concentração de 106 UFC 
mL-1, sendo esta transferida para o Ágar Mueller Hinton, ONDE serão feitos os poços de 
deposição do óleo com o auxílio de pérolas de vidro. Estes serão preenchidos com 10 µL 
das concentrações (500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,62; 7,81; 3,90, 1,95 e 0 µg mL-1) do óleo 
essencial diluídos em dimetilsulfóxido (DMSO). As placas serão incubadas em BOD 37 ºC 
por 24 horas e medidos os diâmetros dos halos de inibição formados. Serão realizadas três 
repetições para cada tratamento, com uma prova em branco com a aplicação de 10 µL de 
DMSO, e como controle positivo uma solução de 100 µg mL-1 do antibiótico Cloranfenicol. 

Já a atividade antioxidante, será analisada pelo teste DPPH, como descrito por 
(Cuendet et al., 1997; Kirby e Schmidt, 1997). 50 mL de várias diluições do óleo essencial 
e seus principais compostos ativos serão misturados com 5 mL de uma solução de metanol 
a 0,004% de DPPH. Após um período de incubação de 30 minutos, a absorbância das 
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amostras será lida a 517 nm usando um espectrofotômetro. Butil-hidroxi-tolueno (BHT), 
quercetina e ácido ascórbico serão usados como controles positivos. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se que os óleos essenciais apresentem atividade antimicrobiana e 
antioxidante satisfatórias, a fim de contribuir e aspectos sociais, econômicos, ambientais e 
científicos. Socialmente, espera-se colaborar para formação adequada de recursos 
humanos na área da saúde, colaborando com a melhoria da qualidade de vida e do meio 
ambiente, promovendo Programas Educativos e Preventivos. Economicamente, este 
trabalho pretende apresentar uma nova possibilidade terapêutica e tecnológica, tanto para 
indústria de medicamentos, quanto a de cosméticos, implicando também ambientalmente, 
ao representar aspectos importante no conhecimento dos recursos terapêuticos disponíveis 
na flora brasileira. Por fim, cientificamente, espera-se contribuir na formação de recursos 
humanos (iniciação científica), na publicação de artigos em periódicos especializados e em 
divulgações dos resultados em Congressos e Reuniões Científicas. 
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