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RESUMO. Os óleos essenciais de Salvia lachnostachys (folhas e flores) e S. melissiflora (folhas), obtidos por
hidrodestilação, foram analisados por CG e CG/EM. Os óleos foram caracterizados por um elevado teor
de compostos alifáticos. Nos óleos de S. lachnostachys o componente majoritário foi o ácido dodecanóico
(folhas 61,6%, flores 73,4%). No óleo das folhas de S. melissiflora os componentes principais foram ácido
linoleico (29,3%), ácido hexadecanóico (11,3%) e óxido de cariofileno (9,6%). Este é o primeiro relato de
estudo de óleos essenciais nestas duas espécies.
SUMMARY. “Essential Oils Composition of Salvia lachnostachys and S. melissiflora (Lamiaceae)”. The essential
oils isolated by hydrodistillation of Salvia lachnostachys Benth. (leaves and flowers) and S. melissiflora Benth.
(leaves) were analyzed by capillary GC/MS. The oils were characterized by high content of aliphatic compounds.
In the essential oils of S. lachnostachys the major component was dodecanoic acid (61.6% in leaves and 73.4%
in flowers). In the essential oil of S. melissiflora the main components were linoleic and hexadecanoic acids
(29.3% and 11.3%, respectively) and caryophyllene oxide (9.6%). This paper describes for the first time the
composition of essential oils of S. lachnostachys and S. melissiflora.

INTRODUÇÃO
O gênero Salvia L. (família Lamiaceae, tribo

Mentheae) compreende 900 espécies de arbus-
tos ou ervas, distribuídas nas regiões tropicais e
subtropicais do globo. No Brasil são encontra-
das cerca de 60 espécies nativas, além de várias
cultivadas 1. 

As espécies de Salvia são freqüentemente
usadas como condimentos e várias são conside-
radas medicinais. O gênero é caracterizado pela
produção de óleos essenciais, flavonóides, com-
postos fenólicos, triterpenos e diterpenos 2-4.  

Apesar da importância do gênero, os estudos
sobre os óleos essenciais das espécies brasileiras
de Salvia estão restritos a duas plantas cultiva-
das,  S. guaranítica 5-6 e S. confertiflora 7.

Salvia lachnotaschys Benth. e S. melissiflora
Benth. são ervas aromáticas, endêmicas no esta-
do do Paraná (Brasil). Não foram encontrados

estudos químicos com estas espécies. Por isso, o
objetivo deste trabalho foi determinar a compo-
sição química dos óleos essenciais dessas duas
espécies que crescem selvagens no Paraná. 

MATERIAL E MÉTODOS
Material vegetal

Folhas e flores de Salvia lachnostachys e fo-
lhas de S. melissiflora foram coletados em Curi-
tiba, estado do Paraná, Brasil (latitude 25°
25’48’’ S, longitude 49° 16’ 15’’ W, altitude 934
m), em outubro/2008. As plantas foram identifi-
cadas pela Dra. Élide P. Santos e as exsicatas fo-
ram depositadas no herbário da Universidade
Federal do Paraná, UPCB (Santos & Brotto 1234
e 1244, respectivamente).

Obtenção do óleo essencial
O material vegetal fresco foi submetido, se-
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paradamente, a hidrodestilação, em um apare-
lho tipo Clevenger durante três horas. A mistura
de água e óleo obtida foi extraída com éter die-
tílico, a fase orgânica foi secada com sulfato de
sódio e o solvente removido por aplicação de
vácuo. O  óleo foi conservado em congelador
até a análise. A extração foi realizada em dupli-
cata. Os rendimentos foram calculados relacio-
nando-se a massa de óleo obtida e a massa de
material vegetal utilizado na extração (em média
100 g). 

Análise Química
A análise quantitativa foi realizada em um

cromatógrafo gasoso Shimadzu GC-17A, equipa-
do com uma coluna capilar Durabond-DB5 (30
m x 0,25 mm x 0,25 µm) e um detector de ioni-
zação de chama. A temperatura inicial foi manti-
da a 60 °C por três min., em seguida programa-
da até 250 °C a 5 °C/min e finalmente mantida a
250 °C por 15 min. O gás de arraste foi hélio,
usado a uma pressão constante de 80 KPa e flu-
xo constante de 1 mL/min. A quantificação dos
componentes foi obtida por integração eletrôni-
ca sem correção da resposta do detector.

A análise qualitativa foi realizada em um cro-
matógrafo gasoso Varian CP-800, acoplado a um
espectrômetro de massas Saturn 2000, equipado
com uma coluna capilar CP-Sil 8 CB (30 m x
0,25 mm x 0,25 µm). As condições de operação
foram as mesmas descritas acima. A identifica-
ção dos componentes dos óleos foi baseada no
índice de retenção linear, calculado em relação
aos tempos de retenção de uma série homóloga
de n-alcanos (IR), e no padrão de fragmentação
observado nos espectros de massas, por compa-
ração com amostras autênticas e com dados da
literatura 8 e da espectroteca Nist 98. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O rendimento médio do óleo essencial de S.

lachnostachys foi de 0,05% (folhas e flores) e de
S. melissiflora foi de 0,02% (folhas). O baixo
rendimento de óleo essencial em espécies de
Salvia já foi documentado anteriormente e pare-
ce ser comum no gênero 9.   

O óleo essencial das folhas de S. lachnosta-
chys foi caracterizado pelo elevado teor de com-
postos alifáticos saturados (76,2%) acompanha-
dos por uma fração sesquiterpênica minoritária
(12,0%). Foram identificados 27 componentes
representando cerca de 90% do total (Tabela 1).
O constituinte majoritário foi o ácido dodeca-
nóico (61,6%). Outros componentes importantes
foram os ácidos hexadecanóico (7,9%) e tetrade-

S. lachnostachys S. melissiflora
Constituinte IR

Folhas Flores Folhas

Monoterpenos 0,6 - 2,4

trans-hidratosabineno 1101 - - 2,4
acetil p-cimen-7-ol 1427 0,6 - -

Sesquiterpenos 12,0 3,5 34,9

α-cubebeno 1348 0,4 - -
ciclosativeno 1374 - - 1,8
E-β-damascona 1407 0,1 - -
β-copaeno 1428 - - 1,8
E-α-ionona 1439 0,4 - 0,7
allo-aromadendrano 1457 - - 0,7
γ-gurjunene 1473 - - 1,8
E-α-ionona 1479 - - 0,7
β-selineno 1489 - - 0,3
epi-cubebol 1494 0,8 0,6 -
γ-amorpheno 1497 0,3 - 1,1
cubebol 1514 0,3 - -
γ-cadineno 1516 0,4 0,4 1,6
trans-calameneno 1520 1,4 - -
α-calacoreno 1542 0,3 - -
E-nerolidol 1564 - - 2,2
espatulenol 1577 - - 0,7
óxido de cariofileno 1580 - - 9,6
globulol 1586 - - 1,3
cubeban-11-ol 1595 1,9 2,3 -
epóxido de humuleno 1609 1,1 - 3,3
1-epi-cubenol 1627 1,1 - 1,1
epi-α-muurolol 1644 0,3 0,1 2,1
cubenol 1646 0,3 - -
muscatona 1674 2,9 0,1 -
isobutirato de E-nerolidila 1825 - - 5,1

Compostos alifáticos 76,2 90,1 50,3

heptanoato de butila 1289 0,3 0,4 -
undecanal 1308 0,1 -
dodecanoato de metila 1524 0,2 -
ácido dodecanóico 1570 61,6 73,4 -
n-heptadecano 1699 - - 3,3
ácido tetradecanóico 1770 4,5 8,1 -
1-hexadecanol 1878 0,5 - 0,8
n-nonadecano 1899 - 1,3 0,9
ácido hexadecanóico 1965 7,9 5,7 11,3
n-eicosano 1999 - 0,7 0,7
n-henicosano 2099 0,2 0,1 1,6
ácido linoleico 2129 - 0,1 29,3
ácido oleico 2140 - - 1,6
n-tricosano 2300 0,3 - 0,7
n-pentacosano 2500 0,6 0,3 -

Outros 3,1 - 3,6

benzenoacetaldeído 1045 - - 0,7
2,3,4,6-tetrametoxiestireno 1641 3,1 - -
fitol 1946 - - 1,3
acetilfitol 2218 - - 1,6
Total identificado 91,9 93,6 91,2

Tabela 1. Composição percentual dos óleos essenciais
de Salvia lachnostachys e S. melissiflora. IR: índice de
retenção experimental em uma coluna DB-5; - : com-
posto não detectado.
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caulis predominam monoterpenos, mas em S.
virgata os sesquiterpenos são majoritários. S.
reuterana contém quase 80% de benzoato de
benzila enquanto que S. hydrangea contém
principalmente compostos alifáticos 10. 

As espécies brasileiras estudadas neste traba-
lho pertencem ao grupo que produz óleos ricos
em compostos alifáticos, diferentemente das ou-
tras espécies brasileiras previamente estudadas
que produzem óleos ricos em sesquiterpenos 5-7.
Os ácidos dodecanóico, tetradecanóico, hexade-
canóico e oleico são constituintes comuns de
óleos essenciais. Do mesmo modo, óxido de ca-
riofileno, o principal sesquiterpeno do óleo es-
sencial de S. melissiflora é também muito co-
mum em óleos essenciais, sendo encontrado em
várias espécies não relacionadas. Portanto o seu
valor como marcador químico é limitado, po-
dendo ser útil em casos específicos como na
distinção entre as duas espécies deste trabalho. 

Agradecimentos. C.A.L. Kassuya agradece à Funda-
ção Araucária pela bolsa de professor visitante.

canóico (4,5%). Entre os sesquiterpenos ne-
nhum componente apresentou um teor signifi-
cativo, ficando todos abaixo de 3%. O óleo das
flores apresentou uma composição muito seme-
lhante, diferindo principalmente por um maior
teor da fração alifática (90,1%) e um decréscimo
da fração sesquiterpênica (3,5%), além de um
número menor de constituintes. 

O óleo essencial das folhas de S. melissiflora
também foi caracterizado pela predominância
de compostos alifáticos (50,3%), mas diferente-
mente de S. lachnostachys o teor de sesquiter-
penos foi elevado (34,6%).  Foram identificados
30 componentes, representando 91,2% do total
do óleo (Tabela 1). Os principais constituintes
foram ácido oleico (29,3%), ácido hexadecanói-
co (11,3%) e óxido de cariofileno (9,6%). 

A grande diversidade de espécies de Salvia e
sua ampla distribuição geográfica dificultam ge-
neralizações acerca da composição dos seus
óleos essenciais. Um estudo realizado com seis
espécies do Irã ilustra a grande variedade de
composição química dos óleos desse gênero.
Em S. eremophila, S. santolinifolia e S. multi-
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