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Resumo 
As espécies pertencentes ao gênero Eucalyptus      
(Myrtaceae) possuem importância econômica. Estudos     
têm mostrado diferenças na composição química dos       
óleos essenciais (OE) em relação às diferentes épocas e         
regiões de cultivo, além de apresentarem morfologia       
similar, dificultando a identificação. O presente estudo       
objetivou a extração, determinação do teor, do perfil        
químico, da densidade e do índice de refração de OEs          
de duas espécies do gênero Eucalyptus, E. badjensis        
Beuzev. & Welch e E. dunnii Maiden, utilizando amostras         
de cultivo padronizado. Apesar do 1,8-cineol ter sido o         
componente majoritário para os dois OEs analisados, o        
perfil químico, os valores obtidos em rendimento, a        
densidade e o índice de refração foram distintos.        
Portanto, os dados adquiridos nesse projeto auxiliam na        
diferenciação das duas espécies de Eucalyptus, E.       
badjensis e E. dunnii.  

Introdução  
Dentre os gêneros de Myrtaceae com maior importância        
econômica está Eucalyptus que apresenta em torno de        
800 espécies catalogadas (FLORES et al., 2016; CHAH,        
2016). Esse grupamento vegetal apresenta morfologia      
similar o que dificulta a identificação e diferenciação das         
espécies. Estudos têm mostrado diferenças qualitativas      
e quantitativas nos OEs em Eucalyptus coletados de        
diferentes regiões e diferentes épocas de coleta. Estas        
diferenças influenciam nas atividades biológicas dos      
OEs (BARBOSA et al., 2016). Considerando que       
espécies de Eucalyptus são similares morfologicamente      
e que fatores abióticos influenciam na composição       
química dos OE, o presente estudo visou diferenciar        
duas espécies de Eucalyptus, utilizando o teor, o perfil         
químico, a densidade e o índice de refração dos OEs de           
E. badjensis e E. dunnii de amostras provenientes de         
cultivo padronizado. 

Material e Métodos 
A coleta ocorreu em São Mateus do Sul-PR, Brasil         
(latitude: 25o 41'00" S e a longitude: 50o 17' 50" W           
Altitude: 840m), em 2018, durante a primavera. O        
material foi seco à sombra, em temperatura ambiente.        
Os OEs de E. badjensis e E. dunnii foram extraídos de           
folhas por meio de hidrodestilação. O rendimento       
percentual foi lido no tubo graduado do Clevenger. A         
densidade e o índice de refração dos OEs foram         
realizados de acordo com a Farmacopeia brasileira. As        
análises de composição química foram obtidas por       
CG/EM. 

Resultados e Discussão 
Tabela 1. Características físicas e químicas dos óleos        
essenciais de Eucalyptus badjensis e Eucalyptus dunnii. 

 
Segundo GOBBO-NETO, LOPES (2007), a época da       
coleta, a idade do vegetal, o local de cultivo, a          
temperatura, a umidade, o índice pluviométrico, o ciclo        
circadiano (fatores abióticos) e a genética da planta        
(fator biótico) podem alterar a quantidade, as       
características físicas e a composição química de OEs.        
No presente trabalho, os fatores abióticos foram       
suprimidos, uma vez que se utilizou amostras       
provenientes de cultivo padronizado. Dessa forma, as       
diferenças encontradas são derivadas do metabolismo      
específico de cada espécie vegetal e podem ser        
consideradas para efeitos de diferenciação entre as duas        
espécies. 

Conclusão 
Apesar do 1,8-cineol ter sido o componente majoritário        
para os dois óleos essenciais analisados, o perfil        
químico, os valores obtidos em rendimento, a densidade        
e o índice de refração foram distintos. Portanto, os dados          
adquiridos nesse projeto auxiliam na diferenciação das       
duas espécies de Eucalyptus, E. badjensis e E. dunnii.         
Considerando a composição química, novos estudos      
devem ser conduzidos com o objetivo de testar        
atividades biológicas dos óleos essenciais. 
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Característica
s do OE E. badjensis E. dunnii 

Teor 2,3% 1,3% 
Densidade 0,4573 0,4859 
Índice de 
refração 1,4566 1,4772 

Componentes 
majoritários 

Limoneno (1,88%) 
α-pineno  (3,38%) 

1,8-cineol (89,66%) 

Limoneno (3,60%) 
γ-terpineno (14,72%) 
1,8-cineol (46,18%) 


