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Objetivos

Extrair óleos essencial de laranja, bergamota e Salvia officinalis utilizando
sistema de hidrodestilação com aparelho de Clevenger.

 Caracterizar e quantificar a composição química dos óleos essenciais por
cromatografia a gás acoplada com espectrometria de massa (GC-MS).

Isolar os compostos majoritários por destilação fracionada, para posterior
utilização em síntese química.

Metodologias

O material vegetal foi obtido no Bairro São Luís da Sexta Légua em Caxias do
Sul. Os óleos essenciais foram extraídos a partir das cascas de laranja e
bergamota, e das partes aéreas (caule, folhas e flores) da salvia officinalis
por hidrodestilação. Amostras foram submetidas a análise um cromatógrafo
a gás GC-MS HP 6890 series acoplado a um detector de massas HP 5973
Mass seletive detector (impacto de elétrons). O sistema foi equipado com
uma coluna capilar HP-INOWax polyethyleneglycol, Agilent 19091N-133 com
30 metros com gás carreador He para, e a caracterização e quantificação
química foi realizada por comparação espectral com os dados da biblioteca
Database/NIST 05ª.L.

Conclusões

 O limoneno apresentou-se com composto majoritário nos óleos essenciais de
bergamota (75 %) e laranja, este será isolado e purificado utilizando o sistema de
destilação fracionada.

 Os composto Limoneno isolados será utilizados como precursosres na sínteses
químicas do ferormônios epóxi-bisaboleno do percevejo da soja Acrosternum
hilare e Nezara Viridula.

O óleo essencial da S. officinalis foi identificados e quantificado 4 compostos,
Tujeno - 15%, Alfa-humeleno - 8 % γ-selinene - 17 % e (+)-Manool - 20 %), estes
podem ser isolados utilizando sistema de destilação à vácuo.
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Esquema 1: Sequência realizada para a extração e análise  dos óleos essenciais.  

Figura 3: Cromatograma de identificação e quantificação química do composto majoritário no 
óleo essencial de Salvia officinalis

Figura 2: Cromatograma de identificação e quantificação química do composto 
majoritário no óleo essencial de laranja. 
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Resultados e Discussão

A composição e quantificação química dos óleos essenciais obtidos estão
expressas nas figuras 1, 2 e 3, onde destaca-se apenas os compostos
majoritários de cada óleo.

Figura 1:  Cromatograma de identificação e quantificação química do composto 
majoritário no óleo essencial de Bergamota. 
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