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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DA 

AZEITONA ROXA (Syzygium cumini). 

Cinthia Silva Almeida1, Claudio Costa dos Santos2 

Resumo: O óleo essencial é uma mistura de substâncias extraídas de plantas, sendo caracterizado como um 

produto natural, aromático e volátil, com propriedades benéficas ou não para a saúde, usado na indústria de 

cosméticos, farmacêutica, dentre outras. Com essas informações e por meio de observações em relações ao 

aroma que as plantas possuem, as folhas da azeitona roxa nós despertou interesse, desde então, a pesquisa 

objetivou a realização da extração do óleo essencial das folhas da azeitona roxa (Syzygium cumin), por meio 

da técnica de hidrodestilação e caracterizar a composição química presente no óleo, através da técnica de 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa. As folhas utilizadas na pesquisa foram coletadas, 

na Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, campus Mossoró-RN e identificada com o nome 

cientéfico de (Syzygium Cumini) pelo botânico Dr. Leonardo. Foram identificados 95,71% dos constituintes 

do óleo essencial de S. cumini, tendo os componentes α-pineno (10,72%), cis-β-Ocimeno (27,98%), trans-β-

Ocimeno (15,48%) e β - Cariofileno (13,79%) como majoritários. 

Palavras-chave: Syzygium cumini; hidrodestilação; óleo essencial; cromatografia gasosa acoplada a massa. 

1. INTRODUÇÃO  

As plantas são consideradas grandes aliadas do homem durante toda a sua história, pois serviam e servem 

para inúmeras ações, tais como:  produção de medicamentos, na culinária, etc.  Com o desenvolvimento das 

indústrias farmacêutica e cosmética, as formulações caseiras deixaram de ter um papel primário na sociedade 

para ocupar uma posição secundária em relação aos produtos industrializados, uma vez que se tornou necessária 

a fabricação em larga escala. No entanto, nos últimos anos, tem se percebido uma maior aderência social aos 

produtos de cunho natural, tendo em vista os seus amplos benefícios à saúde. 

Atualmente, pesquisas são realizadas buscando deixar os produtos industrializados o mais próximo do 

natural, com isso, os óleos essenciais, chegam com uma alternativa viável, pois quando extraídos das plantas não 

sofrem grandes modificações e podem substituir ou associar-se a antioxidantes sintéticos, além de serem de fácil 

obtenção [1]. De acordo com antigos hieróglifos egípcios e manuscritos chineses os óleos essenciais eram usados 

há mais de mil anos antes de Cristo, para a cura de doenças. Todavia, foi apenas a partir da Idade Média, através 

do processo de destilação, introduzido pelos cientistas muçulmanos, que se iniciou a real comercialização de 

materiais aromáticos, onde com o avanço das indústrias, as plantas passaram a ter outros valores agregados, haja 

vista a sua matéria prima deixar de ser usada in natura para ser transformada em novos produtos [2]. 

Contudo, os óleos essenciais são misturas de substâncias voláteis que podem ser extraídos de raízes, caules, 

folhas, flores ou de todas as partes de plantas aromáticas. Tais extrações podem ocorrer por destilação de arraste 

a vapor, que é a técnica mais empregada, compressão de vegetais ou uso de solventes. Essas substâncias 

apresentam estruturas diversas como ácidos carboxílicos, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, fenóis e 

hidrocarbonetos dentre outras, cada qual com sua característica aromática e ação bioquímica [3]. 

Normalmente, numa mistura extraída de uma planta, um dos compostos apresenta maior concentração, 

outros compostos apresentam menores teores e alguns em quantidades muito pequenas, chamados traços.  O 

perfil terpênico apresenta comumente moléculas constituídas de 10 a 15 carbonos (monoterpenos e 
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sesquiterpenos), mas, dependendo do método de extração e da composição da planta, terpenos menos voláteis 

podem aparecer na composição do óleo essencial, assim como podem se perder os elementos mais leves [2]. 

Um exemplo da utilidade dessa matéria prima, são os óleos essenciais de cítricos extraídos do pericarpo do 

fruto, um subproduto da indústria do suco. Podem ser citados os derivados do óleo essencial da laranja que são 

usados em perfumaria, sabonetes e na área farmacêutica em geral, além de materiais de limpeza, em balas e 

bebidas [4]. 

Com isso, mas também por meio de observações sobre a aromaticidade (cheiro) das plantas, e os benefícios 

presente no óleo essencial, as folhas da planta azeitona roxa nós despertámos interesse, por possuir um aroma 

agradável, ao qual indica a possibilidade da presença de óleo. Como exemplificação para os benefícios dessa 

planta podemos mencionar que nós frutos, nas cascas e nas sementes, ambos depois de secos, tem sido 

recomendado para o controle da glicemia dos diabéticos. Ao qual é recomendado ser utilizado bem triturados, 

peneirados e, o pó obtido, deve ser guardado em frascos bem fechados até por seis meses para posterior uso na 

preparação do cozimento [5]. Os substratos das folhas então sendo utilizados como recurso terapêutico no 

tratamento de úlceras pépticas, de diarreias e de hemorroidas por sua adstringência devido à presença de taninos 

[6]. 

Diante disso, a presente pesquisa teve como objetivo extrair o óleo essencial das folhas da azeitona roxa 

(Syzygium cumini), por meio da técnica de hidrodestilação e caracterizar a composição química, através da 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa. 

2. DESENVOLVIMENTO  

2.1. Azeitona Roxa  

 As folhas da azeitona roxa utilizadas na pesquisa foram coletadas na UFERSA e identificada com o nome 

cientifico de Syzygium cumini, pertencente à família das Myrtaceae, pelo botânico Dr. Leandro de Oliveira 

Furtado de Souza. 

A azeitona roxa (Syzygium cumini (L.)   Skeels), originária da Índia e naturalizada no Brasil [6], pertencente 

à família das Myrtaceae, também é conhecida por outras denominações tais como: murta, jambu, jamelão e 

jambolão [7]. A espécie tem várias sinonímias cientificas, dentre elas: Eugenia jambolana Lam., Syzygium 

jambolanum D.C., S., dentre outras [8]. 

A Syzygium cumini é uma árvore grande, esgalhada, de crescimento rápido e abundante frutificação, o seu 

fruto é uma baga pequena, de cor roxo escuro, com uma única semente coberta de polpa comestível doce, mas 

adstringente, do tamanho dos frutos da oliveira (Olea europoea L.), a verdadeira azeitona ou oliva [7].  A árvore 

mede cerca de 10 m de altura e 3 a 4, 5 m de diâmetro de projeção da copa, com folhagem abundante, ramos de 

coloração acinzentada-claro, com fissuras escuras e cicatrizes foliares bastante aparentes. Possui o caule aéreo, 

ereto, tipo tronco lenhoso e cilíndrico, apresentando ramificação caulinar do tipo simpodial. Os ramos são 

retorcidos com folhas dispostas em filotaxia oposta. As folhas são simples, pecioladas, lanceoladas ou 

lanceoladas oblongas até elípticas, com margens onduladas, ápices cuspidados e bases cuneadas. A nervação é 

peninérvea, apresentando nervura marginal. As flores estão dispostas em inflorescências, de coloração branca a 

creme, axilares, racemosas, plurifloras compostas, sendo semelhantes quanto à forma das panículas mirceóides, 

que caracterizam outros gêneros pertencentes à família Myrtaceae [8]. A figura 01 a seguir exemplifica as 

características da planta em questão. 
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Figura 01: Fotos do espécimen de S. cumini, objeto do estudo com detalhes das folhas e flores. (Autoria 

Própria). 

 

2.2. Cromatografia 

A cromatografia é um método físico-químico de separação, a qual está fundamentada na migração 

diferencial dos componentes de uma mistura, que ocorre devido a diferentes interações entre duas fases 

imiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária. A cromatografia pode ser utilizada para a identificação de 

compostos, por comparação com padrões previamente existentes, para a purificação de compostos, separando-se 

as substâncias indesejáveis e para a separação dos componentes de uma mistura [9]. 

A cromatografia pode ser dividida em clássica e moderna, onde na clássica temos técnica em papel, em 

camada delgada e em coluna, já na moderna temos a cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta 

eficiência e a mais a atual a cromatografia líquida de ultra eficiência. Os métodos podem ser usados em conjunto 

ou separados vai depender dos componentes a serem separados ou identificados [10]. 

Uma das técnicas modernas de separação é a cromatografia gasosa, um método com alto poder de resolução 

que possibilita a análise de várias substâncias em uma mesma amostra. Contudo para que o método ocorra como 

o esperado vai depender do detector empregado e da amostra analisada para termos uma análise detalhada desta 

técnica. O detector de massa é muito sensível e pode captar sinais de amostras com massa de 10-12 g (picograma) 

do composto por ml, o que permite que pequenas quantidades da amostra sejam analisadas [10]. Esta técnica 

baseia-se na separação dos componentes por meio de processos físicos e químicos em duas fases, a móvel que é 

gasosa e a estacionária que pode ser líquida ou sólida. Todavia esta técnica apresenta limitações, o método só 

funciona para compostos voláteis e termicamente estáveis [10].  Na cromatografia líquida de alta eficiência a 

técnica utiliza um suporte com partículas diminutas responsáveis pela alta eficiência, sendo um método 

adequado para separação de espécies iônicas e macromoléculas. E, por último, a cromatografia 

multidimensional, técnica está que combina técnicas cromatográficas e métodos espectrais de forma que as 

vantagens de ambos possam ser aproveitadas [10]. 

Devido à confiabilidade das técnicas cromatográficas, sua utilização vem se difundindo cada vez mais, pois 

trata-se de um modo eficaz de separar substâncias.  Nesse cenário, vale ressaltar que a técnica utilizada no 

presente trabalho é a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. 

2.2.1. Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria De Massas 

Na cromatografia gasosa a amostra é vaporizada e introduzida em um fluxo de gás adequado denominado de 

fase móvel ou de gás de arraste. Este fluxo de gás com a amostra vaporizada passa por um tubo contendo a fase 

estacionária, atualmente uma coluna capilar, onde ocorre a separação da mistura. As substâncias saem da coluna 

dissolvidas no gás de arraste e passam por um detector; dispositivo que gera um sinal elétrico proporcional à 

quantidade de material eluído.  O registro deste sinal em função do tempo é o cromatograma, sendo que as 

substâncias aparecem nele como picos com área proporcional à sua massa, o que possibilita a sua análise 

quantitativa. 
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Figura 02: O processo em cromatografia gasosa. (Autoria Própria). 

A cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa é uma técnica que se baseia na massa carga dos 

componentes da mistura. Aplicável a compostos voláteis e termicamente estáveis nas temperaturas relativamente 

elevadas empregadas durante o processo de separação cromatográfica. O que são requisitos necessários para que 

os compostos sejam ionizados por meio da ionização por impacto de elétrons e ionização química [11]. 

Na ionização por impacto de elétrons o analito de interesse, em fase gasosa, é bombardeado com elétrons de 

alta energia (geralmente 70 eV). As moléculas do analito absolves esta energia desencadeando vários processos, 

dentre os quais o mais simples é aquele em que o analito é ionizado pela remoção de um único elétron.  Este 

processo requer tipicamente 10 eV e o restante da energia gera fragmentação dos analitos [11]. Logo, consiste 

em um dos maiores problemas encontrados na aplicação da ionização por impacto de elétrons, pois a 

fragmentação rápida pode conduzir a não observação do íon molecular no espectro, perdendo-se, portanto, uma 

das mais importantes informações analíticas.  Já na ionização química a técnica foi desenvolvida especialmente 

para aumentar a produção do íon molecular e reduzir as fragmentações associadas à ionização por elétrons. Nesta 

técnica, as moléculas do análito, em fase gasosa, são introduzidas na câmara de ionização do espectrômetro de 

massas, que contém um gás reagente. Esta mistura (moléculas do analito + gás reagente) é bombardeada com 

elétrons, assim como na ionização por impacto de elétrons, contudo, como o gás reagente está em excesso em 

relação ao analito, ele é ionizado quase que exclusivamente e passam a ocorrer reações entre os íons em fase 

gasosa do gás reagente e as moléculas neutras do analito, dando origem aos íons que ainda não tinham se feito 

presente na amostra do analito.  Por este processo ser relativamente de baixa energia, quase não é observada 

fragmentação [11].  

A combinação da cromatografia gasosa com a espectrometria de massas é relativamente simples, uma vez 

que as características de funcionamento do cromatógrafo a gás são suficientemente compatíveis com a 

necessidade de alto vácuo do espectrômetro de massas [11]. A espectrometria pode produzir informações 

seletivas para identificação destas substâncias usando padrões ou bibliotecas espectrais [10]. 
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A Figuras 03: Processo de Ionização por Impacto de Elétrons. (Autoria Própria). 

As análises cromatográficas acopladas ao detector de massa (CG-EM) do produto extraído foram realizadas 

no laboratório de Cromatografia e Espectrometria da Universidade do Vale do Acaraú- UVA. As identificações 

dos constituintes foram efetuadas através de pesquisa em espectroteca e comparação com os dados da literatura 

[13].  As análises foram realizadas em um equipamento GC–MS Agilent 7890B-GC/5977A-MS equipado com 

uma coluna capilar de sílica fundida apolar RTX-5MS (30 m × 0,25 mm DI, 0,25 μm de espessura do filme) 

utilizando uma razão de injeção (split ratio) de 1:30 e hélio a 1,5 ml min1 como gás de arraste. A temperatura do 

injetor e do detector foram ajustadas a 250 °C. A temperatura do forno foi aumentada de 70 a 180 °C com 

variação de 4 °C min e depois para 250 °C a 10 °C min. Os espectros de massa foram registrados na faixa de 

razão massa/carga (m/z) entre 30 e 450.  

2.3. Processo de Hidrodestilação  

 O processo de hidrodestilação, ocorre da seguinte maneira: em um balão adiciona-se água e as folhas da 

planta, o qual é aquecido até o ponto de ebulição da água, a planta aromática permanece em contato com a água 

fervente, podendo estar completamente imersa ou flutuando [12]. As folhas são cortadas ou trituradas para 

facilitar, o processo de retirada do óleo, o óleo e a água ficam armazenados nas paredes do tubo. O óleo obtido 

do processo é tratado com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) para remover a água e um solvente de baixa 

polaridade como o hexano. O óleo essencial é purgado com o nitrogênio para completa remoção do solvente. No 

decorrer do processo de extração por hidrodestilação, foi observado que o mesmo leva em média 2 h em ebulição 

para ocorrer, pois a partir desse tempo não se consegue obter quantidades significativas de óleo. 

2.4 Materiais e Métodos 

2.4.1 Mecanismos para o processo de extração  

Os materiais necessários para a retirada do óleo presente nas folhas da planta azeitona roxa foram os 

seguintes: manta aquecedora, um balão volumétrico de 500 ml, um aparelho de clevenger, uma unidade de 

refrigeração e duas mangueiras. Já para a separação do óleo da água precisou-se de uma bureta, um béquer de 50 

ml, um funil, suporte universal e garras, frasco de vidro. Os reagentes usados foram o sulfato de sódio anidrido 

(Na2SO4), o nitrogênio (N2) e a água (H2O). As folhas usadas na pesquisa, foram pesadas em uma balança 

analítica, as mesmas foram coletadas na UFERSA e identificada pelo botânico Dr. Leonardo, não houve 

tratamento prévio com as folhas (Da forma que coletamos usamos). 

2.4.2 Planejamento experimental  

Para a obtenção do óleo, primeiro coletamos as folhas na UFERSA, por volta das 11 horas, (Essa coleta foi 

realizada três vezes no mesmo horário, por acessibilidade dos pesquisadores) e levamos para o laboratório de 

química orgânica da mesma instituição, onde peçamos as folhas em uma balança analítica ( Cada coleta nós dava 
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uma massa de 1Kg), depois as folhas eram trituradas e adicionadas no balão volumétrico, junto com a água, 

ambos eram aquecidos até o ponto de ebulição da água, o óleo armazenado nas paredes dos tubos era retirado e 

adicionado a um béquer, ao qual saia com a água, depois era colocados em uma bureta, onde se conseguia 

separar a água, mais fácil do óleo, esse era colocado em um funil, ao qual adicionávamos o sulfato de sódio 

anidrido para retirar a água e alguns reagentes de baixa polaridade como o hexano, depois o óleo foi  levado para 

a capela para a evaporação do sulfato e por último o óleo foi purgado com nitrogênio, com o intuito de um óleo 

não ficar com nenhum resquício de água. A seguir a figura 04 sobre o fluxograma do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Fluxograma mostrando os passos do processo de obtenção do óleo da azeitona roxa. (Autoria Própria) 

2.5. Resultados e Discussões 

A azeitona roxa (Sygygium cumini) objeto do estudo foi identificada pelo botânico Dr. Leandro de Oliveira 

Furtado de Souza. A extração do óleo essencial das folhas da S. cumini (SCFOE), por hidrodestilação, foi obtido 

no laboratório de química orgânica da UFERSA a partir de 1 Kg de folhas rendendo 0,6 mL de óleo volátil. O 

baixo rendimento impossibilitou, em um primeiro momento, a realização dos testes de atividade biológica.  O 

mesmo apresenta-se com uma coloração róseo clara e odor cítrico. O cromatograma possibilitou a identificação 

de 32 constituintes no óleo essencial. A análise crítica dos espectros com correção do índice de Kovats e 

posterior comparação com os dados da literatura [1], foram caracterizados 19 componentes que são responsáveis 

por 95, 71% da composição total do material analisado. O cromatograma do SCFOE, mostrado na figura 06, 

apresentou 4 sinais majoritários com teores acima de 10%. Os sinais mais relevantes com tempos de retenção 

crescentes, em teores, referem-se ao α-pineno (10, 72%), (Z) -β-Ocimeno (27, 98%), (E) -β-Ocimeno (15, 48%) 

e β-Cariofileno (13, 79%). Os respectivos espectros de massas podem ser observados nas figuras 05 a 09. 

Onde se realizava 

a coleta das folhas 

Planta para 

ser triturada 

Óleo extraído Aparatos para o 

tratamento do óleo. 

Planta no 

balão 

volumétrico 
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Figura 05: Cromatograma do CG-EM do SCFOE. (Autoria Própria). 

 

 

 

Figura 06: Cromatograma do CG-EM do α-pineno a partir do SCFOE. 

 

Figura 07: Cromatograma do CG-EM do (Z) -β-Ocimeno a partir do SCFOE. 

 

Figura 08: Cromatograma do CG-EM do (E) -β-Ocimeno a partir do SCFOE. 
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Figura 09: Cromatograma do CG-EM do β-Cariofileno a partir do SCFOE. 

 

Outros constituintes que merecem destaque pelo teor foram o α -cariofileno (7,41 %), limoneno (3,91%), 

mirceno (4,09%) e β-pineno (6,48%.).  Na tabela 01 abaixo encontram-se os componentes identificados e suas 

respectivas áreas relativas (%). 

 

Tabela 01: Componentes Químicos Identificados no OEFSC 

 

Componente KI IR Área relativa GCMS 

α-pineno 939 932 10,72 

Canfeno 954 946 0,20 

β-pineno 979 974 6,48 

Mirceno 990 988 4,09 

-Terpineno 1017 1014 0,10 

p-Cimeno 1024 1020 0,25 

Limoneno 1029 1024 3,91 

cis--Ocimeno 1037 1032 27,98 

trans--Ocimeno 1050 1044 15,48 

-terpineno 1059 1054 0,39 

Terpinoleno 1088 1086 0,76 

Allo-ocimeno 1132 1128 0,10 

-Terpineol 1188 1186 0,59 

Acetato de borneol 1285 1284 1,13 

-Cariofileno 1419 1417 13,79 

-Cariofileno 1454 1452 7,41 

Alcool Cariofilenilico 1572 1570 0,35 

Óxido de cariofileno 1583 1582 1,25 

Epóxido de Humuleno II 1608 1608 0,73 

Total   95,71 
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3. CONCLUSÕES 

A obtenção do óleo essencial das folhas da azeitona roxa (Sygygium cumini) por hidrodestilação apresentou 

um rendimento de aproximadamente 0,06% de um óleo volátil de coloração róseo claro e odor cítrico. O 

cromatograma possibilitou a identificação de 19 componentes que são responsáveis por 95,71% da composição 

total de SCFOE. Os constituintes majoritários foram α-pineno (10,72%), (Z) -β-ocimeno (27,98%), (E) -β- 

ocimeno (15,48%) e β-cariofileno (13,79%). Contudo, para uma análise da atividade biológica o projeto tornou- 

se inviável a curto prazo, pois a quantidade de óleo obtida durante o processo de extração a partir das folhas da 

planta é baixa. Todavia, de acordo com o potencial ativo da composição do óleo, planeja-se realizar novas 

extrações e testar as atividades inseticida, fungicida e alelopática.       
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