
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURA E BIODIVERSIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDADE QUÍMICA, GENÉTICA E ESTUDO DO 

POTENCIAL FORMICIDA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE 

Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DENNIS CRYSTIAN SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
  



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURA E BIODIVERSIDADE 

 

 

 

 

DENNIS CRYSTIAN SILVA 

 

 

 

 

 

DIVERSIDADE QUÍMICA, GENÉTICA E ESTUDO DO POTENCIAL FORMICIDA 

DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. 

Pastore 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de 

Sergipe, como parte das exigências do Curso 

de Doutorado em Agricultura e 

Biodiversidade, área de concentração em 

Agricultura e Biodiversidade, para obtenção 

do título de “Doutor em Ciências”. 

 

 

 

 

Orientadora 

Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Arrigoni Blank 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO 

SERGIPE – BRASIL 

2017 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 

 

S586d 

 

Silva, Dennis Crystian. 

   Diversidade química, genética e estudo do potencial 

formicida de óleos essenciais de Eplingiella fruticosa (Salzm. 

Ex Benth) Harley & J.F.B. Pastore / Dennis Crystian Silva; 

orientadora Maria de Fátima Arrigoni Blank. – São 

Cristóvão, 2017. 

59 f.: il. 

 

 

Tese (doutorado em Agricultura e Biodiversidade) – 

Universidade Federal de Sergipe, 2017. 

 

 

1. Essências e óleos essencias. 2. Plantas medicinais. 3. 

Diversidade biológica. I. Blank, Maria de Fátima Arrigoni, 

orient. II. Título. 

 

CDU 665.52/.54 

 

  



 

 

 

DENNIS CRYSTIAN SILVA 

 

 

 

DIVERSIDADE QUÍMICA, GENÉTICA E ESTUDO DO POTENCIAL FORMICIDA 

DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. 

Pastore 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de 

Sergipe, como parte das exigências do Curso 

de Doutorado em Agricultura e 

Biodiversidade, área de concentração em 

Agricultura e Biodiversidade, para obtenção 

do título de “Doutor em Ciências”. 

 

 

 

APROVADA em 11 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 
Prof.ª Dr.ª Ana Catarina Lima de Oliveira  

IFS 

Prof. Dr. Arie Fitzgerald Blank 

UFS 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Leandro Bacci 

UFS 

Prof. Dr. Leandro Eugenio Cardamone Diniz  

Embrapa Tabuleiros Costeiros 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Arrigoni Blank 

UFS 

(Orientadora) 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO 

SERGIPE – BRASIL 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, em especial, a meu irmão 

Danillo Carlos por todo o exemplo de força, 

alegria e amor 

Dedico  



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pelo dom da vida, conquistas realizadas, coragem e persistência para conquistar meus 

ideais em meio às dificuldades;  

 

À Universidade Federal de Sergipe e ao Programa de Pós-Graduação em Agricultura e 

Biodiversidade pela oportunidade de realização do doutorado; 

 

À Embrapa Tabuleiros Costeiros; 

 

À CAPES pela concessão da bolsa de estudos; 

 

Aos meus pais Carlos Francisco e Marta Liane, e meus irmãos Danielle Crystine e Danillo 

Carlos. Obrigado por todos os ensinamentos e por acreditarem sempre nos meus objetivos. 

 

A prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Arrigoni Blank, meus sinceros agradecimentos pela imensa 

disponibilidade em me orientar. Obrigado pela confiança na responsabilidade deste trabalho, 

contribuindo como referência para a minha formação profissional e acadêmica. 

 

Ao prof. Dr. Arie Fitzgerald Blank agradeço a disponibilidade de me coorientar e acreditar no 

meu potencial. Obrigado por mostrar-me as inúmeras possibilidades de pesquisas com os 

óleos essenciais. 

 

Ao prof. Dr. Leandro Cardamone Diniz, por todas as instruções, paciência e pela imensa 

colaboração em toda a pesquisa 

 

Ao prof. Dr. Leandro Bacci, pelo auxílio em toda a pesquisa. Obrigado pelas diversas 

orientações e dedicação durante toda essa jornada. 

 

À Jéssika Andrezza e Katily Luize, que essa jornada me deu o prazer de conhecer e me 

aproximar. Obrigado pela amizade, risadas e por estarem sempre presentes. 

 

Aos Drs. Alisson Oliveira, Andréa Costa, Daniela Castro, Magna Galvão e Thiago Matos por 

todos conselhos e ajuda. 

 

Aos amigos do LTCMV pela amizade, companheirismo e auxílio mutuo, em especial, 

Caroline Alves, Giulia Milenna, Jefferson Henrique, Larissa Peixoto, Márcia Raquel, Rosana 

Barroso, Sara Dayan, Thays Saynara.  

 

Aos colegas do GPMACO, em especial, José Carlos, Lucas Barbosa, Luís Fernando, 

Vanderson Santos, Larissa White. 

 

Aos colegas de curso, pelo companheirismo durante os intermináveis momentos de dedicação 

aos estudos. 

 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram no desenvolvimento deste trabalho, os meus 

sinceros agradecimentos. 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

Página 

 
LISTA DE FIGURAS  .................................................................................................................... i 

LISTA DE TABELAS  ................................................................................................................... iii 

RESUMO  ....................................................................................................................................... iv 

ABSTRACT  .................................................................................................................................. v 

1. INTRODUÇÃO GERAL  ........................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA  .................................................................................................. 2 

2.1. Origem, botânica e usos de Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. 

Pastore ........................................................................................................................................ 2 

2.2. Estudo de diversidade química de óleos essenciais  ............................................................ 3 

2.3. Diversidade genética em plantas medicinais e aromáticas usando marcadores 

moleculares ISSR ....................................................................................................................... 6 

2.4. Formigas cortadeiras e métodos de controle........................................................................ 6 

2.4.1. Compostos botânicos no controle de formigas cortadeiras  .......................................  6 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ...................................................................................... 8 

4. ARTIGO 1: DIVERSIDADE QUÍMICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS 

NATIVAS DE Eplingiella fruticosa............................................................................................... 13 

Resumo ....................................................................................................................................... 13 

Abstract ....................................................................................................................................... 14 

Introdução  .................................................................................................................................. 14 

Material e Métodos  .................................................................................................................... 15 

Resultados e Discussão  .............................................................................................................. 16 

Referências  ................................................................................................................................ 18 

Figuras e Tabelas  ....................................................................................................................... 20 

5. ARTIGO 2: AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE UMA POPULAÇÃO 

NATIVA DE Eplingiella fruticosa: UMA PLANTA COM POTENCIAL TERAPÊUTICO ....... 26 

Resumo....................................................................................................................................... 26 

Abstract  ..................................................................................................................................... 27 

Introdução  ................................................................................................................................. 27 

Material e Métodos  ................................................................................................................... 28 

Resultados  ................................................................................................................................. 29 

Discussão  .................................................................................................................................. 29 

Referências  ................................................................................................................................ 31 

Figuras e Tabelas ....................................................................................................................... 33 

6. ARTIGO 3: ÓLEOS ESSENCIAIS DE Eplingiella fruticosa E SEUS CONSTITUINTES 

MAJORITÁRIOS SOBRE Acromyrmex balzani: TOXICIDADE E ALTERAÇÕES 

COMPORTAMENTAIS ................................................................................................................ 39 

Resumo....................................................................................................................................... 39 

Abstract ...................................................................................................................................... 40 

Introdução  ................................................................................................................................. 40 

Material e Métodos  ................................................................................................................... 41 

Resultados  ................................................................................................................................. 43 

Discussão  .................................................................................................................................. 44 

Referências  ................................................................................................................................ 46 

Figuras e Tabelas ....................................................................................................................... 48 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................................... 57 

ANEXOS  ....................................................................................................................................... 58 



i 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura  Página 

1 Planta de E. fruticosa em campo (A), detalhes da inflorescência (B) e do fruto 

(C)  ....................................................................................................................   2 

2 Esquema da biossíntese dos isoprenos IPP e DMAPP .......................................  4 

 

ARTIGO 1 

Figura  Página 

1 Dendrograma bidimensional que representa a semelhança de 22 plantas de E. 

fruticosa com a composição química dos óleos essenciais ..............................  23 

2 Médias dos principais constituintes químicos dos óleos essenciais das plantas 

de E. fruticosa, grupos 1 e 2  ............................................................................  24 

3 Distribuição dos constituintes químicos do óleo essencial de plantas de E. 

fruticosa em relação aos dois componentes principais através da análise de 

componente principal (ACP). (C1) α-pineno, (C2) canfeno, (C3) sabineno, 

(C4) β-pineno, (C5) limoneno, (C6) 1,8-cineol, (C7) cânfora, (C8) borneol, 

(C9) acetato de isobornil, (C10) δ-elemeno, (C11) α-cubebeno, (C12) α-

copaeno, (C13) β-cubebeno, (C14) β-cariofileno, (C15) cis-muurola-3,5-

dieno, (C16) α-humuleno, (C17) cis-cadina-1(6),4-dieno, (C18) germacreno 

D, (C19) trans-muurola-4(14),5-dieno, (C20) biciclogermacreno, (C21) 

hidroxitolueno butilado, (C22) cubebol, (23) trans-calameneno, (C24) α-

cadineno, (C25) espatulenol, (C26) óxido de cariofileno, (C27) epiglobulol, 

(C28) epóxido de humuleno II, (C29) cis-cadin-4-en-7-ol, (C30) epi-α-

cadinol, (C31) β-eudesmol, (C32) α-cadinol, (C33) eudesm-7(11)en-4-ol ...............  25 

 

ARTIGO 2 

Figura  Página 

1 Localização dos pontos de coleta de 100 plantas de Eplingiella fruticosa no 

Estado de Sergipe, Brasil  .................................................................................  36 

2 Gel de agarose mostrando o perfl eletroforético do marcador ISSR 

amplificado usando o iniciador UBC817 em 100 plantas Eplingiella 

fruticosa de diferentes municípios do estado de Sergipe, Brasil. M=marcador 

de peso molecular de 100 pb ............................................................................  37 

3 Dendrograma gerado pela análise dos coeficientes de similaridade de Jaccard 

para 100 plantas de Eplingiella fruticosa de diferentes municípios do Estado 

de Sergipe, Brasil  .............................................................................................  38 

 

ARTIGO 3 

Figura  Página 

1 Curvas de sobrevivência de operárias de Acromyrmex balzani expostas por 

fumigação aos óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e 

constituintes isolados ao longo de 72h. As curvas foram geradas pelo teste de 

Log-Rank (p < 0,001)  ......................................................................................  50 

2 Tempo letal médio (TL50) de operárias de Acromyrmex balzani expostas por 

fumigação aos óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e 

constituintes isolados ao longo de 72h. Os boxes indicam a mediana e a 

dispersão (quartis superior e inferior). A linha pontilhada representa a média 

da TL50. Haste a partir da média representam o intervalo de confiança (IC95). 

Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as TL50 com base no 

IC95 ....................................................................................................................  51 



ii 

3 Trilhas representativas da trajetória das operárias de Acromyrmex balzani 

expostas a óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e 

constituintes isolados por 10 minutos em arenas totalmente tratadas .......................  52 

4 Distância total percorrida (A) e velocidade angular (B) (± erro padrão) de 

operárias de Acromyrmex balzani expostas por contato em arenas totalmente 

tratadas com óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e 

constituintes isolados (1%). * indicam diferenças significativas entre o 

tratamento e o controle pelo teste de Dunnett (p < 0,05). ns – não 

significativo 53 

5 Trilhas representativas da trajetória das operárias de Acromyrmex balzani 

expostas a óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e 

constituintes isolados por 10 minutos em arenas parcialmente tratadas. O 

lado direito da arena compreende a área tratada ...............................................  54 

6 Distância total percorrida (± erro padrão) de operárias de Acromyrmex 

balzani em arenas parcialmente tratadas com os óleos essenciais de 

genótipos de Eplingiella fruticosa e constituintes isolados (1%). * indicam 

diferenças significativas entre a área tratada e não tratada pelo teste t pareado 

(p < 0,05). ns – não significativo ......................................................................  55 

7 Repelência (A) e tempo em repouso (B) (± erro padrão) de operárias de 

Acromyrmex balzani em arenas parcialmente tratadas com os óleos 

essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e constituintes isolados 

(1%). * indicam diferenças significativas entre a área tratada e não tratada 

pelo teste t pareado (p < 0,05). ns – não significativo  .....................................  56 

 

 

  



iii 

LISTA DE TABELAS 

 

ARTIGO 1 

Tabela  Página 

1 Identificação e origem das plantas de E. fruticosa coletadas em Sergipe, 

Brasil. ................................................................................................................   20 

2 Conteúdo (%) dos constituintes químicos do óleo essencial de plantas de 

Eplingiella fruticosa coletadas em Sergipe, Brasil ...........................................  21 

3 Coeficientes de correlação para os constituintes químicos (C1 a C33) do óleo 

essencial de plantas de Eplingiella fruticosa em Sergipe, Brasil .....................  22 

 

ARTIGO 2 

Tabela  Página 

1 Identificação e origem de plantas de E. fruticosa coletadas no estado de 

Sergipe, Brasil  ..................................................................................................  33 

2 Iniciadores ISSR, sua sequência, temperatura de anelamento e os produtos 

amplificados utilizados para análise de diversidade genética de Eplingiella 

fruticosa  ...........................................................................................................  34 

3 Pares de genótipos que apresentaram valores extremos de baixa e alta 

distância genética (d) baseados no coeficiente de Jaccard de oito marcadores 

ISSR em 100 indivíduos de E. fruticosa  ..........................................................  35 

 

ARTIGO 3 

Tabela  Página 

1 Teores (%) dos principais constituintes químicos do óleo essencial de plantas 

de E. fruticosa (Silva et al., 2017a)  ...............................................................................  48 

2 Toxicidade (µL.L
-1

) de óleos essenciais de quatro genótipos de E. fruticosa e 

constituintes isolados sobre operárias de A. balzani por fumigação após 48 

horas de exposição ..........................................................................................................  49 

 

 

  



iv 

RESUMO 

SILVA, Dennis Crystian. Diversidade química, genética e estudo do potencial formicida 

de óleos essenciais de Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore. 
São Cristóvão: UFS, 2017. 59p. (Tese – Doutorado em Agricultura e Biodiversidade).* 

 

Eplingiella fruticosa Salzm. ex Benth., ex Hyptis fruticosa, é uma planta arbustiva da família 

Lamiaceae, encontrada principalmente na costa do nordeste brasileiro. Objetivou-se com o 

presente estudo realizar a caracterização química, genética e avaliar o potencial formicida do 

óleo essencial de plantas nativas de E. fruticosa do Estado de Sergipe. Foram realizadas 

coletas de populações nativas em 11 municípios do Estado de Sergipe. Os óleos essenciais 

foram obtidos de folhas secas por hidrodestilação e analisados por CG/EM-DIC. Os teores 

médios dos óleos essenciais variaram de 0,75 a 1,28%. Pela análise química e de agrupamento 

dos óleos essenciais, foi definido a formação de dois grupos, baseado nos maiores teores dos 

compostos. O primeiro grupo foi constituído por 15 plantas e caracterizou-se pela presença de 

biciclogermacreno (6,29-16,24%), espatulenol (7,59-15,23%), β-cariofileno (5,77-12,97%) e 

óxido de cariofileno (5,00-11,90%) como compostos majoritários. O segundo grupo foi 

constituído por sete plantas e caracterizado pela presença majoritária dos compostos, 1,8-

cineol (8,96-15,51%), α-pineno (5,46-13,77%) e cânfora (4,08-11,40%). Para análise da 

diversidade genética por ISSR, amostras de 100 plantas foram analisadas utilizando oito 

primers. Os resultados da análise de agrupamento obtidos utilizando o método Neighbor 

Joining distribuíram os indivíduos em três grupos: o grupo I foi constituído por 50 plantas 

provenientes principalmente dos municípios de Areia Branca, Estância, Japaratuba, Moita 

Bonita, Pirambu e Salgado; o grupo II foi formado por 21 plantas, sendo nove representantes 

do município de Itaporanga D’Ajuda e 13 representantes de outros municípios; o grupo III foi 

formado por 29 plantas, sendo representado principalmente pelos municípios de Malhada dos 

Bois e São Cristóvão. A menor distância genética existente ocorreu entre as plantas EPF94 e 

EPF96 (0,250) e a maior ocorreu entre as plantas EPF50 e EPF96 (0,9778). O índice de 

Shannon apresentou um valor médio de 0,42 e a diversidade foi considerada moderada. A 

heterozigosidade atingiu um valor médio de 0,267 e foi considerada baixa. O conteúdo de 

informação polimórfica (PIC=0,253) é considerado moderadamente informativo. Os óleos 

essenciais de quatro genótipos de E. fruticosa mostraram-se tóxicos a operárias de 

Acromyrmex balzani e foram necessários 4,54-6,78 µL.L
-1

 de óleo para causar 50% de 

mortalidade nas formigas. Quando aplicados isoladamente, cânfora e 1,8-cineol foram mais 

potentes que os óleos essenciais, enquanto β-cariofileno e óxido de cariofileno foram menos 

tóxicos. Os tratamentos reduziram a sobrevivência de A. balzani ao longo do tempo de 

exposição, com destaque para os óleos essenciais dos genótipos EPF303 e EPF1103, assim 

como os respectivos constituintes isolados, que apresentaram os menores tempos letais. O 

comportamento de caminhamento das formigas foi alterado em função da aplicação dos 

tratamentos e verificou-se que os óleos essenciais testados são repelentes. Os resultados 

indicam que há variabilidade química entre as plantas de E. fruticosa do Estado de Sergipe, a 

diversidade genética das plantas foi intermediária e que os óleos essenciais e os constituintes 

isolados apresentam potencial para o desenvolvimento de produtos eficazes no controle de 

formigas cortadeiras. 

 

Palavras-chave: alecrim-de-vaqueiro, caracterização química, variabilidade genética, 

marcadores ISSR, atividade biológica, inseticida botânico. 
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* Comitê Orientador: Maria de Fatima Arrigoni Blank – UFS (Orientador), Arie Fitzgerald Blank – UFS. 
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ABSTRACT 

SILVA, Dennis Crystian. Chemical and genetic diversity and study of the formicidal 

potential of the essential oils of Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. 

Pastore. São Cristóvão: UFS, 2017. 59p. (Thesis - Doctor of Science in Agriculture and 

Biodiversity). * 

 

Eplingiella fruticosa Salzm. ex Benth., ex Hyptis fruticosa is a shrubby plant of the family 

Lamiaceae, found mainly on the coast of northeastern Brazil. This study aimed to characterize 

the chemical and genetic properties of the essential oil of E. fruticosa native to the state of 

Sergipe. Native populations were collected in 11 municipalities in the state of Sergipe. The 

essential oils from dry leaves were collected by hydrodistillation and analyzed by GC/MS-

FID. The mean essential oil content ranged between 0.75 and 1.28%. The chemical and 

clustering analysis of the essential oils revealed two clusters, based on the higher contents of 

constituents. The first cluster consisted of 15 plants and had bicyclogermacrene (6.29-

16.24%), spathulenol (7.59-15.23%), β-caryophyllene (5.77-12.97 %), and caryophyllene 

oxide (5.00-11.90%) as major constituents. The second cluster consisted of seven plants and 

had 1,8-cineol (8.96-15.51%), α-pinene (5.46-13.77%), and camphor (4,08-11.40%) as major 

constituents. The analysis of genetic diversity by ISSR comprised samples of 100 plants and 

used eight primers. Results of the clustering analysis by the Neighbor-Joining method formed 

three clusters: Cluster I, consisting of 50 plants, mainly from the municipalities of Areia 

Branca, Estância, Japaratuba, Moita Bonita, Pirambu, and Salgado; Cluster II, formed by 21 

plants, nine representatives of the municipality of Itaporanga D'Ajuda and 13 representatives 

of other municipalities; Group III, made up of 29 plants, mainly from the municipalities of 

Malhada dos Bois and São Cristóvão. The lowest genetic distance was observed between 

plants EPF94 and EPF96 (0.250), and the highest genetic distance was observed between 

plants EPF50 and EPF96 (0.9778). The Shannon index presented a mean value of 0.42, and 

diversity was considered as moderate. Heterozygosity reached a mean value of 0.267 and was 

considered as low. The polymorphic information content (PIC = 0.253) was considered as 

moderately informative. The essential oils of four E. fruticosa genotypes were toxic to 

workers of Acromyrmex balzani, requiring 4.54-6.78 µL.L
-1

 of oil to cause 50% mortality of 

the ants. When applied alone, camphor and 1,8-cineol were more effective than the essential 

oil; conversely, β-caryophyllene and caryophyllene oxide were less toxic. Treatments reduced 

the survival rate of A. balzani throughout the exposure time, especially the essential oils of the 

genotypes EPF303 and EPF1103 and their respective constituents isolated, which presented 

the shortest lethal times. The treatments affected the ants' behavior, confirming the repellency 

of the essential oils tested in this study. Results revealed the existence of chemical variability 

among E. fruticosa plants of the state of Sergipe and intermediate genetic diversity among 

plants. The essential oils and the constituents isolated have the potential for the development 

of effective products to control leaf-cutting ants. 

 

 

Key-words: alecrim-de-vaqueiro, chemical characterization, genetic variability, markers 

ISSR, biological activity, insecticide. 

 

___________________ 
 

* Supervising Committee: Maria de Fatima Arrigoni Blank – UFS (Orientador), Arie Fitzgerald Blank – UFS. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O território brasileiro é detentor de uma das maiores diversidades vegetais do planeta, 

distribuída em regiões com características edafoclimáticas distintas. Tais recursos genéticos 

são as principais fontes de biomoléculas com potencial para o desenvolvimento econômico 

(Zappi et al., 2015).  

Em meio à diversidade de plantas existentes no Brasil, algumas espécies, como 

Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore, destacam-se entre as plantas 

medicinais. E. fruticosa, conhecida vulgarmente como alecrim-de-vaqueiro, é uma planta 

arbustiva, endêmica do Brasil, encontrada principalmente na costa do nordeste brasileiro. 

Estudos anteriores demonstraram que o óleo essencial de E. fruticosa apresenta efeito 

vasodilatador (Santos et al., 2007), antinociceptivo (Menezes et al., 2007) e larvicida (Silva et 

al., 2008). Estas atividades podem estar relacionadas à constituição química dos óleos 

essenciais, que por sua vez podem variar dependendo dos fatores ambientais e genéticos 

(Chagas et al., 2011). 

A caracterização química de óleos essenciais tem possibilitado a obtenção de 

informações importantes em pesquisas envolvendo plantas bioativas. Entender a distribuição 

da diversidade química e os fatores que a promove, pode auxiliar na obtenção de óleos 

essenciais com características desejáveis. Além disso, é importante estudar a diversidade 

genética da espécie alvo visando, dentre outros aspectos, a conservação genética. Tendo em 

vista que há intensa expansão das atividades agropecuárias e desmatamento de áreas nativas, 

em regiões de ocorrência natural de plantas de E. fruticosa, existe grande risco de 

estreitamento da variabilidade genética desta espécie (Dobeš et al., 2017). Para auxiliar nessa 

caracterização, os descritores morfoagronômicos podem ter limitações, sendo necessária a 

utilização de técnicas complementares ou mais abrangentes. Assim, os marcadores 

moleculares são ferramentas capazes de avaliar a diversidade genética mesmo entre 

indivíduos morfologicamente iguais. Dentre os marcadores, o ISSR possui caráter arbitrário e 

alta reprodutibilidade, podendo ser utilizado para caracterizar a diversidade genética desta 

espécie sem o conhecimento prévio do genoma de estudo. 

Sabe-se que os óleos essenciais são substâncias produzidas pelo metabolismo 

secundário das plantas e servem, entre outras,  como defesa ao ataque de herbívoros e 

patógenos (Regnault-Roger et al., 2012). Diante dessas características, o óleo essencial de 

plantas bioativas tem sido estudado como alternativa ao uso de inseticidas organossintéticos, 

devido à reduzida contaminação ambiental e menor incidência de insetos resistentes a 

produtos de origem vegetal (Wei et al., 2014). As substâncias provenientes de plantas são 

conhecidas por ocasionar efeitos deletérios e comportamentais sobre insetos (Oliveira et al., 

2017). Entretanto, apesar do potencial bioativo identificado em E. fruticosa, até o momento, 

não se tem relatos de sua utilização no manejo alternativo de pragas agrícolas. 

Sendo assim, objetivou-se: (i) analisar o teor e a diversidade química do óleo essencial 

de plantas nativas de E. fruticosa do estado de Sergipe, (ii) caracterizar a diversidade genética 

de plantas localizadas em diversos municípios de Sergipe de E. fruticosa utilizando 

marcadores moleculares ISSR e (iii) avaliar a toxicidade aguda de óleos essenciais de E. 

fruticosa e seus compostos majoritários sobre operárias de Acromyrmex balzani e as 

alterações comportamentais causadas nesta espécie expostas a estes compostos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Origem, botânica e usos de Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. 

Pastore 

A espécie Eplingiella fruticosa ex Hyptis fruticosa, é uma planta pertencente à 

família Lamiaceae, com aproximadamente 7170 espécies, distribuídas em 236 gêneros 

(Bräuchler et al., 2010). No Brasil existem 524 espécies distribuídas em 46 gêneros, sendo 

seis endêmicos, a citar Eplingiella Harley e J.F.B. Pastore, Eriothymus (Benth.) Rchb., 

Leptohyptis Harley e J.F.B. Pastore, Monochilus Fisch. e C.A. Mey., Physominthe Harley, 

R.M. e Pastore, J.F.B. e Rhaphiodon Schauer. No Estado de Sergipe ocorrem 20 espécies, 

pertencentes à 14 gêneros.  

As espécies pertencentes ao gênero Eplingiella, até recentemente faziam parte do 

gênero Hyptis, entretanto, devido a incompatibilidades moleculares, este gênero sofreu 

reclassificação taxonômica, da qual surgiram nove gêneros (Pastore et al., 2011; Harley e 

Pastore, 2012). O gênero Eplingiella é constituído por apenas três espécie, sendo a Eplingiella 

brightoniae Harley e Eplingiella cuniloides Harley e J.F.B. Pastore, endêmicas do Estado da 

Bahia, enquanto populações nativas de Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley e 

J.F.B. Pastore foram identificadas entre o Ceará e Minas Gerais (Harley e Pastore, 2012; 

Harley, 2014). 

As plantas de E. fruticosa, conhecidas vulgarmente como alecrim-de-vaqueiro, 

apresentam porte arbustivo, com pequenas folhas xeromórficas e aromáticas (Figura 1A). 

Possuem inflorescências cimosas peduncular, flores com pedicelo curto e pétalas com 

tonalidade azul-violeta (Figura 1B). Os estames são adnatos às pétalas, anteras com 

deiscência transversal e gineceu desprovido de estilopódio, com estigma captado ou estilete 

curto. O fruto é seco e indeiscente, classificado como artrocarpáceo e composto por dois 

carcerulídios com formato elipsoide e superfície castanho-escuro (Figura 1C). A principal 

característica desta espécie, em relação às demais integrantes do gênero, refere-se ao fato de 

E. fruticosa apresentar, exclusivamente flores zigomorfas, lóbulos subulados não clavados e 

abertura da corola não pilosa (Harley e Pastore, 2012). 

 

 

Figura 1. Planta de E. fruticosa em campo (A), detalhes da inflorescência (B) e do fruto (C). 

Fonte: acervo pessoal. 

 

O alecrim-de-vaqueiro é popularmente utilizado no tratamento de dores, a partir da 

infusão de suas folhas, o que atrai interesse científico quanto às possíveis propriedades 

farmacológicas desta planta. Tendo em vista o uso popular das folhas como analgésico, os 

primeiros estudos comprovaram o efeito antinociceptivo de extratos aquosos em 

camundongos e constataram ausência de toxicidade aguda pelo método utilizado, apoiando 

uso fitoterápico desta planta no combate à dor (Silva et al., 2006). Do mesmo modo, os óleos 
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essenciais (Menezes et al., 2007; Franco et al., 2011b) e extratos hidroetanólicos (Lima et al., 

2013) apresentaram efeito de analgesia, atividade antioxidantes (Andrade et al., 2010) e 

hipotensivas (Santos et al., 2007). 

 

2.2 Estudo da diversidade química de óleos essenciais 

Uma das principais características presentes nas plantas é a capacidade de metabolizar 

diversos constituintes orgânicos, que podem ser classificados em primários, quando sua 

funcionalidade está associada ao crescimento e desenvolvimento vegetal, ou secundários 

quando não estão envolvidos com o desenvolvimento e a manutenção celular (Gobbo-Neto e 

Lopes, 2007). De acordo com a biossíntese, os metabólitos secundários podem ser divididos 

em terpenóides, alcaloides e compostos fenólicos (Gobbo-Neto e Lopes, 2007). Os óleos 

essenciais produzidos podem atrair insetos polinizadores (Farré-Armengol et al., 2013) e 

também proteger a planta contra a herbivoria (Oliveira et al., 2017). Além disso, são 

substâncias líquidas à temperatura ambiente, não se misturam com água e possuem intenso 

aroma. São obtidos principalmente por hidrodestilação, micro-ondas, destilação a vapor e uso 

de solventes sobre as mais variáveis partes vegetais (Edris, 2007; Farré-Armengol et al., 

2013). 

Os terpenóides, principais constituintes dos óleos essenciais, são formados 

molecularmente a partir de ligações entre unidades pentacarbonadas. A síntese dessas 

moléculas ocorre tanto no citosol, quanto no cloroplasto da célula vegetal, sendo o isopentenil 

difosfato (IPP) e seu isômero dimetilalil difosfato (DMAPP) os precursores responsáveis em 

formar os terpenos (Dewick, 2009). 

Os IPP e DMAPP podem ser produzidos por duas rotas metabólicas: via mevalonato 

(MVA) e a via metileritritol fosfato (MEP). Na via MVA ou via citosólica, a condensação de 

duas moléculas de acetil-CoA origina uma molécula de acetoacetil-CoA que condensada com 

uma terceira molécula de acetil-CoA forma o 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA). 

Este produto é reduzido a MVA a partir da enzima HMG-CoA redutase. Em seguida, o MVA 

é fosforilado pelas enzimas MVA quinase e fosfomevalonato quinase, produzindo o 

mevalonato-5-difosfato (MVAPP). O IPP e o DMAPP são então sintetizados a partir da ação 

enzimática do MVAPP descarboxilase sobre o MVAPP (Figura 2) (Dewick, 2009).  

Na via MEP ou via plastídica, a condensação de uma molécula de piruvato com uma 

molécula de gliceraldeído-3-fosfato origina uma molécula de 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato 

(DXS), que é reduzida à 2C-metil-D-eritritol-4-fosfato (MEP) pela enzima DXP 

redutoisomerase. Em seguida, MEP é convertido a 2C-metil-D-eritritol-2,4-ciclodifosfato 

(ME-cPP) por meio de ações enzimáticas realizadas por 4-difosfocitidil-2C-metil-D-eritritol 

(CDP-ME) sintase, CDP-ME quinase e ME-cPP sintase. Posteriormente, ME-cPP é 

convertido a IPP e DMAPP através das enzimas 1-hidroxi-2C-metil-2-(E)-butenil-4-difosfato 

(HMBPP) sintase e a HMBPP redutase (Dewick, 2009) (Figura 2). Os terpenos formados a 

partir da união entre as unidades pentacarbonadas resultantes desse processo são classificados, 

de acordo com o número de átomos de carbono, em monoterpenos (C10), sesquiterpenos 

(C15), diterpenos (C20), triterpenos (C30) e tetraterpenos (C40) (D’Auria e Gershenzon, 

2005). 

A constituição química do óleo essencial de plantas bioativas muitas vezes estão 

relacionadas à variações sazonais (Engel et al., 2014), além disso, os fatores genéticos 

também desempenham forte influência sobre os constituintes presentes no óleo essencial de 

plantas bioativas, o que permite a existência de variabilidade entre plantas de uma mesma 

espécie. 

Nos últimos anos, a variabilidade química do óleo essencial de plantas tem sido 

estudada e permitiu caracterizar a diversidade química vegetal, definir estratégias de 

conservação e identificar compostos de interesse para o desenvolvimento de bioprodutos 

(Blank et al., 2015; Costa et al., 2015; Nizio et al., 2015). A partir da identificação dos 

compostos mais abundantes do óleo essencial de germoplasma de Ocimum sp. foi possível 
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definir oito grupos químicos e auxiliar a caracterização química entre acessos de manjericão, 

tendo em vista as numerosas variedades de cultivares morfologicamente semelhantes (Costa 

et al., 2015). Do mesmo modo, a caracterização química de uma coleção de Lippia alba 

(Mill.) N.E. Brown, foi essencial para identificar a diversidade química da espécie, sendo 

possível distribuir tal variabilidade em seis grupos químicos (Blank et al., 2015). A 

caracterização química de Varronia curassavica Jacq., cujas folhas são utilizadas na indústria 

farmacêutica, também possibilitou a identificação de uma grande variedade de compostos dos 

óleos essenciais de plantas nativas e possibilitou a formação de cinco grupos químicos (Nizio 

et al., 2015). 

  

 
Figura 2. Esquema da biossíntese dos isoprenos IPP e DMAPP. Fonte: Dewick (2009).  

 

Ainda que amplamente distribuída no nordeste brasileiro, não há estudos relacionados 

à diversidade química do óleo essencial de E. fruticosa. Sabe-se somente que ao avaliar a 

atividade antinociceptiva do óleo essencial desta espécie, os autores relataram a presença dos 
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compostos biciclogermacreno, 1,8-cineol e β-cariofileno como constituintes majoritários 

(Menezes, et al., 2007). Enquanto estudos sobre caracterização fenotípica identificaram α-

pineno, β-pineno, cânfora e limoneno como majoritários, no óleo essencial extraído das 

folhas, flores e sementes de E. fruticosa (Franco et al., 2011a). Porém, nesses estudos foram 

utilizadas plantas coletadas em apenas duas localidades, dessa forma, não representam toda a 

diversidade química da espécie. Entender os fatores que geram essa diversidade pode abrir 

caminhos para a obtenção de óleos essenciais com características quantitativas e qualitativas 

desejáveis. 

 

2.3 Diversidade genética em plantas medicinais e aromáticas usando marcadores 

moleculares ISSR  

As atividades biológicas e propriedades terapêuticas atribuídas as plantas medicinais e 

aromáticas geralmente estão relacionadas à composição química de seus metabólitos, que são 

dependentes de uma série de fatores climáticos e genéticos. Esses fatores são os principais 

responsáveis pela diversidade existente em uma população e, quando estudados, podem 

auxiliar estratégias de conservação e programas de melhoramento de plantas. 

A caracterização de germoplasma vegetal habitualmente é realizada por meio de 

descritores morfológicos e características agronômicas, entretanto a influência abiótica 

impossibilita a distinção precisa entre genótipos (Wang et al., 2009). Os marcadores 

moleculares baseados em DNA não sofrem influência ambiental e são frequentemente 

empregados em estudos de diversidade genética de populações de plantas (Blank et al., 2014). 

Dentre os principais tipos de marcadores, os ISSR (Inter Sequências Simples Repetidas) são 

marcadores baseados no DNA que podem ser utilizados para avaliara a diversidade genética 

destas espécies (Jugran et al., 2015). 

Os marcadores moleculares ISSR, caracterizados por amplificar regiões entre 

microssatélites, foram desenvolvidos a partir da necessidade de estudos genéticos sem o 

conhecimento prévio do genoma de estudo (Erbano et al., 2015; El-Amin e Hamza, 2016). 

Em plantas medicinais e aromáticas é possível observar que o uso de marcadores 

moleculares expressa maior precisão ao identificar a diversidade da espécie, tendo em vista 

que a variabilidade química identificada a partir da composição do óleo essencial extraído 

dessas plantas pode sofrer influências ambientais. Além disso, muitas plantas medicinais e 

aromáticas foram pouco exploradas e encontram-se em regiões onde há intensa expansão das 

atividades agropecuárias e desmatamento, assim, necessitam de informações sobre a 

diversidade genética existente, que contribuam com o estabelecimento de estratégias 

conservacionistas (Almeida-Pereira et al., 2017; Feitosa-Alcantara et al., 2017b) 

Neste contexto, a utilização de marcadores ISSR foi capaz de identificar a baixa 

variabilidade genética existente entre indivíduos de Cunila menthoides Benth., indicando um 

cenário com baixo fluxo gênico e necessidade de conservação das informações genéticas 

restantes (Agostini et al., 2010). Entretanto, ainda que o alto nível de diversidade genética 

identificado por meio destes marcadores, entre populações de Croton tetradenius Baill. 

(Almeida-Pereira et al., 2017), Hyptis pectinata (L.) Poit. (Feitosa-Alcantara et al., 2017b) e 

Satureja rechingeri Jamzad (Hadian et al., 2015), evidencie o baixo risco de perda de 

informações genéticas, a riqueza fitoterápica e a evolução das mudanças ambientais sobre a 

região de ocorrência dessas espécies, reforçam a necessidade em implantar estratégias 

conservacionistas. 

Embora existam informações quanto à caracterização química do óleo essencial de E. 

fruticosa em locais específicos (Menezes et al., 2007; Silva et al., 2008; Franco et al., 2011a), 

não há relatos na literatura de estudos de variabilidade genética através de marcadores 

moleculares para essa espécie. 
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2.4. Formigas cortadeiras e métodos de controle 

As formigas são insetos caracterizados como eussociais, devido a sobreposição de 

gerações em um mesmo ninho, ao cuidado com a alimentação e proteção da prole e pela 

divisão de tarefas entre as castas, desde a reprodução até a proteção da colônia (  lldobler e 

Wilson, 1990). Estes insetos são responsáveis pela aeração do solo, fluxo de matéria orgânica 

e auxiliam a polinização e dispersão de sementes de plantas herbáceas (Galitzki et al., 2013; 

Leal et al., 2015). Entretanto, o desequilíbrio populacional de formigas torna possível o 

surgimento de danos econômicos relacionados ao cultivo de espécies vegetais. 

Espécies de formigas cortadeiras estão presentes por toda a região neotropical e 

destacam-se como uma das mais importantes pragas do setor agrícola e florestal, causando 

desfolha e corte de fragmentos vegetais, utilizados como substrato para o cultivo do fungo 

com o qual as formigas mantêm uma relação mutualística (Buratto et al., 2012; Oliveira et al., 

2017). Dentre as formigas cortadeiras, o gênero Acromyrmex destaca-se como um dos 

maiores causadores de danos a maioria das plantas cultivadas pelo homem (Zanetti et al., 

2014). 

A espécie Acromyrmex balzani, vulgarmente conhecida como “quenquém boca-de-

cisco” e “formiga-meia-lua”, tem ocorrência em alguns países da América do Sul, incluindo o 

Brasil (Brandão, 1991). As formigas cortadeiras desse gênero são morfologicamente distintas 

dos demais por apresentarem quatro ou cinco pares de espinhos em seu dorso (Zanetti et al., 

2014). Essa espécie constrói formigueiros cuja parte externa é formada por um único olheiro 

de entrada em forma de torre, construído a partir de fragmentos de gramíneas, enquanto seu 

interior é constituído por inúmeras câmaras unidas por galerias estreitas. Além disso, próximo 

à entrada do ninho, é possível visualizar um amontoado de detritos extraído do interior do 

formigueiro, disposto em forma de “meia-lua” (Pimenta et al., 2007). 

Para minimizar os dados causados à agricultura e silvicultura, uma grande quantidade 

de inseticidas organossintéticos tem sido utilizados para o controle dessas formigas (Feitosa-

Alcantara et al., 2017a; Oliveira et al., 2017). O principal método de controle químico 

consiste na utilização de iscas granuladas constituídas principalmente por fipronil e 

sulfluramida como principais ingredientes ativos (Oliveira et al., 2011). Outros produtos 

químicos apresentaram eficiência prática questionável e são pouco utilizados (Araújo et al., 

2003). Desta forma, o custo elevado das operações de combate e as desvantagens de produtos 

sintéticos, aliado as normas legais estabelecidas no setor florestal brasileiro (Jung et al., 

2013), tem possibilitado a busca por metodologias alternativas de controle desses insetos, 

como os métodos mecânicos, culturais e biológicos. 

O controle mecânico e cultural tem como finalidade eliminar a rainha, por meio da 

destruição do formigueiro. O método mecânico consiste na escavação do ninho até encontrar 

a rainha, responsável pela reprodução e continuidade do formigueiro, enquanto o método 

cultural é realizado por meio da aração ou gradagem da área onde o formigueiro se encontra. 

Esses métodos têm sua eficiência dependente da idade do ninho e do tamanho da área atacada 

(Araújo et al., 2003). Quanto ao método biológico, poucos trabalhos exploraram a 

potencialidade dos inimigos naturais de formigas cortadeiras, apesar de já serem identificados 

(Araújo et al., 2011). 

Nos últimos anos, diversas pesquisas evidenciaram produtos de origem botânica, como 

potenciais formicidas, representando uma alternativa para o controle dessa praga (Torres et 

al., 2013; Santos et al., 2016; Oliveira et al., 2017) 

 

2.4.1. Compostos de origem vegetal no controle de formigas cortadeiras 
O uso de produtos de origem botânica para o controle de insetos é uma prática que 

precede a utilização dos primeiros inseticidas sintéticos e que ressurgiu em virtude da busca 

por compostos ambientalmente mais seguros para o manejo de pragas. Quando comparados 

aos inseticidas organossintéticos, produtos de origem botânica possuem menor impacto 
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ambiental e maior seletividade a organismos não alvos (Wei et al., 2014). Os produtos de 

origem vegetal possuem uma extensa diversidade de moléculas que são produzidas pelo 

metabolismo secundário das plantas (Gobbo-Neto e Lopes, 2007). 

O uso de produtos de origem vegetal tem evidenciado sua eficácia para o controle de 

formigas cortadeiras. Estudos recentes demostraram o efeito formicida, principalmente em 

Atta spp. com a utilização de extratos vegetais de Eugenia florida DC. e Eugenia handroana 

D. Legrand (Myrtaceae), Trichilia pallida Swartz (Meliaceae) e Zanthoxylum pohlianum 

Engl. (Rutaceae) (Torres et al., 2013), Esenbeckia pumila Pohl (Santos et al., 2016) e 

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching. (Moliterno e Abreu, 2016). 

Os óleos essenciais também apresentaram ação inseticida comprovada (Correa et al., 

2015). O óleo essencial de Drimys angustifolia Miers apresentou potencial para ser aplicado 

como controle alternativo de formigas cortadeiras do gênero Acromyrmex (Meneghetti et al., 

2015). Do mesmo modo, os óleos essenciais de Hyptis pectinata (L.) Poit (Feitosa-Alcantara 

et al., 2017a) e Aristolochia trilobata L. (Oliveira et al., 2017) apresentaram efeito tóxico por 

fumigação de óleo essencial sobre formigas Acromyrmex balzani e Atta sexdens, sendo 

caracterizados como potenciais matérias prima para o desenvolvimento de novos formicidas. 

Além disso, os óleos essenciais podem ocasionar múltiplos efeitos subletais sobre formigas 

cortadeiras, influenciando o comportamento desses insetos e auxiliando estratégias de manejo 

dessas pragas (Oliveira et al., 2017). 

A toxicidade é definida como a capacidade de uma substância, incluindo os óleos 

essenciais, causar efeito nocivo a um organismo vivo. Essa potencialidade é dependente da 

concentração e do tempo de exposição que o organismo é submetido (Rand et al.,1995). De 

acordo com esses fatores, a toxicidade pode ser classificada em crônica e aguda. A 

intoxicação crônica é o resultado de exposições copiosas e prolongadas ao agente tóxico em 

um período longo de tempo, enquanto a intoxicação aguda remete ao efeito de agentes tóxicos 

em um curto período de tempo (Gherardi-Goldstein et al., 1990) e pode estimar os efeitos 

tóxicos letais de óleos essenciais sobre um organismo. 
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4. ARTIGO 1: DIVERSIDADE QUÍMICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS 

NATIVAS DE Eplingiella fruticosa 

 

Artigo aceito para publicação: Crop Breeding and Applied Biotechnology 

 

RESUMO 

O objetivo do trabalho foi analisar o teor e a diversidade química do óleo essencial de 22 

plantas de Eplingiella fruticosa coletadas em Sergipe, Brasil. Os óleos essenciais foram 

obtidos de folhas secas por hidrodestilação e analisados por CG/EM-DIC. Os teores médios 

de óleo essencial variaram de 0,75 a 1,28%. Os compostos encontrados em maiores 

quantidades entre as plantas definiram a formação de dois grupos. O primeiro grupo foi 

constituído por 15 plantas e caracterizou-se pela presença de biciclogermacreno (6,29-

16,24%), espatulenol (7,59-15,23%), β-cariofileno (5,77-12,97%) e óxido de cariofileno 

(5,00-11,90%) como compostos majoritários. O segundo grupo foi constituído por sete 

plantas e se caracterizou pela presença majoritária dos compostos, 1,8-cineol (8,96-15,51%), 

α-pineno (5,46-13,77%) e cânfora (4,08-11,40%). Os resultados indicam que existe 

variabilidade química do óleo essencial entre as plantas de E. fruticosa do Estado de Sergipe. 

Essas informações podem auxiliar estratégias de conservação, fornecendo dados para 

investigação das atividades biológicas existentes no óleo essencial. 

 

Palavras-chave: Lamiaceae, planta medicinal e aromática, hidrodestilação, diversidade 

química 
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CHEMICAL DIVERSITY OF ESSENTIAL OILS FROM Eplingiella fruticosa NATIVE 

PLANTS 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to analyze the content and the chemical diversity of the 

essential oil (EO) of 22 Eplingiella fruticosa plants collected in Sergipe, Brazil. EOs were 

obtained from dry leaves by hydrodistillation, and analyzed by GC/MS-DIC. The mean EO 

contents ranged from 0.75 to 1.28%. The compounds found in greater amounts formed two 

clusters. The first cluster consisted of 15 plants, and presented bicyclogermacrene (6.29-

16.24%), spathulenol (7.59-15.23%), β-caryophyllene (5.77-12.97%), and caryophyllene 

oxide (5.00-11.90%) as major compounds. The second cluster consisted of seven plants, and 

had 1,8-cineole (8.96-15.51%), α-pinene (5.46-13.77%), and camphor (4.08-11.40%) as major 

compounds. Results indicate chemical variability of the EO among E. fruticosa plants from 

the state of Sergipe. This information may assist in conservation strategies by providing data 

for investigation of biological activities of EO. 

 

Key words: Lamiaceae, medicinal and aromatic plant, hydrodistillation, chemical diversity 

 

INTRODUÇÃO 

Eplingiella fruticosa Salzm. ex Benth., ex Hyptis fruticosa, é uma planta arbustiva, 

conhecida vulgarmente como alecrim-de-vaqueiro. Encontra-se distribuída pela costa do 

nordeste brasileiro e suas folhas são utilizadas popularmente como antiinflamatório a partir de 

infusões. Além disso, propriedades antinociceptiva e larvicida foram identificadas e 

relacionadas à composição química do óleo essencial (Menezes et al. 2007, Silva et al. 2008), 

tornando-a um potencial alvo de estudos pertinentes à caracterização química, propriedades 

biológicas e conservação da espécie. 

A produtividade e constituição química do óleo essencial de plantas aromáticas, muitas 

vezes, estão relacionadas a fatores climáticos. Nos últimos anos, a diversidade química do 

óleo essencial de espécies vegetais tem sido estudada, possibilitando a obtenção de 

informações importantes para a definição de estratégias de conservação e utilização de 

genótipos em programas de melhoramento genético (Blank et al. 2015, Costa et al. 2015, 

Nizio et al. 2015). Entender a distribuição da diversidade química de E. fruticosa e os fatores 

que a promove, pode auxiliar na obtenção de óleos essenciais com características desejáveis. 

Em estudos envolvendo a atividade antinociceptiva (Menezes et al. 2007) e larvicida 

(Silva et al. 2008) de E. fruticosa, os autores relataram a presença dos compostos majoritários 

biciclogermacreno, 1,8-cineol e β-cariofileno no óleo essencial. Enquanto estudos sobre 

caracterização fenotípica identificaram α-pineno, β-pineno, cânfora e limoneno como 

majoritários, no óleo essencial extraído das folhas, flores e sementes de E. fruticosa (Franco et 

al. 2011a, Franco et al. 2011b). Porém, nesses estudos foram utilizadas plantas coletadas em 

apenas duas localidades, e dessa forma, não representam toda a diversidade química da 

espécie no Estado de Sergipe. 

Ainda que E. fruticosa esteja amplamente distribuída no nordeste brasileiro, não há 

estudos relacionados à diversidade química do óleo essencial dessas plantas. O conhecimento 

da diversidade química do óleo essencial de plantas nativas de E. fruticosa do Estado de 

Sergipe poderá auxiliar na definição de estratégias de conservação da espécie e fornecerá 

dados para estudos de investigação das atividades biológicas existentes no óleo essencial. 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar o teor e a diversidade química do óleo 

essencial de plantas nativas de Eplingiella fruticosa do Estado de Sergipe. 
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MATERIAL E MÉTODO 

Material vegetal 

Foram realizadas coletas de E. fruticosa em 11 municípios do Estado de Sergipe, 

Nordeste do Brasil, totalizando 22 plantas, entre agosto e outubro de 2015, época de floração 

da espécie. Na Tabela 1 encontra-se a identificação e localização das 22 plantas coletadas. 

Vouchers foram depositadas no herbário (ASE) da Universidade Federal de Sergipe. 
 

Extração e caracterização química dos óleos essenciais  

As folhas coletadas foram secas em estufa a 40ºC com circulação forçada de ar, por 

cinco dias. O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação em aparelho Clevenger 

modificado. Amostras de 75g de folhas secas foram destiladas por 140 minutos (Ehlert et al. 

2006), em triplicata. Os óleos essenciais foram coletados e armazenados em frascos âmbar, à -

20°C até análise da composição química. Para calcular o teor de óleo essencial obtido de cada 

amostra, utilizou-se a seguinte equação: 

 

        
 

 
   

                                            

                          
      

 

A análise da composição química dos óleos essenciais de E. fruticosa foi realizada 

utilizando cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM) e detector por 

ionização em chama (CG-DIC) (GC/EM-QP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, Kyoto, 

Japão) equipado com um amostrador com injeção automática AOC-20i (Shimadzu). As 

separações foram realizadas em uma coluna capilar de sílica fundida Rtx®-5EM Restek (5%-

difenil-95%-dimetilpolisiloxano) 30 m x 0,25 mm de diâmetro interno, 0,25 m de espessura 

de filme, em um fluxo constante de Hélio (99.999%) com taxa de 1,0 mL min
-1

. Foi utilizado 

volume de injeção de 0,5 μL (5 mg.mL
-1

), com uma razão de split de 1:30. A programação de 

temperatura do forno foi iniciada a partir de 50°C (isoterma durante 1,5 min), com um 

aumento de 4°C min
-1

, até 200°C, em seguida, a 10°C min
-1

 até 300°C, permanecendo por 5 

min. 

Os dados de EM e DIC foram simultaneamente adquiridos empregando um Sistema de 

Detecção de Partição; a taxa de partição de fluxo foi de 4:1 (EM: DIC). Um tubo restritor 

(coluna capilar) de 0,62 m x 0,15 mm i.d. foi utilizado para conectar o divisor ao detector de 

EM; um tubo restritor de 0,74 m x 0,22 mm i.d. foi utilizado para conectar o divisor ao 

detector DIC. Os dados de EM (cromatograma de íon total, CIT) foram adquiridos no modo 

de varredura completa (m/z de 40-350) a uma velocidade de varredura de 0,3 fragmentos/s 

usando ionização de elétrons (IE) com uma energia electrônica de 70 eV. A temperatura do 

injetor foi de 250°C e a temperatura da fonte de íons foi de 250° C. A temperatura para DIC 

foi ajustada para 250°C, e as fontes de gás para o DIC foram hidrogênio, ar e hélio com um 

fluxo de 30, 300, e 30 mL.min
-1

, respectivamente. A quantificação de cada componente 

estimada pelo DIC foi calculada por normalização da área do pico (%). As concentrações dos 

compostos foram calculadas a partir das áreas dos picos de CG e foram dispostas em ordem 

de eluição de CG. 

 

Identificação dos constituintes do óleo essencial 

Os componentes individuais do óleo essencial foram identificados por correspondência 

computadorizada dos espectros de massa adquiridos com aqueles armazenados na biblioteca 

espectral de massa NIST21, NIST107 e WILEY8 do sistema de dados CG-EM. Uma mistura 

de hidrocarbonetos (C9H20-C19H40) foi injetada sob estas mesmas condições, e os 

compostos foram então realizados comparando os espectros obtidos com os do banco de 

dados do equipamento e pelo índice Kovats, calculado para cada componente, conforme 

descrito anteriormente (Adams 2007). Os índices de retenção foram obtidos com a equação 

proposta por Van Den Dool e Kratz (Van Den Dool e Kratz, 1963). 
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Análises estatísticas 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, avaliando o 

conteúdo e a composição química dos óleos essenciais de 22 plantas. Foram obtidas três 

amostras de óleo essencial por planta, definidas como repetições. O volume de solução de 

óleo essencial (5 mg de óleo essencial por mL de acetato de etila) de cada amostra injetada no 

cromatógrafo foi de 1,0 μL. 

Os dados de teor de óleo essencial foram submetidos à análise de variância (ANAVA), 

e as médias foram comparadas pelo teste Scott Knott (p≤0,05), utilizando o programa 

Sisvar®. 

A partir dos dados das análises dos constituintes químicos dos óleos essenciais, duas 

análises multivariadas foram realizadas: análise de agrupamento e análise de componentes 

principais (ACP), utilizando o software Statistica®. Posteriormente, uma matriz de 

dissimilaridade foi construída com base na constituição química dos óleos essenciais de cada 

planta a partir de suas distâncias euclideanas. A matriz de dissimilaridade foi simplificada em 

dendrograma através do método de agrupamento de Ward. Foi realizada análise de correlação 

entre todos os constituintes químicos do óleo essencial das plantas amostradas.  

Gráficos com as médias dos teores dos constituintes químicos e desvios padrão para 

cada grupo químico foram obtidos com o software Graph Pad Prism®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise dos teores de óleos essenciais 

Foram observadas características organolépticas semelhantes para os óleos essenciais 

obtidos das diferentes plantas. Os óleos essenciais apresentaram coloração amarelo-

translúcido, viscosidade moderada e odor forte. 

As plantas de E. fruticosa coletadas apresentaram diferenças significativas para teor de 

óleo essencial, sendo os maiores teores de óleos essenciais observados nas plantas coletadas 

em Itaporanga D’Ajuda: EPF0303 (1,33%), EPF0301 (1,20%) e EPF0302 (1,15%); 

juntamente com três plantas de São Cristóvão: EPF1103 (1,24%), EPF1102 (1,15%) e 

EPF1104 (1,15%); uma planta de Japaratuba: EPF0401 (1,20%) e uma planta de Salgado: 

EPF0901 (1,15%). O menor teor foi observado em duas plantas coletadas em Estância 

(EPF0202 e EPF0203) com médias de 0,80 e 0,75%, respectivamente (Tabela 2). Os 

resultados indicam que há variabilidade entre as plantas quanto ao teor de óleo essencial de E. 

fruticosa do Estado de Sergipe, possivelmente relacionadas às diferenças ambientais e 

genéticas.  

Ao avaliar o teor de óleo essencial em Hyptis pectinata, os autores observaram que não 

houve diferenças significativas entre os seis genótipos estudados (média de 0,5%) (Arrigoni-

Blank et al. 2008). Enquanto que para Hyptis marrubioides, houve variabilidade entre os 

genótipos estudados, entretanto, o teor obtido não foi superior a 0,15% (Botrel et al. 2009). 

Este cenário possivelmente está relacionado às características fisiológicas e morfológicas 

intrínsecas às espécies associadas às características ambientais, ainda que ambas pertençam à 

mesma família (Lamiaceae). 

 

Análise da composição química dos óleos essenciais 

As regiões onde as coletas foram realizadas apresentam características semelhantes de 

relevo, solo e temperatura anual média. Os relevos dos pontos de coleta são 

predominantemente do tipo dissecados em colinas e interflúvios tabulares. O solo é 

classificado como podzólico vermelho amarelo com horizonte superficial de textura grosseira. 

A temperatura média anual varia de 24°C em Areia Branca, Malhada dos Bois, Moita Bonita, 

Muribeca e Salgado a 26°C em Itaporanga D'Ajuda, Japaratuba, Pirambu, Santo Amaro das 

Brotas e São Cristóvão. A precipitação média anual distingue-se claramente entre as regiões, 
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variando de 920 mm em Malhada dos Bois, localizada no agreste sergipano, a 1465 mm em 

Estância localizada na mesorregião leste sergipano. 

Pela análise da composição química do óleo essencial das 22 plantas de E. fruticosa, 

foram detectados 119 compostos. Foram considerados apenas 33 compostos para realização 

das análises estatísticas, sendo descartados os compostos com valor inferior a 1% (Tabela 2).  

Os compostos encontrados em maiores quantidades entre as plantas foram 1,8-cineol, α-

pineno, β-pineno, β-cariofileno, biciclogermacreno, cânfora, espatulenol e óxido de 

cariofileno os quais definiram a formação de dois grupos de acordo com a análise de 

agrupamento (Figura 1). O primeiro grupo, formado por 15 plantas (EPF101, EPF201, 

EPF202, EPF203, EPF301, EPF401, EPF601, EPF701, EPF801, EPF802, EPF803, EPF901, 

EPF902, EPF1101 e EPF1102) caracterizou-se principalmente pela presença de 

biciclogermacreno (6,29-16,24%), espatulenol (7,59-15,23%), β-cariofileno (5,77-12,97%) e 

óxido de cariofileno (5,00-11,90%) como compostos majoritários.  

O grupo II, formado por sete plantas (EPF302, EPF303, EPF402, EPF501, EPF1001, 

EPF1103 e EPF1104) caracterizou-se principalmente pela presença majoritária dos compostos 

1,8-cineol (8,96-15,51%), α-pineno (5,46-13,77%) e cânfora (4,08-11,40%) (Figura 2).  

Os compostos biciclogermacreno, β-cariofileno e 1,8-cineol também foram 

identificados como compostos majoritários em diversos estudos com E. fruticosa (Menezes et 

al. 2007, Silva et al. 2008, Franco et al. 2011a, Franco et al. 2011b), além do espatulenol 

(Silva et al. 2008), α-pineno e cânfora (Franco et al. 2011a, Franco et al. 2011b). O óxido de 

cariofileno foi classificado como minoritário em todos os estudos realizados anteriormente 

com o óleo de folhas de E. fruticosa. Essas variações possivelmente estão relacionadas à 

influência do local e da época de coleta realizada nestas pesquisas.  

Considerando que os compostos biciclogermacreno e espatulenol provavelmente foram 

responsáveis pelo controle eficiente de fungos fitopatogênicos (Mashigo et al. 2015) e que o 

β-cariofileno e o óxido de cariofileno apresentaram potencialidade de repelência a carrapatos 

(Ashitani et al. 2015), pode-se sugerir que os óleos essenciais das plantas representantes do 

primeiro grupo possuem potencial atividade biocida podendo contribuir para outros estudos 

de importância na agropecuária. Da mesma forma para os representantes do segundo grupo, 

uma vez que já é comprovada a atividade inseticida do 1,8-cineol e cânfora 

(Sriramavaratharajan et al. 2016, Tak et al. 2016), plantas deste grupo apresentam em média 

12,29% de 1,8-cineol e 8,1% cânfora (Figura 2). 

De acordo com a análise de componente principal (Figura 3), o componente principal 

primário representou 31,03% da variação total e foi relacionado positivamente com os 

compostos β-cubebeno (r=0,89), biciclogermacreno (r=0,89) α-humuleno (r=0,87), β-

cariofileno (r=0,86), germacreno D (r=0,84) e δ-elemeno (r=0,78) e negativamente com os 

compostos α-pineno (r=-0,86), β-pineno (r=-0,84), canfeno (r=-0,70) e 1,8-cineol (r=-0,70). 

O componente principal secundário representou 18,15% da variação total e foi relacionado 

positivamente com o composto α-cadinol (r=0,72) e negativamente com os compostos β-

eudesmol (r=-0,80), trans-muurola-4(14),5-dieno (r=-0,78), epóxido de humuleno II (r=-0,75) 

e espatulenol (r=-0,73). 

As maiores correlações positivas foram observadas entre os compostos α-humuleno e β-

cariofileno (r=0,98); biciclogermacreno e δ-elemeno (r=0,91); α-cadineno e cis-cadina-1(6),4-

diene (r=0,90); trans-calameneno e cis-murola-3,5-dieno (r=0,89); epóxido de humuleno II e 

óxido de cariofileno (r=0,89); α-pineno e β-pineno (r=0,88); α-cadinol e α-cadineno (r=0,84), 

além de biciclogermacreno e α-humuleno (r=0,84), β-cubebeno (r=0,82) e β-cariofileno 

(r=0,82) (Tabela 3).  

O conhecimento das correlações existentes entre os compostos químicos em E. fruticosa 

pode ser útil durante a seleção de genótipos específicos. Por exemplo, ao identificar genótipos 

que possuam elevado teor de α-humuleno, grandes serão as possibilidades que estes genótipos 

também apresentem elevada concentrações de β-cariofileno. Essa correlação pode estar 
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relacionada à similaridade das vias metabólicas nas quais os compostos apresentam 

precursores comuns (Barros et al. 2009). 

Correlações negativas foram observadas entre β-cubebeno e os compostos β-pineno (r=-

0,83) e α-pineno (r=-0,82); 1,8-cineol e α-humuleno (r=-0,74); β-pineno e biciclogermacreno 

(r=-0,73); 1,8-cineol e β-cariofileno (r=-0,72); β-pineno e germacreno D (r=-0,71) (Tabela 3). 

Esta correlação negativa também pode auxiliar a seleção de genótipos específicos, uma vez 

que permite identificar plantas com alto conteúdo do primeiro composto em detrimento do 

segundo composto. A correlação negativa pode estar relacionada a diferentes vias metabólicas 

em que os compostos são sintetizados. Por exemplo, o cátion farnesil-difosfato é um dos 

precursores da via de síntese de β-cubebeno e não está na via da síntese de α-pineno (Barros 

et al. 2009). 

Apesar da variabilidade observada na composição e na diversidade fenotípica do óleo 

essencial das plantas coletadas, as influências ambientais e geográficas não podem ser 

relacionadas a clusters químicos específicos, já que as plantas coletadas no mesmo 

local/região foram agrupadas separadamente. Parte dessa variabilidade química também pode 

ter relação com fatores genéticos, uma vez que as plantas coletadas em locais próximos, 

submetidas às condições ambientais semelhantes estiveram em grupos diferentes. 

Os resultados do presente estudo indicaram que: (i) existe variação em relação ao teor 

de óleo essencial entre plantas de E. fruticosa, (ii) os compostos 1,8-cineol, α-pineno, β-

cariofileno, biciclogermacreno, cânfora, espatulenol e óxido de cariofileno foram os principais 

compostos detectados no óleo essencial de plantas de E. fruticosa no Estado de Sergipe e foi 

possível classificar plantas dessa espécie em dois grupos distintos. Tais conhecimentos serão 

úteis para trabalhos seguintes envolvendo o estabelecimento de estratégias de conservação e 

investigação de potenciais atividades biológicas do óleo essencial. 
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Tabela 1. Identificação e origem das plantas de E. fruticosa coletadas em Sergipe, Brasil. 

Plantas Origem (município) Informações georreferenciadas Voucher/ASE 

EPF0101 Areia Branca  10°46'03.4"S; 37°21'15.7"W 37921 

EPF0201 Estância 11°12'37.6"S; 37°24'49.3"W 37922 

EPF0202 Estância 11°14'38.5"S; 37°16'42.9"W 37923 

EPF0203 Estância 11°13'53.3"S; 37°17'02.4"W 37924 

EPF0301 Itaporanga D'Ajuda 10°59'15.9”S; 37°22'19.2"W 37925 

EPF0302 Itaporanga D'Ajuda 11°06'22.3"S; 37°15'56.8"W 37926 

EPF0303 Itaporanga D'Ajuda 11°10'03.8"S; 37°13'43.3"W 37927 

EPF0401 Japaratuba 10°30'49.2"S; 36°56'49.5"W 37928 

EPF0402 Japaratuba 10°38'16.4"S; 36°54'27.8"W 37929 

EPF0501 Malhada dos Bois 10°21'36.5"S; 36°54'27.7"W 37930 

EPF0601 Moita Bonita 10°33'50.8"S; 37°22'27.8"W 37931 

EPF0701 Muribeca 10°25'59.1"S; 36°55'57.7"W 37932 

EPF0801 Pirambu 10°36'56.3"S; 36°51'35.4"W 37933 

EPF0802 Pirambu 10°37'22.0"S; 36°49'18.1"W 37934 

EPF0803 Pirambu 10°37'39.2"S; 36°48'46.6"W 37935 

EPF0901 Salgado 11°01'28.4"S; 37°28'17.1"W 37936 

EPF0902 Salgado 11°00'34.0"S; 37°30'30.5"W 37937 

EPF1001 Santo Amaro das Brotas 10°48'24.8"S; 37°00'24.4"W 37938 

EPF1101 São Cristóvão 10°56'24.2"S; 37°11'38.1"W 37939 

EPF1102 São Cristóvão 10°55'33.6"S; 37°11'55.9"W 37940 

EPF1103 São Cristóvão 10°57'44.2"S; 37°09'51.1"W 37497 

EPF1104 São Cristóvão 10°59'18.3"S; 37°11'10.1"W 37941 
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Tabela 2. Conteúdo (%) dos constituintes químicos do óleo essencial de plantas de Eplingiella fruticosa coletadas em Sergipe, Brasil. 

Composto IRRo IRRl 
Plantas (EPF) 

0101 0201 0202 0203 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 1001 1101 1102 1103 1104 

α-Pineno 917 932 3,9 2,5 2,2 2,8 6,0 13,8 9,4 5,2 7,1 8,2 1,4 4,6 0,9 3,6 1,9 1,5 3,4 7,5 2,6 4,6 5,7 5,5 

Canfeno 931 946 1,0 0,5 0,9 1,5 1,4 1,6 2,7 1,0 1,7 2,8 0,6 0,8 0,3 1,2 0,9 0,6 0,9 2,1 0,7 0,7 1,0 1,1 

Sabineno 955 969 0,5 0,4 0,2 0,2 0,7 0,9 0,5 0,5 1,1 0,6 0,3 0,7 0,3 0,7 0,4 0,2 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6 0,5 

β-pineno 959 974 2,4 2,8 1,5 1,4 5,3 9,7 4,0 4,7 4,2 7,5 2,2 6,3 1,0 2,2 1,7 1,5 3,1 5,7 1,8 3,4 4,2 4,1 

Limoneno 1010 1024 5,2 1,5 1,2 2,1 2,7 4,4 3,1 2,2 2,4 2,1 1,3 1,6 1,2 3,5 2,3 1,4 2,3 4,2 1,4 1,7 2,1 2,0 

1,8-cineol 1013 1026 4,8 11,3 5,3 4,0 8,1 14,0 9,0 8,2 12,7 11,0 11,7 12,3 3,9 9,3 8,5 4,7 9,2 11,9 8,9 7,9 15,5 11,9 

Canfora 1128 1141 8,9 2,0 6,8 5,9 5,4 4,1 11,4 4,2 6,0 8,8 2,6 2,5 0,7 2,2 3,6 3,6 4,7 11,0 4,8 3,0 9,3 6,1 

Borneol 1149 1165 2,8 0,8 1,5 2,3 3,6 2,4 3,6 2,7 1,6 3,7 1,9 1,0 0,6 2,5 1,7 1,3 2,1 3,0 1,8 1,4 1,7 2,4 

Acetato de isobornil 1266 1283 0,1 0,1 0,4 1,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 

δ-elemeno 1318 1335 0,9 1,2 1,5 1,3 1,1 0,6 1,1 0,9 1,4 0,8 1,0 0,8 2,0 1,3 0,9 1,4 0,7 0,9 1,3 1,5 0,9 1,0 

α-cubebeno 1330 1345 1,2 0,7 1,4 1,5 0,9 0,7 0,8 1,7 1,1 1,0 1,1 1,4 1,5 1,2 1,6 0,7 1,2 1,0 1,4 1,4 1,1 1,2 

α-copaeno 1359 1374 2,2 2,6 2,5 2,9 2,0 1,7 2,0 3,3 2,0 2,3 2,0 2,4 2,8 2,3 3,0 1,5 2,2 2,0 2,6 2,4 2,2 2,2 

β-cubebeno 1372 1378 1,0 1,2 1,1 1,2 0,8 0,0 0,7 1,1 1,1 0,7 0,8 0,8 1,7 1,1 1,4 1,3 1,0 0,7 1,4 1,4 0,8 0,9 

β-cariofileno 1405 1417 7,6 11,6 10,9 9,5 8,5 5,6 6,4 9,3 6,9 6,1 5,8 7,3 12,6 10,0 8,0 13,0 7,2 7,0 8,8 9,0 4,9 6,3 

cis-muurola-3,5-dieno 1434 1448 0,7 0,2 0,3 0,2 0,8 0,4 0,3 1,4 1,0 1,1 0,7 0,9 1,0 0,9 1,1 0,5 0,9 0,5 1,0 1,1 0,5 0,6 

α-humuleno 1439 1452 1,3 1,8 1,8 1,7 1,5 1,1 1,2 1,5 1,3 1,2 1,1 1,4 2,3 1,8 1,5 2,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,0 1,2 

cis-cadina-1(6),4-dieno 1447 1461 0,5 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 0,4 0,8 0,8 0,3 1,2 0,6 0,4 0,6 

Germacreno D 1466 1484 2,2 5,3 2,6 3,8 2,0 1,2 1,8 1,7 2,7 1,3 2,2 1,4 3,9 2,6 3,4 4,7 2,8 1,6 3,6 3,3 1,8 2,4 

trans-muurola-4(14),5-dieno 1478 1493 1,3 0,9 1,1 1,0 1,1 1,0 0,8 1,4 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1 1,1 0,9 1,2 

Biciclogermacreno 1482 1500 7,6 9,8 9,9 8,9 7,5 4,4 7,3 8,0 9,1 5,4 8,6 7,1 16,2 11,0 8,2 11,9 6,3 6,5 11,4 9,8 6,2 7,2 

Hidroxitolueno butilado 1489 1514 0,0 0,0 2,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,9 

Cubebol 1498 1514 1,4 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 0,7 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,5 1,3 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,3 

trans-calameneno 1505 1521 2,9 1,5 1,7 2,0 3,1 2,5 1,8 4,3 2,9 3,7 3,4 4,0 3,1 3,0 3,4 2,4 3,6 2,0 3,4 3,4 2,5 2,6 

α-cadineno 1520 1537 2,5 0,4 0,8 2,1 3,1 2,0 1,3 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8 2,5 1,4 1,2 3,1 3,5 0,7 4,2 1,5 0,8 1,6 

Espatulenol 1565 1577 9,5 8,0 10,2 8,2 7,9 6,0 6,5 8,7 7,7 6,6 15,2 8,8 7,6 9,4 10,5 8,9 8,6 6,0 8,4 8,4 9,5 9,0 

Óxido de cariofileno 1571 1582 8,0 10,4 8,7 5,5 6,0 4,4 4,4 8,9 3,5 4,8 11,9 8,1 5,9 6,3 8,1 8,0 7,5 4,0 5,0 7,1 5,6 5,1 

Epi-globulol 1580 1592 3,1 1,8 2,2 2,2 2,5 1,7 2,3 1,8 1,2 1,3 4,7 1,9 1,5 1,7 2,3 1,7 1,5 2,2 1,8 1,2 1,8 2,3 

Epóxido de humuleno II 1597 1608 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 1,3 0,4 0,5 1,6 0,9 0,7 0,6 1,0 1,2 1,0 0,4 0,6 0,8 0,6 0,6 

cis-cadin-4-en-7-ol 1624 1635 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 

epi-α-cadinol 1624 1638 0,0 3,4 3,6 2,3 1,2 0,0 1,7 1,5 2,1 2,0 2,0 2,2 2,3 2,6 2,7 1,4 1,3 1,6 1,1 0,0 1,4 1,5 

β-eudesmol 1641 1649 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

α-cadinol 1639 1652 2,1 0,7 2,0 2,8 3,2 3,3 1,9 0,0 1,3 1,9 0,0 1,5 1,9 1,7 1,4 2,9 3,7 1,5 3,6 2,5 2,1 2,3 

Eudesm-7(11)en-4-ol 1684 1700 1,4 1,6 1,0 1,8 0,8 0,0 0,7 0,3 2,0 1,6 0,0 1,5 3,3 3,0 2,7 0,5 0,6 0,4 0,0 0,0 0,3 0,4 

Teor de óleo essencial (%)   1,07b 1,11b 0,80d 0,75d 1,2a 1,15a 1,33a 1,20a 1,11b 1,02b 1,07b 1,02b 0,98c 1,07b 0,88c 1,15a 1,11b 1,11b 1,07b 1,15a 1,24a 1,15a 

IRRo: índice de retenção relativo observado; IRRl: índice de retenção relativo da literatura. Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem 

entre si pelo teste de Scott-knott, p<0,05.  
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Tabela 3. Coeficientes de correlação para os constituintes químicos (C1 a C33) do óleo essencial de plantas de Eplingiella fruticosa em Sergipe, Brasil.  
Composto C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 

C1 0,73 0,69 0,88 0,58 0,56 0,48 0,56 0,05 -0,51 -0,45 -0,41 -0,82 -0,62 -0,09 -0,63 -0,20 -0,68 -0,30 -0,69 -0,14 -0,39 -0,09 -0,19 -0,62 -0,61 -0,24 -0,56 -0,01 -0,44 -0,19 0,15 -0,32 

C2  0,42 0,56 0,45 0,27 0,74 0,78 0,28 -0,34 -0,36 -0,25 -0,58 -0,50 -0,14 -0,48 -0,30 -0,56 -0,30 -0,56 -0,03 -0,41 -0,20 -0,27 -0,56 -0,64 -0,16 -0,62 -0,15 -0,06 -0,22 0,05 -0,05 

C3   0,66 0,53 0,65 0,19 0,28 -0,21 -0,35 -0,27 -0,38 -0,53 -0,55 0,23 -0,52 -0,31 -0,55 -0,08 -0,47 -0,31 -0,02 0,15 -0,23 -0,36 -0,50 -0,24 -0,47 -0,04 -0,27 -0,19 -0,02 0,04 

C4    0,41 0,65 0,28 0,44 0,03 -0,63 -0,36 -0,34 -0,83 -0,60 0,07 -0,60 -0,38 -0,71 -0,06 -0,73 -0,22 -0,24 0,16 -0,27 -0,51 -0,40 -0,21 -0,35 -0,03 -0,37 -0,07 0,05 -0,33 

C5     0,14 0,47 0,57 0,04 -0,48 -0,25 -0,32 -0,53 -0,39 -0,14 -0,38 -0,06 -0,47 -0,08 -0,48 -0,24 -0,17 -0,14 0,04 -0,35 -0,35 0,11 -0,30 -0,13 -0,48 -0,20 0,12 -0,02 

C6      0,17 0,09 -0,24 -0,56 -0,35 -0,31 -0,60 -0,72 0,02 -0,74 -0,46 -0,49 -0,17 -0,61 -0,10 -0,03 0,06 -0,46 -0,06 -0,20 -0,03 -0,24 -0,09 -0,08 0,10 -0,20 -0,32 

C7       0,66 0,21 -0,35 -0,28 -0,27 -0,44 -0,52 -0,32 -0,54 -0,08 -0,50 -0,39 -0,55 0,23 -0,44 -0,36 -0,14 -0,34 -0,50 0,06 -0,43 -0,18 -0,18 -0,23 0,12 -0,30 

C8        0,24 -0,50 -0,22 -0,20 -0,55 -0,50 0,01 -0,48 -0,10 -0,63 0,02 -0,59 -0,07 -0,39 0,04 -0,01 -0,28 -0,39 0,18 -0,28 -0,19 -0,30 0,05 0,12 -0,23 

C9         -0,05 0,09 0,19 -0,21 -0,01 -0,46 0,03 0,01 -0,02 -0,19 -0,20 0,46 -0,33 -0,30 0,01 -0,14 -0,12 0,13 -0,19 -0,14 0,17 -0,06 0,17 0,04 

C10          0,20 0,21 0,73 0,74 0,03 0,77 0,34 0,62 -0,12 0,91 0,16 0,19 -0,23 0,16 0,00 -0,05 -0,25 -0,11 0,23 0,34 -0,17 0,00 0,42 

C11           0,79 0,50 0,14 0,56 0,18 0,02 -0,01 0,48 0,26 0,20 0,52 0,54 -0,01 0,30 0,17 -0,04 0,26 0,18 0,13 0,17 -0,16 0,28 

C12            0,52 0,30 0,37 0,29 -0,06 0,23 0,24 0,28 0,15 0,40 0,29 -0,14 0,09 0,23 -0,14 0,17 0,02 0,39 0,14 -0,32 0,38 

C13             0,70 0,32 0,69 0,35 0,75 0,16 0,82 -0,02 0,38 0,13 0,25 0,24 0,26 -0,18 0,25 0,27 0,29 -0,07 -0,06 0,43 

C14              -0,06 0,98 0,37 0,76 0,05 0,82 -0,01 0,07 -0,19 0,28 -0,02 0,31 -0,24 0,21 0,07 0,37 -0,15 0,01 0,40 

C15               -0,04 -0,11 -0,20 0,62 0,13 -0,46 0,47 0,89 -0,01 0,08 -0,01 -0,25 0,21 0,27 -0,22 0,25 -0,17 0,13 

C16                0,34 0,72 0,05 0,84 0,02 0,15 -0,17 0,28 -0,01 0,26 -0,22 0,16 0,03 0,42 -0,18 0,02 0,51 

C17                 0,44 -0,30 0,37 0,15 -0,42 -0,18 0,90 -0,19 -0,26 -0,23 -0,16 0,12 -0,33 -0,42 0,80 -0,18 

C18                  -0,16 0,71 0,03 0,07 -0,32 0,32 0,11 0,31 -0,15 0,18 0,13 0,33 -0,19 0,09 0,30 

C19                   0,05 -0,18 0,58 0,73 -0,16 0,52 0,49 0,29 0,68 0,04 -0,10 0,58 -0,38 0,05 

C20                    -0,05 0,29 -0,05 0,29 0,16 0,18 -0,11 0,14 0,10 0,31 -0,02 -0,05 0,46 

C21                     0,01 -0,44 -0,09 0,16 -0,07 0,06 -0,14 -0,10 0,29 -0,14 0,12 -0,08 

C22                      0,41 -0,38 0,47 0,34 0,11 0,32 0,07 0,24 0,23 -0,52 0,54 

C23                       0,04 0,23 0,17 -0,04 0,40 0,16 -0,28 0,37 -0,11 0,01 

C24                        -0,18 -0,21 -0,14 -0,09 -0,01 -0,42 -0,40 0,84 -0,09 

C25                         0,74 0,70 0,75 -0,03 0,21 0,66 -0,39 -0,06 

C26                          0,51 0,89 0,05 0,27 0,58 -0,48 -0,04 

C27                           0,51 -0,24 0,00 0,65 -0,35 -0,22 

C28                            0,03 -0,00 0,71 -0,40 -0,19 

C29                             -0,40 -0,07 0,10 -0,24 

C30                              0,02 -0,45 0,56 

C31                               -0,63 -0,30 

C32                                -0,20 

Compostos: (C1) α-pineno, (C2) canfeno, (C3) sabineno, (C4) β-pineno, (C5) limoneno, (C6) 1,8-cineol, (C7) cânfora, (C8) borneol, (C9) acetato de 

Isobornil, (C10) δ-elemeno, (C11) α-cubebeno, (C12) α-copaeno, (C13) β-cubebeno, (C14) β-cariofileno, (C15) cis-muurola-3,5-dieno, (C16) α-

humuleno, (C17) cis-cadina-1(6),4-dieno, (C18) germacreno D, (C19) trans-muurola-4(14),5-dieno, (C20) biciclogermacreno, (C21) hidroxitolueno 

butilado, (C22) cubebol, (23) trans-calameneno, (C24) α-cadineno, (C25) espatulenol, (C26) óxido de cariofileno, (C27) epiglobulol, (C28) epóxido de 

humuleno II, (C29) cis-cadin-4-en-7-ol, (C30) epi-α-cadinol, (C31) β-eudesmol, (C32) α-cadinol, (C33) eudesm-7(11)en-4-ol.
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Figura 1. Dendrograma bidimensional que representa a semelhança de 22 plantas de E. 

fruticosa com a composição química dos óleos essenciais. 
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Figura 2. Médias dos principais constituintes químicos dos óleos essenciais das plantas de E. 

fruticosa, grupos 1 e 2. 
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Figura 3. Distribuição dos constituintes químicos do óleo essencial de plantas de E. fruticosa 

em relação aos dois componentes principais através da análise de componente principal 

(ACP). (C1) α-pineno, (C2) canfeno, (C3) sabineno, (C4) β-pineno, (C5) limoneno, (C6) 1,8-

cineol, (C7) cânfora, (C8) borneol, (C9) acetato de Isobornil, (C10) δ-elemeno, (C11) α-

cubebeno, (C12) α-copaeno, (C13) β-cubebeno, (C14) β-cariofileno, (C15) cis-muurola-3,5-

dieno, (C16) α-humuleno, (C17) cis-cadina-1(6),4-dieno, (C18) germacreno D, (C19) trans-

muurola-4(14),5-dieno, (C20) biciclogermacreno, (C21) hidroxitolueno butilado, (C22) 

cubebol, (23) trans-calameneno, (C24) α-cadineno, (C25) espatulenol, (C26) óxido de 

cariofileno, (C27) epiglobulol, (C28) epóxido de humuleno II, (C29) cis-cadin-4-en-7-ol, 

(C30) epi-α-cadinol, (C31) β-eudesmol, (C32) α-cadinol, (C33) eudesm-7(11)en-4-ol.  
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5. ARTIGO 2: AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE UMA 

POPULAÇÃO NATIVA DE Eplingiella fruticosa: UMA PLANTA COM POTENCIAL 

TERAPÊUTICO 

 

Artigo publicado no periódico: Genetics and Molecular Research 

  

RESUMO 

Eplingiella fruticosa Salzm. ex Benth., ex Hyptis fruticosa, é uma planta aromática e 

medicinal da família Lamiaceae encontrada principalmente em regiões com intensa atividade 

antrópica. Informações sobre a diversidade genética dessa espécie são escassas, mas podem 

ser acessadas por meio da utilização de marcadores moleculares capazes de identificar o nível 

de diversidade entre indivíduos fenotipicamente idênticos. Objetivou-se com o presente 

estudo caracterizar a diversidade genética de uma população nativa de E. fruticosa do Estado 

de Sergipe utilizando marcadores moleculares ISSR. Amostras de 100 plantas foram coletadas 

em 11 municípios do Estado de Sergipe e analisadas utilizando oito primers ISSR, resultando 

em 72 bandas informativas. Os resultados da análise de agrupamento obtidos, utilizando o 

método Neighbor Joining, distribuíram os indivíduos em três grupos: o grupo I foi constituído 

por 50 plantas, sendo estas provenientes principalmente dos municípios de Areia Branca, 

Estância, Japaratuba, Moita Bonita, Pirambu e Salgado; o grupo II foi formado por 21 plantas, 

sendo nove representantes do município de Itaporanga D’Ajuda e 13 representantes de outros 

municípios; o grupo III foi formado por 29 plantas, sendo representado principalmente pelos 

municípios de Malhada dos Bois e São Cristóvão. A menor distância genética existente 

ocorreu entre as plantas EPF94 e EPF96 (0,250) e a maior ocorreu entre as plantas EPF50 e 

EPF96 (0,9778). O índice de Shannon apresentou um valor médio de 0,42 e a diversidade foi 

considerada moderada. A heterozigosidade atingiu um valor médio de 0,267 e foi considerada 

baixa. O conteúdo de informação polimórfica (PIC=0,253) é considerado moderadamente 

informativo. A diversidade genética de plantas de E. fruticosa foi intermediária e os 

resultados aqui observados auxiliarão no processo de conservação e utilização dos recursos 

genéticos desta espécie. 

 

Palavras-chave: Planta medicinal; Variabilidade genética; Programa de conservação; ISSR 
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ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY OF A NATIVE POPULATION OF 

Eplingiella fruticosa: A PLANT WITH THERAPEUTIC POTENTIAL 

 

ABSTRACT 

Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore, ex Hyptis fruticosa Salzm. 

ex Benth. is an aromatic and medicinal plant of the family Lamiaceae, found mainly in 

regions with intense anthropic activity. Information on the genetic diversity of this species is 

scarce. However, it can be assessed using molecular markers that identify the level of 

diversity among phenotypically identical individuals. The present study aimed to characterize 

the genetic diversity of a native population of E. fruticosa from the state of Sergipe using 

ISSR molecular markers. Samples of 100 plants were collected in 11 municipalities of the 

state of Sergipe and analyzed using eight ISSR primers, resulting in 72 informative bands. 

The cluster analysis obtained using the Neighbor Joining method resulted in three groups: 

group I consisted of 50 plants, mainly from the municipalities of Areia Branca, Estância, 

Japaratuba, Moita Bonita, Pirambu and Salgado; group II was formed by 21 plants, with nine 

representatives from the municipality of Itaporanga D'Ajuda and 13 representatives from 

other municipalities; Group III was composed by 29 plants, being represented mainly by the 

municipalities of Malhada dos Bois and São Cristóvão. The smallest genetic distance 

occurred between plants EPF94 and EPF96 (0.250), and the greatest distance occurred 

between plants EPF50 and EPF96 (0.9778). The Shannon Index had mean value of 0.42, and 

diversity was considered moderate. Heterozygosity had mean value of 0.267, and was 

considered as low. Polymorphic information content (PIC=0.253) was considered as 

moderately informative. Genetic diversity of E. fruticosa plants was intermediate, and the 

results of the present study will assist in the conservation and use of the genetic resources of 

this species. 

 

Key-words: Medicinal plant; Genetic variability; Conservation; ISSR 

 

INTRODUÇÃO 

Eplingiella fruticosa Salzm. ex Benth., ex Hyptis fruticosa, é uma planta aromática da família 

Lamiaceae, endêmica do Brasil e conhecida como “alecrim-de-vaqueiro”. Apesar de utilizada 

popularmente como anti-inflamatório a partir de infusões de suas folhas, as propriedades 

biológicas de E. fruticosa foram identificadas por meio de extratos alcoólicos foliares (Lima 

et al., 2013). Além disso, o óleo essencial dessa espécie apresenta propriedades 

antinociceptivas e induz efeito hipotensivo arterial (Menezes et al., 2007; Santos et al., 2007). 

E. fruticosa é encontrada principalmente na costa do nordeste brasileiro, em regiões onde há 

intensa expansão das atividades agropecuárias, desmatamento e fragmentação de habitats. 

Dessa forma, existe um grande risco de estreitamento da variabilidade genética, podendo 

causar a extinção da espécie e, consequentemente, a perda de uma potencial fonte de 

moléculas/compostos úteis ao homem (Dobeš et al., 2017).  

As propriedades biológicas apresentadas pelas plantas medicinais e aromáticas, muitas vezes 

estão relacionadas à composição química do óleo essencial, que pode apresentar variações na 

sua composição, mesmo dentro da espécie. O estudo da diversidade química dos óleos 

essenciais é uma das formas de caracterizar fenotipicamente plantas aromáticas, porém os 

fatores geoclimáticos atuam sobre a constituição química do óleo essencial, não permitindo 

conhecer quanto dessa variação é de ordem genética (Sampaio et al., 2016; Santo et al., 2016).  

Para conhecer a variabilidade genética, estudos que avaliem diretamente o conteúdo genético 

da espécie, devem ser realizados. Isso ocorre porque o conteúdo genético é pouco 

influenciado pelo ambiente e pode fornecer informações úteis para o manejo da espécie e 

durante o desenvolvimento de estratégias de conservação dos recursos genéticos (Celestino et 

al., 2015; Baruah et al., 2017). Uma vez que é uma espécie aromática com potencial 

medicinal e encontrada em áreas de atividade antrópica intensa, é necessário obter 
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informações sobre a diversidade genética de populações naturais de E. fruticosa, que podem 

orientar estágios subsequentes de conservação e uso desta espécie (Alves et al., 2016; Brito et 

al., 2016).  

Estudos de variabilidade genética são frequentemente realizados a partir do uso de 

marcadores moleculares de DNA. Dentre os principais tipos de marcadores, os ISSR (Inter-

Simple Sequence Repeat) possuem caráter arbitrário, alta reprodutibilidade e podem 

caracterizar a diversidade genética da espécie sem o conhecimento prévio do genoma de 

estudo (Erbano et al., 2015; El-Amin e Hamza, 2016). A utilização de marcadores ISSR foi 

capaz de identificar a variabilidade genética existente entre indivíduos selvagens de Satureja 

rechingeri (Hadian et al., 2015), caracterizar molecularmente e detectar variações genéticas 

entre acessos de Thymus sp. (Yousefi et al., 2015) e discriminar espécies do gênero Ocimum 

(Kumar et al., 2016), todas pertencentes a família Lamiaceae, auxiliando na caracterização da 

variabilidade genética existente e na conservação das espécies estudadas. 

Embora existam informações quanto à caracterização química do óleo essencial de E. 

fruticosa em locais específicos (Menezes et al., 2007; Silva et al., 2008; Franco et al., 2011a; 

Franco et al., 2011b) não há relatos na literatura de estudos de variabilidade genética através 

de marcadores moleculares para essa espécie. Desta forma, objetivou-se com o presente 

estudo caracterizar a diversidade genética de uma população nativa de E. fruticosa do Estado 

de Sergipe utilizando marcadores moleculares ISSR. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Material vegetal 

Folhas jovens de 100 plantas de E. fruticosa foram coletadas em 11 municípios do Estado de 

Sergipe, Brasil (Figura 1). Na Tabela 1 encontra-se a identificação e localização das 100 

plantas estudadas. Após a coleta, as folhas foram armazenadas a -80°C para posterior extração 

de DNA. 

 

Extração de DNA e amplificação PCR-ISSR 

Foram utilizadas 300 mg de folhas jovens para a extração de DNA de acordo com os 

procedimentos descritos por Doyle e Doyle (1990) com modificações. Após pré-aquecimento 

a 65°C, adicionou-se 1 mL de tampão de extração CTAB 2% (NaCl 5 M, Tris HCl 1 M, pH 

8,0, EDTA 0,5 M) e 2% de PVP ao material pulverizado. As amostras foram incubadas a 

65°C durante 60 min, invertendo os tubos a cada 20 min. Posteriormente foi adicionado 800 

μL de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1), seguido de 500 μL de isopropanol gelado e 

incubadas por uma noite a -20°C. O precipitado obtido foi submetido a duas lavagens com 

etanol 70%. Após secagem, o DNA foi ressuspenso em 100 μL de tampão TE (Tris-HCl 100 

mM, pH 7,4, EDTA 1 mM). As amostras foram submetidas a purificação com a adição de 50 

μL de acetato de amônio 7,5 M e 200 μL de etanol absoluto. O precipitado foi lavado em 

etanol 70% e ressuspenso em 100 μL de tampão TE. 

A quantificação do DNA foi feita em espectrofotômetro NanoDrop 2000c (Thermo Fisher 

Scientific, Wilmington, DE, USA) e as amostras diluídas para 10 ng/μL. Os primers ISSR 

utilizados neste estudo foram obtidos da Eurofins MWG Operon (Operon Technologies, 

Louisville, KY, USA) e Invitrogen (Thermo Fisher Scientific, Carlsbad, CA, USA). Oito 

iniciadores ISSR (Tabela 2) foram testados por meio de PCR. As reações foram realizadas em 

um volume final de 20 µL contendo 1X Taq buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,8, 50 mM KCl, 

1% triton-X-100 e 1,6 mM MgCl2), 2,5 mM de dNTP, 25 pmol de primer, 1 U de Taq DNA 

polymerase (Neotaq) e 10 ng de DNA genômico. 

As amplificações de reação em cadeia de polimerase (PCR) foram realizadas utilizando um 

termociclador ProFlex PCR (Thermo Fisher Scientific, Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA) onde as amostras foram submetidas à desnaturação inicial a 95°C por cinco minutos, 

seguida por 35 ciclos de amplificação. Em cada ciclo houve a desnaturação a 94°C por 50 

segundos, anelamento em temperatura específica para cada primer utilizado (Tabela 2) 
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durante 50 segundos e extensão a 72°C por 1 minuto. Após os ciclos de reação, o processo foi 

encerrado com uma extensão final a 72°C por 10 minutos, seguida de resfriamento a 4°C. Os 

produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 2%, corado com 

brometo de etídeo, visualizado sob luz ultravioleta e documentado em um Gel Doc L-pix HE 

(Loccus Biotecnologia). 

 

Analise dos dados 

Para a análise e interpretação dos géis, apenas as bandas claramente visíveis foram utilizadas. 

Os fragmentos de DNA amplificados foram analisados quanto à presença (1) ou ausência (0) 

de bandas de tamanhos iguais e foi construída uma matriz binária. Com base nessa matriz, foi 

calculado o coeficiente de similaridade de Jaccard entre cada par de indivíduos (Jaccard, 

1908). A distância genética foi utilizada para construir um dendrograma pelo método 

Neighbor Joining usando o software MEGA7. O índice de Shannon (I), a diversidade genética 

de Nei ou heterozigosidade (HE) e o Conteúdo de Informação Polimórfica (PIC) foram 

calculados utilizando o software GENALEX 6.5 (Peakall e Smouse, 2012). 

 

RESULTADOS 

Um alto nível de polimorfismo foi detectado através dos marcadores ISSR entre as 100 

plantas de E. fruticosa no Estado de Sergipe, Brasil. As localizações das bandas podem ser 

visualizadas na imagem gerada pela fotodocumentação do gel de agarose (Figura 2). Oito 

primers foram selecionados e todos foram polimórficos, uma vez que apresentaram bom 

padrão de amplificação, com 72 bandas amplificadas, variando de 8 (UBC809, UBC817 e 

UBC835) a 11 (UBC815) e um número médio de nove bandas por iniciador (Tabela 2). 

Por meio de análise de agrupamento, três clusters foram formados a partir das distâncias 

genéticas entre as plantas (Figura 3). O grupo I foi constituído por 50 plantas, sendo estas 

provenientes principalmente dos municípios de Areia Branca, Estância, Japaratuba, Moita 

Bonita, Pirambu e Salgado; o grupo II foi formado por 21 plantas, sendo nove representantes 

do município de Itaporanga D’Ajuda e 13 representantes de outros municípios; o grupo III foi 

formado por 29 plantas, provenientes principalmente dos municípios de Malhada dos Bois e 

São Cristóvão. Plantas coletadas nos municípios de Muribeca e Santo Amaro das Brotas 

ficaram distribuídas nos grupos de maneira equivalente. 

As distâncias genéticas existentes entre as 100 plantas de E. fruticosa estão presentes na 

Tabela 3. A menor distância genética (0,250) foi observada entre as plantas EPF94 e EPF96, 

ambas de São Cristóvão, representando os indivíduos geneticamente mais próximos entre 

todos os pares avaliados; enquanto os indivíduos EPF50 (Moita Bonita) e EPF96 (São 

Cristóvão) apresentaram a maior distância genética (0,9778) entre as plantas avaliadas. Entre 

todas as combinações de indivíduos, observou-se que 9,23% apresentaram distâncias 

genéticas entre 0,250 e 0,500. Por outro lado, houve 49,92% de combinações com distâncias 

genéticas entre 0,500 e 0,750 e 40,85% de combinações com distância genética superior a 

0,750 representando as plantas geneticamente mais distantes. 

O índice de Shannon obtido variou de 0,032 a 0,693, com média de 0,419 por primer. A 

diversidade genética de Nei variou de 0,010 a 0,500, com valor médio de 0,267. A média do 

conteúdo de informação polimórfica (PIC) foi 0,253. 

 

DISCUSSÃO 

A diversidade genética existente entre as diferentes plantas de E. fruticosa coletadas no 

Estado de Sergipe e analisadas através dos marcadores ISSR, pode ser considerada de grau 

intermediário. As 100 plantas estudadas ficaram distribuídas em três grupos distintos de 

acordo com a distância genética. A alta similaridade observada entre as plantas provenientes 

de regiões distintas, provavelmente, deve-se a cruzamentos entre plantas de áreas diferentes. 

Acredita-se que a dispersão de sementes de uma região para outra pode ter sido auxiliada por 

animais que habitam essas áreas, além do fluxo de veículos relacionados à atividade 
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antrópica, possibilitando a transferência de informações genéticas entre regiões. Tendo em 

vista que todas as coletas foram realizadas em locais com solo podzólico vermelho amarelo e 

horizonte superficial de textura grosseira, situados próximos a rodovias. 

Até o presente momento não foram encontrados estudos específicos sobre as estratégias 

reprodutivas de E. fruticosa. Sabe-se que cada planta é constituída por muitas inflorescências 

e acredita-se que a fecundação das flores ocorre com o auxílio de insetos. Devido à 

aglomeração de plantas em um mesmo local, pode-se observar que insetos polinizadores 

costumam visitar inflorescências de uma mesma planta e de plantas próximas. A baixa 

diversidade genética identificada neste estudo pode estar associada ao cruzamento entre 

indivíduos aparentados (Jennings et al., 2016). 

Apesar da ausência de estudos de diversidade genética de E. fruticosa, ao realizar um 

levantamento de algumas pesquisas que analisaram a composição química do óleo essencial 

dessa espécie de planta, coletadas especificamente na região de São Cristóvão-SE, é possível 

observar uma moderada distinção entre os compostos químicos identificados (Menezes et al., 

2007; Silva et al., 2008; Franco et al., 2011a; Franco et al., 2011b). Do mesmo modo, os 

resultados do presente estudo indicam que as plantas coletadas nessa mesma região 

apresentaram moderada variabilidade genética e foram predominantemente agrupadas no 

cluster III. A partir disso, pode-se sugerir que a composição química dos óleos essenciais de 

E. fruticosa é fortemente influenciada por fatores genéticos. A relação entre grupos químicos 

e a variabilidade genética pode auxiliar, com melhor eficiência, no estabelecimento de 

estratégias para conservação da espécie e posterior utilização em programas de melhoramento 

genético. 

De acordo com o dendrograma (Figura 3), existe uma tendência de agrupamento em relação à 

origem geográfica, com exceção das plantas coletadas em Muribeca e Santo Amaro das 

Brotas, que estão distribuídas nos três clusters. É possível observar que o subgrupo 1 do grupo 

I é constituído por todas as plantas coletadas em Moita Bonita e Salgado, além de 80% das 

plantas coletadas em Pirambu. Também nota-se que 78% das plantas coletadas em São 

Cristóvão e 100% das plantas coletadas em Malhada dos Bois foram agrupadas no cluster III. 

O índice de Shannon observado no atual estudo (I=0,42) e a diversidade genética de Nei 

(HE=0,267), que mede a variabilidade genética e que estima a variação entre indivíduos, 

foram maiores que a diversidade genética encontrada em Calanthe tsoongiana (HE=0,183, 

I=0,271) (Qian et al., 2013), Stipa bungeana (HE=0,079, I=0,327) (Yu et al., 2014) e Blysmus 

sinocompressus (HE=0,158, I=0,143) (Hu et al., 2016), sendo estas plantas estritamente 

endêmicas, isto indica que E. fruticosa ainda não atingiu níveis críticos de perda da 

diversidade genética. 

O presente estudo encontrou um conteúdo de informação polimórfica médio de 0,253. O PIC 

indica quanto o marcador usado é capaz de detectar informações polimórficas em estudos de 

diversidade genética e de acordo com Botstein et al. (1980) os marcadores utilizados neste 

trabalho podem ser classificados como moderadamente informativos. Resultados semelhantes 

foram obtidos ao avaliar a diversidade genética de Hancornia speciosa (Costa et al., 2015) e 

Varronia curassavica (Brito et al., 2016) com marcadores ISSR, possivelmente devido ao 

compartilhamento de alelos entre os indivíduos avaliados.  

Apesar de não existirem estudos na literatura sobre diversidade genética de espécies do 

gênero Eplingiella, os resultados obtidos são congruentes com os encontrados em algumas 

pesquisas realizadas em populações naturais de espécies de Lamiaceae no mundo. Ao avaliar 

a diversidade genética de populações naturais de Salvia miltiorrhiza em diferentes regiões da 

China, Song et al. (2010) encontraram 100% de polimorfismo por meio de cinco primers 

ISSR e 110 bandas, do mesmo modo, a utilização de 20 marcadores ISSR demonstrou 

eficiência na discriminação de espécies de Ocimum, com 99,58% de polimorfismo (Kumar et 

al., 2016). Outras pesquisas identificaram diversidade intermediária nas populações estudadas, 

como estudos de diversidade genética em populações de Leonurus cardíaca com 86,84% de 

bandas polimórficas (Khadivi-Khub e Soorni, 2014) e entre populações de Satureja 
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rechingeri amostradas no Iran que apresentaram 79% de bandas polimórficas (Hadian et al., 

2015), ambos também utilizando marcadores ISSR.  

A diversidade genética de plantas de E. fruticosa do Estado de Sergipe foi considerada 

intermediaria e ainda não atingiu níveis críticos de perda de diversidade, entretanto, 

considerando a degradação ambiental das áreas de ocorrência natural da espécie, deve-se 

adotar estratégias de conservação vegetal. Este é o primeiro estudo sobre a diversidade 

genética de E. fruticosa. Os resultados aqui observados auxiliam a compreensão da 

distribuição da diversidade genética da espécie e fornecem importantes informações para o 

desenvolvimento de estratégias de coleta. Sugere-se que ao implantar um programa de 

conservação de germoplasma, priorizar as plantas dos três grupos para ter o máximo de 

variabilidade conservada. Além disso, para o enriquecimento da diversidade genética da 

coleção, os marcadores utilizados no presente estudo poderão ser empregados durante o 

processo de seleção e introdução de novos acessos, provenientes de outras regiões brasileiras. 
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Tabela 1. Identificação e origem de plantas de E. fruticosa coletadas no estado de Sergipe, 

Brasil. 
Código da planta N Origem (Município) Informações georreferenciadas 

EPF01-05  5 Areia Branca 

10°46'03,4"S 37°21'15,7"W; 10°46'14,8"S 37°21'18,3"W; 

10°46'12,6"S 37°21'22,6"W; 10°46'10,2"S 37°21'19,9"W; 

10°46'12,2"S 37°21'17,6"W 

EPF06-19 14 Estância 

11°12'37,6"S 37°24'49,3"W; 11°12'39,0"S 37°24'47,7"W; 

11°12'35,7"S 37°24'45,6"W; 11°12'36,4"S 37°24'47,8"W; 

11°12'37,9"S 37°24'48,4"W; 11°14'38,5"S 37°16'42,9"W; 

11°14'37,4"S 37°16'41,8"W; 11°14'37,0"S 37°16'43,0"W; 

11°14'36,2"S 37°16'43,5"W; 11°14'34,5"S 37°16'43,1"W; 

11°13'53,3"S 37°17'02,4"W; 11°13'53,5"S 37°17'02,7"W; 

11°13'53,4"S 37°17'03,1"W; 11°13'53,3"S 37°17'03,3"W 

EPF20-34  15 Itaporanga D’Ajuda 

10°59'15,9"S 37°22'19,2"W; 10°59'09,4"S 37°22'26,5"W; 

10°59'11,2"S 37°22'25,5"W; 10°59'12,4"S 37°22'24,8"W; 

10°59'13,7"S 37°22'23,7"W; 11°06'22,8"S 37°15'56,8"W; 

11°06'22,7"S 37°15'56,8"W; 11°06'22,6"S 37°15'57,0"W; 

11°06'22,5"S 37°15'56,8"W; 11°06'22,4"S 37°15'57,0"W; 

11°10'02,5"S 37°13'44,3"W; 11°10'02,5"S 37°13'44,6"W; 

11°10'02,4"S 37°13'44,9"W; 11°10'02,1"S 37°13'44,6"W; 

11°10'02,2"S 37°13'45,0"W 

EPF35-44 10 Japaratuba 

10°30'49,2"S 36°56'49,5"W; 10°30'49,4"S 36°56'49,7"W; 

10°30'49,5"S 36°56'49,4"W; 10°30'49,8"S 36°56'49,7"W; 

10°30'50,2"S 36°56'49,8"W; 10°30'50,6"S 36°56'50,1"W; 

10°38'16,7"S 36°54'27,0"W; 10°38'16,5"S 36°54'26,6"W; 

10°38'16,8"S 36°54'26,6"W; 10°38'16,8"S 36°54'26,2"W 

EPF45-47 3 Malhada dos Bois 
10°21'36,1"S 36°54'28,1"W; 10°21'35,5"S 36°54'28,3"W; 

10°21'35,3"S 36°54'27,9"W 

EPF48-52 5 Moita Bonita 

10°33'50,8"S 37°22'27,8"W; 10°33'50,5"S 37°22'26,8"W; 

10°33'50,0"S 37°22'25,7"W; 10°33'49,3"S 37°22'26,5"W; 

10°33'48,6"S 37°22'25,6"W 

EPF53-57 5 Muribeca 

10°26'00,3"S 36°55'57,2"W; 10°25'59,8"S 36°55'56,7"W; 

10°25'59,2"S 36°55'57,1"W; 10°25'58,8"S 36°55'56,7"W; 

10°25'58,5"S 36°55'57,0"W 

EPF58-72 15 Pirambu 

10°36'56,3"S 36°51'35,4"W; 10°36'57,1"S 36°51'35,0"W; 

10°36'57,1"S 36°51'36,0"W; 10°36'56,8"S 36°51'36,6"W; 

10°36'56,9"S 36°51'36,9"W; 10°37'22,0"S 36°49'18,1"W; 

10°37'22,3"S 36°49'17,4"W; 10°37'22,8"S 36°49'17,0"W; 

10°37'21,4"S 36°49'19,1"W; 10°37'21,5"S 36°49'18,4"W; 

10°37'39,2"S 36°48'46,6"W; 10°37'39,9"S 36°48'45,7"W; 

10°37'38,9"S 36°48'44,8"W; 10°37'39,1"S 36°48'44,1"W; 

10°37'40,1"S 36°48'44,1"W 

EPF73-80 8 Salgado 

11°01'28,4"S 37°28'17,1"W; 11°01'28,9"S 37°28'16,8"W; 

11°01'28,4"S 37°28'15,6"W; 11°01'27,7"S 37°28'16,0"W; 

11°00'34,0"S 37°30'30,5"W; 11°00'33,4"S 37°30'30,9"W; 

11°00'33,2"S 37°30'30,2"W; 11°00'33,7"S 37°30'30,0"W 

EPF81-85 5 Santo Amaro das Brotas 

10°48'24,8"S 37°00'24,4"W; 10°48'26,1"S 37°00'24,7"W; 

10°48'26,3"S 37°00'23,5"W; 10°48'26,0"S 37°00'22,7"W; 

10°48'25,5"S 37°00'22,1"W 

EPF86-100 15 São Cristóvão 

10°56'24,2"S 37°11'38,1"W; 10°56'23,8"S 37°11'38,4"W; 

10°56'23,8"S 37°11'38,7"W; 10°56'24,2"S 37°11'38,6"W; 

10°56'24,5"S 37°11'38,8"W; 10°55'33,6"S 37°11'55,9"W; 

10°55'34,0"S 37°11'56,5"W; 10°55'33,5"S 37°11'55,6"W; 

10°57'44,5"S 37°09'50,9"W; 10°57'45,0"S 37°09'51,1"W; 

10°57'43,9"S 37°09'49,8"W; 10°57'43,0"S 37°09'48,9"W; 

10°57'42,1"S 37°09'48,3"W; 10°59'18,3"S 37°11'10,1"W; 

10°59'18,8"S 37°11'10,4"W 

N=número de plantas 
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Tabela 2. Iniciadores ISSR, sua sequência, temperatura de anelamento e os produtos 

amplificados utilizados para análise de diversidade genética de Eplingiella fruticosa. 
Nome dos 

primers 
Sequencia (5'-3') 

Comprimento 

(bp) 

Temperatura de 

anelamento (°C) 

Número total de 

fragmentos 
% polimorfismo 

ISSR4 CAC ACA CAC ACA AC 430-1315 50 10 100% 

ISSR6 CAC ACA CAC ACA AG 300-1220 50 9 100% 
ISSR7 CAC ACA CAC ACA GT 300-1220 50 9 100% 

UBC809 AGA GAG AGA GAG AGA GG 327-1200 57,5 8 100% 

UBC815 CTC TTC TCT CTC TCT CTG 630-1340 47,6 9 100% 
UBC817 CAC ACA CAC ACA CAC AA 410-1235 50,3 8 100% 

UBC835 AGA GAG AGA GAG AGA GYC 250-1240 50,2 8 100% 

UBC851 GTG TGT GTG TGT GTG TYG 370-1350 49,2 11 100% 
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Tabela 3. Pares de genótipos que apresentaram valores extremos de baixa e alta distância 

genética (d) baseados no coeficiente de Jaccard de oito marcadores ISSR em 100 indivíduos 

de E. fruticosa. 

Ordem 
Baixa distância genética Alta distância genética 

Pares de genótipos d Pares de genótipos d 

1 EPF94 x EPF96 0,2500 EPF50 x EPF96 0,9778 

2 EPF62 x EPF63 0,2821 EPF50 x EPF94 0,9778 

3 EPF66 x EPF76 0,2857 EPF34 x EPF41 0,9767 

4 EPF36 x EPF38 0,3095 EPF61 x EPF97 0,9762 

5 EPF75 x EPF76 0,3095 EPF05 x EPF97 0,9750 

6 EPF87 x EPF89 0,3103 EPF59 x EPF94 0,9750 

7 EPF54 x EPF55 0,3235 EPF16 x EPF97 0,9730 

8 EPF11 x EPF92 0,3333 EPF43 x EPF81 0,9722 

9 EPF36 x EPF39 0,3333 EPF47 x EPF81 0,9722 

10 EPF43 x EPF100 0,3333 EPF54 x EPF97 0,9722 

11 EPF70 x EPF75 0,3333 EPF63 x EPF97 0,9722 

12 EPF50 x EPF59 0,3409 EPF16 x EPF28 0,9714 

13 EPF70 x EPF74 0,3415 EPF48 x EPF96 0,9714 

14 EPF38 x EPF40 0,3421 EPF09 x EPF97 0,9706 

15 EPF71 x EPF72 0,3500 EPF34 x EPF86 0,9706 

16 EPF59 x EPF60 0,3514 EPF51 x EPF97 0,9706 

17 EPF14 x EPF78 0,3529 EPF48 x EPF94 0,9697 

18 EPF64 x EPF78 0,3529 EPF01 x EPF83 0,9688 

19 EPF66 x EPF67 0,3571 EPF01 x EPF97 0,9688 

20 EPF09 x EPF10 0,3611 EPF14 x EPF94 0,9688 
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Figura 1. Localização dos pontos de coleta de 100 plantas de Eplingiella fruticosa no Estado 

de Sergipe, Brasil.  
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Figura 2. Gel de agarose mostrando o perfl eletroforético do marcador ISSR amplificado 

usando o iniciador UBC817 em 100 plantas Eplingiella fruticosa de diferentes municípios do 

estado de Sergipe, Brasil. M=marcador de peso molecular de 100 pb.  
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Figura 3. Dendrograma gerado pela análise dos coeficientes de similaridade de Jaccard para 

100 plantas de Eplingiella fruticosa de diferentes municípios do Estado de Sergipe, Brasil 
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6. ARTIGO 3: Óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e seus constituintes 

isolados sobre Acromyrmex balzani: toxicidade e alterações comportamentais 

 

Artigo a ser submetido em periódico a ser definido 

 

RESUMO 

Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore, ex Hyptis fruticosa Salzm. 

ex Benth. é uma planta endêmica da região costeira do nordeste do Brasil, com algumas 

atividades biológicas relacionadas ao óleo essencial de suas folhas. Plantas dessa espécie 

foram caracterizadas quimicamente, geneticamente e conservadas no Banco Ativo de 

Germoplasma de Plantas Medicinais e Aromáticas da Universidade Federal de Sergipe. As 

propriedades dos óleos essenciais dessas plantas podem ser promissoras alternativas ao uso de 

inseticidas organossintéticos no controle de pragas agrícolas e florestais, como as formigas 

cortadeiras pertencentes ao gênero Acromyrmex. Objetivou-se neste trabalho avaliar a 

toxicidade aguda via fumigação de quatro óleos essenciais de genótipos de Eplingiella 

fruticosa e seus constituintes isolados sobre operárias de Acromyrmex balzani e as alterações 

comportamentais causadas nesta espécie expostas a estes compostos. Os óleos essenciais 

oriundos dos genótipos EPF303 e EPF1103 apresentaram, na média, maiores teores de 

monoterpenos (43,6%, principalmente cânfora e 1,8-cineol) em relação aos genótipos EPF202 

e EPF901 (17,4%). Estes últimos foram constituídos principalmente por sesquiterpenos 

(82,6%, principalmente óxido de cariofileno e β-cariofileno). Os óleos essenciais de E. 

fruticosa foram tóxicos às operárias de A. balzani. As concentrações letais necessárias para 

causar 50% de mortalidade a esta espécie variaram de 4,54-6,78 µL.L
-1

. Quando aplicados 

isoladamente, os monoterpenos cânfora e 1,8-cineol foram mais potentes que os óleos 

essenciais. Por outro lado, os sesquiterpenos β-cariofileno e óxido de cariofileno foram menos 

tóxicos que seus respectivos óleos essenciais. Os tratamentos reduziram a sobrevivência de A. 

balzani ao longo do tempo de exposição. As TL’s50 foram inferiores a 15 h. Os óleos 

essenciais e respectivos constituintes isolados afetaram o comportamento de caminhamento e 

causam repelência em operárias de A. balzani. Desta forma, nossos resultados mostram a 

potencialidade do óleo essencial de E. fruticosa e dos seus constituintes isolados para o 

desenvolvimento de novos produtos eficientes no controle de A. balzani. 

 

Palavras-chave: Lamiaceae; inseticidas botânicos; atividade formicida; terpenos; efeitos 

subletais.  
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Essential oils of Eplingiella fruticosa and its major constituents on Acromyrmex balzani: 

toxicity and behavioral changes 

 

ABSTRACT 

Eplingiella fruticosa (Salzm. Ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore, ex Hyptis fruticosa Salzm. 

ex Benth. is an endemic plant of the coastal region of northeastern Brazil, with some 

biological activities related to the essential oil of its leaves. Plants of this species were 

characterized chemically, genetically and conserved in the Active Bank of Germplasm of 

Medicinal and Aromatic Plants of the UFS. The properties of the essential oils of these plants 

may be promising alternatives to the use of organosynthetic insecticides in the control of 

agricultural and forest pests, such as leaf-cutting ants belonging to the genus Acromyrmex. 

The objective of this study was to evaluate the acute toxicity of fumigation of four essential 

oils of Eplingiella fruticosa genotypes and their isolated constituents from Acromyrmex 

balzani workers and the behavioral changes caused in this species exposed to these 

compounds. The essential oils from the genotypes EPF303 and EPF1103 showed, on average, 

higher levels of monoterpenes (43.6%, mainly camphor and 1,8-cineole) in relation to 

genotypes EPF202 and EPF901 (17.4%). The latter consisted mainly of sesquiterpenes 

(82.6%, mainly caryophyllene oxide and β-caryophyllene). The essential oils of E. fruticosa 

were toxic to A. balzani workers. The lethal concentrations required to cause 50% mortality to 

this species ranged from 4.54-6.78 μL.L
-1

. When applied alone, monoterpenes camphor and 

1,8-cineol were more potent than essential oils. On the other hand, β-caryophyllene and 

caryophyllene oxide sesquiterpenes were less toxic than their respective essential oils. The 

treatments reduced the survival of A. balzani over the exposure time. The LT's50 were less 

than 15 h. The essential oils and their isolated constituents affected the walking behavior and 

cause repellency in A. balzani workers. In this way, our results show the potential of the 

essential oil of E. fruticosa and its isolated constituents for the development of new efficient 

products in the control of A. balzani. 

 

Key-words: Lamiaceae; botanical insecticides; formicidal activity; terpenes; sublethal effects 

 

1. Introdução 

Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore, ex Hyptis fruticosa Salzm. 

ex Benth, conhecida como alecrim-de-vaqueiro, é uma planta medicinal e aromática, nativa da 

região costeira do nordeste brasileiro e popularmente utilizada para amenizar ou eliminar a 

dor. Em consequência da busca por medicamentos fitoterápicos com reduzidos efeitos 

colaterais, comprovou-se que os óleos essenciais extraído de folhas de E. fruticosa possuem 

propriedade antinociceptiva (Franco et al., 2011) e antioxidante (Lima et al., 2013), além 

disso, os constituintes químicos presentes nesses óleos também apresentam efeito larvicida 

(Silva et al., 2008). Devido a tais características, plantas de E. fruticosa foram caracterizadas 

quimicamente (Silva et al., 2017a) e geneticamente (Silva et al., 2017b), sendo incluídas entre 

as espécies conservadas no Banco Ativo de Germoplasma de Plantas Medicinais e Aromáticas 

da Universidade Federal de Sergipe.  

Apesar de ser uma importante fonte de biomoléculas (Silva et al., 2017a), com potencial 

promissor para produzir compostos sintéticos, em especial, compostos com finalidade 

agrícola, ainda não existem relatos sobre a influência dos constituintes presentes nos óleos 

essenciais de E. fruticosa sobre pragas agrícolas, principalmente quanto ao seu potencial 

formicida. De fato, agroquímicos podem ser derivados de substâncias naturais, como os 

piretroides sintéticos, similares às piretrinas encontradas em flores de algumas espécies de 

crisântemo (Yang et al., 2012; Saoudi et al., 2017). 

Formigas cortadeiras estão presentes em toda região neotropical e caracterizam-se como uma 

das mais importantes pragas agrícolas e silvícolas (Mehdiabadi e Schultz, 2010). Em meio a 

este grupo de insetos, espécies do gênero Acromyrmex destacam-se por causar danos 
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relacionados à desfolha de plantas com baixa defesa química. Estas folhas são utilizadas como 

substrato para o cultivo do fungo com o qual mantêm uma relação mutualística (Buratto et al., 

2012; Oliveira et al., 2017b). Entretanto, espécies de plantas não atacadas normalmente 

apresentam metabólitos secundários tóxicos às formigas e/ou ao fungo. Esses compostos são 

promissores como alternativa ao uso de inseticidas organossintéticos e podem ser usados no 

manejo de formigas cortadeiras (Feitosa-Alcantara et al., 2017). 

Inseticidas eficientes e ambientalmente mais seguros vêm sendo o foco de estudos que 

envolvem a atividade biológica de produtos de origem botânica (Peixoto et al., 2015; Feitosa-

Alcantara et al., 2017; Oliveira et al., 2017b). Neste cenário, os óleos essenciais de planta 

destacam-se como alternativa ao controle de pragas por serem eficientes e com baixo impacto 

ambiental (Cruz et al., 2014; Tak e Isman, 2015). Além disso, podem ocasionar efeitos 

deletérios e comportamentais sobre insetos (Oliveira et al., 2017). Os mono- e sesquiterpenos, 

presentes nos óleos essenciais, podem ter sua biossíntese modificada por fatores bióticos e 

abióticos, possibilitando a variabilidade química existente entre os óleos essências de plantas 

de uma mesma espécie, ampliando assim sua potencialidade biológica (Nizio et al., 2015; 

Peixoto et al., 2015). Desta forma, objetivou-se neste trabalho avaliar a toxicidade aguda via 

fumigação de quatro óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e seus compostos 

isolados sobre operárias de Acromyrmex balzani e as alterações comportamentais causadas 

nesta espécie expostas a estes compostos. 

 

2. Material e métodos 

2.1. Obtenção dos óleos essenciais e constituintes isolados 

Os óleos essenciais utilizados neste trabalho foram obtidos dos genótipos EPF303 e EPF1103 

(Grupo I - maior quantidade de monoterpenos) e EPF202 e EPF901 (Grupo II - menor 

quantidade de monoterpenos) de E. fruticosa, selecionados a partir de estudos prévios e de 

acordo com o agrupamento químico (Silva et al., 2017a).  

Foram considerados como majoritários os compostos do óleo essencial que estavam presentes 

em maiores proporções: cânfora, 1,8-cineol, β-cariofileno, óxido de cariofileno (Tabela 1). Os 

constituintes isolados foram adquiridos da empresa Sigma-Aldrich®. 

 

2.2. Insetos 

Operárias de A. balzani foram obtidas diretamente dos ninhos existentes no campus da 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE, Brasil (10°54’ S, 37°04’ W). As 

formigas foram mantidas nos fragmentos dos ninhos em recipientes plásticos redondos (50 x 

20 cm) em condições ambiente (temperatura 25-27ºC e umidade relativa 60±5%) por 24 h 

antes da realização dos testes, sendo fornecida apenas água destilada durante este período. 

Para realizar os bioensaios, foram utilizadas operárias de mesmo tamanho (9,37 ± 1,28 mg). 

 

2.3. Bioensaios de toxicidade aguda por fumigação 

Os bioensaios foram conduzidos no laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade 

Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE, Brasil. Todos os tratamentos foram diluídos em 

solvente acetona (Panreac-UV-IR-HPLC-GPC PAI- ACS, 99,9% pureza) (Feitosa-Alcantara 

et al., 2017; Oliveira et al., 2017b). Os tratamentos consistiram nos óleos essenciais dos 

genótipos selecionados e os constituintes isolados correspondentes. Para o controle foi 

utilizado apenas o solvente acetona. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com quatro 

repetições para cada tratamento. Cada unidade experimental foi constituída por um frasco de 

vidro (250 mL) forrado no fundo por papel de filtro umedecido com 0,5 mL de água destilada 

contendo sete operárias por frasco (Feitosa-Alcantara et al., 2017; Oliveira et al., 2017b). Os 

tratamentos contendo os óleos essenciais ou os constituintes isolados foram aplicados com o 

auxílio de uma microseringa  amilton® de 10 μL sobre papel filtro de 1 cm² fixado por uma 

linha de tecido na parte inferior da tampa do frasco. O papel filtro foi mantido no centro do 
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frasco, fora do alcance das formigas, evitando assim o contato direto. Os frascos foram 

fechados hermeticamente com filme plástico PVC e tampas plásticas e mantidos em estufa 

tipo B.O.D. com temperatura de 25ºC ± 1ºC e umidade relativa acima de 70%. 

A toxicidade aguda por fumigação foi analisada por meio das concentrações e tempos letais 

do óleo essencial e dos constituintes isolados sobre A. balzani. 

Para determinação das concentrações letais (CL50 e CL95), bioensaios preliminares foram 

realizados com três concentrações (0,1; 1,0 e 10 μL do óleo/ L de ar). A partir desses testes 

foram determinadas concentrações para os bioensaios posteriores, possibilitando a obtenção 

de curvas de concentração-mortalidade de A. balzani. Avaliações de mortalidade foram 

realizadas 48 h após a implantação dos bioensaios. Foram considerados como mortos os 

indivíduos que se mantiveram imóveis. 

Para determinação dos tempos letais (curvas de sobrevivência e TL50), foi implantado um 

bioensaio de fumigação com a CL95, determinada nos bioensaios anteriores para cada 

tratamento, com 10 repetições. As avaliações de mortalidade foram realizadas a cada 60 

minutos até 70 horas. 

 

2.4. Bioensaios comportamentais 

Os efeitos dos óleos essenciais e constituintes isolados sobre o comportamento de operárias 

de A. balzani foram divididos em dois bioensaios de caminhamento: arena completamente 

tratada e arena parcialmente tratada. 

Os bioensaios foram realizados em arenas formadas por placas de Petri de vidro (9 cm) 

forradas no fundo por papel filtro. Após a aplicação dos tratamentos: acetona (controle), óleos 

essenciais (1%) e constituintes isolados (1%), os papéis de filtro foram colocados em capela 

de exaustão por 5 minutos para evaporação do solvente. No centro de cada arena foi inserida 

uma operária adulta. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 10 

repetições independentes para cada tratamento. O movimento de cada inseto dentro da arena 

foi gravado utilizando uma câmera de vídeo Panasonic SD5 SuperDynamic (modelo WV-

CP504), equipada com lente Spacecom 1/3” 3-8 mm e digitalmente transferidos para um 

computador. O movimento dos insetos foi registrado durante 10 minutos ininterruptos usando 

o EthoVision® XT versão 8.5 (Noldus Integration System, Sterling, VA) (Oliveira et al., 

2017b). 

Os bioensaios em arenas totalmente tratadas foram realizados para verificar as diferenças de 

respostas da formiga em relação aos tratamentos, sem a chance de escolha dentro da arena. 

Foram adicionados ao papel filtro 0,4 mL de cada tratamento. Os parâmetros avaliados foram 

a distância total percorrida (cm), velocidade angular (deg.s
-1

) e tempo em repouso (%). 

Os bioensaios em arenas parcialmente tratadas foram realizados para verificar as diferenças 

de respostas das formigas aos tratamentos com chance de escolha dentro da arena. Nestes 

bioensaios os discos de papel filtro foram separados em duas metades, tratado e não-tratado. 

Foram aplicados separadamente 0,2 mL de solução dos tratamentos a 1% na metade tratada e 

0,2 mL de acetona na metade não tratada. Posteriormente, as partes do papel filtro foram 

fixadas com fita dupla face no fundo das placas. As imagens de vídeo das arenas foram 

divididas em duas zonas simétricas. Os parâmetros avaliados foram: distância total percorrida 

(cm), velocidade média (mm.s
-1

), repelência (%) e tempo em repouso (%). A repelência 

consistiu no tempo em que a formiga permaneceu em cada lado da placa após o primeiro 

contato, sendo que quanto maior o tempo no lado não-tratado, maior a repelência.  

 

2.5. Análises estatísticas 

Os resultados de mortalidade dos bioensaios de toxicidade aguda por fumigação para 

determinação das CLs, foram corrigidos em relação à mortalidade ocorrida na testemunha 

utilizando a fórmula de Abbott (1925). Análises de Próbit foram realizadas para determinar as 

curvas de concentração-mortalidade dos óleos essenciais de E. fruticosa e dos constituintes 

isolados para A. balzani. Foram aceitas curvas com probabilidade (P > 0,05) de aceitação da 
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hipótese de nulidade pelo teste χ
2
. Por meio destas curvas foram obtidas as concentrações 

letais (CL50 e CL95) e seus respectivos intervalos de confiança a 95% de probabilidade usando 

o software SAEG. 

Os resultados dos bioensaios de tempo letal foram submetidos à análise de sobrevivência 

usando o software Sigmaplot. Este procedimento permite a estimativa de curvas de 

sobrevivência obtidas através de estimadores de Kaplan-Meier pelo teste de Log-Rank 

gerados a partir da proporção de insetos sobreviventes do início até o fim do experimento. As 

diferenças entre as curvas de sobrevivência foram verificadas usando o teste de comparações 

múltiplas de Holm-Sidak (p < 0,05). Foram determinados os tempos necessários para causar 

mortalidade em 50% da população de A. balzani para cada tratamento. 

Os resultados dos bioensaios comportamentais foram submetidos a análise de variância. Para 

os bioensaios em arenas totalmente tratadas, os dados foram analisados pelo teste de Dunnett 

para comparação das médias entre o controle e os demais tratamentos utilizando o software 

SAS®. Para os bioensaios em arenas parcialmente tratadas, os dados foram analisados pelo 

teste t pareado para comparação das médias entre a área tratada e não tratada de cada 

tratamento, utilizando o software SAS®. 

 

3. Resultados 

3.2. Toxicidade aguda por fumigação 

O óleo essencial de E. fruticosa e seus constituintes correspondentes apresentaram atividade 

formicida sobre operárias de A. balzani por fumigação. As concentrações necessárias para 

causar 50% de mortalidade das formigas após 48 horas de exposição variaram de 4,54 a 6,78 

μL.L
-1

 e 1,05 a 132,52 μL.L
-1

, respectivamente (Tabela 2). 

Os óleos essenciais dos genótipos com maior proporção de monoterpenos foram mais tóxicos 

que os óleos com maior proporção de sesquiterpenos. Mesmo padrão foi observado para os 

constituintes isolados, sendo cânfora e 1,8-cineol mais tóxicos que óxido de cariofileno e β-

cariofileno (Tabela 2). Cânfora e 1,8-cineol foram, na média, 4,5 e 1,9 vezes mais tóxicos que 

os óleos essenciais dos genótipos EPF303 e EPF1103, respectivamente. Padrão diferente foi 

observado para os óleos essenciais dos genótipos EPF202 e EPF901 que foram, na média, 

19,8 e 1,9 vezes mais potentes que os compostos óxido de cariofileno e β-cariofileno, 

respectivamente (Tabela 2). 

A sobrevivência das operárias de A. balzani foi significativamente reduzida ao longo do 

tempo (Teste de Log-rank: ² = 529,57; gl = 8, p < 0,001). De forma geral, o óleo essencial 

de E. fruticosa e respectivos constituintes isolados atuaram de forma rápida e causaram 100% 

de mortalidade em menos de 40 horas (Figura 1). Os óleos essenciais do primeiro grupo e 

seus constituintes isolados causaram mortalidade mais rapidamente quando comparado aos 

óleos essenciais do segundo grupo e respectivos constituintes isolados. Cânfora (TL50 = 5,8 h) 

foi o tratamento que apresentou menor tempo letal e não diferiu dos tratamentos EPF303 

(TL50 = 6,7 h) e 1,8-cineol (TL50 = 7,3 h) pelo intervalo de confiança (IC95). Já β-cariofileno 

apresentou o maior tempo letal (TL5 = 14,9 h) e não diferiu dos tratamentos EPF901 (TL50 = 

13,4 h) e óxido de cariofileno (TL50 = 13,9 h) pelo IC95 (Figura 2). 

 

3.3. Bioensaios comportamentais em arenas totalmente tratadas 

Trilhas representativas do comportamento de caminhamento em arenas totalmente tratadas 

estão apresentadas na Figura 3. O comportamento de caminhamento de operárias de A. 

balzani sobre a superfície da arena totalmente tratada foi alterado com os tratamentos. Houve 

diferença significativa entre os tratamentos e o controle para a distância total percorrida (F8;81 

= 6,34; p < 0,001) e velocidade angular (F8;81 = 8,44; p < 0,001). Entretanto, não foram 

observadas diferenças para tempo em repouso (F8;81 = 1,25; p = 0,27). 

Os óleos essenciais dos genótipos EPF303, EPF1103 e os terpenos cânfora e 1,8-cineol 

aumentaram a distância total percorrida pelas formigas (Figura 4A). Também se verificou que 



44 

 

 

todos os tratamentos aumentaram a velocidade angular de caminhamento das operárias 

(Figura 4B). 

3.4. Bioensaios comportamentais em arenas parcialmente tratadas 

Foram observadas diferenças no comportamento de caminhamento das operárias de A. balzani 

entre os tratamentos e as áreas tratadas e não tratadas das arenas. Foram observadas diferenças 

significativas para distância total percorrida (tratamento: F7;144 = 13,09; p < 0,001 e interações 

área x tratamento: F7;144 = 14,89; p < 0,001), repelência (tratamento: F7;144 = 4,17; p < 0,001 e 

interações área x tratamento: F7;144 = 28,62; p < 0,001) e tempo em repouso (tratamento: F7;144 

= 10,91; p < 0,001 e interações área x tratamento: F7;144 = 5,83; p < 0,001). Entretanto, não 

foram observadas diferenças para velocidade média (tratamento: F7;144 = 10,91; p = 0,09 e 

interações área x tratamento: F7;144 = 5,83; p = 0,23). 

Trilhas representativas do comportamento de caminhamento em arenas parcialmente tratadas 

estão apresentadas na Figura 5. Em todos os tratamentos, as formigas percorreram uma menor 

distância no lado tratado, entretanto não houve diferença estatística entre a área tratada e não 

tratada para o tratamento 1,8-cineol (Figura 6). De acordo com a repelência observada após o 

primeiro contato das formigas com a área tratada, verificou-se que o tratamento 1,8-cineol foi 

o único onde o tempo de permanência das formigas entre a área tratada e não tratada não 

diferiram (Figura 7A). Do mesmo modo, o constituinte 1,8-cienol foi o único tratamento no 

qual o tempo que as formigas permaneceram em repouso na área tratada não diferiu do tempo 

em repouso na área não tratada (Figura 7B).  

 

4. Discussão 

A identificação dos constituintes presentes nos óleos essenciais dos genótipos de E. fruticosa 

permitiu a distinção entre os dois grupos. O primeiro (EPF303 e EPF1103) constituído pelos 

óleos que apresentam maiores percentuais de monoterpenos e o segundo (EPF202 e EPF901) 

pelos óleos que foram formados predominantemente por sesquiterpenos. Essa diversidade 

química existente entre plantas de uma mesma espécie está normalmente relacionada a fatores 

ambientais e genéticos capazes de influenciar rotas metabólicas e síntese de determinados 

compostos em detrimento de outros (Darjazi, 2013; Hussain et al., 2008). Estas variações 

permitem selecionar genótipos com maior bioatividade contra determinadas espécies de 

pragas, aumentando a potencialidade de uso dos óleos essenciais.  

Os nossos resultados demonstram que os óleos essenciais de E. fruticosa e respectivos 

constituintes isolados apresentam atividade formicida via fumigação, evidenciando o 

potencial de utilização desses compostos no manejo de formigas cortadeiras. Até o momento, 

apenas a atividade inseticida sobre larvas de Aedes aegypti tinha sido demostrada para este 

óleo (Silva et al., 2008).  

O efeito de fumigação dos óleos essenciais tem sido atribuído à penetração de seus 

constituintes pelos espiráculos dos insetos, devido à ausência de barreiras contra a penetração 

gasosa em tais estruturas (Haddi et al., 2015). Os baixos tempos letais observados neste 

trabalho sugerem a ação neurotóxica destes compostos. Outros indícios de neurointoxicação 

foram observados nesse estudo, como hiperatividade, seguida de perda da coordenação 

motora e paralisia do inseto (Kostromytska et al., 2011). Dessa forma, os compostos 

estudados podem atuar no neuromodulador octopamina (encontrada somente em 

invertebrados) (Khanikor et al., 2013), nos canais de cloro modulados pelo ácido gama 

aminobutírico (GABA) e na enzima acetilcolinesterase, causando hiperexcitação do sistema 

nervoso (Priestley et al., 2003). Contudo, estudos adicionais devem ser realizados para 

confirmar qual o principal modo de ação destes terpenos. 

Os monoterpenos cânfora e 1,8-cineol causaram maior toxicidade e morte mais rápida em 

operárias de A. balzani do que os sesquiterpenos óxido de cariofileno e β-cariofileno. Estes 

resultados sugerem maior afinidade dos monoterpenos com os sítios de ação das formigas 

e/ou volatilização mais rápida e uniforme dos compostos. Essa percepção também foi 

identificada ao avaliar o efeito dos óleos essências de Hyptis pectinata e constituintes isolados 
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sobre A. balzani, onde percebeu-se menor toxicidade dos sesquiterpenos em relação aos óleos 

essenciais (Feitosa-Alcantara et al., 2017). Enquanto, óleos essenciais de Aristolochia 

trilobata, constituídos predominantemente por monoterpenos, foram menos tóxicos que os 

respectivos constituintes isolados (Oliveira et al., 2017b).  

De fato, os monoterpenos apresentam menor peso molecular, baixo ponto de ebulição e maior 

pressão de vapor quando comparados aos sesquiterpenos (αrelativa = 295 mm Hg a 25°C). Por 

outro lado, compostos que volatilizam de maneira mais lenta (p.ex. sesquiterpenos) poderiam 

favorecer o desenvolvimento de bioprodutos que volatilizem gradativamente e tenha potencial 

de controle mais tardio e duradouro. Além disso, a eficácia dos compostos voláteis pode ser 

otimizada a partir da utilização de nanoformulações capazes de controlar a volatilidade dessas 

substâncias (Kah e Hofmann, 2014). Tal técnica foi aplicada com eficiencia ao utilizar 

protótipos nanoformulados do óleo essencial de Lippia sidoides e timol para o manejo de 

populações de Sitophilus zeamais em diferentes níveis de resistência aos inseticidas 

convencionais. (Oliveira et al., 2017a). Do mesmo modo, produtos nanoformulados foram 

eficientes no controle de Blatella germanica (González et al., 2015) e Aedes aegypti (Oliveira 

et al., 2016).  

Os óleos essenciais dos genótipos com predominância de sesquiterpenos foram mais tóxicos 

que seus respectivos constituintes isolados. Este fato se deve, em parte, aos monoterpenos 

presentes em sua constituição, mesmo que em menor quantidade. 

Os óleos essenciais de E. fruticosa e constituintes isolados alteraram o comportamento de 

operárias de A. balzani. A influência dos tratamentos sobre a distância total percorrida quando 

as operárias não tinham chance de escolha, possivelmente está associada à tentativa de fuga 

desses insetos diante da percepção dos compostos tóxicos. Essa hipótese é apoiada ao 

observar as trajetórias circulares, correspondentes ao formato das arenas realizadas pelas 

formigas e mensurada a partir das maiores velocidades angulares identificadas nos 

tratamentos em relação ao controle. Entretanto, quando existe a possibilidade de escolha, é 

possível observar que as formigas preferem o lado não-tratado. 

Os compostos foram repelentes as operárias de A. balzani. Tal comportamento indica que essa 

espécie é capaz de detectar os constituintes voláteis e evitá-los quando tem chance de escolha 

(Gershenzon e Dudareva, 2007). 

Em nossos ensaios foi possível confirmar que as formigas A. balzani são insetos 

habitualmente móveis. Entretanto, quando em repouso, pode-se observar que estas formigas 

permaneceram predominantemente na área não tratada. Esse fato fortalece o conceito de 

repelência presente no óleo essencial, tendo em vista que o comportamento de permanência 

em repouso pode estar relacionado a menor influência e percepção dos constituintes.  

Diferentemente dos demais tratamentos, verificou-se que o monoterpeno 1,8-cineol não 

apresentou diferença estatística entre a área tratada e não tratada para a distância percorrida, 

repelência e tempo em repouso, possivelmente em virtude da predominância de trajetórias 

circulares realizadas pelas formigas nesse tratamento. O monoterpeno cânfora apresentou 

trajetórias circulares semelhantes às descritas para o constituinte 1,8-cineol, apesar das 

diferenças estatística identificadas entre os parâmetros avaliados. Esse comportamento pode 

estar relacionado à percepção de tais compostos em toda a arena e à alta toxicidade observada 

em suas concentrações letais, acarretando na tentativa de fuga.  

Esses resultados demonstram que os óleos essenciais de E. fruticosa e os constituintes isolados 

testados, especialmente os monoterpenos, são alternativas promissoras para o manejo de A. 

balzani, por serem tóxicos e alterarem o comportamento das operárias. 
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Tabela 1. Teores (%) dos principais constituintes químicos do óleo essencial de plantas de E. 

fruticosa (Silva et al., 2017a). 

 

Compostos 
Genótipos 

EPF303 EPF1103 EPF202 EPF901 

Total de monoterpenos 45,7 41,4 19,5 15,3 

1,8-cineol 9,0 15,5 5,3 4,7 

Cânfora 11,4 9,3 6,8 3,6 

Total de sesquiterpenos 54,3 58,6 80,5 84,7 

β-cariofileno 6,4 4,9 10,9 13,0 

Óxido de cariofileno 4,4 5,6 8,7 8,0 
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Tabela 2. Toxicidade (µL.L
-1

) de óleos essenciais de quatro genótipos de E. fruticosa e 

constituintes isolados sobre operárias de A. balzani por fumigação após 48 horas de 

exposição. 

Tratamento Nº de insetos 
CL50 

(IC 95%) 

CL95 

(IC 95%) 
β* χ p-valor 

EPF303 392 
4,54 

(4.28-4,81) 

8,41 

(7,75-9,28) 
6,14 1,47 0,94 

EPF1103 532 
4,87 

(4,63-5,11) 

8,68 

(8,03-9,59) 
6,53 1,04 0,87 

EPF202 448 
6,60 

(6,32-6,88) 

9,47 

(8,92-10,17) 
6,38 0,71 0,66 

EPF901 364 
6,78 

(6,41-7,16) 

12,03 

(11,01-13,51) 
6,58 1,24 0,59 

Cânfora 336 
1,05 

(0,99-1,12) 

2,15 

(1,95-2,44) 
5,30 1,51 0,93 

1,8-cineol 252 
2,46 

(2,31-2,60) 

4,27 

(3,97-4,69) 
6,86 0,98 0,58 

Óxido de cariofileno 364 
132,52 

(114,29-148,89) 

372,24 

(325,89-444,15) 
3,65 2,72 0,33 

β-cariofileno 392 
12,79 

(11,66-14,15) 

34,32 

(28,5-44,32) 
3,82 2,84 0,61 

*β = inclinação da curva 
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Figura 1 - Curvas de sobrevivência de operárias de Acromyrmex balzani expostas por 

fumigação aos óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e constituintes isolados 

ao longo de 72h. As curvas foram geradas pelo teste de Log-Rank (p < 0,001).  
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Figura 2 - Tempo letal médio (TL50) de operárias de Acromyrmex balzani expostas por 

fumigação aos óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e constituintes isolados 

ao longo de 72h. Os boxes indicam a mediana e a dispersão (quartis superior e inferior). A 

linha pontilhada representa a média da TL50. Haste a partir da média representam o intervalo 

de confiança (IC95). Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as TL50 com base 

no IC95. 
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Figura 3 - Trilhas representativas da trajetória das operárias de Acromyrmex balzani expostas 

a óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e constituintes isolados por 10 

minutos em arenas totalmente tratadas. 
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Figura 4 – Distância total percorrida (A) e velocidade angular (B) (± erro padrão) de 

operárias de Acromyrmex balzani expostas por contato em arenas totalmente tratadas com 

óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e constituintes isolados (1%). * indicam 

diferenças significativas entre o tratamento e o controle pelo teste de Dunnett (p < 0,05). ns – 

não significativo. 
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Figura 5 - Trilhas representativas da trajetória das operárias de Acromyrmex balzani expostas 

a óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e constituintes isolados por 10 

minutos em arenas parcialmente tratadas. O lado direito da arena compreende a área tratada. 
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Figura 6 – Distância total percorrida (± erro padrão) de operárias de Acromyrmex balzani em 

arenas parcialmente tratadas com os óleos essenciais de genótipos de Eplingiella fruticosa e 

constituintes isolados (1%). * indicam diferenças significativas entre a área tratada e não 

tratada pelo teste t pareado (p < 0,05). ns – não significativo. 
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Figura 7 – Repelência (A) e tempo em repouso (B) (± erro padrão) de operárias de 

Acromyrmex balzani em arenas parcialmente tratadas com os óleos essenciais de genótipos de 

Eplingiella fruticosa e constituintes isolados (1%). * indicam diferenças significativas entre a 

área tratada e não tratada pelo teste t pareado (p < 0,05). ns – não significativo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados apresentados neste trabalho, conclui-se que a diversidade de 

Constituintes químicos presentes nos óleos essenciais E. fruticosa contribui com a 

variabilidade química existente, assim como a diversidade genética apresentada em plantas 

prospectadas em campo. Essas informações poderão auxiliar futuros programas de 

melhoramento e na seleção de indivíduos que apresentem potencial para o desenvolvimento 

de bioprodutos comerciais, além de informações importantes para a conservação e estudos 

populacionais que minimizam o processo de erosão genética. 

Foi possível a partir destes dados implantar uma coleção desta espécie no Banco Ativo 

de Germoplasma de Plantas Medicinais e Aromáticas da UFS.  

Os experimentos realizados para a investigação do potencial formicida, mostraram-se 

promissores para o uso dos óleos essenciais desta espécie como uma alternativa eficiente no 

controle de formigas cortadeiras, minimizando assim, os impactos ambientais da utilização 

indiscriminada de inseticidas organossintéticos. 
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