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SINOPSE 

Na Amazônia se encontram algumas espécies de 
Calyptranthes CMyrtaceae). A comparação do óleo 
essencial de suas folhas varia de espécie para espécie. 
Assim é que o óleo destilado de C spruceao:1 Berg 
C rendimento de 1,7%) contém os terpenos ()(. - pine
no (5,8%), f3- pineno (8,1%),1imoneno (54,6~(-), um 
alcool monoterpênico (1,2%), neral (2,0% ), geranial 
(3,2%) e perilaldeido (25,0%); enquanto o óleo des
tilado de uma espécie de C:l.lyptranthes não identifi
cada (rendimento 2,2% ), contém metilchavicol de 
alilbenzeno (98,7% >. 

Calyptranthes spruceana é uma espec1e ar
bórea que pode atingir até três metros de altu
ra, encontrada na Amazônia (Manaus), em re
giões inundáveis à beira de rios. O forte chei
ro de laranja, que exala de suas folhas, a que 
deve a designação "laranjinha ", acha-se modifi
cado por um odor característico de cuminho, 
razão porque é também denominada, por alguns, 
•· cuminirana ". 

Por arraste a vapor e coobação das águas 
condensadas, obtivemos das folhas um óleo 
&~sencial com rendimento de 1 ,7%. Análise 
desse óleo por cromatografia gás-líquido (Cro
matógrafo modelo CG-12 da Instrumentos CG, 
Sêo Paulo, operando com co luna de aço inoxidá
vel de 2m de comprimento e 3/16" de diâmetro, 
carregada com 10% de Carbowax 20M sobre 
Chromosorb W, temperatura de 70 a 180°) evi
denciou a presença de sete constituintes. Aná
lise em cromatógrafo gás-líquido acoplado com 
espectrômetro de massa (conjunto Perkin-Elmer, 
operando com coluna de aço inoxidável de 2m 
de comprimento e 1/ 8" de diâmetro, carregada 
com 5_./o de Metilsilicona SE-30 sobre Chromo-

sorb W. temperatura de 65 a 120°) identificou a 
natureza monoterpênica de todos esses consti
tuintes. A separação dos mesmos foi realizada 
em cromatógrafo gás-líquido preparativo (Apa
relho Aerograph Autoprep modêlo 705 da Va
rian, operando com coluna de alumínio de 3,3m 
de comprimento e 3/8 • de diâmetro, carregada 
com 30% de Metilsilicona SE-30 sobre Chromo
sorb W. temperatura de 80 a 200°). A identifi
cação dos constituintes isolados processou-se 
pela aplicação das espectrometrias no infra
vermelho, de ressonância magnética nuclear e 
de massa. 

Conforme se indica na Tabela, é o limoneno 
o principal constituinte do óleo essencial 
(54.6%). 

Um alcool monoterpênico, para o qual se 
propõe. tentativamente. a estrutra de 1-hidroxi
-p-ment-8-eno, foi caracterizado pela interpreta
ção dos seguintes resultados : O espectro de 
massa apresentou pico molecular em 154 u.m a., 
pico base em m/ e 41 e outros picos em m/ e 43, 
121 e 136. O fragmento em m/ e 41 identifica o 
grupo isopropenila e o fragmento em m/e 136 
(hll-18) identifica a natureza alcoólica do consti
tuinte. O espectro de ressonância magnética 
nuclear apresentou uma banda múltipla em 
5.35 <: que caracteriza uma ligação dupla termi
nal; uma banda com desdobramento secundário 
em 8.32 <: que caracteriza um grupo metila vini
lico; uma banda simples em 8,8 <: que caracteri
<!a uma metila ligada a carbono carbinólico qua
ternário e uma banda larga em 6,4~ -z; que pode 
corresponder ao proton hidroxílico. O espectro 
no infravermelho apresentou bandas que carac
t>Jrizam um grupo hidroxila e uma ligação duola 
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di-substituída terminal. Devido a massa mole
cular(154). o composto deve ter duas insuficiên
Cias de hidrogênio, provavelmente uma ligação 
dupla e um anel. 

O aldeído perílico (25%) que é o responsá
vel pelo cheiro de cuminho, foi identificado pela 
interpretação dos seguintes resultados : O es
pectro de massa apresentou pico molecular em 
150 u.m.a., pico base em m/e 68, corresponden
te a um fragmento oriundo por uma reação re
tro Diels-Aider do anel ciclohexênico, e um pico 
em m/e 41, característico do grupo isopro
penila. Os espectros no infravermelho e de 
ressonância magnética nuclear apresentaram 
bandas características das funções aldeído, car
bonilaoc , j3- insaturada, dupla ligação tri-substi
tuída, dupla ligação di-substituída terminal e gru
pamento metila vinílico. 

Em contraposição a este óleo de natureza 
monoterpênica, obtivemos das folhas de outra 
espécie do gênero Calyptranthes, um óleo es-

sencial de natureza aromática, contendo como 
constituinte principal o metilchavicol (98,7% ) . 
A identificação foi feita por cromatografia gás
liquido e espectrometria de ressonância magné 
tica nuclear. Uma pequena quantidade de ter
penas (1,3%) acompanha o metilchavicol. 

A planta estudada não foi localizada no seu 
habitat, a Amazônia, e sim no Jardim Botânico 
ao Rio de Janeiro, onde está registrada sob n.o 
2797 e a designação de "pau de erva doce" . 
Trata-se de uma árvore de porte médio, original 
do rio Trombetas, Estado do Pará. O Dr. J. R. 
Mattos classificou o vegetal como uma mirtá
cea do gênero Ca/yptranthes. Ausência prolon
gada de florescimento e frutificação impediram. 
a1é o momento, a identificação da espécie. 
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COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DE ó LEOS ESSENCIAIS DE FOLHAS DE ESPtCIES DE CALYPTRANTHES 

C. spruceana Berg 1,7% 

oc -pineno 5,8 
(3-pineno 8,1 
Limoneno 54,6 
Alcool monoterpênico 1,2 
Neral 2,0 
Geranial 3,2 
Aldeído Perílico 25,0 

Calyptranthes sp. 2,2% 

Terpenos 1,3 
Metilchavicol 98,7 

SUMMARY 

Severa! arboreous Calyptranthes (Myrtaceae) 
species occur in Amazonia. The composition of the 
essential oil of their leaves varies widely from species 
to species. Thus, the oil distilled from C. spruce::ma 
Berg (Yield 1,7%) contains the terpenes "' . pinene .. 
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SEPARAÇÃO IDENTIFICAÇAO 

CGL IV, RMN, EM 
CGL IV, RMN, EM 
CGL IV, RMN , EM 
CGL IV, RMN, EM (M 154) 

CG L IV, RMN, EM 
CGL IV, RMN, EM 

CGL 
CGL, RMN 

(5,8%), (3- pinene (8,1%), limonene (54,6%), a 
monoterpenic alcohol (1,2%), neral (2,0%), geranial 
(3,2%) and perillaldehyde (25,0%); while the oil 

distilled from an unidentified Calyptranthes species 
(yield 2,2%) contains the allylbenzene methylchavicol 
(98,7%) 


