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S:INOPSE 

Timol é o principal componente dos óleos essf'n
ciais destilados das folhas de Conobea scoparioide!> 
Benth. (Scrophulariaceae), com rendimento 0,6% e 
das partes aéreas do arbusto Lippia origanoides 
H.B.K. (Verbenaceae). Ambos os óleos contem, tam
bém, para..cimeno. 

A primeira das duas espec1es brasileiras. 
cujos óleos essenciais contêm timol e que cons· 
tituem objetivo da presente comunicação, é a 
Lippia origanoides. A sua semelhança olfativa 
com o "orégano" deverá ter sido tão sugestiva. 
que inspirou este nome aos botânicos Humboldt, 
Bonpland e Kunth. Quando de uma viage111 
feita à Amazônia, os Drs. Samuel Ribeiro dos 
Santos e Alcides d 'Andrea Pinto adquiriram no 
Mercado do Ver-o-Peso, Belém do Pará, algunE 
feixes de uma erva vendida sob o nome de "ale 
crim d'Angola" e utilizada para tempero na culi
nária local. Estas plantas fo;am cultivadas em 
canteiros do Instituto Agronômico de Campi
nas, propagando-se abundantemente, sob tormél 
de arbustos de cerca de um metr<.o de altura. 
Após florescimento foi possíve l proceder a clas
sificação botânica como Lippia origanoides 
H. B. K. (Verbenaceae). uma espécie da flora 
amazon1ca. Uma amostra do óleo essenci~l. 

obtido por arraste a vapor das partes aéreas da 
planta (sem separação de galhos, folhas, flores 
e frutos), nos foi gentilmente cedida pelos téc
nicos acima citados. 

Análise desse óleo essencial, feita por cro
matografia gás-líquido (coluna de Apiezon M, 
temperatura de 180°) revelou a presença de nove 
substâncias. Seis são de natureza terpênica 
(15% do óleo) e sesquiterpênica (15% do 
óleo) . Os três constituintes principais foram 
identfficados com p-cimeno (27,8%), ...:: -terpine-

no (22.4%) e timol (20,6% ), por comparação 
cromatográfica com padrões autênticos e por es
pectrometria de ressonância magnética nuclear 
do óleo bruto. Não houve problemas de inter
pretação do espectro obtido, já que foi superpo
nivel ao espectro de uma mistura sintética das 
substâncias mencionadas . A ausência de car
vacrol foi evidenciada não só pela inexistência, 
no cromatograma, de qualquer pico com tempo 
de retenção correspondente a esse feno I, como 
também por ter sido obtido apenas timol por ex
tração do óleo com solução de hidróxido de 
sódio. 

Armazenamento do óleo provoca a progres
siva transformação de ...-: -terpineno em p-cime
no, conforme ficou evidente por sucessivas aná
lises do óleo por cromatografia gás-líquido. 

A segunda espécie a que se refere a pre
sente comunicação é a Conobea scoparioides 
Benth., famíl ia das Scrophulariaceae. Tem o 
nome popular de "pataqueira" e é uma erva 
muito usada como ingrediente para "banhos de 
cheiro" . Te-n ap licação médica, segundo Ca
minhoa (1877), que a menciona como boa para 
a cura do beri-beri . t facilmente encontrável 
nos arredores de Manaus, em terras úmidas de 
beira de rios e de igarapés. Por arraste a va
por e coobação das águas condensadas, obtive
mos das folhas óleo essencial com rendimento 
de 0,6%. Análise do óleo por cromatografia 
gás-l:.:juido (colun:1 de Apiezon M, temperatura 
de 150° revelou a presença de cinco componen
tes . Dois terpenos não identificados corres
pondem a 8% do óleo, p-Cimeno (8,5% ) e timol 
(64,8% ). o componente principal , foram 1dentifi· 
cados pelos respectivos tempos de retenção e 
por espectrometria de ressonância magnética 
nuclear 
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À extensa e. por vezes, confusa lista de 
óleos essenciais rotulados genericamente como 
tipo "Thyme nil" e "Origanum oil", (Guenther, 
1949). podemos, assim, acrescentc;r os óleos ~s
senci:=~is das plantas brasileiras : Lippia origa
noides e Conobea scoparioides. 

COMPOSlÇAO PERCENTUAL DE OLEOS ESSENCl'AlS 
DA AMAZONIA CONTENDO TIMOL 

Folhas Identificação 
Lipia origanoide:r H.B.K. Galhos 

p-Cimeno 27,8 CGL, RMN 
o< -Terpineno 22,4 CGL,RMN 

Timol 20,6 CGL, RMN 

Folhas 
Conobea scoparioides Benth. 0,6% 

p-Cimeno 8,5. CGL, RMN 
Timol 64,8 CGL, RMN 

• 
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SUMMARY 

Thymol is the principal component of the essen
tial oils distilled from the leaves of Conobea scopa
rioides Benth. (Scropbulariaceae), yield 0.6%, and 
from the aerial parts of the shrub Lippia origanoides 
H .B .K. (Verbenaceae). Both oils also contain para 
cymene. 
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