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RESUMO 

 

A família Verbenaceae tem sido amplamente estudada pela presença de princípios aromáticos 

encontrados em muitas espécies utilizadas na medicina popular. O presente trabalho teve 

como objetivos realizar a descrição morfoanatômica, o estudo fitoquímico e atividade 

biológica de folhas de Lippia sidoides originária de Fortaleza, Ceará e de São Gonçalo do 

Abaeté, Minas Gerais; e de folhas de Lippia lupulina e Lippia pohliana originárias de 

Mossâmedes, Goiás. Para as três espécies, a análise anatômica das folhas foi realizada 

utilizando microtécnicas fotônicas e eletrônicas de varredura. O óleo essencial das folhas foi 

obtido por hidrodestilação, caracterizado por CG/EM; o método da microdiluição em caldo 

foi utilizado para avaliar a atividade antimicrobiana do óleo essencial, extrato etanólico bruto 

e frações hexano, diclorometano, acetato de etila e aquosa. O extrato etanólico bruto de L. 

sidoides originária de Minas Gerais foi testado em camundongos para avaliar as atividades 

antinociceptiva, antinflamatória e sobre o sistema nervoso. Características anatômicas comuns 

à família Verbenaceae foram observadas nas espécies estudadas, como folhas anfiestomáticas, 

com tricomas tectores e glandulares, mesofilo dorsiventral e sistema vascular na nervura 

central em arco aberto; foram registradas diferenças na anatomia da superfície foliar dos dois 

acessos de L. sidoides. A ocorrência de quimiotipos em L. sidoides foi constatada pela análise 

da composição química do óleo essencial dos dois acessos. O extrato etanólico bruto e a 

fração hexânica obtidos das folhas de L. sidoides originárias de São Gonçalo do Abaeté, 

Minas Gerais, apresentaram atividade antifúngica in vitro contra Candida e Cryptococcus. O 

óleo essencial de L. lupulina apresentou atividade antimicrobiana contra Bacillus subtilis, 

Micrococcus roseus, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus e Cryptococcus sp. 

Atividade inibitória moderada foi registrada para o óleo essencial de L. pohliana contra S. 

aureus; do extrato etanólico e a fração hexano contra Bacillus cereus e Staphylococcus 

aureus; da fração hexano contra Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, 

Cryptococcus gatti e Cryptococcus neoformans e da fração diclorometano contra 

Cryptococcus gatti. O extrato etanólico bruto das folhas de L. sidoides originárias de São 

Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, apresentou atividade antinociceptiva e antinflamatória em 

camundongos. 

 

Palavras-chave: Lippia sidoides; Lippia lupulina; Lippia pohliana; Verbenaceae; Óleo 

essencial; Atividade antimicrobiana; Antinociceptiva; Antinflamatória. 
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ABSTRACT 

 

Verbenaceae family has been widely studied due to the presence of aromatic principles 

founded in many species used in folk medicine. The aim of this work is to perform the 

morphoanatomic description, phytochemical study and biological activity of leaves of Lippia 

sidoides originating from Fortaleza, Ceará and São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, and 

leaves of Lippia lupulina and Lippia pohliana originating Mossâmedes, Goiás. For all 

species, anatomic analyses were performed microtechniques photonic and electronic 

scanning; essential oil was obtained by hidrodestilation, chemically characterized by GC/MS; 

the broth microdilution method was used to evaluate the antimicrobial activity of the essential 

oil, the crude ethanol extract and the hexanic, dichloromethane, ethyl-acetate, and aqueous 

fractions. Crude ethanol extract of L. sidoides originating from Minas Gerais, was tested in 

mice for to evaluate the antinociceptive, anti-inflammatory, and central nervous system 

activities. Anatomical features common to Verbenaceae were observed in the species studied, 

as amphistomatic leaves with glandular and tector trichomes, dorsiventral mesophyll and 

vascular system in the midrib in open arc; differences in the anatomy of the leaf surface of 

two accessions of L. sidoides were observed. The occurrence of chemotypes in L. sidoides 

was confirmed by analysis of the chemical composition of essential oil of two accesses. The 

crude ethanol extract and the dicloromethane and hexanic fractions of L. sidoides originating 

from Minas Gerais had the best profile for antimicrobial activity in vitro against Candida and 

Cryptococcus. Essential oil of L. lupulina had antimicrobial activity against Bacillus Subtilis, 

Micrococcus roseus, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus and Cryptococcus sp. It was 

registered moderated activity to essential oil of L. pohliana against S. aureus; of the crude 

ethanol extract and hexanic fraction against Bacillus cereus and Staphylococcus aureus; of 

the hexanic fraction against Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Cryptococcus 

gatti e Cryptococcus neoformans, and of the dichloromethane fraction against Cryptococcus 

gatti. The crude ethanol extract had antinociceptive and anti-inflammatory activities in mice. 

 

Key-words: Lippia sidoides; Lippia lupulina; Lippia pohliana; Verbenaceae; Essential oil; 

Antimicrobial activity; Antinociceptive; Anti-inflammatory. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O uso de plantas com finalidades terapêuticas vem sendo praticado há milhares de 

anos e o conhecimento sobre plantas medicinais constitui, muitas vezes, o único recurso 

terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos (MACIEL; PINTO; VEIGA-JÚNIOR, 

2002). 

Das cerca de 2000 doenças agudas e crônicas registradas, somente 30 a 40% são 

curáveis. O restante pode ser tratado somente sintomaticamente, com maior ou menor 

eficácia, e algumas doenças ainda não tem tratamento. Portanto, existe uma grande 

necessidade de novos medicamentos, altamente eficientes, para os quais se espera que os 

produtos naturais possam contribuir (WAGNER, 2009).  

Recentemente, tem crescido o interesse sobre as plantas medicinais como alternativa 

em relação às drogas sintéticas, especialmente contra microrganismos, devido ao aumento da 

resistência aos antimicrobianos disponíveis (ESTANISLAU et al., 2001; TAVARES et al., 

2008; REICHLING et al., 2009; FUNARI et al., 2012a). Ao analisar as áreas nas quais os 

produtos naturais se mostram mais eficientes na química medicinal, os dados mostram que, 

aproximadamente, 50% são antitumorais, 15% antivirais, 5% antibióticos e 10% 

hipocolesterolêmicos (YUNES; CECHINEL-FILHO, 2009). 

Estudos fitoquímicos, morfo-anatômicos e farmacológicos de espécies vegetais são 

importantes nas pesquisas visando a obtenção de novos compostos com propriedades 

farmacológicas. Entretanto, a maioria das espécies vegetais é desconhecida sob o ponto de 

vista científico e pouco se sabe sobre a constituição química dessas plantas, seu potencial 

medicinal ou mesmo os riscos que estas poderiam causar à saúde (SUFFREDINI et al., 2004).  

Segundo Newman e Cragg (2012), que vêm acompanhando a produção de novas 

drogas a partir de produtos naturais, faz-se necessário uma abordagem multidisciplinar, para 

que se possa compreender a relação entre a diversidade molecular dos produtos naturais e as 

vias biossintéticas, o que aliado às metodologias sintéticas possa ser um caminho para superar 

a atual crise na produtividade de novas drogas. 

A partir do momento em que as espécies ocorrentes em uma região são identificadas e 

estudadas, torna-se possível propor alternativas que permitam o retorno econômico, numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável, especialmente onde a ampliação das fronteiras 

agrícolas e uso irracional de vegetais nativos têm levado à extinção de espécies vegetais 

conhecidas de forma incipiente ou até desconhecidas. 
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Família Verbenaceae e o Gênero Lippia 

 

A família Verbenaceae compreende aproximadamente 36 gêneros e cerca de 1.000 

espécies de distribuição pantropical, sendo que no Brasil ocorrem 17 gêneros e 250 espécies 

com potencial econômico amplamente explorado (LORENZI; MATOS, 2002; SOUZA; 

LORENZI, 2005).  

Segundo Gonzáles (2006), a família Verbenaceae é caracterizada por ervas, arbustos, 

árvores ou trepadeiras lenhosas, com ramos regulares ou serreados. As espécies possuem 

folhas simples, opostas e verticiladas, margens inteiras ou serreadas. Inflorescências 

racemosas ou cimosas, cabeças, tirsos, espigas ou flores solitárias, ocasionalmente envolvidas 

por folhas; flores leves e zigomórficas; bissexuadas ou unissexuadas, cálice tubular com cinco 

lobos persistentes, às vezes acrescido de frutos; a corola apresenta quatro a cinco lóbulos; 

androceu com dois a cinco estames, anteras dorsadas e às vezes presente dois estaminódios; 

gineceu sincárpico, ovário inteiro e com quatro lóculos, dois carpelos, placentação axilar, um 

óvulo por lóculo. O fruto é carnoso provido de núcleo ou múltiplo decomponível em frutos 

simples com duas a quatro sementes e raramente a cápsula se abre em duas partes. 

Os principais gêneros são Lippia, Verbena, Lantana, Citharexylum, Glandularia, 

Stachytarpheta e Duranta (JUDD et al., 2009). Existem aproximadamente 200 espécies de 

Lippia, podendo ser herbáceas, arbustivas ou pequenas árvores, distribuídas principalmente na 

América do Sul e Central (TERBLANCHÉ; KORNELIUS, 1996; JUDD et al., 2009). Além 

do México, o Brasil é um dos principais centros de diversidade específica das espécies de 

Lippia, e cerca de 120 espécies estão distribuídas no Cerrado e Caatinga, dois importantes 

biomas brasileiros (OLIVEIRA et al., 2007; GOMES; NOGUEIRA; MORAES, 2011). 

Pascual et al. (2001), em uma revisão sobre uso tradicional, química e farmacologia de 

52 espécies de Lippia constataram que muitas delas são economicamente importantes e 

algumas têm sido utilizadas na medicina tradicional principalmente em desordens 

respiratórias e gastrointestinais. Espécies pertencentes ao gênero Lippia têm sido amplamente 

investigadas, especialmente pela presença de princípios voláteis que podem apresentar 

atividade biológica (NOAMESI, 1977; COMPADRE; ROBBINS; KINGHORN, 1986; 

VALENTIN et al., 1995; PASCUAL et al., 2001; AGUIAR; COSTA, 2005; OLIVEIRA et 

al., 2006a; OLIVEIRA et al., 2006; FONTENELLE et al., 2007; AGUIAR et al., 2008; 

FROELICH et al., 2008; GORZALCZANY et al., 2008; MESA-ARANGO et al., 2009; 

FUNARI et al., 2012a; SINGULANI et al., 2012; GUIMARÃES et al., 2014).  



13 
 

Entretanto, os pesquisadores ainda encontram dificuldades para a correta delimitação 

das espécies, principalmente devido à falta de bons caracteres taxonômicos, além de muitas 

sinonímias, homonímias e táxons infraespecíficos (SILVA; SALIMENA, 2002; VICCINI et 

al., 2005). 

 

Lippia sidoides Cham. 

 

Lippia sidoides Cham. pertence à família Verbenaceae e é conhecida popularmente 

como alecrim-pimenta, alecrim-grande e estrepa-cavalo. É uma planta arbustiva, com até 2 m 

de altura, caducifólia, ereta, com caule quebradiço muito ramificado, encontrada no norte de 

Minas Gerais e na vegetação do semi-árido nordestino, comum na Caatinga entre 

Mossoró/RN e Tabuleiro do Norte/CE. Possui folhas aromáticas e picantes, opostas, 

pecioladas e simples; flores pequenas com pedúnculo longo, branco amareladas, axilares, e 

dispostas em inflorescências subglobosas a subpiramidais. Os frutos do tipo aquênio são 

extremamente pequenos e produzem sementes que raramente germinam. Pode ser 

multiplicada por estaquia, usando-se, de preferência, os ramos mais finos. As mudas devem 

ser plantadas depois de bem enraizadas, com espaçamento de 3 a 4 m, evitando o excesso de 

água durante a rega (MATOS; OLIVEIRA, 1998; LORENZI; MATOS, 2002; MATOS, 

2007). 

Matos e Oliveira (1998) descreveram a anatomia foliar de L. sidoides originária do 

Ceará e registraram folhas com estômatos anomocíticos na epiderme abaxial, células 

epidérmicas da face adaxial maiores e menos sinuosas em relação às da face abaxial, tricomas 

tectores e glandulares, mesofilo dorsiventral, nervura central biconvexa com feixe vascular 

colateral e colênquima angular. 

Folhas, flores e frutos secos e triturados são utilizados como tempero de carnes e 

pizzas e pode ser utilizado em substituição ao tomilho (Thymus vulgaris). Na medicina 

tradicional, L. sidoides tem sido utilizada para uso externo, como infusão alcoólica preparada 

por maceração das folhas em álcool. A tintura diluída em água pode ser utilizada em 

gargarejos, limpeza de ferimentos, lavagens da pele, couro cabeludo, mucosas e também 

como desodorante dos pés e axilas. As folhas também podem ser usadas diretamente como se 

fossem pastilhas para tratamento de dores de garganta e inflamação das gengivas e ainda para 

a preparação de sabonete líquido (LORENZI; MATOS, 2002; MATOS, 2007).   

Esta espécie faz parte da lista de espécies prioritárias do Projeto Plantas do Futuro da 

Caatinga (PAREYN, 2010) proposta pelo Ministério do Meio Ambiente, e também se 
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encontra incluída na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único 

de Saúde – RENISUS (BRASIL, 2009) e no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia 

Brasileira (BRASIL, 2011). 

Estudos indicam que L. sidoides apresenta atividade larvicida contra Aedes aegypti e 

Culex quinquefasciatus (COSTA et al., 2005);  anti-helmintíca em ovinos e caprinos 

(CAMURÇA-VASCONCELOS et al., 2008; SOUZA et al., 2011); inseticida contra 

Lutzomyia longipalpis, vetor da leishimaniose visceral (MACIEL et al., 2009); tripanocida 

contra Tripanossoma cruzi (BORGES et al., 2012),  acaricida contra Rhipicephalus microplus 

e Dermacentor nitens (GOMES et al., 2012) e antinflamatória em camundongos (VERAS et 

al., 2013).  

A atividade antisséptica do óleo essencial de L. sidoides sobre a microbiota cutânea foi 

registrada por Lacoste et al. (1996). Estudos in vitro de L. sidoides comprovaram atividade 

antifúngica contra Candida spp. e Cryptococcus neoformans (FONTENELLE et al., 2007; 

FERNANDES et al., 2008; SILVA et al., 2011; VERAS, 2011; FUNARI et al., 2012a) e 

atividade antibacteriana contra Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella 

thyphimurium, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans e Yersinia enterocolitica 

(BARA; VANETTI, 1998; OLIVEIRA et al., 2006;   CASTRO et al., 2011; VERAS, 2011), 

inclusive contra microrganismos isolados de alimentos como leite e peixe, como 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Listeria monocytogenes (COSTA et al., 2011; 

REIS et al., 2011).  

Esta espécie tem sido alvo de investigações na área odontológica: Botelho et al. (2007) 

verificaram que géis dentais preparados com o óleo essencial desta espécie apresentam efeitos 

antinflamatórios e antimicrobianos, sendo efetivos no combate a doenças periodontais, 

enquanto Rodrigues et al. (2009) e Pereira et al. (2013) verificaram que o gel dental contendo 

10% do óleo essencial de L. sidoides apresentou-se eficiente contra a gengivite e a placa 

bacteriana.  

Dentre os constituintes não voláteis presentes em L. sidoides, foram identificados 

flavonoides como taxifolina, quercetina, luteolina glicosilada; naftoquinonas como 

isocatalponol, lapachenol, tectol e 6-oxo-3, 4, 4a, 5-tetraidro-3-hidroxi-2, 2-dimetilnafto-1, 2-

pirano e lippsidoquinona (MACAMBIRA et al., 1986; COSTA et al., 2001; COSTA et al., 

2002).  

Estudos revelaram diversidade química dos óleos essenciais de L. sidoides e a 

possibilidade de existência de variabilidade infraespecífica ou quimiotipos. O timol é o 

constituinte majoritário no óleo essencial de L. sidoides originária do Nordeste brasileiro 
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(FONTENELLE et al., 2007; CAVALCANTI et al., 2010; MARCO et al., 2012; FARIAS-

JÚNIOR et al., 2012; MOTA et al., 2012; CARVALHO; LARANJEIRA; CARVALHO-

FILHO, 2013; LIMA et al., 2013; VERAS et al., 2013). Para L. sidoides originária de Minas 

Gerais, Lima et al. (2011) identificaram como composto majoritário o carvacrol, Morais et al. 

(2012) registraram o 1,8-cineol, isoborneol e acetato de bornila, e Guimarães et al. (2014) 

encontraram como majoritários o carvacrol e o 1,8-cineol.  

 

Lippia lupulina Cham. e Lippia pohliana Schauer 

 

Lippia lupulina e Lippia pohliana são espécies de Verbenaceae encontradas nos 

campos rupestres dos cerrados. Estudos etnobotânicos realizados no município de Alto do Rio 

Grande, em Minas Gerais, indicam que L. lupulina é conhecida popularmente como salva-do-

campo e suas folhas e flores são utilizada na medicina popular, na forma de gargarejos, contra 

infecções da garganta e da boca (RODRIGUES; CARVALHO, 2001); L. pohliana, conhecida 

como alecrim-de-boi, é utilizada contra gripes pela população de Tanquinho, Bahia (COSTA-

NETO; OLIVEIRA, 2000).  

Dados disponíveis para as duas espécies ainda são incipientes e envolvem a 

caracterização do pólen (SOUSA et al., 2013), determinação do número de cromossomos 

(VICCINI et al., 2005) e dos constituintes químicos da fração hexânica (SINGULANI et al., 

2012). A análise da composição química dos constituintes não voláteis do extrato etanólico de 

L. lupulina foi realizada por Funari et al. (2012b). 

Zoghbi et al. (2002) verificaram que o óleo essencial das folhas de Lippia lupulina 

coletada na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso apresentou como constituintes majoritários 

o 1,8-cineol, o cariofileno e o endo-fenchol diferindo da composição apresentada pela mesma 

espécie coletada  em  Santo Antonio do Leverger, Mato Grosso, localizado a 60 Km da 

Chapada dos Guimarães, onde prevaleceram o germacreno D, cariofileno e o 

biciclogermacreno, compostos também identificados por Singulani et al. (2012) na mesma 

espécie. 

Estudos de atividade biológica indicaram potencial antioxidante do extrato etanólico 

para Lippia lupulina e L. pohliana (SINGULANI et al., 2012). Para L. lupulina originária da 

Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, Pimenta et al. (2007) registraram o período de 

florescimento de janeiro a setembro e observaram que as sementes desta espécie, mesmo 

mostrando-se viáveis, não germinam tanto após a coleta como após o armazenamento por um 
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período de 60 dias. A atividade antifúngica in vitro do extrato etanólico de L. lupulina contra 

Candida krusei e Cryptococcus neoformans foi observada por Funari et al. (2012a). 

Este trabalho teve como intuito contribuir com novos conhecimentos sobre a descrição 

morfoanatômica, a fitoquímica e a atividade biológica de espécies de Verbenaceae. Foi 

realizada a caracterização morfoanatômica, a determinação da composição química dos óleos 

essenciais e avaliada a atividade antimicrobiana do óleo essencial, extrato etanólico e frações 

hexano, diclorometano, acetato de etila e aquosa das folhas de Lippia sidoides originárias de 

Fortaleza, Ceará e de São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, e de L. lupulina e L. pohliana, 

encontradas na Reserva Biológica da Serra Dourada no Município de Mossâmedes, Goiás. 

Para o extrato etanólico bruto das folhas de L. sidoides originária de São Gonçalo do Abaeté, 

Minas Gerais, foram ainda avaliadas as possíveis atividades antinociceptiva, antinflamatória e 

sobre o sistema nervoso central. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

O presente estudo teve por objetivo realizar a caracterização fitoquímica, 

morfoanatômica e atividade antimicrobiana de Lippia sidoides Cham., Lippia lupulina Cham. 

e Lippia pohliana Schauer (Verbenaceae) e atividade farmacológica de L. sidoides originária 

de Minas Gerais. 

 

Objetivos Específicos 

 

Estudar a morfoanatomia das folhas de Lippia sidoides originárias de Fortaleza, Ceará 

e de São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais. 

 Estudar a morfoanatomia das folhas de Lippia lupulina e Lippia pohliana originárias 

de Mossâmedes, Goiás. 

Determinar a composição química do óleo essencial dos dois acessos de Lippia 

sidoides, de Lippia lupulina e de Lippia pohliana. 

Investigar a atividade antimicrobiana in vitro do óleo essencial, do extrato etanólico e 

frações hexano, diclorometano, acetato de etila e aquosa obtidas das folhas de Lippia sidoides 

originária de São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, de Lippia lupulina e de Lippia pohliana. 

Avaliar as atividades antinociceptiva, antinflamatória e sobre o sistema nervoso 

central do extrato etanólico bruto das folhas de Lippia sidoides originária de São Gonçalo do 

Abaeté, Minas Gerais. 
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Resumo 

 

Lippia sidoides (Verbenaceae) é uma espécie popularmente utilizada como 

antisséptica e os dados disponíveis na literatura têm apresentado uma notável variabilidade 

química do óleo essencial. Dois acessos de L. sidoides originários de Fortaleza/Ceará e de São 

Gonçalo do Abaeté/Minas Gerais foram cultivados em Hidrolândia/Goiás. Foi realizado um 

estudo comparativo das folhas dos dois acessos para a caracterização morfoanatômica e dos 

óleos essenciais obtidos por hidrodestilação e quimicamente caracterizados por CG/EM. 

Constatou-se que as folhas dos dois acessos de L. sidoides apresentam diferenças tanto na 

morfologia quanto nas características anatômicas da epiderme. Além de variações no 

contorno foliar. Os dois acessos apresentam diferenças na conformação das paredes 

anticlinais das células epidérmicas, com maior sinuosidade para o acesso originário do Ceará; 

os tricomas são mais frequentes no acesso originário do Ceará e o parênquima lacunoso é 

mais compactado no acesso originário de Minas Gerais. Como constituintes majoritários do 

óleo essencial, o acesso originário do Ceará apresenta timol, p-cimeno e (E)-cariofileno e o 

acesso originário de Minas Gerais apresenta isoborneol, acetato de bornila, α-humuleno, α-

fencheno e 1,8-cineol. As variações morfoanatômicas e na composição química do óleo 

essencial confirmam a existência de dois quimiotipos em L. sidoides. 

 

Palavras-chave: Verbenaceae; Lippia sidoides; Óleo essencial; Anatomia foliar; 

Quimiotipos.  
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INTRODUÇÃO 

 

A família Verbenaceae apresenta ampla distribuição, podendo ser encontrada desde 

regiões temperadas a tropicais, com espécies de hábito arbóreo, arbustivo e herbáceo. A 

família apresenta 35 gêneros e 1.000 espécies, sendo Lippia, Verbena, Lantana, 

Citharexylum, Glandularia, Stachytarpheta e Duranta os principais gêneros (JUDD et al., 

2009). O gênero Lippia compreende aproximadamente 200 espécies, nativas da América do 

Sul, América Central e África (BRUMMITT, 1992) e cerca de 150 espécies são encontradas 

no Brasil, com ocorrência principalmente nos campos rupestres e cerrados (SALIMENA, 

2010).  

Lippia sidoides Cham., popularmente conhecida como alecrim-pimenta, nativa da 

região nordeste do Brasil e norte de Minas Gerais, é uma espécie aromática utilizada 

popularmente como antisséptico bucal e em lavagens vaginais (LEMOS et al., 1990; SOUSA; 

MATOS; MATOS, 1991; LORENZI; MATOS, 2002; MATOS, 2007). Esta espécie faz parte 

da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2009) e do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira (BRASIL, 

2011). 

Estudos indicam que o óleo essencial de L. sidoides apresenta atividade 

antimicrobiana (LACOSTE et al., 1996; OLIVEIRA et al., 2006; BOTELHO et al., 2007; 

FONTENELLE et al., 2007; SILVA et al., 2011), antinflamatória (VERAS et al., 2013) e 

antinociceptiva (MARÇAL et al., 2006). Atividade antifúngica do extrato etanólico já foi 

registrada contra Candida spp isolada de secreções vaginais de mulheres (FARIAS-JÚNIOR 

et al., 2012). 

Os dados disponíveis na literatura mostram uma notável diversidade química dos óleos 

essenciais de L. sidoides e a possibilidade de existência de variabilidade infraespecífica ou 

quimiotipos. O timol é o constituinte majoritário no óleo essencial de L. sidoides originária do 

Nordeste brasileiro (FONTENELLE et al., 2007; CAVALCANTI et al., 2010; MARCO et al., 

2012; FARIAS-JÚNIOR et al., 2012; MOTA et al., 2012; CARVALHO; LARANJEIRA; 

CARVALHO-FILHO, 2013; LIMA et al., 2013; VERAS et al., 2013). Para L. sidoides 

originária de Minas Gerais, Lima et al. (2011) identificaram como composto majoritário o 

carvacrol, Guimarães et al. (2014) registraram o carvacrol e o 1,8-cineol e Morais et al. (2012) 

o 1,8-cineol, isoborneol e acetato de bornila. 

Considerando que L. sidoides é uma espécie recomendada pelos programas 

governamentais de assistência primária à saúde e a necessidade de caracterizar 
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morfologicamente e quimicamente espécies originárias de diferentes regiões, o objetivo deste 

estudo foi cultivar dois acessos de L. sidoides sob as mesmas condições e realizar a 

caracterização morfoanatômica e do óleo essencial das folhas dos dois acessos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material vegetal 

 

Para a obtenção do material vegetal, estacas enraizadas de Lippia sidoides Cham. 

originárias e coletadas em São Gonçalo do Abaeté/MG e originárias de Fortaleza/CE foram 

cultivadas em Hidrolândia/GO (16°54'1,3''S, 49°15'35,2"O, 835m altitude) e denominadas 

acesso CE e acesso MG, respectivamente. As plantas foram identificadas pelo professor 

Doutor Marcos José da Silva, da Universidade Federal de Goiás, e pela professora Doutora 

Fátima Regina Gonçalves Salimena, da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG. As 

exsicatas foram depositadas no Herbário da Universidade Federal de Goiás com os números 

UFG-47319 e UFG-47320, respectivamente. As folhas dos indivíduos dos dois acessos de 

Lippia sidoides foram coletadas em abril/2012 para as análises morfoanatômicas e extração 

dos óleos essenciais. 

 

Caracterização morfológica 

 

A análise morfológica dos dois acessos de L. sidoides foi realizada por meio de 

observações à vista desarmada no local de coleta, registro fotográfico utilizando câmera 

Canon EOS Digital Rebel XTI/400D e em laboratório com o auxílio de microscópio 

estereoscópico. 

 

Caracterização anatômica 

 

Amostras de folhas completamente expandidas, provenientes do 3º e 4º nós abaixo do 

ramo floral, foram coletadas de três indivíduos dos dois acessos de L. sidoides.  

Fragmentos do terço médio da lâmina foliar e do pecíolo foram fixados em FAA 70 

(JONHANSEN, 1940) por 48 horas e posteriormente armazenados em etanol 70%. Foram 

realizadas secções transversais e longitudinais à mão livre. As secções do material vegetal 

foram clarificadas em hipoclorito de sódio a 5%, lavadas em água destilada e submetidas à 
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dupla coloração com fucsina básica aquosa a 0,1% e azul de astra 0,3% (ROESER, 1972). Em 

seguida as secções foram montadas, entre lâmina e lamínula, utilizando glicerina 50%. 

Fragmentos das amostras foram desidratados em série etanólica e infiltrados em resina 

plástica (Leica Historesin) para obtenção de blocos. Os blocos foram seccionados em 

micrótomo rotativo Leica® RM2245, com lâmina descartável de tungstênio TC-65. Cortes 

transversais de 7-10 µm de espessura foram corados com azul de toluidina 1% em tampão 

fosfato de sódio 0,2M a pH 8,2 (O’BRIEN; FEDER; MCCULLY, 1965) com modificações. 

As lâminas permanentes foram montadas com resina sintética incolor da marca Acrilex 

(PAIVA et al., 2006). 

Para análise das estruturas epidérmicas em vista frontal, fragmentos de 1 cm do terço 

médio da lâmina foliar foram submetidos ao processo de diafanização (JOHANSEN, 1940).  

As fotomicrografias foram realizadas em microscópio Leica com câmera digital 

ICC50, com programa de captura de imagem LAD EZ versão 1.8.1.  As escalas que 

acompanham as ilustrações foram obtidas nas mesmas condições ópticas. 

Para análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV), fragmentos do terço 

médio da lâmina foliar, previamente fixados em FAA 70 e estocados em etanol 70% foram 

desidratados em série etanólica e submetidos à secagem ao ponto crítico em aparelho 

Autosamdri®, 815, Series A, posteriormente metalizada com ouro em aparelho Denton 

Vacuum, Desk V. A análise do material foi realizada em Microscópio Eletrônico de 

Varredura Jeol, JSM – 6610, equipado com EDS, Thermo Scientific NSS Spectral Imaging, 

do Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução/IF/UFG. 

 

Extração, identificação e análise dos óleos essenciais 

 

Folhas de ambos os acessos foram coletadas e secas à temperatura ambiente, trituradas 

e submetidas à hidrodestilação em aparelho de Clevenger modificado por duas horas. Os 

óleos essenciais foram dessecados com sulfato de sódio anidro e armazenados em freezer a -

10°C, sendo identificados como acesso CE e acesso MG. Os óleos essenciais foram 

submetidos à análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG/EM) 

no aparelho Shimadzu QP5050A utilizando uma coluna capilar de sílica fundida (CBP-5; 30 

m x 0,25 mm x 0,25 µm), mantendo-se um fluxo de 1 mL min
-1

 de Hélio, como gás de arraste, 

e aquecimento com temperatura programada (60 °C por 2 min, 3 °C por min até 240 °C, 10 

°C por min até 280 °C e 280 °C por 10 min), e  energia de ionização de 70 eV. Volume de 
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injeção de 1 µL das amostras diluídas em diclorometano (20% p/v) no modo Split com uma 

razão de 1:50.  

Os índices de retenção foram calculados através da coinjeção de uma mistura de 

hidrocarbonetos (C8 - C32) e aplicação da equação de Van Den Dool & Kratz (1963). A 

identificação dos componentes dos óleos essenciais foi realizada por comparação dos 

espectros de massa e índices de retenção com os valores encontrados na literatura (ADAMS, 

2007). 

 

RESULTADOS 

 

Caracterização morfológica 

 

Lippia sidoides Cham. acesso Fortaleza/CE (Fig. 1A, C e E) é uma planta arbustiva 

com 1,5 - 2,5 m de altura, apresenta folhas largamente ovais com base assimétrica, ápice 

obtuso, margem crenada e indumentada em ambas as faces. Possui pecíolo de 1,5 - 2,5 cm, 

delgado,  e inflorescências com 3 a 4 cicínios axilares. 

Lippia sidoides Cham. acesso São Gonçalo do Abaeté/MG (Fig. 1B, D e F) é uma 

planta arbustiva com 1,5 - 2,5 m de altura, apresenta folhas elípticas com base e ápice 

obtusos,  margem crenada e indumentada em ambas as faces. Possui pecíolo com 0,8 - 1,2 cm, 

robusto e inflorescências com sete a nove cicínios axilares. 

 

Caracterização anatômica 

 

As folhas dos acessos CE e MG de L. sidoides são anfiestomáticas. Em vista frontal, 

as células da epiderme adaxial do acesso CE apresentam contorno ondulado a levemente 

sinuoso, raros estômatos anisocíticos (Fig. 2A) e as células da epiderme abaxial com paredes 

anticlinais sinuosas, estômatos diacíticos, anisocíticos e anomocíticos (Fig. 2B). No acesso 

MG, as células da epiderme adaxial apresentam paredes anticlinais retas (Fig. 2C), estômatos 

anisocíticos e anomocíticos localizados próximos às nervuras, as células epidérmicas da face 

abaxial possuem paredes anticlinais onduladas (Fig. 2D) e apresentam estômatos diacíticos, 

anisocíticos, com predominância de anomocíticos.  

Ambos os acessos apresentam tricomas tectores e glandulares em ambas as faces da 

lâmina foliar, contudo, o acesso CE (Fig. 3A-B) apresenta maior frequência de tricomas, 

evidenciada em microscopia eletrônica de varredura, em relação ao acesso MG (Fig. 3C-D). 
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Os tricomas tectores unicelulares com base dilatada, extremidade afilada e parede com 

ornamentações são curtos (Fig. 3D-E) e longos com ápice agudo reto (Fig. 3F) e com ápice 

agudo torcido (Fig. 3G); os tricomas glandulares apresentam diferentes formas: séssil, uma 

célula basal, célula colar e cabeça secretora unicelular globoide (Fig. 3H –I); uma célula 

basal, pedúnculo curto unicelular, célula colar e cabeça secretora unicelular globoide (Fig. 

3J); uma célula basal, pedúnculo curto unicelular, e cabeça secretora bicelular (Fig. 3K-L); e 

uma célula basal, pedúnculo curto unicelular, e cabeça secretora formada por quatro células 

(Fig. 3M-N). 

Em secção transversal, a epiderme da lâmina foliar dos dois acessos é uniestratificada 

revestida por cutícula com estrias epicuticulares, sendo as células da face adaxial 

relativamente maiores que as da abaxial (Fig. 4A-B); os estômatos, na face adaxial 

encontram-se no mesmo nível das células epidérmicas, sendo que na  abaxial localizam-se 

acima do nível das demais células epidérmicas, apresentam cristas e câmara subestomática 

ampla (Fig. 4C-D).   

O mesofilo é dorsiventral, o parênquima paliçádico é formado por uma camada de  

células e o parênquima lacunoso por três a quatro camadas com espaços intercelulares bem 

definidos no acesso CE (Fig. 4D) e mais compacto no acesso MG (Fig. 4E). Os feixes 

vasculares de pequeno calibre imersos no mesofilo apresentam bainha parenquimática (Fig. 

4E). 

A nervura central, em ambos os acessos, apresenta contorno convexo-convexo, 

colênquima angular em ambas as faces da lâmina foliar, com três a quatro camadas de células 

na face adaxial e uma a duas camadas na abaxial; o parênquima cortical apresenta células de 

tamanhos variados e pequenos espaços intercelulares, o parênquima lacunoso se estende pela 

região da nervura central (Fig. 5A-B); sistema vascular constituído por feixe central colateral 

em forma de arco aberto e um feixe acessório localizado adaxialmente (Fig. 5C-D); no acesso 

CE, observa-se presença de câmbio no feixe central (Fig. 5C) e, nos dois acessos, fibras 

esclerenquimáticas externamente ao floema (Fig. 5D). 

O bordo foliar, em ambos os acessos, é encurvado para a face abaxial e de contorno 

arredondado; apresenta parênquima clorofiliano entre o último feixe e a epiderme, sendo as 

células epidérmicas da face adaxial, relativamente maiores que as da face abaxial (Fig. 5E).  

O pecíolo, observado em secção transversal (Fig. 5F-G), apresenta contorno côncavo-

convexo no acesso CE e convexo-convexo no acesso MG, sendo a face adaxial levemente 

convexa. Em ambos os acessos, a epiderme é uniestratificada revestida por cutícula delgada, 

com tricomas glandulares e tectores semelhantes àqueles descritos para a lâmina foliar. O 
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córtex é constituído pelo colênquima angular subepidérmico e parênquima formado por 

células de tamanhos diferentes delimitando pequenos espaços intercelulares. O sistema 

vascular é constituído por feixe colateral em arco aberto com três feixes acessórios em 

posição adaxial e dois localizados lateralmente ao feixe principal (Fig. 5F-G); externamente 

ao floema foram registradas fibras esclerenquimáticas. 
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Figura 1. Lippia sidoides Cham. Acesso CE – A, C, E;   Acesso MG- B, D, F.  Barras =  1cm 
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Figura 2. Lâmina foliar de Lippia sidoides Cham., em vista frontal. A-B. Acesso CE - epiderme adaxial e 

abaxial, respectivamente; evidenciando estômatos diacíticos e anomocíticos na face abaxial. C-D. Acesso MG - 

epiderme adaxial e abaxial, respectivamente. 1: estômato diacítico; 2: estômato anisocítico; 3: estômato 

anomocítico. Barras= 50μm (A-D) 
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Figura 3. Lâmina foliar de Lippia sidoides Cham. A-H, K, M. Tricomas evidenciados em MEV. I-J, L-N. 

Secções transversais observadas em MO. A-B. Acesso CE. Superfície adaxial e abaxial. C-D. Acesso MG. 

Superfície adaxial e abaxial. E-G. Detalhe dos tricomas tectores. E. Unicelular curto. F. Unicelular longo com o 

ápice agudo reto (seta preta). G. Unicelular longo com o ápice agudo torcido (seta preta). H-N. Detalhe dos 

tricomas glandulares. H-I. Séssil, uma célula basal, célula colar (seta preta) e cabeça secretora unicelular 

globoide. J. Uma célula basal, pedúnculo curto unicelular, célula colar (seta preta) e cabeça secretora unicelular 

globoide. K- L. Uma célula basal, pedúnculo curto unicelular e cabeça secretora bicelular. M-N. Uma célula 

basal, pedúnculo curto unicelular e cabeça secretora tetracelular. CB: célula basal; CS: cabeça secretora; Pe: 

pedúnculo.  Barras= 100μm (A-D); 25μm (E,L,N); 50μm (F-G,I-J); 10μm (H); 5μm (K,M). 
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Figura 4. Lâmina foliar de Lippia sidoides Cham., em secções transversais. A-C. Acesso CE. Aspecto geral 

evidenciando células epidérmicas da face adaxial relativamente maiores que as da abaxial, estômatos na face 

abaxial e mesofilo dorsiventral. B. Região da nervura central. Detalhe da epiderme com estrias epicuticulares 

(seta). C. Detalhe da face abaxial da lâmina foliar evidenciando estômato com cristas, localizado acima das 

células epidérmicas. D. Acesso MG. Mesofilo dorsiventral; feixe de menor calibre com bainha parenquimática 

(seta branca). Ep Ad - epiderme adaxial; Ep Ab - epiderme abaxial; PL - parênquima lacunoso; PP - parênquima 

paliçádico. Barras = 50μm (A,D); 100μm (B); 25μm (C).  
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Figura 5. Lâmina foliar e pecíolo de Lippia sidoides Cham., em secções transversais. A-E. Lâmina foliar dos acessos CE e 

MG.  A-B. Aspecto geral da nervura central evidenciando contorno convexo-convexo, respectivamente. C-D. Detalhe do 

sistema vascular evidenciando feixe colateral mais desenvolvido em forma de arco, respectivamente. E. Região do bordo do 

acesso CE, de contorno arredondado e encurvado para a face abaxial, as células epidérmicas da face adaxial e na curvatura 

são relativamente maiores que as da face abaxial. F-G. Pecíolo. F. Acesso CE. Contorno côncavo-convexo. G. Acesso MG. 

Contorno convexo-convexo. C: câmbio; Co: colênquima; Ep Ad: epiderme adaxial; Bt: base de tricoma tector; Ep Ab: 

epiderme abaxial; Fb: fibras esclerenquimáticas; FA: feixe acessório; Fl: floema; Xl: xilema; PC: parênquima cortical; PL: 

parênquima lacunoso; PP: parênquima paliçádico; Tg: tricoma glandular. Barras = 200μm (A-B), 50μm (C-D), 100μm (E). 
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Análise da composição química do óleo essencial 

 

Os resultados da análise quantitativa e qualitativa do óleo essencial dos dois acessos, 

com os constituintes voláteis listados em ordem de eluição encontram-se na Tabela 1. Os 

cromatogramas de íons totais para ambos acessos podem ser observados na Figura 6.  

 

Figura 6. Cromatograma de íons totais (CIT) dos constituintes químicos do óleo essencial de 

folhas de Lippia sidoides Cham. (Verbenaceae). A: acesso Ceará. B: acesso Minas Gerais 

(Setas: constituintes majoritários). 
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O rendimento do óleo essencial no acesso CE foi maior em relação ao acesso MG 

(1,5% e 0,8%, respectivamente). No óleo essencial do acesso CE foram identificados 20 

compostos, perfazendo 97,28% dos constituintes voláteis. Os monoterpenos oxigenados 

participaram com 65,46%, os hidrocarbonetos monoterpênicos 19,33%, e os hidrocarbonetos 

sesquiterpênicos 12,49%. O timol foi o constituinte majoritário (61,59%), seguido pelo (E)-

cariofileno (9,08%) e pelo ρ-cimeno (8,94%) (Tabela 1).  

 

ρ-Cimeno 

  Timol 

(E)-Cariofileno 

A 

α-Fencheno 

Isoborneol α-Humuleno 1,8-Cineol 
Acetato de bornila 
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Tabela 1. Porcentagem dos constituintes químicos do óleo essencial das folhas de dois acessos 

de Lippia sidoides Cham., (Verbenaceae). 

Constituinte IR Acesso CE Acesso MG 

Tricicleno 926 0,68 - 

Artemisiatrieno 929 0,25 - 

α-pineno 939 - 2,08 

α-fencheno 952 - 9,32 

Verbeno 967 - 0,84 

β-pineno 979 - 1,83 

Mirceno 990 1,39 1,14 

δ-2 careno 1002 1,60 - 

ρ-cimeno 1024 8,94 - 

Limoneno 1029 0,58 4,28 

1,8-cineol 1031 1,53 7,05 

γ-terpineno 1059 5,48 - 

cis-hidrato de sabineno 1070 0,41 - 

p-menta-2,4(8)-dieno 1088 - 0,56 

Linalol 1096 0,44 - 

Cânfora 1146 - 1,97 

Isoborneol 1160 - 14,66 

Terpineno 4-ol 1177 0,71 - 

Timol metil éter 1235 1,19 - 

Acetato de bornila 1288 - 11,86 

Timol 1290 61,59 - 

α-copaeno 1376 0,80 0,52 

β-elemeno 1390 - 0,53 

α-cedreno 1411 - 2,02 

(E)-cariofileno 1419 9,08 2,16 

cis-tujopseno 1431 - 4,19 

α-guaieno 1439 - 1,01 

Aromadendreno 1441 0,62 - 

cis-limoneno prenilado 1445 0,38 - 

α-himacaleno 1451 - 1,36 

α-humuleno 1454 - 11,23 

ar-curcumeno 1480 - 3,51 

β-selineno 1490 0,83 4,85 

Germacreno A 1509  1,02 

δ-amorfeno 1512 0,50 - 

Espatulenol 1578 0,28 - 

Hidrocarbonetos monoterpênicos  19,33 27,10 

Monoterpenos oxigenados  65,46 28,49 

Hidrocarbonetos sesquiterpênicos  12,49 32,40 

Total identificado  97,28 87,99 

Rendimento (%, v/p)  1,5 0,8 

   - não detectado  
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No óleo essencial do acesso MG foram identificados 22 compostos (87,99% dos 

constituintes voláteis), sendo 28,49% monoterpenos oxigenados, 27,10% hidrocarbonetos 

monoterpênicos e 32,40% hidrocarbonetos sesquiterpênicos. Os constituintes majoritários 

foram o isoborneol (14,66%), acetato de bornila (11,86%), α-humuleno (11,23%), α-fencheno 

(9,32%) e 1,8-cineol (7,05%) (Tabela 1).  

 

DISCUSSÃO 

 

Folhas anfiestomáticas e com mesofilo dorsiventral descritos neste estudo para os dois 

acessos de L. sidoides confirmam o padrão descrito por Solereder (1908), além dos tricomas 

tectores e glandulares descritos para espécies de Lippia (METCALFE; CHALK 1955; 

COMBRINCK et al., 2007; JEZLER et al., 2013). De uma forma geral, os dois acessos de L. 

sidoides seguem o padrão da família Verbenaceae descrito por Metcalfe e Chalk (1955) e 

Solereder (1908). 

Os resultados encontrados neste estudo revelam diferenças na morfologia foliar e nas 

características da epiderme entre os dois acessos de L. sidoides. Embora a conformação das 

paredes anticlinais das células epidérmicas possa ter valor taxonômico, é sabido que fatores 

ambientais podem influenciar nesta característica. Para Medri e Lleras (1980), a menor 

sinuosidade das paredes anticlinais pode ser relacionada às situações de menor 

disponibilidade de água. As folhas dos dois acessos se desenvolveram sob as mesmas 

condições, o que indica que as diferenças na sinuosidade das paredes anticlinais das células 

epidérmicas descritas neste estudo não se devem a fatores ambientais. 

Matos e Oliveira (1998) e Nunes et al. (2000) registraram caracteres anatômicos 

semelhantes ao acesso CE para L. sidoides coletada no Nordeste brasileiro, como folhas 

anfiestomáticas, presença de tricomas tectores com paredes ornamentadas e tricomas 

glandulares, faces adaxial e abaxial com células epidérmicas com paredes anticlinais retas a 

sinuosas, mesofilo dorsiventral, nervura central biconvexa e sistema vascular colateral em 

arco aberto. Ao caracterizar os tricomas de L. sidoides coletada em Itumirim/MG, Guimarães 

et al. (2014) observaram tricomas tectores curtos e longos, e tricomas glandulares como os 

descritos neste trabalho, e a densidade dos tricomas foi relativamente semelhante àquela 

encontrada para o acesso CE.  

Na análise da composição química dos óleos essenciais, verificou-se que o timol foi o 

constituinte majoritário do acesso CE, concordando com os dados da literatura para o óleo 

essencial de L. sidoides originária do Nordeste brasileiro, coletada em Horizonte/CE (59,65%, 
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FONTENELLE et al., 2007), em Mossoró/RN (68,81%) e em Limoeiro do Norte/RN 

(70,36%) (CAVALCANTI et al., 2010), em Juazeiro do Norte/CE (84,90%, MARCO et al., 

2012), em Crato/CE (84,87%, MOTA et al., 2012), em Poço Redondo/SE (38,70%, FARIAS-

JUNIOR et al., 2012), em São Cristovão/SE (42,33%, CARVALHO et al., 2013), em 

Horizonte/CE (83,24%, LIMA et al., 2013) e em Crato/CE (84,90%, VERAS et al., 2013). 

No óleo essencial de L. sidoides coletada em Horizonte/CE, Fontenelle et al. (2007) 

registraram (E)-cariofileno (10,60%) e ρ-cimeno (9,08%) em concentrações bem próximas 

das encontradas no presente trabalho para o acesso MG. O ρ-cimeno foi ainda registrado 

como um dos constituintes majoritários em estudos de L. sidoides cultivada em Poço 

Redondo/SE (34,10%, FARIAS-JUNIOR et al., 2012), em Poço Redondo/SE (15,06%, 

CAVALCANTI et al., 2010), em Lavras/MG (19,58%, LIMA et al., 2011), em Crato/CE 

(15,06%, MOTA et al., 2012) e em Crato/CE (11,97%, CARVALHO et al., 2013).  

Os três primeiros constituintes majoritários encontrados no acesso MG (isoborneol 

14,66%, acetato de bornila 11,86% e α-humuleno 11,23%) não foram encontrados no acesso 

CE. Estes constituintes também foram registrados por Morais et al. (2012) no óleo essencial 

de L. sidoides (14,60%, 10,77% e 5,66%, respectivamente) originária de São Gonçalo do 

Abaeté/MG e cultivada em Hidrolândia/GO.  

O 1,8 cineol, registrado neste trabalho para os dois acessos, também foi relatado em L. 

sidoides cultivada em Lavras/MG (9,26%, LIMA et al., 2011), originária de Itumirim/MG 

(22,63%, GUIMARÃES et al., 2014) e de São Gonçalo do Abaeté/MG e cultivada em 

Hidrolândia/GO (26,67%, MORAIS et al., 2012).  

A presença de quimiotipos é comum no gênero Lippia e a região de origem da espécie 

parece influenciar a composição do óleo essencial dos quimiotipos. Matos (1996) identificou 

os quimiotipos citral-mirceno, citral-limoneno e limoneno-carvona em Lippia alba originária 

do Ceará, enquanto Jezler et al. (2013), ao estudar L. alba cultivada na Bahia, identificaram os 

quimiotipos citral e citral-limoneno. Para Lippia graveolens, Sabino et al. (2012) 

identificaram três quimiotipos na Guatemala. 

As variações na morfoanatomia e na composição química dos óleos essenciais obtidos 

de plantas cultivadas sob as mesmas condições, confirmam a existência de quimiotipos de L. 

sidoides. Este estudo representa um passo inicial para o processo de domesticação, no intuito 

de obter cultivares quimica e morfologicamente homogêneos, uma vez que esta espécie é 

recomendada pelos programas governamentais de assistência primária à saúde, o que poderá 

garantir os efeitos biológicos desejados. 
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CONCLUSÃO 

 

Os dados obtidos neste trabalho evidenciaram que as folhas dos dois acessos de Lippia 

sidoides apresentam diferenças tanto na morfologia quanto nas características anatômicas da 

epiderme, além de variações na forma da lâmina foliar, os dois acessos mostraram diferenças 

no contorno das paredes anticlinais das células epidérmicas, com maior sinuosidade para o 

acesso originário do Ceará; o acesso originário de Minas Gerais apresentou parênquima 

lacunoso mais compactado. Em relação à composição química do óleo essencial o acesso 

Ceará apresentou como constituintes majoritários o timol, p-cimeno e o (E)-cariofileno, e o 

acesso Minas Gerais apresentou isoborneol, acetato de bornila, α-humuleno, α-fencheno e o 

1,8-cineol. Considerando que as amostras de L. sidoides utilizadas nesse trabalho foram 

obtidas de plantas que se desenvolveram nas mesmas condições ambientais, os resultados 

fornecem subsídios para a caracterização de dois quimiotipos para L. sidoides. 
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ABSTRACT 

 

Lippia sidoides (Verbenaceae) is used in Brazilian folk medicine as an antiseptic. 

Leaves of L. sidoides were sampled from individuals collected in São Gonçalo do Abaeté, 

Minas Gerais and grown  Hidrolândia, Goiás (Brazil) to obtain the essential oil via 

hydrodistillation. The oil was chemically characterized and quantified by GC/MS. The broth 

microdilution method was used to measure the antimicrobial activity of the essential oil, the 

crude ethanol extract and the hexane, dichloromethane, ethyl-acetate, and aqueous fractions. 

A screening of the crude ethanol extract was performed for antinociceptive, anti-

inflammatory, and central nervous system activities. The major components of the essential 

oil were isoborneol (14.66%), α-humulene (11.23%), bornyl acetate (11.86%), and 1.8-

cineole (7.05%), revealing the existence of chemical polymorphism for L. sidoides. The crude 

ethanol extract and the dicloromethane and hexanic fractions had the best profile for 

antimicrobial activity against Candida and Cryptococcus. The crude ethanol extract had 

antinociceptive and anti-inflammatory activities. These results support the traditional use of L. 

sidoides. 

 

Keywords: Lippia sidoides; Essential oil; Antimicrobial activity; Antinociceptive activity. 
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INTRODUCTION 

 

Lippia sidoides Cham., popularly known in Brazil as "alecrim-pimenta" (pepper-

rosemary), is native to the northeastern region of Brazil and north of the state of Minas 

Gerais. In folk medicine, this aromatic species is used as an antiseptic, and it is usually 

applied topically on skin, mucous membranes, mouth, and throat, or used for vaginal 

washings (Lemos et al., 1990; Lorenzi and Matos, 2002; Matos, 2007; Sousa et al., 1991).  

 L. sidoides has larvicidal activity against Aedes aegypti (Costa et al., 2005), 

anthelmintic activity in ovines and caprines (Camurça-Vasconcelos et al., 2008), insecticidal 

activity against Lutzomyia longipalpis, a vector of visceral leishmaniasis (Maciel et al., 2009), 

trypanocidal activity against Trypanosoma cruzi (Borges et al., 2012) and anti-inflammatory 

activity in mice (Veras et al., 2013). In vitro studies of L. sidoides also revealed antifungal 

activity against Candida spp. and Cryptococcus neoformans (Fontenelle et al., 2007; Funari et 

al., 2012; Silva et al., 2011) and antibacterial activity against Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes, Salmonella thyphimurium, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans and 

Yersinia enterocolitica (Bara and Vanetti, 1998; Castro et al., 2011; Oliveira et al., 2006). 

Results from previous studies suggest that the chemical composition of the essential 

oil of L. sidoides is variable. For instance, the major component of the essential oil of L. 

sidoides originated from the Brazilian northeast is thymol (Carvalho et al., 2013; Cavalcanti et 

al., 2010; Marco et al., 2012; Veras et al., 2013), while the major components of L. sidoides 

from Lavras, Minas Gerais and São Gonalo do Abaeté, Minas Gerais are carvacrol (Lima et 

al., 2011) and 1.8-cineole, isoborneol and bornyl acetate (Morais et al., 2012), respectively. 

Therefore, it is likely that chemotypes of this species exist. 

Considering the importance of the chemical composition for biological activities, the 

goals of this study were: to analyze the chemical composition of the essential oil from L. 

sidoides collected in São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais and grown in Hidrolândia, Goiás; 

to evaluate the antimicrobial activity of the essential oil, crude ethanol extract, and hexane, 

dichloromethane, ethyl-acetate, and aqueous fractions; and to study the antinociceptive, anti-

inflammatory, and central nervous system activities of the crude ethanol extract. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Plant material 
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Rooted cuttings of Lippia sidoides native to São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais 

were transplanted and grown in Hidrolândia, Goiás (16°54'1.3" S, 49°15'35.2" W, elevation of 

835 m). Voucher specimens were deposited in the herbarium of Universidade Federal de 

Goiás (record number UFG-47319). Leaves were collected in April 2012, dried at room 

temperature, and ground in a knife mill. 

2.2. Extraction, identification and analysis of essential oil 

Powdered leaves were ground and hydrodistilled in a Clevenger-type apparatus. The 

essential oil was desiccated with anhydrous sodium sulfate and stored in a freezer at -10 ºC. 

The essential oil was subjected to gas chromatography coupled with mass spectrometry 

(GC/MS) using a Shimadzu QP5050A instrument with a fused silica capillary column (CBP-

5; 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm). Helium was used as the carrier gas, with a constant flow rate 

of 1 mL/min. The column was heated with programmed temperatures (60 °C for 2 min, 3 °C 

per min up to 240 °C, 10 °C per min up to 280 °C, and 280 °C for 10 min). The ionization 

energy was 70 eV. An injection volume of 1 µL of each sample diluted in dichloromethane 

(20% w/v) was used, with a split ratio of 1:50. 

Essential oil components were identified by comparing mass spectra and retention 

indices with values found in the literature (Adams, 2007). Retention indices were calculated 

by co-injecting a mixture of hydrocarbons (C8 - C32) and applying the Van Den Dool and 

Kratz equation (1963). 

 

Preparation of extracts and fractions 

 

Powdered leaves of L. sidoides were macerated three times at room temperature with 

95% EtOH (v/v) using a proportion of 1:5 (w/v), then filtered and concentrated in a rotary 

evaporator below 40 ºC to obtain the crude ethanol extract (EELS). 

Fractions were obtained from the EELS. Fifty grams of EELS were dissolved in 100 

mL of MeOH/H2O (7:3) and subjected to liquid-liquid partitioning with solvents of increasing 

polarity (hexane, dichloromethane and ethyl-acetate) (Ferri, 1996). The solvents from each 

fraction were evaporated in a rotary evaporator. For the final MeOH/H2O fraction, methanol 

was eliminated in a rotary evaporator and the resulting aqueous fraction was lyophilized. Four 

fractions were obtained and designated as follows: hexane fraction (HF), dichloromethane 

fraction (DF), ethyl-acetate fraction (EA), and aqueous fraction (AF). 
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Antimicrobial activity 

 

Essential oil, crude ethanol extract and fractions (hexane, dichloromethane, ethyl 

acetate, and aqueous) were subjected to a microdilution test in broth to determine the 

minimum inhibitory concentration (MIC) using sterile 96-well microplates with “U-” shaped 

wells, as recommended by the Clinical and Laboratory Standards Institute (NCCLS/CLSI, 

2008, 2012). Experiments were carried out in duplicate. 

Microorganisms used in the assays were standard strains from the American Type 

Culture Collection (ATCC) and clinical isolates provided by the Bacteriology and Mycology 

Laboratory of the Tropical Pathology and Public Health Institute) of Universidade Federal de 

Goiás (UFG). The following strains were used: fungi: Candida parapsilosis (ATCC 22019), 

C. parapsilosis (86U), C. albicans (63U), Cryptococcus sp. (ATCC D), C. gatti (L48), and C. 

neoformans (L3); gram-positive bacteria: Bacillus cereus (ATCC 14579), B. subtilis (ATCC 

6633), Micrococcus roseus (1740), M. luteus (ATCC 9341), Staphylococcus epidermidis 

(ATCC 12229), S. aureus (6538), and S. aureus (ATCC 25923); gram-negative bacteria: 

Enterobacter aerogenes (ATCC 13048), E. cloacae (HMA/FT502), Escherichia coli (ATCC 

11229), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), P. aeruginosa (SPM1), Salmonella spp. 

(19430), and Serratia marcenscens (ATCC 14756). 

Fungi were cultivated in Sabourad dextrose agar plates and incubated at room 

temperature for either 24 hours (Candida spp.) or 48 hours (Cryptococcus spp.). The bacteria 

were incubated in Casoy broth at 35 ºC for 24 hours, transferred to an inclined Casoy agar, 

and incubated at 35 ºC for an additional 24 hours to reactivate the cultures. 

The culture medium used in the antifungal activity test was RPMI 1640 and the 

medium for the antibacterial activity test was 2x Müller Hinton broth (MH). Samples 

(essential oil, crude ethanol extract, hexane, dichloromethane, ethyl acetate and aqueous 

fractions) were solubilized in 10% dimethyl sulfoxide (DMSO) and 0.02% Tween 80® and 

diluted in either RPMI (antifungal activity) to obtain a concentration of 1000 µg/mL or in MH 

broth (antibacterial activity) to obtain a concentration of 2000 µg/mL. 

For the antifungal assays, we added 100 µL of RPMI to all microplate wells in 

columns 2 to 12 and 200 µL of each sample to wells A through G in column 1. Using a 

multichannel pipette, serial dilutions were performed up to column 11, where 100 µL were 

discarded. Fungal inoculants were prepared in a sterile saline solution (NaCl 0.85%) to obtain 

a turbidity equivalent to half of the McFarland 1.0 scale (83.2 to 85% transmittance, measured 

with a spectrophotometer at 530 nm). Two dilutions (first 1:50, then 1:20) were prepared in 
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RMPI to obtain cellular concentrations between 1 and 5 × 10
5
 UFC/mL. The final dilution of 

the inoculants in the wells ranged from 0.50 to 0.25 × 10
3
 UFC/mL. One hundred µL of each 

inoculate were added to each well to obtain sample concentrations between 1000 µg/mL and 

0.97 µg/mL. No microorganisms were added to wells in line G, since they were used as 

controls of the sterility of the medium and of the samples tested. The positive control 

consisted of itraconazole (Sigma) at a concentration of 16 µg/mL. After inoculation, 

microplates were covered and incubated at room temperature for 48 h for Candida species, 

and 72 h for Cryptococcus species. The occurrence of fungal growth was checked visually. 

For the antibacterial assays using microplates, 100 µL of MH were added to all wells 

from columns 2 to 12 and 200 µL of each sample were added to wells A through G in column 

1. A multichannel pipette was used to obtain serial dilutions up to column 11, where the final 

100 μL were discarded, for concentrations ranging from 2000 µg/mL to 1.95 µg/mL. Two 

hundred µL of MH broth containing 10% DMSO and 0.02% Tween 80® were added to line 

H as a negative control, and pure MH broth was added to column 12 to control for microbial 

growth. In addition, vancomycin (Sigma) at 32 µg/mL and gentamicin (Sigma) at 128 µg/mL 

were used as positive controls for Gram-positive and Gram-negative bacteria, respectively. 

Bacterial inoculants were prepared in sterile saline solution (NaCl 0.85%) to obtain a 

turbidity equivalent to half of the McFarland 1.0 scale (79.4 to 83.2% transmittance, measured 

with a spectrophotometer at 625 nm). These inoculants were diluted 1:10 in saline to obtain a 

cell concentration of 10
7
 UFC/mL. Five μL of the inoculants were placed in the wells, for a 

final concentration of 5 × 10
5
 UFC/mL. No microorganisms were added to wells in line G, 

which were used as controls of the sterility of the medium and the samples tested. After 

bacterial inoculation, microplates were sealed and incubated at 35 ºC ± 2 ºC for 18 to 24 h. 

After the incubation period, 20 µL of 0.5% triphenyltetrazolium chloride (TTC) were added 

to all wells, and the microplates were reincubated for approximately half an hour. The 

appearance of a reddish color was considered proof of bacterial growth.  

The MIC was defined as the lowest concentration of the sample (in µg/mL) fully 

capable of inhibiting bacterial or fungal growth. The classification proposed by Holetz et al. 

(2002) was used to interpret the results of the tests of antimicrobial activity. Using this 

classification, MIC values below 100 µg/mL indicate good inhibitory activity; values between 

100 and 500 µg/mL, moderate inhibitory activity; values between 500 and 1000 µg/mL, weak 

inhibitory activity; and values above 1000 µg/mL characterize an inactive substance. 
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Pharmacological tests 

 

Experiments were performed using female Swiss albino mice (25-35 g) from the 

Central Animal House of Universidade Federal de Goiás (UFG). Animals were kept in plastic 

cages at 22 ± 2 
º
C and on a 12h light/dark cycle, with free access to pellet food and water, in 

compliance with the International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 

Animals. All experimental protocols were developed according to the principles of ethics and 

animal welfare designated by the Brazilian College of Animal Experiments (COBEA). The 

experimental protocols were approved by the Ethics Commission of UFG (number: 104/08). 

 

Effect on gross behavior or Irwin test 

 

Experimental groups of mice (n = 5 per group) were treated orally (p.o.), 

intraperitoneally (i.p.), or subcutaneously (s.c.) with increasing doses of 50, 150, 450, and 

1350 mg/kg EELS (crude ethanol extract solubilized in 10% DMSO), while control groups 

received 10 mL/kg of the vehicle (10% DMSO). Animals were observed for 3 min in free 

ambulation on a flat surface at increasing intervals after treatment (5, 10, 20, 30, and 60 

minutes, 4, 8, 24, and 48 hours, and 4 and 7 days). The observed effects were compiled using 

a standard pharmacological screening approach, adapted from that described by Irwin (1968). 

 

Antinociceptive activity 

 

The antinociceptive effect of the EELS was tested using three different models of 

analgesia: the acetic acid-induced writhing test, the formalin-induced paw licking test, and the 

tail flick test. 

 

Acetic acid-induced abdominal writhing test 

 

Acetic acid-induced writhing is commonly used as a screening method for compounds 

with potential anti-nociceptive and/or anti-inflammatory activity. Nociception may be caused 

directly by the stimulation of nerve endings, or indirectly through the release of endogenous 

mediators involved in pain modulation (Berkenkopf and Weichman, 1988). The evaluation of 

abdominal contortions induced by acetic acid was carried out according to Hendershote and 

Forsaith (1959) and Koster et al. (1959). Groups of mice (n = 8) were treated by gavage with 
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100, 300, or 1000 mg/kg EELS (solubilized in 10% DMSO), vehicle (10% DMSO, 10 mL/kg 

– control group), or indomethacin (10 mg/kg – positive control for antinociceptive activity) 

one hour before the application of an acetic acid solution (1.2% v/v; 10m/kg, i.p.). The 

writhing response consisted of contraction of the abdominal wall and pelvic rotation followed 

by hind limb extension. The number of writhing movements made by each animal after the 

acetic acid injection was counted for 30 min immediately after acid administration. Results 

were expressed as mean number of writhes ± standard error of the mean (SEM) in 30 minutes 

for each experimental group. The median inhibitory dose was estimated based on the dose-

effect observed and used in other models. 

 

Formalin-induced paw-licking test 

 

Groups of mice (n = 10) were treated by gavage with 300 mg/kg
 
EELS (solubilized in 

10% DMSO), vehicle (10% DMSO, 10 mL/kg – control group), or 10 mg/kg
 
indomethacin 

(positive control) 60 min before the administration of formalin 3% (formaldehyde 1.2% v/v) 

in the right hind paw, or s.c. with 5 mg/kg
 
morphine (positive control) 30 min before the 

formalin application (Melo et al., 2005). After the injection of the phlogistic agent, mice were 

individually placed in a transparent box with a mirror underneath to enable unhindered 

observation of the formalin-injected paw for 30 min. The duration of the reaction response 

(paw-licking time) was assessed in two periods. The first phase, from 0 to 5 min, corresponds 

to neurogenic pain caused by direct stimulation of the nociceptors, while in the second phase, 

between 15 and 30 min, the inflammatory pain is caused by the release of anti-inflammatory 

mediators (Hunskaare and Hole, 1987; Murray et al., 1988). Pain reaction was defined as 

vigorous licking and biting of the formalin-injected paw. The duration of the response was 

measured in seconds. 

 

Tail flick test 

 

Groups of mice (n = 8) were treated p.o. with 300 mg/kg EELS (solubilized in 10% 

DMSO) or 10 mL/kg vehicle (10% DMSO, 10 mL/kg – control group), or s.c. with 10 mg/kg 

morphine (positive control). The distal third of the tail of each animal was exposed to thermal 

stimulation using an analgesymeter. The number of seconds before a tail flick was observed 

(latency period) was used as an index of nociception. The maximum allowed time of exposure 
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to the stimulus was 20 s. Latency was measured -30, 0, 30, 60, 120, 150, and 180 minutes 

from treatment (D' Amoure Smith, 1941).  

 

Anti-inflammatory activity 

 

Croton oil-induced ear edema test   

 

Animal groups (n = 10) were treated p.o. with 300 mg/kg
 
EELS (solubilized in 10% 

DMSO), vehicle (10% DMSO, 10 mL/kg – control group), or 2 mg/kg dexamethasone. Sixty 

minutes later, cutaneous inflammation was induced by applying 20 μL of an acetone solution 

of 2.5% v/v croton oil to the inner surface of the right ear. The same volume of acetone was 

applied to the left ear. Four hours after topical application of croton oil solution, mice were 

killed by cervical dislocation, and a plug (6 mm in diameter) was taken from both ears with a 

punch (modified by Carvalho et al., 2010) and weighed in an analytical balance. The 

inflammatory response (edema) was determined by measuring the difference in weight (mg) 

between the pairs of plugs (Tubaro et al., 1986). 

 

Central nervous system activities 

 

Open-field test 

 

This test was based on the methodology described by Siegel (1946) and validated by 

Archer (1973). The test assesses mice ambulatory behavior and detects anxiolytic- or 

anxiogenic-like agents. The open field apparatus consisted of a white acrylic arena 40 cm in 

diameter with a wall height of 30 cm. The floor was marked with eight squares of equal areas. 

Test groups of mice (n = 8) were treated p.o. with 100, 300, or 1000 mg/kg
 
EELS (solubilized 

in 10% DMSO), vehicle (10% DMSO, 10 mL/kg – control group), or diazepam (5 mg/kg – 

positive control for motor impairment). Sixty minutes after treatment, animals were 

individually placed in the center of the open field and observed for 5 min. We recorded the 

exploratory activity of the animals (number of squares invaded in the central region), the 

amount of time spent at the center and in the periphery, and the intervals of time spent rearing, 

grooming, or immobile.  

 

Chimney test 
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Test groups of mice (n = 8) were treated p.o. with 100, 300, or 1000 mg/kg
 
EELS 

(solubilized in 10% DMSO), vehicle (10% DMSO, 10 mL/kg – control group), or 5 mg/kg
 

diazepam (positive control). Sixty minutes after treatment, animals were individually placed 

at a mark 10 cm from the end wall of a 25-cm-long glass tube with an inner diameter of 2.5 

cm and in a horizontal position. Once the animals reached the opposite end, the tube was 

moved to a vertical position, and we recorded the amount of time for an animal moving 

backwards to reach the mark. The motor coordination of animals that did not perform this task 

within 90 s was considered impaired (Coleta et al., 2006; Lapa et al., 2003). 

 

Pentobarbital-induced sleeping time 

 

Groups of mice (n = 8) were treated p.o. with 100, 300, or 1000 mg/kg
 
EELS 

(solubilized in 10% DMSO), vehicle (10% DMSO, 10 mL/kg - control), or 5 mg/kg
 
diazepam 

(positive control for depressant effect). Sixty minutes later, all animals were treated i.p. with 

50 mg/kg
 
sodium pentobarbital, a hypnosis inducer. The latency to sleep induction (loss of the 

righting reflex) and the duration of the hypnosis (time required to recover the righting reflex) 

were recorded for each animal (Carlini and Brugos, 1979).  

 

Statistical analysis 

 

All results are expressed as means ± standard error of the mean (SEM). Data were 

analyzed statistically using either the Student-Newman-Keuls’ to compare two means, or one-

way analyses of variance (ANOVAs), followed by Tukey tests, when more than two means 

were involved. 

 

RESULTS  

 

Chemical analysis of the essential oil 

 

The results of the quantitative and qualitative analyses of the essential oil, with volatile 

components listed in order of elution, are reported in Table 1. Total ion chromatograms of the 

essential oil can be seen in Fig. 1.  

The essential oil had a yield of 0.8%. Twenty-two compounds were identified (87.99% 
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of the components), including 28.49% oxygenated monoterpenes, 27.10% monoterpene 

hydrocarbons and 32.40% sesquiterpene hydrocarbons. The major components were 

isoborneol (14.66%), bornyl acetate (11.86%), α-humulene (11.23%), α-fenchene (9.32%), 

and 1.8-cineole (7.05%) (Table 1).  

 

Table 1. Chemical compounds (%) and retention indices (RI) of the essential oils of leaves of 

Lippia sidoides Cham. (Verbenaceae) from São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, Brazil. 

Compound RI
a
 % CG-MS 

α-Pinene 939 2.08 

α-Fenchene 952 9.32 

Verbene 967 0.84 

β-Pinene 979 1.83 

Mircene 990 1.14 

Limonene 1029 4.28 

1.8-Cineole 1031 7.05 

p-Menth-2,4(8)-diene 1088 0.56 

Camphor 1146 1.97 

Isoborneol 1160 14.66 

Bornyl acetate 1288 11.86 

α-Copaene 1376 0.52 

β-Elemene 1390 0.53 

α-Cedrene 1411 2.02 

(E)-Caryophyllene 1419 2.16 

cis-Thujopsene 1431 4.19 

α-Guaiene 1439 1.01 

α-Himachalene 1451 1.36 

α-Humulene 1454 11.23 

ar-Curcumene 1480 3.51 

β-Selinene 1490 4.85 

Germacrene a 1509 1.02 

Monoterpene hydrocarbons  27.10 

Oxygenated monoterpenes  28.49 

Sesquiterpenes  32.40 

Total identified  87.99 

Yield (%, v/p)  0.8 

a
Compounds are listed in order of elution from an HP-5 column 

using the homologous series of n-alkanes. 
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Fig. 1. Total ion chromatogram (TIC) of the chemical constituents of the essential oil from 

leaves of Lippia sidoides Cham. (Verbenaceae) from São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, 

Brazil. (arrows: major components).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antimicrobial assays 

 

The essential oil showed weak inhibitory activity (MIC = 500 µg/mL) against 

Staphylococcus aureus 6538, S. aureus ATCC 25923, C. parapsilosis ATCC 22019, C. 

parapsilosis 86U, Cryptococcus sp. ATCC D and C. gatti L48, and was inactive toward the 

remaining microorganisms (Table 2).  

Moderate inhibitory activity (MIC = 125-250 µg/mL) was observed for EELS against 

Cryptococcus sp. ATCC D, C. gatti L48, C. neoformans L3 and Candida parapsilosis 86U, 

and weak inhibitory activity against C. parapsilosis ATCC 22019 and C. albicans 63U 

activity (MIC = 250 µg/mL). Moderate antibacterial activity was observed against M. luteus 

ATCC9341 and S. aureus 6538, and the activity was weak or nonexistent for the other 

bacteria, (Table 2). 

The hexane fraction had good antifungal activity against Cryptococcus sp. ATCC D 

(MIC = 31.25 µg/mL) and C. gatti L48 (MIC = 62.5 µg/mL), and moderate inhibitory activity 

(MIC = 250 µg/mL) against C. neoformans L3, C. parapsilosis 86U, and C. parapsilosis 

ATCC 22019. This fraction had moderate inhibitory activity (MIC = 250 µg/mL) against 

Bacillus cereus ATCC 14579, Staphylococcus aureus 6538, and S. aureus ATCC 25923, and 

weak inhibitory activity (MIC = 500 µg/mL) toward M. roseus 1740, M. luteus ATCC 9341, 

S. epidermidis ATCC 12229, E. aerogenes ATCC 13048, E. cloacae AMA FTA502, E. coli 

ATCC 11229, and P. aeruginosa ATCC 9027(Table 2). 

The dichloromethane fraction had moderate inhibitory activity (MIC = 125-250 

µg/mL) for all strains of Cryptococcus and weak activity (MIC = 500 µg/mL) against 

α-Fenchene 

Isoborneol α-Humulene 1.8-Cineole 
Bornyl acetate 
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Candida. It had moderate inhibitory activity (MIC = 125-250 µg/mL) against Bacillus subtilis 

ATCC 6633, Micrococcus roseus 1740, M. luteus ATCC 9341, and the Gram-negative 

bacterium Enterobacter aerogenes ATCC 13048, and weak inhibitory activity (MIC = 500 

µg/mL) toward S. aureus 6538, S. aureus ATCC 25923, E. cloacae AMA FTA502, and E. 

coli ATCC 11229. The ethyl acetate and the aqueous fractions were inactive against all 

bacterial and fungal strains (Table 2). 

 

Table 2. Minimum inhibitory concentration (µg/mL) of the essential oil, extracts and fractions 

from leaves of Lippia sidoides Cham. (Verbenaceae) from São Gonçalo do Abaeté, Minas 

Gerais, Brazil. 

  Control 

Microorganisms EO EE HF DF EAF AF Vanc. Gent. Itrac. 

GRAM (+) BACTERIA        

Bacillus cereus ATCC 14579 1000 1000 250 1000 2000 2000 2 NC NC 

Bacillus subtilis ATCC 6633 1000 1000 2000 250 2000 2000 2 NC NC 

Micrococcus roseus 1740 1000 500 500 250 2000 2000 0.5 NC NC 

Micrococcus luteus ATCC 9341 1000 125 500 125 2000 2000 0.25 NC NC 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12229 1000 1000 500 1000 1000 2000 1 NC NC 

Staphylococcus aureus 6538 500 250 250 500 2000 2000 2 NC NC 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 500 1000 250 500 1000 2000 1 NC NC 

GRAM (-) BACTERIA          

Enterobacter aerogenes ATCC 13048 2000 1000 500 250 2000 2000 NC 0.125 NC 

Enterobacter cloacae HMA FTA502 2000 2000 500 500 1000 2000 NC 4 NC 

Escherichia coli ATCC 11229 2000 1000 500 500 2000 2000 NC 2 NC 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 2000 1000 500 2000 2000 2000 NC 4 NC 

Pseudomonas aeruginosa SPM1 1000 1000 1000 2000 2000 2000 NC 4 NC 

Salmonella spp. 19430 1000 2000 1000 500 2000 2000 NC 2 NC 

Serratia marcenscens ATCC 14756 1000 2000 2000 2000 2000 2000 NC 4 NC 

FUNGI          

Candida parapsilosis ATCC 22019 500 1000 250 500 1000 1000 NC NC 1 

Candida albicans 63U 500 1000 1000 500 1000 1000 NC NC 1 

Candida parapsilosis 86U 1000 250 250 500 1000 1000 NC NC 1 

Cryptococcus sp ATCC D 500 250 31.25 125 1000 1000 NC NC 2 

Cryptococcus gatti L48 500 250 62.5 250 1000 1000 NC NC 2 

Cryptococcus neoformans L3 1000 250 250 250 1000 1000 NC NC 2 

EO: essential oil; EE: ethanol extract; HF: hexane fraction; DF: dichloromethane fraction; EAF: ethyl acetate 

fraction; AF: aqueous fraction; Vanc., vancomycin (32 µg/mL). Gent., gentamicin (128 µg/mL). Itrac., 

itraconazole (16 µg/mL); NC: not carried out. 
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Pharmacological activities of the crude ethanol extract (EELS) 

 

 Effect on gross behavior 

 

Animals treated subcutaneously (s.c.) with EELS at the 450 mg/kg dose erected their 

tails after 60 minutes. The intraperitoneal (i.p.) application of the same dose reduced their 

spontaneous ambulation between 5 and 20 minutes. When mice were treated p.o and s.c. at a 

dose of 1350 mg/kg, tail erection occurred within 10 to 20 minutes. No other effects, 

including palpebral ptosis, alienation, catatonia, defecation, urination, and death, were 

observed. 

 

Analgesic activity 

 

For the acetic acid-induced abdominal writhing test, the number of abdominal writhes 

in the groups treated with EELS at doses of 100, 300, or 1000 mg/kg (55.55 ± 6.28, 47.28 ± 

9.89, and 42.25 ± 7.12, respectively) were significantly lower than for the control group 

(88.85 ± 5.90), but there was no significant difference in relation to indomethacin (51.00 ± 

13.06) (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Analgesic effect of the crude ethanolic extract from leaves of Lippia sidoides 

(EELS), as indicated by the number of acetic acid-induced abdominal writhes in mice (n=8). 

Indomethacin was used as a positive control. Bar heights and error bars express mean ± SEM 

of the number of writhing movements (%) in 30 min for each experimental group. ***P ≤ 

0.001 vs. the control group (vehicle). 

 

 

In the first phase of the formalin test, the animals treated with vehicle had a paw-

licking of 62.90 ± 3.97 s. EELS (300 mg/kg) or morphine (5 mg/kg) led a significant 

reduction of time to reactivity to pain to 46.77 ± 2.78 s and 1.16 ± 0.79 s, respectively, 
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whereas indomethacin (10 mg/kg) did not alter the reaction time(52.45 ± 5.14 s). During the 

second phase of the test, paw-licking time was decreased by EELS from 205.20 ± 15.67 s 

(control group) to 50.66 ± 4.08 s, by indomethacin to 105.16 ± 11.69 s, and by morphine to 0 

± 0.00 s (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Effect of the ethanolic extract from leaves of Lippia sidoides (EELS) on formalin-

induced paw licking test in mice (n = 8) during the neurogenic (1
st
 phase; 0-5 min) and 

inflammatory phases (2
nd

 phase; 15-30 min). Bar heights and error bars express means ± SEM 

of paw-licking time, in seconds. *P ≤ 0.05 and ***P ≤ 0.001 vs. the control group (vehicle). 

 

There was no significant difference in the latency to thermal stimulus in the tail of 

animals treated with EELS 300 mg/kg and those belonging to the control group. Treatment 

with morphine 10 mg/kg increased latency to 30 min after the treatment (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Effect of the ethanolic extract from leaves of Lippia sidoides (EELS) on pain reaction 

time in mice (n = 8). Symbols and error bars indicate means and SEM, respectively, expressed 

in seconds relative to the control group. Morphine (10 mg/kg) was used as a positive control. 

*P ≤ 0.05, **P ≤ 0.01, and ***P ≤ 0.001 vs. the control group (vehicle). 
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Evaluation of anti-inflammatory activity 

 

In the croton oil-induced ear edema test, 300 mg/kg EELS or 2 mg/kg dexamethasone 

reduced the formation of ear edema from 15.99 ± 1.56 to 6.85 ± 0.85 and 2.02 ± 0.53, 

respectively (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Effect of the ethanol extract from leaves of Lippia sidoides (EELS) on croton oil-

induced ear edema in mice (n = 10). Bar heights and error bars show means ± SEM of 

differences in weight between right and left ear plugs. Dexamethasone (2 mg/kg) was used as 

a positive control. ***P ≤ 0.001 vs. the control group (vehicle). 

 

 

Central nervous system activities 

 

In open field test, treatment with EELS (100, 300, or 1000 mg/kg) did not affect the 

number of squares crossed, squares invaded in the central region, time spent in the peripheral 

and central region, and rearing, parameters that were modified by diazepam at a dose of 5 

mg/kg (Table 3).  

In the chimney test, treatment with EELS (100, 300, or 1000 mg/kg) did not increase 

time spent by animals moving backwards to reach the chimney mark when compared to the 

control group. Treatment with diazepam (5 mg/kg) increased this time significantly in relation 

to the control group (Table 4). 

In the pentobarbital-induced sleeping time test, treatment with EELS (100, 300, or 

1000 mg/kg) did not alter sleep latency or sleeping time induced by pentobarbital. Animals 

treated with diazepam (5 mg/kg), used as a positive control for this test, had decreased sleep 

latency and increased sleep time (Table 4). 
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Table 3. Effects of the ethanol extract from leaves of Lippia sidoides (EELS) in the open field 

test with mice (n = 8). Diazepam was used as a positive control. 

 

Squares 

crossed 

(number) 

Squares 

crossed in 

central 

region 

(number) 

Squares 

crossed in 

peripheral 

region(nu

mber) 

Time 

spent in 

central 

region 

(s) 

Time 

spent in 

peripheral 

region (s) 

Rearing 

(number) 

Groom

ing (s) 

Immobility 

time (s) 

Defecati

on 

(number

) 

Vehicle  

(10 mL/kg) 

107.2 ± 

9.96 

 

51.5 ± 

3.37 

 

41.5 ± 

6.98 

 

128.9 ± 

16.94 

 

172.4 ± 

15.86 

 

55.8 ± 

2.91 

 

6.1 ± 

1.08 

 

25.7 ± 2.65 

 

1.3 ± 

0.47 

 

EELS  

(100 mg/kg) 

105.0 ± 

4.38 

 

49.5 ± 

3.41 

 

57.8 ± 

2.60 

 

122.4 ± 

3.94 

 

177.3 ± 

5.91 

 

49.4 ± 

2.24 

 

5.4 ± 

0.53 

 

21.1 ± 2.98 

 

1.3 ± 

0.26 

 

EELS 

 (300 

mg/kg) 

118.3 ± 

6.12 

 

51.0 ± 

3.14 

 

53.3 ± 

3.47 

 

122.8 ± 

6.69 

 

171.3 ± 

8.27 

 

55.5 ± 

2.29 

 

3.9 ± 

0.93 

 

16.0 ± 3.83 

 

1.5 ± 

0.42 

 

EELS  

(1000 

mg/kg) 

90.8 ± 

3.05 

 

38.3 ± 

4.93 

 

51. 1 ± 

4.74 

 

120.9 ± 

8.41 

 

189.6 ± 

9.21 

 

47.7 ± 

2.62 

 

4.0 ± 

0.44 

 

39.8 ± 9.18 

 

2.0 ± 

0.57 

 

Diazepam 

64.5 ± 

7.30*** 

13.6 ± 

2.89*** 

60.3 ± 

5.24 

34.8 ± 

4.87*** 

273.6 ± 

5.94*** 

22.8 ± 

5.68*** 

7.2 ± 

0.79 

126.9 ± 

19.38*** 

0.1 ± 

0.14 

(5 mg/kg)          

Values are given as the mean ± SEM; ***P≤0,001 relative to significance level of the 

differences between treated and control groups; according to ANOVA followed by Tukey 

test. 
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Table 4. Effects of treatment with the ethanol extract of leaves of Lippia sidoides (EELS) on 

the chimney test and on the pentobarbital-induced sleeping time test using mice (n = 8). 

Diazepam was used as a positive control. 

 Chimney (s) Sleep latency (s) Sleeping time (min) 

Vehicle (10 mL/kg) 4.77 ± 0.36 145.3 ± 7.01 70.8 ± 6.13 

EELS (100 mg/kg) 3.7 ± 0.42 130.3 ± 4.64 69.6 ± 6.86 

EELS (300 mg/kg) 4.4 ± 0.42 124.2 ± 3.97 69.9 ± 6.16 

EELS (1000 mg/kg) 4.7 ± 0.42 128.1 ± 5.08 63.6 ± 9.32 

Diazepam (5 mg/kg) 58.2 ± 1.75***    86.6 ± 5.01*** 136.0 ± 10.84*** 

Values are given as means ± SEM; ***P ≤ 0.001 (significance level of the differences between groups, based on 

ANOVAs followed by Tukey tests) 

 

DISCUSSION 

 

The major constituents of the essential oil from leaves of Lippia sidoides from São 

Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais were isoborneol (14.66%), bornyl acetate (11.86%), α-

humulene (11.23%), α-fenchene (9.32%), and 1.8-cineole (7.05%). These results confirm the 

existence of chemical polymorphism in this species, since thymol was the major component 

in most studies that examined the essential oil of L. sidoides in northeastern Brazil, using 

individuals from Ceará (Horizonte, 59.65%, Fontenelle et al., 2007 and 83.24%, Lima et al., 

2013; Juazeiro do Norte, 84.90%, Marco et al., 2012; Crato, 84.87%, Mota et al., 2012 and 

84.90%, Veras et al., 2013), Rio Grande do Norte (Mossoró, 68.81% and Limoeiro do Norte, 

70.36%, Cavalcanti et al., 2010), and Sergipe (Poço Redondo, 38.70%, Farias-Junior et al., 

2012; São Cristovão, 43.33%, Carvalho et al., 2013). In contrast, Lima et al. (2011) found that 

the major constituents in L. sidoides from Lavras, Minas Gerais were carvacrol (31.68%), ρ-

cymene (19.58%) and 1.8-cineole (9.26%). Thymol was the major constituent of L. sidoides 

collected in Ceará and grown in Hidrolândia under the same conditions as described for this 

work (61.59%, preliminary results from the Research Laboratory of Natural Products/UFG), 

indicating that differences among populations in the chemical composition of the essential oil 

cannot be attributed to edaphoclimatic factors. The occurrence of chemical polymorphism 

was described for the genus Lippia by Tavares et al. (2005), who identified three chemotypes 

of Lippia alba, and Jannuzzi et al. (2010), who found seven chemotypes in the same species. 

Morais et al. (2012) described 1.8 cineole as the major constituent (26.67%) of the 

essential oil of L. sidoides collected in São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais and grown in 

Hidrolândia, Goiás (August 2010), followed by isoborneol, bornyl acetate and α-humulene 
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(14.60%, 10.77% and 5.66%, respectively). Although L. sidoides was collected and grown 

under the same conditions described in this work, differences between major constituents 

might be caused by the seasonality of the savanna biome in central Brazil, since in Morais et 

al. (2012) leaves were collected during the dry season, but in the present work they were 

collected during the rainy season.  

Regarding the antimicrobial assays, moderate activities of the ethanol extract and the 

hexane fraction were observed against Candida albicans. These results support the traditional 

use of L. sidoides for vaginal washings to treat candidiasis. Silva et al. (2011) reported 

activity of the ethanol extract of L. sidoides collected in northeastern Brazil against Candida 

albicans, C. krusei, and C. tropicalis, and Fontenelle et al. (2007) verified that the essential 

oil of L. sidoides from Horizonte, Ceará inhibited the growth of Candida spp. isolated from 

dogs and cats. 

The hexane fraction had good inhibitory activity against Cryptococcus, the causal 

agent of cryptococcosis, a common infection in immunocompromised patients 

(Kriengkauykiat et al., 2011). Activity against C. neoformans was related by Funari et al. 

(2012) for the crude ethanol extract of L. sidoides collected in Iaras, São Paulo. 

Antibacterial activity assays revealed moderate activity of the ethanol extract against 

M. luteus ATCC 9341 and S. aureus 6538, and activity of the dichloromethane fraction 

against B. subtilis ATCC 6633, M. roseus 1740, M. luteus ATCC 9341, and E. aerogenes 

ATCC 13048. Bara and Vanetti (1998) registered good inhibitory activity against E. coli for 

the crude ethanol extract of L. sidoides collected in Minas Gerais. In addition, the essential oil 

of L. sidoides from northeastern Brazil had good inhibitory activity against S. aureus (Oliveira 

et al., 2006), P. aeruginosa and E. coli (Lemos et al., 1990). 

In the pharmacological tests, EELS presented antinociceptive activity in acetic acid-

induced abdominal writhing test in all doses used (100, 300 and 1000 mg/kg, p.o.), and at the 

dose of 300 mg/kg in both first and second phases of formalin-induced pain test. However, 

EELS did not produce any analgesia in tail flick test, suggesting that this extract has no 

central analgesic properties. For the essential oil of L. sidoides, Alves et al. (2005) observed 

antinociceptive activity through a reduction in the number of abdominal writhes, and Marçal 

et al. (2006) found antinociceptive effects conforming to both thermal and chemical models. 

The results obtained here showed that EELS inhibited the inflammation response 

induced by croton oil as well as dexamethasone, the positive control. Costa et al. (2005) 

registered anti-inflammatory activity of the crude ethanol extract in an experimental model 

using zymosan-induced arthritis. Other published studies only investigated the anti-
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inflammatory activity of the essential oil of this species (Monteiro et al., 2007; Pereira et al., 

2013; Rodrigues et al. 2009; Veras et al., 2013). This result suggests that the antinociceptive 

activity of EELS in the in acetic acid-induced abdominal writhing test and the second phase of 

formalin-induced pain test may be associated with an anti-inflammatory effect. 

Given that the ethanol extract of L. sidoides is included in the Formulary of 

Phytotherapeutic Agents of the Brazilian Pharmacopeia (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, 2011) as an anti-inflammatory for oral cavities, the present work provides scientific 

evidence to back the anti-inflammatory use of the crude ethanol extract of this species. 

 

CONCLUSION 

 

We found that the major constituents of the essential oil of L. sidoides from São 

Gonçalo do Abaeté were isoborneol, bornyl acetate, α-humulene, α-fenchene, and 1.8 cineole, 

supporting the existence of two chemotypes of this species. Moderate activity of the hexane 

fraction was observed against Candida. Both the crude ethanol extract and the 

dichloromethane fraction had good activity against Cryptococcus. Moderate activity was 

registered for the crude ethanol extract against M. luteus and S. aureus, and for the 

dichloromethane fraction against B. subtilis, M. roseus, M. luteus, and E. aerogenes. It was 

observed anti-inflammatory and antinociceptive activities of crude ethanol extract, being that 

the antinociceptive activity may be associated with an anti-inflammatory effect. These results 

support the traditional use of this species, and highlight the importance of selecting the 

appropriate chemotype based on the expected biological response. 

 

ACKNOWLEDGMENTS 

 

The authors thank the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), the Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), and the Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 

 

REFERENCES  

 

Adams, R.P., 2007. Identification of Essential Oil Components By Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry, Carol Stream, IL: Allured Publishing. 



71 
 

Archer, J., 1973. Tests for emotionality in rats and mice: a review. Animal Behavior. 

21(2), 205-235. 

Alves, P.B., Ptak, D.M., Krempser, R.R., Krempser, M.R. Cardoso, G.C., Santos, 

R.B., Blank, A.F., Antoniolli, A.R., Marçal, R.M., 2005. Efeito analgésico do óleo essencial 

de Lippia sidoides Cham. (Verbenaceae). Resumos da 28ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química. Minas Gerais. 

Bara, M.T.F., Vanetti, M.C.D., 1998. Estudo da atividade antibacteriana de plantas 

medicinais, aromáticas e corantes naturais. Revista Brasileira de Farmacognosia. 7/8, 22-34. 

Berkenkopf, J.W., Weichman, B.M., 1988. Production of prostacyclin in mice 

following intraperitoneal injection of acetic acid, phenylbenzoquinone and zymosan: Its role 

in the writhing response. Prostaglandins. 36, 693-709. 

Borges, A.R., Aires, J.R., Higino, T.M., Medeiros M.C.F., Citó, A.M.G. L., Lopes, 

J.A.D.,  Figueiredo, R.C.B.Q., 2012. Trypanocidal and cytotoxic activities of essential oils 

from medicinal plants of Northeast of Brazil. Experimental Parasitology. 132(2), 123-138.  

Camurça-Vasconcelos, A.L., Bevilaqua, C.M., Morais, S.M., Maciel, M.V., Costa, 

C.T., Macedo, I.T., Oliveira, L.M., Braga, R.R., Silva, R.A., Vieira, L.S., Navarro, A.M., 

2008. Anthelmintic activity of Lippia sidoides essential oil on sheep gastrointestinal 

nematodes. Veterinary Parasitology. 154(1/2), 167-170. 

Carlini, E.A., Burgos, V., 1979. Screening farmacológico de ansiolíticos: Metodologia 

laboratorial e comparação entre diazepam e clorobenzepam. Revista da Associação Brasileira 

de Psiquiatria.1, 25-31, 1979. 

Carvalho, A.A.V., Galdino, P.M., Nascimento, M.V.M., Kato, M.J., Valadares, M.C., 

Cunha, L.C., Costa, E.A., 2010. Antinociceptive and antiinflammatory activities of grandisin 

extracted from Virola surinamensis. Phytotherapy Research. 24, 113-118. 

Carvalho, R.R.C., Laranjeira, D., Carvalho-Filho, J.L.S., 2013. In vitro activity of 

essential oils of Lippia sidoides and Lippia gracilis and their major chemical components 

against Thielaviopsis paradoxa, causal agent of stem bleeding in coconut palms. Química 

Nova. 6(2), 241-244. 

Castro, C.E., Ribeiro, J.M., Diniz, T.T., Almeida, A.C., Ferreira, L.C., Martins, E.R., 

Duarte, E.R., 2011. Antimicrobial activity of Lippia sidoides Cham. (Verbenaceae) essential 

oil against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Revista Brasileira de Plantas 

Medicinais. 13(3), 293-297. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borges%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22771867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aires%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22771867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Higino%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22771867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Medeiros%20Md%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22771867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Medeiros%20Md%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22771867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lopes%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22771867
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lopes%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22771867


72 
 

Cavalcanti, S.C., Niculau E.S., Blank, A.F., Câmara, C.A., Araújo, I.N., Alves, P.B., 

2010. Composition and acaricidal activity of Lippia sidoides essential oil against two-spotted 

spider mite (Tetranychus urticae Koch). Bioresource Technology. 101(2), 829-832.  

Coleta, M., Batista, M.T., Campos, M.G., Carvalho, R., Cotrim, M.D., Lima, T.C., 

Cunha, A.P., 2006. Neuropharmacological evaluation of the putative anxiolytic effects of 

Passiflora edulis Sims, its sub-fractions and flavonoid constituents. Phytotherapy Research. 

20(12), 1067-1073.  

Costa, J.G.M., Rodrigues, F.F.G., Angélico, E.C., Silva, M.R., Mota, M.L., Santos, 

N.K.A., Cardoso, A.L.H., Lemos, T.L.G., 2005. Estudo químico-biológico dos óleos 

essenciais de Hyptis martiusii, Lippia sidoides e Syzigium aromaticum frente às larvas do 

Aedes aegypti. Revista Brasileira de Farmacognosia. 15(4), 304-309. 

D’Amour, F.E., Smith, J., 1941. A method for determining loss of pain sensation. 

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 72, 74-79. 

Farias-Junior, P.A., Rios, M.C., Moura, T.A., Almeida, R.P., Alves, P.B., Blank, A.F., 

Fernandes, R.P.M., Scher, R., 2012. Leishmanicidal activity of carvacrol-rich essential oil 

from Lippia sidoides Cham. Biological Research, 45(4), 399-402. 

Ferri, P.H., 1996. Química de produtos naturais: métodos gerais. In L. C. Di Stasi 

(Orgs.), Plantas medicinais: arte e ciência. São Paulo: Universidade Estadual Paulista.  

Fontenelle, R.O.S., Morais, S.M., Brito, E.H.S., Kerntopf, M.R., Brilhante, R.S.N., 

Cordeiro, R.A., Tome, A.R., Queiroz, M.G.R., Nascimento, N.R.F., Sidrim, J.J.C., Rocha, 

M.F.G., 2007. Chemical composition, toxicological aspects and antifungal activity of 

essential oil from Lippia sidoides Cham. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 59, 934-

940. 

Funari, C.S., Gullo, F.P., Napolitano, A., Carneiro R.L., Mendes-Giannini, M.J.S., 

Fusco-Almeida, A.M.,  Piacente, S., Pizza, C., Silva, D.H.S., 2012.  Chemical and antifungal 

investigations of six Lippia species (Verbenaceae) from Brazil. Food Chemistry. 135(3): 

2086-2094. 

Hendershot, L.C., Forsaith, J., 1959. Antagonism of the frequency of phenylquinone-

induced writhing in the mouse by weak analgesics and nonanalgesics. Journal of 

Pharmacology and Experimental Therapeutics. 125(3), 237-240. 

Holetz, F.B., Pessini, G.L., Sanches, N.R., Cortez, D.A.G., Nakamura, C.V., Dias 

Filho, B.P., 2002. Screening of some plants used in the Brazilian folk medicine for the 

treatment of infectious diseases. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 97(7), 1027-1031. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cavalcanti%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19758799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niculau%20Edos%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19758799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blank%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19758799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=C%C3%A2mara%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19758799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ara%C3%BAjo%20IN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19758799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alves%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19758799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758799
http://www.biomedexperts.com/Profile.bme/1801843/maria_jose_Mendes_Giannini
http://www.biomedexperts.com/Profile.bme/1114550/Sonia_Piacente
http://www.biomedexperts.com/Profile.bme/1114550/Sonia_Piacente
http://www.biomedexperts.com/Profile.bme/1308823/Dulce_Helena_Siqueira_Silva
http://www.biomedexperts.com/Profile.bme/1308823/Dulce_Helena_Siqueira_Silva


73 
 

Hunskaar, S., Hole, K., 1987. The formalin test in mice: dissociation between 

inflammatory and non-inflammatory pain. Pain. 30(1), 103-114. 

Irwin, C.J., 1968. Comparative observational assessment: 1.a. A systematic 

quantitative procedure for assessing the behavioral and physiologic state of mouse. 

Psychopharmacologia. 13, 222-257. 

Jannuzzi, H., Mattos, J.K.A., Vieira, R.F., Silva, D.B., Bizzo, H.R., Gracindo L.A.M., 

2010. Avaliação agronômica e identificação de quimiotipos de erva cidreira no Distrito 

Federal. Horticultura Brasileira. 28(4), 412-417.  

Koster, R., Anderson, M., Debeer, E.J. 1959. Acetic acid for analgesic screening. 

Federation Proceedings. 18, 412-420.  

Kriengkauykiat, J., Ito, J.I., Dadwal, S.S., 2011. Epidemiology and treatment 

approaches in management of invasive fungal infections. Clinical Epidemiology, 3, 175–191. 

Lapa, A. J., Souccar, C., Lima-Landman, M.T.R., Castro, M.S.A., Lima, T.C.M., 

2003. Métodos de Avaliação da Atividade Farmacológica de Plantas Medicinais. Sociedade 

Brasileira de Plantas Medicinais. Expressão Gráfica, Campinas, São Paulo. 

Lemos, T.L.G., Matos, F.J.A., Alencar, J.W., Craveiro, A.A., Clark, A.M., 

McChesney, J.D., 1990. Antimicrobial activity of essential oils of Brazilian plants. 

Phytotherapy Research. 4(2): 82-84. 

Lima, R.K., Cardoso, M.G., Moraes, J.C., Carvalho, S.M., Rodrigues, V.G., 

Guimarães, L.G.L., 2011. Chemical composition and fumigant effect of essential oil of Lippia 

sidoides Cham. and monoterpenes against Tenebrio molitor (L.) (Coleoptera: Tenebrionidae). 

Ciência e Agrotecnologia, 35(4), 664-671. 

Lima, G.P.G., Souza, T.M., Freire, G.P., Farias, D.F., Cunha, A.P., Ricardo, N.M.P.S., 

Morais, S.M., Carvalho, A.F.U., 2013. Further insecticidal activities of essential oils from 

Lippia sidoides and Croton species against Aedes aegypti L. Parasitology Research. 

doi:10.1007/s00436-013-3351-1. 

Lorenzi, H., Matos, F.J.A., 2002. Plantas medicinais no Brasil: Nativas e exóticas 

cultivadas. Nova Odessa: Instituto Plantarum. 

Maciel, M.V., Morais, S.M., Bevilaqua, C.M.L, Silva, R.A., Barros, R.S., Sousa, R.N., 

Sousa, L.C., Brito, E.S., Souza-Neto, M.A., 2009. Atividade inseticida dos óleos essenciais de 

Lippia sidoides e Coriandrum sativum sobre Lutzomyia longipalpis. Ciência Animal. 19(2), 

77-87. 



74 
 

Marçal, R.M., Ptak, D.M., Krempser, R.R., Cardoso, G.C., Santos, R.B., Blank, A.F. 

Alves, P.B., 2006. Antinociceptive effect of the essential oil of Lippia sidoides on mice. 

Planta Medica. 72, 291. 

Marco, C.A., Teixeira, E., Simplício, A., Oliveira, C., Costa, J., Feitosa, J., 2012. 

Chemical composition and allelopathyc activity of essential oil of Lippia sidoides Cham. 

Chilean Journal of Agricultural Research. 72(1), 157-160. 

Matos, F.J.A., 2007. Plantas medicinais: guia de seleção e emprego de plantas usadas 

em fitoterapia no Nordeste brasileiro. 3
rd

 ed.. Fortaleza: Ed. UFC. 

Melo, G.O., Malvar, D.C., Vanderlinde, F.A., Pires, P.A., Côrtes, W.S., Germano-

Filho, P., Muzitano, M.F., Kaiser, C.R., Costa, S.S., 2005. Phytochemical and 

pharmacological study of Sedum dendroideum leaf juice. Journal of Ethnopharmacology. 102, 

217-220. 

Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2011. Formulário de 

Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira, Brasília: ANVISA. 

Monteiro MVB Leite, A.K.R.M., Bertini, L.M., Morais, S.M., Nunes-Pinheiro, D.C.S., 

2007. Topical anti-inflammatory, gastroprotective and antioxidant effects of the essential oil 

of Lippia sidoides Cham. leaves. Journal of Ethnopharmacology. 111, 378-382. 

Morais, S.R., Oliveira, T.L.S., Bara, M.T.F., Conceição, E.C., Rezende, M.H., Ferri, 

P.H., Paula, J.R., 2012. Chemical constituents of essential oil from Lippia sidoides Cham. 

(Verbenaceae) leaves grown in Hidrolândia, Goiás, Brazil. International Journal of Analytical 

Chemistry. 2012, doi:10.1155/2012/363919. 

Mota, M.L., Lobo, L.T.C., Costa, J.G.M., Costa, L.S., Rocha, H.A.O., Silva, L.F.R., 

Pohlit, A.M., Andrade-Neto, V.F.A., 2012. In vitro and in vivo antimalarial activity of 

essential oils and chemical components from three medicinal plants found in Northeastern 

Brazil. Planta Medica, 78, 658-664. 

Murray, C.W., Porreca, F. Cowan, A., 1988. Methodological refinements to the mouse 

paw formalin test. An animal model of tonic pain. Journal  of Pharmacology Methods. 20(2), 

175-186.  

NCCLS/CLSI – National Committee for Clinical Laboratory Standards. 2008. 

Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of yeast. Approved 

standard, document M27-A3. 

NCCLS/CLSI – National Committee for Clinical Laboratory Standards. 2012. 

Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically. 

Approved standard, document M07-A8. 



75 
 

Oliveira, F.P., Lima, E.O., Siqueira Júnior, J.P., Souza, E.L., Santos, B.H.C., Barreto, 

H.M., 2006. Effectiveness of Lippia sidoides Cham. (Verbenaceae) essential oil in inhibiting 

the growth of Staphylococcus aureus strains isolated from clinical material. Revista Brasileira 

de Farmacognosia. 16(4), 510-516. 

Pereira, S.L.S., Praxedes, Y.C.M., Bastos, T.C., Alencar, P.N.B., 2013. Clinical effect 

of a gel containing Lippia sidoides on plaque and gingivitis control. European Journal of 

Dentistry. 7, 28-34. 

Rodrigues, I.S.C., Tavares, V.N., Pereira, S.L.S., Costa, F.N., 2009. Antiplaque and 

antigingivitis effect of Lippia sidoides. A double-blind clinical study in humans. Journal of 

Applied Oral Science.17(5), 404-407. 

Siegel, P.S.A., 1946. A simple eletronic device for the measurement of gross bodily 

activity of small animals. Journal of Psychology. 21,227-236. 

Silva, V.A., Freitas, A.F.R., Pereira, S.V.M., Oliveira, C.R.M., Diniz, M.F.F.M., 

Pessoa, H.L.F., 2011. Eficácia antifúngica dos extratos de Lippia sidoides Cham. e Matricaria 

recutita Linn. sobre leveduras do gênero Candida. Revista de Biologia e Farmácia. 5(1), 18-

23. 

Sousa, M.P., Matos, M.E.O., Matos, F.J.A., 1991. Constituintes ativos de plantas 

medicinais brasileiras. Fortaleza: Ed. UFC. 

Tavares, E.S., Julião, L.S., Lopes, D., Bizzo, H.R., Lage, C.L.S., Leitão S.G., 2005. 

Análise do óleo essencial de folhas de três quimiotipos de Lippia alba (Mill.) N. E. Br. 

(Verbenaceae) cultivados em condições semelhantes. Revista Brasileira de 

Farmacognosia. 15: 1-5.  

Tubaro, A., Dri, P., Delbello, G., Zilli, C., Della Logia, R., 1986. The croton oil ear 

test revisited. Agents and Actions. 17(3-4), 347–349. 

Van Den Dool, H., Kratz, J.D., 1963. A generalization of the retention index system 

including linear temperature programmed gas-liquid partition chromatography. Journal of 

Chromatography A. 11(C), 463-471. 

Veras, H.N.H., Araruna, M.K.A., Costa, J.G.M., Coutinho, H.D.M., Kerntopf, M.R., 

Botelho, M.A., Menezes, I.R.A., 2013. Topical antinflammatory activity of essential oil of 

Lippia sidoides Cham: possible mechanism of action. Phytotherapy Research. 27, 179–185. 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 4
 

 

CARACTERIZAÇÃO MORFOANATÔMICA, DO ÓLEO ESSENCIAL E DA 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE Lippia lupulina Cham. E Lippia pohliana 

Schauer (VERBENACEAE) 

 

Sandra Ribeiro de Morais, Thiago Levi Silva Oliveira, Dayana Figueiredo Abdalla, Leonice 

Manrique Faustino Tresvenzol, Edemilson Cardoso da  Conceição, Maria Helena Rezende, 

Tatiana de Sousa Fiuza, Pedro Henrique Ferri, José Realino de Paula
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Caracterização morfoanatômica, do óleo essencial e atividade antimicrobiana de Lippia 

lupulina Cham. e Lippia pohliana Schauer (Verbenaceae) 

 

Sandra Ribeiro de Morais, Thiago Levi Silva Oliveira, Dayana Figueiredo Abdalla, Leonice 

Manrique Faustino Tresvenzol, Edemilson Cardoso da  Conceição, Maria Helena Rezende, 

Tatiana de Sousa Fiuza, Pedro Henrique Ferri, José Realino de Paula
 

 

RESUMO 

 

Lippia lupulina Cham. e Lippia pohliana são encontradas principalmente nos campos 

rupestres do cerrado e utilizadas na medicina tradicional. O presente estudo teve por objetivos 

descrever a morfoanatomia, a composição química do óleo essencial obtido por 

hidrodestilação e avaliar a atividade antimicrobiana do óleo essencial, do extrato etanólico 

bruto e frações hexano, diclorometano, acetato de etila e aquosa de folhas de L. lupulina e L. 

pohliana coletadas em Mossâmedes, Goiás. As duas espécies possuem hábito subarbustivo, 

folhas aromáticas e indumentadas; suas folhas são anfiestomáticas, possuem as paredes 

anticlinais da epiderme adaxial retas a encurvadas, e as da epiderme abaxial onduladas a 

sinuosas; apresentam tricomas tectores e glandulares; o mesofilo é dorsiventral e o 

parênquima lacunoso é mais compacto em L. pohliana; nas duas espécies, o sistema vascular 

na nervura central é constituído por um feixe colateral em forma de arco aberto com fibras 

associadas ao floema e, em L. pohliana existem dois a três feixes acessórios. Os constituintes 

majoritários do óleo essencial de L. lupulina foram o E-cariofileno (25,49%), o óxido de 

cariofileno (21,66%) e o dauca-5,8-dieno (16,83%) e, em L. pohliana, o E-cariofileno 

(43,20%) foi o constituinte majoritário, seguido α-humuleno (14,42%) e pelo amorfa-4,7(11)-

dieno (14,30%). O óleo essencial de Lippia lupulina mostrou atividade inibitória moderada 

contra Bacillus subtilis, Micrococcus roseus, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus e 

Cryptococcus sp. Para L. pohliana, foi registrada atividade inibitória moderada do óleo 

essencial contra Staphylococcus aureus; do extrato etanólico e fração hexano contra Bacillus 

cereus e S. aureus; da fração hexano contra Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, 

Cryptococcus gatti e Cryptococcus neoformans; e da fração diclorometano contra 

Cryptococcus gatti. Estes resultados fornecem dados morfoanatômicos que auxiliam na 

caracterização das duas espécies e que justificam a pesquisa de substâncias com potencial 

antimicrobiano. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cerrado abriga uma ampla diversidade de espécies vegetais, com mais de 12000 

representantes e a utilização da sua flora faz parte da tradição e costume das comunidades 

locais (ALHO; MARTINS, 1995). As possibilidades de aproveitamento econômico das 

espécies do cerrado vão desde o uso madeireiro, corticeiro, alimentar, artesanal, têxtil e 

medicinal, sendo algumas espécies utilizadas como inseticidas contra vetores de algumas 

doenças (SILVA et al., 2001). Entretanto, com aumento na demanda no uso das plantas 

medicinais, vêm crescendo a pressão sobre determinadas espécies, o que pode levar à 

eliminação de indivíduos e populações antes mesmo de serem descritas e quimicamente 

estudadas. 

Lippia, o segundo maior gênero de Verbenaceae, inclui cerca de 200 espécies de ervas, 

arbustos e pequenas árvores distribuídas pelas Américas Central e do Sul e pela África 

tropical (JUDD et al., 2007). Muitas espécies deste gênero são importantes recursos de 

matéria-prima para a indústria farmacêutica, de alimentos e de cosméticos.  Entretanto, ainda 

são incipientes os estudos sobre aspectos biológicos de Lippia e os pesquisadores têm relatado 

muitos problemas em relação à delimitação das espécies devido à falta de bons caracteres 

taxonômicos, além de muitas sinonímias, homonímias e táxons infraespecíficos (SILVA; 

SALIMENA, 2002; VICCINI et al. 2005). Algumas espécies de Lippia são endêmicas e 

podem se encontrar em situação de risco antes mesmo de serem estudadas, em função da 

degradação do seu habitat natural e do uso contínuo na medicina popular (PASCUAL et al., 

2001).  

Dentre as espécies de Verbenaceae encontradas principalmente nos campos rupestres 

dos cerrados, destacam-se Lippia lupulina Cham., conhecida popularmente como salva-do-

campo e utilizada contra infecções da garganta e boca pela população do Alto do Rio Grande, 

Minas Gerais (RODRIGUES; CARVALHO, 2001) e Lippia pohliana Schauer, conhecida 

como alecrim-de-boi, usada contra gripes pela população de Tanquinho, Bahia (COSTA-

NETO; OLIVEIRA, 2000).  

Estudos sobre L. lupulina e L. pohliana envolvem a determinação do número de 

cromossomos (VICCINI et al., 2005), a caracterização do pólen (SOUSA et al., 2013) e dos 

constituintes químicos da fração hexânica (SINGULANI et al., 2012), bem como estudos 
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biológicos que indicam potencial antioxidante do extrato etanólico para ambas as espécies 

(SINGULANI et al., 2012). Para L. lupulina, também foram registrados aspectos ligados à 

germinação de sementes e à propagação vegetativa (PIMENTA et al., 2007) e de atividade 

antifúngica in vitro do extrato etanólico contra Candida krusei e Cryptococcus neoformans 

(FUNARI et al., 2012). 

Este trabalho teve por objetivos descrever a morfoanatomia foliar, determinar a 

composição química do óleo essencial presente nas folhas e avaliar a atividade antimicrobiana 

do óleo essencial, do extrato etanólico bruto e frações obtidos de folhas de L. lupulina e L. 

pohliana originárias de Mossâmedes, Goiás. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material vegetal 

 

Folhas de Lippia lupulina Cham. e de Lippia pohliana Schauer foram coletadas em 

fevereiro/2011 na Reserva Biológica da Serra Dourada, Município de Mossâmedes, Goiás, 

Brasil (altitude 1010 m, 15° 47' 44'' Sul, 48°49' 57" Oeste). As plantas foram identificadas 

pelo professor Doutor Marcos José da Silva, da Universidade Federal de Goiás, e as exsicatas 

foram depositadas no Herbário da Universidade Federal de Goiás com números UFG-47321 e 

UFG-47322, respectivamente.  

 

Caracterização morfológica 

 

As análises morfológicas de L. lupulina e L. pohliana foram realizadas por meio de 

observações à vista desarmada no local de coleta, registro fotográfico utilizando câmera 

Canon EOS Digital Rebel XTI/400D e em laboratório com o auxílio de microscópio 

estereoscópico. 

 

Caracterização anatômica 

 

Amostras de folhas completamente expandidas, provenientes do 3º e 4º nós abaixo do 

ramo floral, foram coletadas de três indivíduos de L. lupulina e de três indivíduos de L. 

pohliana.  
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Fragmentos do terço médio da lâmina foliar e do pecíolo foram fixados em FAA 70 

(JONHANSEN, 1940) por 48 horas e posteriormente armazenados em etanol 70%. Foram 

realizadas secções transversais e longitudinais à mão livre. As secções do material vegetal 

foram clarificadas em hipoclorito de sódio a 5%, lavadas em água destilada e submetidas à 

dupla coloração com fucsina básica aquosa a 0,1% e azul de astra 0,3% (ROESER, 1972). Em 

seguida as secções foram montadas, entre lâmina e lamínula, utilizando glicerina 50%. 

Fragmentos das amostras foram desidratados em série etanólica e infiltrados em resina 

plástica (Leica Historesin) para obtenção de blocos. Os blocos foram seccionados em 

micrótomo rotativo Leica® RM2245, com lâmina descartável de tungstênio TC-65. Cortes 

transversais de 7-10 µm de espessura foram corados com azul de toluidina 1% em tampão 

fosfato de sódio 0,2M a pH 8,2 (O’BRIEN; FEDER; MCCULLY, 1965) com modificações. 

As lâminas permanentes foram montadas com resina sintética incolor da marca Acrilex 

(PAIVA et al., 2006). 

Para análise das estruturas epidérmicas em vista frontal, fragmentos de 1 cm do terço 

médio da lâmina foliar foram submetidos ao processo de diafanização (JOHANSEN, 1940).  

As fotomicrografias foram realizadas em microscópio Leica com câmera digital 

ICC50, com programa de captura de imagem LAD EZ versão 1.8.1.  As escalas que 

acompanham as ilustrações foram obtidas nas mesmas condições ópticas. 

Para análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV), fragmentos do terço 

médio da lâmina foliar, previamente fixados em FAA 70 e estocados em etanol 70% foram 

desidratados em série etanólica e submetidos à secagem ao ponto crítico em aparelho 

Autosamdri®, 815, Series A, posteriormente metalizada com ouro em aparelho Denton 

Vacuum, Desk V. A análise do material foi realizada em Microscópio Eletrônico de 

Varredura Jeol, JSM – 6610, equipado com EDS, Thermo Scientific NSS Spectral Imaging, 

do Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução/IF/UFG. 

 

Extração, identificação e análise dos óleos essenciais 

 

Folhas de Lippia lupulina e Lippia pohliana foram secas à temperatura ambiente, 

trituradas e submetidas à hidrodestilação em aparelho de Clevenger modificado por duas 

horas. Os óleos essenciais foram dessecados com sulfato de sódio anidro e armazenados em 

freezer a -10°C. 

Os óleos essenciais foram submetidos à análise por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas (CG/EM) no aparelho Shimadzu QP5050A utilizando uma coluna 
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capilar de sílica fundida (CBP-5; 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm), mantendo-se um fluxo de 1 mL 

min
-1

 de Hélio, como gás de arraste, e aquecimento com temperatura programada (60 °C por 2 

min, 3 °C por min até 240 °C, 10 °C por min até 280 °C e 280 °C por 10 min), e  energia de 

ionização de 70 eV. Volume de injeção de 1 µL das amostras diluídas em diclorometano (20% 

p/v) no modo Split com uma razão de 1:50.  

Os índices de retenção foram calculados através da coinjeção de uma mistura de 

hidrocarbonetos (C8 - C32) e aplicação da equação de Van Den Dool & Kratz (1963). A 

identificação dos componentes dos óleos essenciais foi realizada por comparação dos 

espectros de massa e índices de retenção com os valores encontrados na literatura (ADAMS, 

2007). 

 

Preparação dos extratos e frações 

 

O material vegetal pulverizado das duas espécies foi submetido à maceração em EtOH 

95% (v/v), na proporção de 1:5 (p/v) por três vezes à temperatura ambiente, seguido de 

filtração e concentração em evaporador rotativo em temperatura inferior a 40 
o
C. Os extratos 

foram concentrados e denominados extrato etanólico bruto de Lippia lupulina e extrato 

etanólico bruto de Lippia pohliana.  

A partir dos extratos etanólicos foram preparadas as frações. Para tanto, 50 g de cada 

extrato foram dissolvidos, separadamente, em 100 mL de MeOH/H2O (7:3). As soluções 

obtidas foram submetidas a partições líquido/líquido com solventes de polaridades crescentes 

(hexano, diclorometano e acetato de etila) (FERRI, 1996). Os solventes de cada fração foram 

evaporados em rotaevaporador. Para a fração MeOH/H2O final, o metanol foi eliminado em 

rotaevaporador e a fração aquosa resultante foi liofilizada. Foram obtidas quatro frações para 

cada acesso, assim denominadas: fração hexano (FH), fração diclorometano (FD), fração 

acetato de etila (FAE) e fração aquosa (FA). 

 

Avaliação da atividade antimicrobiana 

 

Os óleos essenciais, extratos e frações (hexano, diclorometano, acetato de etila e 

aquosa)  foram submetidos ao ensaio de microdiluição em caldo para a determinação da 

concentração Inibitória Mínima (CIM) em microplacas estéreis de 96 poços com fundo em 

"U", tal como recomendado pela Clinical and Laboratory Standards Institute (NCCLS/CLSI) 

(2008, 2012).  Os experimentos foram realizados em duplicata. 
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Os microrganismos utilizados foram cepas padrão American Type Culture Collection 

(ATCC) e isolados clínicos, cedidos pelo Laboratório de Bacteriologia e Micologia do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (UFG): 

bactérias Gram-positivas: Bacillus cereus (ATCC 14579), Bacillus subtilis (ATCC 6633), 

Micrococcus luteus (ATCC 9341), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12229), 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Micrococcus roseus (1740) e Staphylococcus aureus 

(6538); bactérias Gram-negativas: Enterobacter aerogenes (ATCC 13048), Escherichia coli 

(ATCC 11229), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), Serratia marcenscens (ATCC 

14756), Enterobacter cloacae (HMA/FT502), Pseudomonas aeruginosa (SPM1) e 

Salmonella spp. (19430); fungos: Candida parapsilosis (ATCC 22019), Candida parapsilosis 

(86U), Candida albicans (63U), Cryptococcus sp. (ATCC D), Cryptococcus gatti (L48) e 

Cryptococcus neoformans (L3). 

Para reativar as culturas dos microrganismos, as bactérias foram repicadas em caldo 

Casoy, incubadas por 24 horas a 35ºC e, em seguida, repicadas para Agar Casoy inclinado e 

incubadas a 35ºC por mais 24 horas. Os fungos foram repicados para Agar Sabourad Dextrose 

e incubados a temperatura ambiente por 24 horas (Candida spp.) ou por 48 horas 

(Cryptococcus spp.). 

Para os ensaios antibacterianos, o meio de cultura utilizado foi o caldo Müller Hinton 

(MH) e para os ensaios antifúngicos o meio de cultura utilizado neste ensaio foi o RPMI 

1640. Amostras (óleos essenciais, extratos etanólicos brutos, frações hexano, diclorometano, 

acetato de etila e aquosa) foram solubilizadas em dimetilsulfóxido (DMSO) e 0,02% de tween 

80® e diluídas em caldo MH (atividade antibacteriana) para obter a concentração de 2000 

µg/mL ou em RPMI (atividade antifúngica) para obter a concentração de 1000 µg/mL. 

Para os ensaios antibacterianos, foram colocados 100 μL de caldo Müller Hinton (MH) 

em todos os orifícios das colunas 2 a 12 das microplacas e 200 μL de cada amostra foram 

adicionados nos poços A a G da coluna 1. Com o auxílio de uma pipeta multicanal, foram 

realizadas diluições seriadas até a coluna 11, de onde foram descartados 100 μL, obtendo-se 

concentração de 2000 µg/mL a 1,95 µg/mL. Na linha H foram colocados 200 μL de caldo MH 

contendo 10% de DMSO e 0,02% de Tween 80® como controle negativo. Na coluna 12 

apenas caldo MH (controle do crescimento microbiano). O controle positivo para bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas foi realizado com vancomicina (Sigma) a 32 µg/mL e 

gentamicina (Sigma) a 128 µg/mL, respectivamente. 

Os inóculos bacterianos foram preparados em solução salina estéril (NaCl 0,85%), de 

modo a se obter uma turvação correspondente à metade da escala 1 de McFarland (leitura em 
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espectrofotômetro a 625 nm com 79,4% a 83,2% de transmitância). Esses inóculos foram 

diluídos 1:10 em salina, de forma a obter-se uma concentração de células de 10
7 

UFC/mL. Em 

seguida, 5 μL dos inóculos foram colocados nos orifícios, obtendo-se concentração final de 5 

x 10
5 

UFC/mL. Nos orifícios da linha G não foram adicionados microrganismos, pois 

serviram como controle de esterilidade do meio e das amostras testadas. Após a inoculação 

das bactérias, as microplacas foram tampadas e incubadas a 35ºC ± 2ºC por 18-24h. Após o 

período de incubação, foram acrescentados em todos os orifícios 20 μL de cloreto de 

trifeniltetrazólio (TTC) a 0,5%, e as microplacas foram reincubadas por aproximadamente 

meia hora. O aparecimento de coloração avermelhada foi considerado prova de crescimento 

bacteriano.  

Para os testes antifúngicos, foram colocados 100 μL RPMI em todos os orifícios da 

coluna 2 até a coluna 12. Na coluna 1, da letra A a G foram colocados 200 μL das amostras. 

Com o auxílio de uma pipeta multicanal, foram realizadas diluições seriadas até a coluna 11, 

de onde foram descartados 100 μL. Os inóculos fúngicos foram preparados em solução salina 

estéril (NaCl 0.85%) suspendendo-os até obtenção de uma turvação correspondente à metade 

da escala 1 de McFarland (leitura em espectrofotômetro a 530 nm com 83.2% a 85% de 

transmitância). Posteriormente, foi preparada uma primeira diluição 1:50 e uma segunda 

diluição de 1:20 ambas em RMPI, de forma a obter uma concentração de células entre 1 a 5 x 

10
5
UFC/mL. A diluição final dos inóculos nos orifícios foi de 0,5-0.25 x 10

3 
UFC/mL. Foram 

adicionados 100 μL de cada inóculo nos orifícios, obtendo-se concentração das amostras de 

1000 µg/mL a 0,97 µg/mL. Nos orifícios da linha G não foram adicionados os 

microrganismos, pois serviram como controle de esterilidade do meio e das amostras testadas. 

O controle positivo foi realizado com Itraconazolee (Sigma), a uma concentração de 16 

µg/mL. Após a inoculação, as microplacas foram tampadas e incubadas à temperatura 

ambiente por 48 h para espécies de Candida e por 72 h para espécies de Cryptococcus. A 

ocorrência de crescimento fúngico foi verificada visualmente. 

A CIM foi definida como a menor concentração da amostra (em µg/mL) capaz de 

inibir totalmente o crescimento bacteriano. A classificação proposta por Holetz et al. (2002) 

foi utilizada para interpretar os resultados dos testes de atividade antimicrobiana. De acordo 

com esta classificação, CIM abaixo de 100 µg/mL indica boa atividade inibitória; CIM de 100 

a 500 µg/mL indica atividade inibitória moderada; CIM de 500 a 1000 µg/mL indica 

atividade inibitória fraca; acima de 1000 µg/mL indica que a substância é inativa. 

 

RESULTADOS 
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Caracterização morfológica 

 

A espécie Lippia lupulina Cham., (Fig. 1A e B ) é uma planta subarbustiva com 0,70 – 

1,1 m de altura, aromática, pouco a muito ramificada, indumentada. Suas folhas são simples, 

ovais, opostas e cruzadas, curto pecioladas. Sua inflorescência é terminal, com brácteas, 

ovais, lilás a rosadas. Suas flores são diclamídeas, bissexuais, pentâmeras, de ovário súpero. 

A espécie Lippia pohliana Schauer, (Fig. 1C) é uma planta subarbustiva com 0,9 – 1,2 

m de altura, aromática. Possui caule e ramos tomentosos, quadrangulares; folhas simples, 

opostas, cruzadas e indumentadas. Apresenta limbo foliar oval a orbicular membranáceo, com 

base e ápice obtusos e arredondados; sua inflorescência é terminal do tipo cicínio e possui 

brácteas ovais esbranquiçadas a amareladas. As flores nesta espécie são esbranquiçadas a 

cremes, diclamídeas, tubulosas, com ovário súpero. 

 

Figura 1. Lippia lupulina Cham. (A-B) e Lippia pohliana (C) - Reserva Biológica da Serra Dourada, 

Mossâmedes, Goiás. A. Aspecto geral da planta. B. Detalhe da inflorescência. C. Aspecto geral da planta. 
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Caracterização anatômica da folha 

 

As folhas de Lippia lupulina e L. pohliana são anfiestomáticas. As análises realizadas, 

em vista frontal, evidenciaram estômatos anisocíticos e anomocíticos na face adaxial (Fig. 

2A), e estômatos anisocíticos, anomocíticos e raros geminados na face abaxial (Fig. 2B-C) da 

lâmina foliar de L. lupulina; sendo que em L. pohliana foram evidenciados estômatos 

anomocíticos (Fig. 2D, G), anisocíticos (Fig. 2E) e diacíticos (Fig. 2F) em ambas as faces da 

lâmina foliar. Em L. pohliana os estômatos são pouco frequentes na face adaxial em relação à 

abaxial. Em ambas as espécies as células da epiderme adaxial possuem paredes anticlinais 

retas a encurvadas (Fig. 2A, D-F), e as células da epiderme abaxial com paredes anticlinais 

onduladas a sinuosas (Fig. 2B-C, G). 

As espécies estudadas apresentam tricomas tectores e glandulares em ambas as faces 

da lâmina foliar, evidenciados em microscopia eletrônica de varredura (Fig. 3A-D). Em L. 

lupulina os tricomas tectores podem ser: curtos, formados de duas a três células de tamanho e 

forma diferentes (Fig. 3E-F); longos, com três a cinco células (Fig. 3G); os tricomas 

glandulares apresentam diferentes formas: séssil, uma célula basal, célula colar e cabeça 

secretora unicelular globoide (Fig. 3H); séssil, uma célula basal, com cabeça secretora 

bisseriada formada por várias células (Fig. 3I); uma célula basal, pedúnculo com três a quatro 

células e cabeça secretora unicelular (Fig. 3E, J). Em L. pohliana os tricomas tectores são 

unicelulares de diversos tamanhos (Fig. 3K) e tricomas glandulares de diferentes tipos como: 

séssil com uma célula basal, célula colar e cabeça secretora unicelular globoide (Fig. 3L); 

uma célula basal, pedúnculo curto unicelular, célula colar e cabeça secretora unicelular (Fig. 

3M); uma célula basal, pedúnculo curto unicelular e cabeça secretora tetracelular (Fig. 3N); e 

uma célula basal, pedúnculo com três células e cabeça secretora unicelular globoide (Fig. 3O). 

Em secção transversal, observa-se que a epiderme da lâmina foliar, em ambas as 

espécies, é uniestratificada revestida por cutícula delgada, sendo as células da face adaxial 

relativamente maiores que as da abaxial (Fig. 4A-C); em L. lupulina os estômatos se 

encontram no mesmo nível das demais células epidérmicas, em ambas as faces da lâmina 

foliar (Fig. 4A) e em L. pohliana os estômatos, na face adaxial encontram-se no mesmo nível 

das células epidérmicas e na face abaxial se localizam acima do nível das demais células 

epidérmicas e apresentam câmara subestomática ampla (Fig. 4B).  

O mesofilo é dorsiventral em ambas as espécies, o parênquima paliçádico é formado 

por uma camada de células justapostas, sendo mais compacta em L. pohliana (Fig. 4B) e o 

parênquima lacunoso por duas a três camadas de células com espaços intercelulares (Fig. 4A-
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B). Os feixes vasculares de pequeno calibre presentes no mesofilo apresentam bainha 

parenquimática (Fig. 4D). 

A nervura central das duas espécies apresenta contorno convexo-convexo; colênquima 

angular em ambas as faces da lâmina foliar, com três a cinco camadas de células na face 

adaxial e uma a duas camadas na face abaxial; o parênquima cortical apresenta células de 

tamanhos variados com pequenos espaços intercelulares (Fig. 5A-D), sendo que, em L. 

lupulina as células parenquimáticas tem a parede espessada e algumas lignificadas (Fig. 5C) e 

em L. pohliana, as células parenquimáticas tem a parede delgada (Fig. 5D). O parênquima 

clorofiliano em ambas as espécies se estende pela região da nervura central (Fig. 5A-B); o 

sistema vascular é constituído por um feixe colateral em forma de arco aberto (Fig. 5E-F), e 

em L. pohliana existem dois a três feixes acessórios em posição adaxial (Fig. 5F). Algumas 

fibras encontram-se associadas ao floema nas duas espécies (Fig. 5E-F).  

O bordo foliar de ambas as espécies é encurvado para a face abaxial e de contorno 

arredondado; apresenta parênquima clorofiliano entre o último feixe vascular e a epiderme, 

sendo as células epidérmicas da face adaxial maiores que as da face abaxial (Fig. 6A-B). 

O pecíolo de L. lupulina e L. pohliana apresenta epiderme uniestratificada revestida 

por cutícula delgada, com presença de tricomas tectores e glandulares semelhantes aos da 

lâmina foliar; o córtex é constituído por duas a três camadas de células de colênquima angular 

na face adaxial em L. pohliana e três a cinco camadas de células em L. lupulina; três camadas 

de células colenquimáticas na face abaxial em ambas as espécies (Fig. 6C-D). O parênquima 

cortical em L. lupulina apresenta numerosas células esclerificadas e em L. pohliana é formado 

por três a quatro camadas de células arredondadas com paredes celulósicas, de tamanhos 

variados e pequenos espaços intercelulares, na face abaxial (Fig. 6C-D); o sistema vascular 

em L. lupulina é formado por três feixes colaterais envolvidos por esclereídes, em forma de 

arco aberto (Fig. 6E). Em L. pohliana o sistema vascular é constituído por feixe colateral em 

forma de arco aberto com três feixes acessórios em posição adaxial (Fig. 6F). 
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Figura 2. Lâmina foliar em vista frontal. A-C. Lippia lupulina  Cham. A. Epiderme adaxial. B-C. Epiderme 

abaxial. D-G. Lippia pohliana Schauer. D-F. Epiderme adaxial. G. Epiderme abaxial. 1- anisocítico, 2- 

anomocítico, 3- geminado 4- diacítico. Barras= 20μm (A-F); 30μm (G). 
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Figura 3. Lâmina foliar de Lippia lupulina Cham.(A-B; E-J) e Lippia pohliana Schauer (C-D;K-O). A-D. 

Tricomas evidenciados em MEV. E-O. Secções transversais observadas em MO.A-B. L. lupulina: superfície 

adaxial e abaxial. C-D. L. pohliana: superfície adaxial e abaxial. E-G. Detalhe dos tricomas tectores. E. dois 

tipos de bicelular curto. F. tricelular curto. G. pluricelular longo. H-J. Detalhe dos tricomas glandulares. H. 

Séssil, uma célula basal, célula colar (seta preta) e cabeça secretora unicelular globoide. I. Séssil, uma célula 

basal e cabeça secretora bisseriada. J. Uma célula basal, pedúnculo com quatro células encurvado para epiderme 

e cabeça secretora unicelular. K. Detalhe do tricoma tector longo unicelular. L-O. Detalhe dos tricomas 

glandulares. L. séssil, uma célula basal, célula colar (seta preta) e cabeça secretora unicelular globoide. M. Uma 

célula basal, pedúnculo curto unicelular, célula colar (seta preta) e cabeça secretora globoide. N. Uma célula 

basal, pedúnculo curto unicelular e cabeça secretora tetracelular. O. Uma célula basal, pedúnculo com três 

células e cabeça secretora unicelular. CB: célula basal; CS: cabeça secretora; Pe: pedúnculo; Tg: tricoma 

glandular; Tt: tricoma tector.  Barras= 100μm (A-C); 200μm (D); 50μm (E-F,H-N); 250μm (G). 
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Figura 4. Lâmina foliar de Lippia lupulina Cham.(A) e Lippia pohliana Schauer (B-D), em secções transversais. 

A-B. Aspecto geral da lâmina foliar evidenciando o tamanho das células epidérmicas das faces adaxial e abaxial, 

estômatos (seta preta) e câmara estomática (*) na face abaxial e mesofilo dorsiventral. C Detalhe da epiderme 

abaxial, evidenciando a cutícula delgada (seta preta). D. Feixe de menor calibre com presença de endoderme 

(seta branca). Ep Ad - epiderme adaxial; Ep Ab - epiderme abaxial; PL - parênquima lacunoso; PP - parênquima 

paliçádico. Barras = 50μm (A,D).  
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Figura 5. Lâmina foliar de Lippia lupulina Cham.(A,C,E) e Lippia pohliana Schauer (B, D, F), em secções 

transversais. A-B. Aspecto geral da nervura central evidenciando contorno convexo-convexo, respectivamente e 

o parênquima clorofiliano estendido na região da nervura. C-D. Detalhe da região cortical, evidenciando o 

colênquima e parênquima. E-F. Detalhe do sistema vascular evidenciando feixe colateral em forma de arco. E. 

Presença de células esclerenquimáticas em torno do feixe (seta preta). F. Detalhe dos feixes acessórios em 

posição adaxial. Co: colênquima; Ep Ab: epiderme abaxial; Fb: fibras esclerenquimáticas; Fl: floema; FA: feixe 

acessório. Xl: xilema; Pa: parênquima; PC: parênquima clorofiliano. Barras = 200μm (A-B), 50μm (C-D, F), 

100μm (E). 
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Figura 6. Lâmina foliar e pecíolo de Lippia lupulina Cham. (C,E) e Lippia pohliana Schauer (A-B, D,F), em 

secções transversais A. Região do bordo de contorno arredondado e encurvado para a face abaxial.  B. Detalhe 

do bordo, evidenciando as células epidérmicas da face adaxial relativamente maiores que as da face abaxial e 

feixe de menor calibre com endoderme (seta branca). C-D. Vista geral do pecíolo das duas espécies. E. Detalhe 

do sistema vascular em L. lupulina, evidenciando os três feixes colaterais e esclereídes (seta preta) em torno dos 

feixes. F. Detalhe do sistema vascular em L. pohliana, evidenciando o feixe maior e os feixes acessórios. Co: 

colênquima; Ep Ad: epiderme adaxial; Ep Ab: epiderme abaxial; Fb: fibras esclerenquimáticas; Fl: floema; FA: 

feixe acessório Xl: xilema; PC: parênquima clorofiliano. Barras = 200μm (A, C-D), 50μm (B, F), 100μm (E). 
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Constituintes químicos dos óleos essenciais 

 

Os resultados da análise quantitativa e qualitativa dos óleos essenciais de Lippia 

lupulina e Lippia pohliana, com os constituintes voláteis listados em ordem de eluição 

encontram-se na Tabela 1. Os cromatogramas de íons totais para o óleo essencial de ambas as 

espécies podem ser observados na Figura 7A e B, respectivamente. 

 

Tabela 1. Porcentagem dos constituintes do óleo essencial de folhas de Lippia lupulina Cham. 

e de Lippia pohliana Schauer (Verbenaceae). 

Constituinte 

 

IR L. lupulina L. pohliana 

Tricicleno 926 - 1,00 

Sabineno 975 - 0,21 

β-Pineno 979 - 0,42 

Mirceno 990 3,47 0,13 

ρ-Cimeno 1024 - 0,38 

Limoneno 1029 - 0,44 

(E)-β-ocimeno 1044 - 0,43 

Linalol 1096 0,87 - 

δ-Elemeno 1338 - 0,25 

α-Ylangeno 1375 0,59 2,89 

β-Bourboneno 1388 1,36 0,35 

β-Elemeno 1390 1,29 0,82 

(E)-Cariofileno 1419 25,49 43,20 

β-Copaeno 1432 - 0,40 

α-Humuleno 1454 2,15 14,42 

Allo-aromadendreno 1460 5,31 - 

Dauca-5,8-dieno 1472 16,83 - 

ϒ-Muuroleno 1479 - 0,44 

Amorfa-4,7(11)-dieno 1481 - 14,30 

Biciclogermacreno 1500 4,74 0,56 

Germacreno A 1509 1,44 - 

δ-Amorfeno 1512 0,80 1,80 

Germacreno B 1561 0,76 2,84 

Espatulenol 1578 8,92 - 

Óxido de cariofileno 1583 21,66 - 

Epóxido de humuleno II 1608 0,82 - 

14-hidroxi-9-epi-(E)-Cariofileno 1669 0,74 - 

Hidrocarbonetos monoterpênicos 3,47 3,01 

Monoterpenos oxigenados 0,87 - 

Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 60,76 82,27 

Sesquiterpenos oxigenados 32,14 - 

Não identificado 2,77 14,72 

Total identificado (%) 

Rendimento (%, v/p) 

97,2 

0,4 

85,28 

0,8 
- não detectado 
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Figura 7. Cromatograma de íons totais (CIT) dos constituintes químicos do óleo essencial de 

folhas de Lippia lupulina (A) e Lippia pohliana (B), Verbenaceae. Setas: constituintes 

majoritários. 

 

 

 

 

 

O rendimento do óleo essencial de L. lupulina foi de 0,4% e foram identificados 17 

compostos, perfazendo 97,2% dos constituintes voláteis. Os hidrocarbonetos sesquiterpênicos 

foram os mais abundantes (60,76%), seguidos pelos sesquiterpenos oxigenados (32,14%), 

hidrocarbonetos monoterpênicos (3,47%) e monoterpenos oxigenados (0,87%). Os 

constituintes majoritários foram o (E)-cariofileno (25,49%), o óxido de cariofileno (21,66%) e 

o dauca-5,8-dieno (16,83%).  

No óleo essencial de Lippia pohliana, onde o rendimento foi de 0,8%, foram 

identificados 19 compostos, o que representou 85,28% dos constituintes voláteis. Os 

hidrocarbonetos sesquiterpênicos participaram com 82,27% e os hidrocarbonetos 

monoterpênicos com 3,01%. O (E)-cariofileno (43,20%) foi o constituinte majoritário, 

seguido α-humuleno (14,42%) e pelo amorfa-4,7(11)-dieno (14,30%). 

 

Atividade antimicrobiana 

 

(E)-Cariofileno 

 α-Humuleno  

Amorfa-4,11- dieno 

A 

B 

(E)-Cariofileno 

Dauca-5,8-      

dieno 

Óxido de cariofileno 
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Tabela 1. Concentração inibitória mínima (µg/mL) do óleo essencial, extrato e frações de folhas de Lippia lupulina Cham. e Lippia pohliana 

Schauer (Verbenaceae).  

 
 Lippia lupulina Lippia pohliana Control 

Microrganismos OE EE FH FD FAE FA OE EE FH FD FAE FA Vanc. Gent. Itrac. 

Bacterias Gram (+)              

Bacillus cereus ATCC 14579 500 1000 1000 1000 1000 2000 1000 250 250 500 2000 2000 2 NR NR 

Bacillus subtilis ATCC 6633 250 1000 1000 1000 2000 2000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2 NR NR 

Micrococcus roseus 1740 250 500 500 500 2000 2000 1000 500 1000 2000 500 2000 0,5 NR NR 

Micrococcus luteus ATCC 9341 250 500 2000 500 2000 2000 1000 500 1000 2000 500 2000 0,25 NR NR 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12229 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 2000 1 NR NR 

Staphylococcus aureus 6538 250 500 1000 500 2000 2000 125 250 250 1000 2000 2000 2 NR NR 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 500 1000 1000 1000 2000 2000 1000 500 500 1000 1000 2000 1 NR NR 

Bacterias Gram (-)                

Enterobacter aerogenes ATCC 13048 2000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 1000 250 1000 2000 2000 NR 0,125 NR 

Enterobacter cloacae HMA FTA502 2000 2000 1000 1000 2000 2000 2000 500 250 500 1000 2000 NR 4 NR 

Escherichia coli ATCC 11229 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 2000 2000 NR 2 NR 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 1000 1000 1000 2000 2000 2000 1000 2000 1000 2000 2000 2000 NR 4 NR 

Pseudomonas aeruginosa SPM1 1000 1000 1000 1000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 NR 4 NR 

Salmonella spp. 19430 1000 1000 1000 2000 2000 2000 1000 500 500 1000 2000 2000 NR 2 NR 

Serratia marcenscens ATCC 14756 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 NR 4 NR 

Fungos                

Candida parapsilosis ATCC 22019 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NR NR 1 

Cândida albicans 63U 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NR NR 1 

Cândida parapsilosis 86U 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 NR NR 1 

Cryptococcus sp ATCC D 125 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 1000 1000 NR NR 2 

Cryptococcus gatti L48 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 125 125 125 1000 1000 NR NR 2 

Cryptococcus neoformans L3 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 250 1000 1000 1000 NR NR 2 

OE: óleo essencial; EE: extrato etanólico; FH: fração hexano; FD: fração diclorometânica; FAE: fração acetato de etila; FA: fração aquosa; 

Vanc.: vancomicina (32 µg/mL); Gent., gentamicina (128 µg/mL); Itrac.: itraconazol (16 µg/mL); NR: não realizado. 
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O óleo essencial de Lippia lupulina mostrou atividade inibitória moderada (CIM 

= 250 μg/mL) contra B. subtilis ATCC 6633, M. roseus 1740, M. luteus ATCC 9341 e 

S. aureus 6538, Cryptococcus sp ATCC D e fraca atividade inibitória (CIM = 500-1000 

μg/mL) contra B. cereus ATCC 14579, S. aureus ATCC 6538, P. aeruginosa ATCC 

9027, P. aeruginosa SPM1, Salmonella spp. 19430, Candida sp, C. gatti L48 e C. 

neoformans L3.  Para as demais bactérias, o óleo essencial foi inativo. O extrato 

etanólico e as frações hexano, diclorometano, acetato de etila e aquosa mostraram fraca 

atividade ou foram inativas contra todas as cepas bacterianas e fúngicas. 

O óleo essencial de L. pohliana mostrou atividade inibitória moderada (CIM = 

125 μg/mL) contra Staphylococcus aureus 6538 e fraca atividade inibitória ou foi 

inativo contra as demais cepas fúngicas e bacterianas testadas. Atividade inibitória 

moderada (CIM = 100-500 μg/mL) foi observada para extrato etanólico e fração hexano 

contra B. cereus ATCC 14579 e  S. aureus 6538, para a fração hexano (CIM = 125 

μg/mL) contra E. aerogenes ATCC 13048, E. cloacae HMA FTA502, C. gatti L48 e C. 

neoformans L3 e para a fração diclorometano (CIM = 125 μg/mL) contra C. gatti L48. 

Para os demais microrganismos, o extrato etanólico, frações hexano, diclorometano, 

acetato de etila e aquosa mostraram fraca atividade ou foram inativos. 

 

DISCUSSÃO 

 

L. lupulina e L. pohliana apresentaram muitas semelhanças morfoanatômicas, 

como folhas aromáticas e indumentadas, anfiestomáticas, com as paredes anticlinais da 

epiderme adaxial retas a encurvadas, e as da epiderme abaxial onduladas a sinuosas; 

tricomas tectores e glandulares;  mesofilo  dorsiventral; sistema vascular na nervura 

central constituído por um feixe colateral em forma de arco aberto com fibras 

associadas ao floema. Folhas anfiestomáticas e com mesofilo dorsiventral descritos 

neste estudo para as duas espécies confirmam o padrão descrito por Solereder (1908) 

para a família Verbenaceae, além dos tricomas tectores e glandulares descritos por 

Metcalfe e Chalk (1955) para espécies de Lippia, também registrados por Combrinck et 

al. (2007) para Lippia scaberrima, e por Jezler et al. (2013) para Lippia alba.  

Morretes (1969) ao descrever a antomia foliar de L. lupulina originária do 

cerrado em São Paulo encontrou caracteres anatômicos semelhantes aos descritos neste 

trabalho, como folhas anfiestomáticas com tricomas tectores e glandulares, feixes 
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vasculares de pequeno e médio porte envolvidos por bainha parenquimática e fibras 

associadas ao floema no feixe vascular da nervura central.  

Os constituintes majoritários do óleo essencial de Lippia lupulina coletada em 

Mossâmedes/GO foram o (E)-cariofileno, óxido de cariofileno (21,66%) e o dauca-5,8-

dieno. Zoghbi et al. (2001) descreveram a composição química do óleo essencial obtido 

de L. lupulina coletada em três regiões no estado do Mato Grosso (MT): para o óleo 

essencial obtido de caules e folhas de L. lupulina originária da Chapada dos 

Guimarães/MT, os constituintes majoritários foram: terpineno-4-ol (41,3%), terpinoleno 

(10,4%) e α-terpineol (9,2%); quando extraído de partes aéreas de L. lupulina originária 

de Poxoréo/MT foram o 1,8-cineol (15,5%), o β-cariofileno (12,3%) e o endo-fenchol 

(10,4%); e quando extraído de folhas e flores de L. lupulina originária de Santo Antônio 

do Leverger/MT, registraram o germacreno D (14,8%), o β-cariofileno (12,7%) e o 

biciclogermacreno (11,2%). A maior proporção dos constituintes identificados em L. 

lupulina no presente trabalho, cujas amostras foram obtidas na época chuvosa, foram os 

hidrocarbonetos sesquiterpênicos, enquanto Zoghbi et al. (2001) registraram 

monoterpenos durante a época chuvosa e sesquiterpenos durante a estação seca.  

Para Lippia pohliana, os constituintes majoritários do óleo essencial foram o e-

cariofileno, o α-humuleno (14,42%) e o amorfa-4,7(11)-dieno (14,30%). Estes 

resultados são pioneiros para óleo essencial de L. pohliana. Para a fração hexânica desta 

espécie, Singulani et al. (2012) identificaram como compostos majoritários o β-

cariofileno (33,55%) e o linalol (6,96%). 

Em geral, os dados de composição química do óleo essencial obtidos neste 

trabalho estão de acordo com aqueles previamente relatados, que mostram alta 

variabilidade dos constituintes químicos dos óleos essenciais em Lippia spp 

(TERBLANCHÉ; KORNELIUS, 1996; PASCUAL et al., 2001). A literatura aponta 

ainda que a composição química dos óleos essenciais pode ser influenciada por fatores 

genéticos, fisiológicos e edafo-climáticos (SIMÕES; SPITZER, 2004; BLANK et al., 

2007; HUSSAIN et al., 2008; BARROS et al., 2009; FIÚZA et al., 2010).  

Nos testes de atividade antimicrobiana, foi observada atividade inibitória 

moderada do óleo essencial de L. lupulina contra B. subtilis, M. roseus, M. luteus, S. 

aureus e Cryptococcus sp. Funari et al. (2012) registraram atividade antifúngica do 

extrato etanólico bruto de L. lupulina originária de Iaras, São Paulo contra Cryptococcus 

neoformans. 
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Os resultados dos testes de atividade antimicrobiana apresentados neste trabalho 

para L. pohliana indicaram atividade inibitória moderada do óleo essencial contra S. 

aureus, do extrato etanólico e da fração hexano contra B. cereus e S. aureus, da fração 

hexano contra E. aerogenes, E. cloacae, C. gatti e C. neoformans e da fração 

diclorometano contra C. gatti. Os resultados deste trabalho para atividade 

antimicrobiana para L. pohliana e para o óleo essencial de L. lupulina são pioneiros. Na 

literatura são encontrados inúmeros trabalhos sobre a atividade antimicrobiana de 

espécies do gênero Lippia, especialmente Lippia alba e Lippia sidoides. Boa atividade 

inibitória do óleo essencial de L. sidoides contra S. aureus foi relatada por Oliveira et al. 

(2006) e contra E. coli  por Lemos et al. (1990). Sena-Filho et al. (2006) registraram boa 

atividade inibitória do extrato metanólico de L. alba contra duas cepas de S. aureus.  

 

CONCLUSÃO 

Os dados obtidos neste trabalho evidenciaram em L. lupulina e L. pohliana 

caracteres morfoanatômicos típicos de Verbenaceae, como folhas anfiestomáticas, 

tricomas tectores e glandulares e mesofilo dorsiventral. Em relação à composição 

química do óleo essencial, em L. lupulina os constituintes majoritários foram o E-

cariofileno, o óxido de cariofileno e o dauca-5,8-dieno e, em L. pohliana, o E-

cariofileno foi o constituinte majoritário, seguido α-humuleno e pelo amorfa-4,7(11)-

dieno. Atividade antimicrobiana moderada foi registrada para o óleo essencial de L. 

lupulina e L. pohliana, bem como para o extrato etanólico, fração hexano e 

diclomometano de L. pohliana. Estes resultados fornecem dados morfoanatômicos que 

auxiliam na caracterização das duas espécies e que justificam a pesquisa de substâncias 

com potencial antimicrobiano. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Este trabalho contribuiu para um maior conhecimento da morfoanatomia 

e constituintes químicos do óleo essencial de L. sidoides, L. lupulina e L. 

pohliana. 

 A composição química do óleo essencial de folhas de L. sidoides 

apresenta variações quando as folhas são coletadas na época seca e na 

época chuvosa. 

 As análises dos óleos essenciais de folhas de L. sidoides originárias de 

São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais e Fortaleza, Ceará confirmaram a 

existência de quimiotipos para esta espécie. 

 O extrato etanólico bruto e a fração hexânica obtidos de folhas de L. 

sidoides originárias de São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, 

apresentaram atividade antifúngica in vitro contra Candida e 

Cryptococcus. 

 O extrato etanólico bruto das folhas de L. sidoides originárias de São 

Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, apresentaram atividade 

antinociceptiva e antinflamatória em camundongos. 

 O óleo essencial de L. lupulina apresentou atividade antimicrobiana 

contra B. Subtilis, M. roseus, M. luteus, S. aureus e Cryptococcus sp. 

 Para L. pohliana, foi registrada atividade inibitória moderada para o óleo 

essencial contra S. aureus; do extrato etanólico e da fração hexano contra 

B. cereus e S. aureus; da fração hexano contra E. aerogenes, E. cloacae, 

C. gatti e C. neoformans; da fração diclorometano contra C. gatti. 

 

 


