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Estudos fitoquímicos de Schinus molle L, Anacardiaceae, têm reportado o isolamento de taninos, 

alcaloides, terpenos, resinas e óleos voláteis. Variações temporais e espaciais no conteúdo total, 

assim como as proporções relativas de metabólitos secundários em plantas ocorrem em 

diferentes locais e, apesar da existência de um controle genético, pode sofrer modificações 

resultantes da interação de processos bioquímicos, fisiológicos, ecológicos e evolutivos.1 O 

objetivo foi caracterizar quimicamente os óleos voláteis de quatro acessos distintos de S. molle, 

coletados nas diferentes estações do ano de 2016. Os diferentes acessos foram coletados no 

município de Volta Redonda, Rio de Janeiro, em diferentes locais, e suas folhas foram secas em 

estufa (40 oC/72 h), trituradas e submetidas à hidrodestilação durante 3 h. A identificação 

química foi realizada por CG-EM em comparação com os tempos de retenção, índices e 

espectros de massa de amostras autênticas e dados da literatura. Os constituintes majoritários 

(<10%) do óleo essencial de Schinus molle foram o -pineno, sabineno, -pineno, mirceno, 

limoneno, biciclogermacreno, 10-epi-cubebol e cubenol,2 os quais se mantiveram durante as 

outras estações do ano, variando somente o teor dos outros constituintes. Pode ser observado que 

ao longo das estações a variedade dos componentes variou de acordo com a disponibilidade de 

água, temperatura, exposição à luz solar e concentração de CO2. 
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Figura 1: Frutos, folhas e tronco da Schinus molle 
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