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RESUMO 

 

Este projeto busca avaliar a composição química e verificar as atividades biológicas do 

óleo essencial de Lantana camara Linn (Verbenaceae). L. camara é um arbusto presente na 

região do médio Amazonas e é utilizada na medicina popular para tratar diversas doenças. 

Óleo essencial é uma mistura complexa de compostos voláteis obtida pela hidrodestilação de 

partes de plantas ou pela expressão do pericarpo de frutos cítricos. O óleo essencial foi obtido 

hidrodestilando as folhas frescas da planta mensalmente no decorrer do projeto. Observou-se 

que a plantas em estudo apresenta maior rendimento na estação seca, com um máximo de 

rendimento em Agosto (0,06%) A identificação dos constituintes químicos do óleo essencial 

foi realizada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/MS), onde 

determinou-se que os constituintes majoritários do óleo essencial são: β-acoradiene (17,91%), 

α-Zingiberene (13,89%) e Limoneno (11,52%). Para identificação dos constituintes químicos 

do óleo utilizou-se o índice de retenção de Kovats como técnica complementar a CG/MS. 

Verificou-se que o óleo essencial possui atividade antimicrobiana principalmente contra as 

bactérias Streptococcus mutans e Lactobacillus casei cuja concentração inibitória mínima 

(CIM) para ambos foi de 250µg/mL. Foi realizado o teste de toxicidade frente ao micro 

crustáceo Artemia salina, no entanto, não pode ser de terminada a concentração letal média 

(CL50) pois os micro crustáceos morreram no teste do branco. 

Palavras chave: Lantana camara Linn; óleo essencial; toxicidade. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This project looks for evaluate the chemical composition and verify the biological 

activities of the essential oil of Lantana camara Linn (Verbenaceae). L. camara is a shrub 

present in the area of medium Amazon and it is used in the popular medicine to treat several 

diseases. Essential oil is a complex mixture of volatile compounds obtained by 

hidrodestilation of plants parts or expression of citric fruits pericarp. To obtain the essential 

oil of L. camara, the fresh leaves of the plant were submitted to hydrodistillation  per 6 hours, 

one extraction per month during the period of this project. It was observed that the essential 

oil yield is grater in the dry season in comparison to de rainy season. The chemical 

constituents of the essential oil were determinate by gas chromatography/mass spectroscopy 

(GC/MS) and the main constituents found were: β-acoradiene (17,91%), α-Zingiberene 

(13,89%) e Limonene (11,52%). The kovats retention index were used to complement 

GC/MS, and confirm the structures found. The biological assays showed the essential oil 

antibacterial activity mainly against Streptococcus mutans e Lactobacillus casei, the minimal 

inhibitory concentration (MIC) found is 250µg/mL. A cytotoxicity assay was made to verify 

the medium lethal concentration (LC50), but could not be estimated because all the A. salina 

died when exposed to dimethyl sulfoxide (DMSO). 

Key words: Lantana camara Linn; essential oil; cytotoxicity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Óleos essenciais também chamados de óleos voláteis, óleos etéreos ou essências são 

misturas complexas de substâncias voláteis que a ISSO (International Standard Organization) 

define como os produtos obtidos através da destilação por arraste com vapor d’água de partes 

de plantas ou por espressão do pericarpo de frutos cítricos (SIMÕES, 1999). 

Existem cerca de 150 espécies de plantas do gênero Lantana descritas e estas são 

utilizadas como planta ornamental devido à beleza de suas flores (JOLY, 1993). Dentre as 

espécies do gênero Lantana está à espécie Lantana camara Linn que quando cultivada torna-

se uma planta ornamental vistosa (WATANABE, 2007). 

A flora brasileira é grandiosa e muitas das plantas nativas são utilizadas para fins 

medicinais com pouca ou nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas 

(VEIGA JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). A espécie L. caSmara está presente na região do 

médio Amazonas e segundo Ghisalberti (2000), ela é utilizada na medicina popular para tratar 

várias doenças. 

No sentido de que muitas espécies vegetais são utilizadas como fontes terapêuticas e 

devem ser submetidas a investigações químicas e/ou farmacológicas este projeto tem por 

objetivo obter o óleos essencial de Lantana camara Linn a partir das folhas frescas da planta, 

calcular o rendimento com base no volume de óleo obtido e massa das folhas frescas e 

correlacionar os resultados obtidos com a sazonalidade e por fim chegar ao propósito maior 

do trabalho que é avaliar a composição química e verificar as atividades biológicas do óleo 

essencial de L. camara da região do médio Amazonas relacionando a composição química 

com as atividades biológicas. 

Inicialmente, é apresentado uma visão geral sobre a espécie L. camara, definição e 

alguns pontos de relevância referente aos óleos essenciais, alguns trabalhos a respeito do óleo 
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essencial da planta em estudo e, em seguida, é apresentado a metodologia do projeto e os 

resultados parciais do estudo de rendimento. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a composição química e atividades biológicas do óleo essencial de Lantana 

camara Linn da região do Médio Amazonas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Extrair os constituintes voláteis; 

Correlacionar os resultados do estudo de rendimento com a sazonalidade; 

Avaliar a composição química e correlacionar com as atividades biológicas dos óleos 

essenciais. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Lantana camara Linn 

A família Verbenaceae é composta por 100 gêneros e aproximadamente 2600 espécies 

distribuídas em regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo, são plantas herbáceas, 

arbustivas ou arbóreas pequenas, de folhas inteiras, com flores geralmente pequenas, reunidas 

em densas inflorescências vistosas (JOLY, 1993).  

Espécies da família Verbenaceae comuns entre nós são as muitas espécies do gênero 

Lantana que ocorrem em várias associações (JOLY, 1993). ). A espécie Lantana camara Linn 

é típica das Américas e da África, popularmente conhecida como camara, cambará ou 

chumbinho. São arbustos introduzidos em muitos países como plantas ornamentais e 

consideradas em muitas partes do mundo como espécies invasivas. É utilizada no tratamento 
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de sarna, cortes, úlceras, catarro, eczema, disenteria, fístula, tétano, malária, reumatismo, dor 

de dente, hemorragia uterina, catapora, rubéola, coqueluche, gripes e resfriados, dores de 

cabeça, asma, hipertensão e em doenças como o câncer e tumores (GHISALBERTI, 1992, 

2000). 

 

3.2 Metabolismo secundário 

Metabolismo é o conjunto de reações químicas que continuamente estão ocorrendo em 

cada célula onde compostos químicos são formados, degradados ou transformados. Vegetais, 

microorganismos e, em menor escala, animais são capazes de produzir, transformar e 

acumular inúmeras substâncias não necessariamente relacionadas de forma direta à 

manutenção da vida do organismo produtor, mas que garantem vantagens para sobrevivência 

e perpetuação da espécie produtora. As reações químicas envolvidas nestes processos são 

chamadas de metabolismo secundário (SANTOS, 1999). 

Segundo Dennis e Turpin (1990) citado por Yamamoto (2006, p.7) o metabolismo 

secundário das plantas produzem substâncias químicas que compõem o chamado óleo 

essencial e que apresentam funções ecológicas importantes para a sobrevivência da espécie 

(grifo nosso). 

 

3.3 Óleos essenciais 

Simões e Spitzer (1999, pg 467), descreve os óleos essenciais da seguinte forma: 

A ISSO (International Standard Organization) define os óleos voláteis como 

os produtos obtidos de partes de plantas através de destilação por arraste 

com vapor d’água, bem como os produtos obtidos por espressão dos 

pericarpos de frutos cítricos (Rutaceae). De forma geral, são misturas 

complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e 

líquidas. Também podem ser chamados de óleos essenciais, óleos etéreos ou 

essências. 
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Vitti e Brito (2003) identificam algumas características dos óleos essenciais que são: 

sabor geralmente acre e picante, incolor ou ligeiramente amarelados quando recentemente 

extraídos, normalmente instáveis e, em sua maioria, possuem índice de refração e são 

opticamente ativos.  

Robbers et al. (1997, p. 104) divide os componentes dos óleos voláteis em classes de 

acordo com a origem biossintética: “Os componentes químicos dos óleos voláteis e das 

especiarias podem ser divididos em duas grandes classes, com base na biossíntese que lhes 

deu origem:  (1) derivados terpenóides formados através da via do ácido mevalônico-acetato, 

e (2) compostos aromáticos formados através da via ácido chiquímico-fenilpropanóides.” 

Por sua vez Simões e Spitzer (1999) são mais sucintos definindo os componentes dos 

óleos voláteis como sendo os derivados de fenilpropanóides ou de terpenóides ressaltando que 

os derivados de terpenóides são preponderantes. 

O processo de extração de óleos essenciais variam conforme a localização do óleo 

volátil na planta. Os mais comuns são: enfloração, arraste por vapor d’água, extração com 

solventes orgânicos, prensagem e extração por CO2 supercrítico (ROBBERS et al., 1997; 

SIMÕES; SPITZER, 1999). 

 

3.4 Fatores que influenciam a composição dos óleos essenciais 

Existem alguns fatores que influenciam a composição dos óleos essenciais como: 

composição genética, estágio de desenvolvimento e as condições ambientais em que se 

encontra a espécie produtora. 

A composição química dos óleos essenciais é determinada por fatores genéticos 

(MORAIS, 2009). Efeitos genéticos podem causar mudanças quantitativas e qualitativas na 

produção dos metabólitos secundários, desta forma, variedades químicas de uma mesma 
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espécie podem apresentar diferenças marcantes na composição de seus componentes 

secundários (ROBBERS et al. 1997). 

O estágio de desenvolvimento da espécie também exerce influencia na produção de 

metabólitos sencundário. Para Morais (2009) o estágio de desenvolvimento da planta 

influencia não apenas a quantidade total de metabólitos secundários produzidos, mas também 

a proporção relativa destes compostos. Simões e Spitzer (1999) citam o exemplo da espécie 

coriandrum sativum L. em que o teor de linalol é 50% maior nos frutos maduros do que nos 

verdes ressaltando como o estagio de desenvolvimento pode provocar mudanças quantitativas 

na produção de um determinado composto. 

As condições ambientais é outro importante fator de influencia na produção de 

metabólitos secundários provocando nos mesmos mudanças quantitativas (ROBBERS et al. 

1997). 

A composição química e o teor de óleo essencial pode variar de acordo com a estação 

do ano. Para cada estação, há diferentes condições de temperatura, umidade, dentre outros, 

que influenciam o metabolismo das plantas, outros fatores ainda podem ser influentes como: 

horário de coleta e nutrientes presentes no solo (MORAES, 2009). 

Oliveira e Lucchese (2010) em seu trabalho observaram que o rendimento do óleo 

essencial de Lippia thymoides é maior na primavera, decai no verão, volta a crescer no outono 

e reduz novamente no inverno e associaram estes resultados principalmente à valores de 

precipitação e umidade relativa do ar. 

Santos e Innecco (2005) estudaram o efeito do horário de coleta no teor e na 

composição do óleo essencial de erva-cidreira. Coletaram folhas para obtenção do óleo 

essencial às 7, 9, 11, 13, 15 e 17 horas na estação seca e na estação chuvosa e observaram que 

na estação seca, a obtenção de óleo essencial foi superior à estação chuvosa sendo que, em 
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ambas, o maior teor de óleo foi obtido às 15 horas, observaram também que as quantidades de 

limoneno e carvona foram afetados pelo horário de coleta. 

Souza et al. (2010) relata que o óleo essencial das folhas de L. camara de diferentes 

localidades variam em composição química e, em seu estudo, verificou que também há 

variação nos teores dos componentes do óleo essencial de acordo com o horário de coleta. O 

valenceno, um dos principais componentes do óleo essencial às 7:00 horas da manhã 

apresentou rendimento de 33.7%  enquanto que às 10:00 horas o rendimento era de 0,84%. 

 

3.5 Óleo essencial de Lantana camara Linn 

3.5.1 Constituintes químicos 

Na seção 3.3, é relatado diversos fatores que afetam a composição dos constituintes 

químicos dos óleos essenciais, desta forma, não se pode afirmar quais constituintes são 

majoritários para todas as plantas de uma determinada espécie. 

Costa et al. (2009) e Souza et al. (2010) estudando separadamente os constituintes 

químicos do óleos essencial de L. camara no estado do Ceará e identificaram 3 constituintes 

majoritários em comum, biciclogermacreno, germacreno D e valenceno, mas em proporções 

diferentes. 

 

3.5.2 Atividades biológicas 

Os organismos vivos podem sintetizar muitos compostos químicos que conferem 

propriedades terapêuticas aos princípios ativos extraídos de plantas e animais. Os 

componentes farmacologicamente ativos podem ser substâncias químicas isoladas como os 

glicosídeos, terpenóides e fenilpropanóides ou misturas como as gomas, óleos fixos e óleos 

essenciais. (ROBBERS et al., 1997). 
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O óleo essencial das folhas de Lantana camara possui atividade larvicida e inseticida 

contra diferentes espécies de mosquitos (DHARMAGADDA; TANDONB; VASUDEVAN, 

2005; DUA;PANDEY; DASH, 2010). 

Kaur et al. (2010) verificou através de seu trabalho com ratos que o Lantadeno A, um 

triterpenóide penta cíclico encontrado no óleo essencial de Lantana camara, tem atividade 

quimiopreventiva. 

Costa et al. (2009) estudou a atividade antibacteriana e toxicidade do óleo essencial 

das folhas de L. camara frente ao micro crustáceo Artemia salina e observou que o óleo 

extraído possui considerável atividade antibacteriana e alta toxicidade. 

Dharmagadda, Tandonb e Vasudevan (2005) por sua vez verificaram a atividade 

antibacteriana do óleo essencial e ainda observaram que este possui atividade antifúngica. 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 Coleta do vegetal 

Folhas da espécie Lantana camara Linn serão coletadas em seu habitat natural, na 

região do Médio Amazonas, de manhã, todos os meses de Agosto de 2010 à Julho de 2011. 

 

4.2 Extração dos óleos essenciais de Lantana camara Linn  

A extração do óleo essencial da planta em estudo, será executada no Laboratório de 

Extração de Óleos Essenciais do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) com 

recursos obtidos do projeto Caracterização química e atividades biológicas de óleos essenciais 

de Piperaceae e Bignoniaceae da Região Amazônica, aprovado pelo CNPq, sob coordenação 

da professora Renata Takeara.  

Os óleos essenciais serão obtidos por hidrodestilação do material fresco em aparelho 

de Clevenger, em seguida, serão centrifugados por 10 minutos a 3500 rpm para separação e 
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retirada da água, o óleo essencial separado da água  será mantido em frascos âmbar tampados 

sob refrigeração até o momento de serem analisados. Os rendimentos obtidos dos mesmos 

serão calculados baseados no peso das folhas (v/m).   

 

4.3 Identificação dos componentes químicos dos óleos essenciais  

As análises da composição química dos óleos essenciais será feita por cromatografia 

gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (CG-EM) na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP,  a parceria está consolidada através da participação 

do professor Norberto Peporine Lopes em projeto de pesquisa financiado pelo CNPq e outros 

projetos de PIBIC realizados no ICET concluídos e em andamento.   

O óleo extraído será submetido à análise em CG-EM em equipamento SHIMADZU 

acoplado a um espectrômetro de massas SHIMADZU QP-2010. Para cromatografia dos 

componentes será empregada coluna DB-5MS, com 30 m x 0,25 mm, espessura do filme 

interno de 0,25μm. Os integrantes do projeto farão a identificação dos constituintes químicos, 

por interpretação de seus respectivos espectros de massas e índice de retenção linear (Índice 

de Kovat’s), e por comparação com dados da literatura.  

 

4.4 Avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial 

A ação antibacteriana e antifúngica será determinada pelo método de difusão em ágar 

pela técnica de poço em camada dupla e pelo método de microdiluição. 

Para execução dos ensaios serão utilizadas bactérias, leveduras e fungos filamentosos, 

cepas padrão e de campo: gram-negativas Escherichia coli - ATCC 10538 e Pseudomonas 

aeruginosa - ATCC 27853; gram-positivas Micrococcus luteus - ATCC 9341, Staphylococcus 

aureus - ATCC 25923, cultivadas por 24 horas a 37C em Müller Hinton (Difco)-MHb e 

Streptococcus mutans e Streptococcus sobrinus - cepas de campo cultivadas por 24 horas a 
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37C em Brain Heart Infusion (Difco)-BHI; as leveduras Candida albicans – ATCC 1023, 

Candida albicans - ATCC 64548,Candida tropicalis ct – cepa de campo, Candida glabrata - 

ATCC 90030, Candida krusei - ATCC 6258 e Candida parapsilosis - ATCC 22019, 

cultivadas por 24 horas a 37C em ágar Sabouraud dextrose e os dermatófitos Trichophyton 

rubrum (cepas Tr 5 e Tr 19) e Trichophyton mentagrophytes (cepas Tm 9 e Tm 17) - cepas de 

campo, cultivadas por 6 dias a 30C em meio ágar batata.  

 

4.5 Avaliação da toxicidade em Artemia salina 

Para realizar os ensaios de avaliação a toxicidade do óleo essencial frente ao micro 

crustáceo Artemia salina serão utilizados um aquário de vidro e cistos de A. salina incubados 

em solução salina a 37% (10 mg de cistos/100 mL de solução), sob iluminação artificial a 

28ºC. Após 24 horas, os cistos, primeiro estágio larval-(náuplio), serão transferidos para outro 

aquário contendo solução salina e mantidos em nova incubação por mais 24 horas sob 

iluminação artificial a 28ºC para a obtenção de metanáuplios do micro crustáceo (cultura 

pura). As amostras na concentração de 500 g/mL, em DMSO, serão transferidas para tubos 

de ensaio, seguido de adição das larvas de A. salina (10/tubo) em um volume final de 5 mL de 

solução salina. As culturas de A. salina, incubadas a 28ºC, serão contadas após 24 horas sendo 

os microcrustáceos imóveis e/ou depositados no fundo do tubo de ensaio considerados 

mortos. A determinação do número de sobreviventes e de mortos serão calculados em 

porcentagens de mortos e posteriormente transformados através de análise estatística pelo 

programa de probito. O ensaio será realizado em triplicata. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos primeiros cindo meses do estudo de rendimento observou-se que a espécie em 

estudo aparentemente produzia maior teor de óleo essencial no período chuvoso, o que estaria 

de acordo com os resultados obtidos por Silva et al. (2010) em estudos realizados com duas 

espécies do gênero Lantana em Minas Gerais, no entanto, verificou-se ao longo do ano que o 

rendimento da estação chuvosa foi menor que na estação seca. Na estação chuvosa o 

rendimento dos meses Agosto, Setembro, Novembro e Dezembro foram de 0,06%, 0,03%, 

0,03% e 0,04% respectivamente, que são rendimentos maiores que os da estação seca dos 

meses Janeiro, Fevereiro, Março e Maio que apresentaram rendimento constante em 0,02%. 

Os dados referentes ao estudo de rendimento são apresentados na tabela 1. 

Mês Rendimento (V/m) 

Agosto-2010 0,06% 

Setembro-2010 0,03% 

Outubro-2010 - 

Novembro-2010 0,03% 

Dezembro-2010 0,04% 

Janeiro-2011 0,02% 

Fevereiro-2011 0,02% 

Março-2011 0,02% 

Abril-2011 - 

Maio-2011 0,02% 

Junho-2011 - 

Julho-2011 - 
Tabela 1- Rendimento do óleo essencial de L. camara no período de Agosto à 

Dezembro de 2010. 

 

A discordância destes resultados com os resultados obtido por Silva et al. (2010) se 

deve a diversos motivos, dentre eles, a diferença entre as espécies em estudo, diferentes 

regiões de coleta com solo e clima diferentes e, possivelmente, ao fato de que as plantas 

estudadas até o mês de Setembro eram oriundas da fazenda Litiara, a margem da rodovia AM-



16 
 

010, e as plantas estudadas nos meses seguintes são oriundas do ramal Muiracupuzinho; a 

mudança do local ocorreu pois as plantas da fazenda Litiara foram cortadas. 

O estudo de rendimento no mês de Outubro não pode ser realizado pois as plantas da 

fazenda Litiara haviam sido cortadas, e não pode ser feito em Abril por problemas de 

locomoção até o local da coleta, e no mês de Junho e Julho não havia água destilada para 

realizar a hidrodestilação das folhas frescas. 

A análise dos constituintes químicos do óleo essencial por CG/MS revelou 53 

constituintes dos quais os majoritários são: β-acoradiene (17,91%), α-Zingiberene (13,89%) e 

Limoneno (11,52%). A identificação foi feita comparando os espectros de massas obtidos 

com espectros conditos em bibliotecas de espectros de massa, no entanto, para Viegas & 

Bassoli (2007), as bibliotecas de espectros de massas podem ser não completas ou não 

eficientes o suficiente para caracterizar alguns compostos e, por este motivo, a utilização do 

índice de retenção complementa a CG/MS diminuindo a possibilidades de equívocos na 

identificação de compostos químicos. 

Desta forma, a identificação dos constituintes majoritários forma feitas comparando os 

espectros de massas obtidos com espectros existentes em bibliotecas de espectros de massa e, 

em seguida, a confirmação do composto identificado foi feita calculando-se o índice de 

retenção da composto e comparando-se o valor calculado com índices de retenção existentes 

na literatura. 

Composto IR1 IR2 Percentagem 

Limoneno 1029 1030 11,52 

β-acoradiene 1473 1469 17,91 

a-Zingiberene 1491 1491 13,89 
Tabela 2: compostos majoritários, (IR1) índice de retenção calulado, (IR2) índice de retenção obtido 

por CHIZOLLA (2007) e percentagem dos compostos. 

 

A respeito dos ensaios biológicos, observou-se que o óleo essencial possui atividade 

antibacteriana principalmente contra as bactérias Streptococcus mutans e Lactobacillus casei 
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cuja concentração inibitória mínima (CIM) para ambos foi de 250µg/mL. A tabela 2 apresenta 

as concentrações inibitórias mínimas para as bactérias utilizadas nos ensaios. 

Microorganismo CIM (µg/mL) 

Streptococcus salivarius (ATCC 25975) 1000 

Streptococcus sanguinis (ATCC 1055) Não cresceu 

Streptococcus sobrinus (ATCC 33478) 1000 

Streptococcus mitis (ATCC 49456) 500 

Streptococcus mutans (ATCC 25175) 250 

Enterococcus faecalis (ATCC 4082) 1000 

Lactobacillus casei (ATCC 11578) 250 
Tabela 3: Concentração inibitória mínica determinada para os microorganismos testados. 

 

Após 24hs de incubação o microorganismos Streptococcus sanguinis não cresceu e 

por este motivo não foi realizado o ensaio biológico com este microorganismo. 

Na literatura, há relatos de ensaios para verificação de atividade antibacteriana do óleo 

essencial de L. camara que fazem uso de outros microorganismos. Benites et al. (2009) 

verificaram que óleo essencial das folhas de L. camara  oriundas do Peru possuem atividade 

moderada contra Staphylococcus aureus. Costa et al. (2009) relatam que o óleo essencial de 

L. camara cearense possui atividade contra Proteus vulgaris e Escherichia coli. Na Nigéria, 

Sonibare & Effiong (2008) verificaram atividade moderada contra Candida albican, Bacillus 

subtilis, Staphylococcus typhi, Pseudomonas aeruginosa e Bacillus aureus. 

Realizou-se o teste de toxicidade em Artemia salina em triplicata utilizando 5 

concentrações do óleo essencial, no entanto, no teste do branco, em que se utilizou Dimetil 

sulfóxido (DMSO) diluído em água salina, todas as A. salinas morreram, por este motivo, o 

teste não tem validez. 

COSTA et. al. (2009) relatam que o óleo essencial de L. camara é altamente tóxico 

frente ao micro crustáceo A. salina. Sonibare e Effiong (2008), determinaram que a 

concentração de óleo essencial de L. camara capaz de matar 50% dos indivíduos submetidos 

ao teste de toxicidade (CL50) é 0,01 µg/mL. 
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6  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Conclui-se que os constituintes majoritários do óleo essencial de Lantana camara Linn 

presente na região do médio amazonas são β-acoradiene, α-Zingiberene e Limoneno e que 

este possui considerável atividade antibacteriana contra Streptococcus mutans e Lactobacillus 

casei visto a concentração inibitória mínica obtida nos ensaios biológicos foi de 2,50µg/mL. 

Com respeito ao estudo de rendimento, a relação entre rendimento e sazonalidade e a 

toxicidade frete ao micro crustáceo A. salina, estes são conclusivos e é necessário novos 

estudos para se obter respostas mais confiáveis. 
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