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INTRODUÇÃO 

  O estudo da caracterização química de óleos essenciais e plantas é 

considerado muito importante para diversos campos de conhecimento. 

Tradicionalmente, plantas e seus extratos, inclusive de Mentha sp. têm sido 

utilizados para estender a vida útil de alimentos, bebidas, e na fabricação de 

medicamentos e cosméticos, além de algumas espécies apresentarem 

propriedades antioxidantes, antifúngicas, antivirais e antimicrobianas. Neste 

trabalho foram avaliados os perfis cromatográficos da fração volátil de folhas 

de diversas espécies e cultivares de Mentha após isolamento por HS-SPME 

(Microetração em Fase Sólida através do Headspace) e posterior separação, 

detecção e identificação dos extratos por Cromatografia Gasosa Bidimensional 

Comprehensive com Detecção Espectrométrica de Massas (GCxGC-qMS), 

avaliando-se o efeito da forma de conservação das amostras sobre esses perfis 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2. GC×GC-FID: Protótipo montado sobre cromatógrafo a gás Shimadzu QP-

2010 Plus equipado com analisador de massas quadrupolar e conjunto de 

colunas HP-5 (5% de dimetilfenilpolisiloxano) 30 m x 0,25 mm, 0,25 μm de 

espessura de filme + DB-Wax (polietilenoglicol-PEG) 1 m x 0,1 mm, 0,25 μm de 

espessura de filme. 

Condições de extração: tequilíbrio = 30 min; t extração
 = 60 min; T extração = 55ºC 

Condições cromatográficas: 60 a 250 ºC a 3 ºC min-1, hidrogênio como gás de 

arraste com vazão 0,6 mL min-1, volume de injeção 1 µL e razão de split 1:20.  

EXPERIMENTAL 

1. Amostra: Folhas de Mentha piperita, M. aquatica, M. longifolia e M.  

suaveolens provenientes do campo experimental de cultivo do CPQBA-

Unicamp. 

 

  É possível concluir que o congelamento da amostras ajuda a reter 

constituintes ocluídos nas paredes celulares da planta, enquanto a secagem 

provoca uma diminuição significativa nos picos cromatográficos.  

3. Tratamento de Dados: O processamento de dados foi feito analisando os 

cromatogramas obtidos pelo software de processamento de dados 

cromatográficos multidimensionais “GCImage”, com comparação com 

espectros de biblioteca (NIST). Foram analisadas amostras em diferentes 

formas de conservação: congelada sob N2, secas em estufa a 110 ºC e fresca.  

Figura 1. Cromatogramas típicos de biodieseis de diferentes matérias primas. 

Figura 1: Cromatograma de separação da amostra de Mentha 

aquatica quando fresca.  

Figura 2: Cromatograma de separação da amostra de Mentha aquatica 
quando congelada por um mês. 

Figura 3: Cromatograma de separação da amostra de Mentha aquatica 
quando seca em estufa 

Figura 4: Gráfico comparativo das amostras congelada e seca com os 

compostos presentes na amostra fresca de Mentha aquatica. 

 


