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0 alecrim (Rosmarinus officinallis L.) é uma planta nativa do Mediterraneo pertencente a familia Lamiaceae. 
Suas folhas e flores sao muito utilizada.s por apresentarem propriedades tonicas c excitantes. Essas atividades 
estao diretamente relacionadas a presenca do oleo essencial, que devido a fatores cdafoclimaticos, 
ontogOnicos e/ou de manejo, pode ter sua composicao quimica c scu teor altcrados. Estas variacOes podcm 
ocorrer ao longo dos mcses, bem como do dia. 0 aroma de algumas especies pode tornar-sc mais accntuado 
em determinadas estacOes do ano ou em diferentes horarios de colheita, em urn mesmo dia. Isto demonstra 
que estes fatores podem ser limitantes na producao de oleos essenciais. Corn base no exposto, este trabalho 
teve por objetivo verificar a influencia de diferentes horarios dc coleta no teor c composicao quimica do oleo 
essencial de alecrim (Rosmarinus officinalis L.). Foram colctadas amostras no campo experimental da 
Embrapa Meio Ambiente (laguarifula-SP) em cinco diferentes horarios (8h e 30 min, 10h e 30 min, 12h e 30 
min, 14h e 30 min e 16h e 30 min). Para cada horario, coletaram-se quatro amostras compostas por 100g de 
folhas frescas. Estas foram secas a 35°C cm cstufa corn circulacao de ar for -oda. 0 oleo essencial das folhas 
sccas foi extraido por hidrodestilacao cm aparelho tipo Clevenger por quatro horas (tempo de csgotamento da 
amostra). Alp& a separacao das fases, o oleo essencial extraido foi transferido para fiascos de vidro 
transparentes, corn batoque e tampa de rosca, previamente pesados em balanca analitica (modelo Mettler AE 
160). A analise qualitativa foi conduzida em cromatografo a gas acopla.do a espectrometro dc massas 
(CG/EM, Shimadzu 5050). As condicoes experimentais foram: injetor a 240°C; coluna DB — 5 (30m x 
0.25mm x 0.25p.m), no seguinte programa de temperatura: 60°C, aumentando 3"C/min ate 240°C, 
permanecendo nesta temperatura por 10 minutos. Utilizou-se o Helio como gas de arraste (1,0 mL/min). Os 
Oleos essenciaisforam solubilizados em acetato de etila NIL de oleo essencial em 1 mL de acetato de etila), 
injetand.o-se 1µL desta solucao. A identificacao dos compostos foi realizada por comparacao dos espectros de 
massas corn a biblioteca do equipamento (NIST 62 Libr) e indice de retencao de Kovats (Adams, 1995). Para 
a verificaca'o da alteracao dos compostos presentee no oleo essencial considerou-se a area de cada substancia 
fornecida pelo cromatograma. 0 rendimento do oleo essencial foi calculado utilizando-se a massa obtida do 
oleo essencial [(massa do oleo essencial x 100)/ massa seca do vegetal]. 0 delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), corn cinco tratamentos e quatro repeticaes. Os dados obtidos 
foram submetidos a analise de variancia, seguido de teste de media (Tukey). Os resultados demonstraram que 
o melhor rendimento de oleo essencial de alecrim foi obtido no periodo da tarde, as 16b e 30 min (2,90%), 
nao havendo diferencas estatisticas entre os horarios das 8h e 30 min (2,62%) e das 14h e 30 min (2,60%). Os 
menores percentuais foram obtidos as 10h e 30 min (2,54%) e as 12h e 30 min (2,40%). Com relacao ao teor 
dos compostos majoritarios identificados (a-pineno, canfeno, 13-pineno, a-limoneno, 1,8-cineol e canfora) nao 
houve diferencas estatisticas significativas entre os cinco horarios de coleta. Corn base nos resultados pode-se 
concluir que, para as condiceies de Jaguariitna-SP, o horario de coleta nao influenciou o teor dos compostos 
majoritarios do Oleo essencial de alecrim. Ja para o rendimento do oleo essencial, o melhor resultado foi 
obtido a partir das 16h e 30 min e o menor percentual entre as 10h e 30 min e 1211 e 30 min, nao sendo assim 
recomendada a coleta de alecrim visando a extracao de oleo essencial nesta regiao nos dois filtimos horarios 
citados. 
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