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Resumo 

A espécie Thymbra capitata (L.) Cav., família Lamiaceae, é uma planta aromática, utilizada 

como medicinal e na indústria alimentar na conservação de alimentos, devido às 

propriedades antifúngicas e antibacterianas atribuídas aos seus óleos essenciais. 

Os principais objetivos deste trabalho consistiram na caracterização dos óleos essenciais, 

na determinação de descritores morfológicos para a espécie e no estudo da propagação 

seminal e vegetativa de populações silvestres e cultivadas de T. capitata 

A influência da temperatura e da luz na germinação foi avaliada em condições controladas. 

Constatou-se que as sementes são indiferentes quanto à presença/ausência de luz. A 

maioria das populações apresentou taxas de germinação elevadas para as temperaturas 

testadas (55-95 %), sendo as mais favoráveis para a germinação as de 10-20 ºC, 15 ºC, 20 

ºC e 10 ºC. A percentagem máxima de germinação ocorreu em sementes com cerca de 1 

ano e meio de armazenamento. 

A propagação vegetativa é uma boa opção para esta espécie, sobretudo na época 

Primavera-Verão obtendo-se enraizamentos superiores a 92%. 

De acordo com análise estatística aplicada aos descritores morfológicos analisados, não se 

verificaram diferenças significativas entre as populações estudadas. 

Na extração dos óleos essenciais por hidrodestilação obteve-se um rendimento máximo de 

1,7% e a análise por GC e CG-MS revelou o carvacrol como o composto maioritário (56,5-

89,9%). 
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Abstract 

Thymbra capitata (L.) Cav., species of the Lamiaceae family, is an aromatic plant, used as 

medicinal plant and also on the food industry as prophylactic plant due to antifungal and 

antibacterial properties attributed to its essential oils. 

This study aimed to study and research T. capitata essencial oils, morphological descriptors 

for the species, seed germination and vegetative propagation in wild and cultivated 

populations. 

The influence of light and several temperature regimes in seed germination rate in different 

populations was accessed. The plant species seeds are indifferent to light. Most of the tested 

species populations had higher germination rates at the assayed temperatures (55-95%), 

being the most favorable for seed germination 10/20 ºC, 15 ºC, 20 ºC and 10 ºC. The 

maximum germination rate occurred in seeds with about 1 and half years of storage. 

Vegetative propagation is also a good option for this species, especially in Spring-Summer 

season, since the obtaining rootedness was greater than 92%.  

According to the statistical analysis of the selected morphological descriptors there were no 

significant differences among the populations studied  

In the quantification of the extraction of essential oils by steam distillation, a maximum 

efficiency of 1.7% was obtained and the analysis by GC and GC/MS showed the carvacrol as 

the major component (56.5 to 89.9%). 
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EXTEND ABSTRACT 

Plant species Thymbra capitata, family Lamiaceae (Labiatae), is an aromatic plant, also used 

as a medicinal plant and on food industry, in food preservation, due to antifungal and 

antibacterial properties, attributed to its essential oils. The plant is endemic to the southwest 

of the Iberian Peninsula. Floristic carried out between 2005 and 2008 and the herbarium data 

revealed a regression of the distribution of the plant T. capitata in Portugal, due to 

indiscriminate harvesting and destruction of their natural habitat. Currently this species 

remains largely distributed over 3 main zones, Lisbon, Setúbal and Algarve [Barrocal]. 

The study aims were to understand the biodiversity of this species in Portugal and to develop 

strategies for its preservation and its promotion as an aromatic plant species production of 

outmost interest, mainly for its essential oils rich in carvacrol. 

To achieve new and more productive methods to obtained new plants, seed germination and 

vegetative propagation of T. capitata were studied. In the seminal studies, seeds of T. 

capitata collected in various locations in Lisbon, Setúbal, Arrábida, Cascais, Palmela and 

Algarve between September 2005 and August 2008 were used. After cleaning, the seeds 

were stored in paper bags at room temperature (± 20 °C). The rhythm of constant 

temperature of 10 ºC, 15 ºC, 20 ºC and alternating 10/20 °C were tested and all that 

schemes subject to a photoperiod of 12 hours light and darkness. The populations tested did 

not show photosensitivity, except the populations of Tavira (0.3-4.0%), and Outão (37-62%), 

which show a low percentage of germination. All others populations had high germination 

rates at the tested temperatures (55 - 95%). 

The seeds of T. capitata population of Tavira have low viability which confirmed the low 

percentage germination founded in this population. Seed viability was studied by the 

tetrazolium test. The effect of storage time of 1 to 3 years in seeds germination capacity of a 

population of T. capitata arising from Lisbon region was also recorded. The maximum seed 

germination was found in seeds with about 1 year storage medium and after a period of rest, 

as occurs in natural conditions. 

The influence of cutting time and population origin was also assayed. Cuttings of about 5 cm 

of length and with at least two knots, from seven populations of T. capitata existing in the 

experimental field of the ISA were propagated. Two assays were carried on, the first in 

spring/summer season and the second in fall/winter season. The studied showed that 

vegetation propagation is a good option for the species T. capitata, especially in the time of 

spring/ summer since all populations tested had a rootedness above 92%. 

Essential oils of the aromatic plant species were extracted, quantified and characterized. 

Leaves and/or flowers of seven T. capitata existing populations in the experimental field of 
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the ISA, and leaves of nine wild populations from several locations in Lisbon, Setúbal, 

Cascais and Palmela, where collected between September 2005 and August 2006. The 

results showed that the essential oils isolated from different wild and cultivated populations of 

T. capitata collected during the pre-bloom and full bloom had a yellow tint and a very strong 

odor. The extraction of the essential oils was made by hidrodestilation during one hour in a 

Clevenger equipment. The productivity in essential oils in plants from culture was very low in 

the pre blooming time (0.3-0.9%) and during blooming time where the essential oil 

productivity obtained varied from 0.2 to 1.0 %. The wild populations showed also a low 

productivity of essential oils during the pre blooming time (0.7-1.7%).  

The chemical identification of the produced oils components was made by Chromatography 

Liquid Gas (GC) and by Chromatography Liquid Gas/ Mass spectrometry (GC-MS), to 

identify the components we make the parallel between the retention time and mass spectrum 

and the commercial standards and the Lab essential oils main components, and also in 

parallel with the data of a library of mass spectrum.  

In the oils produced from the several populations, the oxygen containing monoterpenes 

where found in a relative higher percentage then the monoterpene hydrocarbons (1-35%). 

The components non terpenoid where find in low percentage in almost all the produced oils. 

The tested populations show similar chemical profiles of carvacrol type. In 2007 and 2008, 

10 plants of each population of T. capitata existing in the research fields of ISA, where 

tested, and 27 descriptors were selected (11 quantitative and 16 qualitative).The selection of 

the descriptors was made based on the list obtained during the studies made by AGRO 34 

Project. Analysing the morphologic descriptors of the selected and studied populations no 

significant differences between the studied populations were observed, all show similar 

characteristics. 

In the total of 23 tested oils, 30 components were identified in all the oils produced from the 

studied species populations, and with results of more of then 90% of recognition in every 

sample. The conclusions show a very high standard of homogenisation in the composition of 

the essential oil between the tested populations of T. capitata. Carvacrol as the main 

component in all the tested oils (56.5-89.9%), followed by the biogenetic precursors, γ- 

terpinene (1.4-14.9%) e p-cymene (1.3-12.1%),and thymol (0.3-11.1%) and β-caryophyllene 

(0.3-5.4%). 

 

Keywords:  Lamiaceae; Thymbra capitata; seed germination; vegetative propagation; 

essential oils, carvacrol, morphologic descriptors. 
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I – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Os matos rasteiros mediterrânicos de Labiadas são dominados por numerosas plantas 

aromáticas, medicinais e ornamentais, nomeadamente o alecrim (Rosmarinus officinalis L.), 

a sálvia (Salvia officinalis L.), os tomilhos (Thymus sp.), a alfazema (Lavandula angustifolia 

L.) entre muitas outras (Bingre, 2007). 

A espécie Thymbra capitata (L.) Cav., [syn. Thymus capitatu (L.) Hoffmanns et Link, 

Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. Fil, Satureja capitata, Thymus cephalotos, 

comumente conhecida por tomilho (tomilho de Creta, tomilho cabeçudo ou tomilho de 

Dioscórides) pertence também à família das Lamiaceae. 

O seu intenso e característico aroma provém de glândulas localizadas nas folhas que 

libertam os óleos essenciais ricos em moléculas do grupo dos terpenos e fenóis, com teores 

elevados de timol e carvacrol (Karouso et al., 2005; Rodrigues et al., 2006).  

É muito apreciada na culinária, perfumaria e até como planta ornamental, sendo também 

usada como planta medicinal e na indústria alimentar, nomeadamente na conservação de 

alimentos, devido às propriedades antifúngicas e antibacterianas atribuídas aos seus óleos 

essenciais (Rodrigues et al., 2006; Figueiredo et al., 2008; Guarda et al., 2011; Ali et al., 

2012).  

Floresce num período em que poucas plantas ainda se encontram em floração, 

nomeadamente no final da primavera e durante o início do verão, constituindo, por isso, uma 

importante planta melífera.  

Devido à contínua destruição do seu habitat pela intervenção 

humana, nomeadamente através das vias rodoviárias, 

pastoreio, arroteias, incêndios, pousio agrícola e/ou fruto de 

colheitas indiscriminadas e diretas no seu ecossistema, 

encontra-se em regressão no nosso País, apresentando-se 

distribuída por cinco zonas principais (Figura 1), Lisboa, 

Setúbal, Barrocal Algarvio, Costa Vicentina e Coimbra (Franco, 

1984, Rodrigues et al., 2006). 

 

 

Figura 1  – Distribuição geográfica de Thymbra capitata (L.) Cav. em Portugal Continental, (Franco, 1984). 
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Com um valor estético análogo ao de muitas espécies designadas exóticas, há lugar para 

utilização de espécies como a T. capitata em espaços verdes, pois encontram-se bem 

adaptadas ao clima nacional e são menos exigentes em termos de manutenção. Também a 

sua rusticidade é um fator de ponderação para a sua produção, devido às vantagens 

ecológicas e económicas a elas inerentes (Delgado et al., 2004). 

Dado que a maioria das plantas aromáticas pode ser produzida em solos incipientes e sem 

grandes custos (Moldão-Martins, 1995), torna-se fundamental obter um conhecimento mais 

aprofundado sobre a produção e a utilização versátil desta planta e dos seus óleos 

essenciais, por forma a apresentar uma mais-valia, não só do ponto de vista agronómico e 

alimentar, assim como do ponto de vista ecológico e do potencial económico desta espécie. 

Neste sentido, poder-se-á afirmar que a coleta deste tipo de plantas deverá ser feita em 

plantas de cultura de modo a garantir a preservação das espécies naturais (reserva 

genética), otimizar a produção e obter, consoante os fins a que se destina, produtos de 

qualidade.  

O presente trabalho utiliza populações de Thymbra capitata, oriundas de regiões específicas 

de Portugal, nomeadamente Lisboa, Setúbal e Algarve e tem como objetivos definidos 

estudar esta espécie aromática, nos seguintes pontos:  

i) A influência da temperatura e luz na germinação de sementes de diferentes populações;  

ii)  O efeito de armazenamento de sementes na germinação de sementes; 

iii) O efeito da época de plantação na propagação vegetativa; 

iv) A quantificação e caracterização dos óleos essenciais ao longo do ciclo vegetativo; 

v) A variabilidade morfológica existente numa coleção de T. capitata;  

vi) Capítulo de revisão sobre a importância e aplicabilidade dos constituintes dos óleos 

essenciais de Thymbra capitata: o carvacrol e o timol. 
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II – Thymbra capitata (L.) Cav. 

As plantas pertencentes à família Lamiaceae (Labiadas), como a Thymbra capitata, 

constituem uma família cosmopolita, com um total de cerca de 7 000 espécies. Encontra-se 

representada em Portugal continental por mais de 95 plantas, é composta por plantas 

herbáceas, arbustos ou árvores tropicais, aromáticos. Caracteriza-se ainda, por dispor de 

caules jovens quadrangulares, folhas oposto-cruzadas, simples, raramente compostas e de 

flores zigomórficas (Bingre, 2007). 

1. CARACTERIZAÇÃO BOTÂNICA  

1.1 Taxonomia, Morfologia e Fenologia  

A espécie Thymbra capitata (2n=30) foi incluída durante algum tempo no género Thymus 

(Thymus capitatus (L.) Hoff & Link) sob a denominação de tomilho dada a grande 

semelhança com as plantas deste género (Figura 2), (Franco, 1984; Salgueiro, 1994).  

O género Thymbra compreende um número restrito de espécies, cerca de 15 (Salas, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Thymbra capitata (L.) Cav. (Valverde, 1986). 

A – Folha, B – Bráctea, C – Cálice, D – Corola 
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Atualmente considera-se o género Thymbra segregado do género de Thymus, tendo como 

base o número de nervuras no cálice. No género Thymbra, as plantas apresentam-se com 

flores providas de cálice com mais de 15 nervuras, enquanto nas plantas representantes do 

género Thymus não ultrapassam as 10 nervuras no cálice. 

Segundo Franco (1984), a espécie T. capitata (Figura 3), é um caméfito lenhoso aromático, 

com 20-50 cm de altura, muito ramoso, com os ramos ascendentes e eretos, 

esbranquiçados, providos de tufos axilares de folhas lineares; folhas sésseis, lineares, 

agudas, subglabras, esparsamente ciliadas na base, sem nervuras laterais visíveis. As suas 

inflorescências terminais apresentam uma coloração rosa-púrpura. 

                                                      

Figura 3  – Thymbra capitata (L.) Cav. 

 

1.2. Ecologia e distribuição da espécie 

Predominam em matos xerofíticos (charnecas), secos e calcícola. Em substrato calcário, 

nomeadamente em solos mediterrâneos ou em solos calcários vermelhos decapitados. 

(Pedro, 1991). Trata-se de uma planta endémica do Sudoeste da Península Ibérica, que se 

distribui por áreas relativamente próximas do litoral, entre 0 e 800 m de altitude, sendo muito 

abundante em tomilhais e clareiras de matos, sobre solos calcários margosos (Gomes & 

Ferreira, 2005; Salas, 2005, Tommasi et al., 2007).  

Em Portugal encontra-se numa faixa estreita desde a Beira Litoral, Estremadura, Alentejo, 

até ao Algarve, em lugares secos pedregosos e insolados (Costa, 1975, Pedro et al., 1998). 

Mundialmente encontra-se distribuída pela região mediterrânea da Europa, Sul e Oeste de 

Portugal, Sul de Anatólia, Sudoeste da Ásia e Norte de África: Marrocos, Tunísia e Israel 

(Figura 4), (Seidemann, 2005, Skoula et al., 2005). 
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Figura 4 – Distribuição mundial do género Thymbra (de Salgueiro, 1994). 

 

1.3. Potenciais aplicações/utilizações 

Algumas das labiadas aromáticas da região mediterrânica tem um enorme interesse 

económico, particularmente para a perfumaria e indústria farmacêutica e sendo que essa 

importância deve-se sobretudo à existência de glândulas especializadas que exsudam óleos 

essenciais.  

No caso do óleo essencial de T. capitata é conhecida a sua eficácia como agente 

antifúngico e antibacteriano (Goren et al., 2003; Miceli et al., 2006).  

Devido à presença de cimeno e sobretudo de carvacrol na composição do seu óleo 

essencial, apresenta atividade antioxidante lipofílica (Salas, 2005), sistema promissor para 

uso em alimentos (Faleiro, 2005). 

Para além de uma potencial fonte de carvacrol, a planta T. capitata poderá ser usada para 

fins medicinais, alimentares e outras aplicações. 
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2. PROPAGAÇÃO SEMINAL E VEGETATIVA 

O conhecimento sobre o modo de propagação de cada espécie permitirá regular a sua 

manutenção no habitat natural. Se, por um lado, as plantas capazes de se propagarem por 

sementes são mais vulneráveis numa exploração intensiva, por outro nota-se uma situação 

mais confortável a este respeito naquelas cuja propagação também se possa efetuar por via 

vegetativa (Franco, 1983). 

Parâmetros como a temperatura, a humidade relativa, pré-tratamento das sementes e a 

ausência ou presença luz na biologia de germinação de sementes de Thymbra capitata, 

bem como o tipo de substrato e utilização de regulador de crescimento no enraizamento por 

estacas têm sido alvo de estudos por diversos autores (Valverde, 1986; Vokou & Margaris, 

1986 Thanos, et al., 1995; Estrelles et al., 2004; Delgado et al., 2004; Salas, 2005; Salas et 

al., 2009). 

O período de armazenamento das sementes é muito importante na taxa de germinação, 

uma vez que estudos demonstram que as sementes germinam melhor depois de um 

período de repouso, tal como ocorreria em condições naturais. Valverde (1986) verificou que 

o tempo máximo de viabilidade é de cerca de um ano e meio. 

Uma germinação lenta é uma característica típica de algumas plantas do mediterrâneo, que 

lhe serve de proteção no período seco (Thanos, 1993). 

A germinação de T. capitata foi estudada por Thanos (1993) e Thanos, et al. (1995). Num 

primeiro ensaio, a percentagem de germinação obtida por estes autores, foi inferior a 30%, 

na ausência de luz. No segundo ensaio, verificaram que a presença de luz teria pouca 

influência na germinação e que a temperatura ótima de germinação, para a população 

estudada, foi de 15 ºC, com baixas percentagens de germinação obtidas em temperaturas 

de 25 ºC e 30 ºC.  

Noutra população, Vokou e Margaris (1986) obtiveram uma percentagem de germinação de 

73% a 20ºC, com ausência de luz. De igual forma Muñoz (1987, cit. in Martins, 2000) após o 

período de 16 dias no escuro à temperatura de 20 ºC obteve taxas germinativas de 90%. 

Salas et al. (2009) estudaram o efeito de um pré-tratamento nas sementes de T. capitata. O 

pré-tratamento consistiu na refrigeração das sementes, entre os 10 ºC e 12 ºC durante 7 

dias. Foram ensaiadas sementes com e sem pré-tratamento, em temperaturas alternadas de 

6 horas a 20 ºC e 18 horas a 30 ºC. Todos os ensaios decorreram na ausência de luz e com 

uma humidade relativa entre os 40-60%. Para ambos os ensaios, com e sem pré-

tratamento, obteve-se uma percentagem elevada de germinação (92%). 
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A propagação vegetativa é também uma prática muito corrente e tão comum como a 

sementeira. A obtenção de plantas idênticas à planta mãe num período de tempo 

relativamente mais curto, em relação às obtidas por sementeira, é uma das suas grandes 

vantagens. 

A propagação vegetativa por estacas ou estacaria é um dos métodos mais utilizados, dado 

que a maioria das plantas pode ser propagada por esta técnica (Delgado et al., 2004). 

Num estudo realizado por Delgado et al., (2004) com três espécies de Thymus, foram 

efetuados ensaios de estacaria na época de primavera. Para uma das espécies, por se 

tratar de um ecótipo regional, ainda se efetuaram ensaios de Primavera/Verão e 

Outono/Inverno. Foram utilizadas estacas terminais e intermédias, com ou sem adição de 

regulador de crescimento (ácido indolbutírico (AIB) a 5%). O substrato utilizado foi uma 

mistura de turfa e perlite na proporção de 2:1. No ensaio de primavera as percentagens de 

enraizamento foram superiores a 50% e a maioria das espécies reagiram positivamente a 

aplicação de AIB. No ensaio primavera/verão para o ecótipo regional, não se verificou a 

influência de aplicação de AIB e os resultados foram em todos os casos de 100% de 

enraizamento, por outro lado, para o ensaio de Outono/Inverno obtiveram-se enraizamentos 

superiores a 80%. 

Os produtos de T. Capitata registam uma procura significativa, fruto das numerosas 

propriedades e largo espectro de aplicação, razão pela qual há uma crescente solicitação 

por parte das indústrias alimentar e farmacêutica. Acresce, ainda, que tal espécie é 

considerada a mais utilizada e com maiores possibilidades de ser utilizada futuramente em 

cultura (Gómez et al., 1989). 
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3. DESCRITORES MORFOLÓGICOS  

A caracterização morfológica é uma ferramenta importante na manutenção de coleções de 

germoplasma ex situ, a qual consiste em reunir dados para descrever, identificar e 

diferenciar indivíduos de uma mesma espécie. É feita com base em observações de várias 

características morfológicas, denominados de descritores morfológicos. De acordo com a 

sua natureza podem-se classificar em descritores morfológicos quantitativos (altura, 

diâmetro da planta, etc.) ou qualitativos (cor da flor, forma da folha, etc.). 

De acordo com Burle & Oliveira (2010), os descritores morfológicos são carateres facilmente 

herdáveis, normalmente controlados por poucos genes, que se expressam igualmente em 

todos os ambientes (com baixa ou nenhuma interação genótipo vs. ambiente). Contudo, 

para captar a variabilidade dentro da população amostra, recomenda-se o uso de 

repetições. 

3.1. Escolha de descritores morfológicos  

Na inexistência de uma lista publicada de descritores morfológicos para T. capitata, a 

escolha destes poderá ser baseada numa lista de descritores já implementada num grupo 

taxonomicamente semelhante, como é no caso do género Thymus.  

Os descritores morfológicos devem contemplar os aspetos distintos da planta e a 

variabilidade morfológica dentro da população avaliada, apresentando uma boa 

aplicabilidade e evitando ambiguidades e incoerências. 

Em conjunto com os ensaios de caracterização agronómica, a caracterização morfológica, 

permitirá avaliar a biodiversidade existente nas populações de T. capitata estudadas. 
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Legenda: 

1 – Espaço cuticular onde se acumulam os óleos essenciais 

2 – Células secretoras 

3 – Célula peduncular 

4 – Epiderme 

5 – Célula basal 

 

4. OS ÓLEOS ESSENCIAIS  

4.1. Definições 

De acordo com a Norma Portuguesa (NP-90,1987) designam-se por óleos essenciais os 

produtos aromáticos* obtidos por destilação pelo vapor de água, de matérias vegetais de 

origem botânica determinada ou por expressão do pericarpo dos citrinos e separados da 

fase aquosa por processos físicos.  

Os óleos essenciais são extraídos normalmente das plantas aromáticas. As plantas 

aromáticas caracterizam-se e definem-se pelos seus óleos essenciais, misturas complexas 

de compostos, resultantes do metabolismo secundário das plantas. Os óleos essenciais 

encontram-se nos aparelhos secretores típicos, possuem constituições complexas devido à 

presença de dezenas de compostos, em geral pertencentes às séries terpénicas, aromática 

e lipídica, enquanto os provenientes da hidrólise de heterósidos, possuem um único 

componente, ou um limitadíssimo conjunto deles, mas de constituição química análoga 

(Franco, 1983). 

Os óleos essenciais presentes nas plantas localizam-se fundamentalmente nas 

inflorescências e são produzidos em estruturas secretoras especializadas, como canais, 

tricomas (pêlos glandulares peltados ou capitados), idioblastos, osmóforos e bolsas (Figura 

5). O tipo e localização destas estruturas secretoras são normalmente característicos da 

família a que pertencem (Salgueiro, 1994). O indumento apresentado para a espécie T. 

capitata em estudo segue o padrão típico da família Lamiaceae (Rodrigues et al., 2007), 

sendo formado por tricomas não secretores uni- e pluricelulares e tricomas secretores 

característicos, classificados em duas categorias, peltados e capitados (Figura 6). Os 

tricomas peltados são considerados como sendo os principais responsáveis pela síntese 

dos óleos essenciais (Figura 5).  

 

 

 

 

 

Figura 5  – Diagrama esquemático de um tricoma glandular peltado, adaptado de Turner et al., 2000. 

(*) Aromáticos no sentido de produtos com aroma e n ão no sentido químico do termo.  
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Figura 6 – Tricomas glandulares e não glandulares em Thymbra capitata, (de Rodrigues et al., 2007). 

(A) Tricomas não glandulares unicelulares distribuídos pela superfície foliar. (B) Tricomas não glandulares 

multicelulares situados nas margens das folhas. (C) Tricomas glandulares peltados, com 12 células secretoras, 

exibindo uma simetria radial, com rutura horizontal da cutícula. (D) Diferentes morfologias da cabeça secretora 

dos tricomas glandulares capitados. 

Os óleos essenciais são misturas complexas de compostos orgânicos, na maior parte dos 

casos insolúveis em água podendo conter cerca de 20-60 componentes em concentrações 

muito diferentes. São normalmente caracterizados por dois ou três componentes principais 

em concentrações relativamente elevadas (20-70%), em comparação com outros 

componentes presentes em quantidades vestigiais (Bakkali et al., 2008). Os compostos 

químicos presentes nos óleos essenciais podem ser classificados da seguinte forma (Heath, 

1981 cit. in Vieira, 1998): 

- Hidrocarbonetos de fórmula geral (C5H8)n – terpenos; 

- Derivados oxigenados dos hidrocarbonetos; 

- Compostos aromáticos possuindo estrutura benzénica; 

- Compostos contendo azoto (N) ou enxofre (S). 

A B 

D C 
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Os principais componentes dos óleos essenciais são os compostos terpénicos, sendo os 

mais comuns os monoterpenos e os sesquiterpenos, com 10 átomos e 15 átomos de 

carbono respetivamente.  

As plantas da mesma espécie podem apresentar uma ampla variação genética, este fator 

em conjunto com os fatores como o clima, o tipo de solo, a geografia, a condição nutricional, 

estímulos ambientais, diferentes estágios de maturação (pré ou pós-floração), a data de 

colheita, entre outros, acabam por influenciar a composição dos óleos essenciais, 

provenientes de amostras diferentes da mesma espécie. O mais influente é o fator 

geoclimático, uma vez que dá origem a diferentes quimiotipos de óleos essenciais (Bowles, 

2003). 

Na perspectiva de Salgueiro (1994) os óleos essenciais têm funções ecofisiológicas muito 

importantes, porquanto: 

- Têm interações na planta-animal, seja na atração de zoopolinizadores ou de 

zoodispersores;  

- Atuam como mecanismo de defesa contra predadores;  

- Apresentam uma ação muito importante na evapotranspiração e proteção perante 

temperaturas elevadas.  

São normalmente obtidos por hidrodestilação, método desenvolvido pela primeira vez na 

Idade Média pelos Árabes. Os óleos essenciais são utilizados pelas suas propriedades 

aromatizantes, antioxidantes e antissépticas, ou seja, propriedades bactericidas, fungicidas, 

viricidas e medicinais e pela sua fragrância, são usados no embalsamento, conservação de 

alimentos bem como antimicrobianos, analgésicos, sedativos, anti-inflamatórios, 

espasmolítico e ainda, localmente como remédio anestésico. Até aos dias de hoje essas 

propriedades têm vindo a ser pormenorizadamente investigadas, conhecendo-se melhor os 

seus mecanismos de ação. Ao nível antimicrobiano as aplicações não registaram alterações 

significativas, sendo que atualmente aumentou o conhecimento de alguns dos seus 

mecanismos de ação. Dos 3 000 óleos essenciais conhecidos, cerca de 300 são 

comercialmente importantes, especialmente para as indústrias farmacêuticas, agroalimentar, 

de cosmética e perfumaria (Bakkaliet al., 2008). 

Os compostos fenólicos tais como carvacrol e timol assim como os hidrocarbonetos 

monocíclicos como o terpinoleno, α-terpineno e γ-terpineno pertencem aos antioxidantes 

naturais mais ativos encontrados nos óleos essenciais. No entanto, dada a sua fraca 

solubilidade em água e a necessidade de elevadas concentrações para obter o efeito 

terapêutico desejado a eficácia destes compostos é limitada (Mastelić et al., 2008). 
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É esperado que a crescente procura dos óleos essenciais se continue a manter, não só 

como consequência da exigência dos consumidores por produtos naturais, mas também 

dado o amplo uso destes compostos.  

As utilizações agroindustriais constituem um impulso fundamental para a taxa atual de 

investigação interdisciplinar nos óleos essenciais de plantas, essa é direcionada para o 

aumento da produção e melhoria da qualidade dos óleos (Sangwan et al., 2001). 

4.2. Óleo essencial de Thymbra capitata 

 

4.2.1. Rendimento e Composição 

De acordo com Salgueiro (1994), o óleo essencial de T. capitata obtido a partir de material 

colhido em várias localidades do Algarve e uma da Estremadura apresentou um rendimento 

médio de 2,2% (v/m). Foram identificados 40 constituintes. Uma característica comum a 

todas as populações estudadas é a sua grande homogeneidade química e uma 

percentagem sempre elevada em carvacrol (60,0-63,8%). Os seus precursores biogenéticos 

(γ -terpineno, e p-cimeno) estão habitualmente presentes em percentagem de algum modo 

significativa (8,5-9,5% e 6,0-7,5%, respetivamente), por seu turnoo, o timol encontra-se 

sempre em baixa concentração (0,1-0,3%). Os compostos sesquiterpénicos estão pouco 

representados no óleo essencial deste táxon, destacando-se apenas o β-cariofileno (2,0-

2,5%). Os óleos essenciais de populações espontâneas da Estremadura apresentaram 

teores de 70 a 75% de fenóis, constituídos principalmente por carvacrol e cerca de 5% de 

timol. A fração terpénica contém α -pineno e β-Cariofileno (Costa, 1975). 

Estudos sobre o rendimento e composição de uma mesma população, silvestre e cultivada, 

em vários estados vegetativos foram realizados por Salas (2005). No estado de frutificação 

(flores e folhas) para a população silvestre obteve-se um rendimento entre os 2,11% e 4,9%, 

para o mesmo estado e na população cultivada o rendimento foi de 1,77-2,33%. Em relação 

à composição química dos vários estados da população silvestre, foram identificados 11 

componentes que representam mais de 98% do total, nos quais se destacam o carvacrol 

com valores superiores a 75% do total, seguindo-lhe o p-cimeno (7,72-9,62%). Os 

componentes com valores acima de 1% são o γ -terpineno, β-mirceno, α-terpineno, linalol e 

o β-cariofileno óxido). Na população cultivada, para o estado de frutificação, não se registam 

diferenças significativas em relação à silvestre, só uma ligeira subida no teor do carvacrol e 

diminuição no valor de p-cimeno e α-terpineno. 

Na mesma linha de entendimento Nolasco et al. (1998) em populações do Algarve verificou 

que o óleo de Thymbra capitata é basicamente constituído por carvacrol (70%). Entre os 
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outros, os componentes mais representativos são os monoterpenos p-cimeno (9%),               

γ -terpineno (7%) e o sesquiterpeno β-cariofileno. 

Proença da Cunha (1983) estudou a mesma população silvestre de T. capitata em diversas 

alturas do ano, de modo a corresponderem às diferentes fases do ciclo vegetativo, tendo 

obtido os seguintes rendimentos: 0,4% antes da floração, 1% no início da floração, 1,4% em 

plena floração e 1,7% depois da floração. Também analisou a variação das percentagens de 

timol e carvacrol nos quatro períodos de vida vegetativa, concluindo que é a fase da plena 

floração a que corresponde a um maior teor de carvacrol. 

Usando material na fase de floração os monoterpenos oxigenados dominam a composição 

do óleo essencial de T. capitata, com o carvacrol a ser o mais representativo deste grupo 

(79%). O rendimento do óleo foi de 2,9% (Faleiro et al., 2005). Também na fase vegetativa 

os monoterpenos oxigenados continuam a ser o grupo mais representativo, com uma 

percentagem dominante de carvacrol (72%), porém o rendimento é de 0,6% (Miguel et al., 

2005). 

4.2.2. Fração Fenólica: carvacrol e timol 

O carvacrol (Figura 7) e o timol (Figura 8) são compostos fenólicos constituídos por um 

grupo hidroxilo (OH), ligado a um anel aromático ou benzeno, o que os distingue dos álcoois 

(Bowles, 2003).  

 

 

 

 

Figura 7  – Carvacrol (WHO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  – Timol (WHO, 2010). 
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No Quadro 1 resumem-se as principais características físico-químicas do timol e carvacrol.  

Quadro 1 – Carvacrol e timol (adaptado de Hunter, 2009) 

 

De acordo com a World Health Organization (WHO) os resíduos de timol e carvacrol 

permitidos nos alimentos, sem risco para os consumidores, não devem exceder os 50 mg 

kg-1. (Pérez-Alfonso et al., 2012). 

4.3. Atividade Biológica   

O óleo essencial de Thymbra capitata, rico em carvacrol, é um potencial agente 

antibacteriano e antifúngico (Goren et al., 2003). É reconhecido ao carvacrol propriedades 

anti-inflamatórias (Lima et al., 2013) e ao carvacrol e timol o efeito antimutagênico (Mezzoug 

et al., 2007) assim como uma elevada atividade antioxidante (Chizzola et al., 2008). 

Segundo Bavadekar (2012) é atribuído ao carvacrol a apoptose em células cancerosas da 

próstata. A baixa toxicidade deste composto, juntamente com o seu cheiro e sabor 

 Carvacrol Timol 

Designação química 5-isopropil2-metil-fenol 2-isopropil5-metil-fenol 

Fórmula química C10H14O C10H14O 

Características Físicas Líquido incolor Pó cristalino branco 

Ponto de Fusão 1 ºC 48,5-49,5 ºC 

Ponto de Ebulição 236-237 ºC 233 ºC 

Odor Odor fenólico e herbáceo Odor fenólico suave e herbáceo 

Solubilidade 
Ligeiramente solúvel em água, 

solúvel em etanol e clorofórmio 

Ligeiramente solúvel em água, 

solúvel em etanol e clorofórmio 

Aplicações 
Antisséptico em utilizações 

dentárias 

Usado em alguns cosméticos 

como um fungicida, fragrâncias, 

sabonetes e produtos de uso 

doméstico. Com propriedades 

fungicida e antimicrobial 
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agradáveis, possibilita o seu uso como aditivo alimentar como aromatizante e/ou para evitar 

a contaminação bacteriana (Ultee & Smid, 2001). O carvacrol é aprovado pela FDA (U.S. 

Federation of Food and Drug Administration) para uso alimentar e foi incluído na lista dos 

aromatizantes químicos pelo Conselho Europeu (Vincenzi, 2004). 

Derivados de carvacrol e timol têm sido desenvolvidos de forma a aumentar a sua atividade 

antimicrobiana (Mathela et al., 2010). 

Para Faleiro et al. (2005) a atividade antioxidante e antibacteriana do óleo essencial de T. 

capitata faz deste um dos mais promissores para aplicação em sistemas alimentares, 

contudo o seu forte aroma pode constituir um obstáculo à sua utilização. 

A atividade antimicrobiana dos óleos essenciais pode ser explicada pelo caráter lipofílico 

dos monoterpenos presentes na sua constituição. O efeito do timol, carvacrol, γ-terpineno e 

p-cimeno deve-se, pelo menos parcialmente, a uma perturbação da fração lipídica da 

membrana plasmática do microrganismo, que resulta na alteração das propriedades da 

membrana. Os compostos podem assim atravessar as membranas celulares e penetrar no 

interior da célula, interagindo com os locais intracelulares críticos para a atividade 

antibacteriana. Ao ocorrer a perturbação da integridade da membrana as suas funções são 

comprometidas, não só como uma barreira mas também como matriz para as enzimas e 

como transdutor de energia (Cristiani et al., 2007). 

Embora muitos sejam os estudos focados na atividade biológica dos óleos essenciais, os 

ensaios de citotoxicidade são, por sua vez, escassos. Os ensaios de segurança e tolerância, 

para o desenvolvimento de produtos biológicos para utilização humana e/ou animal, são 

fundamentais (Zuzarte et al., 2013).  

Com base em estudos realizados, o carvacrol e o timol podem ser utilizados como 

pesticidas e herbicidas alternativos aos convencionais, bem como inseticidas. No entanto 

mais estudos serão necessários para determinar o custo, a aplicabilidade, a segurança e 

fitotoxicidade dessas substâncias nas plantas em cultura (Kordali et al., 2008). 

Estudos demonstram que biocidas naturais, como o carvacrol e timol, reduzem a resistência 

bacteriana aos antibióticos através de um efeito sinérgico (Palaniappan & Holey, 2010).  

4.3.1. Atividade Antioxidante 

A oxidação lipídica tem um papel muito importante na indústria alimentar, dado a 

possibilidade de formação de compostos sensoriais indesejáveis e tóxicos. Uma maneira 

para evitar a oxidação dos alimentos é através da utilização de antioxidantes. Os 

antioxidantes sintéticos atualmente utilizados na indústria alimentar têm apresentado alguns 

efeitos nocivos para a saúde. Nesse sentido, há um interesse crescente pelos antioxidantes 
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naturais, derivados de plantas. Numerosos estudos têm demonstrado que os óleos 

essenciais apresentam uma enorme fonte de compostos que exibem atividade antioxidante, 

e que podem ser usados como antioxidantes naturais nas indústrias alimentar, farmacêutica 

e cosmética. No entanto, poderão existir alguns inconvenientes em consequência da 

complexa composição dos óleos essenciais (Hazzit et al., 2006; Miguel, 2009). 

Dado o efeito antioxidante do óleo essencial de T. capitata (carvacrol quimiotipo) e o efeito 

antibacteriano de Thymus zygis (timol quimiotipo) a inclusão de uma mistura de ambos no 

alimento tem um efeito combinado na conservação do peixe (Álvarez et al., 2011).  

Estudos científicos demonstram que compostos como o carvacrol e timol atuam sobre os 

radicais livres e peroxidação lipídica contribuindo para a prevenção de doenças como o 

cancro e doenças cardiovasculares (Öztürk, 2012). 

4.3.2. Atividade Antibacteriana 

De acordo com Rasooli (2003), os compostos aromáticos como o carvacrol, timol e p-

cimeno, que representam mais de 75% da composição química do óleo essencial de T. 

capitata, apresentam fortes propriedades antibacterianas. 

O óleo de Thymbra capitata apresenta uma intensa atividade antibacteriana contra as 

bactérias Gram (+) Staphylococcus aureus e bactérias Gram (-) Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa, sendo maior a sua atividade 

quanto maior o teor de timol na composição do seu óleo. Esta eficácia não se encontra 

apenas associada ao timol e carvacrol, ambos conhecidos por serem fortes agentes 

antimicrobianos, mas também devido à presença de outros compostos biologicamente 

ativos como o p-cimeno, α-pineno, α-terpineol, e outros (Tommasi et al., 2009). 

Estudos demonstram que o carvacrol e o timol possuem uma significante atividade 

antibacteriana in vitro contra algumas estirpes de Escherichia coli e outras bactérias (Rivas 

et al., 2010). 

A toxicidade do carvacrol tem sido atribuída à sua capacidade de permeabilizar a membrana 

citoplasmática das bactérias. Cox et al. (2007) verificaram que o carvacrol foi o único 

composto capaz de desintegrar a membrana externa de Pseudomonas aeruginosa. 

O carvacrol (0-0,06 mg / ml) reduziu a contagem viável e a taxa específica de crescimento 

máximo de Bacillus cereus, uma redução acentuada (80%) na produção de toxina diarreica 

foi observada na presença de 0,06 mg / ml de carvacrol, reduzindo desse modo o risco de 

produção de toxinas e aumentando a segurança dos alimentos. Concentrações baixas de 

carvacrol não afetam o aroma e sabor dos alimentos (Ultee & Smid, 2001). 
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De acordo com Mathela et al. (2010), mesmo em concentrações mais baixas o carvacrol 

apresenta maior atividade antibacteriana do que a do seu isómero timol contra as estirpes 

de bactérias testadas (Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 

Staphylococcus epidemidis e Escherichia coli). 

A eficácia como antimicrobiano está dependente da planta, composição do óleo essencial e 

microrganismo testado (Miceli et al., 2009). De acordo com este autor, Candida albicans e 

Candida glabrata são muito sensíveis ao óleo de T. capitata. 

Segundo Pérez-Alfonso et al. (2012), o efeito inibitório do timol e carvacrol em Penicillium 

digitatum e Penicillium italicum, faz com estes representem uma forte alternativa no controlo 

pós-colheita do limão, pela sua adição nas ceras utilizadas nas linhas de embalagem.  

Estes compostos atuam sobre a membrana celular, alterando a sua permeabilidade. Por 

outro lado, é possível que núcleos aromáticos contendo grupo polar, possam fazer ligações 

de hidrogénio com os sítios ativos de enzimas microbianas alvo, o que favorecerá a 

atividade antimicrobiana (Cleff et. al., 2010) 

4.3.3. Atividade Antifúngica  

O óleo essencial de T. capitata foi capaz de destruir a biomassa e inibir a atividade 

metabólica de distintos biofilmes de Candida spp. demonstrando um potente efeito 

“anticandida”. Estes resultados vêm reforçar o potencial de interesse no óleo essencial de T. 

capitata como antibiofilme para ser utilizado isoladamente ou associado às terapias 

antifúngicas clássicas, de forma a combater fenómenos de resistência (Palmeira-de-Oliveira 

et al., 2012). 

A atividade antifúngica do carvacrol e timol sobre Yarrowia lipolytica foi verificado depois de 

se ter adicionado óleo essencial rico nestes compostos no meio do seu crescimento 

(Chatzifragkou et al., 2011). Estes compostos atuam sobre as hifas e levam à sua 

degeneração libertando para o exterior o conteúdo citoplasmático (Zambonelli et al., 1996 

cit. in Peter, 2012). 

O óleo essencial de T. capitata apresenta potencialidades como agente antifúngico o que 

reforça a necessidade de estudos de toxicidade, nomeadamente a determinação de 

concentrações ótimas para aplicações clinicas (Salgueiro, 2007 cit. in Figueiredo et al., 

2007). 

Segundo Šipailienė et al. (2006), os resultados confirmam o potencial do uso de óleos 

essenciais de plantas na conservação de alimentos na indústria alimentar contra bactérias e 

fungos. Contudo, aspetos importantes como a variação na composição química e os efeitos 

sobre as características sensoriais também terão que ser equacionadas. 
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Para além das atividades referidas o carvacrol e timol podem ser apontados como 

pesticidas, herbicidas, bem como inseticidas alternativos. No entanto mais estudos serão 

necessários para determinar o custo, aplicabilidade, segurança e fitotoxicidade na cultura 

por esses agentes (Kordali, 2008). 
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III – MATERIAIS E MÉTODOS 

1. Material vegetal  

A colheita de sementes de, pelo menos, 15 indivíduos de cada população de T. capitata 

escolhidos aleatoriamente, decorreu entre setembro de 2005 e agosto de 2007, no manto 

basáltico de Lisboa, Serra da Arrábida e Algarve (Quadro 2). 

Quadro 2 – Local, região, ano de recolha e parâmetros geográficos referentes às populações de Thymbra capitata onde se colheram 
sementes para os estudos da biologia da germinação da espécie 

População Localidade Região Ano Longitude (ºW) Lati tude (ºN) Altitude (m) 

A 
Outão-

Arrábida 
Setúbal 2005 8º 56´175' 38º 29´766' 13 

B Palmela Setúbal 2005 8º 56´749' 38º 33´488' 17 

C Alcoitão Cascais 2005 9° 23´652' 38° 44´038' 101 

E Monsanto Lisboa 2005 9º 13´152' 38º 42´49' 80 

E6 Monsanto Lisboa 2006 9º 13´152' 38º 42´49' 80 

E7 Monsanto Lisboa 2007 9º 13´152' 38º 42´49' 80 

F 
Vila Fresca 
de Azeitão 

Setúbal 2005 8° 59´783' 38° 31´497' 111 

T Tavira Algarve 2005 7° 38´58' 37° 8´015' 5 

 

Depois de limpas, as sementes foram devidamente acondicionadas em envelopes de papel, 

à temperatura ambiente (± 20 °C), até se proceder aos ensaios de germinação, que se 

realizaram de outubro de 2007 a março de 2008. 

Nos ensaios de propagação vegetativa, o material vegetal de T. capitata utilizado foi obtido a 

partir de populações cultivadas (Quadro 3) no campo experimental do Instituto Superior de 

Agronomia (ISA) (Figura 9).  

 

 

 

 

Figura 9  – Campo experimental do ISA. 
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Quadro 3 – Localidade e região das plantas de T. capitata cultivadas no campo experimental do ISA 

População Localidade Região 

B Monsanto-Gafanhoto Lisboa 

C Monsanto-Serafina   Lisboa 

D Palmela  Setúbal 

E Alcoitão Cascais 

F Albarquel-Arrábida   Setúbal 

G Outão-Arrábida   Setúbal 

H Palmela – Moinhos Vivos Setúbal 

 

Na caracterização e quantificação dos óleos essenciais foram analisadas populações, com 

plantas quer do campo experimental do ISA, colhidas em março de 2007, em pré-floração e 

em agosto de 2007, em plena floração (Quadro 3), quer do habitat natural (silvestres), 

colhidas em março de 2006, em pré-floração (Quadro 4). O material colhido foi seco 

naturalmente ao abrigo da luz e conservado em sacos de papel à temperatura ambiente (± 

20 ºC) para depois ser submetido a hidrodestilação. 

Quadro 4 – Localidade e região das plantas silvestres de Thymbra capitata utilizadas na caracterização e quantificação dos óleos 
essenciais 

População Silvestre Localidade Região 

A Azeitão  Setúbal  

B Monsanto-Gafanhoto   Lisboa 

C Monsanto-Serafina   Lisboa 

D Palmela Setúbal 

E Alcoitão Cascais 

F Albarquel-Arrábida   Setúbal 

G Outão-Arrábida   Setúbal 

H Palmela – Moinhos Vivos Setúbal 

I Algoz Algarve 

 

1.1. Biologia de germinação de T. capitata 

Foram realizados dois ensaios de germinação, um onde foram testados os fatores 

temperatura e fotoperíodo, com o objetivo de otimizar as condições de germinação de 

sementes de todas as populações recolhidas. No outro ensaio foram utilizadas sementes 

com diferentes períodos de armazenamento (1 a 3 anos) de uma única população, de forma 

a estudar a sua influência na taxa de germinação. A percentagem de germinação de 
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sementes (G) foi calculada pela fórmula G = (N/A) x 100, em que: N = número de sementes 

germinadas; A = número de sementes na amostra (A = 100). Unidade: %. 

1.1.1. Condições de germinação 

Por cada população e modalidade foram utilizadas quatro repetições de 100 sementes. As 

sementes foram colocadas sobre dois discos de papel de filtro em placas de Petri de 9 cm 

de diâmetro. A humidade no interior das caixas foi mantida através de algodão hidrófilo 

embebido em água destilada e controlada sempre que necessário. Posteriormente as 

sementes foram colocadas em câmaras de crescimento de controlo automático de luz e 

temperatura. Os regimes de temperatura utilizados foram: 10 ºC, 15 ºC, 20 ºC e a 

temperatura alternada de 10/20 ºC. Todas as modalidades foram sujeitas a um fotoperíodo 

de 12 horas de luz e à escuridão total (placas de Petri embrulhadas em papel de alumínio). 

O ensaio de germinação decorreu num período de 30 dias, com observações de dois em 

dois dias. As observações efetuadas às sementes ao abrigo da luz foram executadas 

apenas na presença de luz verde, uma vez que esta não ativa o processo de germinação e 

pode ser utilizada como luz de segurança (Caixinhas, 1988). Uma semente considerou-se 

germinada quando se observou a eclosão da radícula do seu invólucro seminal (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10 – Semente germinada de T. capitata. 

1.1.2. Germinação de sementes com diferentes períod os de armazenamento  

O efeito do período de armazenamento de sementes na taxa de germinação foi avaliado 

com as sementes incubadas a uma temperatura constante de 15 °C e sujeitas a um 

fotoperíodo de 12 horas de luz. A escolha da temperatura de 15 °C fundamentou-se nos 

resultados de Thanos & Doussi (1995) e Thanos et al. (1995) em estudos de germinação de 

várias espécies de Labiadas. A montagem e o acompanhamento do ensaio foram idênticos 

aos do ensaio anterior. 

1.1.3. Viabilidade das sementes de T. capitata  

A viabilidade das sementes de T. capitata foi verificada pelo teste bioquímico do 

“Tetrazolium”, um método indireto, frequentemente aplicado para avaliação da viabilidade 

das sementes (Hendry & Grime, 1993). Este método baseia-se na distribuição no embrião 

de áreas coradas, de acordo com a existência de tecidos vivos, nos quais as enzimas do 

grupo de desidrogenases são responsáveis por processos de redução. Pela redução dos 
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sais de “tetrazolium” incolor, as células vivas são coradas de vermelho para formar um 

vermelho “formazan”. Na ausência de atividade enzimática os tecidos mortos permanecem 

descorados. O procedimento normal utilizado é o de embeber as sementes em água por 

cerca de 20 horas, em seguida cortar ou perfurar o tegumento da semente para facilitar a 

entrada da solução aquosa a 1% de “tetrazolium” e colocar as sementes no escuro por 48 

horas (Bonner, 1974 cit. in FAO, 1985). Na ausência de elementos bibliográficos quanto à 

aplicação de “tetrazolium” em T. capitata e tendo em consideração que a reação de redução 

dos sais de “tetrazolium” na presença das desidrogenases é afetada pelo pH, temperatura, 

pressão atmosférica, concentração dos sais da solução e sensibilidade à luz, este 

procedimento foi adaptado e usado para determinar a viabilidade das sementes não 

germinadas no final do período de germinação. Assim, trataram-se as sementes com a 

solução de “tetrazolium” (1%), incubando-se a 30 ºC, na obscuridade durante 48 horas. Na 

interpretação dos resultados obtidos foram consideradas viáveis somente as sementes em 

que o embrião e o endosperma se encontravam completamente corados (Figura 11). Por 

razões práticas, foram escolhidas as sementes que não germinaram na modalidade de 10-

20 °C e com fotoperíodo de 12 horas.  

 

 

 

 

 

Figura 11 – Semente viável de T. capitata. 

 

1.2. Propagação vegetativa de T. capitata 

Os ensaios de propagação vegetativa, efetuados com objetivo de avaliar da época de 

propagação, decorreram em dois períodos diferentes, o primeiro no outono/inverno e o 

segundo na primavera/verão. As estacas de T. capitata foram colhidas em plantas-mãe da 

coleção existente no campo experimental do ISA.  

O enraizamento das estacas foi realizado no setor de horticultura do ISA, numa estufa de 

aclimatização com ventilação manual, de orientação este-oeste, cujo material de cobertura é 

o poliéster estratificado com fibra de vidro, com rega manual, os tempos de rega e 

espaçamento entre regas foram efetuados de acordo com época do ano. Por cada 

população estudada foram utilizadas 64 estacas e em todas aplicado, na extremidade basal 

(±1cm), um regulador de crescimento em pó, a 0,8%, o ácido indol-3-butírico (Seradix®). 
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1.2.1. Época de Outono/Inverno 

No período de outono/inverno foram colhidas estacas dos ramos com cerca de 5 cm de 

comprimento e com pelo menos dois nós, sendo-lhes removidas as folhas da parte inferior. 

A extremidade basal (±1cm) foi mergulhada no regulador de crescimento e foram colocadas 

duas estacas por vaso (gifys) em propagadores na estufa (Figura 12). O substrato consistiu 

numa mistura de turfa e perlite de proporção 1:1. A propagação foi efetuada no dia 

16/11/2007 e após 30 dias contabilizaram-se as estacas que sobreviveram e enraizaram 

(Anexo II). 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Montagem do ensaio da plantação das estacas de T. capitata. 

1.2.2. Época de Primavera/Verão 

Em 16 de abril de 2008 procedeu-se à recolha de estacas com cerca 5 cm de comprimento 

e com pelo menos dois nós, às quais também foram retiradas as folhas da parte inferior e a 

extremidade basal mergulhada no regulador de crescimento, sendo o processo de 

propagação e de condução do ensaio semelhantes ao do ensaio de outono/inverno.  

1.3. Caracterização morfológica das populações exis tentes na coleção do ISA 

Em 2007 e 2008 foi efetuada a caracterização ex-situ, no campo experimental do ISA, de 

sete populações de T. capitata provenientes de diferentes regiões de Portugal (Figura 13).  

 

 

 

 

Figura 13 – Observação dos descritores morfológicos de T. capitata no campo experimental do ISA (2007). 

Vinte e sete descritores morfológicos foram determinados, 16 qualitativos e 11 quantitativos. 

A lista de descritores para a espécie T. capitata (Quadro 5) foi baseada na obtida para o 

género Thymus (Faria, 2005 -Projecto Agro 34 & Amaro et al., 2008). 
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Quadro 5 – Lista de descritores para caracterização morfológica de T. capitata, adaptado de Faria, 2005 e Amaro et al., 2008. 

Descritor nº Descrição 

1 Observação em 10 plantas ao acaso  
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

2 Média, em mm, medida da base da planta até ao topo. Média de 10 plantas, ao acaso, 
imediatamente antes da floração 

3 Média, em mm, de 10 plantas ao acaso, imediatamente antes da floração 

4 Observação em 10 plantas ao acaso  
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

5 Média, em mm, de 5 ramos/planta, em 10 plantas ao acaso, imediatamente antes da 
floração 

6 Média, em mm, de 5 ramos/planta, medida na base do ramo em 10 plantas ao acaso, 
imediatamente antes da floração 

7 Observação em 10 plantas ao acaso  
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

8 Observação em 10 plantas ao acaso  
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

9 Observação em 10 plantas ao acaso  
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

10 Média, em mm, de 5 ramos/planta, em 10 plantas ao acaso, em plena floração 

11 Observação em 10 plantas ao acaso  
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

12 Média, em mm, de 1 folha (limbo+pecíolo)/ramo, em 5 ramos/planta, medida em ramos 
da base, em10 plantas ao acaso, imediatamente antes da floração 

13 Média, em mm, de 1 folha/ramo, em 5 ramos/planta, medida em ramos da base, em10 
plantas ao acaso, imediatamente antes da floração 

14 Média, em mm, na parte mais comprida do limbo, de 1 folha/ramo, em 5 ramos/planta, 
medida em ramos da base, em10 plantas ao acaso, imediatamente antes da floração 

15 Observação em 10 plantas ao acaso  
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

16 Observação em 10 plantas ao acaso  
(Decisão expressa em % de presenças) 

17 Observação utilizando a RHS Colour Chart 
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

18 Média, em mm, de 1 flor/ramo, em 5 ramos, em10 plantas ao acaso, em flores 
completamente abertas 

19 Observação utilizando a RHS Colour Chart 
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

20 
Média, em mm, de 1estilete/flor/ramo, em 5 ramos, em10 plantas ao acaso, em flores 
completamente abertas 
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

21 
Observação de 1estilete/flor/ramo, em 5 ramos, em10 plantas ao acaso, em flores 
completamente abertas 
(Decisão pelo caracter com maior predominância) 

22 
Observação de 1estilete/flor/ramo, em 5 ramos, em10 plantas ao acaso, em flores 
completamente abertas 
(Decisão expressa em % de presenças) 

23 Data do aparecimento das primeiras flores completamente abertas 

24 
Observação de 1flor/ramo em 5 ramos, em10 plantas ao acaso, em flores 
completamente abertas 
(Decisão expressa em % de presenças) 

25 Data quando 50% das flores estão completamente abertas 
26 Data quando as últimas flores entram em senescência 
27 Peso, em gramas, de 100 frutos/planta, em 10 plantas ao acaso 
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Os descritores foram acompanhados em dois anos consecutivos de crescimento vegetativo 

da espécie, por forma a eliminar influência do clima e aferir resultados (Póvoa, 2008, Póvoa 

et al., 2006). A observação foi executada em quatro fases: a fase anterior à floração, a fase 

do início da floração, a fase de plena floração e a fase final da floração. A ficha de 

observação dos descritores morfológicos (Anexo I) foi elaborada a partir da descrição 

botânica da espécie nas floras (Franco 1984) e baseada na obtida para o género Thymus 

(Faria, 2005 - Projecto Agro 34). As características observadas em cada uma das quatro 

fases de observação, assim bem como os respetivos acrónimos, constam no seguinte 

quadro (Quadro 6). 

Quadro 6 – Época de observação dos descritores morfológicos utilizados na caracterização de T. capitata  
(1- fase anterior à floração, 2- fase do início da floração, 3- fase de plena floração 4- fase final da floração) 

 

 

Época de Observação  Características Observadas  Acrónimo  
1 Porte da planta Porte 
1 Altura da planta Altura 

1 Diâmetro da planta Diâmetro 

1 Densidade da folhagem dens_f 

1 Comprimento do ramo comp_r 

1 Espessura do ramo esp_r 

1 Distribuição das folhas no ramo distr_f 

1 Forma da folha for_f 

1 Comprimento da folha (limbo+pecíolo) comp_l.p 

1 Largura do limbo larg_l 

1 Predominância de nervuras na face interior ner_facinf 

1 Comprimento do limbo comp_l 

1 Variegação  varieg_ 

1 Cor da folha cor_folha 

2 Data do início da floração dat_inic.f 

2 Ramos das partes em flor pos_fl 

2 Densidade das flores dens_fl 

2 Diâmetro da flor diam_flor 

2 Cor das pétalas  cor_pet 

2 Comprimento do estilete comp_est 

3 Principal cor do estilete cor_est 

3 Estilete: presença de uma zona mais intensa int_est 

3 Esterilidade masculina est_mas 

3 Comprimento do escapo floral comp_e.f 

3 Data de plena floração dat_flor. 

4 Data do fim da floração dat_fim.f 

4 Peso de 1000 sementes peso_sem 
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1.3.1. Tratamento estatístico dos descritores morfo lógicos selecionados para T. 

capitata 

Foram observadas 10 plantas de cada população e 27 descritores morfológicos (11 

quantitativos e 16 qualitativos). A folha de cálculo do Excel foi utilizada para registo de 

dados, produzir médias, desvios padrões e gráficos. O programa Statistica, versão 7, foi 

usado para fazer análises de variância simples para os descritores quantitativos. Os 

descritores que não apresentam variância e cuja variância não foi significativa foram 

eliminados das restantes etapas de análises de dados.  

Foi feita uma análise estatística multivariada (análise aglomerativa – cluster analysis e a 

análise discriminante canónica), possibilitando assim relacionar o conjunto de características 

por população e formar grupos de semelhança ou dissemelhança das populações em 

estudo, tendo em contas as características observadas.   

O recurso à análise aglomerativa (cluster analysis) é feita quando temos uma matriz de 

dados multivariada resultante de medições em grande número de indivíduos, e queremos 

saber se existem grupos ou classes naturais. A análise discriminante destina-se a classificar 

indivíduos de acordo com grupos já existentes. Estes grupos podem ser derivados de 

fatores naturais ou podem ter sido formados através de uma análise aglomerativa, podendo, 

por isso, a análise discriminante ser um complemento útil à análise aglomerativa, ajudando a 

interpretar os seus resultados. 

O programa Excel foi utilizado também para a construção da matriz de dados das 

populações e dos descritores morfológicos. Esta matriz de dados foi submetida a análise 

estatística multivariada utilizando o programa STATISTICA, seguindo uma metodologia 

idêntica a Póvoa et al. (2006). Uma vez que as características observadas são muito 

díspares e os valores obtidos são observados em unidades diferentes procedeu-se à 

normalização da matriz inicial, com objetivo de evitar que as características com maior valor 

médio assumam maior peso nos coeficientes de semelhança. A normalização dos 

resultados consiste em calcular, para cada descritor morfológico, a média de todas as 

populações e o respetivo desvio padrão. Em seguida substitui se cada valor original pelo 

quociente entre a sua diferença em relação à média e o respetivo desvio padrão, de acordo 

com a seguinte fórmula:  

 

Sendo: Xij o Valor individual normalizado; xij, o valor individual original, xi, a média de todas 

as populações e Si o desvio padrão de todas as populações.  
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1.4. Extração dos óleos essenciais de T. capitata  

A extração dos óleos essenciais foi realizada por hidrodestilação, num aparelho de 

Clevenger modificado (Figura 14), no Laboratório do Departamento de Agroindústrias e 

Agronomia Tropical (DAIAT) do ISA, sob a coordenação da Professora Doutora Margarida 

Moldão Martins.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Aparelho de Clevenger modificado e representação esquemática dos seus componentes. 

Os óleos essenciais foram isolados a partir de folhas e inflorescências, dependendo do 

estado vegetativo. De acordo com o material vegetal disponível por cada população, foram 

utilizados entre 17 a 61 g de amostra vegetal, durante 1 hora, à temperatura de ebulição da 

água (100 ºC) e à pressão atmosférica. A ebulição da suspensão aquosa do material vegetal 

aromático leva a condensação dos vapores, na recolha da solução condensada verifica-se a 

separação de fases, sendo a sobrenadante a que corresponde aos óleos essenciais (Figura 

15). Os óleos essenciais recolhidos foram acondicionados em frascos de vidro, pesados e 

devidamente identificados. Posteriormente selados foram guardados à temperatura de 

refrigeração até análise. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15  – Fração sobrenadante do óleo essencial de T. capitata. 

 

Legenda:  

B – balão que contém a água e a amostra vegetal 

M – manta de aquecimento 

S – condensador 

T – tubo de recolha 



Caracterização e Valorização de Thymbra capitata (L.) Cav. 
 

32 

O rendimento total (RT) das extrações (m/m) foi calculado de acordo com a seguinte 

equação:   RT (% m/m) = 100×
vegetalmaterialdemassa

essencialóleodemassa
 

1.5. Caracterização da composição química dos óleos  essenciais de T. capitata 

A caracterização química dos constituintes dos óleos essenciais, obtidos por 

hidrodestilação, foi realizada por Cromatografia Gás-Líquido (GC), com deteção de 

ionização de chama (GC-FID) e por Cromatografia Gás-Líquido/espectrometria de Massa 

(GC-MS) no Laboratório do Centro Biologia Celular e Biotecnologia Vegetal da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, sob a orientação da Professora Doutora Ana Cristina 

Figueiredo. 

1.5.1. Cromatografia Gás-Líquido (GC) 

As análises de GC foram efetuadas num cromatógrafo Perkin Elmer 8700 (Figura 16), 

equipado com dois detetores de ionização de chama (FIDs), um sistema de tratamento de 

dados e um injetor, no qual duas colunas de polaridade diferente foram instaladas:  

� DB-1 de sílica fundida, de fase imobilizada de metilsilicone, (30 m x 0,25 mm d.i., 

espessura de filme 0,25 µm; J & W Scientific Inc., Rancho Cordova, CA, USA); 

�  DB-17HT de fase imobilizada em fenilmetilsilicone (30 m x 0,25 mm d.i., espessura 

de filme 0,15 µm; J & W Scientific Inc.).  

 

 

 

 

 

Figura 16 – Cromatógrafo Perkin Elmer 8700. 

A temperatura do forno foi programada, de 45-175 ºC, de 3°C min-1, e subsequentemente a 

15 ºC min-1 até 300 ºC. Atingida a temperatura de 300ºC, esta é mantida isotermicamente 

durante 10 min. A temperatura do injetor e detentor foi de 280 ºC e 290 ºC, respetivamente. 

O hidrogénio, gás de arrastamento, foi ajustado para uma velocidade linear de 30 cm s-1. As 

amostras foram injetadas utilizando a relação de repartição de fluxo 1:50. A composição 

percentual dos óleos foi calculada pelo método de normalização das áreas dos picos obtidos 

por GC, sem utilização de fatores de correção.   
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1.5.2. Cromatografia Gás-Líquido/espectrometria de Massa (GC-MS) 

Nas análises de GC-MS, utilizou-se um cromatógrafo Perkin Elmer Autosystem XL (Figura 

17), equipado com uma coluna de sílica fundida DB1 (30 m × 0,25 mm d.i., espessura de 

filme 0,25 µm; J & W Scientific Inc.) ligado a um espectrómetro de massa Perkin Elmer 

Turbomass (versão do software 5.0).  

 

 

 

 

Figura 17 – Cromatógrafo Perkin Elmer Autosystem XL. 

A temperatura do forno foi programada de 45 ºC a 175 ºC, com incrementos de 3 ºC min-1, e 

subsequentemente a 15 ºC min-1 até 300 ºC. Atingidos os 300 ºC a temperatura foi mantida 

durante 10 min. O injetor foi programado para uma temperatura de 300ºC, a linha de 

transferência para 280 ºC e a câmara de ionização para os 220 ºC. Foi utilizado o hélio 

como gás de arrastamento, ajustado para uma velocidade linear de 30 cm s-1.  

As amostras foram injetadas com uma repartição de fluxo de 1:40, foi utilizada uma energia 

de ionização de 70 eV, a corrente de ionização de 60 µA e uma gama de massas, 40-300 u. 

O tempo de varrimento foi de 1 s. A identidade dos compostos foi determinada por 

comparação dos seus índices de retenção em relação aos dos n-alcanos C9-C16, e 

espectros de massa, com os de padrões comerciais e compostos de referência presentes 

em óleos existentes no laboratório e por comparação com uma biblioteca de espectros de 

massa desenvolvida no Laboratório do Centro de Biologia Celular e Biotecnologia Vegetal, 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Biologia de germinação de T. capitata 

1.1. Análise Descritiva dos Resultados 

Interessou-se estudar a influência combinada entre os níveis de luminosidade e de 

temperatura na proporção de sementes germinadas da espécie de T. capitata. 

A análise descritiva dos resultados baseou-se no planeamento experimental por blocos 

casualizados, de forma a eliminar a variabilidade atribuída aos blocos (População). Deste 

modo, garante-se que os tratamentos e as diversas combinações dos níveis de fatores ficam 

livres do efeito por blocos. 

Primeiramente, efetuou-se uma análise estatística preliminar (software SPSS), descritiva 

dos blocos constituídos pelas zonas geográficas de onde são oriundas as sementes de T. 

capitata. 

As sementes foram recolhidas nas zonas de Outão, Palmela, Alcoitão, Monsanto, Vila 

Fresca de Azeitão e Tavira. Os dados relativos à população de Tavira foram retirados do 

estudo por apresentarem níveis de sucesso de germinação aproximadamente nulos.  

Relativamente a cada população é apresentado um quadro das estatísticas mais relevantes, 

assim como da análise dessas mesmas estatísticas, analisando separadamente cada nível 

dos fatores considerados:  

1. Luminosidade: L – com luz e E – ausência de luz; 

2. Temperatura: 10 ºC, 15 ºC, 20 ºC, 10/20 ºC.  

A variável em estudo é a percentagem de sementes germinadas.  
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� População A – Outão 

A percentagem média de germinação das sementes da região de Outão (pop A) foi de 

47,0%, sendo este valor igual ao da mediana (Quadro 7). 

Quando efetuada a análise descritiva dos vários níveis da temperatura observou-se que, em 

termos médios, a percentagem de sementes germinadas quando submetidas à temperatura 

10-20 ºC foi de 56,4%, valor relativamente superior às demais temperaturas da experiência, 

em particular, à temperatura de 20 ºC que atingiu 40% de germinação.  

No que concerne às condições de luminosidade, a percentagem média de sementes 

germinadas, mas significativamente diferente quando estas foram submetidas à luz, com 

50,1% de germinação comparativamente a 43,9% na ausência de luz. 

Quadro 7 – Estatísticas relativas à percentagem do número de sementes germinadas da população de Outão (A) 

 Total Temperatura º C Luminosidade  

10º 15º 20º 10º-20º E L 

Média 47,0 44,6 47,1 40,0 56,4 43,9 50,1 

IC (95%) para a média   

Limite Inferior 42,8 38,1 37,3 29,5 47,9 38,9 43,0 

Limite Superior 51,3 51,1 57,0 50,5 64,8 49,0 57,3 

Mediana 47,0 45,0 48,5 34,0 57,5 45,0 51,5 

Desvio Padrão 11,86 7,76 11,77 12,52 10,10 9,41 13,46 

Mínimo 28,0 34,0 28,0 30,0 35,0 31,0 28,0 

Máximo 69,0 57,0 62,0 67,0 69,0 59,0 69,0 

IC (95%) - intervalo de confiança no nível 95%  

As características já evidenciadas ficam igualmente exemplificadas nos gráficos das Fig. 18 

e 19. A temperatura alternada de 10/20 ºC, assim como a presença de luz, mostraram ser 

fatores favoráveis à germinação das sementes da região Outão (pop A). 
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Figura 18  – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator temperatura 
(Pop A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator luminosidade 
(Pop A). 
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� População B – Palmela  

De acordo com o Quadro 8 verifica-se que a percentagem média de sementes germinadas 

da População de Palmela (pop B) foi de 79,6%, valor próximo do da mediana (80,0%).  

Quadro 8 – Estatísticas relativas à % do número de sementes germinadas da população de Palmela (B) 

 Total  
Temperatura ºC Luminosidade  

10º 15º 20º 10º-20º E L 

Média 79,6 82,0 80,1 75,4 81,0 80,0 79,5 

IC (95%) para a média   

Limite Inferior 77,1 76,9 74,8 70,5 74,1 75,8 76,0 

Limite Superior 82,1 87,1 85,5 80,3 87,9 83,7 83,0 

Mediana 80,0 81,5 80,0 76,5 78,0 80,0 80,0 

Desvio Padrão 6,91 6,14 6,40 5,88 8,28 7,50 6,51 

Mínimo 66,0 75,0 70,0 66,0 71,0 70,0 66,0 

Máximo 95,0 95,0 91,0 82,0 93,0 95,0 93,0 

IC (95%) - intervalo de confiança no nível 95%  

Em termos médios, a percentagem de sementes germinadas quando submetidas à 

temperatura de 10 ºC foi de 82,0%, onde se verificou a maior taxa de germinação. Com a 

temperatura de 20 ºC registou-se a percentagem de germinação mais baixa nesta 

população, 75,4%. Todavia as diferenças não são significativas. 

No que diz respeito às condições de luminosidade, em termos médios, a percentagem de 

sementes germinadas quando estas são submetidas à ausência de luz foi de 80,0% de 

germinação, comparativamente a 79,5% quando sob o efeito da presença de luz, valores 

não significativamente diferentes. 

Pela análise dos gráficos das Fig. 20 e 21 pode constatar-se o que foi referido atrás. Apesar 

de a temperatura de germinação de 10 ºC apresentar a maior percentagem de germinação, 

não houve diferenças significativas entre as temperaturas de germinação 10 ºC, 15 ºC, 

20ºC, 10/20 ºC. 

Também o fator luminosidade, com a presença e ausência de luz, tem um efeito similar na 

percentagem de sementes germinadas. 
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Figura 20 – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator temperatura 
(Pop. B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21  – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator luminosidade 
(Pop. B). 
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� População C – Alcoitão  

Analisando o Quadro 9 referente à população de Alcoitão (pop C), verificou-se que a 

percentagem média de sementes que germinam foi de 87,2%, valor próximo da mediana 

(87,5%).  

Observou-se também que, em termos médios, a percentagem de sementes germinadas à 

temperatura de 15 ºC foi de 92,6%, o melhor resultado de germinação comparativamente 

com as outras temperaturas ensaiadas, em particular, com a temperatura de 20 ºC onde 

atinge 82,8% de sementes germinadas, mas as diferenças não são significativas. 

No que se refere às condições de luminosidade, em termos médios, a percentagem de 

sementes germinadas quando estas são submetidas ao tratamento com luz foi de 89,7%, 

face a uma percentagem de 84,7%, na ausência de luz. 

Quadro 9 – Estatísticas relativas à % do número de sementes germinadas da população de Alcoitão (C) 

 Total 
Temperatura Luminosidade  

10º 15º 20º 10º-20º E L 

Média 87,2 84,0 92,6 82,8 89,3 84,7 89,7 

IC (95%) para a média   

Limite Inferior 84,8 80,2 88,4 76,6 84,8 81,7 86,0 

Limite Superior 89,6 87,8 96,8 88,9 93,3 87,7 93,4 

Mediana 87,5 84,5 92,5 83,5 92,0 85,0 91,5 

Desvio Padrão 6,76 4,50 5,01 7,34 5,42 5,65 7,00 

Mínimo 74,0 78,0 84,0 74,0 80,0 75,0 74,0 

Máximo 100,0 91,0 100,0 94,0 96,0 94,0 100,0 

IC (95%) - intervalo de confiança no nível 95%  

Poderemos verificar essas características igualmente exemplificadas nos gráficos das Fig. 

22 e 23. A temperatura de 15 ºC evidenciou um bom desempenho na percentagem de 

sementes germinadas da região de Alcoitão (pop C), contudo não houve diferenças 

significativas entre as temperaturas de germinação 10 ºC, 15 ºC, 20 ºC, 10 /20 ºC.  

Também o fator luminosidade, com a presença e ausência de luz, não apresentou 

diferenças significativas na percentagem de sementes germinadas. 
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Figura 22 – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator temperatura 
(Pop C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator luminosidade 
(Pop C). 
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� População E – Monsanto  

Pela análise do Quadro 10 verificou-se que a percentagem média de sementes germinadas 

da população de Monsanto (pop E) foi de 75,8%.  

Na análise descritiva dos vários níveis de temperatura, observou-se que, em termos médios, 

a percentagem de sementes germinadas quando submetidas à temperatura alternada 10-20 

ºC foi de 87,4%, sendo este valor relativamente superior às demais temperaturas de ensaio, 

em particular no caso da temperatura de 10 ºC onde atingiu 57,0% de germinação.  

No que concerne às condições de luminosidade, em termos médios, a percentagem de 

sementes germinadas foi semelhante, sendo ligeiramente superior na presença de luz, com 

75,9%, em relação a uma percentagem de 75,8%, quando sujeitas à ausência de luz. 

Quadro 10 – Estatísticas relativas à % do número de sementes germinadas da população de Monsanto (E) 

 Total 
Temperatura ºC Luminosidade  

10º 15º 20º 10º-20º E L 

Média 75,8 57,0 74,6 84,4 87,4 75,8 75,9 

IC (95%) para a média   

Limite Inferior 70,9 49,6 68,7 77,9 84,2 68,6 68,1 

Limite Superior 80,8 64,5 80,6 90,9 90,6 82,9 83,7 

Mediana 78,0 59,0 74,0 82,5 87,5 77,0 80,0 

Desvio Padrão 13,84 8,91 7,13 7,78 3,85 13,47 14,64 

Mínimo 44,0 44,0 67,0 73,0 82,0 49,0 44,0 

Máximo 97,0 68,0 89,0 97,0 93,0 97,0 93,0 

IC (95%) - intervalo de confiança no nível 95%  

Analisando os gráficos das Fig. 24 e 25, poderemos constatar essas evidências. A 

temperatura alternada 10-20 ºC caracterizou-se por apresentar uma maior percentagem de 

sementes germinadas na população E (Monsanto).  

O efeito da luminosidade na percentagem de sementes germinadas nesta população, ainda 

que ligeiramente superior na presença de luz, foi semelhante em ambos os casos (na 

ausência e presença de luz na germinação). 
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Figura 24 – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator temperatura 
(Pop E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator luminosidade 
(Pop E). 
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� População F – Vila Fresca de Azeitão 

Analisando o Quadro 11 referente à população F, verificou-se que a percentagem média de 

sementes da região de Vila Fresca de Azeitão que germinaram foi de 82,8%. 

Quadro 11 – Estatísticas relativas à % do número de sementes germinadas da população de Vila Fresca de Azeitão (F) 

 Total  
Temperatura º C Luminosidade  

10º 15º 20º 10º-20º E L 

Média 82,8 82,1 85,3 81,4 82,5 78,6 87,0 

IC (95%) para a média   

Limite Inferior 79,8 71,8 81,5 73,7 77,1 74,4 83,6 

Limite Superior 85,8 92,4 89,0 89,0 87,9 82,9 90,5 

Mediana 84,0 83,5 84,5 82,5 81,5 80,0 89,0 

Desvio Padrão 8,35 12,33 4,53 9,16 6,50 7,99 6,54 

Mínimo 65,0 67,0 78,0 65,0 74,0 65,0 74,0 

Máximo  97,0 97,0 91,0 92,0 91,0 90,0 97,0 

IC (95%) - intervalo de confiança no nível 95%  

Quando efetuada a análise descritiva dos vários níveis da temperatura observou-se que, em 

termos médios, a percentagem de sementes germinadas quando submetidas à temperatura 

15 ºC foi de 85,3%, ligeiramente superior às demais temperaturas da experiência, em 

particular, à temperatura de 20 ºC que atinge 81,4% de germinação.  

No que respeita às condições de luminosidade, em termos médios, a percentagem de 

sementes germinadas quando estas são submetidas a luz, foi de 87,0% de germinação face 

a uma percentagem de 78,6% quando submetidas à ausência de luz. 

As características já evidenciadas ficam igualmente exemplificadas nos gráficos das Fig. 26 

e 27. A temperatura alternada de 10/20 ºC, assim como a presença de luz, mostraram ser 

fatores favoráveis à germinação das sementes da região de Vila Fresca de Azeitão (pop F). 
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Figura 26 – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator temperatura 
(Pop F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Box-plot da percentagem de sementes germinadas para cada um dos níveis do fator luminosidade 
(Pop F). 

As Figuras 28 à 35 ilustram as curvas de germinação acumulada das sementes das 

populações estudadas de T. capitata, submetidas às diferentes temperaturas e na ausência 

de luz e com fotoperíodo de 12 horas. Constatou-se que a germinação no período estudado 

evidenciou um comportamento exponencial até, aproximadamente, ao nono dia após 

instalação do ensaio, dia a partir do qual, de uma forma geral, cada população atinge o seu 

valor máximo de germinação. Para a maioria das populações a germinação das sementes 

iniciou-se a partir do terceiro dia de observação. Verificou-se que as populações ensaiadas 

não se mostraram fotossensíveis, com exceção das populações T-Tavira e F-Vila Fresca de 

Azeitão, todas as outras populações apresentaram taxas de germinação elevadas para as 

temperaturas ensaiadas.  
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Figura 28 – Germinação acumulada de sementes de T. capitata das populações A-Outão, B-Palmela, C-
Alcoitão, E-Monsanto, F-Vila Fresca de Azeitão e T-Tavira, submetidas à temperatura de 10 °C e com ausência 
de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Germinação acumulada de sementes de T. capitata das populações A-Outão, B-Palmela, C-
Alcoitão, E-Monsanto, F-Vila Fresca de Azeitão e T-Tavira, submetidas à temperatura de 10 °C e com um 
fotoperíodo de 12 horas . 
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Figura 30 – Germinação acumulada de sementes de T. capitata das populações A-Outão, B-Palmela, C-
Alcoitão, E-Monsanto, F-Vila Fresca de Azeitão e T-Tavira, submetidas à temperatura de 10°/20 ºC e com 
ausência de luz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Germinação acumulada de sementes de T. capitata das populações A-Outão, B-Palmela, C-
Alcoitão, E-Monsanto, F-Vila Fresca de Azeitão e T-Tavira, submetidas à temperatura de 10°/20 ºC e com um 
fotoperíodo de 12 horas . 
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Figura 32 – Germinação acumulada de sementes de T. capitata das populações A-Outão, B-Palmela, C-
Alcoitão, E-Monsanto, F-Vila Fresca de Azeitão e T-Tavira, submetidas à temperatura de 15 ºC e com ausência 
de luz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Germinação acumulada de sementes de T. capitata das populações A-Outão, B-Palmela, C-
Alcoitão, E-Monsanto, F-Vila Fresca de Azeitão e T-Tavira, submetidas à temperatura de 15 ºC e com um 
fotoperíodo de 12 horas . 
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Figura 34 – Germinação acumulada de sementes de T. capitata das populações A-Outão, B-Palmela, C-
Alcoitão, E-Monsanto, F-Vila Fresca de Azeitão e T-Tavira, submetidas à temperatura de 20 °C e com ausência 
de luz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Germinação acumulada de sementes de T. capitata das populações A-Outão, B-Palmela, C-
Alcoitão, E-Monsanto, F-Vila Fresca de Azeitão e T-Tavira, submetidas à temperatura de 20 °C e com um 
fotoperíodo de 12 horas . 
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1.2. Influência das variáveis temperatura e luminos idade nas populações de T. 

capitata 

Analisou-se também a correlação entre as variáveis temperatura e luminosidade na 

proporção de sementes germinadas nas diferentes populações.  

O modelo experimental por blocos completos aleatorizados permitiu comparar o efeito dos 

tratamentos sem o possível efeito dos blocos considerados. 

O modelo matemático pode ser escrito na seguinte forma: 

Xij= µ + Bi + Tj + Єij, com i=1,..,n e j=1,...,p. Sendo: 

xij, o valor observado da variável aleatória Xij; 

µ, a média total;  

Bi, o efeito de bloco, reflete o facto da unidade experimental ser o i-ésimo bloco  

Tj, o efeito do tratamento, reflete o facto de a unidade experimental receber o j-ésimo 

tratamento; 

Єij, a componente residual, representa todas as fontes de variação além dos tratamentos e 

blocos. O modelo pressupõe que a componente residual seja uma variável aleatória com 

distribuição N (0, σ2). 

Para facilitar a verificação deste pressuposto e estabilizar as variâncias, foi aplicada a 

transformação arcoseno aos valores da proporção do número de sementes germinadas.  

A análise de variância permitiu neste caso, testar a igualdade dos oito tratamentos em 

estudo, que resultam da combinação dos dois níveis do fator luminosidade e dos 4 níveis do 

fator temperatura. Sendo as hipóteses em estudo escritas como: 

H0: T1=T2=T3=T4=T5=T6=T7=T8=0   

Vs.   

H1: nem todos os Tj são nulos, com j=1,..,8 

Os resultados da análise de variância encontram-se resumidos na Quadro 12, sendo que, o 

teste respeitante aos blocos não é tido em conta pela razão de que o interesse foi estudar o 

efeito do tratamento, ou seja, a existência de blocos serviu para eliminar a fonte exterior de 

variação associada a estes.  
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Quadro 12 – Quadro resumo da análise de variância para o estudo do efeito dos tratamentos 

Fonte de Variação Soma de Quadrados Graus de 
Liberdade Média de Quadrados F 

Tratamento 0,3851 7 0,055 3,8052 

Blocos 4,2515 19 0,2238  

Erro 1,9228 133 0,0145  

Total 6,5593 159   

 

Como se pode verificar no Quadro 12 o valor da estatística de teste F é 3,8052, valor esse 

que é superior ao percentil 95 da distribuição F (7,133) (valor tabelado, aproximadamente 

igual a 2,0791), pelo que, para um nível de significância de 5%, existe evidência estatística 

suficiente para rejeitar a hipótese de igualdade entre os tratamentos. Efetivamente, a 

estatística apresenta um p-value aproximadamente igual a 0,00085.  

Importa assim, distinguir, quais os tratamentos que diferiram entre si. No Quadro 13 são 

apresentados os valores médios dos tratamentos, verificando-se a média da percentagem 

de sementes germinadas em cada um dos tratamentos. O melhor resultado de germinação 

(81,8%) foi obtido com a combinação temperatura alternada 10/20 ºC e fotoperíodo. Todavia 

não houve diferenças significativas, a um nível de 0,05, nos restantes tratamentos.  

Quadro 13 – Germinação média (%) de sementes de T. capitata em cada um dos tratamentos 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela são apresentados os dados originais dado que estes não afetam a sua analise. 

Letras diferentes indicam diferenças significativas a um nível de 0,05 pelo teste da MDS. 

 

Em todas os tratamentos ensaiados, as sementes de T. capitata revelaram capacidades 

germinativas acima dos 68%, o que nos indicia a sua elevada adaptabilidade no processo 

germinativo, quando sujeitas a diferentes condições.  

 

 

 

Tratamento 
Temperatura 

10 ºC 15 ºC 20 ºC 10/20 ºC 

Ausência de luz 68,6 a 74,6 a 70,1 a 76,1 a 

Fotoperíodo 71,3 a 77,3 a 75,5 a 81,8 b 
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1.3. Influência do efeito de armazenamento nas seme ntes de T. capitata 

De forma a avaliar o efeito do período de armazenamento de sementes sobre a sua 

germinação, foi testada numa população de Lisboa, com diferentes períodos de 

armazenagem (1 a 3 anos) a percentagem de germinação. As sementes utilizadas foram 

armazenadas em sacos de papel à temperatura ambiente (± 20 °C) até altura de realização 

do ensaio. 

A análise de variância dos resultados obtidos no ensaio de germinação, com objetivo de 

testar o efeito do ano de armazenamento de sementes de T. capitata da população E 

(Monsanto), mostrou diferenças significativas para o fator ano (Quadro14). 

 

Quadro 14 – Resultado da ANOVA factorial para o efeito de armazenamento na germinação de sementes de T. capitata da população de 
Monsanto (21-2-2008) 

Fator – Ano de Armazenamento Germinação (%) 2008 

2005 46,0% a 

2006 47,4% a 

2007 35,8% b 

Por coluna, letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste da MDS para um nível de significância de 0,05. 

As sementes apresentam uma melhor percentagem de germinação após um período de 

repouso, como ocorre em condições naturais. A percentagem máxima de germinação neste 

ensaio foi atingida com cerca de 1 ano e meio de armazenamento (ano 2006). Estes 

resultados estão de acordo com os de Valverde (1986). Este autor refere que este é o tempo 

máximo de viabilidade das sementes. 

 

1.4. Viabilidade das sementes de T. capitata 

Com o objetivo de testar a viabilidade das sementes de T. capitata, após o 1º ensaio de 

germinação, foi realizado o teste do tetrazolium nas sementes que não germinaram na 

modalidade 10/20 °C e de fotoperíodo de 12 horas. A análise de variância dos resultados 

mostrou diferenças significativas apenas para a população da região de Tavira, este facto 

parece explicar a baixa percentagem de germinação observada nessa população, uma vez 

que apresenta uma viabilidade inferior, comparativamente com as outras populações. 

(Quadro 15).  
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Quadro 15 – Resultado da ANOVA factorial para a viabilidade das sementes de T. capitata que não germinaram na modalidade 10 ºC/20 
ºC e Luz  

Fator – População Viabilidade (%) 

C – Alcoitão 51,6 a 

F – Vila Fresca de Azeitão 51,5 a 

B – Palmela 51,3 a 

A – Outão  51,1 a 

T – Tavira 49,6 b 

Por coluna, letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste da MDS para um nível de significância de 0,05.  

 

2. Propagação vegetativa de T. capitata em diferentes épocas  
 

No período de Outono/Inverno e de Primavera/Verão foram colhidas estacas, com cerca de 

5 cm de comprimento e com pelo menos dois nós, dos ramos de T. capitata de diferentes 

populações cultivadas. A extremidade basal (±1cm) foi mergulhada no regulador de 

crescimento e colocadas em vasos com substrato que consistiu numa mistura de turfa e 

perlite de proporção 1:1. O uso da perlite permite aumentar o arejamento e 

consequentemente aumentar o enraizamento. Foram propagadas 64 estacas, por 

população. Ambos os ensaios tiveram a duração de 30 dias e no final contabilizaram-se as 

estacas que sobreviveram e enraizaram. Da experiência contabilizou-se, por população, o 

número de estacas enraizadas em cada vaso, assim como o número total de estacas 

enraizadas e a respetiva percentagem do total em cada período ensaiado 

2.1. Período de Outono/Inverno 

A análise de variância dos resultados obtidos no ensaio de propagação vegetativa, na época 

de Outono/inverno, mostrou diferenças significativas (para um intervalo de confiança de 

95%) para as diferentes populações (Quadro 16). Isto significa que nesta época a 

percentagem de enraizamento é muito heterogénea e dependeu da população estudada. 
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Quadro 16 – Resultado da ANOVA fatorial para os efeitos da população no enraizamento de estacas de T. capitata de várias populações, 
na época de Outono/inverno  

Fator  Enraizamento (%)  

População  

B – Monsanto (Gafanhoto) 34,4 d 

C – Monsanto (Serafina),  68,8 bc 

D – Palmela 95,3 a 

E – Alcoitão 67,2 c 

F – Allbarquel 71,9 bc 

G – Outão  87,5 ab 

H – Palmela (Moinhos Vivos) 76,6 bc 

Significância *** 

*** significante a um nível de probabilidade 0,05.  

Letras diferentes indicam diferenças significativas a um nível de 0,05 pelo teste da MDS. 

 

2.2. Período de Primavera/Verão 

No segundo ensaio de propagação vegetativa, pela análise de variância dos resultados, 

verificou-se que, em termos médios, não existem diferenças significativas, para um intervalo 

de confiança de 95 % no que respeita às populações (Quadro 17). Quer isto dizer que a 

percentagem de enraizamento de estacas de T. capitata na época de Primavera/Verão é 

homogénea, não dependendo da população.  
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Quadro 17 – Resultado da ANOVA fatorial para os efeitos da população no enraizamento de estacas de T. capitata de várias populações, 
na época de Outono/inverno 

Fator  Enraizamento (%)  

População  

B – Monsanto (Gafanhoto) 92,2 a 

C – Monsanto (Serafina) 96,9 a 

D – Palmela 93,8 a 

E – Alcoitão 92,2 a 

F – Allbarquel 96,9 a 

G – Outão  100,0 a 

H – Palmela (Moinhos Vivos) 98,4 a 

Significância - 

Letras diferentes indicam diferenças significativas a um nível de 0,05 pelo teste da MDS. 

 

2.3. Enraizamento de estacas de T. capitata em diferentes épocas de propagação 

Pela Figura 36 pode-se constatar que a maior percentagem de enraizamento registou-se na 

época de primavera/verão com a população G, da região de Outão, a atingir valores de 

enraizamento de 100%, todavia todas as outras populações atingiram valores médios acima 

dos 92%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 – Enraizamento (%) de estacas de varias populações de T. capitata na época primavera/verão e época 

de outono/inverno. Letras diferentes indicam diferenças significativas a um nível de 0,05 pelo teste da MDS.  

População  

Enraizamento 

b 
a 
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Na época de Outono/Inverno a percentagem máxima de enraizamento ocorreu na 

população D, da região de Palmela (SAPEC), esta apresentou sempre, independentemente 

da época de propagação, uma percentagem de enraizamento superior a 90%. 

Verificou-se que a escolha da mistura de turfa e perlite na proporção 1:1 e o uso do 

regulador de crescimento ácido indol-3-butírico (AIB), nos ensaios realizados de propagação 

vegetativa de estacas de T. capitata, parecem ter um efeito positivo na percentagem de 

enraizamento, sobretudo na época de Primavera/Verão. 

3. Descritores morfológicos selecionados para T. capitata  

Após análises estatísticas preliminares a matriz final com os dados combinados das 

observações de campo de 2007 e 2008, para espécie T. capitata, consistiu em 5 populações 

e 11 descritores cujo valor médio se encontra no Quadro 18. Analisando o quadro podemos 

verificar que para a quase totalidade dos descritores analisados há diferenças altamente 

significativas entre populações, com exceção da largura do limbo e o peso de 1000 

sementes, que apresentaram variância não significativa (p>0,05).  

Quadro 18 – Valores médios dos descritores morfológicos observados em 2007 e 2008, das populações de T. capitata  

(1) Valores médios de 10 plantas por população. Médias com desvio padrão. Significância: n.s. – não há 

diferença estatística significativa; * - diferença estatística significativa (P <0,05); ** - diferença estatística 

muito significativa (P <0,01); *** - diferença estatística altamente significativa (P <0,001); 

Assim, para além dos descritores quantitativos largura do limbo e peso de 1000 sementes, 

também os qualitativos (porte, densidade da folhagem, distribuição das folhas no ramo, 

ramos das partes em flor, densidade das flores, forma da folha, predominância de nervuras 

na face interior, variegação, cor da folha, cor das pétalas, principal cor do estilete, estilete: 

presença de uma zona mais intensa, data do início da floração, esterilidade masculina, data 

Descritor Média (1) Significância  

Altura (mm) 426,6±58,5 *** 

Diâmetro da planta (mm) 712,5±91,2 *** 

Comprimento do ramo (mm) 445,8±60,9 *** 

Espessura do ramo (mm) 7,4±1,3 *** 

Comprimento do escapo floral (mm) 5,1±0,2 *** 

Comprimento da folha: limbo+pecíolo (mm) 8,4±0,2 *** 

Largura do limbo (mm) 2,8±0,02 n.s. 

Comprimento do limbo (mm) 7,5±0,2 *** 

Diâmetro da flor (mm) 5,3±0,1 *** 

Comprimento do estilete (mm) 5,6±0,4 *** 

Peso de 1000 sementes (g)  0,3±0,02 n.s. 
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de plena floração e data do fim da floração), de observação mais subjetiva e que podem 

variar de acordo com a sensibilidade do observador, foram eliminados. 

3.1. Análise discriminante canónica das populações de T. capitata   

Numa tentativa de tentar perceber se a origem da população teria alguma influência nos 

descritores das plantas e respetivas distâncias taxonómicas, fez-se uma análise 

discriminante canónica (ADC), em que a variável de agrupamento usada foi a localidade de 

origem das populações com os descritores morfológicos em estudo como variáveis 

dependentes. 

Os resultados para a T. capitata da análise discriminante canónica, relativo às populações 

estudadas, apresentam-se na Fig. 37. As populações apresentam-se distribuídas no plano 

de uma forma aleatória, o que nos permite afirmar que a variabilidade e a distância 

taxonómica entre elas não têm qualquer explicação geográfica. A primeira função canónica 

explica 85 % da distribuição das populações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Análise discriminante canónica para os descritores morfológicos de T. capitata, relativos aos ensaios 

de 2007 e 2008. Representação gráfica dos dois primeiros eixos. 

 

3.2. Análise aglomerativa das populações de T. capitata  

Na análise aglomerativa das populações de T. capitata com 11 descritores quantitativos 

quando dividimos em 3 grupos, obtemos (Fig.38), o que confirma o resultado da ADC: 

- o grupo 1 que é constituído pela população de Monsanto(Serafina); 

- o grupo 2 pelas populações de Palmela e Outão; 

- e por fim o grupo 3 com as populações de Alcoitão e Monsanto(Gafanhoto).  
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Figura 38 – Fenograma resultante da aplicação do método UPGMA à matriz normalizada dos 11 descritores 

quantitativos e 5 populações de T. capitata, submetidos à análise aglomerativa. A linha vertical assinala o nível a 

que foi feita a partição para os 3 grupos considerados. 

3.3. Análise aglomerativa dos descritores morfológi cos de T. capitata 

As características que mais contribuíram para a separação das populações em três grupos 

foram os descritores altura (Altura), comprimento do ramo (comp_r) e o diâmetro da planta 

(Diam), como se pode constatar pela Fig. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Fenograma resultante da aplicação do método UPGMA à matriz dos valores médios dos 11 

descritores de T. capitata (altura da planta (Altura), comprimento do ramo (comp_r), diâmetro da planta (Diam), 

espessura do ramo (esp_r), comprimento da folha (limbo+pecíolo) (comp_l.p), comprimento do limbo (comp_l), 

comprimento do escapo floral (comp_e.f), diâmetro da flor (diam_flor), comprimento do estilete (comp_est), 

largura do limbo (larg_l) e peso de 1000 sementes (peso_sem)), submetidos à análise aglomerativa.  
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4. Análise quantitativa e qualitativa dos óleos ess enciais 

Os óleos essenciais isolados das diferentes populações silvestres e cultivadas de T. 

capitata, colhidas durante a fase de pré-floração e plena floração, apresentaram uma 

coloração amarela e um odor bastante forte, foram obtidos por hidrodestilação e analisados 

por GC e GC-MS.  

4.1. Rendimento e composição em óleos essenciais de  T. capitata em populações 

silvestres no período de pré-floração  

O rendimento em óleo essencial nas populações silvestres de T. capitata em pré-floração, 

obtido por hidrodestilação, foi baixo, com rendimentos inferiores (0,7-1,7% m/m) (Anexo III), 

comparativamente com os obtidos em estudos já realizados por Salgueiro (1994) em 

populações silvestres da localidades do Algarve e Estremadura, onde apresentou um 

rendimento médio de 2,2% (v/m) (Fig.40). Contudo o rendimento obtido foi relativamente 

superior ao registado por Proença da Cunha & Roque (1983), para uma população silvestre 

da região do Algarve obtiveram um rendimento de 0,4% (v/m). 

Figura 40 – Rendimento em óleo essencial de populações silvestres de T. capitata, em pré-floração 

 

O rendimento mais elevado foi registado na população silvestre H, da região de Palmela 

(1,7%) e um rendimento mínimo na população silvestre E, da região de Alcoitão (0,7%). 

Foram identificados 30 compostos por GC-MS no óleo essencial de T. capitata, que 

correspondem a 90,4-99,9% da identificação da composição das amostras totais, sendo que 

a maioria pertencia ao grupo dos monoterpenos oxigenados (65,9-89,6%) (Quadro 19). 

Verificou-se que o principal constituinte dos óleos essenciais das populações silvestres de T. 

capitata, na fase pré-floração é o carvacrol (59,0-83,9%), representando mais de metade da 

sua composição. Também os componentes γγγγ-terpineno (2,6-12,3%), p-cimeno (1,3-12,1%), 

o timol (v-11,1%), o linalol (v-7,9%) e o ββββ-cariofileno (1,8-5,1%) mostraram alguma 
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expressão na composição total dos óleos das populações silvestres em pré-floração (Fig. 

41).  

Quadro 19 – Composição (%, m/m) dos óleos essenciais isolados das populações silvestres de T. capitata, colhidas em pré-floração 

Thymbra capitata   Algarve  Cascais  Lisboa  Setúbal  
  I E B C A D F G H 

Componentes  I.R.          

α-Tujeno 924 0,2 v 0,5 v 0,6 0,6 v v v 

α-Pineno 930 0,1 v 0,6 v 0,6 0,5 v v v 

Canfeno 938 v v 0,2 v v v v v v 

1-Octen3-ol 961 0,4 v 0,6 v 0,4 0,2 v v v 

β-Pineno 963 v 0,2 0,6 0,2 v v v v v 

3-Octanol 974 0,4 0,2 1,0 0,1 0,7 0,7 0,3 0,2 v 

Mirceno 975 0,6 0,3 1,3 0,1 1,1 1,2 0,4 0,3 v 

α-Felandreno 995 0,1 v v v 0,2 0,1 0,5 v v 

δ-3-Careno 1000 0,1 v 0,2 0,5 0,1 v 0,8 v v 

α-Terpineno 1002 0,7 0,3 1,6 0,1 1,7 1,9 1,5 v v 

p-Cimeno  1003 7,3 3,2 9,3 2,0 9,7 12,1 5,0 5,7 1,3 

β-Felandreno 1005 0,2 v 0,2 v 0,2 0,4 1,9 v v 

Limoneno 1009 0,2 v 0,6 0,1 0,2 0,1 6,5 v v 

γγγγ-Terpineno     1035 4,0 2,6 7,6 1,8 10,6 12,3 9,8 5,5 3,0 

Hidrato de trans-sabineno 1037 0,3 0,2 v v 0,3 v. 1,5 v v 

Terpinoleno 1064 0,1 v v v 0,1 0,1 v. v v 

Hidrato de cis-sabineno 1066 0,1 v v v v 0,2 v. v v 

Linalol 1074 0,7 1,7 1,2 0,9 0,2 v 7,9 v v 

Mentona 1120 0,1 v v v v v v v v 

Borneol 1134 0,2 0,2 0,2 v 0,2 0,2 v v v 

Terpineno-4-ol 1148 0,7 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 v 1,4 1,4 

α-Terpinenol 1159 0,1 0,5 v 0,1 0,1 v v v v 

cis-Dihidrocarvona 1159 0,1 0,1 v 0,1 0,1 v. v. v. v 

Pulegona 1210 0,3 0,2 v 0,1 0,3 0,1 v. 0,5 v. 

Timol  1275 0,4 0,6 7,6 4,5 0,3 0,8 2,3 v 11,1 

Carvacrol  1286 77,5 83,9 62,5 82,5 68,3 63,6 59,0 83,4 68,5 

Acetato de carvacrol   1348 0,4 0,9 v 0,7 0,4 0,1 v v v 

ββββ-Cariofileno     1414 3,4 2,8 2,1 3,8 1,8 2,3 2,2 2,9 5,1 

Espatulenol 1551 0,1 v v v 0,3 0,1 v v v 

Óxido de β-cariofileno 1561 0,3 0,5 0,5 0,3 v 0,6 0,3 v v 

Hidrocarbonetos Monoterpénicos  13,6 6,6 22,7 4,8 25,1 29,3 26,5 11,5 4,3 

Monoterpenos Oxigenados  80,9 88,7 72,1 89,6 70,9 65,9 70,8 85,3 81,0 

Sesquiterpenos Oxigenados   3,4 2,8 2,1 3,8 1,8 2,3 2,2 2,9 5,1 

Hidrocarbonetos Sesquiterpénicos  0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,7 0,3 v v 

Outros  0,8 0,2 1,6 0,1 1,1 0,9 0,3 0,2 v 

% Identificação  99,1 98,8 99,0 98,6 99,2 99,1 99.9 99,9 90,4 

I.R. – Índices de Retenção laboratoriais relativos a uma série de n-alcanos C9-C16; v – vestigial (<v.5%); 
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Figura 41 – Variação dos principais componentes do óleo essencial das populações silvestres de T. capitata, em 
pré-floração (A – Azeitão; B – Monsanto (Gafanhoto); C – Monsanto (Serafina); D – Palmela (Sapec); E – 
Alcoitão; F – Albarquel; G – Outão; H – Palmela (Moinhos Vivos); I – Algoz). 

 

4.2. Composição e rendimento em óleos essenciais de  T. capitata cultivadas no 

período de pré-floração  

De uma forma análoga, também as populações cultivadas de T. capitata, em pré-floração, 

não apresentaram variações marcadas no que respeita ao rendimento em óleo essencial 

(Fig.42). Observou-se um máximo de rendimento na população D, da região de Palmela 

(0,9%) e um mínimo na população E, de Alcoitão (0,3%). O rendimento em óleo essencial 

também é inferior (0,3-0,9%, m/m) (Anexo III), comparativamente ao obtido por Salas (2005) 

em estudos já realizados (0,7-1,6%) em populações cultivadas de T. capitata. 

Foram identificados 28 compostos por GC-MS no óleo essencial de T. capitata, que 

correspondem a 95,6-99,9% de identificação da composição das amostras totais, sendo que 

a maioria pertencia ao grupo dos monoterpenos oxigenados (58,9-98,1%) (Quadro 20). O 

principal componente dos óleos essenciais das populações analisadas de T. capitata 

continua a ser o carvacrol (56,5-88,2%). Também os componentes γγγγ-terpineno (v-14,9%),   

p-cimeno (v-10,7%), o timol (v-8,9%), o ββββ-cariofileno (1,5-5,4%), ο αο αο αο α-terpineno (v-4,0%) e o 

mirceno (v-2,4%) mostraram alguma expressão na composição total dos óleos das 

populações silvestres em pré-floração (Fig.43).  
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Figura 42 – Rendimento em óleo essencial de populações cultivadas de T. capitata, em pré-floração. 

 

Quadro 20 – Composição (%, m/m) dos óleos essenciais isolados das populações cultivadas de T. capitata, colhidas em pré-floração 

Thymbra capitata   Cascais  Lisboa  Setúbal  
  E B C D F G H 

Componentes  I.R.        

α-Tujeno 924 v v 1,6 1,4 v 2,4 1,5 

α-Pineno 930 v v 0,7 0,5 v 1,1 v 

Canfeno 938 v v 1,0 v v v v 

1-Octen3-ol 961 v 1,5 0,6 v v v v 

β-Pineno 963 v v v v v 0,5 v 

3-Octanol 974 0,6 0,6 0,7 0,9 v 1,4 0,8 

Mirceno  975 1,0 0,9 1,2 1,4 v 2,4 1,4 

α-Felandreno 995 v v 0,4 v v v v 

δ-3-Careno 1000 v v 0,4 v v v v 

αααα-Terpineno     1002 v 4,0 1,2 1,8 v 2,7 2,1 

p-Cimeno  1003 3,8 8,1 6,2 8,8 v 10,7 9,0 

β- Felandreno 1005 v v 0,3 v v v v 

Limoneno 1009 v v 0,2 v 0,5 v v 

γγγγ-Terpineno     1035 5,4 8,4 7,2 10,9 v. 14,9 11,6 

Hidrato de trans-sabineno 1037 v v 0,4 0,8 v 0,4 v 

Hidrato de cis-sabineno 1066 v v 0,1 v v v v 

Linalol 1074 1,2 3,4 1,7 v 0,4 v v 

Mentona 1120 v v 0,5 v v v v 

Borneol 1134 v v 0,4 v v v v 

Terpineno-4-ol 1148 v v 0,5 1,2 v v 1,1 

Pulegona 1210 v v 5,4 v v v v 

Álcool Cumínico 1260 v v v v 0,4 v v 

Timol  1275 6,3 v 0,3 v 8,9 2,0 0,8 

Carvacrol  1286 75,8 64,7 64,9 65,2 88,2 56,5 65,9 

Acetato de Carvacrol 1348 v v 1,0 v v v 0,5 

ββββ-Cariofileno     1414 5,4 4,0 2,0 5,0 1,5 1,9 2,9 

Espatulenol 1551 v v 0,3 v v v v 

Óxido de β-cariofileno 1561 v v 0,3 v v v v 
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Thymbra capitata   Cascais  Lisboa  Setúbal  
  E B C D F G H 

Hidrocarbonetos Monoterpénicos  10,2 21,4 20,4 24,8 0,5 34,7 25,6 

Monoterpenos Oxigenados  83,3 68,1 75,2 67,2 98,1 58,9 68,3 

Sesquiterpenos Oxigenados  5,4 4,0 2,0 5,0 1,5 1,9 2,9 

Hidrocarbonetos Sesquiterpénicos  v v 0,6 v v v v 

Outros  0,6 2,1 1,3 0,9 v 1,4 0,8 

% Identificação  99,5 95,6 99,5 97,9 99.9 96,9 97,6 

I.R. – Índices de Retenção laboratoriais relativos a uma série de n-alcanos C9-C16; v – vestigial (<v.5%); 

 

 

Carvacrol 

γ−Terpineno 

p - Cimeno 

β - Cariofileno 

Timol 

α-Terpineno 

Mirceno 

 

Figura 43 – Principais componentes do óleo essencial das populações cultivadas de T. capitata, em pré-floração 
(B – Monsanto (Gafanhoto); C – Monsanto (Serafina); D – Palmela (Sapec); E – Alcoitão; F – Albarquel; G – 
Outão; H – Palmela (Moinhos Vivos). 

 

4.3. Composição e rendimento em óleos essenciais de  T. capitata cultivadas no 

período de plena floração 

Verificou-se que no período de plena floração, o rendimento em óleo essencial das 

populações cultivadas de T. capitata apresentou vaklores inferiores a 1 % (m/m) (Fig.44). 

Em comparação com estudo realizado por Salas (2005), onde o óleo extraído de flores e 

folhas de populações cultivadas apresentaram rendimentos entre 1,8 e 2,3% (v/m), foram 

obtidos rendimentos em óleo essencial inferiores (0,2-1,0%, m/m) (Anexo III). O melhor 

resultado foi obtido para a população H, da região de Palmela, com um rendimento em óleo 

essencial de 1,0%.  
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Figura 44 – Rendimento em óleo essencial de populações cultivadas de T. capitata, em plena floração. 

 

Foram identificados 30 compostos por GC e GC/MS, que correspondem a 98,2-99,9% de 

identificação da composição total, sendo que, mais uma vez, a maioria pertencia ao grupo 

dos monoterpenos oxigenados (77,1-91,3%) (Quadro 21). O principal componente dos óleos 

essenciais das populações cultivadas de T. capitata, em plena floração, continuou a ser o 

carvacrol (70,1-89,9%), seguido dos seguintes componentes: p-cimeno (5,0-10,7%), γγγγ-

terpineno (1,4-6,5%), mirceno (0,3-1,5%), ββββ-cariofileno (0,3-1,3%), com o timol numa 

concentração mais baixa (0,3-0,9%) (Fig. 45). 

 

Quadro 21 – Composição (%, m/m) dos óleos essenciais isolados das populações cultivadas de T. capitata, colhidas em plena floração 

Thymbra capitata      Cascais Lisboa Setúbal 

     E B C D F G H 
Componentes     I.R.        
α-Tujeno 924 0,7 1,2 1,1 1,0 0,4 v 1,3 

α-Pineno 930 0,2 0,6 0,7 0,3 0,2 v 0,6 

Canfeno 938 v 0,1 0,1 v v v 0,1 

1-Octen3-ol 961 v 0,2 0,2 v v v 0,3 

β-Pineno 963 0,5 0,4 0,3 v v v 0,2 

3-Octanol 974 0,7 0,8 0,9 0,6 0,5 0,2 0,8 

Mirceno  975 1,1 1,3 1,5 1,0 0,7 0,3 1,3 

α−Felandreno 995 v 0,2 0,2 0,1 v v 0,1 

δ-3-Careno 1000 v 0,1 0,1 v v v 0,1 

α-Terpineno 1002 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,3 1,6 

p-Cimeno  1003 9,2 7,7 10,7 6,9 6,7 5,0 10,2 

β-Felandreno 1005 v 0,3 0,3 0,2 v v 0,2 

Limoneno 1009 v 0,3 0,3 0,2 v v 0,2 

γγγγ-Terpineno     1035 3,3 3,9 2,1 4,7 4,6 1,4 6,5 

Hidrato de trans-sabineno 1037 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 v 0,1 

Terpinoleno 1064 v 0,1 v v v v v 

Hidrato de cis-sabineno 1066 v 0,2 0,1 0,1 v v 0,1 
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Thymbra capitata      Cascais Lisboa Setúbal 

     E B C D F G H 
Componentes     I.R.        
Linalol 1074 2,5 2,6 3,1 0,2 0,4 v 0,6 

Borneol 1134 v 0,2 0,2 v v v 0,1 

Terpineno-4-ol 1148 1,0 0,8 0,7 0,8 0,9 0,5 1,1 

α-Terpinenol 1159 v v v v v v 0,1 

cis-Dihidrocarvona  1159 v 0,1 v v v v v 

Carvona 1210 v 0,1 v v v v 0,1 

Geranial 1240 v 0,2 0,1 v v v 0,1 

Álcool cumínico 1260 v v v 0,4 v v 0,6 

Timol 1275 0,4 0,4 0,3 0,9 0,4 0,9 0,7 

Carvacrol  1286 77,2 75,2 72,0 79,5 81,7 89,9 70,1 

Acetato de carvacrol 1348 v 0,3 0,2 v v v 0,1 

ββββ-Cariofileno     1414 1,3 0,9 1,3 1,1 1,3 0,3 1,2 

Óxido de β-cariofileno 1561 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 

Hidrocarbonetos Monoterpénicos  15,9 17,4 18,3 15,4 13,5 7,0 22,4 

Monoterpenos Oxigenados  81,5 80,7 77,1 82,4 83,9 91,3 73,8 

Sesquiterpenos Oxigenados  1,3 0,9 1,3 1,1 1,3 0,3 1,2 

Hidrocarbonetos Sesquiterpénicos  0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 

Outros  0,7 1,0 1,1 0,6 0,5 0,2 1,1 

% Identificação  99,6 99.9 98,2 99,9 99,7 99,1 98,7 

I.R. – Índices de Retenção laboratoriais relativos a uma série de n-alcanos C9-C16; v – vestigial (<v.5%); 
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Figura 45 – Principais componentes do óleo essencial das populações cultivadas de T. capitata, em plena 
floração (B – Monsanto (Gafanhoto); C – Monsanto (Serafina); D – Palmela (Sapec); E – Alcoitão; F – Albarquel; 
G – Outão; H – Palmela (Moinhos Vivos)). 
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4.4. Estudo comparativo em populações cultivadas e silvestres de T. capitata do 

rendimento e composição em carvacrol dos óleos esse nciais 

A hipótese de que as populações silvestres apresentavam um rendimento em óleo essencial 

superior às populações cultivadas foi avaliada pelo teste não paramétrico de Wilcoxon-

Mann-Whitney.  

Pela análise da Fig. 46 verifica-se que as populações silvestres, na mesma fase do ciclo 

vegetativo, apresentaram valores de rendimento em óleo essencial superior ao das 

populações cultivadas. As diferenças observadas foram estatisticamente significativas, 

apresentando a estatística de teste um valor-p de 0,029.  
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Figura 46 – Rendimento (%, m/m) em óleo essencial das populações silvestres e cultivadas de T. capitata, na fase de pré-

floração. 

 

Em termos de análise comparativa, entre as populações silvestres e as de cultura dos níveis 

de carvacrol, o principal componente dos óleos essenciais de T. capitata, para a amostra em 

estudo as diferenças não se revelaram estatisticamente significativas. No entanto esta 

conclusão parece ser afetada pela existência de outliers (Fig.47). 
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Figura 47 – Rendimento em carvacrol (%, m/m) das populações silvestres e cultivadas de T. capitata, na fase pré-floração. 
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Para os valores de carvacrol das populações cultivadas, nas fases pré-floração e em plena 

floração, verificou-se existirem diferenças estatisticamente significativas, com a estatística 

de teste apresentando um valor-p de 0,015. As populações cultivadas, em plena floração, 

apresentaram valores de carvacrol superiores aos verificados na fase de pré-floração 

(Fig.48). 
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Figura 48 – Rendimento em carvacrol (%, m/m) das populações cultivadas de T. capitata, na fase de pré-floração e de plena 

floração. 

 

4.5. Análise dos óleos essenciais nas populações de  T. capitata  

À semelhança dos resultados obtidos anteriormente por Salgueiro (1994), Nolasco et al. 

(1998), Salas (2005) e Figueiredo (2010), também neste trabalho verificou-se uma grande 

homogeneidade na composição química dos óleos essenciais de T. capitata, com uma 

elevada percentagem de carvacrol e a presença dos precursores biogenéticos γγγγ -terpineno e 

p-cimeno, e com o timol numa concentração mais baixa.  

No total dos 23 óleos analisados, foram identificados 30 componentes nos 23 óleos isolados 

dos indivíduos colhidos das populações estudadas, resultando numa percentagem de 

identificação superior a 90% em qualquer amostra.  

O carvacrol foi o componente dominante em todos os óleos analisados (56,5-89,9%), 

seguido dos precursores biogenéticos γ-terpineno (1,4-14,9%) e p-cimeno (1,3-12,1%), e do 

timol (0,3-11,1%) e β-cariofileno (0,3-5,4%). 

Constatou-se também que, independentemente do ciclo vegetativo, o grupo de 

componentes maioritários é o dos monoterpenos oxigenados, o que confirmam os 

resultados obtidos por Faleiro et al., (2005) e Miguel et al., (2005). Nos óleos isolados das 

diferentes populações, os monoterpenos oxigenados foram detetados em maior 

percentagem relativa (59-98%) que os hidrocarbonetos monoterpénicos (1-35%). Os 
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componentes não terpénicos estavam presentes em percentagens reduzidas em quase 

todos os óleos obtidos. As populações analisadas apresentaram perfis químicos iguais, do 

tipo carvacrol. 

O rendimento em óleo essencial total das populações analisadas neste estudo apresentou 

um valor médio de 0,77% (m/m), em estudos prévios por Salgueiro (1994), foi determinado o 

rendimento dos óleos essenciais de populações de T. capitata e este apresentou um 

rendimento médio de 2,2%. 

Apesar do rendimento superior que se constatou no óleo essencial das populações 

silvestres de T. capitata, comparativamente na mesma fase do ciclo vegetativo das plantas 

cultivadas, isso parece não influenciar a percentagem de carvacrol, o componente principal 

e de grande interesse nas populações analisadas.  

Entre as plantas cultivadas, a percentagem de carvacrol é maior quando obtido na fase de 

plena floração. A utilização de plantas cultivadas de T. capitata, de forma a preservar a 

biodiversidade e os recursos genéticos, na obtenção de óleo essencial rico em carvacrol, 

sobretudo na fase de plena floração, apresenta-se como uma alternativa viável. 
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V – CONCLUSÕES 

Este trabalho cumpriu com os objetivos previamente delineados, nomeadamente no que 

concerne à colheita, produção e caracterização morfológica e fitoquímica de populações de 

T. capitata, oriundas de diversas regiões de Portugal, permitindo, assim, tirar várias 

conclusões que podem servir como base para trabalhos futuros numa perspetiva 

multidisciplinar. 

Neste sentido, os resultados do ensaio de germinação de sementes de T. capitata 

permitiram concluir que a propagação seminal é bem-sucedida. À exceção da população de 

Outão e de Tavira, com baixa viabilidade das suas sementes, sendo que todas as outras 

populações apresentaram taxas de germinação entre os 55 e 95%. As temperaturas mais 

favoráveis para a germinação foram a 10/20 °C, 15 °C, 20 °C e 10 °C, com as populações a 

não se mostrarem fotossensíveis, concluindo-se, assim, que a luz não tem um papel 

determinante na germinação de sementes de T. capitata.  

Com objetivo de perceber a contribuição do efeito do período de armazenamento de 

sementes na sua viabilidade, foi testado numa população da região de Lisboa, com 

diferentes períodos de armazenamento, de 1 a 3 anos. A partir dos resultados obtidos 

observou-se uma percentagem máxima de germinação, de cerca de 47%, em sementes 

com cerca de 1 ano e meio de armazenamento, ou seja, após um período de repouso, como 

aconteceria em condições naturais. 

A propagação vegetativa é também uma alternativa interessante em termos agronómicos, 

sobretudo na época da Primavera-Verão, onde se obtiveram enraizamentos superiores a 

92% para todas as populações. A propagação vegetativa, para além de permitir a instalação 

diretamente no local definitivo terá como vantagem a manutenção das características com 

maior interesse do ponto vista agronómico. 

O estudo dos descritores morfológicos das populações estudadas não revelou diferenças 

significativas entre as populações, ou seja, morfologicamente as populações apresentam 

características muito semelhantes. 

As análises quantitativas dos óleos essenciais revelaram que o rendimento em óleo 

essencial é baixo nas populações cultivadas e silvestres, não variando significativamente 

com as fases do ciclo vegetativo, como se constatou na fase de pré-floração e plena 

floração das populações cultivadas. As populações silvestres (pré-floração), que 

apresentaram um maior rendimento em óleo essencial foram a população H (Palmela), a A 

(Azeitão), a I (Algoz) e a F (Albarquel).  
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Nas populações cultivadas, independentemente da fase do ciclo vegetativo, as que 

apresentaram rendimentos superiores em óleo essencial foram a população D (Palmela-

Sapec), a H (Palmela-Moinhos Vivos) e a F (Albarquel). A composição química do óleo 

essencial de T. capitata, independentemente da fase do ciclo vegetativo analisado, é 

bastante homogénea nas populações analisadas quer nas silvestres, quer nas cultivadas. A 

extração de óleo essencial das diferentes populações de T. capitata revelou serem os 

monoterpenos oxigenados os principais constituintes do óleo (59-98%), seguidos dos 

hidrocarbonetos monoterpénicos (1-35%). Os componentes não terpénicos encontravam-se 

presentes em percentagens reduzidas em quase todos os óleos extratados.  

O carvacrol foi o principal componente (> 59%) em todos os óleos analisados, com as 

populações silvestres (pré-floração) e cultivadas (plena floração) a apresentarem maiores 

percentagens desse composto na sua composição. A utilização de plantas cultivadas de T. 

capitata, de forma a preservar a biodiversidade e os recursos genéticos, na obtenção de 

óleo essencial rico em carvacrol, na fase de plena floração, apresenta-se como uma 

alternativa viável. O trabalho de investigação não esgota o leque de possibilidades de 

estudo, pois torna-se de primordial importância averiguar o rendimento e a composição 

química do óleo essencial noutras fases do ciclo vegetativo de potenciais populações, no 

sentido de aferir o seu real valor agroalimentar. 

Num contexto de realização de futuros trabalhos seria, igualmente, viável explorar 

populações para a obtenção de novas plantas e de óleos essenciais de T. capitata ricos em 

carvacrol, visando produtos potencialmente interessantes para a agroindústria, podendo, 

ainda, constituir uma atividade aliciante para comercialização em larga escala. Dada a vasta 

e reconhecida atividade biológica, sobretudo na área agroalimentar, os estudos 

complementares afiguram-se de especial interesse, na medida em que permitem aferir a 

quantidade em termos brutos ou de rendimento só em carvacrol que a T. capitata tem face 

às outras plantas, que a poderia tornar interessante como fonte desse terpeno. 

Com a perspetiva multidisciplinar obtida pela realização deste trabalho pretende-se 

contribuir para a defesa da biodiversidade e preservação dos recursos genéticos, bem como 

promover a produção agrícola desta espécie, de modo a obter qualidade mais elevada dos 

seus produtos. A recolha de T. capitata deverá fazer-se em plantas de cultura, de forma a 

reduzir os impactos negativos da coleta direta da natureza e manter a preservação da 

espécie (reserva genética), minimizando, assim, o processo de erosão genética. Em virtude 

de a T. capitata poder ser produzida mesmo em solos incipientes, sem grandes custos, tal 

constitui uma mais-valia, quer do ponto de vista ambiental, quer económico, para rentabilizar 

regiões do território nacional não suscetíveis de serem aproveitadas para outras culturas ou 

ocupados por culturas de menor interesse do ponto de vista económico.
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ANEXOS 

QUADRO I: Ficha de observação dos descritores morfo lógicos de Thymbra capitata 

País___________ Distrito _________ Concelho ______ Localidade______ 
Data 
__/__/___ 

Espécie:___________________________ Dimensões do Campo___________________________ 

Nome comum _______ Altitude (m) ___ 
Latitude 

___º____’___´´ 

Longitude 

__º___’___´´ 

Precipitação 
(mm)  

_____________ Instituição responsável pela caracterização: ______________________________________________ 

Nome do(s) caracterizadores: _________________________________________________________ 

Temperatura: Média mínima: ________________________ Média máxima:____________________ 

1. Planta: Porte 

1 � Erecto 

3 � Semi-erecto 

5 � Prostado 

 

6. Ramo: Espessura 11. Folha:  
Forma 

1 � Elíptica 

3 � Oval 

5 � Linear 

7 � Espatulada 

17. Folha:  Cor 

1 � Verde Amarelado 
Vivo 

(RHS 140 A) 

3 � Verde Amarelado 
Brilhante  

(RHS 140 B / 140 C) 

5 � Verde Amarelado 
Claro   

(RHS 140 D) 

2. Planta: Altura 

 

7. Ramo:  Distribuição das 
folhas  

1 � Só na base 

3 � Só no meio 

5 � Só na parte superior 

7 � Ao longo de todo o ramo 

12.Folha: 
Comprimento 

(limbo +pecíolo) 

18. Flor: Tamanho 

(Diâmetro) 

3. Planta: Diâmetro 

 

8. Ramo:  Ramos das partes 
em flor 

1 � No vértice 

3 � No quarto superior 

5 � Na metade superior 

7 � Ao longo de todo o ramo 

13. Limbo: 
Largura 

19. Flor: Cor das 
pétalas 

1 � Púrpura 
Avermelhado 

(RHS 77 A) 

3 � Púrpura Forte 

(RHS 77 B) 

5 � Púrpura Claro 

(RHS 77 C / 77 D) 

14. Limbo: 
Comprimento 
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4. Folhagem: 

Densidade 

1 � Pouco densa 

3 � Média 

5 � Densa 

9. Ramo: Densidade das 
flores 

1 � Espaçada 

3 � Média 

5 � Densa 

15. Folha: 
Predominância 
de nervuras na 
face inferior 

1 � Fraca 

3 � Média 

5 � Forte 

20. Flor: Comprimento 
do estilete 

5. Ramo: Comprimento 10. Ramo: Comprimento do 
escapo floral 

16. Folha: 
Variegação 

1 � Ausente 

3 � Presente  

 

21. Flor: Principal cor 
do estilete 

1 � Branca 

3 � Rosa 

5 � Púrpura Claro 

7 � Púrpura Médio 

22. Estilete:  Presença de uma 
zona mais intensa  

1 � Ausente 

3 � Presente 

24. Planta: Esterilidade 
masculina (+) 

1 � Ausente 

3 � Presente 

 26. Data do fim da floração  

23. Data do início da floração 25. Data de plena fl oração 27. Peso de 1000 sementes  
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QUADRO II: Resultados do enraizamento das estacas d e T. capitata 

 

 

 

 

 Outono – Inverno Primavera – Verão 

B 
Monsanto 

(Gafanhoto)  

Nº de vasos sem enraizamento 14 1 
Nº de vasos com um enraizamento 14 3 
Nº de vasos com dois enraizamentos 4 28 
Total de estacas com enraizamento 22 59 
Percentagem de enraizamento 34,38% 92,91% 

C 
Monsanto 
 (Serafina)  

Nº de vasos sem enraizamento 2 1 
Nº de vasos com um enraizamento 16 0 
Nº de vasos com dois enraizamentos 14 31 
Total de estacas com enraizamento 44 62 
Percentagem de enraizamento 68,75% 96,88% 

D 
Palmela  
(Sapec)  

Nº de vasos sem enraizamento 0 1 
Nº de vasos com um enraizamento 3 2 
Nº de vasos com dois enraizamentos 29 29 
Total de estacas com enraizamento 61 60 
Percentagem de enraizamento 95,31% 93,75% 

E 
Alcoitão  

Nº de vasos sem enraizamento 4 1 
Nº de vasos com um enraizamento 13 3 
Nº de vasos com dois enraizamentos 15 28 
Total de estacas com enraizamento 43 59 
Percentagem de enraizamento 67,19% 92,19% 

F 
Albarquel  

Nº de vasos sem enraizamento 3 0 
Nº de vasos com um enraizamento 12 2 
Nº de vasos com dois enraizamentos 17 30 
Total de estacas com enraizamento 46 62 
Percentagem de enraizamento 71,88% 96,88% 

G 
Outão   

 

Nº de vasos sem enraizamento 1 0 
Nº de vasos com um enraizamento 6 0 
Nº de vasos com dois enraizamentos 25 32 
Total de estacas com enraizamento 56 64 
Percentagem de enraizamento 87,50% 100,00% 

H 
Palmela 

(Moinhos Vivos)  

Nº de vasos sem enraizamento 2 0 
Nº de vasos com um enraizamento 11 1 
Nº de vasos com dois enraizamentos 19 31 
Total de estacas com enraizamento 49 31 
Percentagem de enraizamento 76,56% 98,44% 

Total 
Total de estacas com enraizamento 321 429 

Percentagem de enraizamento 71,65% 95,76% 
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QUADRO III – Rendimento (%, m/m) em óleo essencial das populações de T. capitata, silvestres (pré-

floração) e cultivadas (pré-floração e plena floraç ão) 

 População Rendimento (%, m/m)  

I – Algoz Silvestre (Pré-Floração) 1,3 

A – Azeitão  Silvestre (Pré-Floração) 1,5 

B – Monsanto (Gafanhoto) 

Silvestre (Pré-Floração)  0,7 

Cultura (Pré-Floração) 0,4 

Cultura Plena Floração 0,3 

C – Monsanto (Serafina) 

Silvestre (Pré-Floração) 0,1 

Cultura (Pré-Floração) 0,4 

Cultura Plena Floração 0,4 

D – Palmela (Sapec) 

Silvestre (Pré-Floração)  0,8 

Cultura (Pré-Floração) 0,9 

Cultura Plena Floração 0,8 

E – Alcoitão 

Silvestre (Pré-Floração)  0,7 

Cultura (Pré-Floração) 0,3 

Cultura Plena Floração 0,2 

F – Albarquel 

Silvestre (Pré-Floração)  1,1 

Cultura (Pré-Floração) 0,9 

Cultura Plena Floração 0,6 

G – Outão 

Silvestre (Pré-Floração) 0,9 

Cultura (Pré-Floração) 0,6 

Cultura Plena-Floração 0,4 

H – Palmela (Moinhos Vivos) 

Silvestre (Pré-Floração)  1,7 

Cultura (Pré-Floração) 0,9 

Cultura Plena Floração 1,0 

 


