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RESUMO  

A erva cidreira (Lippia alba) quimiotipo limoneno-citral é uma planta medicinal 
largamente utilizada, seu óleo essencial é matéria prima para a indústria química e 
cosmética. Entretanto para a utilização desse material existem cuidados pós-colheita 
que devem ser observados, tais como secagem, embalagem e armazenamento. 
Diante disso o presente trabalho teve por objetivo avaliar conservação de erva 
cidreira em três tipos de embalagens sob diferentes períodos de armazenamento na 
agricultura familiar. Os tratamentos constaram de três tipos de embalagens (saco de 
papel Kraft trifoliado, saco de papel Kraft envolto em saco preto de polietileno de 
baixa densidade e saco preto de polietileno de baixa densidade) e quatro períodos 
de armazenamento (0; 3; 6 e 12 meses). O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado com quatro repetições em arranjo fatorial 3 x 4. As 
variáveis analisadas foram teor de umidade (%) e rendimento de óleo (mL . Kg-1 de 
matéria seca e propriedades organolépticas. Verificou-se uma queda da qualidade 
do material vegetal através da quantidade de óleo essencial dependente dos tipos 
de embalagens ao longo dos 12 meses de armazenamento. No entanto a 
embalagem de plástico proporcionou uma menor perda da qualidade até aos seis 
meses de armazenamento. Nas demais embalagens as perdas aos seis meses 
foram muito acentuadas. Conclui-se que nas condições de tecnologia adaptada para 
a agricultura familiar recomenda-se a utilização de saco plástico (polietileno preto de 
baixa densidade) para o armazenamento de erva cidreira, sem grandes perdas, por 
um período de até seis meses. 
PALAVRAS-CHAVE : Lippia alba, limoneno-citral, oóleo essencial. 

 
TECHNOLOGY FOR Lippia alba STORAGE IN THE FAMILY FARM 

 
ABSTRACT 

The Lippia alba chemotype limonene citral is a widely used medicinal plant, its 
essential oil is the raw material for the chemical and cosmetics industry. However for 
the use of this material post-harvest care to be observed, such as drying, packaging 
and storage. Therefore this study was to evaluate Lippia alba conservation in three 
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types of packaging under different storage periods in family farming. The treatments 
consisted of three types of packaging (paper bag Kraft trifoliate, Kraft paper bag 
wrapped in black bag low density polyethylene and black bag low density 
polyethylene) and four storage periods (0, 3, 6 and 12 months). The experimental 
design was completely randomized with four replications in factorial 3 x 4. The 
variables analyzed were moisture content (%) and oil yield (mL. Kg-1 of dry matter 
and organoleptic properties. There was a decrease in quality of plant material by the 
amount of essential oil dependent on the type of packaging over the 12 months of 
storage. However, the plastic packaging provided a smaller quality loss up to six 
months of storage. In other losses to the six packaging months were very 
pronounced. It was concluded that the conditions suitable technology for family farms 
it is recommended to use plastic bag (black low density polyethylene) for Lippia alba 
storage without great loss for a period of up to six months. 
KEYWORDS: Lippia alba, limonene citral, essential oil. 
 

INTRODUÇÃO 
Lippia alba (Mill.) N.E.Br., é uma planta medicinal pertencente à família 

Verbenaceae, sendo originária das Américas do Sul e Central. Popularmente é 
conhecida como: erva cidreira, erva cidreira brasileira, erva cidreira do campo, falsa 
melissa, alecrim do campo, alecrim selvagem, cidreira brava, salva (CAMÊLO, 2010; 
EHLERT et al., 2013). No Nordeste do Brasil foram identificados três quimiotipos 
desta espécie sendo eles citral e mirceno, o tipo 1; citral e limoneno, o tipo 2 e 
carvona e limoneno, o tipo 3 (MATOS, 1998). 

A produção desta espécie com o objetivo de extração de óleo essencial 
necessita da observação quanto a alteração nos teores de seus constituintes 
químicos, os quais segundo EHLERT et al. (2013), são sensíveis aos horários do 
dia, assim sendo, os teores de carvona, g-terpineno, linalol no fenotipo limoneno e 
carvona sofrem alterações dos seus teores de acordo com o horário de colheita. A 
carvona tem seu teor reduzido ao meio dia, enquanto g-terpineno e linalol têm seus 
teores elevados. 

A erva cidreira é uma planta medicinal que possui propriedades analgésica e 
anti-infeciosa (TAVARES et al. 2011), o que faz dela um fitoterápico utilizado como 
calmante para humanos. Podendo, também, ser utilizado em peixes como Rhamdia 
quelen para amenizar o estresse oxidativo durante o período de transporte 
(AZAMBUJA et al., 2011). Além disso, a L. alba possui atividades fungicidas, 
bactericidas e anti-protozoário, assim apresentando grande potencial como 
defensivo natural a ser empregado na agricultura. A Lippia alba tipo 2, é uma das 
plantas de real importância farmacológica, com utilização nos programas de 
fitoterapia no estado do Ceará, especialmente no município de Horizonte. 

As plantas medicinais, como qualquer outra cultura, necessitam de diversas 
técnicas de cultivo, colheita e pós-colheita, a fim de determinar métodos que 
proporcionem, concomitantemente, maior acúmulo de biomassa e de constituintes 
químicos de interesse (EHLERT et al., 2013). No que se refere a pós-colheita, as 
principais atividades são, secagem e armazenamento. A secagem do material 
vegetal de erva cidreira pode ser realizado de forma natural (a sombra em secador 
solar) ou  artificial (em sala com desumidificador), sem alteração o teor de óleo 
essencial (TELES, 2010). 

Quanto ao período de armazenagem, há escassez de informações a respeito 
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do prazo máximo de conservação de plantas medicinais secas, por isto é importante 
que se conheça bem o comportamento de cada espécie durante a fase de 
armazenamento (COSTA, 2009). Nesse contexto a embalagem é de importância 
fundamental. Pois, o armazenamento de produtos sem a proteção externa da 
embalagem conduz à oxidação e à degradação de alguns constituintes, o que no 
caso das plantas medicinais isto é indesejável, pois o recomendável é justamente 
preservar a composição física e química (SILVA et al., 2013). 

Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar conservação de erva-
cidreira em três tipos de embalagens sob diferentes períodos de armazenamento na 
agricultura familiar. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Vale do Curu (FEVC), 

pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) de agosto de 2013 a agosto de 2014, situada no município de Pentecoste- 
CE, (latitude 03º 47’ 00” S e longitude 39,16º 00’ 00” O Greenwich e altitude de 45 
m) na mesorregião do norte cearense do médio Curu (Estação Agroclimatológica da 
FEVC). O tipo climático de Pentecoste é BSw,h, da classificação de KÖPPEN 
(1918). A região pertence ao grupo de clima semiárido, seco, com uma curta 
temporada úmida, com pouco ou nenhum excesso hídrico e megatérmico.  

As mudas de erva cidreira (Cymbopogon citratus Stapf) foram oriundas de 
plantas matrizes do Horto de Plantas Medicinais e Aromáticas da FEVC, Pentecoste-
CE, que apresentam origem genética comprovada pelo Horto do Laboratório de 
Plantas Medicinais (LPM) da UFC. As plantas foram produzidas na área irrigada, sob 
sistema orgânico de produção. As mudas de erva cidreira foram produzidas através 
de estaquia da parte intermediária dos ramos das plantas matrizes. As estacas 
possuíam 20 cm de comprimento nas quais foram mantidas as folhas. Estas foram 
plantadas diretamente no campo, onde o solo havia sido previamente preparado 
(arado, gradeado e sulcado). O espaçamento utilizado foi de 0,5 m x 0,5 m entre 
linhas e entre fileiras, respectivamente. A irrigação foi realizada através de sulco sob 
o regime de rega semanal. E quando necessário foram realizadas capinas.  

Passados três meses do transplantio, as plantas estavam completamente 
formadas, nesse período o material vegetal foi colhido manualmente com o auxílio 
de tesoura de poda, no horário de oito horas da manhã, em seguida foi pesado e 
lavado em solução composta de hipoclorito de sódio e água, na proporção de 1:5 
(um mL para cinco litros), respectivamente, e posto para secar a sombra (secador 
natural), sobre bandejas com fundo de tela, tipo sombrite, para aumentar a 
circulação de ar, possibilitando uma secagem uniforme.  

As bandejas com o material foram mantidas em secador solar natural com 
laterais teladas e teto coberto com telhas, localizado no Horto da FEVC, por um 
período de oito dias. Depois de secas as amostras foram acondicionadas em 
embalagens cada uma contendo 500 g de folhas secas.  

O acondicionamento do material vegetal em embalagens foi efetuado na sala 
de embalagem do laboratório da FEVC, posteriormente, o material embalado foi 
encaminhado ao local de armazenamento do próprio laboratório (uma sala de 6 m x 
4 m), onde os mesmos foram acomodados em prateleiras de aço. O ambiente de 
armazenamento possuía temperatura ambiente com teto forrado com PVC e 
paredes com sistema de ventilação natural, sendo estes protegidos por telas, tipo 
sombrite, para evitar entrada de animais e insetos.  
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O teor de umidade foi realizado no Laboratório de Sementes da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Onde foi realizada a pesagem da lata de alumínio com 
tampa, tarou-se o peso da lata e pesou cinco gramas do material vegetal contido em 
cada tipo embalagem, as latas de alumínio foram devidamente identificadas e 
dispostas sem a tampa em estufa de circulação de ar forçado regulada a uma 
temperatura de 80°C por um período de 24 horas, pos teriormente, o material foi 
retirado da estufa, as latas nesse momento foram tampadas e colocadas em 
dissecador por 20 minutos e em seguida pesado novamente. O grau de umidade foi 
determinado através da fórmula: % de Umidade (U) = 100 (P-p) / P-t (Onde: P = 
peso inicial, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da amostra úmida; p = 
peso final, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da amostra seca; t = tara, 
peso do recipiente com sua tampa). 

Os rendimentos de óleo em relação à matéria seca foram calculados em cada 
amostra submetida a extração. A extração do óleo essencial foi obtida por arraste a 
vapor. Nesse método a água no estado de vapor e percorre o material vegetal 
arrastando o óleo essencial que passará pelo condensador e cairá em um outro 
recipiente (OLIVEIRA & SOUZA, 2012). O processo durou cerca de duas horas e 
logo após foi realizada a quantificação do óleo essencial através da separação deste 
da água com a utilização de uma bureta.  

Os tratamentos constaram de três tipos de embalagens (saco de papel Kraft 
trifoliado, saco de papel Kraft envolto em saco preto de polietileno de baixa 
densidade e saco preto de polietileno de baixa densidade) e quatro períodos de 
armazenamento (0; 3; 6 e 12 meses). O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado com quatro repetições em arranjo fatorial 3 x 4. As 
variáveis analisadas foram teor de umidade (%) e rendimento de óleo (mL . Kg-1 de 
matéria seca) e propriedades organolépticas. Os dados obtidos foram submetidos à 
análise de variância e a análise das médias foi através de regressão polinomial. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resumo da análise de variância encontra-se na tabela 1, neste pode ser 
observado o efeito dos fatores embalagem e tempo de armazenamento sobre o 
rendimento de óleo essencial de folhas desidratadas de erva cidreira.  

 
TABELA 1. Resumo da análise de variância para a variável rendimento de óleo 

essencial de erva cideira (Lippia alba) em função do tempo de 
armazenamento e tipo de embalagem. 

Causas da Variação GL Quadrados Médios 
Embalagem (E)  2 19.516*  

Tempo (T) 3 277.087*  

T * E 6 9.050*  

Resíduo 36 0.281  

CV (%)  3,758  
ns não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
 

Houve, demonstrado pela análise estatística interação significativa entre o 
tempo de armazenamento e o tipo de embalagem (p<0,05) para o rendimento de 
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óleo essencial ml.kg-1. A interação entre o tempo de armazenamento e os tipos de 
embalagens sobre o rendimento de óleo foi analisada através de regressão, 
verificou-se que o modelo de regressão quadrático foi o que mais se ajustou para 
explicar a variação no rendimento de óleo em função do período de armazenamento 
(gráfico 1). 

Desta forma pode ser observado (gráfico 1) o comportamento quadrático da 
regressão polinomial, quanto ao tempo de armazenamento para cada tipo de 
embalagem. Verifica-se uma queda da qualidade do material vegetal através da 
quantidade de óleo essencial dependente dos tipos de embalagens ao longo dos 12 
meses. No entanto a embalagem de plástico proporcionou uma menor perda da 
qualidade até aos seis meses de armazenamento. Nas demais embalagens as 
perdas aos seis meses foram muito acentuadas. 
 
 

 
 

GRÁFICO 1.  Rendimento de óleo essencial de erva cidreira (Lippia 
alba) mL . Kg-1 de matéria seca em relação ao tipo de 
embalagem e ao período de armazenamento. 

 
Ainda no gráfico 1, pode ser observado que o material vegetal armazenado na 

embalagem saco de papel Kraft trifoliado teve redução drástica da quantidade de 
óleo essencial já aos três meses, passando de 20,08 ml.kg-1 (zero meses) para 
14,06 ml.kg-1. Enquanto o material da embalagem saco de papel Kraft mais plástico 
proporcionou uma melhor conservação quando comparada com o saco de papel 
Kraft trifoliado até aos três meses (14,98 ml.kg-1). Aos seis meses essas diferenças 
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mantiveram-se praticamente as mesmas (10,03 ml.kg-1 e 11,24 ml.kg-1, 
respectivamente). 
 Quanto a embalagem de plástico, esta possuía inicialmente (zero meses) 
19,68 ml.kg-1, aos três meses sofreu uma queda abrupta para 17,16 ml.kg-1, porém 
não tanto quanto as demais embalagens. Aos seis meses o teor de óleo observado 
foi de 14,62 ml.kg-1, pouco menos do que havia sido observado aos três meses de 
armazenamento e chegou aos 12 meses com 9,48 ml.kg-1. Assim, nenhuma das 
embalagens demonstraram serem eficientes na conservação da qualidade do 
material vegetal ao longo dos 12 meses. 
 SILVA et al. (2013) constataram resultados divergentes aos verificados neste 
trabalho, quando trabalharam com o armazenamento de carqueja (Baccharis 
trimera), os autores verificaram melhor conservação do material vegetal na 
embalagem de papel kraf tipo exportação quando comparada com polietileno de 
baixa densidade. Porém, SEGUNDO et al. (2014) verificaram melhor conservação 
de capim santo (Cymbopogon citratus) em embalagem de polietileno de baixa 
densidade preto.  
 As divergências destes resultados podem está relacionadas ao ambiente de 
armazenamento e/ou a características intrínsecas da espécie trabalhada. Pois, 
SILVA et al. (2013), armazenaram o material vegetal embalado em Ervanário (sala 
escura, vedada, e com desumidificador) enquanto SEGUNDO et al. (2014) assim 
como no presente trabalho o material vegetal embalado foi armazenado em natural 
(sem controle de luz e umidade).  
 Resultados similares aos verificados neste trabalho foram relatados por 
COSTA (2009), os autores observaram perdas drásticas (87,5%) da quantidade de 
óleo essencial de folhas inteiras de atroveran (Ocimum selloi Benth.) durante o 
período de armazenamento (12 meses).  
 A diminuição do rendimento de óleo essencial em função do período de 
armazenamento pode ser justificada pelo fato de que é possível que ocorra a ruptura 
de determinadas estruturas responsáveis pelo armazenamento destes óleos 
essenciais após a ocorrência da morte celular, além de que a composição dos óleos 
essenciais de plantas tem na sua constituição compostos como os terpenos que 
apresentam alta volatilidade (SIMÕES, 2010). 

As demais variáveis analisadas foram o teor de umidade que não apresentou 
diferenças significativas ao longo do período de armazenamento independente do 
tipo de embalagem utilizada. Quanto as características organolépticas: cor, aroma e 
aspectos fitossanitários (presença de fungos e insetos), assim como o teor de 
umidade se mantiveram sem variações ao longo do período de armazenamento. 

 
CONCLUSÃO 

Conclui-se que nas condições de tecnologia adaptada para a agricultura 
familiar recomenda-se a utilização de saco plástico (polietileno preto de baixa 
densidade) para o armazenamento de erva cidreira, sem grandes perdas, por um 
período de até seis meses. 
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