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1. RESUMO 

 

Os óleos essências são princípios ativos naturais onde o metabolismo secundário os 

sintetizam, os produtos do metabolismo secundário são encontrados em apenas 

algumas espécies ou grupos de espécies relacionadas taxonomicamante. O 

presente trabalho, realizado através de pesquisas bibliográficas, tem por objetivos 

principais apresentar a morfologia vegetal de Eucalyptus globulus  e descrever o 

emprego de produtos do seu metabolismo secundário na aromaterapia. O E. 

globulus é uma espécie exótica que se adaptou muito bem as condições 

morfoclimáticas do Brasil, pode chegar de 20 à 50 metros de altura, possui folhas 

dimórficas, botões florais sésseis e verrugosos, sementes marrom-acizentadas ou 

pretas. Seu óleo essencial tem uso destacado por suas propriedades mucolíticas, 

descongestionantes e expectorantes, sendo empregado no tratamento de doenças 

respiratórias, age como tônico estimulante e fortalece o sistema imunológico, é de 

grande importância realizar o uso correto de qualquer óleo essencial. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A espécie Eucalyptus globulus faz parte da Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), constituída de espécies vegetais com 

potencial de avançar nas etapas da cadeia produtiva e de gerar produtos de 

interesse do Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2006). 

O E. globulus é uma das espécies mais cultivadas no mundo, no Brasil seu 

uso é basicamente para produção de papel, mais também é utilizada sua madeira 

para a construção civil, óleo essencial, no reflorestamento com a finalidade da 

extração e lenha (LORENZI et al., 2003). 

Aromaterapia é o conjunto de técnicas de aplicação de óleos essenciais, e 

só é considerada aromaterapia a prática de saúde ou de beleza na qual se utiliza o 

óleo essencial como ativo principal da técnica (AMARAL, 2015). Dentro deste 

contexto, o óleo essencial de E. globulus tem propriedades expectorante, 

anticatarral, descongestionante, antisséptico e antibacteriano (AMARAL, 2015). 

 

3. OBJETIVOS 



O presente trabalho tem por objetivos principais apresentar a morfologia 

vegetal de E. globulus  e descrever o emprego de produtos do seu metabolismo 

secundário na aromaterapia.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste trabalho estão sendo realizados levantamentos 

bibliográficos em mídia impressa e eletrônica. Dentre os principais estudos 

publicados tem-se teses e dissertações, artigos científicos, livros acadêmicos e a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, criada pelo Ministério da 

Saúde em 2006. A princípio, a busca foi restrita ao período entre 2003 e 2017. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O Eucalyptus globulus Labill. é uma árvore perenifólia, originária da Austrália 

e Tasmânia. Seu tronco é ereto com casca grosseira de cor cinzenta, persistente na 

base e lisa nas outras partes, desprendendo-se em fitas estreitas (LORENZI et al., 

2003). Com folhas dimórficas, alternas, estreito-lanceolados, verde-brilhantes, 

espessas, medindo de 10 à 20 cm de comprimento.  

Os botões florais são sésseis, verrugosos, verde azulados, com 4 frisos 

salientes e ápice achatado com uma saliência central, as flores são geralmente 

solitárias, grandes, axilares, brancas ou creme, vistosas, com pedúnculos espessos 

e muitos curtos, formam-se em setembro-outubro (LORENZI et al., 2003). Os frutos 

têm formato de cápsulas com 4 frisos salientes, verrugosos, de 1,5 à 3,0 cm de 

diâmetro. As sementes são marrom-acizentadas ou pretas (LORENZI et al., 2003). 

Segundo Duarte (2007), os produtos do metabolismo secundário são 

encontrados em apenas algumas espécies ou grupos de espécies relacionadas 

taxonomicamante. Muitos destes compostos possuem grande valor agregado devido 

às suas aplicações como medicamento, cosméticos, alimentos e agroquímicos. 

Os caminhos do metabolismo secundário são vinculados à base genética 

dos organismos, mas ativados durante estágios de crescimento e desenvolvimento 

ou durante períodos de estresses ambientais, causados por limitações nutricionais, 

hídricas ou ataque de microrganismos e insetos, variando os níveis dependendo 

destas condições (DUARTE, 2007; FERREIRA; AQUILA, 2000). 



Óleo essencial é um princípio ativo natural. Na terminologia relacionada à 

aromaterapia, é o princípio de plantas aromáticas extraído pelo método de 

destilação por arraste a vapor, e o de cascas de frutos cítricos, extraído 

tradicionalmente pelo método de prensagem a frio (AMARAL, 2015). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O óleo essencial de E. globulus tem uma grande quantidade de flavonoides, 

cuja atividade fitoquímica tem sido relacionada ao sistema vascular e metabolismo 

gasoso (AMARAL, 2015). 

Seu óleo essencial tem uso destacado por suas propriedades mucolíticas, 

descongestionantes e expectorantes. Excelente no tratamento de doenças das vias 

respiratórias, age como tônico estimulante e fortalece o sistema imunológico 

(AMARAL, 2015)  
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