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Renealmia L.f., pertencente à família Zingiberaceae (subfamília Alpinioideae, tribo 
Alpinieae), possui aproximadamente 85 espécies distribuídas pelas regiões tropicais 
da África e das Américas. No Brasil, esse gênero é representado por 21 espécies 
ocorrentes em todos os seus domínios fitogeográficos. Até o momento, nenhum 
trabalho de composição de óleo essencial do rizoma foi realizado para espécies de 
Renealmia, e apenas dois trabalhos caracterizaram o óleo das folhas de R. alpinia e R. 
floribunda. Desta forma, esse estudo tem como objetivo descrever a composição do 
óleo essencial dos rizomas e das folhas de R. breviscapa e R. nicolaioides, coletadas 
em maio de 2015, no estado do Acre. A partir de aproximadamente 115 g de rizomas 
e de 420 g de folhas recém coletados extraiu-se o óleo essencial por arraste a vapor. 
Os componentes foram identificados por meio da análise em cromatografia com fase 
gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM), comparados com um banco de 
dados (NIST08) e com registros da literatura. Posteriormente, foi calculado o índice 
de Kovats. A análise da composição química do óleo essencial possibilitou o 
reconhecimento de 20 e 28 componentes para o rizoma e a folha de R. breviscapa, e 
33 e 47 componentes para o rizoma e a folha de R. nicolaioides, respectivamente. Os 
sesquiterpenos prevaleceram tanto nos rizomas quanto nas folhas das espécies 
estudadas. O beta-cariofileno é a substância majoritária em ambos os rizomas e 
também na folha de R. breviscapa e o E-nerolidol é a substância majoritária apenas, 
na folha de R. nicolaioides. Resultado similar foi encontrado para a folha de R. 
alpinia, onde foram identificadas 35 substâncias, sendo o beta-cariofileno também 
majoritário. Os sesquiterpenos são conhecidos por apresentar propriedades biológicas, 
como inseticida e antibiótica, desta forma, este estudo pode colaborar com futuras 
investigações farmacológicas (Faperj, CNPq, CAPES). 
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