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Resumo 

Garcinia cochinchinensis (Clusiaceae), conhecida como 
mangostão amarelo, é encontrada em regiões do 
Paraná. É usada na medicina popular no tratamento de 
alergias e doenças de pele. Além disso, a espécie 
apresenta metabólitos secundários que apresentam 
atividade citotóxica significativa. São escassos os relatos 
a respeito da composição química do óleo essencial 
dessa espécie. Esse trabalho teve como objetivo fazer a 
caracterização química dos componentes voláteis das 
cascas dos frutos de G.cochinchinensis pelo método de 
extração por ultrassom. A caracterização química do 
óleo foi feita por CG-MS. Foram identificados 14 
compostos, sendo observados principalmente, ésteres 
graxos, que são encontrados, principalmente, em 
camadas mais superficiais das folhas. Pretende-se, 
futuramente, comparar a amostra caracterizada com o 
óleo essencial dessa espécie obtido por hidrodestilação. 

Introdução  

Os óleos essenciais são metabólitos secundários que se 
destacam em espécies vegetais. Apresentam aplicações 
diversas, tanto pelas suas características em nível 
sensorial e também pela sua ação antitumoral, herbicida 
e fungicida. Dessa forma, são amplamente usados nas 
indústrias farmacêutica, alimentícia e de agroquímicos. 

Espécies do gênero Garcinia apresentam óleos 
essenciais com diversas finalidades farmacológicas. 
Entretanto, são escassos os relatos a respeito do óleo 
essencial da Garcinia cochinchinensis. Essa espécie 
apresenta uma variedade de compostos fenólicos com 
atividades medicinais. Destacam-se seus efeitos 
hipolipidêmico, antiobesidade, anti-inflamatório e 
antioxidante. O objetivo desse trabalho foi isolar e 
caracterizar o óleo essencial da G. cochinchinensis 
obtido pela extração por ultrassom. 

Material e Métodos 

Inicialmente, fez-se extensiva revisão bibliográfica sobre 
a espécie em estudo. Os frutos de G. chinchinensis 
foram coletados de um exemplar no campus da 
Universidade Estadual de Londrina em Lodrina, Paraná. 
As cascas desses frutos foram retiradas manualmente e 
em seguida, foram refrigeradas. Posteriormente, o 
material vegetal (26,0g) foi colocado em contato com 
400 mL de etanol e submetido à extração por ultrassom, 
por 30 minutos, a 38ºC, com frequência de 25kHz e 
amplitude de 25%. A extração foi realizada em triplicata. 
Em seguida, o conteúdo extraído foi filtrado e, para 
obtenção do óleo propriamente dito, utilizou-se hexano 

como contra-fase. Após agitação em funil de separação 
e repouso, as duas fases observadas foram separadas. 
Em seguida, a fase hexânica foi seca e concentrada por 
destilação a pressão reduzida, à temperatura média de 
50°C. As amostras foram submetidas à análise por 
Cromatografia em Fase Gasosa acoplada a 
Espectrômetro de Massas (CG-MS). Foi injetado 1 µL de 
cada amostra, diluídas em 1 mL de diclorometano.   

Resultados e Discussão 

Foram obtidos 16,5mg de amostra oleosa. O rendimento 
foi de 0,06%, sendo um resultado consideravelmente 
bom, quando comparado ao rendimento de óleo 
essencial de outras espécies de Garcinia. A amostra 
oleosa obtida apresentou 14 constituintes, onde os 
compostos encontrados em maiores proporções, foram 
palmitato de metila (4,58%); palmitato de etila (8,87%); 
linoleato de metila (1,20%); elaidato de metila (5,68%); 
oleinato de etila (12,95%) e estearato de etila (11,87%). 

Conclusão 

A metodologia escolhida para a extração de óleos pode 
afetar a quantidade extraída, além da possibilidade de se 
extrair substâncias diferentes. Portanto, é de grande 
importância realizar a extração por outros métodos, 
como a hidrodestilação, para verificar qual metodologia 
é mais vantajosa em relação ao rendimento e 
composição química. Futuramente, pretende-se 
comparar a composição da amostra analisada com 
aquela obtida a partir de frutos frescos. 
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