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Resumo 

Neste trabalho foi utilizada a técnica de CG-EM-DIC no 
estudo dos óleos essenciais (OE) de folhas de 6 
pitangueiras, coletadas no Campus Uvaranas (UEPG). 
Os resultados obtidos mostram 2 espécimes com OEs 
sem curzereno, contendo espatulenol como principal 
composto. Os demais 4 espécimes apresentaram 
curzereno como principal componente ou entre os três 
principais. 

Introdução  

Eugenia uniflora, conhecida popularmente no Brasil 
como pitangueira é uma planta nativa que ocorre em 
todo o território nacional, onde seus frutos são 
amplamente consumidos. Seus OEs contêm os 
sesquiterpenos curzereno, furanodieno, atractilona, 
germacrona, e selinatrienona e seu óxido. Diversas são 
as atividades biológicas atribuídas a seus compostos 
principais, tais como a inibição do crescimento de células 
tumorais, atividades sobre o sistema nervoso central, 
antifúngica, antimicrobiana, inseticida e larvicida. Nos 
últimos 20 anos, vários trabalhos vêm demonstrando que 
a pitangueira apresenta não só variedades de coloração 
dos frutos, mas também tipos químicos que se 
diferenciam pelas concentrações dos seus compostos 
majoritários. A diferença na coloração dos frutos das 
pitangueiras é evidente, mas não há relação com a 
composição dos óleos essenciais. A localização de 
pitangueiras dos vários tipos químicos é um trabalho 
básico e importante que permite a obtenção de óleos 
com maior concentração de alguns sesquiterpenos, 
facilitando o desenvolvimento de novos produtos. 

Material e Métodos 

Foram coletadas cerca de 300g de folhas frescas de 6 
árvores de Eugenia uniflora localizadas em diferentes 
pontos do Campus de Uvaranas, em Ponta Grossa. As 
condições climáticas no momento da coleta, bem como 
especificações de cada árvore foram coletadas para 
posterior comparação. As amostras, após serem secas 
em temperatura ambiente, foram trituradas e submetidas 
à destilação por arraste a vapor. Foram registrados os 
rendimentos de cada OE, que foram analisados por 
cromatografia em camada delgada (CDD). As amostras 
foram submetidas a análises por CG-EM-DIC em 
equipamento do Laboratório de Cromatografia (FURB, 
Blumenau, SC). Em seguida os dados foram tratados 
com uso do software GC-Solution. Os compostos foram 
identificados com base em seus espectros de massas e 
em seus índices de retenção relativa (IRR). 
 

Resultados e Discussão 

As amostras EU1 e EU3 destoaram das demais, 
apresentando como principal componente o espatulenol, 
e total ausência de curzereno em sua composição. 
Todas as demais amostras (EU2 - EU6) apresentaram 
em sua composição diversos compostos em comum, 
como: curzereno, germacreno B, germacreno D, 
furanodieno, beta-elemeno, cariofileno, delta-cadieno, 
entre outros. Três das amostras (EU4, EU5 e EU6) 
apresentaram como composto principal o curzereno, 
substância que não está presente naturalmente na 
planta, mas se forma através de um rearranjo 
sigmatrópico (reação de Cope) a partir de furanodieno 
por ação do calor na análise por GC-EM-DIC. Uma das 
amostras (EU2) apresentou como composto principal o 
germacreno B. As amostras EU4 e EU6 destacam se 
pela alta proporção de curzereno em sua composição. 
Todas as quatro análises apresentaram em sua 
composição a selinatrienona e seu óxido, mas apenas 
em baixas porcentagens.  

Conclusão ou Conclusões 

Apesar de todas as amostras terem semelhanças em 
sua composição, a proporção dos constituintes, como a 
germacrona e o curzereno, pode ser decorrente do 
metabolismo especifico de cada espécime analisado. A 
análise de GC-EM-DIC de óleos de pitanga deve ser 
feita tendo em mente as possíveis transformações por 
rearranjos sigmatrópicos que podem ocorrer com parte 
dos compostos presentes. Assim, sabe-se que o registro 
de curzereno por CG representa, na verdade, o 
furanodieno. Posteriormente, será feita a coleta e análise 
de novas amostras, o incremento de análises das 
amostras já obtidas e o isolamento de componentes. 
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