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RESUMO
Campomanesia sp. é uma espécie nativa do Cerrado, considerada símbolo do Mato Grosso do
Sul por ser abundante na região, apresenta frutos com propriedades nutricionais e sensoriais
apreciadas pelo homem. Apesar da polpa ser utilizada na elaboração de sucos, sorvetes,
geleias, seus resíduos são descartados. O presente estudo teve como objetivo avaliar a
composição química e a atividade antioxidante do óleo essencial do subproduto da guavira. O
resíduo do despolpamento do fruto da guavira representou 64% do fruto inteiro. O rendimento
do óleo essencial obtido por hidrodestilação, do resíduo seco, foi de 0,35%. A composição
química foi avaliada por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas
(CG-EM), obtendo-se 31 componentes e sendo os majoritários: α-pineno (16,93%), limoneno
(16,70%), β-ocimeno (10,58%) e β-cariofileno (9,17%). A determinação da atividade
antioxidante foi realizada pelo método de redução do ferro (FRAP), obtendo-se atividade
155,405 µmol sulfato ferroso g-1. Esses resultados sugerem que o óleo essencial extraído do
resíduo do despolpamento do fruto de Campomanesia sp. têm potencial de aproveitamento e
agregação de valor.
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INTRODUÇÃO
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e representa cerca de 23% do território

nacional (Reis & Schmiele, 2019). Dentre seus frutos, destaca-se a guavira (Campomanesia
sp.), que além de características sensoriais peculiares, apresenta frutos e folhas com efeitos
medicinais promissores devido à atividade anti-inflamatória, antidiarreica, antisséptica e
antimicrobiana (Guerrero, Ajalla & Campos, 2018).

A polpa da guavira, além de ser consumida in natura, é bastante utilizada no preparo
de sucos, sorvetes e geleias. As partes não comestíveis (casca e semente) do despolpamento
são comumente descartadas. Entretanto, os resíduos da guavira podem ser fontes de nutrientes
e compostos bioativos (Alves et al. 2013). Assim, o óleo essencial obtido da casca e da
semente pode melhorar o aporte nutricional da polpa retardando a degeneração celular devido
à ação antioxidante.

De acordo com Viscardi et al. (2017), os óleos essenciais obtidos da casca (0,32% de
rendimento) e da semente (0,98% de rendimento) do fruto da guavira apresentaram atividade
antiinflamatória e antinociceptiva em roedores, sem nenhuma toxicidade, sugerindo seu uso
como nutracêutico ou agente farmacológico.



Os óleos essenciais são metabólitos secundários presentes em diferentes partes das
plantas como, por exemplo, folhas, flores, raízes, sementes, frutas e cascas, quimicamente
caracterizados como misturas complexas de compostos de baixo peso molecular, altamente
voláteis, lipofílicos, normalmente menos densos do que a água (BAKKALI et al. 2008). Os
metabólitos secundários, em geral, apresentam alta atividade antioxidante, dos óleos essa
atividade é atribuída principalmente aos compostos terpênicos presentes. Essa atividade pode
ser importante para a prevenção de doenças, pois inibe ou retarda a oxidação de
biomoléculas(PANDINI et al. 2016).

Estudos fitoquímicos com C. adamantium revelaram a presença de monoterpenos e
sesquiterpenos em óleo essencial de frutos, folhas e flores (Vallilo et al. 2006; Coutinho,
2008; Coutinho et al. 2011). Essas propriedades justificam o presente estudo que objetivou
avaliar a composição química do óleo essencial extraído do resíduo (cascas e sementes) do
despolpamento do fruto de C. adamantium e sua atividade antioxidante.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Produtos e Processos
Agroindustriais do Cerrado (LabGeppac/LPACA/UFGD) da Universidade Federal da Grande
Dourados, e em colaboração, no Laboratório do Centro de Estudo em Recursos Naturais
(CERNA/UEMS) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no município de
Dourados, MS.

Os frutos de guavira (Campomanesia sp.) foram adquiridos na cidade de Ponta
Porã/MS, selecionados quanto à sua integridade física, lavados com água potável e
higienizados por 15 min em solução de dicloroisocianurato de sódio dihidratado, 0,66%
(marca Sumaveg, Diversey Lever). Logo foram despolpados, o resíduo constituído de casca e
semente foram distribuídos em bandejas de aço inoxidável e secos em desidratador com fluxo
de ar quente a 50°C até obter umidade final de 10%.

Uma quantidade de material (casca/semente de guavira) previamente desidratada e
triturada (200g) e 1500 mL de água destilada foram incorporadas em balão de destilação
(2000 mL), e acopladas ao aparelho Clevenger (Tecnal), procedendo-se à extração do óleo
essencial por hidrodestilação durante 150 min. O óleo obtido foi transferido para tubos
eppendorf contendo 0,1 g de sulfato de sódio anidro (Dinâmica) para a remoção de água, logo
o óleo foi armazenado sob congelamento (-18°C), até o uso.

A composição química do óleo essencial de guavira foi avaliada por meio da
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). Amostras de óleo
essencial foram preparadas na concentração de 1 mg/mL usando hexano como solvente e
depois diluídas para 0,2mg/mL para análise cromatográfica. A análise foi realizada usando
um cromatógrafo gasoso equipado com detector de massas (GCMS-QP2010 Ultra, Shimadzu,
Kyoto, Japão). Foi utilizada coluna DB-5 (30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro
interno, 0,25 μm de espessura de filme), com hélio (99,999% de pureza) como gás de arraste,
a uma vazão de 1,0 mL min-1 e um volume de injeção de 1μL (no modo split, 1:10). O índice



de retenção foi calculado usando uma mistura de alcanos lineares (C7-C40) como referência
externa. A identificação dos compostos foi obtida comparando-se os espectros de massas das
amostras com os espectros disponíveis nas bibliotecas NIST21 e WILEY229, bem como com
dados reportados na literatura (Adams, 2007).

A determinação da atividade antioxidante do óleo essencial foi realizada a partir do
método ferric reducing antioxidant power (FRAP), de acordo com o método descrito por
Rufino et al. (2006). Em tubo de ensaio, em local escuro, uma alíquota de 90 μL de cada
diluição da amostra foi misturado com 270 μL de água destilada e 2700 μL do reagente FRAP
(25mL tampão acetato 0,3M, 2,5mL solução TPTZ 10mM e 2,5mL solução aquosa de cloreto
férrico 20mM). Os tubos foram agitados e mantidos em banho-maria a 37ºC por 30 min para
reação. A leitura (595 nm) foi realizada em espectrofotômetro UV-visível (Biochrom Libra
S60PC) e o reagente FRAP empregado como branco para calibrar o equipamento. Uma curva
analítica de Sulfato ferroso foi construída e os resultados expressos em µmol Sulfato ferroso
equivalente por g amostra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resíduos (casca e semente) do fruto fresco da guavira representam 64% do fruto

inteiro, que depois de secos (10g/100g,) representam 16% do fruto fresco. Em relação ao
resíduo úmido, o produto seco representa 25%. Assim, para 1000g de fruto fresco, obtém-se
640g de casca e semente, que resulta em 160g de casca e semente secos. Essas informações
são importantes para determinar o rendimento do óleo essencial extraído.

O rendimento do óleo essencial obtido por hidrodestilação, a partir do resíduo seco de
guavira, foi de 0,35%. O óleo obtido apresentou aspecto translúcido levemente amarelado,
com aroma cítrico adocicado, característico do fruto.

Na Tabela 1 são apresentados os compostos químicos identificados pela análise
cromatográfica. De acordo com Stefanello et al. (2010), compostos com quantidades relativas
superiores a 8% foram considerados componentes principais. No presente estudo, para o
resíduo de guavira foram detectados 31 compostos, sendo os majoritários: α-pineno (16,93%),
limoneno (16,70%), β-ocimeno (10,58%) e β-cariofileno (9,17%). No óleo essencial extraído
da polpa, Markman (2002) identificou como principais componentes o linalol (29,2%),
globulol (20,17), terpineol (6,6%), espatulenol (6,5%) e limoneno (4,8%). Desses compostos,
o limoneno apresenta maior quantidade no resíduo do que na polpa.

A variação no percentual dos compostos majoritários pode ser justificada devido ao
perfil químico dos óleos essenciais dependerem da natureza genética da planta, tempo de
colheita, condições geográficas, luminosidade, entre outros (DEBBARMA et al. 2013). Além
disso, os óleos essenciais dos estudos referenciados foram obtidos de diferentes partes do
fruto (polpa), haja vista que não foram encontrados relatos de óleos essenciais extraídos de
resíduos da guavira.

Os compostos majoritários no óleo extraído do resíduo da guavira (cascas e sementes
de Campomanesia sp.) ganham destaque devido à ampla variedade da sua atividade biológica.
O α-pineno é um monoterpeno que possui ação miorrelaxante, como demonstrado por Jucá
(2007), possui potencial anti-inflamatório, antitumoral e anti-microbiano (Nam et al. 2014;



Silva et al. 2012; Matsuo et al. 2011). O limoneno tem atividade antimicrobiana, inclusive
contra bactérias gram-positivas (Han et al. 2021). Esses relatos científicos demonstram o
potencial dos óleos essenciais podendo substituir compostos sintéticos utilizados com ações
biológicas.

Dentre os terpenos, os isômeros α e β-pineno têm despertado interesse pelo seu
potencial antimicrobiano, que vem sendo investigado desde a década de 60. (OH et al. 1967)
Algumas das propriedades biológicas do β-pineno têm sido descritas, por exemplo, como a
atividade miorrelaxante, antimicrobiana (SILVA et al. 2012), antidepressiva
(GUZMÁN-GUTIÉRREZ et al. 2012), antiespasmódica, anti-inflamatória, ansiolítica,
anticonvulsivante (ALMEIDA et al.2003) e hipotensora (MENEZES et al. 2010)

No que se refere à atividade antioxidante, pelo método FRAP, o óleo essencial
apresentou 155,405 µmol sulfato ferroso g-1 óleo. Os valores encontrados foram inferiores aos
encontrados no mesocarpo (2085,70 µMg-1) de C. brasiliense e superiores aos do epicarpo
(14,99 µM g-1) de C. brasiliense e a polpa de Byrsonima verbascifolia (148,42 µM g-1) por
Morais et al.(2013), que quantificou potencial antioxidante dos frutos do cerrado in vitro, por
diferentes métodos de determinação de atividade antioxidante.



Tabela 1: Composição química do óleo essencial extraído do resíduo do despolpamento do
fruto da guavira (Campomanesia sp.)

Compostos Concentração(%)
α-pineno 16,93±0,13
β-pineno 3,53±0,02
Mirceno 2,31±0,01

α-felandreno 2,31±0,01
Limoneno 16,70±0,21
1,8-cineol 3,97±0,14

β-felandreno 2,11±0,01
β-ocimeno 10,58±0,22

Terpinoleno 3,23±0,11
γ-Terpineno 1,21±0,01
α-terpineol 2,42±0,03
δ-elemeno 1,22±0,03
α-cubebeno 1,21±0,01

Longiciclono 1,40±0,03
α-Ylangeno 0,38±0,03
α-copano 2,51±0,05
β-elemeno 2,23±0,01

Longifoleno 1,11±0,01
β-cariofileno 9,17±0,01

Aromadendreno 2,12±0,01
Germacreno D 2,34±0,01

Biciclogermacreno 1,18±0,01
β-Bisaboleno 1,29±0,01
δ-cadineno 1,45±0,01

Germacreno B 1,13±0,01
Esfatulenol 2,70±0,11
β-Acorenol 1,87±0,05
α-Murolol 1,39±0,02
Somatório 100,00± 1,32



CONCLUSÕES
Os resíduos do despolpamento do fruto da guavira representam 64% do fruto inteiro.

O percentual de extração do óleo essencial a partir do resíduo foi de 0,35%. O α-pineno, o
limoneno e o β-ocimeno foram os componentes majoritários. O óleo essencial apresentou
atividade antioxidante pelo método de redução do ferro FRAP. Os resultados sugerem que o
óleo essencial de resíduos de Campomanesia sp., têm potencial de aproveitamento e
agregação de valor.
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