
(1) Santos, A.C.A. et al. Chemical Composition of the Essential Oil from leaves and Fruits of

Schinusmolle L and Schinusterebinthifolius Raddi from Southern Brazil. Jeobp., 12(1):16-

25, 2009.

(2) Soliman, F.M. et al. Comparative study of the volatile oil content and antimicrobial activity of 

Psidium guajava L. and Psidium cattleianum Sabine leaves, 2016.

Avaliação da composição química do óleo essencial de Psidium

cattleianum Sabine extraído por arraste a vapor e hidrodestilação

Gabriela dos Santos da Silva1,2,3; Caroline Z. M. Toniazzo2,3; Valeria Weiss Angeli3, Venina dos Santos2*

(1) Acadêmica do curso de Medicina Veterinária, (2) Área do Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias 

(*Orientadora),  (3) Área do Conhecimento de Ciências da Vida 

RESULTADOS 

PIBIC-CNPq

AGRADECIMENTOS

MATERIAIS E MÉTODOS

 MÉTODOS

O resultado da avaliação da composição química do óleo essencial indica que o componente majoritário encontrado é um

monoterpeno (1,8-cineol) com concentração de 41,1% quando utilizado o método por arraste a vapor e 38,4% por hidrodestilação.

INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

 MATERIAIS

Psidium cattleianum Sabine (popularmente chamado de araçá

vermelho – folhas) provenientes da cidade de Caxias do Sul

Folhas in natura 

Módulo piloto

Folhas in natura – Arraste a vapor Folhas secas – Hidrodestilação

Secagem em estufa Clevenger®

Composto Concentração (%) 

Folhas in natura  

Concentração (%) 

Folhas Secas

a-pineno 9,93 4,82

1,8-cineol 41,01 38,37

Linalol 4,22 6,80

a-terpineol 3,20 7,47

β-cariofileno 7,20 4,35

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar que os dois processos de extração do óleo essencial das folhas de araçá vermelho

foram eficientes. A extração por arraste a vapor realizada com a amostra in natura apresentou maior concentração do componente

majoritário quando comparado ao método de hidrodestilação. Constatou-se que houve maior predominância do principal componente

(1,8-cineol), que apresenta propriedade antifúngica descrita em literatura que é de grande relevância para este trabalho.

Cromatograma

(CG/MS)  do óleo 

extraído das folhas 

de araçá vermelho 

in natura.

A utilização de plantas medicinais na medicina popular percorre o mundo todo, devido ao perfil fitoquímico e propriedades

farmacológicas. O óleo essencial da Psidium cattleianum Sabine (araçá vermelho) possui propriedades anti-inflamatórias,

antibacterianas, antifúngicas e analgésicas, podendo ser extraído por diferentes métodos, tais como, por arraste a vapor e

hidrodestilação. O objetivo deste estudo foi avaliar a composição química do óleo essencial da espécie Psidium cattleianum Sabine via

Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG/MS) utilizando os métodos de extração por arraste a vapor (módulo

piloto-UCS) e por hidrodestilação em aparelho Clevenger®.
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