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A espécie Eugenia involucrata DC, Myrtaceae, é conhecida popularmente como “cerejeira”. Na 

medicina popular as folhas desta espécie são utilizadas em forma de infusão no tratamento de 

diarreia, má digestão, hemorragia, infecções e como hipoglicemiante. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a composição química sazonal do óleo essencial de Eugenia involucrata, bem como 

avaliar sua potencial atividade antibacteriana. As folhas de E. involucrata foram coletadas em 

Rodeio, SC, nas diferentes estações do ano (primavera, verão, outono e inverno), e submetidas à 

hidrodestilação por 4 h em aparelho tipo Clevenger. As amostras foram analisadas por CG-EM e 

por CG-DIC. A identificação dos componentes dos óleos foi baseada nos índices de retenção e 

por comparação dos seus espectros de massa com a literatura/base de dados NIST 2008. A 

atividade antibacteriana foi avaliada contra as cepas de molicutes Mycoplasma hominis, M. 

capricolum subs. capricolum, M. mycoides subsp. capri, M. genitalium e M. pneumonie FH. 

Após a extração, os rendimentos dos óleos essenciais foram calculados, obtendo-se resultados 

entre 0,017 e 0,099%. Um total de 47 compostos foram identificados, correspondendo a uma 

média de 92,31% dos constituintes totais presentes no óleo essencial. Em todos os óleos 

analisados nesse trabalho, a fração de sesquiterpenos foi dominante e o biciclogermacreno foi o 

composto majoritário (CV = 0,59%) nas diferentes estações. O epóxido de aromadendreno 

apresentou o maior CV % entre as amostras (48,78%). A ação antibacteriana para as bactérias 

testadas apresentou maior atividade no óleo essencial extraído no verão, tendo uma atividade 

interessante (CIM = 125 ug/ml) para três das cepas testadas (M. hominis, M. mycoides subsp. 

capri e M. genitalium). O óleo essencial da espécie estudada está em concordância com as 

demais espécies do gênero, onde os sesquiterpenos foram a fração dominante. A atividade 

antibacteriana do óleo essencial desta espécie varia conforme a estação em que foi extraído e 

também pode apresentar uma maior ou menor atividade dependendo da cepa bacteriana testada. 
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