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A espécie Eugenia catharinensis D. Legrand, Myrtaceae, é conhecida popularmente como 

“guamirim”. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição química do óleo essencial de E. 

catharinensis, bem como avaliar sua potencial atividade antibacteriana. As folhas de E. 

catharinensis foram coletadas em Blumenau, SC, em fevereiro de 2017. Após a coleta, as folhas 

(51,6 g) foram separadas dos galhos e submetidas à hidrodestilação por 4 h em aparelho tipo 

Clevenger. Após a destilação, a fase superior (óleo condensado), bem como a fase aquosa foram 

extraídas com éter etílico, secas com sulfato de sódio anidro e armazenadas sob refrigeração em 

frasco de vidro protegido da luz, totalizando 58,8 mg (0,11 % de rendimento). O óleo foi 

analisado em cromatógrafo gasoso Shimadzu 2010, acoplado ao espectrômetro de massas 

CGMS-QP2010 PLUS. Os componentes foram separados por coluna RTX 5 (30 m x 0,25 mm, 

filme de 0,25 m). Como gás de arraste foi usado hélio, com fluxo constante de 1 ml/min. A 

identificação dos componentes foi baseada na análise dos espectros de massas e sua comparação 

com a literatura1 e com a biblioteca NIST 2008 e no cálculo dos índices aritméticos (IA) para 

os compostos. Os índices aritméticos foram obtidos pela co-injeção com uma série de 

hidrocarbonetos lineares (C8 – C19). 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 bactérias Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, através da técnica de microdiuluição em 

caldo, segundo o preconizado por CLSI.2 Um total de 30 compostos foi identificado, 

correspondendo a uma média de 86,44% dos constituintes totais presentes no óleo essencial. No 

óleo analisado nesse trabalho, a fração de sesquiterpenos foi dominante, sendo que 

monoterpenos não foram identificados. O germacreno D foi o composto majoritário (13,9 %), 

seguido do -humuleno (11,9 %). A ação antibacteriana para as bactérias testadas apresentou 

uma atividade interessante (CIM= 500 µg/ml) para as três cepas testadas. A composição do óleo 

essencial da espécie estudada está em concordância com as demais espécies do gênero, onde os 

sesquiterpenos foram a fração dominante. Agradecimentos: FURB; PIBIC/CNPq. 
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