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Os óleos essenciais são os componentes voláteis contidos em vários órgãos vegetais e estão 

ligados com diversas funções necessárias à sobrevivência do vegetal. Objetivou-se com esse 

trabalho, analisar a composição do óleo essencial extraído da casca do fruto da Garcinia 

humilis (VAHL). Os frutos foram coletados no município de Camaragibe/PE, o óleo essencial 

foi extraído por hidrodestilação e a análise da composição química, foi realizada através da 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (CG-EM). O rendimento do óleo 

extraído, foi equivalente a 0,05% e foram identificados 99,2 % dos constituintes químicos, 

sendo identificado como constituinte majoritário o sesquiterpeno Muurola-4(14), 5-dieno, 

representando 26,14% do teor do óleo essencial. Observou-se uma variação no rendimento em 

relação a outras espécies do mesmo gênero, o que torna viável a investigação de possíveis 

atividades biológicas.   
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INTRODUÇÃO 

 

Os óleos essenciais são os componentes voláteis contidos em vários órgãos vegetais 

(SIQUI et al., 2000). Consistem em uma mistura complexa de várias substâncias, com 

maiores concentrações nas cascas, sementes, flores, folhas e rizomas. Entre os constituintes 

do óleo essencial, alguns apresentam maior concentração sendo conhecidos como 

componentes principais ou majoritários (ARAÚJO, 1995; VITTI; BRITO, 2003).  

O gênero Garcinia, antes denominado como Rheedia, é constituído por diversas 

espécies e o estudo delas tem demonstrado uma considerável diversidade de atividades e 

constituintes químicos, tanto em extratos como nos óleos voláteis (BRAZ-FILHO et al., 1970; 

DELLE MONACHE et al., 1983; DELLE MONACHE et al., 1988). 

Nos óleos voláteis de algumas espécies desse gênero, são encontrados compostos 

importantes, como na G. huillensis, o componente majoritário α-humuleno, G. brasiliensis, o 

ƴ-muuroleno, G. kola, com ácido citronélico, G. dulcis, com Linalool, G. mangostana, com 

acetato de hexila. Alguns desses apresentam atividade anti-inflamatória, anti-oxidante e anti-

microbiana (PINO et al., 2003; CHAGONDA;  CHALCHAT, 2005; MARTINS et al., 2008; 

OKHALE et al., 2016). 

A planta desse estudo é popularmente chamada de Achachairu (Garcinia humilis), 

oriunda de Santa Cruz na Bolívia, apresenta frutos de sabor doce-acidulados, cor amarelo-

alaranjados com formato globoso-oblongos e diâmetros transversais e longitudinais de 35,8 

mm e 45,2 mm respectivamente, com massa de 30 g aproximadamente. Pode apresentar de 1 

a 3 sementes por fruto, de coloração um pouco branca, estendidas e grandes (BARBOSA; 

ARTIOLI, 2007). O presente trabalho objetivou analisar a composição do óleo essencial da 

casca do achachairu (Garcinia humilis). 

 

 

 

MATERIAL & MÉTODOS 



 

 

Coleta de material vegetal para identificação 
 Os frutos foram coletados no município de Camaragibe/PE, no período da manhã 

no mês de março de 2016. O material foi encaminhado para o Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA) para herborização, identificação e registro, realizando o depósito da 

exsicata do material botânico e catalogação.  

 

Extração do óleo 
Após separação das cascas dos frutos, a extração do óleo essencial das cascas de G. 

humilis foi realizada pelo aparelho Clevenger modificado por 2 h, pelo método de 

hidrodestilação no Laboratório de Produtos Naturais e Bioativos do Departamento de 

Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Amostras da casca fresca 

(525g) foram trituradas em 2500 ml de água destilada e transferidas para um balão, que foi 

acoplado ao aparelho e este, a um condensador. O hidrolato foi coletado e o óleo foi extraído 

da fase aquosa por partição, com diclorometano. Foi adicionado sulfato de sódio anidro à fase 

orgânica, como agente secante. A fase orgânica foi filtrada e o diclorometano removido em 

evaporador rotativo para obter o óleo essencial. 

 

Análise da composição química 

A identificação dos constituintes químicos dos óleos essenciais foi realizada em um 

CG-EM da VARIAN utilizando-se uma coluna de capilaridade com sílica (30m x 0,25mm x 

0,25µm). A temperatura da coluna foi programada para 60ºC até 240 à 3ºC/min. As 

temperaturas do injetor e detector foram de 240ºC e 280ºC, respectivamente. O gás de arraste 

foi o hélio, fluxo de 1,5 mL/min, (1:50). Os espectros de massa foram obtidos a 70 eV por IE. 

A velocidade de leitura de 0.5 scans-1 de m/z 40 a 650. Os óleos essenciais foram analisados 

por CG/EM, e a identificação foi realizada com base na comparação dos índices de retenção 

(VAN DEN DOLL; KRATZ, 1963), bem como por comparação computadorizada do espectro 

de massa obtido com aqueles contidos na biblioteca de espectro de massa do NIST do 

conjunto de dados CG-EM (ADAMS, 2007). 

 

RESULTADOS  

 

A massa de óleo obtida através da extração por hidrodestilação das cascas do fruto foi 

de 310 mg, ou seja, o rendimento encontrado é equivalente a 0,05%. O cromatograma do óleo 

essencial da casca de G. humilis mostrou que dezoito picos foram detectados. Foram 

identificados 99,2% dos constituintes químicos (Tab. 1), sendo reconhecido como 

componente majoritário o sesquiterpeno Muurola-4(14), 5-dieno, representando 26,14% do 

teor do óleo essencial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Composição química do óleo volátil da casca de Garcinia humilis 

Constituintes Tempo de Retenção Porcentagem 
Anisol 5.238 --- 

Isovalerato de alila 5,729 --- 

  Sulfeto de furfuril metila 7,514 --- 

Heptadienol 8,175 0,76 

Heptenal 14,987 0,55 

Acetato de Dihidro carveol  21,040 2,27 

 Acetato de carvila 22,735 14,11 

Thujeno 24,531 --- 

Aromadendramo 26,847 4,13 

Muurola-4(14), 5-dieno 27,072 26,14 

Patchouleno 28,618 22,6 

Éter Italicieno 29,143 1,63 

Carpacina 30,113 --- 

Longipinanol 31,044 --- 

Widdrol 32,559 12,08 

Ácido canfórico 33,850 12,89 

Jasmonato de metila 34,415 2,04 

Dihidrojasmonato de metila 34,660 --- 

 

DISCUSSÃO 
O rendimento do óleo volátil encontrado no fruto de G. humilis (0,05%) foi menor 

comparando ao rendimento da G. brasiliensis (0,41%) e G. mangostana (0,21%), porém foi 

superior ao da G. huillensis (0,04%) (MARTINS et al., 2008). 

Os compostos muurola-4(14),5-dieno (26%), patchouleno (22%) e acetato de carvila 

(14%), foram os compostos identificados no óleo da G. humilis como os mais abundantes, 

diferentemente dos compostos encontrados na G. brasiliensis, que foram α-Muuroleno (10%), 

espatulenol (8,7%) e ƴ-cadineno (8,3%). O composto aromadendramo foi encontrado em 

ambas espécies 4,13% na G. humilis e 1% na G.brasiliensis (MARTINS et al., 2008). 

Outros compostos mais abundantes foram relatados em diferentes óleos essenciais por 

Pino et al., 2003; Chagonda; Chalchat, 2005; Tan et al., 2013; Okhale et al., 2016. Na espécie 

G. mangostana, destacaram-se o hexyl acetato, cis-hex-3-acetato de enila e cis-hex-3-en-l-ol. 

Nas sementes da G. kola, foram o ácido citronélico, 5,9-undecadien-2-ona e α-ionona. Já na 

G. dulcis, o linalool, α-terpineol e ácido hexadecanóico. Na G. atroviridis, β-cariofileno, o 

álcool β-cariofileno e α-humuleno. Enquanto na G. huillensis, β-cariofileno, α-humuleno e 

valenceno, porém nessa última espécie foi encontrado um composto em comum com a G. 

humilis, o Muurola-4(14),5-dieno.  



 

Esses dados mostram a variabilidade de compostos químicos existentes nas espécies 

do gênero Garcinia. 

 

CONCLUSÃO 
 O óleo volátil do Achachairu (Garcinia humilis), apresentou mono e sesquiterpenos, 

fenilpropanóide, com componente majoritário o sesquiterpeno Muurola-4(14), 5-dieno. A 

variedade de compostos presentes nesse óleo, torna viável a investigação de atividades 

biológicas do mesmo.  
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