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Humphry Davy 



8 
 

RESUMO 

 

A goiabeira (Psidium guajava L., Myrtaceae) exibe dentre inúmeras aplicações, 

importante atividade biológica associada a princípios ativos produzidos nas plantas, 

sendo o óleo essencial com maior destaque presentes em suas folhas. As folhas de duas 

variedades de Psidium guajava, vermelha e branca foram coletados em diferentes 

localidades do município de Itacoatiara – AM, suas exsicatas foram preparadas e 

depositadas no herbário da Universidade Estadual do Amazonas - UEA e suas folhas 

submetidas à descrição anatômica de suas estruturas secretoras e caracterização 

histoquímica. Os óleos essenciais das partes aéreas dos referidos genótipos foram 

extraídos por meio de hidrodestilação em aparelho do tipo Clevenger durante 4 horas. A 

análise por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-MS) permitiu 

a identificação de 43 compostos na variedade vermelha (PGV) e 35 na branca (PGB). 

Entre estes compostos, o Limoneno, cariofileno, e 1,8-cineol são de reconhecida 

atividade biológica na literatura. A técnica de microdiluição em placa Elisa foi utilizada 

para verificar a atividade antimicrobiana dos óleos, com os meios LB para as bactérias e 

YPD para fungos. Os óleos PGV foram efetivos frente as bactérias Salmonella e S. 

aureus, na concentração mínima de 25µL/mL e PGB sob E. coli, com concentração 

mínima de 50µL/mL, no entanto, ambas as variedades não mostraram efetividade em 

todos os fungos testados.  

 

Palavras chaves: Myrtaceae, Psidium guajava, potencial antimicrobiano. 
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ABSTRACT 

 

Guava (Psidium guajava L., Myrtaceae) includes many applications, important 

biological activities associated with methods used in plants, being the most prominent 

essential oil in its leaves. As leaves of two varieties of red and white Psidium guajava 

were collected in different locations of Itacoatiara - AM, their samples were prepared 

and deposited in the herbarium of the State University of Amazonas - UEA and their 

leaves subjected to anatomical description of their own secretors. and histochemical 

characterization. The essential oils from the aerial parts of these genotypes were 

extracted by hydrodistillation in Clevenger type apparatus for 4 hours. Analysis by gas 

chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) allowed the identification of 

43 compounds in red (PGV) and 35 in white (PGB). Among these compounds, 

Limonene, caryophyllene, and 1,8-cineol are of recognized biological activity in the 

literature. The Elisa plate microdilution technique was used to verify the antimicrobial 

activity of the oils, using LB for bacteria and YPD for fungi. PGV oils were effective 

against Salmonella and S. aureus bacteria, at a minimum concentration of 25µL / mL 

and PGB under E. coli, with a minimum concentration of 50µL / mL, however, both 

varieties were not effective in all tested fungi.  

 

 

Keywords: Myrtaceae, Psidium guajava, antimicrobial potential. 
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1. INTRODUÇÃO 

As plantas são largamente utilizadas como fonte alternativa no tratamento, cura ou 

prevenção de doenças, além de beneficiar o homem na sua alimentação, vestimentas e 

na produção de cosméticos. Costa (2017) mostra um levantamento realizado no 

município de Patrocínio – MG em que lista 45 espécies vegetais, divididas em 24 

famílias, mais utilizadas pela população desta comunidade para fins terapêuticos, no 

qual se pode mencionar Rosmarinus officinallis L. (Laminaceae), Lactuca sativa L. 

(Asteraceae), Ocimum gratissimum L. (Lamiaceae), Morus alba L. (Moraceae), Ruta 

gravealens L. (Rutacea), Syzygium jambos L. (Myrtaceae), Bixa orellana (Bixaceae), 

Costus spicatus (Jacq.) (Zingiberaceae), e entre outras. Sendo que apenas três (3) dessas 

famílias, Asteraceae, Laminaceae e Myrtaceae, são as mais usadas pela comunidade 

com ação no tratamento de febre, gripe, espasmos, dor de barriga, alivio nos sintomas 

de menopausa, infecção na bexiga, cólica menstrual, dores renais, infecção urinaria, 

diabetes e entres outras (COSTA, 2017). 

As espécies vegetais possuem metabolismo primário e secundário, sendo o 

primário é encarregado pela síntese de proteínas, celulose, lignina, lipídeos, açúcares e 

as demais substâncias importantes para que realizem suas funções, e o secundário por 

sua vez atua na sua defesa contra insetos, herbívoros e microrganismos (ARAUJO, 

2010; PEREIRA, 2012). Estudos mostram que a maiorias das substâncias produzidas 

pelas plantas provem do seu metabolismo secundário, o qual é essencial para sua 

preservação e sobrevivência (MALINOWSKI, 2010) e dentre esses compostos os mais 

conhecidos e os mencionados na literatura são os glicosídeos, alcaloides e terpenos, 

estudados pela chamada, química dos produtos naturais (SILVA et al., 2010).  

Estes metabólitos secundários apresentam as mais diversas atividades biológicas e 

que quando usados farmacologicamente possuem efeitos biológicos sobre a saúde da 

espécie humana, o que os tornam cada vez mais alvo de estudos científicos, pois detêm 

uma capacidade de inibir o desenvolvimento de determinados microrganismos, tais 

como fungos e bactérias, além de ação positiva em sua resistência por meios diferentes 

daqueles utilizados na medicina atual (SILVA, 2011).  

Os fungos são um conjunto variado de microrganismos, composto por leveduras e 

fungos filamentosos, que podem ser agentes patógenos ou oportunistas (ENGELKIRK 

& DUBEN-ENGELKIRK, 2012). Destacam-se das infecções micóticas as causadas por 
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leveduras do gênero Candida nomeada candidíases, em que algumas espécies se unem a 

processos patológicos humanos como a C. tropicalis, C. parapsilosis, C. albicans, C. 

krusei, C. guilliermondii e C. glabrata (KOTHAVADE et al, 2010; HA et al., 2011). 

Bem como os fungos, as bactérias são benéficas ou danosas para seu hospedeiro, o 

Staphylococcus aureus, por exemplo, é uma bactéria normalmente localizada na pele e 

nas fossas de pessoas sadias, contudo, quando em desequilíbrio, pode causar uma 

infecção simples como celulites, furúnculos e espinhas, ou até mesmo uma grave 

infecção, como endocardite, meningite, pneumonia e outras. Outro exemplo relevante é 

a bactéria Escherichia coli (E. coli), comumente encontrada no intestino de humanos e 

animais, sendo na maioria das vezes considerada inofensiva, porém, é transmitida para 

humanos através da ingestão de alimentos infectados, causando a diarreia (LOPES et 

al., 2012; SANTOS, et al., 2007; VANDEPUTTE, et al., 2012). 

Na literatura há uma gama de relatos referente à ação inibitória de microrganismos 

quando tratados com extratos e óleos de diferentes plantas, dentre essas ações destacam-

se a inibição frente a E. coli, Salmonella, S. aureus, S. mutans, Cryptococcus 

neoformans, C. albicans e C. tropicalis (FONSECA; BOTELHO, 2011; GARCIA, 

2010; FEIRE, 2014; ARAUJO, 2010). Segundo Bastos (2016), esses agentes 

infecciosos tem sido uma das maiores causas de mortalidade, morbidade e preocupações 

médicas desde muito antes dos avanços tecnológicos. Essa problemática causada, 

principalmente nos ambientes hospitalares, é o que fundamenta a procura de novos 

fármacos antimicrobianos, principalmente de origens naturais, justamente por existirem 

apenas fármacos de origem sintéticos. 

A família Myrtaceae Jussieu, destaca-se como a de maior uso fitoterápico e ainda 

é apontada como uma das maiores famílias botânicas, agrupando mais de 3600 espécies 

vegetais e por volta de 140 gêneros espalhadas pelo mundo, sendo que dentro desta 

família, a Psidium está entre as quatro (4) espécies com maior importância econômica 

do Brasil devido seus frutos com sabor exótico, e, além disso, possui em suas folhas 

abundancia de constituintes, tais como fenólicos e óleo essencial (DURÃES et 

al.,2015). 

Ainda segundo Durães, Paula e Naves (2015), da espécie, a Psidium guajava é a 

espécie quem tem ganhado maior destaque devido à grande utilidade de seus frutos com 

a produção de geleias e doces e no uso de suas folhas na medicina popular. Estudos 

realizados previamente mostraram que a partir do extrato de suas folhas, estas detêm 
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ação no tratamento de diarreia, disenteria, contra doenças pulmonares, antitérmico, 

laxante, sangramento nas gengivas, bronquite, na redução de vômitos, ação 

antiespasmódicas, como agente hiperglicêmico, inflamação gastrointestinal, de boca e 

garganta, entre outras. Além de obter propriedades antimicrobiana, anti-inflamatória, 

anticonvulsionante, analgésica, antidiabéticas, antihiperlipidêmicas e antioxidante 

(FONSECA; BOTELHO, 2011; SILVA, 2019; SOUZA, 2015; NASCIMENTO, 2017). 

No óleo essencial das folhas de Psidium guajava os compostos normalmente 

encontrados são: α-humuleno, trans-cariofileno, limoneno, epóxido de humuleno II, 

óxido de cariofileno, α-selineno, aromadendreno, selin-11-en-4α-ol, 1,8-cineol, trans-

nerolidol, β-bisaboleno, α-pinemo, β-sitosterol, monoterpenos e sesquiterpenos 

(ALVES et al., 2006; SILVA et al 2016). Estudos realizados com o OE das folhas da 

goiabeira caracterizaram substâncias com potencial inseticida, como 1,8-cineol, d-

limoneno e α-pimonemo, e ainda compostos com ação antimicrobiana, antifúngico, 

poder antioxidante, larvicida e fungicida (SILVA et al 2016; SILVA, 2019; SOUZA, 

2015). 

Existe uma ampla variedade de goiabeiras, que segundo Flori (2016) se 

distinguem de acordo com a sua utilização, que vai desde o destino da fruta (mercado 

industrial ou fresco), cor e quantidade de polpa, cor da casca, tamanho, número e 

formato dos frutos, até particularidades físicas químicas específicas e segundo Gonzaga 

Neto (2007) também é considerado o cultivar e época de produção. 

As duas variedades mais comuns da espécie são a Psidium guajava var pomifera 

(goiaba vermelha) e a Psidium guajava var pyrifera (goiaba branca) (PINHO, 2015; 

LEITE et al., 2014), no entanto, quando se fala da atividade biológica de seus óleos, a 

literatura dispõe de poucos estudos com especificações de qual das duas variedades 

mais comuns houve avaliação de suas atividades biológicas, impossibilitando a 

obtenção de dados, principalmente da goiaba branca. 

Com isso, o presente trabalho busca caracterizar a composição química do óleo 

essencial das folhas de variedades de Psidium guajava, bem como avaliar o potencial 

antimicrobiano em Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Candida 

albicans e Candida parapsilosis. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Estudos químicos e biológicos 

Para se estudar substâncias novas ou mesmo aquelas que se tem conhecimento, 

oriundas de espécies vegetais, são necessárias à junção de algumas áreas que 

contemplem seus aspectos químicos e biológicos. Áreas como a fitoquímica, 

farmacologia e etnobotânica tornam-se essenciais para tal fim, pois quando unidas 

atuam na purificação, no isolamento, caracterização de princípios ativos e seus efeitos 

comprovados cientificamente, bem como aqueles de conhecimento dos mais diversos 

povos e etnias transmitidos entre gerações (SILVA et al., 2010; MACIEL et al., 2002). 

Os estudos envolvendo estas áreas são importantes, pois é preciso à realização de 

testes de efetividade, integridade e pureza para se assegurar a qualidade de uma matéria-

prima vegetal (YADAV; DIXIT, 2008). A autenticidade, por exemplo, pode ser 

determinada a partir da identificação da espécie vegetal através de análises 

morfoanatômicas e organoléptica (ZANETTI; MANFRON; HOELZEL, 2004; 

GOGOSZ et al., 2010).  A identificação dos constituintes químicos da amostra também 

auxilia na determinação da autenticidade e a qualidade dos vegetais. São utilizados, por 

exemplo, técnicas cromatográficas para a conferencia do perfil cromatográfico com 

intuito de verificar quais atividades biológicas que estes constituintes estão associados 

(BOLINA et al., 2009). 

2.2. Família Myrtaceae Juss. 

Considerada uma das maiores e mais importantes famílias botânicas das 

Angiospermas no Brasil, a família Myrtaceae. Esta agrupa aproximadamente 4000 

espécies de arbustos e arvores, distribuídas em cerca de 140 gêneros. Estão distribuídas 

em regiões subtropicais e tropicais da América, Austrália e Ásia. Duas subfamílias são 

reconhecidas, Myrtoideae, reunindo espécies de frutos bacaceos e ocorrentes na 

Austrália, e Leptospermoideae, com frutos do tipo núcula ou cápsula e concentrada na 

América do Sul e Central (MORAIS et al.,2014; CONCEIÇÃO; ARAGÃO, 2010). A 

tabela 1 apresenta a distribuição geográfica da família Myrtaceae no Brasil e seu 

domínio fitogeográfico. 
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Tabela 1 - Distribuição geográfica da Myrtaceae no Brasil e seu domínio 
fitogeográfico. 

Regiões Estados 

Norte Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. 

Nordeste Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Sergipe. 

Centro-Oeste DF, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. 

Sudeste Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo.   

Sul Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 

Domínio 
Fitogeográfico 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, mata Atlântica, Pampa, Pantanal. 

Fonte - Reflora: Flora do Brasil 2020. 

No Brasil os gêneros mais ocorrentes são Eucalyptus reunindo 500 espécies e 

Psidium agrupando 100 espécies. A família apresenta grande importância econômica, 

madeireira, aromatizantes, alimentícia e medicinal (FRAZON, 2009).  

Os empregos mais comuns e usos populares das espécies da família Myrtaceae são 

voltados para o tratamento de diarreia, reumatismo, pressão baixa, diurético, febre, 

dores de estomago e garganta, hemorragias, asma, disenteria, leucorréia, colesterol, 

uretra, como anti-inflamatório, expectorante, adstringente, cicatrizante, sedativa e entre 

outros (CRUZ; KAPLAN, 2004). 

2.3. Gênero Psidium L. 

Com uma excelente distribuição geográfica, o gênero Psidium L. ocorre desde o 

Uruguai, México, Índias Ocidentais (Caribe), e províncias de Buenos Aires, na 

Argentina, expandindo-se das ilhas de Galápagos até Revillagigedo. No Brasil podem 

ser encontradas do Amazonas ao Rio Grande do Sul (CAMPOS, 2010). 

Ao que tudo indica, segundo Campos (2010), existem três áreas de maior 

ocorrência de variedades do gênero Psidium L: norte da América do Sul, abrangendo as 

Guianas, Peru e Venezuela; Sul do Brasil e Paraguai; e no oeste das Índias Ocidentais, 

sobretudo nas ilhas de Cuba e Hispaniola, consequentemente em virtude da adaptação 

nestes habitats. A tabela 2 apresenta a distribuição geográfica de ocorrência confirmada 

deste gênero no Brasil e seu domínio fitogeográfico. 



21 
 

Tabela 2 - Distribuição geográfica do gênero Psidium L. no Brasil e seu domínio 

fitogeográfico. 

Regiões Estados 

Norte Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. 

Nordeste Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Sergipe. 

Centro-Oeste DF, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. 

Sudeste Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo.   

Sul Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 

Domínio 
Fitogeográfico 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal. 

Fonte - Reflora: Flora do Brasil 2020. 

Este gênero dispõe por volta de 110 a 130 espécies, caracterizando-se por arbustos 

e flores em pedúnculos trifloros ou unifloros, raramente replicando cachos sobre os 

galhos afilos. Contém uma diversidade de espécies, tais como Psidium guineense, 

Psidium catteyanym, Psidium australis, Psidium myrtoides, e Psidium guajava 

(ARAÚJO, 2010). Sendo que Psidium guajava é a espécie que tem sido cada vez mais 

alvo de pesquisas por dispor de uma diversidade de ações farmacológicas comprovadas, 

como por exemplo, em doenças de pele, gastrite, diabetes, ulcera em infecções 

respiratórias, intestinais e urinárias, ação antibacteriana, antifúngica, antiprotozoária, 

entre outras (BRAGA, 2016). 

2.4. Psidium guajava L. 

Popularmente conhecida como goiabeira, esta espécie é natural da região tropical 

do continente Americano, tendo como possível ponto central situado entre o Norte da 

América do Sul e Sul do México (OLIVEIRA, 2013). 

É uma frutífera de copa aberta com uma altura de até 7 m, no qual apresenta folhas 

oblongas, opostas, subcoriáceas e aromáticas. Seus caules são quadrangulares, 

vigorosamente ou um tanto erguidos e frequentemente rugosos. Os frutos medem por 

volta de 10 cm de diâmetro na forma de baga, com sabor doce e ligeiramente aromático, 

podendo sua polpa apresentar coloração rosa ou avermelhada, amarela e branca. Esta 

espécie detém uma maior importância econômica devido seus frutos poderem ser 

consumidos de diferentes maneiras, desde frescos ou na forma de compotas e sucos. 
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Seus mais relevantes produtores no mundo são Estados Unidos, Índia, Colômbia, Egito 

e Paquistão (CAMPOS, 2010). A tabela 3 mostra a distribuição geográfica da Psidium 

guajava L. no Brasil e o seu domínio fitogeográfico. 

Tabela 3 - Distribuição geográfica da Psidium guajava L. no Brasil e seu domínio 
fitogeográfico. 

Regiões Estados 

Norte Acre, Amazonas 

Nordeste Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe.  

Centro-Oeste Mato Grosso do Sul, Mato Grosso.  

Sudeste Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo.  

Sul Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 

Domínio 
Fitogeográfico 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. 

Fonte - Reflora: Flora do Brasil 2020. 

Suas flores apresentam aparelhos reprodutores femininos e masculinos, ligados ou 

separados em duas ou três flores. Sua fecundação é feita pela intervenção de insetos ou 

do vento para a produção de frutos, no entanto a mais importante forma é a 

autofecundação. A abelha Apis melífera é o principal agente polimerizador (SILVA et 

al., 2010). 

Ainda segundo Campos (2010), em virtude da ação comprovada de suas folhas 

frente à desordem gastrointestinais, está além de demonstrar atuação hipoalergênica de 

seus frutos é muito utilizada pela medicina popular como cicatrizante e no tratamento de 

disenterias. 

Segundo Ilha et al. (2008)  e Costa (2018), Psidium guajava L. (goiabeira) porta 

uma quantidade considerável de açucares, pectinas e ácidos, além de compostos mais 

relevantes, tais como flavonóides, ácidos triterpenóides (oleanólico, ursólico, catecólico, 

guaiavólico, maslínico), sesquiterpenóides, álcoois, taninos, cariofileno, nerolidiol, β-

bisaboleno, aromadendreno, p-selinemo, α-pinemo, 1,8-cineol, β-sitosterol e óleos 

essenciais. Dispõe também de quantidades significativas de vitamina C, com nível de 6 

à 7 vezes superiores aos níveis das frutas cítricas, de vitamina A e complexo B, presente 

ainda sais minerais, tais como, ferro, fosforo e cálcio (HAIDA et al, 2015). Possui 

atividade hipoglicêmica, antimicrobiana e antimutagênica, dentro outras ações. Em 
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países como China e Índia, suas folhas são empregadas como agente hemostático, anti-

inflamatório e antitussígeno. Seus chás tem ação na redução de vômitos, diarreia, no 

tratamento de cólera, muito usado como antisséptico intestinal, bucal e em inflamações 

da garganta e boca, apresenta propriedades antiespasmódicas e a pouco tempo mostrou 

eficácia antioxidativas de quercetina glicosídica, podendo ser uma espécie natural de 

antioxidante (ILHA et al., 2008). 

2.5. Variedades de Psidium guajava  

No Brasil segundo Flori (2016) as variedades de goiabas se distinguem de acordo 

com a sua utilização, que vai desde: o destino da fruta (mercado industrial ou fresco), 

cor e quantidade de polpa, cor da casca, tamanho, número e formato dos frutos, até 

particularidades físico químicas específicas. E segundo Gonzaga neto (2007) também é 

considerado o cultivar e época de produção. 

Sendo assim os cultivares mais citados na literatura e de maior importância na 

produção de variedades de goiabas são: Kumagai, Ogawa nº 1, Iwao, White Selection of 

Florida, Pentecoste, Ogawa nº 3, Rica, Paluma, Pedro Sato, Sassaoka e ainda Século 

XXI, Cortibel e Tailandesa (GONZAGA NETO, 2007; FLORI, 2016). No entanto, 

Costa (2018) diz que as principais produtoras do Brasil no que se referente à cor de 

polpa são a Kumagai (cultivar produtor de goiabas de polpa branca) e a Paluma (cultivar 

produtor de goiabas de polpa vermelha), estas por sua vez, são variedades selecionadas 

pelos próprios produtores, com intuito de obter uma colheita e cultivo de frutos de boa 

qualidade para comercialização que dure o ano inteiro. 

2.5.1. Psidium guajava var. Pomifera (Paluma) 

A goiaba de polpa vermelha variedade Paluma foi produzida a partir da 

polimerização aberta das variedades Rubi e Supreme, por meio do programa de 

melhoramento genético da UNESP/FCAV de Jaboticabal, SP (OLIVEIRA et al, 2012). 

Oriunda da América tropical, provavelmente entre o Peru e o México (PINHO, 

2015), é um das espécies de maior importância econômica do Brasil, pois dispõe de 

características, como coloração avermelhada, casca lisa, polpa de textura firme, peso 

acima de 200 g e equilibrada acidez, e com propriedades de favoráveis processamentos, 

podendo ser utilizada, por exemplo, na produção de compotas, doces e sucos. 

(TORRES; TURCO e PEDRECA, 2005).  
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Seus resíduos desidratados mostraram a presença de carotenoides que são 

encarregados da coloração das frutas, ácido ascórbico, além de demostrar ação biológica 

(MORAES et al, 2015). Pinho (2015) menciona que o chá da goiaba vermelha tem ação 

antimicrobiana e terapêutica, e que o óleo essencial desta possui propriedades que 

podem ser empregadas no controle de pragas na agricultura e, portanto, é um importante 

agente bioinseticida. 

2.5.2. Psidium guajava var. Pyrifera (Kumagai) 

A goiaba de polpa branca variedade Kumagai, é provavelmente oriunda do 

cruzamento da goiaba Australiana com a goiaba IAC-4, em Campinas- SP (PONZO, 

2014). Esta dispõe de características como casca lisa, coloração de polpa branca, 

formato oblongo ou redondo, com peso que varia de 300 g á 400 g, e ainda possui uma 

boa resistência ao ser transportada (GONZAGA NETO, 2007). 

Esta goiaba é a espécie de maior consumo in natura, podendo ser saboreada tanto 

no mercado interno como no externo, e ainda é a fruta de mesa mais produzida no 

Brasil. Assim como a goiaba vermelha, a goiaba branca apresenta uma quantidade 

significativa de vitamina C, A e B, minerais como cálcio, ferro e fósforo em sua 

composição (PONZO, 2014).  No entanto, na literatura há poucas informações a 

respeito dessa variedade. 

2.6. Óleo Essencial (OE) 

Os óleos essenciais são constituintes químicos provenientes do metabolismo 

secundários das plantas e que dispõem em sua composição substâncias com 

propriedades biologicamente ativas (ABRANTES et al., 2013). 

Segundo Castro et al. (2004) os OEs são compostos complexos que podem 

apresentar em sua composição 100 ou mais substâncias orgânicas, que podem variar em 

diferentes classes de compostos, sendo que a classe de constituintes mais encontrados 

são os fenilpropenos e terpenos. Da classe dos terpenos, os regularmente encontrados 

são os monoterpenos, sesquiterpenos e diterpenos, porém este último em menor 

quantidade. É importante ressaltar que essa composição se diversifica entre partes do 

mesmo vegetal e das espécies em estudo, além do cultivar de produção, a sua 

armazenagem e conservação, e ainda de fatores climáticos (MIRANDA et al., 2016). 
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Há uma grande quantidade de constituintes ativos encontrados nos OEs como 

mencionado anteriormente, sendo que no óleo essencial das folhas de Psidium guajava 

os compostos normalmente encontrados são: α-humuleno, trans-cariofileno, limoneno, 

epóxido de humuleno II, óxido de cariofileno, α-selineno, aromadendreno, selin-11-em-

4α-ol, 1,8-cineol, trans-nerolidol, β-bisaboleno, α-pinemo, β-sitosterol, monoterpenos e 

sesquiterpenos (ALVES et al., 2006; SILVA et al 2016). 

2.7. Atividade antimicrobiana 

Mesmo com os mais diversos antimicrobianos ativos sobre os mais diferenciados 

microrganismos, o avanço da resistência deste é continua promovendo uma maior 

investigação por fármacos que possuam inúmeros espectros de ação, mínima resistência 

e baixo custo. A julgar pela grande necessidade de novas formulações ativas, que 

detenham particularidades antimicrobianas, com intuito de eliminar esses 

microrganismos (COQUEIRO, 2006; VALE; ORLANDA, 2011). Considerando o 

exposto, as plantas medicinais são a melhor possibilidade de novas estratégias no que 

diz respeito a tratamento de doenças infecciosas, devido deterem metabólitos 

secundários e constituintes biologicamente ativos que auxiliam em atividades 

antimicrobianas (MATTE et al, 2015). 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

 Realizar a caracterização morfoanatômica das partes aéreas, estudo químico 

e biológico dos óleos essenciais das folhas de variedades de Psidium 

guajava. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Descrever a anatomia das estruturas secretoras e caracterizar 

histoquimicamente as folhas das variedades vermelha e branca da espécie 

Psidium guajava; 

 Determinar a composição química dos óleos essenciais das folhas das 

variedades da espécie Psidium guajava por cromatografia gasosa acoplada 

à espectrometria de massa; 
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Figura 1:  Exsicatas das variedades (vermelha e branca) de Psidium guajava. 

 Avaliar a atividade antimicrobiana dos óleos essências obtidos frente a 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Candida albicans e 

Candida parapsilosis. 

 Correlacionar à composição química com a atividade biológica encontrada. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Coleta e identificação do material vegetal 

As folhas de Psidium guajava foram coletadas no mês de novembro de 2019 em 

diferentes localidades do município de Itacoatiara-AM. Foram selecionadas as 

variedades Psidium guajava pomifera (goiaba vermelha) e Psidium guajava pyrifera 

(goiaba branca) sendo estas coletadas no Bairro Santo Antônio e Bairro São Cristóvão, 

respectivamente, para posterior caracterização anatômica, estudos químico e biológico. 

A espécie foi identificada pela especialista Prof.ª Dr.ª Isabel Reis Guesdon e o 

material fértil foi herborizado e depositado no Herbário (HERBIT) da Universidade do 

Estado do Amazonas (UEA), obtendo o número de registro 0066 para a variedade 

branca e 0065 para variedade vermelha, respectivamente, como mostra a figura 1. 

Fonte: o autor, 2019. 
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4.2. Análise Botânica 

As folhas coletadas foram fixadas em formalina neutra tamponada (FNT). Em 

seguida foram preparadas duas soluções: fosfato de sódio monobásico e fosfato de sódio 

dibásico para a preparação de solução tampão 0,1 M e 0,05 M. Seguidamente foram 

preparadas quatro soluções diferentes para analise histoquímica com o reagente NADI e 

tampão fosfato de sódio 0,05 M (DAVID; CARDE, 1964). A Solução 1: α-naftol 0,1% 

em etanol 40%. Solução 2: cloridrato de dimetilparafenileno diamina 1%. Solução 3: 

tampão fosfato de sódio 0,05 M pH 7,2) e solução 4: tampão fosfato de sódio 0,1 M pH 

7,2). A solução final foi obtida a partir da adição de 0,5 mL da Solução 1 acrescido de 

0,5 mL da solução 2 e 49 mL da solução 3. Concomitantemente a folhas foram retiradas 

do fixador FNT para a realização de cortes transversais utilizando a imbaúba como 

suporte, sendo em seguida depositados na solução final e estocadas por uma hora em 

ambiente escuro. Por fim, os cortes foram imersos na solução 4, e depositados em 

lâminas para posterior observação em microscópio óptico Leica DM500 e 

fotodocumentadas em câmera digital NIKON100. 

Para analise por Diafanização, os fragmentos foliares foram imersos em 

Hidróxido de sódio 5% em estufa a 50ºC até o seu clareamento. Após essa etapa este 

fragmento foi lavado em água destilada para posterior imersão em Hipoclorito de Sódio 

para um clareamento mais acentuado. Alcançando essa descoloração, este foi 

novamente lavado em água destilada para seguida desidratação numa serie etílica 30, 50 

e 70%. Por fim houve a adição do corante Fucsina, seguido da montagem da lâmina, 

observação em microscópio Leica DM500 e registo fotográfico em câmera digital 

NIKIN100. Para um melhor contraste de visualização, utilizou-se o corante violeta 

cristal, seguido do preparo da lâmina observação e registro fotográfico. 

4.3. Extração do óleo essencial 

Os óleos essenciais das espécies foram obtidos pelo método de hidrodestilação 

por arraste a vapor em aparelho modificado de Clevenger, sendo codificados como PGV 

para a Psidium guajava variedade vermelha e PGB para Psidium guajava variedade 

branca. Foram pesados 584,1 e 977,49 g de folhas frescas das respectivamente espécies. 

Os materiais vegetais foram submetidos a aquecimento em contato direto com 6L de 

água destilada a 100°C até atingir a fervura, sendo reduzindo posteriormente a 40°C, 

com tempo de extração de 4 horas ininterruptas, após o início da ebulição. Em seguida 
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as amostras extraídas foram direcionadas a centrifuga (modelo 80-2B, centrifuge 2013) 

para posterior separação óleo/água, sendo depositadas em frascos eppendorf e 

armazenadas sob refrigeração a -10 ºC para evitar perdas de constituintes voláteis.  

Equação 1 - Cálculo do rendimento (CR) 

Vol. óleo (mL)

Massa fresca do vegetal
X 100 

 

4.4. Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) 

A identificação dos constituintes dos óleos essenciais extraídos das folhas foi 

realizada por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massa (GC-EM) 

(Shimadzu GCMS-QP2010 SE). 

Para essas análises, as seguintes condições foram empregadas: o gás arraste 

utilizado foi o He para os dois detectores com fluxo e velocidade linear de 1,30 mL.min-

1 e 41,4,9 cm.seg-1 (GC-MS), a temperatura do injetor foi de 230 °C na razão split de 

1:30; coluna capilar de sílica fundida (30 m x 0,25 mm); fase estacionária Rtx-5MS 

(0,25 μm de espessura do filme); a temperatura do forno teve a seguinte programação: 

temperatura inicial de 50 °C, a qual permaneceu por 3 min e em seguida a temperatura 

foi aumentada gradativamente a 3 °C.min-1 até atingir 180 ºC, em que permaneceu por 

10 min, tendo um tempo total de análise de 63,33 min; a temperatura utilizada no 

detector MS foi de 240 °C. 

As amostras utilizadas foram retiradas dos vials em um volume de 1 μL de uma 

solução de 3% de óleo essencial dissolvido em hexano com DMA 0,1 mol.L-1 (padrão 

externo para controle de reprodutibilidade). As análises por GC-EM foram realizadas 

em um equipamento por impacto eletrônico com energia de impacto de 70 eV; 

velocidade de varredura de 1000; intervalo de varredura de 0,50 fragmentos.seg-1 e 

fragmentos detectados de 10 a 700 (m/z). A detecção dos íons ocorre quando os 

compostos orgânicos presentes na amostra são misturados com o gás de arraste (He) e é 

produzida uma corrente proporcional à quantidade desses compostos na amostra. Se 

somente o He e o H2 forem misturados, uma pequena corrente é produzida entre os 

eletrodos. A identificação dos componentes dos óleos essenciais foi realizada pela 

comparação dos espectros de massas obtidos com os disponíveis no banco de dados da 
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espectroteca (Wiley 7, NIST 05 e NIST 05s) e pelos índices de retenção de Kovats (IK). 

Para o cálculo dos IK, foi utilizada uma mistura de alcanos saturados C7-C40 (Supelco-

USA) e o tempo de retenção ajustado de cada composto, obtidos através do GC-FID. 

Em seguida, os valores calculados para cada composto foram comparados com os da 

literatura (ADAMS, 2007; EL-SAYED, 2016; NIST, 2011). 

4.5. Ensaio antimicrobiano 

O ensaio de avaliação antimicrobiana foi efetuado no laboratório de Microbiologia 

do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET/UFAM) sob orientação do Prof. Dr. 

Maxwell Adriano Abegg empregando o teste de microdiluição em microplacas para a 

análise do potencial antibacteriano e antifúngico dos óleos essências das espécies de 

Psidium guajava adaptado de Noumi et al (2018). 

4.5.1. Cultivos e preparação das suspensões das cepas 

As cepas bacterianas e fúngicas foram cultivadas em caldo Muller Hilton por 24h a 

34ºC. Em seguida foi verificada por meio de espectrofotômetro a determinação das 

concentrações desses microrganismos. A concentração padronizada para as bactérias foi 

de 0,02 colônias/mL e paras os fungos 0,05 colônias/mL. Para isso foi retirado com 

auxílio de uma alça estéreo certa quantidade das cepas bacterianas e fúngicas e 

depositadas em 5 mL do caldo estéreo LB para as bactérias e 5 mL do caldo YPD para 

os fungos, e posteriormente levado ao espectrofotômetro. 

4.5.2. Preparação da amostra estoque dos óleos 

Inicialmente preparou-se a solução de DMSO 10% a partir de 90 mL de água 

destilada estéreo acrescido de 10 mL de dimetil sulfóxido. Em seguida, foram estocadas 

duas amostras em concentração de 100 mg/mL para cada variedade da espécie vegetal a 

ser estudado. 

4.5.3. Preparação e demarcações das microplacas 

Foram utilizados 5 microplacas de elisa de 96 poços, no entanto, apenas os poços 

da coluna de controle positivo, negativo, e outras quatro colunas foram utilizados para 

as variedades da espécie estudada. Os poços foram identificados conforme a figura 2.  

As colunas 1 e 2 foram reservadas para os controles positivos e negativos das cepas a 

serem avaliadas.  
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Figura 2 - Esquema da distribuição das amostras na microplaca do tipo Elisa. 

Fonte: o autor, 2019. 

 

4.5.4. Ensaio de microdiluição para bactérias 

O ensaio de determinação do CIM (concentração inibitória mínima) antibacteriano 

foi realizado em duplicata, onde as bactérias utilizadas foram E. coli, S. aureus e 

Salmonella e como padrão de referência (controle positivo) o antibacteriano 

Cloranfenicol, e como controle negativo o DMSO. Os 4 poços correspondentes de cada 

espécie vegetal foram adicionados 90 µL do caldo LB acrescido com 100 µL da solução 

estoque de óleo no primeiro poço para a realização da diluição seriada de 50 a 0,39 

µL/mL. 

Sendo que para os controles positivos foram adicionados 90 µL do caldo LB 

acrescido com 100 µL do Cloranfenicol e para o negativo, foram 100 µL do caldo LB 

acrescido com 100 µL do DMSO 10% nos primeiros poços respectivos de cada controle 

para a realização da diluição seriada. A última diluição (linha H) foi descartada. 

Subsequentemente foram adicionados 10 µL das suspensões dos microrganismos 

em cada poço e encubadas por 24h à 37ºC. 
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4.5.5. Ensaio de microdiluição para fungos 

O ensaio de determinação do CIM (concentração inibitória mínima) antifúngica foi 

realizado em duplicata, onde os fungos utilizados foram Cândida albicans e Cândida 

parapsilosis e como padrão de referência (controle positivo) o Metanol e como controle 

negativo DMSO 10%. Os 4 poços correspondentes de cada espécie vegetal foram 

adicionados 90µL do caldo YPD acrescido com 100 µL da solução estoque de óleo no 

primeiro poço para a realização da diluição seriada de 50 a 0,39 mg/mL. A última 

diluição (linha H) foi descartado. 

Sendo que para os controles positivos foram adicionados 90 µL do caldo YPD com 

100 µL do Metanol e para o negativo, foi 100 µL do caldo YPD acrescido com 100 µL 

do DMSO 10% nos primeiros poços para a realização da diluição seriada. 

Subsequentemente foram adicionados 10 µL das suspensões dos microrganismos nos 

poços e encubadas por 48h à 37ºC. 

Para ambos os ensaios, foi utilizada a resazurina (5µg/mL) como parâmetro visual 

para leitura das microplacas após o período de incubação dos microrganismos. 

Foram pesados 0,0015 g da resazurina e diluída em 10 mL de água destilada estéreo 

e 0,0060 g e diluída em 40 mL de água destilada estéreo. Posteriormente foram 

adicionados 10 µL dessa solução nas microplacas e novamente foram encubadas por 2h. 

A resazurina (fenoxazin-3-ona) é um indicador revelador de óxido-redução a qual 

apresenta coloração azul/púrpura na sua forma oxidada e rosa na sua forma reduzida 

(resarufina) (figura 3). A resazurina tem uma direta ligação com proliferação/quantidade 

de organismos vivos. A resazurina opera como um receptor de elétrons, podendo ser 

reduzido por NADPH+ ou NADH+, comportando-se como indicador da vida de 

microrganismo. Sendo assim, se a tendência do corante for para a cor rosa maior será a 

concentração de moléculas redutoras desenvolvidas por célula ativa, ou seja, 

conservação da coloração azul nos poços indica inexistência de crescimento microbiano 

e o desenvolvimento da coloração rosa indica existência de crescimento microbiano, 

isso facilita uma aferição da vitalidade da cultura de leveduras a olho nu, sem o auxílio 

de um espectrofotômetro (NOGUEIRA, 2012; ROZATTO, 2012; MORAES, 2017 ). 
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Figura 3 - Resazurina - Reação de oxirredução. 

Fonte: o autor, 2019. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Análise histoquímica 

5.1.1. Método Diafanização e com o reagente NADI 

O resultado da Diafanização realizado em fragmentos das folhas das espécies PGV 

e PGB foi positivo, observou-se a existência de cavidades secretoras com formato 

arredondado, de diferentes tamanhos e quantidades. 

O resultado do teste histoquímico com o reagente NADI realizado nas folhas das 

espécies também foi positivo para a confirmação de cavidades secretoras e presença de 

óleo essencial. Foi observada nos cortes transversais a presença de gotículas de óleo 

essencial, ou seja, a existência terpenos principal constituinte de óleos essenciais em 

suas cavidades tanto na face adaxial, quanto na abaxial, no qual cora de azul como 

demonstrado na figura 4. 

Os resultados deste ensaio vão ao encontro das observadas por Rizzo (2011), este 

descreve que dentre as inúmeras famílias que dispõe de seus constituintes voláteis em 

suas folhas a família Myrtaceae se destaca, confirmando a presença de OE nas 

cavidades secretoras arredondadas por meio de ensaios realizados nas folhas da Psidium 

guajava. Saulle (2018) aponta que as quantidades e formato diferenciados em cavidades 

secretoras são aspectos notáveis em gêneros Myrtaceae, além da confirmação destes 

presentes nas faces adaxiais e abaxiais das folhas e a presença de OE. 

Sá, Santana e Randau (2016) sustentam essas características comuns entre as 

espécies da mesma família, este foi observado na análise foliar da Eugenia uniflora L. 

no qual tem grande relevância dentro da família Myrtaceae, indicando a presença de 

cavidades e óleo essencial nestas. 
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Estudos anatômicos realizados por Donato e Morretes (2005) nas folhas da espécie 

Psidium widgrenianum apresentam resultados positivos tanto para as cavidades 

secretoras quanto para a presença de OE. 

Figura 4 - Cavidades secretoras das variedades Psidium guajava. (A) Folha fresca. (B-

C) Cavidades secretoras-Cs (Diafanização). (D) Corte transversal da folha de Psidium 

guajava (NADI). (E) Xilema-Xi. (F-H) Cavidades com resquícios de óleo essencial-OE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2019.  

 

5.2. Extração e propriedades físicas dos óleos essenciais 

A hidrodestilação das folhas das duas variedades de P. guajava forneceu óleos 

levemente viscosos, de coloração amarelo claro e odor característico. A variedade 

vermelha apresentou um rendimento de 0,147% e a branca 0,702%. 
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5.3. Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de massas (EM) 

As análises de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas 

(GC/EM) permitiram a identificação de 43 compostos nos óleos essenciais da variedade 

vermelha (tabela 4) que correspondem a 76,78% da sua composição e 35 da branca 

(tabela 5) correspondente a 67,30% de composição. 

Estes foram classificados em mono e sesquiterpenos oxigenados e hidrogenados, 

além da identificação de Benzaldeido único de origem não terpênica (MENDES, 2017; 

KAMRAN et al., 2012; KHADHRI et al., 2014). 

Compostos biologicamente ativos como anti-inflamatório, anticarcinogênico, 

antioxidante e anestésico foram encontrados nos dois genótipos, tais como o Óxido 

cariofileno, (E)-Cariofileno e Limoneno. Estes constituintes possuem significativa 

presença em muitos óleos essenciais, incluindo a Psidium guajava (LIMA et al., 2010; 

MENDES, 2017; PADOVAN et al., 2014; SOUZA, 2015; SILVA et al 2016; SILVA, 

2019). 

No presente trabalho os constituintes de maior representatividade identificados 

para PGV foi o Óxido de Cariofileno (29,10%), α-Pineno (18,61%) e L-limoneno 

(12,69%) e da PGB somente o Limoneno (18,71%) e α-Humuleno (16,07%), no 

entanto, em um estudo realizado por Lima et al. (2011) o 1,8-Cineol (48,8%) foi o mais 

representativo, enquanto que para Satyal et al (2015) foram o (E)-Nerolidol (35,6%) e 

(E)-Cariofileno (15,8%), em contrapartida em ambos não há a identificação de qual 

variedade (vermelha ou branca) foram utilizadas para estudo. 

Dos 43 compostos identificados para variedade vermelha, apenas 8 foram 

considerados majoritários (Figuras 5), já do 35 da variedade branca somente 9 

majoritários (figura 6). Deste quantitativo obtido de ambos os genótipos apenas sete 

deles, Limoneno, α-Pineno, β-Pineno, γ-Terpineno, α-Copaeno, Óxido de cariofileno e 

1,8-cineol são igualmente identificados por Pereira (2010), sendo que Souza (2015) 

identifica somente cinco compostos compatíveis com o alcançado neste trabalho. 
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Figura 5 – Estruturas químicas dos 8 compostos majoritários identificados no OE da 

PGV.  

Fonte: o autor, 2019. 

Figura 6 - Estruturas químicas dos 9 compostos majoritários identificados no OE da 

PGB. 

Fonte: o autor, 2019. 
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Tabela 4 – Composição química de 43 compostos da PGV. 

Fonte: o autor, 2019. TR: Tempo de Retenção; IKcal: Índice de Kovats calculado; IKtab: 

Índice de Kovats tabelado; NI: Não Identificado. 

 

Composto Área (%) TR IKcal IKtab 
α- Pineno 18,61 6265 933 0932 
Canfeno 0,09 6685 946 0946 

Biciclo[3.1.1] heptano, 6,6-dimetil-2-metileno, 0,31 7570 975 NI 
Benzeno 0,17 9265 1030 NI 

Limoneno 12,69 9430 1035 1024 
1,8-Cioneol 2,72 9495 1038 1026 

3-Oxatriciclo[4.1.1.0(2,4)] octano, 2,7,7-trimetil 0,38 12155 1124  
Cis-Verbenol 2,72 12515 1136 1137 

Álcool D-Fenchílico 0,09 12830 1146 NI 
2-Ciclohexen-1-ol, 1-metill-4-(1-metiletenil)-trans 0,26 13140 1156 NI 

Aldeído α-Canfolênico 0,67 13345 1163 NI 
Óxido de cis-Limoneno 0,19 13670 1173 1132 

Cis-p-mentha-2,8-dien-1-ol 0,32 13765 1176 1133 
Biciclo [3.1.1] heptn-3-ol, 6,6-dimetil-2-metileno, 1,22 13865 1180 NI 

Pinocarvona 0,16 14890 1213 1160 
Endo-Borneol 0,15 15060 1218 1165 

Mentha-1(7),8-dien-2-ol< Trans-p> 0,29 16050 1250 1287 
3-Ciclohexeno-1-metanol, α,α,4-trimetil 1,54 16175 1255 NI 

Biciclo [3.1.1]hept-2-eno-2-carboxaldeído, 6,6-dimetil 0,26 16370 1261 NI 
Mirtenol 0,26 16435 1263 1194 

Biciclo [3.1.1]hept-3-eno-2-ona, 4,6,6-trimetil 0,96 16935 1279 NI 
Trans-Carveol 1,27 17450 1296 1215 

Mentha-1(7),8-dien-2-ol< cis-p> 0,07 17840 1309 1127 
Cis-Carveol 0,34 17985 1313 1226 

2-Ciclohexen-1-ona, 2-metil-5-(1-metiletenil) 1,08 18490 1330 NI 
(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol 0,17 19850 1374 1318 

Verbenol 0,99 20930 1409 NI 
1,2-Ciclohexanodiol, 1-metil-4-(1-metiletenil) 0,38 22715 1467 NI 

E-cariofileno 0,36 25875 1417 1417 
(1S-(1α,2α,4β))-1-isopropenil-4-metil-1,2-c 0,26 27775 1631 NI 

γ-Muuroleno 0,14 28265 1476 1478 
Epóxido de di 0,14 30095 1521 NI 

Óxido de Cariofileno 1,15 31230 1549 1482 
Nerolidol <(E)-> 1,18 31785 1562 1561 

Triciclo [6.3.1.02,5] dodecano-8-ol <1,4,4-trimetil> 0,72 31925 1566 NI 
Isocariofileno 0,84 32145 1571 NI 

Epóxido de Humuleno II 2,97 33425 1603 1608 
Biciclo[7.2.0] undecano-3-ol <11,11-dimetil-,4,8-bis 3,29 34470 1628 NI 

Cadin-4-en-10-ol 0,32 34700 1634 NI 
Epi-α-Cadinol 1,77 34860 1638 1638 
β-Eudesmol 0,45 34970 1641 1649 

1H-Cycloprop[e]azulen-4-ol, decahydro-1,1,4,7-
tetramethyl-, 

1,87 35795 1661 NI 

7-Oxabicyclo [4.1.0] heptano, 1-metil-4-(2-metiloxiranil) 0,34 37685 1953 NI 
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Tabela 5: Composição química de 35 compostos da PGB. 

Composto Área (%) TR IKcal IKtab 

α- Tujeno 0,01 6060 926 0924 
α-Pineno 0,61 6245 932 0932 

Benzaldeído 0,15 7115 960 0952 
β-Pineno 0,04 7570 975 0974 

β-Mirceno 0,29 8075 991 0988 
Benzeno 0,19 9265 1030 NI 

Limoneno 18,77 9575 1040 1024 
1,8-Cineol 6,25 9530 1039 1026 

Trans-β-Ocimeno 0,17 9810 1048 1044 
β-Ocimeno 0,05 10230 1061 1044 
γ-Terpineno 0,16 10595 1073 1054 

Mentha-1(7),8-dien-2-ol < trans-p> 0,12 16050 1250 1287 

3-ciclohexeno-1-metanol-α-4-trimetil 0,50 16170 800 NI 

Acetato de 1-p-menten-8-ilo 0,05 23055 1257 NI 

α-Copaeno 0,05 24090 1373 1374 
E-Cariofileno 8,45 25930 1418 1417 
α-Humuleno 16,07 27365 1454 1452 

Aristolocheno <4,5-di-epi> 0,06 27945 1468 1471 

2-isopropenil-4,8-dimetil-1 0,24 28215 1475 NI 

β-Selineno 4,03 28640 1485 1489 
α-Selineno 3,17 29010 1494 1498 

β-Bisaboleno 0,04 29595 1509 1505 
α-Maalieno 0,06 29870 1515 NI 

Nerolodol B (Cis ou Trans) 1,96 31785 1562 1561 

Álcool Cariofileno 0,20 31915 1566 NI 

Óxido de Cariofileno 3,65 32425 1578 1482 

3,7-ciclodecadien-1-ona, 10-(1-metiletenil)- 
(E,E)- (CAS) 2-Isopropylidene 

0,19 32830 1573 NI 

Humulol 0,31 33160 1596 NI 
Epóxido de Humuleno II 5,19 33450 1603 1608 

Intermedeol 0,77 33595 1607 1665 

Mentha-1 (7),8-dien-2-ol< Cis-p> 9,23 34395 1846 1227 

Biciclo [7.2.0]undecano-3-ol <11,11-dimetil-, 
4,8-bis(metileno) 

4,05 34525 1630 NI 

Torreyol 0,56 34885 1639 NI 

β-Eudesmol 0,10 34985 1641 1649 
Intermedeol 5,99 35195 1646 1665 

Fonte: o autor, 2019. TR: Tempo de Retenção; IKcal: Índice de Kovats calculado; IKtab: 

Índice de Kovats tabelado; NI: Não Identificado. 
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5.4. Ensaio de Microdiluição 

5.4.1. Atividade biológica 

Os ensaios antimicrobiano e antifúngico permitiram identificar as ações biológicas 

das amostras de óleo essencial de PGV e PGB.  As placas foram interpretadas de acordo 

com o controle padrão. Assim, nos poços da coluna 1, utilizado como controle positivo, 

foi observado que toda a amostra estava com coloração azul. Tal resultado era previsto, 

e foi ocasionado pela inibição do crescimento microbiano devido à ação do 

Cloranfenicol, um antibiótico comumente utilizado e o metanol.  

Através da uma avaliação qualitativa das placas utilizadas na análise de potencial 

antibacteriano, por exemplo, foi possível verificar a coloração azul indicando que a 

amostra do PGV é ativa frente a S. aureus, com concentração mínima de 25µL/mL 

(figura 7). De acordo com os demais resultados, expostos nas tabelas 6 e 7, observa-se 

que a variedade PGV obteve atividade biologia positiva somente em duas cepas 

bacterianas ensaiadas a saber: Salmonella e S. aureus, enquanto que a variedade PGB 

apenas na espécie E. coli, demonstrando deter um excelente potencial antimicrobiano.  

Figura 7- Resultados do potencial antibacteriano do OE da PGV frente S. aureus. 

 

Fonte: o autor, 2019. 
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Tabela 6 - Resultados obtidos do potencial antimicrobiano do OE da PGV. 

 Bactérias Fungos 
Concentrações E. coli Salmonella S. aureus C. albicans C. parapsilosis 

50                 - + + - - 
25 - + + - - 

12.5 - - - - - 
6.25 - - - - - 
3.12 - - - - - 
1.56 - - - - - 
0.78 - - - - - 
0.39 - - - - - 

Fonte: o autor, 2019.  (+): Inibição de crescimento microbiano; (-): presença de 

crescimento microbiano 

Tabela 7 - Resultados obtidos do potencial antimicrobiano do OE da PGB 

 Bactérias Fungos 
Concentrações E. coli Salmonella S. aureus C. albicans C. parapsilosis 

50 + - - - - 

25 - - - - - 
12.5 - - - - - 
6.25 - - - - - 
3.12 - - - - - 
1.56 - - - - - 
0.78 - - - - - 
0.39 - - - - - 

Fonte: o autor, 2019. (+): Inibição de crescimento microbiano; (-): presença de 

crescimento microbiano. 

Os indicativos de atividade biológica das duas variedades de óleos vão de encontro 

aos resultados alcançados por Pereira (2010), mesmo sem este mencionar que variedade 

de Psidium guajava estudou, e Luchesi (2017) ao analisar diferentes espécies e gêneros 

de plantas, incluído a Psidium guajava. Ambos os estudos obtiveram resultados 

promissores de potencial bacteriano frente a S. aureus. Garcia (2018) constatou a 

atividade biológica do óleo essencial da E. uniflora e a Psidium cattleianum S., estas 

apresentaram potencial frente a Salmonella e S. aureus validando a atividade de 

diferentes espécies da mesma família e gênero. Tais estudos demonstram os mesmos 

potenciais antimicrobianos de diferentes espécies de plantas e as grandes possibilidades 

que existem. Segundo Pereira (2010), os resultados podem ser justificados pela presença 

majoritária dos compostos Limoneno, 1,8-Cineol e Cariofileno no OE na Psidium 
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guajava, tal conclusão é confirmada nas análises realizadas no presente trabalho, no 

qual identificou os mesmos compostos mencionados. 

Por outro lado, Lima et. al. (2006) apresenta resultados com baixo potencial 

antifúngico do OE da E. uniflora. Saulle (2018) avaliou o óleo essencial puro do 

Eucalyptus saligna obtendo resultados positivos de seu potencial antifúngico frente a C. 

albicans, ambas as espécies vegetais pertencem à mesma família Myrtaceae. 
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6. CONCLUSÃO 

O estudo sobre a composição química nos óleos essenciais das duas variedades de 

goiabeiras, Psidium guajava, possibilitou identificar 43 compostos da variedade 

vermelha, representando 76,78% de sua composição química, e 35 compostos da 

variedade branca, correspondendo 67,30% da sua constituição. 

Em ambas as variedades foram identificados os compostos: β-pineno, γ-terpineno, 

α-copaeno, α-humuleno, β-selineno, 1,8-cineol, cis-verbenol, L-limoneno, Aldeído 

Canfolênico, trans-carveol, cis-carveol, limoneno, α-pineno, (E)-cariofileno e óxido de 

Cariofileno, sendo que os quatro últimos possuem potencial biológico comprovado. 

Estas substâncias são de grande interesse, tanto para o melhoramento do vegetal, com 

intuito de agregar valor no seu cultivo, quanto para a indústria farmacêutica na 

formulação de medicamentos.  

Quanto aos ensaios microbiológicos, há o indicativo que os óleos essenciais da 

Psidium guajava possui entre seus constituintes compostos ativos frente as bactérias 

Salmonella, S. aureus e E. coli sugerindo que estes podem ser uteis no combate a 

resistência microbiana.  

Na literatura há poucos relatos sobre as atividades biológicas, principalmente 

antibacteriana e antifúngica, do óleo essencial da Psidium guajava, assim este trabalho, 

além de contribuir com os conhecimentos químicos desta espécie, contribuiu também 

sobre os efeitos quando aplicados em microrganismos. 
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