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Resumo

O fruto Eugenia dysenterica é pertencente à família Myrtaceae e é conhecida

popularmente  como  cagaita.  Ele  é  constituído  por  uma  baga  globosa-achatada,

amarelo-pálida, de 2 a 3 cm de diâmetro, contendo de 1 a 3 sementes brancas,

envoltas  em  uma  polpa  levemente  ácida.  Foram  investigados  os  constituintes

voláteis  da  cagaita  da  região  de  Sete  Lagoas,  encontrados  no  suco  de  cagaita

natural  extraído  por  prensagem  manual  da  polpa.  O  método  utilizado  foi

espectrometria  de  massas  para  a  identificação  dos  compostos  voláteis.  Os

resultados obtidos para as moléculas foram uma grande quantidade de terpenos,

indicando que o fruto possui caráter antioxidante, além de poder ser precursor para

várias vitaminas essenciais para a dieta humana.

Introdução

Eugenia  dysenterica é  uma  fruta  do  Cerrado  brasileiro,  conhecida

popularmente como cagaita. Situando-se desde o Planalto Central e estendendo-se

pelos estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal e porções dos estados de Mato

Grosso e Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia,

Piauí, Pará e Rondônia (BUSHBACHER, 2000). Neste sentido, a cagaiteira é mais

uma das centenas de espécies vegetais nativas da região que fornecem frutos de

características sensoriais peculiares e elevados teores de vitaminas, sais minerais e

açúcares.

O  fruto  é  uma  baga  globosa-achatada,  amarelo-pálida,  de  2  a  3  cm  de

diâmetro, contendo de 1 a 3 sementes brancas, envoltas em uma polpa levemente

ácida. Apresentam um cálice seco aderido ao fruto, casca brilhante membranácea,

mesocarpo e endocarpo suculentos (fig. 1). Suas sementes, de coloração creme e

formato  oval,  achatado  ou  elipsóide,  medem  de  0,8  a  2,0  cm  de  diâmetro.

Apresentam  superfície  lisa  e  tegumento  coriáceo,  constituindo-se  quase  que

totalmente pelos dois cotilédones. Um quilo de sementes contém cerca de 700 a

1600 unidades (DONADIO et al., 2002).

Do  ponto  de  vista  econômico,  a  cagaita  possui  um  importante  papel,

principalmente no  aproveitamento de seus frutos na culinária. Além do consumo in

natura,  são inúmeras as receitas de doces e bebidas que levam o sabor de sua

polpa.



A  análise  dos  constituintes  voláteis  da  cagaita,  realizada  por  meio  da

espectrometria de massas, contribuirá para posteriores trabalhos sobre melhorias

genéticas na espécie, justificando assim este trabalho como fonte de identificação

dos  aspectos  químicos  que  torna-se  uma  espécie  com  relevante  potencial

econômico. Neste sentido, faz-se necessário investigar a composição química mais

detalhada da Eugenia dysenterica.

Objetivos

Investigar  os  constituintes  voláteis  dos  frutos  de  cagaiteiras  e analisar  a

composição química da  Eugenia dysenterica ocorrente na região de Sete Lagoas,

Minas Gerais.

 

Metodologia

Coletou-se separadamente 30 frutos de três cagaiteras denominadas (plantas

1, 2 e 3), do município de Sete Lagoas – MG e encaminhados para o Laboratório

Geral  de  Química  da  Universidade  Federal  de  São  João  Del-Rei,  campus Sete

Lagoas.

O material coletado foi lavado em água corrente e separadas as sementes da

polpa  do fruto.  Esta  foi  esmagadas para  formar  amostras  em solução (polpa)  e

armazenados a temperatura de -18ºC.

Para realizar as análises utilizou-se a microextraçâo em fase sólida (SPME) no

modo headspace e cromatógrafo a gás Trace GC Ultra (Thermo Scientific, San Jose,

CA) acoplado a espectrômetro de massas Polaris Q (Thermo Scientific, San Jose,

CA),  sistema  GC-MS,  com  um  analisador  do  tipo  ion-trap,  do  Laboratório  de

Espectrometria de Massas do Departamento de Química da Universidade Federal

de Minas Gerais (UFMG).

Desenvolvimento

Para a avaliação dos compostos voláteis  da polpa do fruto,  foram pesados

aproximadamente 2,0 gramas da amostra e colocado em frascos de headspace. Os

frascos foram lacrados com lacre de alumínio e septo de borracha. A fibra utilizada

para a microextração, foi a CAR/PDMS. As condições de rampa do cromatógrafo a

gás para as análises foram: temperatura do injetor, 250ºC, temperatura da interface,

275ºC; aquecimento com temperatura programada (40ºC por 1 minuto, em seguida,



um gradiente de 2,5ºC/min até 125ºC e depois 15ºC/min. Até 245ºC, temperatura na

qual manteve-se a isoterma por 3 minutos).

Resultados preliminares

As  análises  dos  compostos  voláteis  da  polpa  de  cagaita  indicou  uma

similaridade  grande  entre  as  três  plantas.  Na  planta  2,  foram  encontrados  21

compostos,  dos  quais  7  são,  3  sesquiterpenos,  3  ácidos  graxos  de  baixo  peso

molecular,  7  ésteres  e  1  álcool,  mais  abundantes.  As  polpas  analisadas

apresentaram o monoterpeno 3-careno (fig.2), mas apenas a polpa das plantas 1 e

3, esse monoterpeno foi majoritário, já na polpa dos frutos da planta 2 o produto

majoritário é um sesquiterpeno (fig. 3).

  Figura 2: Monoterpeno                   Figura 3: Sesquiterpeno

Muitos  monoterpenos  e  sesquiterpenos,  possuem  propriedades  fisiológicas

para as plantas como inibidores da germinação, na proteção contra predadores e na

atração de polinizadores. Vários terpenoides são utilizados na medicina devido as

suas  ações  farmacológicas  carminativa,  antiespasmódica,  cardiovasculare,

revulsiva, secretolítica, anestésica local, antiinflamatória e anti-séptica. Assim sendo,

torna-se extremamente  relevante  este  trabalho  investigativo  sobre  os compostos

voláteis e a composição química da cagaita, nesta região. 
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