
Bioprospecção de uma espécie vegetal nativa da 
mesorregião serrana catarinense: potencial da Eugenia 

involucrata DC (Myrtaceae) para a prevenção de agravos 
decorrentes da má alimentação

Caracterizar os compostos bioativos e avaliar o potencial biológico dos
frutos da Eugenia involucrata (cereja-do-rio-grande) na prevenção de
agravos decorrentes da alimentação.

 Quantificar os compostos bioativos e realizar a caracterização fenólica dos
frutos da E. involucrata;

Avaliar a atividade antioxidante e antitumoral in vitro dos frutos da E.
involucrata;

Avaliar a atividade antidiabética dos frutos da E. involucrata em ratos
submetidos a um modelo de diabetes tipo 2 (DM2);

Contribuir para a disseminação da importância do papel das florestas,
sistemas agroflorestais e agroextrativistas para a Segurança Alimentar e
Nutricional na Mesorregião Serrana Catarinense;

Estimular o consumo de alimentos saudáveis pela comunidade local da
Mesorregião Serrana Catarinense (produtores rurais, professores e
estudantes de escolas de nível fundamental);

Incentivar a agricultura familiar local visando a produção de alimentos
saudáveis de base agroecológica, incluindo as plantas alimentícias não
convencionais;

Contribuir com a formação continuada de profissionais das unidades
básicas de saúde (UBSs) da Mesorregião Serrana Catarinense, promovendo
ações com temas relacionados à educação alimentar para a promoção da
saúde (prevenção/tratamento) de pacientes acometidos por doenças
relacionadas à má alimentação, em especial, o DM2.

Elucidação do potencial biológico de uma espécie vegetal nativa ainda
subutilizada na prevenção e/ou tratamento de agravos decorrentes da má
alimentação (DM2 e câncer);

Estímulo à produção e consumo de alimentos saudáveis na Mesorregião
Serrana Catarinense, em especial de espécies vegetais nativas
subutilizadas. As ações que visam diversificar a base produtiva e alimentar
da população local e que foram propostas nas atividades de extensão vem
de encontro a esse intuito de promover a produção, distribuição e o
consumo de alimentos saudáveis e de qualidade à população local;

Através da difusão de tecnologias voltadas ao reconhecimento das
potencialidades locais (a exemplo de sua biodiversidade), espera-se
contribuir para o desenvolvimento da Mesorregião Serrana Catarinense,
que possui o menor IDH de Santa Catarina;

Capacitação e sensibilização de profissionais das UBSs locais para
contribuir na promoção da saúde da população local e em especial, dos
portadores de DM2, e de indivíduos acometidos por outras patologias
relacionadas à má alimentação.

- Etapa 2: Estudo in vivo - Potencial antidiabético da E. involucrata em ratos

- Etapa 3: Ações de extensão
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Objetivos

Objetivos específicos

Metodologia 

Figura 1. Esquema da metodologia da composição fitoquímica e atividade antioxidante e antitumoral in vitro. FRAP = 

potencial redutor de ferro; DPPH = 2,2-difenil-1-picrilhidrazila; GSH = glutationa; •OH = radical hidroxil. 

- Etapa 1: Caracterização fitoquímica e estudos in vitro:

Após coleta do material biológico, serão determinados parâmetros
bioquímicos (glicemia e perfil lipídico), inflamatórios, oxidativos e
histopatológicos (pâncreas).

Resultados esperados 

Figura 2. Linha do tempo para o procedimento experimental de avaliação dos efeitos da polpa da E. involucrata sobre 
o diabetes tipo 2 induzido em ratos. O protocolo acima será submetido à apreciação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA/UFSC). STZ = Estreptozotocina. 

Figura 3. Esquema representativo das ações de extensão. UBSs = Unidades Básicas de Saúde. 


