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RESUMO 

 

SANTOS, D. T. V.; ANDRADE, I. S. Perfil químico e atividade antioxidante do extrato 

hidroalcóolico e frações da entrecasca de Schinus terebinthifolius Raddi. Artigo para 

trabalho de conclusão do curso de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe, 

2017. 

 

As plantas são fonte de uma diversidade de compostos químicos, muitos dos quais já 

serviram de modelos estruturais importantes para a síntese de fármacos. Tais 

compostos, de estrutura química complexa, atuam na defesa e perpetuação das 

espécies vegetais e, por isso, são considerados fatores de interação entre 

organismos. A Schinus terebinthifolius Raddi, uma espécie vegetal popularmente 

conhecida como aroeira, é originária do Peru com ampla distribuição geográfica 

podendo ser encontrada em diversos continentes incluindo a América, e por todo o 

litoral do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. O conhecimento empírico 

revela que essa planta é utilizada no tratamento de febre, gastrite, diarreia entre outras 

patologias e, dados científicos revelam a presença de metabolitos secundários tais 

como terpenos, taninos e fenóis em geral, compostos relacionados frequentemente 

às propriedades antioxidantes as quais podem ser correlacionadas a algumas 

atividades biológicas exibidas pela planta. Diante do exposto, o presente estudo 

utilizou esse saber popular para fazer uma análise do potencial antioxidante do extrato 

hidroalcóolico da entrecasca de Schinus terebinthifolius Raddi. Os resultados obtidos 

foram satisfatórios e confirmaram a presença dos compostos fenólicos e terpenos já 

descritos na literatura, estes são os principais responsáveis pelo efeito antioxidante 

da planta. 

. 

 

PALAVRAS CHAVES: Schinus terebinthifolius Raddi, antioxidante, composição 

química 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, D. T. V.; ANDRADE, I. S. Chemical profile and antioxidant activity of the 

hydroalcoholic extract and fractions of the weed of Schinus terebinthifolius Raddi. 

Paper for the conclusion of the Pharmacy course of the Federal University of Sergipe, 

2017. 

 

Plants are the source of a variety of chemical compounds, many of which have already 

served as important structural models for drug synthesis. These compounds, of 

complex chemical structure, act in the defense and perpetuation of plant species and, 

therefore, are considered factors of interaction between organisms. The Schinus 

terebinthifolius Raddi, a plant species popularly known as aroeira, originates in Peru 

with a wide geographic distribution and can be found in several continents including 

America, and throughout the Northeast, Southeast, south and Central-West coast of 

Brazil. Empirical knowledge shows that this plant is used in the treatment of fever, 

gastritis, diarrhea among other pathologies and scientific data show the presence of 

secondary metabolites such as terpenes, tannins and phenols in general, compounds 

often related to the antioxidant properties which can be correlated with some biological 

activities exhibited by the plant. In view of the above, the present study used this 

popular knowledge to make an analysis of the antioxidant potential of the 

hydroalcoholic extract of Schinus terebinthifolius Raddi. The results obtained were 

satisfactory and confirmed the presence of the phenolic compounds and terpenes 

already described in the literature, these are the main responsible for the antioxidant 

effect of the plant. 

. 
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1.  INTRODUÇÃO 

O hábito de utilização das plantas medicinais é prática comumente observada 

em países em desenvolvimento e vem se propagando nos desenvolvidos, nos quais 

a medicina alopática é a mais utilizada (LUCENA et al., 2006). As plantas constituem 

uma importante fonte de produtos naturais que diferem amplamente em diversidade 

química e propriedades biológicas, como por exemplo, a atividade antioxidante dos 

compostos fenólicos, em particular, os flavonóides e taninos os quais possuem 

estrutura ideal para o sequestro de radicais livres (BARREIROS; DAVID, 2006; 

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

Os radicais livres produzidos naturalmente ou por alguma disfunção biológica 

são espécies cujo elétron desemparelhado encontra-se centrado nos átomos de 

oxigênio ou nitrogênio formando as espécies reativas de oxigênio (EROs) ou espécies 

reativas de nitrogênio (ERNs). As principais formas das EROs distribuem-se em dois 

grupos, os radicalares: hidroxila (HO•), superóxido (O2•−), peroxila (ROO•) e alcoxila 

(RO•); e os não-radicalares: oxigênio molecular (O2), peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

ácido hipocloroso (HClO). Dentre as ERNs incluem-se o óxido nítrico (NO•), óxido 

nitroso (N2O3), ácido nitroso (HNO2), nitritos (NO2
−), nitratos (NO3

−) e peroxinitritos 

(ONOO−). Enquanto alguns deles podem ser altamente reativos no organismo 

atacando lipídios, proteínas e DNA, outros são reativos apenas com os lipídios 

(BARREIROS; DAVID, 2006). 

Estudos apontam para importância de produtos naturais com atividades 

anticarcinogênica, antinociceptiva e anti-inflamatória (SIMÕES et al., 2009) e, em 

muitos casos, há evidências de que os antioxidantes exercem papel indireto no 

controle dessas enfermidades. Além disso, têm sido associados à redução do risco 

de doenças crônicas tais como: doença vascular, diabetes, Alzheimer e Parkinson 

(ARGOLO et al., 2004; LODYATO et al., 2004; ZHANG; HAMAUZU, 2004; GUENDEZ 

et al., 2005). 

Poucos são os produtos isolados de origem vegetal que possuem atividade 

farmacológica, considerando a enorme biodiversidade oferecida pela nossa flora e 

ainda, mais escassos são os estudos in vivo e in vitro de extratos ou até mesmo de 

compostos isolados derivados de plantas do Brasil. Neste contexto, a busca do 
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conhecimento medicinal adquirido empiricamente pelas populações se caracteriza 

como essencial na investigação científica de compostos farmacológicos ativos. 

Uma das espécies vegetais que estão sendo estudadas extensivamente para 

tais fins é a Schinus terebinthifolius Raddi conhecida popularmente por aroeira. Esta 

planta é originária do Peru com ampla distribuição geográfica podendo ser encontrada 

em diversos continentes incluindo a América. No Nordeste brasileiro, é uma árvore 

tipicamente endêmica que vem sofrendo com o extrativismo local devido à qualidade 

da madeira para lenha ou mesmo pelos seus frutos do qual se extrai a pimenta-rosa, 

uma especiaria muito explorada pelas indústrias alimentícias. Alguns trabalhos 

científicos foram e estão sendo desenvolvidos com a espécie e, em vários, as ações 

antifúngica (FREIRES et al., 2011), antibacteriana (SOARES et al., 2007), anti-

inflamatória (SANTOS; AMORIM, 2002) e cicatrizante (SANTOS et al., 2012), já foram 

comprovadas, bem como a presença de metabólitos secundários tais como terpenos, 

taninos e fenóis, os quais já foram citados anteriormente como potentes antioxidantes 

e que parecem ser correlacionados a algumas atividades biológicas exibidas pela 

planta. Entretanto, mesmo com as informações científicas disponíveis, há que se 

considerar que variações, tanto genéticas quanto ambientais, são fatores de grande 

influência na constituição química e, por conseguinte, nas atividades biológicas 

exibidas.  

Neste contexto, e à luz do conhecimento popular e das pesquisas científicas já 

desenvolvidas, este estudo visou encontrar uma relação científica entre constituintes 

fenólicos e o potencial antioxidante do extrato hidroetanólico da entrecasca de S. 

terebinthifolius Raddi a partir de populações localizadas no estado de Sergipe. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Produtos naturais – Plantas medicinais 

O Brasil é o país que detém a maior diversidade genética vegetal do mundo, 

contando com mais de 55.000 espécies catalogadas, de um total estimado entre 

350.000 e 550.000 (RIBEIRO et al., 2014). Esses valores mostram que a diversidade 

brasileira é caracterizada como um patrimônio imensurável, com acúmulo 

considerável de conhecimentos e tecnologias tradicionais acerca dos efeitos 

terapêuticos, conservado pelas gerações mais antigas, possuindo então, grande 
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potencial para geração de pesquisas e inovações provenientes de plantas medicinais 

(PERES et al., 2011; BATTISTI et al., 2013; MESSIAS et al., 2015). 

As plantas medicinais são espécies vegetais que produzem substâncias 

químicas com diversas atividades farmacológicas que constituem um alto recurso para 

fins terapêuticos, utilizados em diversas preparações caseiras. Segundo Carvalho 

(2015), as formas e preparações mais utilizadas, são os chás, infusões e lambedores 

(CAMPOS et al., 2016). Devido à essas atividades, também são fonte de matéria-

prima no processo de fabricação de medicamentos fitoterápicos bem como de 

alopáticos, neste último, proporcionando bases químicas estruturais passíveis de 

aprimoramento sintético para produção de novos medicamentos (GONÇALVES et al., 

2016). 

Desde os primórdios, existe essa relação entre pessoas e o uso das plantas 

tanto para prover suas necessidades de sobrevivência como fonte de alimentos, como 

também para cura, difundida por raizeiros, benzedeiras e curandeiras como produtos 

com finalidades terapêuticas, que possuíam dificuldades de recurso e acesso a outros 

meios para tratar doenças (CARVALHO, 2015; MESSIAS et al., 2015; SANTOS et al., 

2015). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), de 60-80% da população 

em países subdesenvolvidos fazem uso de plantas para fins medicinais como único 

meio para tratamento e profilaxia de diversas patologias, devido seu baixo custo e fácil 

acesso (OLIVEIRA et al., 2014). 

No entanto, faz-se necessário esclarecer à população as propriedades 

terapêuticas e principalmente tóxicas das plantas medicinais, pois diversas espécies 

apresentam um alto grau de toxicidade, chegando a ser letal em alguns casos 

(MARTINS et al., 2014). 

Buscando ampliação e mais segurança quanto ao uso popular de plantas, o 

Ministério da Saúde (MS), aprovou em 2006 a Política Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos através do decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, que contemplou 

a garantia do uso seguro e racional de plantas medicinais e, a Portaria nº 648 referente 

a Política Nacional de Atenção Básica, em que incluiu as plantas medicinais no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2006; BATTISTI et al., 2013; CARVALHO, 

2015). 
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Diante deste contexto e, considerando o valor potencial da crença popular, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) decretou a Resolução RDC nº 10, 

de 09 de março de 2010, propondo contribuir com o uso caseiro de algumas plantas 

medicinais, baseando-se na experiência da sociedade, visando esclarecer sua forma 

de uso para garantir os benefícios e eficácia destas plantas (ANVISA, 2010).  

 Nesse sentido, as plantas medicinais destacam-se majoritariamente pelo uso 

empírico da população carente como alternativa complementar para tratar patologias, 

e pelos diversos estudos científicos realizados para elucidar as substâncias presentes, 

atestar as atividades biológicas e toxicidade de novas formulações, bem como 

melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos existentes (LIMA et al., 2014).  

 Assim, do conhecimento popular surgiram evidências cientificas que 

comprovam que as plantas possuem inúmeras substâncias e propriedades que são 

capazes de prevenir e tratar doenças, como por exemplo, os compostos fenólicos, que 

agem neutralizando ou inativando os radicais livres, pois, estes quando reativos 

podem causar estresse oxidativo nas células desencadeando alterações teciduais e 

assim, o aparecimento de inúmeras patologias, como artrites inflamatórias, cirrose, 

diabetes, aterosclerose, problemas pulmonares, envelhecimento precoce, Parkinson, 

Alzheimer, mutação do DNA, inativação das funções de carboidratos, lipídios e 

proteínas, dentre outras (VASCONCELOS et al., 2014; CUNHA et al., 2016; 

RODRIGUES et al., 2017).  

 O organismo humano produz os radicais livres naturalmente por meio de suas 

atividades metabólicas através do processo de transferência de elétrons ou por 

alguma disfunção biológica. Ao mesmo tempo, apresenta substâncias que são 

capazes de impedir tais radicais, os antioxidantes, que em algumas situações não são 

produzidos em concentrações ideais, necessitando de uma alternativa para suprir 

essa carência (FONSECA et al., 2009; RODRIGUES et al., 2017).  

Neste âmbito, plantas ou derivados destas que contenham compostos fenólicos 

em sua composição, principalmente flavonóides e taninos são alternativas bastante 

viáveis, pois é comprovado que estes compostos possuem estrutura ideal para reagir 

com os radicais livres, impedindo a oxidação (SOUSA et al., 2008; SANTOS et al., 

2012; RODRIGUES et al., 2017). 
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2.2 Radicais livres e antioxidantes 

Radicais livres (RL) são espécies reacionais produzidas pelo corpo durante as 

atividades metabólicas normais ou por algum distúrbio biológico e, embora, a oxidação 

nos tecidos vivos é uma ação natural e necessária, quando há um desequilíbrio, a 

ação de RL formados durante esse processo pode causar dano tecidual e morte 

celular (SANTOS, 2010). 

São espécies altamente reativas e instáveis, possuindo um elétron 

desemparelhado em sua última camada e, quando formadas buscam capturar 

elétrons de outras moléculas para alcançar estabilidade, provocando assim oxidação 

(HALLIWELL, 1994; CUNHA et al., 2016). Esses RL cujos elétrons se encontram no 

centro de átomos de oxigênio ou nitrogênio levam o nome de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) ou espécies reativas de nitrogênio (ERNs) respectivamente 

(HALLIWELL, 2001).  

Os antioxidantes são compostos que atuam retardando ou inibindo a oxidação 

de lipídios ou outras moléculas, bloqueando o efeito danoso dos RL, de modo, a evitar 

o início ou a propagação das reações em cadeia de oxidação, formados por vitaminas, 

minerais, pigmentos naturais, outros compostos vegetais e enzimas. (DEGASPARI et 

al., 2004). Biologicamente, protegem o organismo contra efeitos nocivos das reações 

e processos que levam à oxidação e nitração de estruturas celulares e 

macromoléculas (MONTEIRO, 2006) sendo divididos em duas categorias: os naturais 

e os sintéticos (DEGASPARI et al., 2004). 

Os naturais podem ser de origem endógena, produzidos normalmente pelo 

organismo, agindo enzimaticamente, como a superóxido dismutase (SOD) que atua 

transformando dois ânions radicais superóxidos em peróxido de hidrogênio; a catalase 

(CAT) que captura o peróxido de hidrogênio decompondo-o em oxigênio e água antes 

da formação dos radicais hidroxilas; a glutationa peroxidase (GPx) que age através 

da redução do peroxido de hidrogênio, servindo como linha primária de defesa na 

destruição dos radicais livres. Entretanto, para atingir o equilíbrio oxidativo, tais 

enzimas podem ser auxiliadas com a introdução de substâncias disponíveis na dieta 

que apresentem estas funções antioxidantes, como os carotenoides, alfa-tocoferol, 

ácido ascórbico, compostos fenólicos, entre outras (DEGASPARI et al., 2004; 

FANHANI et al., 2006; CATANIA et al., 2009; RODRIGUES et al., 2017).  
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Por outro lado, para manter os níveis de produção destas enzimas, também se 

faz necessário a presença em concentrações adequadas de minerais como zinco, 

cobre e selênio, além de proteínas e vitaminas, tendo o cobre e zinco como minerais 

fundamentais para a produção do SOD dentro da mitocôndria, onde são produzidos a 

maior parte dos RL, e para formação da GPx o selênio, além das vitaminas do 

complexo B e C para auxiliarem na produção da catalase extra (FANHANI et al., 2006). 

Como citado, além dos antioxidantes naturais existem os sintéticos, bastantes 

utilizados na indústria alimentícia, destacando o butil-hidroxianisol (BHA), butil-

hidroxitolueno (BHT), propilgalato (GP), butil-hidroquinona (BHQ), por apresentarem 

estruturas fenólicas, permitem a doação de um próton a um radical livre, estabilizando 

este radical e, interrompendo assim o mecanismo de oxidação e outras possíveis 

reações (RODRIGUES et al., 2017). Porém, o interesse por antioxidantes naturais tem 

aumentado consideravelmente, com o intuito de que seja substituído o uso de 

antioxidantes sintéticos (DEGASPARI et al., 2004).  

Neste sentido, as plantas podem servir como fonte eficaz de obtenção de 

produtos antioxidantes, devido à grande quantidade de metabólitos isolados com 

propriedades antioxidantes comprovados (SANTOS, 2010), incluindo os fenólicos. 

 

2.3 Schinus terebinthifolius Raddi 

 

A espécie Schinus terebinthifolius Raddi, pertence à família Anacardiaceae, e 

possui várias sinonímias popular, tais como: aroeira de praia, aroeira vermelha, 

aroeira mansa, pimenta rosa. É uma planta nativa da América do Sul e possui 

distribuição geográfica por todo o Nordeste costeiro, Sudeste, Sul e Centro-Oeste do 

Brasil, de localização natural nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, podendo também ser encontrada em regiões semitropicais dos Estados Unidos e 

África (SHIEBE, 2016; ULIANA, 2016).  

Caracteriza-se como uma árvore de pequeno porte possuidora de altura e 

diâmetro diversos, podendo atingir até 12 metros de altura; é recoberta com casca 

grossa e escura, ramos desenvolvidos e flácidos, os quais quando jovens são 

recobertos por tricomas (LIMA et al., 2004). As folhas exalam um cheiro de terebintina 

quando esmagadas. Possuem os dois gêneros e cada sexo ocorre em plantas 

separadas. As flores masculinas e femininas são brancas e a floração acontece 
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predominante de setembro a novembro. Os frutos se apresentam em gramas, 

lustrosas, verdes e suculentas, tornando-se vermelho brilhante ao amadurecer. Os 

frutos geralmente ficam amadurecidos até dezembro (MILLER, 2010; PATOCKA 

2017). Entretanto, pode existir variações de acordo com as condições edafoclimáticas 

da região em que está inserida. 

É apreciada pela boa qualidade de sua madeira e, na medicina popular é 

utilizada no tratamento dos processos inflamatórios, no tratamento de úlceras da pele, 

problemas respiratórios, feridas e artrite (MORTON, 1978; QUEIRES; RODRIGUES, 

1998; MACHADO, VALENTINI, 2014) bem como antisséptico, e hemostático 

(MEDEIROS et al., 2007), e para diarreias. 

 S. terebinthifolius Raddi está na lista de 71 plantas medicinais feita pelo 

Ministério da Saúde do Brasil definida como planta de interesse para a Relação 

Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). Nesta lista existem 

plantas medicinais que possuem o potencial de gerar produtos devido ao 

conhecimento popular e porque há evidências que permitem sua indicação no uso de 

cuidados primários a saúde. 

Suas aplicações biológicas foram descritas desde a primeira edição da 

Farmacopeia Brasileira, publicada em 1926.  Em 1999 foi comercializado um gel para 

o tratamento de vaginite e vaginite cervical a partir do extrato aquoso de sua casca 

(LEITE et al., 2011). A Farmacopeia Brasileira também recomendou a decocção de S. 

terebinthifolius para uso como agente anti-inflamatório natural (SANTOS; AMORIM, 

2002). Em 2012, mediante a portaria nº 1102, de 12 de maio de 2010, o Ministério da 

Saúde do Brasil lançou a Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(RENAFITO) em que a S. terebinthifolius Raddi foi incluída.  

Diversas partes da aroeira possuem ação frente a determinadas afecções. As 

folhas da planta, por exemplo, são comumente utilizadas em diferentes países no 

tratamento de doenças venéreas, inflamação do útero, infecções do aparelho urinário, 

feridas de pele, diarreias e úlcera gastroduodenal (FREIRES et al., 2011, ULIANA et 

al., 2016).  Morais et al. (2014) demonstraram o efeito antiparasitário da aroeira para 

doenças como Leishmaniose e Chagas. Somados a esses efeitos biológicos o extrato 

de folhas da aroeira também se apresenta como um potente promissor fotoprotetor 

(BULLA et al., 2015).  
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Os óleos essenciais extraídos dos frutos da aroeira, por sua vez, além de 

possuírem atividades antimicrobianas e antioxidantes (BERNARDES et al., 2014) 

exibiram efeitos antidepressivos e anti-hiperalgésicos contra a hiperalgesia mecânica 

(PICCINELI et al., 2017). 

As cascas possuem variados efeitos farmacológicos podendo ser citado a 

atividade antifúngica frente às cepas de Candida Albicans (FREIRES et al., 2011) e  

de Trichophyton rubrum e Trichophyton mentagrophytes (BIIASI-GARBIN et al., 2016), 

efeitos cicatrizantes em gastrorrafias de ratos (SANTOS et al., 2012), atividade 

antioxidante (COSTA et al., 2010), atividade antiúlcerogênica (CARLINI et al., 2010), 

atividade antibacteriana (SOARES et al., 2007), atividade antimicrobiana contra 

Streptococcus mutans (VIEIRA et al., 2014), efeito mutagênico (CARVALHO et al., 

2003), efeito neuroprotetor na doença de Parkinson em ratos Wistar, entre outros 

(SERENIK et al., 2016).  

Quanto à constituição química, vários estudos realizados com plantas da 

família Anacardiaceae relatam a ocorrência de flavonóides, incluindo biflavonóides, 

terpenos, xantonas e principalmente, lipídios fenólicos e seus derivados (CORREIA; 

DAVID; DAVID, 2006; SILVA-LUZ; PIRANI, 2014). As folhas da aroeira apresentam 

flavonóides (BERNARDES et al., 2014), triterpenos ácidos (VIEIRA et al., 2015), 

espirociclopropano (RICHTER et al., 2010), α-pineno,  germacreno  (CAVALCANTI 

et al., 2015).  Os óleos essenciais extraídos do fruto possuem -pineno, sabineno, z-

salveno, β-pineno, -funebreno, (R)-(+)-limoneno, mirceno e -felandreno 

(FORMAGIO et al., 2011; CAVALCANTI et al., 2015). 

De acordo com Lima et al. (2006), a análise química do extrato etanólico da 

casca de S. terebinthifolius revelou a presença de fenóis, triterpenos e antraquinonas. 

Testes positivos para flavonas, xantonas, flavonóides, esteróides livres, 

antraquinonas e triterpenos foram observados quando os extratos foram preparados 

em hexano. Silva et al. (2010) mostraram também presença de catequinas na casca.  

Em seus estudos, Jorge e Markmann (1996) demonstraram que as folhas e cascas 

de S. terebinthifolius são igualmente ricas em taninos e óleos essenciais. Nas cascas, 

entretanto, os taninos são os constituintes que mais se destacam (MATOS, 1994). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Analisar o perfil químico e a atividade antioxidante do extrato hidroetanólico e 

frações da entrecasca de S. terebinthifolius Raddi.  

3.2 Específicos 

a) Obter o extrato hidroetanólico das entrecascas de S. terebinthifolius Raddi e 

suas frações; 

b) Realizar uma prospecção fitoquímica com o extrato hidroetanólico e suas 

frações; e 

c) Avaliar a atividade antioxidante do extrato hidroetanólico e suas frações. 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Coleta, identificação e processamento do material vegetal 

 A entrecasca da planta foi coletada fora do período de floração, nas 

proximidades do rio Poxim, situado no município de São Cristóvão, Sergipe, 

coordenadas geográficas 10º55'16.1''S e 37º06'09.4''W. Uma amostra do espécime foi 

levada ao herbário da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para fins de 

comparação com o espécime registrado no mesmo. 

As amostras foram submetidas à secagem em estufa de circulação forçada em 

temperatura de 50 ºC até peso constante. Em seguida, foram moídas em moinho de 

facas e acondicionadas em frasco âmbar até o momento das análises. 

4.2 Preparação do extrato hidroetanólico e suas frações 

 O pó da entrecasca de S. terebinthifolius foi submetido à extração com etanol 

90% (v/v) por maceração durante 8 dias. Em seguida, o extrato foi filtrado e 

concentrado em evaporador rotatório sob pressão reduzida à temperatura de 50 ºC 

para eliminação do solvente e obtenção do extrato hidroetanólico (EHE) da entrecasca 

de S. terebinthifolius. Parte desse extrato foi dissolvido em solução de metanol 40% e 

submetido a extrações sucessivas com hexano, clorofórmio e acetato de etila gerando 



22 

 

as frações hexânicas (FHX), diclorometanica (FDCL), acetato de etila (FAE) 

respectivamente e, hidrometanólica (FHM). 

4.3 Prospecção fitoquímica 

 Para a determinação dos grupos metabólitos secundários foram aplicados 

métodos e reações químicas clássicas que resultaram no desenvolvimento de 

coloração e/ou precipitado característico. Para algumas reações, o extrato pode ser 

empregado diretamente, enquanto que, em outras, o solvente foi previamente 

eliminado. Usualmente estas reações são realizadas em tubo de ensaio, podendo 

também ser utilizada cromatografia com reagentes específicos.  

Desse modo, a prospecção foi realizada com as frações e o EHE de S. 

terebinthifolius, tendo como objetivo detectar a ocorrência dos constituintes químicos 

presentes na amostra. Para isto, foram utilizados 10 mg da fração, dissolvidos em 

etanol 90% e 3 mL da mesma foram distribuídos em 7 tubos de ensaios para serem 

submetidos aos testes a seguir (MATOS, 2009). 

4.3.1 Teste para Fenóis e Taninos 

 Esse teste baseia-se na capacidade do grupo dos taninos se complexarem com 

íons metálicos formando precipitados, e do cloreto de ferro em oxidar os fenóis. No 

tubo de ensaio contendo as amostras foram adicionadas três gotas de solução 

alcoólica de cloreto férrico (FeCl3) 1 mol.L-1, depois de agitar foi observado qualquer 

variação de cor e/ou formação de precipitado escuro abundante. Foi realizado um 

teste em branco utilizando água e FeCl3 para comparar com o resultado do tubo 

contendo a amostra. O surgimento de cor variando entre azul e vermelha é indicativo 

da presença de fenóis, enquanto a formação de precipitado azul escuro indica a 

presença de taninos pirogálicos (taninos hidrolisáveis) e de cor verde, a presença de 

taninos flobabênicos (taninos condensados ou catéquicos). 

4.3.2 Teste para Antocianinas, Antocianidinas e Flavonóides 

 O teste baseia-se na capacidade dos esqueletos flavônicos de mudarem de cor 

por ressonância eletrônica com equilíbrio ácido-base. Para o ensaio foram 

necessários três tubos; um tubo foi acidificado a pH 3 com ácido clorídrico (HCl) 3 
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mol.L-1 e os outros dois tubos foram alcalinizados a pH 8,5 e 11 com hidróxido de sódio 

(NaOH) 1 mol.L-1. A observação de qualquer mudança da coloração da solução foi 

analisada de acordo com a (Tabela 1) a seguir. 

 

Tabela 1. Detecção colorimétrica de antocianinas, antocianidinas e flavonóides 

 Cor  

Constituintes pH = 3 pH = 8,5 pH = 11 

Antocianidinas e 
antocianinas 

Vermelha Lilás Azul-púrpura 

Flavonas, flavonóis e 
xantonas 

- - Amarela 

Chalconas e auronas Vermelha - Vermelho-púrpuro 

Flavanonóis - - Vermelho-laranja 

Fonte: Matos, 2009. 

4.3.3 Teste para Leucoantocianidinas, Catequinas e Flavanonas 

 O teste baseia-se na possibilidade de levar a hidrólise dos O-heterosídeos 

flavônicos por temperatura. As hidrólises alcalinas e ácidas facilitam a identificação 

dos núcleos flavônicos. Para este ensaio, acidificou-se um tubo com a amostra por 

adição de HCl 3 mol.L-1 até pH 1-3 e alcalinizou-se outro tubo com NaOH 1 mol. L-1 

até pH 11. Os tubos foram aquecidos cuidadosamente com auxílio de uma lamparina. 

A observação de qualquer mudança na coloração foi comparada com os tubos 

correspondentes utilizados no teste anterior, sendo a intepretação dos resultados feita 

pela (Tabela 2) a seguir. 

 

Tabela 2. Detecção colorimétrica de leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas 

Constituintes 

Cor 

Meio Ácido Meio Alcalino 

Leucoantocianidinas Vermelha - 

Catequinas (taninos catéquicos) Pardo-amarelada - 

Flavanonas - Vermelho-laranja 
Fonte: Matos, 2009. 

4.3.4 Teste para Esteroides e Triterpenóides (Reativo de Libermann-Buchard) 

 Este teste é usado para averiguar a presença de núcleo esteroidal ou 

triterpenoidal no composto. Foi usado neste ensaio 10 mL de uma solução contendo 

a fração hexância em béquer e, foi deixada para secar em banho-maria. Extraiu-se 
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então, o resíduo seco do béquer por três vezes com porções de 1-2 mL de clorofórmio 

(CHCL3). A solução clorofórmica foi filtrada em um pequeno funil fechado com algodão 

coberto com miligramas de sulfato de sódio (NA2SO4) anidro para um tubo de ensaio 

seco. Adicionou-se 1 mL de anidrido acético e agitou-se suavemente. Foi 

acrescentado três gotas de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, agitou-se e foi 

observado se ocorreria o desenvolvimento de cores. A coloração azul seguida de 

verde permanente é um indicativo à presença de esteroides livres, enquanto a cor 

parda à vermelha indica triterpenóides pentacíclicos livres. 

4.3.5 Teste para Saponinas 

 Este teste baseia-se no fato de que os heterosídeos saponosídeos (saponinas) 

tem propriedades detergentes e surfactantes e, quando tratados com HCl e aumento 

de temperatura, sofrem hidrólise, precipitam as agliconas e perdem suas propriedades 

detergentes.  

Foi usado neste ensaio os resíduos insolúveis em clorofórmio, separados no 

teste anterior, o material foi solubilizado em água destilada e filtrado em um tubo de 

ensaio. Agitou-se fortemente o tubo com a solução por 2-3 minutos e foi observado a 

formação de espuma. O aparecimento de espuma persistente e abundante indica a 

presença de saponinas.  

Para confirmação da presença do metabólito, adicionou-se 2 mL de HCl 

concentrado ao conteúdo do tudo de ensaio que foi colocado imerso em banho-maria 

por 1 hora. Posteriormente, neutralizou-se, resfriando e agitando. A presença de 

precipitado e a não formação de espuma confirma a presença de saponina. 

4.4 Atividade antioxidante 

4.4.1 Sequestro do radical livre DPPH 

 O efeito antioxidante do extrato hidroetanólico e das frações sobre os radicais 

DPPH foi analisado por espectrofotometria a 515nm (SOLER-RIVAS et al., 2000). O 

desaparecimento do radical foi analisado durante 60 minutos usando um 

espectrofotômetro.  

A remoção do DPPH (%) foi calculada pela fórmula {(ADPPH)-(AAmostra)/ADPPH} 

x 100%, em que ADPPH = absorbância do DPPH controle e AAmostra = absorbância do 
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DPPH em presença da amostra, analisando o índice da atividade antioxidante com 

base em Scherer (2009) em que 0-0,5 é considerado fraco; 0,5-1,0 considerado 

moderado; 1,0 a 2,0 considerado forte; e a partir de 2,0 muito forte. A CE50 do extrato 

e frações também foi calculadas a partir do gráfico concentração x DPPH 

remanescente (%) na concentração de 5µg/mL no tempo de 50 minutos. Como 

controle positivo foi usado o ácido gálico.  

A reação foi iniciada a partir da adição de uma alíquota do extrato e suas 

frações em cubetas espectrofotométricas contendo 3mL de uma solução metanólica 

de DPPH (40 μmol Lˉ¹) para obter concentrações que serão usadas na determinação 

da curva padrão de DPPH. 

Assim, para o EHE foram utilizadas as concentrações (µg/mL) 5; 10; 15; 20; 25; 

a FHM 2,5; 5; 7,5; 10; 30; a FAE 2,5; 3,7; 5; 6,2; 7,5; a FHX 60; 90; 120; 150; 180, esta 

fração precisou de maiores concentrações devido a polaridade dos compostos e, a 

FDCL com concentrações 5; 10; 15; 20; 25; 30.  

4.4.2 Medida da lipoperoxidação 

 A inibição de formação de espécies reativas do ácido tiobarbitúrico (TBA) mede 

a lipoperoxidação, induzidas por dois diferentes geradores de radicais livres, 

Amidinopropano (AAPH) e sulfato Ferroso (FeSO4), em um substrato rico em lipídeos, 

a gema do ovo (BUDNI et al., 2007).  

Neste trabalho, foi somente utilizado o FeSO4 como um único gerador de radical 

livre para a planta. Primeiramente uma alíquota de 1000µL de uma solução lipídica 

(gema do ovo, 1%) foi homogeneizada em tampão fosfato 0,2 mM (pH 7,4), sendo em 

seguida acrescentados 100µL dos extrato e frações em diferentes concentrações (50, 

100, 150 e 200 µg mLˉ¹) e alíquotas de 100µL de solução de FeSO4 a 0,17M para 

induzir lipoperoxidação, separadamente, como indutores da peroxidação lipídica. 

Logo depois, os tubos de ensaios contendo as misturas foram incubados a 37 ºC por 

30 minutos para que ocorresse o dano celular.  

Depois do período de incubação, foi adicionado 500µL do ácido tricloroacético 

(TCA) a 15% para que ocorresse precipitação de proteínas, que após a centrifugação 

a 2400 rpm por 10 minutos foram retiradas. O sobrenadante foi recolhido, e junto com 

ele, 500µL ácido tiobarbitúrico (TBA 0,67%) foi logo então adicionado em tubos de 

ensaio que foram submetidos ao aquecimento à 95 ºC durante o tempo de 30 a 60 
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minutos. Posteriormente foi feita a leitura em espectrofotômetro a 532 nm. Como 

controle positivo foi usado o trolox nas mesmas concentrações. Os resultados foram 

expressos por nmolEq de MDA formado, e percentual de inibição de MDA. 

4.5 Análise estatística 

 Os experimentos foram realizados em triplicata e as médias e desvio padrão 

dos resultados foram obtidos e analisados por Análise de Variância (ANOVA) e teste 

Tukey (1%) como pós-teste. Os programas utilizados foram o Microsoft Excel e o 

programa GRAPH.PAD PRISM 5.0. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Prospecção fitoquímica 

Os resultados da triagem fitoquímica mostraram a presença de fenóis nas FAE 

e FHM, e taninos flobabênicos (taninos condensados ou catéquicos) no EHE e nas 

FDCL e FHM conforme mostra a tabela 4. Os taninos provenientes das plantas têm 

utilidade no tratamento de problemas do sistema urinário, renais, reumatismo, 

hipertensão e processos inflamatórios (COUTO et al., 2009; OLIVEIRA et al. 2010). 

 

Tabela 3. Prospecção fitoquímica do EHE e suas frações, obtidos da entrecasca de 

S. terebinthifolius. Extrato hidroetanólico (EHE); fração acetato de etila (FAE); fração 

hidrometanólica (FHM); fração diclorometânica (FDCL); fração hexânica (FHX). 

Constituintes Químicos 

 AU/CH AD/AN CAT FVA/FVO FNN FE LEU SA TH TF XA 

EHE - - - - + - - + - + - 

FHX - - - - - - - - - - - 

FDCL - - - + - - - - - + + 

FAE - - + - + + - + - - - 

FHM - - - - + + - + - + - 

AU/CH = Auronas e Chalconas; AD/AN = Antocianidinas/Antocianinas; CAT = Catequinas; FVA/FVO = 
Flavonas/Flavonóis; FNN = Flavanonas; FE = Fenóis; LEU = Leucantocianidinas; SA = Saponinas; TH 
= Taninos Hidrolisavéis; TF = Taninos Flobabênicos, XA = Xantonas 

 

 A maceração com etanol não é um processo muito seletivo e por isso aparecem 

compostos de diversas polaridades, enquanto que o fracionamento com diferentes 
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solventes orgânicos extrai compostos com polaridades definidas indo dos mais baixos 

até os de alta polaridade (SIMÕES et al., 2001). 

 Na FAE, FHM e EHE foram encontrados flavanonóis e flavanonas que são 

compostos que estão na classe dos flavonóides. Dentre os efeitos dos flavonoides 

sobre os sistemas biológicos destacam-se: capacidade antioxidativa; atividades anti-

inflamatória e de efeito vasodilatador; ação antialérgica; atividade contra o 

desenvolvimento de tumores, anti-hepatotóxica, antiulcerogênica; atuação 

antiplaquetária, bem como ações antimicrobianas e antivirais (LIN et al., 1997; 

DORNAS et al., 2007; FLAMBÓ, 2013). A capacidade dos flavonóides em impedir a 

propagação de radicais livres, está diretamente ligada ao número de hidroxilas 

presentes neste constituinte (SIMÕES et al., 2001). 

 Na FDCL foram encontradas flavonas/flavonóis/xantonas que também são da 

classe dos flavonoides. Catequinas foram encontradas na FAE, e saponinas nas FAE, 

FHM e EHE. As saponinas possuem propriedades detergentes e surfactantes 

(GONSALVES, 1999; VIEIRA et al., 2001). 

5.2 Atividade antioxidante 

5.2.1 Sequestro do radical livre DPPH  

Pela Tabela 5 observa-se que a FHX foi a que mostrou menor poder 

antioxidante, sendo necessária uma concentração de 139,52 µg/mL para inibir 50 % 

do radical, o que explica o fraco IAA. Já a FDCL e EHE mostraram atividade 

semelhante ao ácido gálico.  

Contudo ao observar os respectivos IAA percebe-se uma variação de fraco a 

forte com destaque para a FAE e FHM que foram consideradas como muito forte, 

indicando também um alto percentual de inibição, o que leva a uma atividade 

antioxidante bastante evidente. É fato que a polaridade dessas frações extrai 

principalmente compostos polihidroxilados como os fenólicos. Ademais, a prospecção 

fitoquímica realizada neste trabalho mostrou a presença de várias classes de 

compostos de característica fenólica.  

Segundo Oliveira (2009), a característica estrutural desses grupos faz deles 

bons antioxidantes devido à presença e ao número de grupos hidroxilas livres. Assim, 
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o comportamento antioxidante dessas frações pode ser justificado pela presença 

desses metabolitos e ainda, condizem com trabalhos já realizados anteriormente com 

esta planta (SILVA et al., 2010). 

Degaspari et al. (2004) relatam que a atividade antioxidante dos compostos 

fenólicos se deve a sua capacidade de oxido-redução, que os permitem absorver e 

neutralizar os RL quelando o oxigênio triplete e singlete ou decompondo peróxidos, 

agindo tanto na etapa de iniciação como na de propagação do processo oxidativo. 

Tabela 4. Índices usados para calcular a atividade antioxidante do extrato 

hidroetanólico e suas frações, obtidos da entrecasca de S. terebinthifolius. 

Amostra CE50(µg/mL) IAA PI (%) 

EHE 15,86±0,77a 2,52 20,43 

FHX 139,52±7,48b 0,28 0,85 

FDCL 18,48±1,07a 2,1 14,37 

FAE 3,87±0,06a 10,41 64,51 

FHM 5,62±0,01a 7,1 47,68 

AG 15,86±0,34a 2,52 15,61 

CE50 = Concentração que induz metade (50%) do próprio efeito máximo; IAA = Índice de Atividade 
Antioxidante; PI = Percentual de inibição; EHE = Extrato hidroetanólico; FHX = Fração Hexânica; FDCL 
= Fração diclorometanica; FAE = Fração de acetato de etila; FHM = Fração hidrometanólica; AG = Ácido 
Gálico. 
Os dados foram expressos em média nos quais as diferenças mínimas significativas foram 
determinadas por análise de variância de uma via (ANOVA) seguida por pós-teste de Tukey com nível 
de significância p<0,01. 
 

5.2.2 Medida da lipoperoxidação 

 A lipoperoxidação é um processo de peroxidação dos ácidos graxos 

insaturados que causam alterações nas membranas celulares. Essas mudanças 

provocam perda de fluidez e transtornos de permeabilidade o que leva a alterações 

dos gradientes iônicos, impedindo a seletividade transmembrânica e permitindo assim 

a formação de substâncias tóxicas que podem levar a morte celular (BARREIROS; 

DAVID, 2006). Há comprovações que substâncias podem proteger o ataque aos 

ácidos graxos, pelos radicais livres, os chamados antioxidantes (MEAGHER; 

FITZGERALD, 2000). 

 No presente estudo foi usado o indutor FeSO4, para induzir a peroxidação 

lipídica. O FeSO4 reage com o oxigênio formando um radical ânion superóxido (O2• -) 
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que sofre dismutação a peróxido de hidrogênio, iniciando assim a peroxidação lipídica, 

através da reação de Fenton (MENDEZ-SANCHEZ, 2008). 

Fe3+ 
+ H2O2  Fe2+ + OH− + HO• 

Esquema geral da reação de Fenton 

O produto secundário formado dessa peroxidação é o malondialdeido (MDA), 

um biomarcador geral de dano oxidativo que pode ser medido através de uma reação 

usando o TBA (SILVA et al., 2007; VASCONCELOS et al., 2007). Esse subproduto 

pode ser medido através de espectrofotômetro avaliando quantos nmol/mg foi 

formado, para calcular-se depois o percentual de inibição. Quanto menor for a 

formação de MDA, melhor a atividade antioxidante da amostra evidenciando então 

seu potencial de inibição. A FAE foi a única dentre as frações experimentadas que 

apresentou baixa produção de nmolEq de MDA sendo considerado significativo 

quando comparado ao controle positivo Trolox (Figura 1). 

 

Figura 1. Concentração de malondialdeído (MDA) formado na presença do extrato 

hidroetanólico e suas frações, obtidos da entrecasca de S. terebinthifolius na 

concentração de 150 µg/mL. Os resultados foram determinados por análise de 

variância de uma via (ANOVA) seguida por pós-teste de Tukey com nível de 

significância p<0,05. 
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 De posse do índice de nmol de MDA foi verificado o PI (Tabela 6) (MAXWEL; 

BIRTUS, 2013) em que novamente a FAE foi a única fração que apresentou inibição 

na formação de radicais livres acima de 50%. 

Tabela 5. Percentual de inibição da lipoperoxidação do extrato hidroetanólico e suas 

frações, obtidos da entrecasca de Schinus terebinthifolius Raddi na concentração de 

150µg/mL 

Amostras Percentual de Inibição (%) 

EHE 3,88% 

FHX 6,98% 

FDCL 20,93% 

FAE 68,99% 

FHM 11,01% 

TROLOX 80,85% 

 

6 CONCLUSÃO 

Os resultados mostram que a planta Schinus terebinthifolius Raddi apresenta 

significativas atividades antioxidantes, ou seja, capacidade satisfatória para 

sequestrar os radicais livres, constatada no decorrer do experimento, com destaque 

para a fração acetato de etila em que o índice de atividade antioxidante e de 

percentual de inibição, foram maiores provavelmente pela presença de metabólitos 

secundários, em sua maioria pertencentes a classe dos fenólicos, confirmados através 

da triagem fitoquímica. Porém novos estudos necessitam ser conduzidos para 

averiguar os efeitos das amostras ao composto isoladamente. 
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