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RESUMO

Schinus terebinthifolius Raddi é largamente encontrada na costa brasileira, e é

distribuída desde o nordeste até a parte sul do país, sendo usada na medicina

tradicional como antiinflamatório, antipirético, analgésico e como um agente

depurativo. Este trabalho visou avaliar o potencial antioxidante e fitotóxico, e realizar

triagem fitoquímica em extratos etanólicos de folhas, frutos maduros, frutos verdes e

caule de S.terebinthifolius. Alta atividade antioxidante (em torno de 97%) foi

observada nos quatro extratos a 1%, e nos extratos de folha e caule na

concentração de 0,5%. A triagem fitoquímica evidenciou a presença de fenóis totais

em todos os extratos. O extrato de folhas foi o único a apresentar elevado teor de

flavonóides, composto com reconhecida atividade antioxidante.

INTRODUÇÃO

Schinus terebinthifolius Raddi, conhecida como aroeira mansa, é largamente

encontrada na costa brasileira, e é distribuída desde o nordeste até a parte sul do

país,sendo usada na medicina tradicional como antiinflamatório, antipirético,

analgésico e como um agente depurativo, no tratamento de doenças sexualmente

transmissíveis, inflamação do útero, infecções do trato urinário, distúrbios da pele e

úlceras gastroduodenais (CAVALHER-MACHADO et al., 2008; DINIZ et al., 1997;

MARTINEZ et al., 1996) .

OBJETIVO

O presente trabalho visou avaliar os potenciais fitotóxico e antioxidante, e realizar

triagem fitoquímica em extratos etanólicos produzidos a partir de folhas, frutos

maduros, frutos verdes e segmentos de caule de S. terebinthifolius.

METODOLOGIA

Foram coletadas amostras (100 g P.F.) de folhas, caule e frutos verdes e

maduros de um exemplar de S. terenbinthifolius presente nas instalações do Centro

Universitário Adventista de São Paulo, localizado na Estrada de Itapecerica, Jardim

IAE, São Paulo. Amostras testemunhas da planta foram coletadas para identificação

correta da espécie no Herbário Municipal de São Paulo.



A produção dos extratos foi realizada utilizando-se etanol P.A., por 30 dias,

trocando-se o solvente a cada sete dias, e a concentração acertada a 1%.

A atividade antioxidante foi avaliada utilizando-se 2,0 mL de solução etanólica

de DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazila) a 0,004% e20 µL de cada extrato nas

concentrações 1%, 0,5% e 0,1%. As leituras foram feitas em espectrofotômetro a

517 nm. Os valores de absorbância foram interpretados em percentuais de atividade

antioxidante (AA%) conforme MENSOR et al. (2001).

A triagem fitoquímica dos extratos avaliou a presença de fenóis totais

segundo SALGADO (2004), alcalóides, saponinas, flavonóides quinonas, segundo

MATOS (1997).

DESENVOLVIMENTO

A análise do potencial antioxidante e a triagem fitoquímica dos extratos já

foram concluídas.

Os testes de atividade fitotóxica serão desenvolvidos de acordo com

MURAKAMI et al. (2009), em triplicata, utilizando-se aquênios de alface (Lactuca

sativa L.) como espécie-alvo.

RESULTATOS PRELIMINARES

O potencial antioxidante foi mensurado a partir da porcentagem de atividade

antioxidante dos extratos. Alta atividade antioxidante (em torno de 97%) foi

observada nos quatro extratos a 1%, e nos extratos de folha e caule na

concentração de 0,5%. Apenas o extrato de folhas continuou apresentando elevada

atividade (90%) na menor concentração testada (0,1%).

A triagem fitoquímica evidenciou a presença de fenóis totais em todos os

extratos.O extrato de folhas foi o único a apresentar elevado teor de flavonóides,

compostos com reconhecida atividade antioxidante, o que pode justificar, ao menos

parcialmente, a alta atividade antioxidante observada no extrato de folhas, enquanto

nos demais extratos a atividade antioxidante deva estar relacionada a outro grupo de

compostos fenólicos.
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