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RESUMO

Introdução: Desde a antiguidade as plantas vêm sendo utilizadas para alívio
de sintomas e cura de diversas patologias. Este estudo teve por objetivo avaliar
a atividade antioxidante e os fenólicos totais do óleo essencial (OE) das folhas
de  Alpinia zerumbet.  Metodologia: O OE foi  extraído por hidrodestilação.  A
determinação dos compostos fenólicos totais (CFT) do OE foi realizada com
adaptação do método de Folin-Ciocalteu. Para atividade antioxidante utilizou-se
o  método  de ABTS e  DPPH  para  avaliar  o  conceito  de  atividade  do  OE.
Resultados e Discussão: O CFT obtido pelo OE foi equivalente 495 mg EAT
g-1.  Em relação  à  atividade  antioxidante,  o  OE apresentou pelo  método de
ABTS,  CE50=16,14  e  CE90=34,28.  Já  para  o  método  de  DPPH  o  OE
demonstrou (CE50 = 12,10) e (CE90 = 34,43).  Observou-se que os melhores
resultados  foram  obtidos  para  o  radical  DPPH  com  a  menor  CE50.
Conclusões: Este estudo demonstrou a ação antioxidante para o conceito de
atividade  do  OE  e  apresentou  compostos  fenólicos  suficientes.  Tal  analise
aponta  o  produto  como  uma  alternativa  medicinal,  incentivando  sua
aplicabilidade.
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ABSTRACT

Introduction: Since ancient times, plants have been used to relieve symptoms
and  cure  various  pathologies.  This  study  aimed to  evaluate  the  antioxidant
activity  and  total  phenolics  of  essential  oil  (EO)  of  Alpinia  zerumbet.
Methodology: EO was extracted by hydrodistillation. The determination of the
total phenolic compounds (TPC) of the EO was performed with adaptation of
the  Folin-Ciocalteu  method.  For  antioxidant  activity,  the  ABTS  and  DPPH
method  was  used  to  evaluate  the  EO  activity  concept.  Results  and
Discussion: The TPC obtained by the EO was equivalent to 495 mg of EAT g-1.
Regarding antioxidant activity, or EO present by the ABTS method, CE50=16,14
and CE90=34,28. For the DPPH or EO method demonstrated CE50 = 12,10 and
CE90=34,43. Note that the best results were obtained for radical DPPH with a
lower EC50.  Conclusions: This study demonstrated an antioxidant action for
the concept  of  OE activity and the phenolic compounds used. This analysis
indicates the product as a medicinal alternative, encouraging its applicability.
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INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade as plantas vêm sendo utilizadas para alívio de sintomas e
cura de diversas patologias, sendo uma forma de tratamento relacionada aos
primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de informações através de
sucessivas gerações (FIRMO et al., 2011). As plantas medicinais para tais fins
tornou-se uma prática muito difundida entre comunidades de todo mundo e
perpassa para os dias atuais (COSTA, 2013).

As plantas  medicinais  vêm sendo cada vez mais  utilizadas nas sociedades
industrializadas, não somente pelo seu poder curativo, mas também por serem
economicamente  mais  acessíveis.  Desse  modo,  a  busca  por  alternativas
terapêuticas, como as plantas medicinais, torna-se muitas vezes o principal e
único  recurso  natural  disponível  e  acessível  para  algumas  comunidades  e
grupos étnicos (BARBOSA et al., 2010; WANDERLEY et al., 2015). 

Nos últimos anos, ocorreu uma atenção considerável aos efeitos biológicos de
produtos  obtidos de fontes  vegetais,  entre  eles,  os  óleos essenciais  (OE’s)
obtidos de plantas  aromáticas  e seus componentes. Logo intensificaram as
pesquisas  na  busca  de  compostos  naturais  que  apresentem  atividade
antioxidante,  podendo  assim,  atuar  como  alternativa  para  prevenir  a
deterioração  e  o  estresse  oxidativo,  diminuindo  o  uso  dos  antioxidantes
sintéticos que em longo prazo, podem causar reações tóxicas ao organismo
(LUZIA et al., 2010) 

Dentre as plantas medicinais de uso popular e promissoras de OE’s  destaca-
se a espécie  Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt & Smith popularmente conhecida
como colônia,  água de alavante,  cana-do-brejo,  entre  outras,  na  qual  suas
propriedades medicinais estão relacionadas às folhas, flores e rizomas, sendo
considerada  como  antioxidante,  depurativa,  diurética,  anti-histérica,
estomáquica e vermífuga (RODRIGUES, 2016). Desta forma, este estudo teve
por objetivo avaliar a atividade antioxidante e os fenólicos totais  do OE das
folhas de A. zerumbet com intuito de estudar as propriedades medicinais desta
planta. 

METODOLOGIA

Material vegetal e obtenção do óleo essencial

A coleta do material vegetal utilizado nesta pesquisa foi realizada em agosto de
2019. As folhas de  A. zerumbet  (jardineira) foram coletadas no município de
São Luís, Maranhão, Brasil. Após a coleta, o material vegetal foi transportado
ao Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA),
onde foi submetido à estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC
por  24  horas,  e  posteriormente,  trituradas  em  moinho  de  facas.  Foram
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utilizadas 100g das folhas secas de A. zerumbet adicionando-se água destilada
(1:10). Para extração dos OE’s, utilizou-se a técnica de hidrodestilação com um
extrator  de  Clevenger  de  vidro  acoplado  a  um  balão  de  fundo  redondo
acondicionado em manta elétrica como fonte geradora de calor

Fenólicos totais
A  determinação  dos  compostos  fenólicos  totais  do  OE  foi  realizada  com
adaptação do método de Folin-Ciocalteu (WATERHOUSE, 2002). Utilizou-se 5
mg do OE diluído em 1 mL de etanol. A esta solução foi adicionado 3 mL de
água destilada, 500 µL do reagente Folin-Ciocalteu e 2,0 mL de carbonato de
sódio a 20%. A solução formada foi levada ao banho-maria a 50 ºC por 5 min,
retirada  e  deixada  para  esfriar;  e,  então,  foi  realizada  a  leitura  em
espectrofotômetro manual,  em comprimento de 760 nm. A curva padrão foi
expressa em mg L-1 de ácido tânico.

Atividade antioxidante

A determinação da atividade antioxidante foi realizada pelo método ABTS [2,2-
azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfônico)],  de  acordo  com  a  metodologia
sugerida por (RE et al., 1999).  A captura do radical livre foi expressa como
uma porcentagem de inibição (% I) do cátion radical ABTS de acordo com a
Equação 1 (BABILI et al., 2011), onde ABSABTS representa a absorvância da
solução radical ABTS e ABSAM representa a absorvância da amostra.

(01)

A partir dos dados obtidos, foram calculadas as concentrações eficientes CE50
e CE90, definidas como a concentração da amostra necessária para seqüestrar
50% dos radicais ABTS. O OE é considerado ativo quando apresenta CE50%
<500 μg mL-1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fenólicos totais:

A Tabela 1 consta os valores dos fenólicos totais do OE de A. zerumbet.

Tabela 1 - Fenólicos totais (CFT), mg EAT g-1, no OE
Equação da reta R2 CFT 

y = 0,05857x + 0,06000 0,9998 495 mg EAT g-1 
 

Segundo a Tabela 1 o OE de  A. zerumbet apresentou 495 mg EAT  g-1 nos
fenólicos totais. Chan et al. (2007) observaram a quantidade de fenólicos totais
do extrato metanoico das folhas de  A. zerumbet através do método de Folin-
Ciocalteu,  obtendo  conteúdo  fenólico  total  (CFT)  3550  mg  equivalentes  de
acido gálico/100g. 
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Atividade antioxidante 

A Tabela 2 apresenta a CE50, CE90, equação da reta e regressão linear para a
capacidade antioxidante do OE de A. zerumbet para os métodos empregados. 

Tabela 2- Capacidade antioxidante dos OE

Método CE50 CE90 Equação da reta R2 

ABTS 16,14 34,28 y=2,20-14,4 0,9881 

DPPH 12,10 34,43 y=1,70+28,33 0,9856 

 

Observou-se que os melhores resultados foram obtidos para o radical DPPH
com a menor CE50. Visto que, quanto menor o valor da concentração eficiente
(CE) maior é atividade antioxidante do óleo essencial, visto que é necessário
menor concentração do composto vegetal para redução de 50% dos radicais
empregados. Logo,  pode-se observar o grande potencial  antioxidante da  A.
zerumbet deste estudo, correlacionado a estudos com potenciais antioxidantes
da literatura (TOMEI et al., 2007; MISHIRA et al., 2012)

CONCLUSÕES

Este estudo demonstrou a ação antioxidante para o conceito de atividade do
OE e apresentou compostos fenólicos suficientes. Tal analise aponta o produto
como uma alternativa medicinal, incentivando sua aplicabilidade. 
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