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RESUMO 

Introdução: Algumas das propriedades das plantas medicinais estão 
relacionadas aos seus óleos essenciais (OE´s), que são componentes que 
integram os metabólitos secundários das plantas, dentre as inúmeras plantas 
medicinais produtoras de OE’s tem-se a P. dioica L. Desta forma, o presente 
estudo avaliou o potencial de ação antioxidante e fenólicos totais do óleo 
essencial das folhas de P. dioica L. Metodologia: O OE foi extraído por 

hidrodestilação. A atividade antioxidante pelos métodos ABTS E DPPH e 
fenólicos totais pela metodologia adaptada de Folin-Ciocalteu. Resultados e 
Discussão: O valor encontrado do conteúdo de fenólico total presente OE da 
folha de P. dioica L. foi de 350,14 ± 5,20 mg EAT. O OE apresentou IC50 e IC90 

de 11,10 µg mL-1 e 27,43 µg mL-1 pelo método ABTS, IC50 e IC90 de 20,30 µg 
mL-1 e 61,54 µg mL-1 pelo método DPPH e IC50 e IC90 de 49,92 e 91,58 mg L-1 
pelo método H2O2. Conclusões: Os resultados evidenciam forte atividade 

oxidante para o OE extraídos das folhas de Pimenta Dioica L., pode-se ser 
considerado um antioxidante natural.  
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ABSTRACT 

Introduction: Some of the properties of medicinal plants are related to their 
essential oils (OE's), which are components that integrate the secondary 
metabolites of plants, among the numerous medicinal plants producing OE's is 
P. dioica L. Thus, the present study evaluated the potential of antioxidant and 
total phenolic action of the essential oil of the leaves of P. dioica L. 
Methodology: . OE was extracted by hydrodistillation. Antioxidant activity by 

ABTS and DPPH and total phenolic methods by the adapted Folin-Ciocalteu 
methodology. Results and Discussion: The value found of the total phenolic 

content present in the leaf of P. dioica L. was 350.14 ± 5.20 mg EAT. The EO 
presented IC50 and IC90 of 11.10 μg mL-1 and 27.43 μg mL-1 by the ABTS 
method, IC50 and IC90 of 20.30 μg mL-1 and 61.54 μg mL-1 by the DPPH 
method and IC50 and IC90 of 49.92 and 91.58 mg L-1 by the H2O2 method. 
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Conclusions: : The results show strong oxidizing activity for OE extracted from 
the leaves of Pimenta dioica L., it can be considered a natural antioxidant. 

Keywords - Phenolics; Pimenta dioica L.; Antioxidant Activity 
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INTRODUÇÃO 

Algumas das propriedades das plantas medicinais estão relacionadas aos seus 
óleos essenciais (OE´s), que são componentes que integram os metabólitos 
secundários das plantas, isto é, fazem parte do sistema não primal destes 
organismos, possuindo funções de proteção contra elementos externos às 
plantas (SIMÕES et al., 2010). Esforços multidisciplinares têm propiciado ainda 
um acréscimo no número de pesquisas para obter maior conhecimento sobre 
uma planta medicinal (SOUZA et al., 2020). 

Dentre as plantas produtoras de OE, destaca-se a pimenta-da-jamaica 
(Pimenta dioica L.), A espécie pertence à família Myrtaceae, nativa do Caribe e 
América Central, é uma árvore aromática de porte médio com folhas 
pecioladas, elípticoalongadas, com flores numerosas dispostas em cimeiras 
axilares (PAULA et al., 2010; OLIVEIRA, 2017; MARTINS et al, 2020). A 
Pimenta dioica L. é valorizada por seus metabólitos secundários, como o óleo 
essencial com composições e o óleo resina, que é altamente utilizado na 
indústria de alimentos, perfumaria e produtos cosméticos (MARTINEZ-
VELAZQUEZ et al., 2011). Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar o 
potencial antioxidante e fenólicos totais do óleo essencial das folhas de 
Pimenta dioica L. 

METODOLOGIA 

Material vegetal e obtenção do óleo essencial 

As folhas de P. dioica (pimenta-da-Jamaica) foram coletadas na região Pré-
Amazônica do estado do Maranhão em agosto de 2019. Foram submetidas à 
estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC por 24 horas, e 
posteriormente, trituradas em moinho de facas.  Foram utilizadas 30g das 
folhas secas de P. dioica, adicionando-se água destilada (1:10). A 
hidrodestilação foi conduzida a 100°C por 3h recolhendo-se o OE extraído. 

Fenólicos totais 

A determinação dos compostos fenólicos totais do EO foi realizada com 
adaptação do Folin-Ciocalteu (Waterhouse, 2002).  Foram utilizados 5 mg do 
óleo essencial diluído em 1 mL de etanol. Nesta solução foi adicionado 3 mL de 
água destilada, 500 μL de reagente Folin-Ciocalteu e 2,0 mL de carbonato de 
sódio a 20%. A solução formada foi levada ao banho de água a 50 ºC por 5 
minutos, removida e deixada para esfriar; e, em seguida, a leitura foi realizada 
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em um espectotômetro manual, em um comprimento de 760 nm. As leituras 
foram realizadas em um espectrofotômetro de 760 nm, e a curva padrão 
expressa em mg de ácido tânnico. 
 
Atividade antioxidante pelo método ABTS 

Este teste foi realizado de acordo com a metodologia sugerida por Re et al. 
(1999).  Em ambiente escuro, uma alíquota de 30 μL de cada concentração (5 
a 150 μg mL-1) de OE foi transferida em tubos de ensaio contendo 3,0 mL da 
cation radical ABTS e homogeneizada e após 6 minutos a absorção da mistura 
de reação foi realizada em um espectógrafo de 734 nm. A captura do radical 
livre foi expressa como percentual de inibição (%I) da ação radical ABTS de 
acordo com a Equação 1 (BABILI et al., 2011), onde o AbsABTS representa a 
absorção da solução radical ABTS e ABSAM representa a absorção da amostra.  

%InhibitionABTS= (ABSABTS – ABSAM)/ABSABTS (01) 

A partir dos dados obtidos, foram calculadas as concentrações eficientes IC50 e 
IC90. OE é considerado ativo quando tem IC50 < 500 μg mL-1 (CAMPOS et al., 
2003). 

Atividade antioxidante pelo método DPPH 

Este teste utilizou a metodologia adaptada de Brand-Williams et al. (1995).  50 
μL de OE foi misturado com 950 μL de etanol, 2 mL de solução radical DPPH, 
e completo até 4 mL com etanol, e novamente homogeneizado. A mistura foi 
deixada para reagir no escuro por 30 minutos e a absorção da mistura de 
reação foi realizada em um espectrômetro de 517 nm. A captura do radical livre 
foi expressa como percentual de inibição (%I) da ação do radical DPPH de 
acordo com a Equação 2 adaptada por Babili et al. (2011), onde o AbsDPPH 
representa a absorção da solução radical DPPH e ABSDPPH representa a 
absorção da amostra.  

%InhibitionDPPH= (ABSDPPH – ABSAM)/ABSDPPH (02) 

A partir dos dados obtidos, foram calculadas as concentrações eficientes IC50 e 
IC90. OE é considerado ativo quando tem IC50 < 500 μg mL-1 (CAMPOS et al., 
2003). 

Atividade antioxidante pelo método H2O2 

Para a determinação da atividade antioxidante realizada pelo método H2O2, os 
métodos descritos anteriormente por RJ et al. (1989) & Oktay (2003) foram 
acompanhados para determinar a capacidade do extrato e várias fracções para 
eliminar H2O2.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fenólicos Totais 
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No ensaio de Folin-Ciocalteu foi quantificado o conteúdo fenólico total de 
350,14 ± 5,20 mg EAT presente no OE de P. dioica, pode confirmar um 
quantitativo importante de compostos fenólicos, o que se torna de grande 
relevância já que os fenólicos são frequentemente associados a vários efeitos 
positivos à saúde, incluindo efeitos antioxidantes, diminuição do risco de 
doenças cardiovasculares, mecanismos anticâncer e propriedades anti-
inflamatórias (SINGH et al., 2012).  Resultados semelhantes a este estudo 
foram relatados por Panawala et al. (2016) ao comparar o conteúdo total de 
fenólico das folhas e partes de P. dioica. O total de fenólicos encontrados foram 
267.53±5.03 e 192.20±8.00 mg GAE/g DW, nos brotos e folhas imaturas da 
planta, respectivamente. 

Atividade Antioxidante 

A Tabela 1 destaca os resultados obtidos no ensaio antioxidante. 

Tabela 1- Ação antioxidante do OE 

Método IC50 IC90 µg mL-1 y=ax+b R2 

ABTS 11,10 µg mL-1 27,43 µg mL-1 y=0,0245x+0,028 0,9866 

DPPH 20,30 µg mL-1 61,54 µg mL-1 y=0,0097x+0,3031 0,9756 

H2O2 14,52 µg mL-1 46,26 µg mL-1 y=0,0126x+0,3171 0,9820 
 

 

De acordo com a tabela 1 pôde-se confirmar o potencial antioxidante da 
Pimenta dioica L. Quanto menor o valor da concentração inibitória (IC) maior é 
a atividade antioxidante do óleo essencial, dado que é necessária menor 
concentração do composto vegetal para redução de 50% dos radicais 
empregados (Sousa et al., 2011; Mishra et al., 2012). Em um estudo feito por 
Amma et al. (2013) adotando a mesma metodologia ao desta pesquisa, 
compararam a atividade antioxidante de P. dioica L. e Cinnamomum tamala. Ao 
final do estudo foi exibido alta capacidade antioxidante do OE da pimenta com 
IC50 de 5.75 µg mL-1, valor superior ao deste estudo, mas que destaca a 
significância da ação antioxidante deste OE. 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos o OE apresentou um bom potencial 
antioxidante, pode ser considerado um antioxidante natural o que estimula a 
aplicabilidade dele, podendo ser utilizado nas indústrias de alimentos, 
farmacêuticas e cosméticas. Além disso, totalizou um quantitativo importante 
de fenólicos totais 350,14 ± 5,20 mg EAT. 
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