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RESUMO

Introdução: Hymenaea courbaril  L. se destaca entre plantas medicinais com
potenciais  biológicos  eficientes.   Desta  forma,  o  presente  estudo  avaliou  o
potencial de ação antioxidante, fenólicos totais e a toxicidade das cascas de H.
courbaril (jatobá).  Metodologia: O  OE  foi  extraído  por  hidrodestilação.  A
atividade antioxidante pelos métodos ABTS E DPPH e o ensaio de toxicidade
foi  realizado  por  letalidade  com  Artemia  salina  Leach.   Resultados  e
Discussão: O OE apresentou IC50 e IC90 de 10,57 e 39,14 mg L-1 pelo método
ABTS e IC50 e IC90 de 30,02 e 60,56  mg L-1 pelo método DPPH.  A CL50 de
toxicidade obtida para o OE foi de 354,8 mg sendo classificado como atóxico.
Conclusões: Este estudo apresentou o OE com potencial antioxidante e sendo
classificado como atóxico no ensaio de toxicidade, incentivando seu potencial
de aplicação.
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ABSTRACT

Introduction:  Hymenaea courbaril L. stands out among medicinal plants with
efficient biological potentials. Thus, the present study evaluated the potential for
antioxidant action, total phenolics and the toxicity of H. courbaril (jatobá) barks.
Methodology: EO was extracted by hydrodistillation. The antioxidant activity by
ABTS and DPPH methods and the toxicity test were performed due to lethality
with  Artemia salina Leach. Results and Discussion:  The EO presented IC50

and IC90 of 10.57 and 39.14 mg L-1 by the ABTS method and IC50 and IC90 of
30.02 and 60.56 mg L-1 by the DPPH method. The LC50 of toxicity obtained for
EO was 354.8 mg and was classified as non-toxic. Conclusions:  This study
presented the EO with antioxidant potential and being classified as non-toxic in
the toxicity test, encouraging its application potential. 
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INTRODUÇÃO

O uso de plantas para fins terapêuticos é uma prática antiga realizada pela
civilização humana ao longo dos séculos, a partir de descobertas aleatórias,
onde foram utilizados produtos  de origem mineral,  vegetal  e  animal,  sendo
estas as principais fontes de drogas (VARGAS et al., 2019). As propriedades
das  plantas  medicinais  estão  diretamente  relacionadas  aos  seus  óleos
essenciais  (OEs),  que  são  componentes  que  integram  os  metabólitos
secundários das plantas, ou seja, fazem parte do sistema não primitivo desses
organismos, tendo funções de proteção contra elementos externos às plantas
(SIMÕES, 2010).

Hymenaea  courbaril L.  se  destaca  entre  plantas  medicinais  com potenciais
biológicos eficientes. O H. courbaril da família Fabaceae, que tem como nome
popular  jatobá,  jatobazeiro  ou jatobá-verdadeiro.  Uma espécie nativa,  semi-
decídua, pertencente ao bioma Mata Atlântica e ocasionalmente também ao
Cerrado, com ampla distribuição no Brasil, principalmente no Piauí e norte do
Paraná (DUARTE et al., 2016).

O chá obtido a partir das hastes de H. courbaril é popularmente utilizado como
analgésico, antisséptico, expectório, laxante, purgativo, sedativo, estimulante e
tônico, para tratar úlceras, inflamações, artrite e reumatismo (FERNANDES et
al., 2015). Além dos estudos em relação ao OE das folhas da árvore  de H.
courbaril  que apresentam potencial antimicrobiano e atividade antioxidante de
compostos  fenólicos  presentes  nesta  planta (VEGGI  et  al.,  2014). Nesse
sentido, o presente estudo avaliou o potencial de ação antioxidante, fenólicos
totais e a toxicidade das cascas de H. courbaril (jatobá).

METODOLOGIA

Material vegetal e obtenção do óleo essencial

As cascas de  Hymenaea courbaril (jatobá) foram coletadas no município de
Palmeirândia,  Maranhão,  Brasil.  Após  a  coleta,  a  espécie  vegetal  foi
transportada para o Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais
(LOEPAV-UFMA), onde foi submetida ao forno convectivo de secagem a ar a
45 ºC por 24 horas e, posteriormente, esmagadas em um moinho de facas.
120g de  H. courbaril foram usados, adicionando água destilada (1:10).  Para
extração do OE, utilizou-se a técnica de hidrodestilação.

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
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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).

Toxicidade

Este ensaio foi realizado de acordo com a metodologia descrita por Meyer et al.
(1982). Para a avaliação da letalidade de Artemia salina Leach, foi preparada
uma solução salina estoque de cada OE na concentração de 10.000 mg L -1 e
0,02  mg  de  Tween  80  (tenso  ativo).  Foram  realizadas  diluições  a  fim  de
obtermos concentrações de 10, 100 e 1000 mg L-1, respectivamente. Todos os
ensaios foram realizados em triplicatas, onde dez larvas na fase náuplio foram
transferidas para cada um dos tubos de ensaio. Para o branco utilizou-se 5 mL
da solução salina, para o controle positivo K2Cr2O7 e para o controle negativo 5
mL uma solução 4 mg L-1 de Tween 80. Após 24 horas, realizou-se a contagem
das larvas vivas, considerando-se mortas aquelas que não se movimentaram
durante a observação e nem com a leve agitação do frasco. Calculou-se a CL 50

pelo método de Reed&Muench (1938).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atividade antioxidante

 A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para a capacidade antioxidante do
OE. 
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                                    Tabela 1 – Capacidade antioxidante do OE

OE Método IC50 mg L-1 IC90 mg L-1 
H. courbaril ABTS 10,57 39,14 

 DPPH 30,02 60,56 
 

Segundo Sousa et al. (2011) e Mishra et al. (2012), quanto menor o valor do
IC50,  maior  a  atividade  antioxidante  do  composto  vegetal,  uma  vez  que  é
necessária menor concentração de óleo para reduzir o radical DPPH e ABTS
em 50%. De acordo com os resultados encontrados utilizando a metodologia
ABTS,  H.  courbaril mostrou-se  mais  eficiente.  Miranda  (2019)  ao  avaliar  a
atividade biológica de  H. courbaril e  outras  plantas,  apresentou capacidade
antioxidante  com  IC50 de  201,7  μg  mL-1,  estando  relacionada  à  sua
concentração de fenol.  Utilizando o método por DPPH, Veggi et al. (2014), ao
utilizar  o  extrato  de  H. courbaril obtido  por  extração por  fluido  supercrítico,
apresentaram valor de IC50 de 200μg mL-1.

Toxicidade

Com base na ensaio de toxicidade, foi possível constatar CL50 para ação do OE
de H. courbaril L em 354,8 mg L-1,  classificado como atóxico pelo critério de
Dolabela (1997).  Dados sobre a toxicidade da OE da casca de H. courbaril L
contra  Artemia  salina  L.  não  foram  encontrados  na  literatura  científica,
enfatizando a importância dos achados do presente estudo. 

CONCLUSÕES

Este estudo apresentou o OE com potencial antioxidante e sendo classificado
como atóxico no ensaio de toxicidade, incentivando seu potencial de aplicação.
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