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RESUMO

Introdução: A utilização de óleos essenciais (OE’s) é relevante pois podem
conter características e ações significativas. Desta forma, este estudo teve por
objetivo avaliar o potencial antioxidante e fenólicos totais do OE das folhas de
Syzygium  cumini L.(jambolão).  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 OE apresentou IC50 e IC90 de 7,37 e 33,52 mg L-1 pelo método
ABTS e IC50 e IC90 de 49,92 e 91,58 mg L-1 pelo método DPPH. O teor fenólico
total  foi  de  578.453  mg  EAT  g-1,  estando  de  acordo  com  a  literatura.
Conclusões: O OE apresentou atividade antioxidante eficiente frente as duas
metodologias empregadas e valor de fenólico total de acordo com pesquisas
anteriores. Os resultados obtidos são incentivados pelo potencial uso do OE
estudado para a conservação de alimentos
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ABSTRACT

Introduction: The use of essential oils (EOs) is relevant as they may contain
significant characteristics and actions. Thus, this study aimed to evaluate the
total  antioxidant  and  phenolic  potential  of  the  essential  oil  of  the  leaves  of
Syzygium  cumini L.  (jambolão).  Methodology: EO  was  extracted  by
hydrodistillation.  Antioxidant  activity  by  ABTS and  DPPH and  total  phenolic
methods  by  the  adapted  Folin-Ciocalteu  methodology.  Results  and
Discussion: The EO presented IC50 and IC90 of 7.37 and 33.52 mg L-1 by the
ABTS and IC50 method  and  IC90 of  49.92  and 91.58 mg L-1  by  the  DPPH
method. The total phenolic content was 578,453 mg EAT g -1, according to the
literature.    Conclusions: The  OE  presented  efficient  antioxidant  activity
against the two methodologies employed and total phenolic value according to
previous research. The results obtained are encouraged by the potential use of
the OE studied for the conservation of food.
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INTRODUÇÃO

A fitoterapia  é  uma prática  rotineira  que  vem sendo  estudada  pela  ciência
quanto aos compostos presentes nas plantas para validar os conhecimentos
populares  com os científicos  (TRIBESS et  al.,  2015).  A  utilização de óleos
essenciais é relevante, pois podem conter características e ações significativas.
Nesse sentido, além de potenciais antimicrobianos, os óleos essenciais podem
apresentar ações antioxidantes para a conservação de alimentos e diminuição
de substancias sintéticas nesses produtos (SILVESTRI, 2010).

Dentre as plantas utilizadas para obtenção de óleo essencial, encontra-se o
jambolão (Syzygium cumini  L.), pertencente à família Myrtaceae, originária do
leste da Índia, com suas folhas ricas em taninos e saponinas (PEREIRA et al.,
2016).

Este  composto  natural  tem  despertado  interesse  devido  aos  seus  efeitos
nutricionais e terapêuticos, principalmente devido à sua ação antioxidante. O
uso  de  pó  de  sementes  destaca-se  por  suas  ações  hipoglicêmicas,
antibacterianas, antifúngicas e anti-diarréias (XAVIER, 2015). Desta forma, este
estudo teve por objetivo avaliar o potencial antioxidante e fenólicos totais do
óleo  essencial  das  folhas  de  Syzygium  cumini,  a  fim  de  contribuir  com  o
conhecimento e aplicação de suas propriedades medicinais.  

METODOLOGIA

Material vegetal e obtenção do óleo essencial

As folhas  de Syzygium cumini  (jambolão)  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.
200g de Syzygium cumini foram usados, adicionando água destilada (1:10).
Para extração do OE, utilizou-se a técnica de hidrodestilação.

Atividade antioxidante pelo método ABTS

Este ensaio 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. 
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%InhibitionABTS= (ABSABTS – ABSAM)/ABSABTS (01)

OE é considerado ativo quando tem IC50 < 500 μg mL-1 (CAMPOS et al., 2003).

Atividade antioxidante pelo método DPPH

Este ensaio 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)

OE é considerado ativo quando tem IC50 < 500 μg mL-1 (CAMPOS et al., 2003).

Fenólicos totais

A  determinação  dos  compostos  fenólicos  totais  do  OE  foi  realizada  com
adaptação do método Folin-Ciocalteu (WATERHOUSE, 2002). Usamos 5 mg
de EO diluídos 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 em um
espectotômetro manual, em um comprimento de 760 nm. A curva padrão foi
expressa em mg L-1 de ácido tânico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atividade antioxidante

Na Tabela 1 é apresento os resultados obtidos para a capacidade antioxidante
do OE. 

                                  Tabela 1 – Capacidade antioxidante do OE

OE Método IC50 mg L-1 IC90 mg L-1 

 

Syzygium cumini 

ABTS 7,37 33,52 

DPPH 49,92 91,58 

 

Quanto  menor  a  CI50,  maior  será  a  atividade  antioxidante  da  substância
vegetal,  visto  que é necessária menor concentração de óleo para reduzir  o
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radical DPPH e ABTS em 50% (SOUSA et al. ,2011; MISHRA et al. ,2012). O
OE foi mais eficiente ao utilizar a metodologia ABTS, quando comparado ao
ensaio  de  DPPH.  Sousa  et  al.  (2016)  também  encontraram  atividade
antioxidante de acordo com a metodologia ABTS para extrato de  S. cumini,
com um  valor  de  43,67  ±0,2  expresso  em trolox  g-1 μmol.  Almada  (2013)
também avaliou a atividade antioxidante da espécie de S. cumini, e encontrou
CI50 de 2.148,88 ± 140,26 μmol de Trolox.g-1.

Fenólicos totais

O teor fenólico total para OE de S. cumini L. foi de 578.453 mg EAT g-1.  Em
estudos  anteriores,  Veber  et  al.  (2015)  e  Santos  (2017)  determinaram  a
presença de compostos fenólicos totais nas folhas de Syzygium cumini (L.) por
diferentes métodos,  onde os valores variaram de 458,33 a 986,11 EAT g -1.
Assim, mostrando que os resultados encontrados neste estudo estão de acordo
com a literatura.

CONCLUSÕES

O OE apresentou atividade antioxidante eficiente frente as duas metodologias
empregadas e valor de fenólico total de acordo com pesquisas anteriores. Os
resultados obtidos são incentivados pelo potencial uso do OE estudado para a
conservação de alimentos. 
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