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Introdução 

 

 Plantas pertencentes ao gênero Schinus são 

largamente citadas na literatura acerca do seu 

potencial biológico. 

A S. lentiscifolius, espécie arbórea nativa da 

América do Sul, possui características do sul do 

Brasil, Paraguai, Missões, Argentina e Uruguai. No 

Brasil é conhecida popularmente como “aroeira-

cinzenta”. 

A planta é utilizada na medicina popular sul-

americana.  A infusão de suas folhas é utilizada 

para limpeza de ferimentos, a decocção da casca 

da árvore produz uma essência balsâmica, que é 

utilizada para tratamento artrítico e dores nos pés. O 

látex, que é exsudado da casca da árvore, é usado 

para dores musculares e dores de tendões, 

deslocações, fraturas e irritação da pele.  A resina é 

recomendada em bronquites crônicas. A parte aérea 

é utilizada para tratamento antipirético
1
. 

Dentre as várias espécies de “aroeiras”, nome 
popular atribuído também à S. lentiscifolius, não 
foram encontrados registros de estudos na literatura 
quanto a sua atividade biológica. 
 Em continuação aos nossos estudos

2
 os quais 

relacionados á composição química e atividade 
antimicrobiana do óleo essencial, e dos diferentes 
extratos e suas frações, no presente trabalho 
relatamos os estudos relativos á atividade 
antioxidante, e verificamos o perfil cromatográfico 
por CLAE-DAD do óleo essencial e dos extratos 
obtido das partes aéreas (folhas e frutos) de 
Schinus lentiscifolius de um exemplar da região 
noroeste do estado do Rio Grande do Sul. 

  

Resultados e Discussão 

Os óleos essenciais foram obtidos das flores e 
frutos (100 g cada amostra) por hidrodestilação, por 
duas horas, utilizando-se de um aparelho de 
Clevenger. As fases aquosas (1/3) resultantes das 
hidrodestilações foram liofilizadas e outra parte (2/3) 
submetidas á partição líquido-líquido com solventes 
de diferentes polaridades, neste caso, n-hexano, 
acetato de etila e n-butanol. Cada solvente foi 

rotaevaporado, originando os diferentes extratos os 
quais foram analisados por CLAE.   
A atividade antioxidante foi avaliada pelo método do 
DPPH.  
A análise dos extratos aquosos por CLAE levou à 
caracterização de ácido gálico, quercetina e rutina 
por comparação com padrões existentes no 
laboratório. O óleo essencial das folhas e dos frutos 
de S. lentiscifolius, apresentou fraca atividade 
antioxidante quando comparado ao padrão BHT. 
Quanto aos extratos aquosos, a correlação entre a 
atividade antioxidante (%) e a concentração de 
extratos utilizados forneceu um IC50 de 31,25μg/mL 
para os extratos SL EHC FR, SL EACOET FL e SL 
EACOET FR para reduzir o valor da DPPH em 50%, 
exceto para a amostra SLFL HEX CHÁ.  

Conclusões 

A análise por CLAE-DAD tem se mostrado eficaz na 
separação, identificação dos compostos fenólicos 
nos extratos de folhas e frutos de S. Lentiscifolius. 
A atividade antioxidante dos extratos, hexânico e 
acetato de etila apresentaram resultados de inibição 
ao DPPH, o que nos permitiu correlacionar à 
presença de compostos fenólicos. Considerando a 
existência de atividade antioxidante principalmente 
nas frações acetato de etila de S. lentiscifolius, 
deve-se proceder ao isolamento dos compostos 
responsáveis por estes efeitos, no sentido de obter 
antioxidantes naturais. 
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