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Palavras Chave:Atividade antioxidante,acetilcolinasterase,óleo essencial 

Introdução 

Dados da literatura revelaram que na Paraíba cerca 
de 300 espécies sejam empregadas com fins 
terapêuticos

1
. Um fragmento da serra de São 

Gonçalo-PB foi utilizado como ponto de referência 
de um inventário florístico por apresentar uma 
pequena, mas significante, coleção botânica típica 
de um ecossistema de caatinga

1
. Diante da 

significância da diversidade da flora paraibana, o 
estudo fitoquímico destas espécimes torna-se de 
vital importância para a busca de substâncias ativas 
biologicamente, bem como a caracterização e 
identificação de novas moléculas. Esse estudo se 
iniciou com a identificação dos compostos voláteis, 
assim como, o potencial biológico de três espécies 
de plantas coletadas na Serra de São Gonsalo-PB: 
Myrciaria cauliflora , Tarenaya spinosa e Thitonia 
diversifolia. Este trabalho tem, portanto, como 
objetivo o conhecimento químico e biológico dessas 
espécies, possibilitando novas aplicações dos óleos 
essenciais, seja na medicina popular ou na indústria 
de modo geral, além de contribuir para a descrição 
fitoquímica das plantas nativas do alto sertão 
paraibano. 

Resultados e Discussão 

Dando inicio a um estudo bioguiado, foram feita as 
extrações dos óleos essenciais das plantas por 
processo de hidrodestilação. As análises qualitativas 
e quantitativas dos constituintes voláteis foram 
realizadas em cromatografia gasosa acoplada à 
espectroscopia de massa (CG/EM) e cromatografia 
gasosa com detector de chama (CG/FID), 
respectivamente. Os óleos mostraram-se 
constituídos de monoterpenos e sesquiterpenos 
ocorrendo uma variação no constituinte principal de 
cada espécime: Myrciaria cauliflora (beta-eudesmol, 
30,88%), Thitonia diversifolia ( Z-β-Ocimeno, 
30,49%) e Tarenaya Spinosa ( cariofileno, 34,22%). 
Uma amostra de óleo essencial de cada uma das 
três espécime foi submetida a testes para 
determinação de atividade antioxidante in vitro 
contra a redução do radical de 1,1-difenil-2-
picrilhidrazil (DPPH) na concentração de  

60 µmol.L
-1 

segundo o método descrito por Hegazi et 
al.,(2002)

1
. Foram realizadas medidas de 

absorbância na faixa de 520 nm em 

espectrofotômetro de UV-VIS, após 30 min. A 
percentagem de inibição foi obtida por comparação 
da absorção da solução contendo amostra, em 
relação a uma solução controle de DPPH sem 
amostra. Das três espécimes testadas apenas o 
óleo essencial dos talos de Thitonia diversifolia 
(OETD) apresentou atividade antioxidante (Tab. 1). 
As amostras também foram submetidas ao teste de 
inibição da enzima acetilcolinasterase (AChE). A 
constatação da inibição da Acetilcolinasterase foi 
possível seguindo-se a metodologia de Elmann

2
, 

adaptada por Rhee et al.
3
 Das amostras testadas 

apenas o óleo de Myrciaria cauliflora e Tarenaya 
spinosa apresentaram resultados positivos com 
halos de inibição 5 e 7 mm, respectivamente. 
 
Tabela 1 - Resultado do teste de atividade 
antioxidante usando o método do sequestro de 
radical DPPH 

Concentração (mg/mL) 

extrato 1,0 0,1  

OETD 89,0 % 30,3 %  

Trolox 99,9 % 99,8 %  

Vit-C 99,8 % 92,8 %  

Conclusões 

Das três espécimes testadas, os óleos essências de 
Myrciaria cauliflora e a Tarenaya spinosa 
apresentaram resultados positivos na inibição da 
enzima Acetilcolinasterase. Porém, apenas o óleo 
essêncial de Thitonia diversifolia apresentou 
resultado satisfatório no teste antioxidante. 
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