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Correlação entre composição química de folhas de Zanthoxylum caribaeum Lam 
(Rutaceae) e atividade antioxidante 

Carine Raisa Barbosa de Andrade1, Lara Amanda Rodrigues2, Danielle Figuerêdo da Silva3; Clayton Alves 
Queiroz4 e Hugo Neves Brandão5   

Resumo  

Zanthoxylum caribaeum Lam é utilizada na medicina tradicional por suas propriedades anti-inflamatórias, apesar da falta 
de estudos sobre sua eficácia. O objetivo do trabalho foi avaliar a composição química e atividade antioxidante dessa 
espécie. Para caracterização química, os extratos das folhas de Z. caribaeum foram submetidos a triagem fitoquímica, 
sendo identificados alcalóides, taninos, cumarinas, flavonoides, esteroides/terpenos; e CLAE-DAD, identificando ácido 
trans ferulico, rutina, ácido gálico e ácido cafeico. Fenóis e flavonoides totais foram obtidos pelos métodos de Folin 
Ciocalteau e cloreto de alumínio, respectivamente. O conteúdo fenólico variou entre os extratos de 16,18 ± 0,04 a 45,06 
± 0,04 g AGE/100 g, e o de flavonoides variou entre 0,34 ± 0 a 0,99 ± 0,03 g QE/100g de extrato. A atividade antioxidante 
foi avaliada pelos métodos de sequestro do radical livre DPPH e β-caroteno/ácido linoleico. O extrato acetato de etila foi 
o mais ativo, apresentando CE50 de 1,12 mg/mL e 75,9%, respectivamente. Os resultados obtidos mostram que esta espécie 
pode ser uma promissora fonte de compostos fenólicos antioxidantes. 

Palavras-Chave: cromatografia; radicais livres; plantas medicinais; metabólitos secundários. 

Abstract  

(Correlation between chemical composition of leaves of Zanthoxylum caribaeum Lam. (Rutaceae) and antioxidant 
activity). Zanthoxylum caribaeum Lam is used in traditional medicine for its anti-inflammatory properties, despite the 
lack of studies on its effectiveness. The objective of this work was to evaluate the chemical composition and antioxidant 
activity of this species. For chemical characterization, extracts from the leaves of Z. caribaeum were submitted to 
phytochemical screening, identifying alkaloids, tannins, coumarins, flavonoids, steroids/terpenes; and HPLC-DAD, 
identifying trans ferulic acid, rutin, gallic acid, and caffeic acid. Total phenols and flavonoids were obtained by the Folin 
Ciocalteau and aluminum chloride methods, respectively. The phenolic content varies between the extracts from 16,18 ± 
0.04 to 45.06 ± 0.04 g EGA/100 g and that of flavonoids varied between 0.34 ± 0 to 0.99 ± 0.03 g EQ/100 g of extract. 
An antioxidant was obtained by free radical scavenging DPPH and β-carotene/linoleic acid methods. The ethyl acetate 
extract was the most active, presenting EC50 of 1.12mg/mL and 75.9%, respectively.The results show that this species 
can be a source of antioxidant phenolic compounds. 
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Introdução 

Espécies vegetais pertencentes à família Rutaceae se destacam por apresentarem importância econômica, 
ecológica e medicinal, podendo ser relatados os frutos comestíveis do gênero Citrus (limão, laranja, tangerina), a madeira 
(Flindersia, Zanthoxylum, Balfourodendron, Euxylophora), os óleos aromáticos (Boronia e Ruta) e os medicamentos, a 
exemplo dos “jaborandis” do gênero Pilocarpus que produzem substâncias ativas de grande interesse como o alcaloide 
pilocarpina, que são empregados no tratamento de glaucoma (PIRANI, 1999; SANTOS et al. 2009).  

Espécies do gênero Zanthoxylum (Rutaceae), apresentam uma variedade de metabólitos secundários que podem ser 
encontrados nas raízes, caule, ramos e folhas. Dentre os compostos isolados e identificados na literatura destacam-se os 
alcaloides, lignanas, ligninas, flavonoides, taninos, cumarinas, esteróides, triterpenos, glicosídeos, saponinas e óleos 
essenciais, dos quais apresentam várias propriedades terapêuticas que podem estar relacionados ao uso popular como 
medicinais (NURAIN et al., 2017; TINE et al., 2017; ZHANG et al., 2016; TAVARES et al., 2014).  

Tais compostos apresentam muitos efeitos farmacológicos de grande importância, despertando interesse de 
pesquisadores na investigação química-biológica desta família. Entre as ações biológicas relatadas com espécies deste 
gênero estão as atividades antifúngica, antibacteriana, inseticida, anti-helmíntica, atividade antitumoral, analgésica, anti-
inflamatórias e atividade antioxidante (BUNALEMA et al., 2017; CHOI, 2016; PEREIRA et al., 2010; SU et al., 2017; 
ZUO et al., 2016; WEBER, 2005; COSTA et al., 2010).  

A espécie Zanthoxylum caribaeum Lam., encontra-se distribuída nas Antilhas, Barbados, Costa Rica, Guadalupe, 
Martinica, Panamá, Porto Rico e Nordeste da América do Sul, além da Argentina e Paraguai. Esta espécie é de ocorrência 
em todo o Brasil, conhecida popularmente como espinho-cheiroso, espinheiro-preto e espinho-de-barrão (MELO; 
ZICKEL 2004). Apesar do uso medicinal de Zanthoxylum caribaeum com propriedades antiinflamatória pela população 
(VILLALBA et al., 2007) salienta-se que existem poucos estudos com essa espécie. Destaca-se no entanto, estudos 
realizados com essa espécie apresentando propriedades antimicrobiana dos extratos e óleos essenciais (SOUZA et al., 
2017; ORDAZ PICHARDO et al., 2014), acaricida (NOGUEIRA  et  al., 2014a) e inseticida (NOGUEIRA  et  al., 2014b). 

Muitas evidências têm indicado que a presença de radicais livres e outros agentes oxidantes são responsáveis pelo 
desenvolvimento de diversas enfermidades, tais como; doenças inflamatórias, doenças degenerativas associadas ao 
envelhecimento incluindo as cardiovasculares e doenças neurodegenerativas, como as de Parkinson e Alzheimer (SOUZA 
et al,. 2007; ADEWUSI; STEENKAMP, 2011; MOO-HUCHIN et al., 2013). 

Os antioxidantes são substâncias que em baixas concentrações inibem ou retardam significativamente os processos 
oxidativos das moléculas ao impedirem a iniciação ou propagação da reação de oxidação em cadeia, além de prevenirem 
ou reparar danos ocasionados às células e tecidos pelos radicais livres (SCOTTI et al., 2007; SOUSA et al., 2007).  

Alguns antioxidantes de origem sintética são frequentemente utilizados pela indústria alimentícia, de medicamentos 
e cosméticos. Porém, diversas pesquisas têm evidenciado a possibilidade de estes antioxidantes acumularem no organismo 
e manifestarem alguns efeitos tóxicos. No entanto, esses efeitos não são observados em antioxidantes de origem natural, 
extraídos a partir de espécies vegetais e alguns tipos de alimentos que possuem elevada atividade antioxidante (HAIDA, 
et al., 2007; DENG et al., 2011; ADEWUSI; STEENKAMP, 2011).  

Muitos extratos de plantas têm apresentado significativa atividade antioxidante, capaz de minimizar os efeitos 
nocivos gerados pelos radicais livres. Desta forma, muitos estudos vêm sendo realizados para caracterização das 
propriedades antioxidantes de diversas plantas, e identificação dos constituintes responsáveis por estas atividades 
(NASCIMENTO et al., 2010). 

 Neste sentido, para contribuir com o conhecimento sobre as propriedades químicas e biológicas desta espécie, os 
objetivos deste trabalho foram verificar o perfil fitoquímico através de cromatografia a líquidos de alta eficiência com 
detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) e testes colorimétricos e de precipitação, bem como, determinação do teor de 
fenólicos e flavonoides totais, e avaliação do potencial antioxidante dos extratos de Zanthoxylum caribaeum Lam. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bunalema%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28148252
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Material e Métodos 

Coleta e identificação 

A coleta da espécie em estudo foi realizada no município de Cruz das Almas Bahia, localizada entre as coordenadas 
12 42’ 20.3’’ S e 39 06’ 24.1’’ W. A exsicata foi depositada sob registro HUEFS 178575 e identificada pelo especialista 
na família Dr. Milton Groppo Junior. 

Preparo dos extratos 

As folhas de Z. caribaeum Lam. foram secas, pulverizadas e submetidas a técnica de extração por maceração 
utilizando metanol como solvente extrator. A solução foi concentrada em rota evaporador sob pressão reduzida, 
originando o extrato bruto metanólico (EBZC) (159,44g) com rendimento de 5,79%. O EBZC foi submetido a processo 
de partição líquido-líquido com solventes orgânicos de polaridades crescentes, como hexano, clorofórmio e acetato de 
etila. Os solventes foram evaporados para a obtenção dos extratos hexânico (EHZC): 25,13g (16,31%); clorofórmico 
(ECZC): 17,08g (11,09%) e acetato de etila (EAZC): 6,48g (4,21%). 

Triagem Fitoquímica e Análise do perfil cromatográfico por CLAE-DAD 

Os extratos EBZC, EHZC ECZC, EAZC foram submetidos a triagem fitoquímica prévia para determinação das 
principais classes de metabólitos secundários (MATTOS, 1997). Foram realizados testes para a identificação de 
compostos fenólicos e taninos [cloreto férrico 2% (FeCl3), acetato de cobre a 3%, acetato de chumbo a 10%], flavonoides 
(Reação de Shinoda), antraquinonas (Reação de Borntraeger), alcaloides (Reativo de Mayer e reativo de Draggendorff.), 
esteróides/ triterpenos (Reação de Lieberman-Burchard), cumarinas (KOH 10%), cardiotônicos (reativo de Kedde) e 
saponinas (solução aquosa). 

As amostras foram submetidas à técnica de CLAE-DAD para traçar o perfil cromatográfico dos extratos da espécie 
(fingerprint). Foram identificados compostos fenólicos comparando-o com padrões comerciais tais como: rutina, ácido 
trans ferúlico, ácido cafeico e ácido gálico. 

O método utilizado foi adaptado de Cíchová e colaboradores (2008), em que os extratos foram analisados em 
cromatógrafo Varian e detector de arranjo de diodo Varian ProStar. A separação cromatográfica foi realizada por meio de 
coluna LiChroCART PurospherStaR® 100 8-e (250 mm x 4,6 mm i.d.) (5μm) (Merck, Darmastad, Germany) combinado 
com pré-coluna apropriada da Merck. Os extratos foram diluídos com a fase móvel orgânica (acetonitrila-MeCN: ácido 
acético 0,7% (8:2)) e filtrados em cartucho de extração em fase sólida (SPE-C18). O melhor gradiente de eluição obtido 
foi a solução de ácido acético 0,7% (Fase A) e acetonitrila (MeCN): ácido acético 0,7% (8:2) (Fase B) descrito na Tabela 
1. As condições cromatográficas incluíram: fluxo de 1 mL/min, volume de injeção de 20µL, faixa de comprimento de 
onda de 220-600 nm. Os cromatogramas foram comparados em diferentes comprimentos de onda, quanto ao número de 
picos e a qualidade dos mesmos. Os extratos foram submetidos a CLAE-DAD para análise qualitativa das substâncias. 
Os espectros na região do foram adquiridos em escala de 200 – 500 nm que permitem a análise da presença de compostos 
fenólicos com auxílio do detector de arranjo de diodo e a aquisição cromatográfica foi definida em 280 nm. A identificação 
dos compostos fenólicos foi conduzida pela comparação dos tempos de retenção e dos espectros de ultra-violeta com os 
padrões de referência, além de dados de literatura. 

 

Tabela 1. Gradiente de eluição 
Tempo (min) Fase A Fase B 

0:00 95 5 

1:00 95 5 
5:00 90 10 

12:00 83 17 

30:00 20 80 

Fonte: autores
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Determinação de fenólicos e flavonoides totais 

A determinação do teor de fenóis totais presentes nos extratos EBZC; EHZC; ECZC; EAZC, foi realizado por meio 
de espectroscopia na região do visível a 760nm utilizando o método colorimétrico de Folin Ciocalteau (FC) com 
modificações (GEORGÉ et al, 2005). Foi utilizado padrão de ácido gálico para a construção da curva analítica e os 
resultados foram expressos em mg de ácido gálico equivalente (AGE)/ 100 gramas de extrato.  

A quantificação de flavonoides totais nos extratos foi realizada por método espectrofotométrico de acordo com 
Pothitirat e colaboradores (2009), utilizando o cloreto de alumínio (AlCl3). A aquisição da absorbância foi realizada em 
espectrofotômetro Multiskan GO 3.2 a 415 nm, e a partir dos resultados foi construída a curva de calibração com o padrão 
quercetina, cuja equação foi utilizada para o cálculo dos teores de flavonoides totais. O conteúdo de flavonoides foi 
expresso em gramas de quercetina equivalentes (QE)/ 100g do extrato.  

Atividade antioxidante 

A atividade antioxidante dos extratos EBZC; EHZC; ECZC; EAZC foi avaliada por meio de duas metodologias 
diferentes, baseadas na redução de radicais livres 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) pela transferência de elétrons 
descrita por MALTERUD et al. (1993) e teste de inibição da co-oxidação do β-caroteno descrito por MARCO (1968) e 
posteriormente modificado por MILLER (1971).         

Para o teste com DPPH foi preparado uma solução metanólica de DPPH a 45μg/mL e tomada uma alíquota de 3 
mL adicionando-se a esta, 50 μL da amostra. O propilgalato foi utilizado como controle positivo. As amostras foram 
preparadas em cinco diferentes concentrações variando entre 0,25 a 30 µg/mL. Após 15 minutos de reação foram 
realizadas as leituras das absorbâncias em espectrofotômetro UV/VIS em 517 nm (Mensor et al. 2001). As atividades 
sequestrantes de DPPH foram expressas em porcentagem a partir da seguinte fórmula: % sequestro = 100 (A0 – At) / 
(A0p – Ap), em que: A0 = absorbância inicial da solução de DPPH; At = absorbância final da amostra após reação com 
DPPH; A0p = absorbância inicial do padrão; Ap = absorbância final do padrão. 

O método de oxidação do β-caroteno/ ácido linoléico avalia a atividade de inibição de radicais livres gerados durante 
a peroxidação do ácido linoleico. A reação foi monitorada por espectrofotômetro pela perda da coloração do β-caroteno 
em 470 nm, com leitura imediata e em intervalos de 10 min, por um período total de 2 h. Foi utilizado o propilgalato como 
padrão e etanol como branco. A capacidade antioxidante foi expressa por percentual de inibição através do decaimento 
da absorbância, medido em relação ao controle a partir da seguinte fórmula: AA = 100 [1- (A0 - At) / (A00 - At0)]. 

Todos dados foram submetidos à análise de variância unidirecional (ANOVA) utilizando o teste de Tukey com 
diferença significativa (P <0,05), as análises estatísticas foram realizadas com Bioestat e Microsoft Excel 2007. Todas as 
leituras foram realizadas em triplicata. A regressão linear foi utilizada para calcular a CE50 (concentração efetiva para se 
obter o sequestro de 50% dos radicais DPPH). 

Resultados  

Triagem Fitoquímica e Análise do perfil cromatográfico por CLAE-DAD 

A análise das reações de caracterização fitoquímica dos extratos EBZC, EHZC, ECZC e EAZC ocorreu pela 
mudança de coloração, formação de precipitados e espuma persistente, sugerindo a presença de diferentes grupos de 
metabólitos secundários como fenóis, taninos, flavonoides, cumarinas, alcaloides e esteroides/triterpenos, assim como, a 
ausência de antraquinonas, saponinas podendo ser observado na Tabela 2.
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Tabela 2. Triagem fitoquímica no extrato bruto e frações de Zanthoxylum caribaeum Lam. 

CLASSES QUÍMICA REAGENTES EB EH EC EA 

Alcaloides 
Draggendorff 

Mayer 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

Taninos 

 

Cloreto Férrico 

Acetato de chumbo 

Acetato de cobre 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Saponinas Índice de espuma - - - - 

Cumarinas KOH + + + + 

Flavonoides Reação Shinoda + + + + 

Esteróides/ 

Triterpenos 
Liberman-Buchard + + + + 

Antraquinonas Borntraeger - - - - 

Heterosídeos 
cardiotônicos 

Reativo de Kedde - - - - 

Presença/ausência das classes de metabólitos secundários: (-) reação negativa; (+) reação Positiva.  

 

A aquisição dos cromatogramas foi realizada em diferentes comprimentos de onda entre 220-600 nm para obtenção 
do melhor comprimento e análise do perfil cromatográfico de cada extrato, levando em consideração a resolução e o 
número de picos avaliados. Através das análises dos cromatogramas os extratos EBZC, ECZC e EAZC apresentaram 
melhor resolução em 280 nm, entretanto o EHZC apresentou melhor resolução no comprimento de onda em 250 nm. Os 
cromatogramas nos diferentes comprimentos de onda podem ser observados na Figura 1. 
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Figura 1. Comparação dos cromatogramas em diferentes comprimentos de onda a) Extrato bruto Z caribaeum (EBZC), b) Extrato 
clorofórmico (ECZC), c) Extrato hexano (EHZC) e Extrato acetato de etila (EAZC). Fonte: autores. 

 
Foi possível verificar nas análises dos cromatogramas que há variação no perfil de todos os extratos, observando a 

presença de variedades de compostos fenólicos, destacando os ácidos fenolicos e derivados flavônicos a partir da análise 
dos espectros de absorção característicos no UV (220-290 nm e λmax= 330 aprox.) e (λmax 240-285 e λmax 300-400 
nm), respectivamente (SANTI et al. 2014; ZUANAZZI; MONTANHA 2010). A análise por CLAE-DAD do EAZC 
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possibilitou a identificação de compostos fenólicos por meio da comparação dos tempos de retenção (TR) e dos espectros 
de absorbância dos picos obtidos da amostra com os dos padrões. Foram identificadas ácido transferulico, rutina, e ácido 
cafeico (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Cromatograma 280 nm e espectro no UV-Vis da EAZC analisados por CLAE-DAD. 1a- Substância ácido trans ferulico. 

2b- Substância ácido cafeico e rutina. Fonte: autores. 

 

Determinação de fenólicos e flavonoides totais 

O conteúdo de fenólicos totais obtido pelo método de Folin Ciocalteau, expressos em g de AGE/100g de extrato e 
o teor de flavonoides totais, obtidos a partir dos valores expressos em g de QE/100g de extrato podem ser observados na 
Tabela 3. 

 
Tabela 3. Comparativo entre a atividade antioxidante (DPPH e β-caroteno) e teor de fenóis totais e flavonoides de 

Zanthoxylum caribaeu

 
ND = não determinado. EBZC = extrato bruto metanolico, EHZC, extrato hexânico e EAZC extrato acetato de etila de zanthoxylum 

caribaeum. Os valores referem-se à média das triplicatas ± desvio padrão. Médias na mesma coluna seguidas de letras iguais não 
diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). Fonte: autores. 

                          

Amostras Fenóis totais (AGE em 

mg/g de extrato) 

Flavonoides (EQ em 

mg/g de extrato) 

 DPPH 

(CE50 mg/ml) 

sistema β-caroteno 

(%AA) 

EBZC 31,99 ± 0,03 b 0,34 ± 0,02 a  4,74 ± 0,15 c 51,40 ± 0,18 a 

EHZC 16,18 ± 0,04 a ND  15,34 ± 0,03 e - 

ECZC 45,06 ± 0,04 d ND  9,08 ± 0,06 d 53,68 ± 0,02 a 

EAZC 35,08 ± 0,03 c 0,99 ± 0,03 b  1,12 ± 0,16 b 75,91 ± 0,53 b 

Propilgalato ND ND  0,21 ± 0,24 a 87,31 ± 0,3   b 

  

1 a  

2 b  
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Atividade antioxidante 

A avaliação da atividade oxidante pelo sequestro DPPH permitiu obter os valores de CE50 para cada extrato 
analisado.  Os resultados podem ser consultados na tabela 3. No método da inibição da auto-oxidação do β-caroteno, os 
resultados das amostras avaliadas foram expressos como percentual de inibição da oxidação. O extrato hexânico não foi 
possível determinar o percentual de inibição da oxidação. Nesse teste, os resultados foram comparados com propilgalato, 
que apresentou 87,3% de atividade antioxidante. Na análise estatística observou-se que EAZC não apresentou diferença 
significativa diante do padrão propilgalato (Tabela 3). 

Discussão 

Pode-se observar neste estudo que os extratos de Z caribaeum apresentaram variedade de metabólitos secundários. 
A presença destes compostos nos extratos pode contribuir para o efeito biológico da espécie, inclusive atividade 
antioxidante.

Em estudo realizado por SOUZA et al., (2020) com extratos da mesma espécie foram detectados compostos 
semelhantes ao deste estudo, determinando a presença de esteroides, flavonoides, flavonas, flavonoides, taninos, 
triterpenoides, xantonas e saponinas  

Assim como, em diversos estudos realizados com espécies do gênero Zanthoxylum foram isolados e identificados 
uma variedade de compostos químicos nos extratos das raízes, caules e folhas; como fenóis, flavonoides, cumarinas, 
taninos, cumarinas, lignanas, ligninas, alcaloides, esteroides e triterpenos (MOCELLINE et al., 200; ZANON, 2010; 
GONZAGA et al., 2003; WEBER, 2005; FACUNDO et al., 2005).  

A reação negativa para as antraquinonas, saponinas e cardiotônicos são indicativos da ausência ou baixo teor desses 
metabólitos nos extratos avaliados. Apesar de não serem detectados estes compostos nos extratos desta espécie neste 
estudo, foram relatados a presença de quinonas, saponinas, cardiotônicos, carotenóides, antocianinas, no extrato etanolico 
da espécie coletados em diferentes regiões do Norte de Santander, situado na Colombia, bem como foram identificados 
compostos semelhantes a este estudo como os alcaloides, taninos, flavonoides, cumarinas e triterpenoides realizados por 
CHAVES-BEDOYA et al. (2022). A presença de quinonas, saponinas e cardiotônicos também foram detectados em 
estudos realizados em espécies do gênero (AKHTAR et al., 2009; PAULINE et al., 2013).  

Entretanto, vale ressaltar que variações no perfil dos metabólitos secundários podem estar relacionadas a diversos 
fatores, como desenvolvimento, sazonalidade, índice pluviométrico, temperatura, altitude, presença de nutrientes, 
incidência da luz solar, ataques de patógenos, bem como o farmacógeno e técnicas de extração utilizadas, dentre outros 
(GOBBO NETO; LOPEZ, 2007). 

A identificação dos compostos como rutina, ácido caféico, ácido trans ferúlico por CLAE –DAD nos extratos de 
Zanthoxylum caribaeum, corroboram aos de triagem fitoquímica preliminar, determinando a presença de uma variedade 
de compostos fenólicos, mesmo não sendo possível evidenciar todas as classes de metabólitos indicados nos testes de 
prospecção fitoquímica. Isto ocorre, devido às limitações do método utilizado, sendo que a utilização de detectores de 
DAD permite apenas a detecção de compostos que apresentem grupos cromóforos, muito utilizado na determinação de 
compostos fenólicos. 

Em estudos realizados com a espécie Zanthoxylum bungeanum, foram identificados xantiletina, sesamina, 
quercetrina, quercetina, rutina, kaempferol-3-ramnosídeo, ácido clorogênico e hiperosideo (ZHANG et al., 2014), 
demonstrando a variedade de compostos fenólicos presentes em extratos de folhas de espécies do gênero Zanthoxylum, 
dos quais apresentam alta atividade antioxidante conhecido em literatura. 

Apesar do extrato clorofórmico em seguida o extrato acetato de etila apresentarem os maiores conteúdos de 
fenólicos totais, o extrato acetato de etila exibiu maior atividade antioxidante, tanto utilizando os radicais DPPH, como 
através do sistema β-caroteno o que demonstra a espécie Zanthoxylum caribaeum uma fonte potencial de substâncias com 
atividade antioxidante (Tabela 3).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akhtar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19177245
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Em estudos realizados por SOUZA et al. (2020), confirma o potencial antioxidante da espécie, no qual demonstra 
que o extrato etanolico das folhas de Zanthoxylum caribaeum apresenta ser um bom sequestrador de radicais livres, com 
valor de IC50 (24,39 μg mL -1), bem como, os extratos solúveis em acetona (AcO), metanol  (MeOH) e acetato de etila 
(AcOEt) apresentando percentual moderado de atividade antioxidante quando comparado ao antioxidante comercial BHT, 
com atividade antioxidante de 92,80% e valor de IC50 = 7,93 μg mL-1 

Outras pesquisas descrevem a atividade antioxidante de espécies do gênero, como a Zanthoxylum alatum (CE50 = 
0,067 mg/mL), Zanthoxylum ailanthoides (CE50 = 0,84 mg/mL), Zanthoxylum piperitum (CE50 = 7,41 µg/mL), que 

apresentou nos extratos, frações e substâncias isoladas das folhas destas espécies, capacidade sequestradora de radicais 
livres (CHO et al., 2003; YANG, 2011; GULERIA et al., 2013).  

No entanto, neste estudo não foi determinado o conteúdo de flavonoides nos extratos clorofórmico e hexânico 
(Tabela 3) podendo estar relacionado a ausência destes compostos ou também a presença de flavonoides sem hidroxilas, 
o que demonstra a limitação do método de flavonoides totais, por ser baseado na complexação dos íons alumínio, que 
ocorre em locais específicos como na presença de hidroxilas.  

O teor de fenólicos totais teve resultados superiores aos encontrados com outras espécies da família. O extrato bruto 
de Z. syncarpum Tull. apresentou 166,74 mg de ácido gálico/g de extrato, demonstrando baixo teor de fenóis comparando 
com os obtidos para o EBZC (319,9 mg de ácido gálico/g de extrato) (SILVA, et al., 2014), assim como, estudos realizados 
com as espécies Zanthoxylum rhetsa DC (6,01 ± 0,04 mg/g) (TUKUN et al., 2014), Z. planispinum (391 mg ácido gálico/g 
de extrato bruto) (HWANG; PAK, 2009). Zanthoxylum alatum (Extrato clorofórmico 0.74 mg/g, acetato de etila 4.36, 
extrato metanólico 1.64 mg/g e Extrato éter de petróleo 5.12 mg/g) (MUKHIJA; KALIA, 2014) apresentaram baixo teor 
de fenóis totais. 

Além disso, muitos metabólitos secundários, em especial os compostos fenólicos, com propriedades antioxidantes 
estão relacionados a outras propriedades biológicas, por exemplo, cardioprotetoras, antimutagênicas, antimicrobiana, 
citotoxidade em células tumorais in vivo, bem como, exercem efeitos farmacológicos em distúrbios neurológicos 
(ADEWUSI; STEENKAMP, 2011. AHMED et al., 2013; BOULANOUAR et al., 2013). 

Os resultados deste estudo corroboram com dados obtidos por outros autores, os quais relacionam o teor de 
substâncias fenólicas e o potencial antioxidante de extratos vegetais. Isto indica que os conteúdos fenólicos e flavonoides 
nos extratos podem ser responsáveis pelo potencial antioxidante de Zanthoxylum caribaeum. Além disto, a espécie 
apresentou uma variedade de metabólitos secundários, demonstrando ser promissora para outros estudos químicos e 
biológicos que assegurem o uso terapêutico popular. 

Conclusão 

A análise fitoquímica permitiu identificar a presença de diferentes classes de metabólitos secundários nos extratos 
das folhas de Zanthoxylum caribaeum, como alcaloides, taninos, cumarinas, flavonoides, esteroides/terpenos, 
evidenciando o potencial químico e farmacológico da referida espécie. 

Além disso, foi possível identificar por CLAE-DAD, ácido trans ferúlico, rutina e ácido cafeico. A presença dessas 
substâncias corrobora com os resultados de fenólicos, flavonoides totais e da atividade antioxidante, que foi mais 
evidenciada para o extrato acetato de etila. 

Os resultados obtidos demonstram a necessidade da continuidade do trabalho através de técnicas cromatográficas 
e espectroscópicas, para isolar e identificar as substâncias responsáveis pela ação antioxidante da espécie. 

Este estudo contribui para o conhecimento da composição química da espécie Zanthoxylum caribaeum, e 
consequentemente com a quimiotaxonomia do gênero Zanthoxylum e da família Rutaceae.  

Agradecimentos 

À CAPES e FAPESB pela bolsa concedida, e a Dr Milton Groppo Júnior pela identificação da espécie.



Revista RG News 8 (2), 2022 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 
 
 

 

78 
 

Referências  

ADEWUSI, E. A.. AND STEENKAMP, V.,. In vitro screening for acetylcholinesterase inhibition and antioxidant 
activity of medicinal plants from southern Africa. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, vol. 4, no. 10, pp. 829-
835. 20 

AHMED, H. H., SALEM, A. M., SABRY, G. M., HUSEIN, A. A. AND KOTOB, K. E.,. Possible Therapeutic Uses of 
Salvia triloba and Piper nigrum in Alzheimer's Disease–Induced Rats. Journal of Medicinal Food, vol. 16, no. 5, pp. 
437-446. 2013 

BOULANOUARA, B., ABDELAZIZA,G., AAZZAB, S., GAGOB, C. AND MIGUEL, M. G.,. Antioxidant activities 
of eight Algerian plant extracts and two essential oils. Industrial Crops and Products, vol.46, no. 1, pp.85-96. 2013 

BUNALEMA, L., FOTSO, G. W., WAAKO, P., TABUTI, J. AND YEBOAH, S.O.,. Potential 
of Zanthoxylum leprieurii as a source of active compounds against drug resistant Mycobacterium tuberculosis. BMC 

Complementary and Alternative Medicine, vol. 2, no. 1,  pp. 1-6. 2017 

CICHOVA, M., PETRICEK, J. AND FIALA, J.,. Influence of tannin addition on the content and composition 
ofpolyphenolic compounds in wines. Czech Journal Food Sciences, vol. 26, pp. 33–38. 2008 

CHOI, H. J., . Evaluation of Antiviral Activity of Zanthoxylum Species Against Picornaviruses. Osong Public Health 
and Research Perspectives, vol.7, no. 6, pp. 400-403. 2016 

COSTA, J. G. M., CAMPOS, A. R., BRITO, S. A., PEREIRA, C. K., SOUZA, E. O. AND RODRIGUES, F. F.,. 
Biological screening of Araripe basin medicinal plants using Artemia salina Leach and pathogenic bacteria. 
Pharmacognosy Magazine, vol. 6, no. 24, pp. 331-334. 2010 

DENG, J., CHENG, W. AND YANG, G. A novel antioxidant activity index (AAU) for natural products using the 
DPPH assay.  Food chemistry, vol. 125, no. 4, pp. 1430-1435. 2011 

GEORGE, S., BRAT, P., ALTER, P. AND AMIOT, M. J. Rapid determination of polyphenois and vitamin C in plant-
derived products. Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 53, no. 5, pp. 1370-1373. 2005 

GOMES, M. S., Atividade biológicas dos óleos essenciais de três espécies do gênero citrus e de seus componentes 
majoritários. Lavras: Universidade Federal de Lavras, 126 p. Tese de doutorado em agroquímica. 2014. 

GROPPO, M., PIRANI, J. R., SALATINO, M. L., BLANCO, S. R. AND KALLUNKI, J. A., Phylogeny of Rutaceae 
based on two non-coding regions from cpDNA. American Journal of Botany, vol. 95, no. 8, pp. 985-1005.2008. 

GULERIA, S., TIKU, A. K., KOUL, A., GUPTA, S., SINGH, G. AND RAZDAN, V. K.,. Screening of Brazilian plant 
extracts for antioxidant activity by the use of DPPH free radical method. Phytotherapy research, vol. 15, no. 2, pp. 
127-130. 2013 

HAIDA, K. S., PARZIANELLO, L., WERNER, S., GARCIA, D. R. AND INÁCIO, C. V.,Avaliação in vitro da 
atividade antimicrobiana de oito espécies de plantas medicinais. Arquivos de ciências da saúde da UNIPAR, vol. 11, 
no. 3, pp. 185-92. 2007. 

HWANG, S. J. AND PAK, S. C.,. In vitro evaluation of antioxidant, antibacterial, anti-tyrosinase activities of 
Zanthoxylum planispinum. Planta Medica, vol. 75, no. 9, pp. 1028-1028. 2009 

LIMA, D. F., Et al., Seasonal change in main alkaloids of jaborandi (Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth), an 
economically important species from the Brazilian flora. PLoS One, vol. 12, no. 2,. 2017. 

MALTERUD, K. E., Et al.,. Antioxidant and radical scavenging effects of anthraquinones and anthrones. 
Pharmacology, vol. 47, no. 1, pp. 77-85. 1993 

MARCO, G.,. A rapid method for evaluation of antioxidants. Journal of the American Oil Chemists’ Society, vol.45, 
no. 9, p.594- 598. 1968 

MELO, M. F. F. AND ZICKEL, C. S., O gênero Zanthoxylum L. e Esenbeckia Kunth (Rutaceae) no estado de 
Pernambuco, Brasil. Acta Botanica Brasílica, vol. 18, no. 1, pp. 73-90. 2004. 

MENSOR, L. L.; Et al.. Screening of brazilian plant extracts for antioxidant activity by the use of DPPH free radical 
method. Phytotherapy Research, vol. 15, no. 2, p. 127-130. 2001 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adewusi%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22014742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steenkamp%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22014742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bunalema%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28148252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28053847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20da%20Costa%2BJG%5bauth%5d


Revista RG News 8 (2), 2022 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 
 

 

79 
 

MILLER, H. E., A simplified method for the evaluation of antioxidant. Journal of the American Oil Chemists’ 
Society, vol. 48, no. 2, pp.91-91. 1971. 

MOO-HUCHIN,Et al.., 2013. Determination of some physicochemical characteristics, bioactive compounds and 
antioxidant activity of tropical fruits from Yucatan, Mexico. Food Chemistry Journal, vol. 152, no. 1, pp. 508-515.  

MUKHIJA, M. AND KALIA, A. N., Antioxidant potential and total phenolic content of Zanthoxylum alatum stem. 
Journal of Applied Pharmaceutical Science, vol. 6, no. 4, pp. 388-397. 2014. 

NASCIMENTO, R. J., ARAÚJO, C. R. AND MELO, E. A.,. Atividade antioxidante de extratos de resíduo 
agroindustrial de goiaba (Psidium guajava L.). Alimentos Nutrição = Brazilian Journal of Food and Nutrition, vol. 
21, no. 2, pp. 209-216. 2010 

NETO, B. M., Inhibitory effects of Zanthoxylum rhoifolium Lam. (Rutaceae) against the infection and infectivity of 
macrophages by Leishmania amazonenses. Anais da Academia Brasileira de Ciências, vol. 88, no. 3, 2016 

NOOREEN, Z., SINGH, S., SINGH, D. K. AND LUQMAN, S., Characterization and evaluation of bioactive 
polyphenolic constituents from Zanthoxylum armatum DC., a traditionally used plant. Biomedicine & 
Pharmacotherapy, vol. 1, no. 89, pp. 366–375. 2017. 

NOGUEIRA, J.; Et al. Acaricidal properties of the essential oil from Zanthoxylum caribaeum against Rhipicephalus 

microplus. Journal of Medical Entomology, v. 51, n. 5, p. 971-975, 2014ª 

NOGUEIRA, J.; Et al., Zanthoxylum caribaeum(Rutaceae) essential oil: Chemical investigation and biological effects 
on Rhodnius prolixus nymph. Parasitology Research, v. 113, n. 11, p. 4271-4279, 2014b 

NURAIN, I. O.,Et al.. Potential of Three Ethnomedicinal Plants as Antisickling Agents Mol. Pharmaceutics, vol. 
14, no. 1, pp 172–182. 2017 

NGASSOUM, M. B., Et al..,. Antimicrobial study of essential oils of Ocimum gratissimum leaves and Zanthoxylum 

xanthoxyloides fruits from Cameroon. Fitoterapia, vol. 74, no. 3, pp. 284-287. 2003 

ORDAZ PICHARDO, C.; Et al.Mutagenicity study and antibacterial activity of Erythrina herbácea, Zanthoxylum 
caribaeum and Dendropanax arboreus. Revista Mexicana de Ciencias Farmaceuticas, v. 45, n. 1, p. 78-85, 2014.  

PENELUC,T., DOMINGUES, L. F., Et al., Anthelmintic activity of aqueous extract of Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
leaves (Rutaceae). Brazilian Journal of Veterinary Parasitology, vol. 18, no. 1, pp. 43-48. 2009 

PEREIRA, S. S.,Et al.., Antinociceptive effect of Zanthoxylum rhoifolium Lam. (Rutaceae) in models of acute pain in 
rodents. Journal of Ethnopharmacology, vol. 129, no. 2, pp. 227–231. 2010. 

POTHITIRAT, W., Et al.., Comparison of bioactive compounds content, free radical scavenging and anti-acne inducing 
bacteria activities of extracts from the mangosteen fruit rind at two stages of maturity. Fitoterapia, v. 80, n.7, p. 442–
447. 2009. 

RIBANI, M., BOTTOLI, C. B. G., COLLINS, C. H., JARDIM, I. C. S. F. AND MELO, L. F. C.,. Validação em 
métodos cromatográficos e eletroforéticos. Química Nova, vol. 27, no. 5, pp. 771-780. 2004 

SCOTTI, L., Et al. Modelagem molecular aplicada ao desenvolvimento de moléculas com atividade antioxidante 
visando ao uso cosmético. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.43, no.2, pp. 153-166. 2007 

SILVA, A. A. S. S., Et al.  Estudo fitoquímico e atividades biológicas do limãozinho (Zanthoxylum syncarpum Tull.). 

Brazilian Journal of Hygiene and Animal Sanity, vol.8, no.1. pp. 37 – 53. 2014 

SOUSA, C. M. M.,Et al.., Fenóis totais e atividade antioxidante de cinco plantas medicinais. Química Nova. vol.30, 
n.2, pp. 351-355. 2007. 

SOUZA, J. G. L.; Et al. Chemical composition and antibacterial activity of essential oil and leaf extracts of 
Zanthoxylum caribaeum Lam. against serotypes of Salmonella. Revista Brasileira de saúde e produção e animal, v. 
18, n. 3, p. 446-453, 2017 

SU, G. Y., Et al.,. An unusual tetrahydrofuran lignan from the roots of Zanthoxylum planispinum and the potential anti-
inflammatory effects. Chemistry & Biodiversity, vol. 14, no. 1. pp. 1-6. 2017 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ngassoum%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12727495


Revista RG News 8 (2), 2022 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 
 

 

80 
 

TAVARES, L. C., Et al..,. Structure-Activity Relationship of Benzophenanthridine Alkaloids from Zanthoxylum 

rhoifolium Having Antimicrobial Activity. PLoS ONE, vol. 9, no. 5, pp. 1-5. 2014 

TINE, Y., RENUCCI, F., COSTA, J., WÉLÉ, A. AND PAOLINI, J., A Method for LC-MS/MS Profiling of Coumarins 
in Zanthoxylum zanthoxyloides (Lam.) B. Zepernich and Timler Extracts and Essential Oils. Molecules, vol. 22, no. 1, 
pp. 1-13. 2017. 

VILALBA. A; et al.. Atividades farmacologicas dos extratos de Zanthoxylum chiloperone (rutaceae). Revista Brasileira 
de Farmacognosia . v 17, n 2, p 236-241, 2007 

YANG, L Et al.,. Exploring off-targets and off-systems for adverse drug reactions via chemical-protein interactome—
clozapine-induced agranulocytosis as a case study. PLOS Computational Biology, vol. 7, no. p. 1002-1016. 2011 

ZUO, G. Y., WANG, C. G., HANG, J. LI, Y. Q. AND WANG, G. C.,. Synergism of coumarins from the Chinese 
drug Zanthoxylum nitidum with antibacterial agents against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). 
Phytomedicine, vol. 23, no. 14, pp. 1814-1820. 2016 

ZHANG, J., FANG, Z., CAO, Y. AND YANG, W.,. Effect of Zanthoxylum bungeanum Maxim on the Lipid Oxidation 
and Fatty Acid Composition of Dry-Cured Fish During Processing. Journal of Food processing and preservetion, vol. 
31, no. 13, pp. 1715-1722. 2016  

ZHANG, Y., WANG, D., YANG, L., ZHOU, D. AND ZHANG, J., Purification and characterization of flavonoids from 
the leaves of Zanthoxylum bungeanum and correlation between their structure and antioxidant activity. PLoS One, vol. 
9, no. 8, pp. 1-11. 2014. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zuo%20GY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27912884

