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Schinus molle L., Anacardiaceae, conhecida tradicionalmente por aroeira-salsa, é uma espécie 

vegetal arbóreo nativa na região sul do Brasil amplamente empregada na medicina popular pelas 

suas propriedades antiespasmódica, antirreumática, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica 

e cicatrizante.1 As 37 espécies de Schinus são frequentemente confundidas umas com as outras em 

virtude de suas semelhanças botânicas.2 Neste contexto, a identificação correta desta espécie 

vegetal, bem como o conhecimento da sua composição química e quantificação dos seus 

metabólitos secundários são imprescindíveis para o seu uso na medicina popular.2 Sendo assim, o 

presente trabalho teve por objetivos: realizar screening fitoquímico3 com as folhas coletadas na 

primavera de S. molle e quantificar o teor de polifenóis4 e flavonoides totais5 por 

espectrofotometria UV/VIS. Os testes para detecção dos constituintes químicos foram: 

flavonoides, taninos, cumarinas, triterpenos e esteroides, saponinas, alcaloides, derivados 

antracênicos e glicosídeos cardiotônicos. Foram preparados dois extratos: etanólico e 

hidroetanólico 70% por turbólise, seguido de maceração. Posteriormente, foram filtrados, 

concentrados em rotaevaporador e fracionados por partição líquido/líquido com hexano, 

diclorometano e acetato de etila para obtenção das respectivas frações. Foi realizado doseamento 

de polifenois totais pelo método Folin-Ciocalteau4 usando extratos etanólico e hidroetanólico 70%, 

curva padrão com ácido pirogálico na concentração de 5 mg/ml e leitura da absorvância a 760 nm 

em espectrofotômetro UV/VIS. Doseamento de flavonoides totais pelo método AlCl3
5 com os 

extratos etanólico e hidroetanólico 70%, curva padrão com quercetina nas concentrações de 5, 10, 

15, 20, 25 e 30 µg/ml. Leitura da absorvância a 400 nm em espectrofotômetro UV/VIS. A 

prospecção fitoquímica nos possibilitou detectar a presença de alcaloides, flavonoides, taninos, 

saponinas, antraderivados O-heterosídicos e C-heterosídicos. O teor de polifenois totais no extrato 

etanólico foi de 16,9±0,064% e no hidroetanólico 70% foi de 21,96±0,0217%. Já o teor de 

flavonoides totais (mEqQ.g-1) ± DP apresentaram os seguintes valores: extrato etanólico (14,202 

± 0,005) e extrato hidroetanólico 70% (11,366 ± 0,007). Portanto, o teor de polifenois totais no 

extrato hidroalcoólico 70% é maior que no extrato etanólico. Enquanto no extrato etanólico o teor 

de favonoides totais é superior que no extrato hidroetanólico 70%. Concluímos que os compostos 

presentes nas folhas de S. molle são imprescindíveis na identificação correta desta espécie vegetal.  
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