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Introdução 
As plantas medicinais vêm ganhando espaço cada vez maior na pesquisa científica e na 

utilização popular, pois várias propriedades terapêuticas têm sido atribuídas aos produtos naturais, 

ao mesmo tempo em que se diminui a tendência da população mundial em utilizar produtos 

sintéticos (DAVID et al., 2004). Na última década, os estudos de espécies reativas de oxigênio e seu 

envolvimento em diversas patologias revelaram que as substâncias antioxidantes são capazes de 

prevenir os efeitos do estresse oxidativo – alterações prejudiciais em estruturas celulares que podem 

levar a diversas doenças, e que muitos vegetais produzem potentes antioxidantes. 

Dessa forma, este estudo teve como objetivo avaliar o potencial antioxidante de Morus sp. 

(Moraceae) em modelos experimentais, tanto porque a pesquisa com antioxidantes tem crescido, 

como porque essa espécie tem sido utilizada na região do Vale do São Francisco para diversos fins, 

principalmente como hipoglicemiante.  

 

Materiais e Métodos 
As folhas de Morus sp. foram coletadas no município de Casa Nova/BA em julho de 2007 e 

processadas de modo a resultar um extrato etanólico bruto (EEB). O extrato da planta foi submetido 

a uma triagem fitoquímica preliminar para a verificação dos constituintes químicos presentes. O 

EEB foi submetido, então, aos seguintes testes de atividade antioxidante: Seqüestro do radical livre 

2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) e inibição da autooxidação do β-caroteno. 

 

Resultados e Discussões 
 Na triagem fitoquímica do EEB de Morus sp., observou-se um alto teor de flavonóides, 

sendo as reações para os outros metabólitos secundários insignificantes. Esse resultado tem grande 

importância, pois os flavonóides são conhecidos, na literatura científica, como potentes 

antioxidantes naturais (DUARTE-ALMEIDA et al, 2006). 

 No teste do seqüestro do radical livre DPPH, Morus sp. apresentou atividade abaixo de zero, 

ou pró-oxidante, para as menores concentrações (5 e 10 µg/mL), o que exige mais estudos sobre 

estrutura e mecanismos desse EEB. A melhor atividade antioxidante do extrato aconteceu na 

concentração de 250 µg/mL, com atividade seqüestradora de 53,14 % (Tabela 1). A atividade 

antioxidante foi determinada através da capacidade dos antioxidantes presentes nas amostras em 

seqüestrar o radical estável DPPH, através da doação de um hidrogênio. Dessa forma, a discreta 

atividade antioxidante (ou atividade antioxidante moderada) para o extrato de Morus sp. pode ter 

relação com as características estruturais dos flavonóides, como a ausência de determinados 

substituintes-chaves, essenciais para o desencadeamento da atividade (DUARTE-ALMEIDA et al., 

2006). 
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Tabela 1. Atividade seqüestradora do radical livre DPPH de Morus sp. e padrões. 

 

Substâncias (% Atividade seqüestradora) Concentrações 

µg/mL Morus sp. Quercetina Ac. Pirogálico Ac. Ascórbico 

250  53,14 91,48 83,27 96,75 

125 31,29 90,71 84,82 96,13 

50 11,23 89,93 84,66 96,13 

25 3,09 89,93 84,28 94,42 

10 -1,86 89,54 84,59 90,24 

5 -3,02 61,27 86,37 41,91 

 

 Referente à atividade antioxidante (AA) no sistema β-caroteno/ácido linoléico, Morus sp. 

apresentou 20,59 % de inibição da oxidação do β-caroteno, enquanto os padrões quercetina e ácido 

pirogálico inibiram, respectivamente, 76,50 % e 100,00 %, resultados que também exigem estudos 

mais aprofundados. 
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Gráfico 1. Atividade antioxidante de Morus sp., quercetina e ácido pirogálico no método de 

inibição da autooxidação do β-caroteno. 

 

Conclusões 
 O EEB de Morus sp. apresentou um alto teor de flavonóides, atividade antioxidante 

moderada e concentração-dependente no teste do seqüestro dos radicais livres DPPH e discreta 

atividade também no método de inibição da auto-oxidação do β-caroteno, resultados que exigem 

novos testes, pois o teor de flavonóides leva a pressupor uma boa atividade antioxidante. 
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