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Introdução 

 As plantas produzem uma grande variedade de substâncias antioxidantes contra os danos 
moleculares causados por ERO. Estudos recentes mostram que vários extratos de plantas exercem 
ação antioxidante. A partir da perspectiva do valor potencial dos antioxidantes, as pesquisas buscam 
extratos e substâncias naturais com potente atividade antioxidante e baixa citotoxicidade (Gouvêa, 
2004). 
 
Materiais e Métodos 
Material Vegetal 

O material vegetal foi dessecado (40˚C), pulverizado e submetido à maceração exaustiva 
com etanol 95 %, resultando numa solução extrativa que foi concentrada em evaporador rotativo, 
obtendo-se o extrato etanólico bruto (EEB). 
 

Seqüestro do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil(DPPH) 

Foram preparadas 25 mL de solução de DPPH a 45 µg/mL e 10 mL de soluções de EEB e 
padrões em 6 concentrações diferentes: 5, 10, 25, 50, 125 e 250 µg/mL – em MeOH.  

As atividades antioxidantes dos EEB testados foram comparadas com aquelas dos padrões 
ácido L-(+)-ascórbico, ácido pirogálico e quercetina, e o declínio da concentração do radical foi 
monitorado por espectrofotometria a 517 ηm. (MALRERUD et al., 1993).  

A inibição da coloração foi expressa em % Atividade Seqüestradora de Radicais Livres 
(AS): % AS = 100 x ∆hx / HC, onde hc é absorbância do controle (DPPH e MeOH) e hx é 
absorbância teste (DPPH, EEB e MeOH). 
 
Inibição da auto-oxidarão do β-caroteno 

A auto-oxidação do β-caroteno é provocada pela adição de ácido linoléico e aeração do 
meio, levando à formação do agente oxidante radicalar. A reação foi acompanhada por 
espectrofotometria a 470 ηm, utilizando-se soluções de 1 mg/mL em EtOH de ácido pirogálico, 
quercetina e extratos (HIDALGO et al., 1994). 

A atividade antioxidante (AA) foi avaliada pelo efeito do aditivo em relação ao branco: AA 
= 100 x [1 - (Ao – At)/A`o – A`t)], onde Ao é absorbância inicial da amostra, At é absorbância final 
da amostra, A`o é absorbância inicial do branco e A`t é absorbância final do branco. 

 
Resultados e Discussão 

No ensaio com seqüestro de radical livre DPPH (Tabela 1), ambos EEB mostraram baixas 
porcentagens de seqüestro de radical livre quando comparado com as dos padrões. As 
concentrações de CE50 de ambos os EEB foram mais baixas que as de ácido pirogálico e quercetina, 
porém mais altas que a de ácido ascórbico. 
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Tabela 1 – Atividade Seqüestradora de Radical Livre (%)1 e CE50

2 de EEB de Hymenaea courbaril, 
Selaginella convoluta e padrões. 

µg/mL H. courbaril S. convoluta 
Ácido 

Ascórbico 
Ácido 

Pirogálico 
Quercetina 

5 34,672 ±0,8603 7,150 ±2,411 71,854 ±3.737 75,631 ±0,895 70,006 ±2,962 
10 40,741 ±2,891 12,822 ±1,571 78,081 ±1.678 74,586 ±1,639 70,060 ±2,163 
25 48,459 ±0,202 30,356 ±2,036 92,122 ±1,077 72,265 ±1,830 70,436 ±3,153 
50 49,207 ±0,687 53,982 ±0,409 93,796 ±0,744 72,165 ±1,730 73,237 ±2,569 

125 51,644 ±0,503 50,794 ±1,999 93,711 ±1,133 70,875 ±1,513 74,984 ±3,201 
250 53,556 ±0,974 47,797 ±1,101 94,423 ±0,698 70,532 ±1,773 77,855 ±2,250 
CE50 4,144 ±1,869 10,074 ±1,511 3,128 ±0,873  18,285 ±11,94 434,7 ±308,0 

1Calculada de acordo com a expressão 100x∆hx/hc, sendo , sendo hc absorbância do controle e hx absorbância do 
extrato ou droga; 2Calculada por  regressão linear; 3Calculada como média (n = 3), expressando o desvio-padrão. 
 

No ensaio da inibição da auto-oxidação do β-caroteno, ambos os EEB mostraram 
porcentagens de atividade antioxidante mais altas que a de ácido pirogálico. Enquanto a atividade 
antioxidante de H. courbaril foi semelhante à de quercetina, S. convoluta mostrou atividade 
antioxidante mais baixa que a de quercetina (Figura 1). 
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Figura 1 – Atividade Antioxidante. 

Conclusões 
Tanto o EEB de H. courbaril como o de S. convoluta apresentaram baixas porcentagens de 

seqüestro de radical livre como de atividade antioxidante quando comparados aos padrões. 
Quando os EEB são comparados, como é mostrado nas Figuras 2 e 3, em se tratando de 

atividade seqüestradora de radical livre, é significativa a diferença (p<0,01) nas concentrações de 10 
e 25 µg/mL, em que o EEB de H. courbaril mostra mais alta porcentagem seqüestradora que o de S. 

convoluta, enquanto que, quando se trata de atividade antioxidante, os EEB de ambas as plantas 
mostram atividades semelhantes. 
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Figura 2 – Atividade Seqüestradora de Radical Livre.       Figura 3 – Atividade Antioxidante. 
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