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Introdução 

 Os antioxidantes naturais são bem indicados para atenuar os efeitos deletérios do estresse 
oxidativo celular. 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 em estufa à temperatura de 40˚C ao longo de três dias. 
Após a secagem, pulverizado em moinho, obtendo-se um material seco e pulverizado. Esse 
material foi submetido à maceração exaustiva com etanol 95 % e a solução extrativa obtida 
passou por um processo de destilação do solvente em evaporador rotativo, obtendo-se o EEB. 
Parte do EEB foi solubilizado numa mistura MeOH :H2O para obtenção de uma solução 
hidroalcoólica. Esta foi submetida a uma extração líquido/líquido, em ampola de separação, com 
hexano, clorofórmio e acetato de etila, separadamente, para obtenção das fases. 
 
Seqüestro do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil(DPPH) 

Foram preparadas 25 mL de solução de DPPH (Sigma) a 45 μg/mL e 10 mL de soluções 
de EEB, fases e padrões nas concentrações: 5, 10, 25, 50, 125 e 250 μg/mL – em EtOH. As 
atividades antioxidantes dos extratos testados foram comparadas com os 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). O experimento foi repetido em triplicata. 
 
Inibição da auto-oxidarão 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, descrita por Hidalgo 
e col. (1994). 
 
Resultados e Discussão 

Dentre os extratos de P. moniliformis testados, o EEB e a fase acetato de etila foram os 
que apresentaram melhor resultado. Nas concentrações de 25, 50, 125 e 250 µg/mL tanto o EEB 
como a fase acetato de etila mostraram uma melhor atividade antioxidante frente aos padrões 
ácido pirogálico e quercetina. Já as fases hexânica e clorofórmica só apresentaram uma atividade 
antioxidante comparável a dos padrões a partir da concentração de 125 µg/mL. (Tabela 1).   
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Tabela 1 - Atividade Antioxidante* (%) do EEB, Fases de Pityrocarpa moniliformis e Padrões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No teste da autooxidação do β-caroteno os estratos de Pityrocarpa moniliformis que 

apresentaram melhores resultados foram o EEB, com 90,45 % de atividade antioxidante, seguido 
das fases acetato de etila (85,16 %) e da fase clorofórmica (83,33 %). Estas inclusive mostraram 
atividade antioxidante maiores que os dos padrão ácido pirogálico (75,92 %) e quercetina (76,90 
%). Apenas a fase hexânica apresentou atividade antioxidante menor (74,88 %) que a dos 
padrões testados. Estes dados sugerem que os compostos polares participam deste efeito 
antioxidante.  
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Figura 1 – Atividade antioxidante (%) 

 
Conclusões 
           Ao analisar o EEB e as fases seja no método de seqüestro do radical livre DDPH ou na 
inibição da autooxidação do β-caroteno, foi observado que a espécie possui ótima atividade 
antioxidante. Dessa forma, espera-se que estes resultados sirvam para ajudar na aplicação 
terapêutica segura, eficaz e de qualidade da espécie.  
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µg/mL EEB Hex CHCl3 AcOEt Ácido 
Ascórbico

Ácido 
Pirogálico 

Quercetina

5 32,47 0,00 0,00 36,90 84,00 81,76 82,85 
10 78,97 6,88 0,48 67,39 87,41 81,96 82,78 
25 91,49 29,27 14,77 90,95 95,51 82,78 83,12 
50 91,22 53,85 42,21 90,81 96,46 82,85 84,68 

125 92,10 89,31 89,93 95,10 96,46 84,28 85,77 
250 93,87 92,10 94,69 92,92 96,80 84,89 87,34 


