
As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) podem ser espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas e caracterizam-se por não estarem incluídas em nosso cardápio

cotidiano. As PANCs adaptam-se à mudanças climáticas apresentando-se como opção diferenciada de cultivo agrícola e viabilização econômica de pequenas propriedades.

Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antioxidante e o teor de compostos fenólicos totais de frutos de três espécies de PANCs Leandra regnellii (Pixirica), Solanum

americanum (Maria-pretinha) e Phytolaca thyrsiflora (Fitolaca).
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Com base nos resultados obtidos, observou-se que as espécies amostradas apresentaram importante teor de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante, os quais variaram em

função da metodologia de extração utilizada.
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FIGURA 1: Frutos da plantas amostradas consideradas PANCs; Leandra regnellii (Pixirica – Fig. 1 A),

Solanum americanum (Maria-pretinha – Fig. 1 B) e Phytolaca thyrsiflora (Fitolaca – Fig. 1 C)

APOIO: UCS, MDA, CNPq 

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho mostra, pela primeira vez, que a PANCs estudadas apresentam polifenóis totais e importante atividade antioxidante valorizando a nossa flora ressaltando a necessidade

de conservação destas espécies e consequentemente do ecossistema no qual estão inseridas.

INTRODUÇÃO

2. Extrato Aquoso, Hidroetanólico e de Refluxo 
Os extratos hidroetanólico (80%) e aquoso permaneceram por 15 minutos no escuro, sendo

agitados de 5 em 5 minutos, a temperatura ambiente. O extrato em sistema de refluxo, foi obtido com

auxílio de condensador sendo mantido em fervura por 15 minutos a 100°C. Após os extratos foram

filtrados e armazenados até a realização dos ensaios.

1. Material Vegetal
O estudo foi realizado no Laboratório de Estresse Oxidativo e Antioxidantes da Universidade de

Caxias do Sul sendo utilizados frutos de Pixirica (Fig. 1 A), Maria-pretinha (Fig. 1 B) e Fitolaca

(Fig. 1 C). Os frutos foram triturados com o auxílio de um mixer e preparados três diferentes extratos,

em concentração de 5% (p/v), para cada planta.
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Figura 2. Atividade antioxidante de Fitolaca, Pixirica e Maria Pretinha em três diferentes tipos de extração. Os

valores são expressos em Média ± DP. Letras diferentes indicam valores significativamente diferentes de

acordo com a análise de variância ANOVA e pós teste de Tukey. Significância estatística é de p<0,05.

CONCLUSÃO
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