
SCREENING DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E CONTEÚDO POLIFENÓLICO 

EM PLANTAS ALIMENTÍCIAS  NÃO CONVENCIONAIS DA SERRA GAÚCHA

INTRODUÇÃO

As Plantas Alimentícias não Convencionais (PANC), são espécies rústicas,

de fácil adaptação e que não fazem parte do nosso cotidiano alimentar. Apesar

de consumidas pelos nossos antepassados, estão sendo depreciadas e caindo

em desuso. Diversas espécies de PANC exercem efeitos biológicos benéficos à

saúde que podem ser atribuídos a presença de compostos fenólicos capazes de

reduzir o dano oxidativo. A etnobotânica e etnomedicina são os caminhos que

norteiam as pesquisas científicas, onde o uso conservacionista de espécies

nativas regionais auxiliam também na conservação dos habitats nas quais estão

inseridas.

CONCLUSÃO

Poucos relatos acerca destas espécies foram encontradas em literatura

até o presente momento. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que

as PANC estudadas são boas fontes de compostos fenólicos e antioxidantes,

podendo contribuir para a nutrição e saúde humana. Maiores estudos acerca

da sua atividade biológica e toxicologia são necessários.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostraram (Tabela 1) que a espécie V. megapotamica

apresentou o maior teor de compostos fenólicos (260,38mg eq.AG/ml),

seguida da B. pilosa (186,60mg eq. AG/ml). As plantas que apresentaram

maior atividade antioxidante, mensurada pelo radical ABTS+, foram L.

regnellii (96%), V. megapotamica (90%), B. pilosa (89%) e Z. rhoifolium

(87%). Já para a atividade mensurada pela varredura do radical DPPH, os

melhores resultados foram para Z. rhoifolium (95%), I. theezans (88%), P.

cattleyanum (81%), L. regnellii (77%) e B. pilosa (77%).

O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para correlacionar a

atividade antioxidante e o teor de compostos fenólicos totais. O nível de

significância aceito foi de p<0,05. Observamos uma correlação fraca entre a

capacidade antioxidante dos dois ensaios, mensuradas em r = 0,270, seguida do

ensaio de DPPH e Folin, com o mesmo valor. A correlação alta r = 0,782

somente foi observada para os ensaios de ABTS e Folin. Na figura 2, pontos na

mesma classe se atraem e classes diferentes se repelem, evidenciando que

entre os dados amostrados podemos separar as espécies em três clusters

diferentes que se correlacionam de acordo com os resultados mais próximos

entre os ensaios realizados.

Preparação do extrato

Varredura de Radical Livre

ABTS

Sementes, polpa ou 

frutos congeladas e 

trituradas. Sistema de refluxo: 5% 

(p/v) com água por 15min.

Filtragem a vácuo. 

Extratos aquosos 

para amostragem.

Análise Estatística
Foi utilizado Software SPSS

22.5: Análise de variância one

way ANOVA seguido de teste

de post hoc Tukey com

significância de p<0,05.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade antioxidante de 10 espécies

de PANC coletadas na região da Serra Gaúcha: Bidens pilosa L., Celosia

cristata, Citharexylum solanaceum, Ilex theezans, Inga Sessilis (Vell.) Mart.,

Leandra regnellii, Psidium cattleianum Sabine, Solanum americanum, Vitex

megapotamica Moldenke e Zanthoxylum rhoifolium.
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Figura 1. 1. Bidens pilosa L, 2. Ilex

theezans, 3. Leandra regnellii, 4. Celosia

cristata, 5. Citharexylum solanaceum, 6.

Zanthoxylum rhoifolium, 7. Vitex

megapotamica Moldenke, 8. Solanum

americanum, 9. Psidium cattleianum

Sabine,10. Inga Sessilis (Vell.) Mart.

Varredura de Radical Livre 

DPPHTris-HCL

Radical DPPH
Diferentes 

extratos 

amostrados

20 min após

Doação de elétron do extrato para 

estabilização do radical.

Leitura em 

espectrofotômetro 

a 517nm. Dados 

expressos em % 

de varredura do 

radical.

Ensaio de Polifenóis Totais – Folin Ciocalteau

30 min após

Diferentes 

extratos 

amostrados

Reagente Folin

Carbonato 

de Cálcio

Leitura no 

espectrofotômetro 

a 765nm. Dados 

expressos em 

mg/g de peso 

fresco.

Ligação de compostos 

fenólicos ao reagente Folin.

Curva de Ácido Gálico 

mg/ml de Ácido Gálico

Espécies Utilizadas 

Tabela 1. Atividade antioxidante e Polifenois Totais (mg/g de peso fresco) de diferentes espécies de PANC. Os

valores são expressos em Média ± DP. A análise estatística foi realizada onde 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.

Figura 2. Correlação entre ensaios de avaliação antioxidante e de polifenois totais realizados. Imagem criada no software Orange Data Mining 6.1 -

FreeVIz.

Radical ABTS

Foi adicionado 1,0ml de solução

diluída de ABTS• + 10μl dos

diferentes extratos testado.

Absorbância medida em 730nm.

Dados expressos em % de

varredura do radical.

EXPERIMENTAL 


