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Introdução 

O cumaru (Dipteryx odorata) é uma árvore da 
família Fabacea, encontrada nas regiões norte, 
nordeste e central do Brasil, cujas sementes são 
constituídas de cumarinas, isoflavonas e outros 
compostos fenólicos,

1
 fato que as torna 

promissoras como fontes de antioxidantes naturais.  

Este trabalho apresenta os resultados de 
ensaios preliminares sobre a reatividade de 
extratos brutos aquoso e metanólico de sementes 
do cumaru frente aos radicais livres 2,2’-azinobis(3-

etilbenzotiozolina-6-sulfonato) (ABTS∙-
), visando 

avaliar a potencialidade dos referidos extratos na 
redução de radicais livres. 

Resultados e Discussão 

Os extratos brutos aquoso e metanólico das 
sementes de cumaru foram obtidos através da 
extração assistida por ultrassom (30 min). Foram 
empregados 3,0 g das sementes trituradas e 100 
mL de solvente (água quente, fria e metanol). Os 
extratos filtrados foram utilizados nos ensaios de 
reatividade. Os ensaios de reatividade foram 
realizados por espectroscopia de absorção no UV-
vis, monitorando a redução dos radicais aniônicos 

ABTS∙-
, que absorvem no visível (ε728 nm = 15000 

mol
-1

.L.cm
-1

), aos ânions ABTS
-2

, que são incolores. 
A reatividade dos extratos de cumaru frente ao 

ABTS∙-
 foi comparada à de uma solução aquosa 

1,92 mmol.L
-1

 de Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-
tetrametilchroman-2-ácido carboxílico), um análogo 
hidrossolúvel da vitamina E, muito utilizado como 
antioxidante padrão. 

Decaimentos representativos da absorbância 

em 728 nm, característica dos radicais ABTS∙-
, em 

função do volume de extrato metanólico adicionado 
(Figura 1), análogos aos obtidos para o extrato 
aquoso, mostram que os radicais são reduzidos por 
um ou mais compostos do extrato de acordo com 
um decaimento exponencial de segunda ordem 
(linhas pretas, Figura 1), constituído de uma etapa 
rápida, caracterizada por um tempo de decaimento 

1, e uma mais lenta, caracterizada por 2. Ambos os 
tempos de decaimento decrescem com o aumento 
do volume de extrato adicionado, indicando que as 
etapas rápida e lenta são dependentes da dose do 
extrato. Enquanto o Trolox reduz os radicais nos 
primeiros 4 segundos de reação, segundo um 
decaimento monoexponencial, a redução pelos 
extratos aquosos e metanólicos de cumaru é mais 
lenta.  

A partir dos decaimentos, foi possível construir 

curvas de concentração de radicais ABTS∙-

reduzidos em função dos volumes adicionados dos 
extratos e da solução aquosa de Trolox  (Figura 2), 
que mostram que os extratos metanólicso e 
aquosos de sementes de cumaru são mais 

eficientes na redução dos radicais ABTS∙- que a 
solução de Trolox a 1,92 mmol.L

-1
, o que está 

relacionado à presença de compostos fenólicos, 
(como o já identificado ácido clorogênico), 
flavonoides, e cumarinas nos extratos. A cumarina 

pura (1-benzopirano-2-ona) reage com ABTS∙-
 

lentamente e com baixa eficiência (resultado não 
apresentados), podendo estar relacionada à etapa 

lenta do processo de redução do ABTS∙-
.  

Estudos em andamento, relativos à identificação 
dos componentes dos extratos aquosos e 
metanólicos, bem como a obtenção, quantificação e 
caracterização da composição química dos resíduos 
secos dos mesmos, permitirão uma análise mais 
aprofundada da reatividade dos extratos das 
sementes de cumaru. 

 

 
Figura 1. Decaimentos 
representativos de radicais 
livres ABTS

•−
 em presença de 

diferentes doses de extrato 
bruto metanólico (MeOH) de 
sementes de cumaru. 

Figura 2. Concentração de 
radicais ABTS

•−
 reduzidos em 

função do volume dos extratos 
de sementes de cumaru e de 
Trolox 1,92 mmol.L

-1
. 

Conclusões 

Extratos brutos aquosos e metanólicos de 

sementes de cumaru reduzem radicais ABTS∙-
 mais 

eficientemente que uma solução aquosa 1,92 
mmol.L

-1
 de Trolox, apesar da reação entre Trolox e  

ABTS∙-
 ser mais rápida, apontando para a 

potencialidade do emprego de extratos de sementes 
de cumaru como substituintes de antioxidantes 
sintéticos em alimentos e cosméticos. 
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