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Introdução 

Nos últimos anos, muitos estudos tem evidenciado  

o papel chave dos radicais livres e outros oxidantes 

como grandes responsáveis pelo envelhecimento e 

pelas doenças degenerativas associadas ao 

envelhecimento, ao câncer, doenças 

cardiovasculares, etc¹. Desta forma, a importância 

da pesquisa por antioxidantes tem aumentado muito 

nos últimos anos. 
As plantas são fontes de substâncias com 
propriedades antioxidantes e dentre a grande 
variedade de espécies vegetais existentes podemos 
citar as macrófitas (plantas aquáticas), que são 
importantes devido a sua grande diversidade e 
quantidade nos ecossistemas aquáticos

2
. No 

entanto, são poucos os trabalhos referentes ao 
estudo químico e biológico destas plantas, a maioria 
dos trabalhos são referentes a sua capacidade de 
remoção de metais pesados. Devido a isso, o 
presente trabalho tem como objetivo determinar a 
atividade antioxidante e o teor de fenóis totais das 
macrófitas Azolla caroliniana Willd.,  Egeria densa 
Planch  e Salvinia auriculata Aubl. 

Resultados e Discussão 

As macrófitas foram coletadas no Lago do rio 

Paraná no Centro Ecológico – Santa Helena/PR e 

identificadas pela prof. Dra. Livia G. Temponi. Os 

extratos hidroalcoólicos (80:20) das plantas secas e 

moídas foram preparados pelo método de 

maceração a frio. A atividade antioxidante foi 

determinada pelo método DPPH
1
 e os fenóis totais 

pelo método Folin-Ciocalteau
3
.  

Através da avaliação quantitativa com DPPH das 

amostras, foi possível verificar uma boa capacidade 

oxidante somente para a macrófita Azolla 

caroliniana (tabela1). O teor de compostos fenólicos 

obtido pela curva da absorbância das amostras com 

uma curva de calibração construída com ácido 

tânico (10 a 50 µg/mL) e expressa em µg 

equivalente de ácido tânico por mL de extrato são 

apresentados na tabela 1. Uma correlação positiva  

 

 

 

pode ser observada para os extratos da E. densa e 

S. auriculata pois em ambos os casos obteve-se um 

baixo teor de fenóis  e elevado CE50. No entanto, 

para A. Carolianiana não foi observado uma 

correlação direta entre fenóis totais e atividade 

antioxidante, sugerindo que outras classes de 

substâncias possam ser as responsáveis pela 

capacidade antioxidante desta planta.  

 
Tabela 1. Atividade antioxidante e fenóis totais dos 
extratos hidroalcoólicos das macrófitas  

Planta CE50(µg/mL)± DP  Fenóis totais(µg/mL) 

Az. carolin. 177,83  ± 1,31 21,83 

E. densa ˃1000 5,06 

S. auricul. ˃1000 4,85 

BHT 10,33  ± 2,25 -- 

Ác. 
Ascórbico 

16,80  ± 0,71 -- 

BHT e ácido ascórbico: padrões; CE50 é definida como a 
concentração suficiente para obter 50% do efeito máximo 
estimado em 100%. 

Conclusões 

Os resultados obtidos até o momento indicam que 

a amostra com maior capacidade antioxidante é a 

Azolla caroliniana e esta atividade não está 

relacionada ao seu conteúdo fenólico. 
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