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Introdução 

 Nas últimas décadas, compostos capazes de 
sequestrar ou inativar espécies ativas de oxigênio e 

nitrogênio têm sido amplamente investigados, para 
prevenir a ocorrência do estresse oxidativo. Neste 
sentido, vários procedimentos químicos, físicos e 

bioquímicos têm sido desenvolvidos na investigação 

e caracterização de antirradicais naturais ou 

sintéticos com potencial antioxidante. Nesse 
trabalho é proposto um novo índice de atividade 
antirradicalar, calculado para extratos 
hidroalcoólicos preparados a partir de um indivíduo 
feminino e um masculino de B. trimera. O potencial 
antirradicalar do extrato foi avaliado frente ao DPPH, 
e também através do ensaio quimiluminescente do 

luminol. 

Resultados e Discussão 

As partes aéreas de B. trimera foram coletadas de 
indivíduos masculinos e femininos em época de 

floração, em junho de 2010, em Campos do Jordão, 

São Paulo. Após as etapas de secagem e 

pulverização, os materiais vegetais (40 g) foram 

extraídos com uma solução contendo água e 

metanol, na proporção 60:40 v/v.  As soluções 

hidroalcoólicas foram concentradas e liofilizadas, 
resultando na obtenção de 4,96 g de extrato do 
indivíduo feminino e 3,40 g de extrato do indivíduo 

masculino.  Nos ensaios com o DPPH, a variação da 

absorbância da solução em 515 nm foi observada 
durante trinta minutos.1 Para o cálculo da atividade 

antirradicalar, foram utilizados os coeficientes 
angulares das correlações das concentrações do 

antirradical (A) e do padrão trolox (T) em função 

da variação da absorbância do DPPH. Desta 
maneira obtém-se o valor correspondente da 
atividade antirradicalar em porcentagem de trolox 
(%T), ou seja, a capacidade antirradicalar medida 
diretamente em relação ao padrão trolox (100%), 
conforme a equação: 
 

 
Os mesmos extratos foram testados no ensaio 
quimiluminescente com o luminol.2 Os dados obtidos 
foram tratados para a obtenção de uma correlação 

linear normatizada da variação da área de 

supressão da luz em função da concentração, e os 

coeficientes angulares foram utilizados para o 
cálculo da %T. A capacidade antirradicalar foi 
também expressa como TRAP  (Total Radical 

Antioxidant Parameter � concentração de 
antirradical em mg.L-1 com área de supressão 

equivalente à área de supressão do trolox na 

concentração de 1 µmol.L
-1) (Tabela 1).  

Tabela 1. Capacidade antirradicalar de extratos de B. trimera. 
B. 

trimera 
Método 

Conc. final 

(mg.L
-1

) 
% trolox TRAP 

a 

masc. 
DPPH 

20,0 a 100,0 9,3 ± 0,8 2,8 ± 0,3 

fem. 60,0 a 140,0 4,9 ± 0,4 5,2 ± 0,5 

masc. 
Luminol 

0,5 a 2,0 31,1± 1,1 0,80± 0,02 

fem. 0,5 a 2,0 20,6 ±0,8 1,21± 0,01 
a em mg L-1.  

Os resultados obtidos demonstram uma capacidade 
antirradicalar maior para o individuo masculino 
comparada com o feminino, sendo que os valores 
obtidos com os dois ensaios mostram a mesma 
tendência (Tabela 1). A diferença significativa entre 

os valores numéricos obtidos com luminol e DPPH 

pode ser causada pela presença de antiradicais 

pouco reativos nos extrato, que sequestram radicais 
do sistema luminol, mas não interagem com o 

radical DPPH. Observa-se ainda que no ensaio 
luminol podem ser utilizadas concentrações muito 

menores que as utilizadas no ensaio DPPH, 
indicando uma sensibilidade duas ordens de 
grandeza maior do primeiro ensaio.  

Conclusões 

O novo índice proposto permite expressar a 

capacidade antirradicalar de misturas complexas 
relativa à do padrão trolox. O seu valor é 

diretamente proporcional à capacidade 

antirradicalar, contrariamente ao parâmetro TRAP, 

onde o valor é indiretamente proporcional à 

capacidade da amostra. Os constituintes químicos 

majoritários presentes nos dois extratos são 

derivados de ácido clorogênico. 
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