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Introdução 

Nos últimos anos, tem havido um interesse 

considerável em encontrar fontes de antioxidantes 

sintéticos e naturais, que forneçam uma medida de 

proteção contra danos oxidativos.
1
 Os compostos 

antioxidantes de plantas têm sido relatados para 

inibir a propagação das reações de radicais livres, 

protegendo o corpo humano de diversas doenças.
2
  

Um processo antioxidante muito interessante 

chamou a atenção. A propriedade do etileno de 

acelerar a degradação da clorofila, resultando em 

amarelecimento dos tecidos em uma variedade 

espécies vegetais. Este processo foi observado em 

vários vegetais como a salsa, o coentro e o 

brócolis.
3
 

A rúcula (Eruca sativa) é um vegetal muito popular 

em muitos países do mediterrâneo, usado 

principalmente para saladas. Esta espécie de planta, 

com o fenômeno da senescência, expressa 

mudança de cor de verde para amarelo, o que pode 

ser quimicamente associada com a degradação da 

clorofila no seu interior. No entanto, não está claro 

se a etileno participa do processo.
4
 A degradação de 

pigmentos verdes de E. sativa também pode ser 

importante na previsão de moléculas de ozônio (O3) 

no ambiente. 

Este trabalho apresenta uma nova metodologia de 

ensaio de antioxidante. Usarando como padrão 

positivo os antioxidantes: trolox, quercetina e 

vitamina c. 

Resultados e Discussão 

Para alcançar esta metodologia antioxidante foram 

utilizados a quercetina (flavonóide) e trolox como 

controles positivos, que correspondeu a intensidade 

da extinção de clorofila em folhas de E. sativa. O β-

sitosterol (esteróide) foi usado como controle 

negativo. A absorbância foi medida em 664 nm por 

quatro dias. As amostras foram dissolvidas em 

etanol. A absorbância foi medida entre 520-700 nm, 

utilizando um Espectrofotômetro de UV modelo, HP-

8453 e convertida em percentual usando 

procedimento conhecido, o decaimento da 

absorbância denota que a amostra não tem 

atividade antioxidante, comparada com aos ensaio 

por sequestro de radical livre DPPH (figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Decaimento da absorbância da solução de 
folhas da rúcula frente aos padrões: B2 (branco); E2 
(esteroide); T2 (trolox); Flav (quercetina).  

Conclusões 

Os resultados dos efeitos da eliminação dos radicais 

livres e o teste DEC (degradação do efeito clorofila) 

mostraram uma atividade dependente da 

concentração. A atividade antioxidante variou de 

acordo com o material examinado. Esse método, 

comparado ao método do de sequestro de radicais 

livres (DPPH) apresentou a vantagem de se usar 

apenas os reagentes de uso comum, relativamente 

de baixo custo como o etanol e as folhas do vegetal.  

Agradecimentos 

Agradecemos a Profa. Dra. Isaura C. Nogueira e o 

estudante Jefferson S. Ferreira, do grupo de 

Bioinorgânica da UFC. 

____________________ 
1 Jacob, R. A.; Burri, B. J. Am. J. Clin. Nutr. 1996, 63, 9855. 
2 Kinsella, J. E.; Frankel, E.; German, B.; Kanner, J. Foods Technol. 

1993, 47, 85. 
3 Koukounaras, A.; Siomos, A. S.; Sfakiotakis, E., Postharvest Biol. 

Tec. 2006, 41, 109. 
4 Able, A. J.; Wong, L. S.; Prasad, A.; O’Hare, T. J., Postharvest Biol. 

Tec. 2002, 26, 147. 

1 2 3 4

0,06

0,09

0,12

0,15

A
b
s
 (

6
6
4
n
m

)

Time (days)

 B2

 E2

 T2

 Flav


