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Introdução 

Apesar do senso comum de que substâncias 

antioxidantes têm a sua ação benéfica sempre 

relacionada às propriedades que as mesmas 

possuem em inibir processos oxidativos deletérios 

às células em geral, existe outro lado, menos 

explorado, mas que também pode ser a causa ou 

componente de mediação nas funções fisiológicas 

e/ou farmacológicas
1
. Para o ácido gálico e seus 

ésteres alquílicos em específico, esta característica 

tem sido relacionada aos seus efeitos citotóxicos 

sobre células tumorais e indução de apoptose. 

Neste contexto, experimentos recentes realizados 

em nosso laboratório demonstraram que a 

lipofilicidade pode ser um fator decisivo na ação anti 

e pró-oxidante do ácido gálico e derivados
2
. 

Resultados e Discussão 

O ácido gálico, como os seus ésteres (galatos) 

podem ser encontrados em plantas e vegetais. O 

grupamento fenólico comum é a principal 

característica pelo efeito antioxidante. 

Na tabela 1, encontram-se os valores de IC50 de 

alguns galatos, determinados a partir do ensaio com 

o DPPH.  

 
Tabela 1- Índice de correlação do ácido gálico e seus 
ésteres 

Espécie química Concentração Inibitória 

(IC50) 

Ácido gálico(a) 11,24 

Galato de propila(b) 11,16 

Galato de metila(c) 22,7 

Galato de laurila(d) 17,2 
 

A partir dos dados destes ensaios de reatividade 

com o DPPH, ficou caracterizado que os galatos 

apresentam efeito antioxidante.Na avaliação 

eletroquímica,foram testados três eletrodos de trabalho,   

Pt, Au e GCE. O eletrodo de carbono vítreo apresentou o  

 

melhor resultado frente ao ácido  gálico   e seus 

derivados, assim, foi adotado em todas medidas 

eletroquímicas. Na Tabela 2, encontram-se os resultados 

da técnica de voltametria cíclica para o ácido gálico e 

seus derivados. 

Tabela 2 – Potenciais de oxidação. Condições: 5 mmol/L 

das especies, pH = 7,0(fosfato 20mmol/L e KCl 

100mmol/L), velocidade de varredura = 25mV/s e 

varredura entre -0,2 a +1,2V.  

Espécie
# 

Potencial 

/ V 

observações 

(a) [11,24] +0,70 1 
(c) [22,7] +0,45 2 

(d) Galato de etila +0,40 3 
#
espécies do ácido gálico já representadas no texto. 

1 = presença de pico de redução, 2 = presença de píco 

de oxidação adicional em +0,90V e 3 = indício de pico de 

pico de redução adicional. 

Conclusões 

Tal resultado, não está em acordo com os valores de IC50 

para estes picos máximos anódicos. Por outro lado, 

quando se considera o pico adicional para o metilgalato 

em +0,90V; a correlação com os dados de IC50 se 

concretiza. Assim, há de se destacar a necessidade do 

estabelecimento do mecanismo eletroquímico e químico 

destes compostos com vários sítios de oxidação e 

redução para um melhor entendimento do sistema frente 

às suas propriedades antioxidantes. Tal exploração 

científica pode-se basear em variação de velocidades de 

varredura de potenciais e temperatura. 
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