
International Joint Conference RADIO 2014
Gramado, RS, Brazil, Augustl 26-29, 2014
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR

INFLUÊNCIA DA RADIAÇÃO GAMA NA AÇÃO ANTIOXIDANTE DE 
EXTRATOS BRUTOS DE FOLHAS DE ANACARDIUM 

OCCIDENTALE LINN.

Gustavo Henrique Farias dos Santos1; Edvane Borges da Silva1,2; Claudia Sampaio de 
Andrade Lima3 e Ademir de Jesus Amaral1

1 Grupo de Estudos em Radioproteção e Radioecologia – GERAR
Departamento de Energia Nuclear (DEN/UFPE)

Av. Professor Luiz Freire, nº 1000 - CDU
50740-540 Recife, PE, Brasil

2 Centro Acadêmico de Vitória (CAV/UFPE)
Alto do Reservatório, S/N – Bela Vista

50010-921 - Vitória de Santo Antão, PE, Brasil

3Departamento de Biofísica e Radiobiologia, Universidade Federal de Pernambuco
Av. Prof. Moraes Rego, s/n - Cid. Universitária, Recife, PE

Recife, PE, Brasil. CEP. 50670-901

RESUMO

Anacardium occidentale Linn. é uma planta conhecida popularmente por cajueiro, comumente encontrada no 
Nordeste do Brasil, sendo de grande interesse científico, por conter altos níveis de compostos bioativos, como 
polifenóis, flavonóides e taninos, que caracterizam suas aplicações como antioxidantes naturais, o qual pode co
ntribuir na proteção contra processos oxidativos no organismo humano. O presente trabalho objetivou avaliar os 
efeitos da irradiação gama do 60Co na ação antioxidante dos extratos de folhas de A. ocidentale. Os extratos de 
A. occidentale foram extraídas com etanol 70%, evaporadas sob pressão reduzida e divididas em amostras 
controle e irradiação a 10 kGy. Analisando posteriormente o seqüestro de radical DPPH (concentrações de 6,25; 
12,5; 25; 50; 100 e 200 ppm) e poder redutor (concentrações de 25; 50; 100; 200; 400; 600; 800 e 1000 ppm). 
Os resultados evidenciaram aumento das ações antioxidantes dependente da concentração e da dose de 10 kGy
em ambos ensaios. Porém, o sequestro de DPPH exibiu variações de atividade de 50% a 92%, para controle, e 
de 75% e 100% para irradiados. Observa-se que as amostras irradiadas apresentaram atividade máxima (100%) 
em uma concentração 4 vezes menor (50 ppm) que as amostras controle. Apresentando CE50 dos padrões de 
BHT (235,8%) e Vitamina C (63,5%) muito baixos quando comparados com o controle extratos (8,1%) e os 
irradiados (0,48). Contudo, os resultados obtidos nesse estudo indicam que os extratos de folhas de A.
occidentale irradiados na dose de 10 kGy apresentam forte ação antioxidante frente ao radical DPPH e poder 
redutor, o que permite vislumbrar a sua utilização como fonte natural de antioxidantes.

1. INTRODUÇÃO

Apesar dos avanços na indústria químico-farmacêutica, o alto custo dos fármacos 
convencionais, além dos diversos problemas que surgem em decorrência dos seus usos, tais 
como a maior agressão ao organismo humano e a notória incidência de efeitos colaterais,
tem-se percebido um crescente interesse dos pesquisadores em estudar os fitoterápicos de tal 
forma que estes possam, em diversas situações, substituir as drogas utilizadas nas mais 
diversas especialidades médicas, em todo o mundo [1]. 



O uso de antimicrobianos sintéticos em demasia levou ao surgimento e à disseminação de 
micro-organismos resistentes aos compostos antimicrobianos disponíveis no mercado [2,3].
Isto incentivou  a busca por  novas fontes de substâncias com atividades antimicrobianas, tais 
como as plantas utilizadas na medicina tradicional, que se apresentam como potenciais fontes 
de agentes de novas moléculas bioativas, as quais permitem a eficiência do tratamento a 
bacterioses e são combatentes de doenças consequentes da ação microbiana [4,5].

No entanto, os estudos científicos experimentais são essenciais para confirmar as possíveis 
propriedades antibióticas de um grande número de plantas e de seus produtos derivados [6, 7, 
8].

Inúmeras espécies de plantas possuem propriedades medicinais comprovadas [9,10]. Dentre 
elas tem-se Schinus terebinthifolius Raddi, conhecida como aroeira, planta que ocorre de 
forma natural na Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. 

No Brasil, a aroeira ocorre em diversas regiões fitoecológicas, desde o Rio Grande do Norte 
até o Rio Grande do Sul, em várias formações vegetais, sendo encontrada sob diferentes 
aspectos morfológicos, variando de pequenos arbustos até grandes árvores, o que demonstra o 
alto potencial adaptativo a diversos ambientes [11,12].

Esta planta se destaca por suas estruturas (folhas e cascas do caule) possuírem comprovadas 
ações antiinflamatória, antiulcerogênica, sendo utilizadas como antisséptico, no tratamento de 
estomatites, úlcera gastroduodenal, doenças venéreas, inflamação do útero, infecções do 
aparelho urinário, feridas na pele, diarreia, etc. [13,14]. Suas cascas e folhas são utilizadas na 
forma de decocto com fins expectorante, anti-séptico, antidiarréico e cicatrizante. Além isto, 
suas principais características morfo-histológicas e químicas levam ao seu reconhecimento 
laboratorial como uma droga antimicrobiana [15].

Como se percebe, diversos trabalhos sobre Schinus terebinthifolius têm sido realizados no 
Brasil, demonstrando suas inúmeras utilidades ao homem e ao ecossistema natural 
[16,17,18,19].

A bioatividade das plantas medicinais é inerente a um grupo de compostos chamados 
metabólitos secundários. Estes são sintetizados a partir de reações catabólicas, anabólicas e 
da biotransformação a partir dos aminoácidos, carboidratos e lipídios produzidos pela planta. 
Entre os principais metabólitos secundários, está o tanino, que se destaca pela sua variada 
atividade biológica [20]. 

As características fitoquímicas de Schinus terebinthifolius apontam para a presença de 
compostos, como óleos essenciais, taninos e flavonoides, os quais são produzidos através do 
seu metabolismo secundário distribuídos em teores e composições variáveis nas diferentes 
partes vegetais, como cascas, tronco, frutos e folhas, sendo utilizados nas indústrias de 
alimentos, de curtimento de couro, de perfumaria e de cosmetic [21,22]. 

Em estudo Martinez [23] observou que o extrato etanólico a 30% da aroeira apresentou 
atividade antibacteriana sobre as cepas de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphilococcus aureus e Bacillus subtilis.
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Lima [24] avaliou o espectro de atividade antimicrobiana do extrato aquoso de 
S.terebinthifoius sobre cepas bacterianas e fúngicas. Segundo os resultados desta pesquisa, 
dentre as 11 espécies microbianas ensaiadas, oito (73%) foram sensíveis ao extrato aquoso de 
S. terebenthifolius ����������	�
������������������	������������	�
����������	����������
(CIM) do produto para algum������������������������������	���!"�	�������C. albicans foi 
�����#�"�����$��������

Degáspari [25] analisou a atividade antimicrobiana de extratos aquoso e alcoólico obtidos de 
frutos da Schinus terebenthifolius, diretamente ligados à quantidade de compostos fenólicos 
existentes nesses extratos. Pelos testes, verificou-se que o extrato alcoólico apresentou efeito 
inibitório sobre o crescimento de Staphylococcus aureus e Bacillus cereus, já o extrato 
aquoso não apresentou efeito inibitório sobre os crescimentos dos microrganismos testados.

Alves [26] avaliou a atividade in vitro da aroeira sobre microorganismos na cavidade oral, 
observando que o extrato hidroalcoolico desta planta apresentou atividade bactericida e 
bacteriostática sobre S. mutans, S. mitis, S. sobrinus, S. sanguis e L. casei, como também ação 
antifúngica sobre C. albicans, C. tropicalis e C. krusei.

Santos e colaboradores [27] realizaram um estudo avaliando a cicatrização de feridas 
provocadas no estômago de ratos, utilizando o extrato hidroalcoólico de Aroira (Schinus 
terebinthifolius Raddi). Os resultados mostraram que o uso do extrato hidroalcoólico de 
Aroeira não alterou o processo de cicatrização do estômago quanto à avaliação macroscópica, 
tensiométrica e microhistologica.  

A ação cicatrizante do extrato hidroalcoólico da Aroeira em bexiga de ratos através de análise 
macroscópica e histológica, foi estudo por Lucena e colaboradores [16]. Os autores 
concluíram com este estudo que o uso de extrato hidroalcoólico de Aroeira mostrou efeito 
cicatrizante favorável nas cistotomias em ratos.

Soares [17] avaliou a atividade antibacteriana in vitro da tintura da casca da aroeira a 20% 
sobre Streptococcus mutans. Este autor observou que houve eficácia deste fitoterápico na 
descontaminação de escovas dentais in vitro.

A descoberta da radiação foi um fato bastante importante para a ciência, mas apenas quando 
os pesquisadores foram capazes de produzi-la artificialmente é que a valorização e 
aplicabilidade aumentaram. Assim, a energia nuclear passou a ser utilizada na geração de 
energia elétrica, medicina, indústria, agricultura e pesquisa [28].

A irradiação é o processo de aplicação desta energia a um material, tal como os alimentos e 
extratos vegetais, com a finalidade de esterilizá-los ou preservá-los com a inativação de 
microrganismos, parasitas, insetos e outras pragas [7,29,30,31,32,33,34]. 

A radiação gama, em doses que varia de 0.5 a 10 kGy, pode ou não desencadear mudanças 
físico-químicas em materiais de origem vegetal, sendo estas mudanças peculiares a cada 
espécie. Alguns autores [7, 35, 36, 37, 38] observaram que a radiação provocou o  aumento 
dos teores de flavonas, fenóis totais e taninos sem associação dose-dependente; Já outros 
autores [39, 40, 41] observaram que a radiação gama age diminuindo os teores de taninos. 
Porém, alguns estudos observaram que a radiação gama pode não influenciar os teores de 
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fenóis e taninos, mesmo na dose de 10 kGy [42, 43]. Estas alterações podem também afetar 
as atividades biológicas dos vegetais, provocando uma acentuada potencialização da ação 
atimicrobiana antimicrobiana de alguns extratos vegetais [7, 31, 34, 44].  

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da radiação gama 
do 60Co sobre os extratos brutos de Schinus terebinthifolius Raddi, analisando a sua 
influência na atividade antimicrobiana de extratos obtidos de cascas e folhas.

2. METODOLOGIA

2.1. Material Vegetal 

A área de coleta do material vegetal foi no município de Caruaru, em fragmento com cerca de 
20 hectares, dentro da Estação Experimental de Caruaru, órgão pertencente ao Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA). A estação fica situada na microrregião do Vale do 
Ipojuca, umas das seis Mesorregiões do Agreste pernambucano (08º14’23.9”S e 
35º55’13.8”W) [26]. 

A coleta das amostras foi realizada em novembro de 2012, onde selecionou-se plantas de 
parcelas previamente demarcadas no interior do fragmento e melhor estado de conservação, 
considerados preferenciais para desenvolvimento vegetal [27]. Foram coletadas 348,15g de 
��"&��� ��� '	#�	��� ���� ��*���	�� ��� ��#�"� ��� ��"�� +:<� =� $�� ���� ���� ��"&��� �����	���
localizadas a partir de 1 m do solo. Posteriormente, as amostras coletadas foram devidamente 
armazenadas, identificadas e transportadas ao laboratório para subseqüente análise. 

No laboratório de Biofísica Química do Departamento de Biofísica e Radiobiologia da UFPE, 
as folhas de A. occidentale foram submetidas à secagem à sombra e em ambiente ventilado, 
com temnperatura de 250C. Para uniformizar e acelerar o processo de secagem, todo o 
material foi periodicamente revolvido visando expor as áreas mais úmidas propensas ao 
desenvolvimento de fungos. Depois da secagem, as amostras foram trituradas em uma 
forrageira, para obter um material de menor granulometria. 

Para obtenção dos extratos brutos, utilizaram-se as 289,15g de folhas de A. occidentale seca e 
moída, o qual foram maceradas durante 24 horas até esgotamento em etanol/água (70%). 
Posteriormente, os extratos hidroalcoólicos foram filtrados e o líquido foi evaporado à secura 
em evaporador rotativo e seu rendimento foi calculado. A excicata de A. occidentale Linn.,
foi depositada no herbário do Departamento de Botânica da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco sob o número 46236.

2.2. Avidade Antioxidante

2.2.1 Atividade Sequestrante ou redução de radicais livres DPPH

A técnica seguiu as pesquisas de Segundo Yen e colaboradores [28], Falcão e colaboradores 
[29] e Costa e colaboradores [30], utilizando um radical (DPPH) de cor roxo, que ao ser 
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colocado em contacto com a amostra a ser analisada é consumido de acordo com o poder 
antioxidante dessa amostra. O radical DPPH é previamente preparado a uma concentração de 
>��?���������	���	����������!�������	��@����������"#�������K�������	�����"����$��������
metanol e homogeneizados num balão volumétrico e acondicionado a 4ºC durante 24h. 

No dia seguinte, as amostras de extratos brutos de folhas de A. occidentale foram dissolvidas 
em etanol, nas seguintes concentrações: 200, 100,50, 25, 12,5 e 6,25 ppm. Posteriormente, 
em placas 96 poços, foram colocadas em cada poço 100 μL de amostra misturados com 100 
μL dasolução de DPPH. A mistura foi acondicionada por 30 min e em seguida obteve-se a 
leitura na faixa de absorbância de 517 nm (Espectrofotômetro Shimadzu, UV-1601, Japão). A 
avaliação é possível a partir da mudança de coloração da solução (quando esta recebe um 
elétron do radical hidrogênio), o que é avaliada através do espectrofotômetro que avalia a 
habilidade do antioxidante em sequestrar o radical livre. Os testes foram realizados em quatro 
repetições. A atividade sequestrante de radicais livres foi expressa segundo a equação:

Atividade sequestrante de DPPH (AA %) = 100 x (1- (Amostra – branco) /Controle

Onde o branco foi o valor de 100 μL de etanol a 99,5% misturado com a solução de amostra, 
a Amostra, 100 μL da solução de amostra misturada à solução de DPPH e a amostra controle 
será o valor da solução de DPPH 0,15mM com 100 μL de etanol a 99,5%. 

Os valores de AA% e das concentrações (200, 100,50, 25, 12,5 e 6,25 ppm) foram 
relacionados através de ajustes no Excell para resultar no valor de CE50, que é a concentração 
necessária para produzir metade (50%) de um efeito máximo estimado em 100% para o 
extrato da planta.

O valor de CE50 visa dar parâmetros numéricos de quanto a planta é capaz de produzir 
substâncias antioxidantes e verificar a eficácia da mesma frente a radicais livres no modelo 
testado. 

2.2.2 Avaliação do poder redutor

A avaliação do poder redutor foi realizada de acordo com Yildirim e colaboradores [31].   

Alíquotas de 0,01 mL do extrato, na concentração de 1000 a 25 ppm foram utilizadas, Uma 
alíquota de 0,2 mL foi misturada a 0,2 mL de tampão fosfato (pH 6,6) e 0,2 mL de 
ferricianeto de potássio (10 mg/mL). Incubou-se a mistura a 50ºC por 20 minutos. Em 
seguida, adicionou-se 0,2 mL de ácido tricloroacético a 10% e a amostra foi centrifugada por 
10 minutos. 125 μL dos sobrenadantes foram coletados, misturados com 125 μL de água 
destilada e 20 μL de 0,1%(w/v) de cloreto férrico em uma placa de 96 poços  mantidos à 
temperatura ambiente por 10 minutos. A leitura foi realizada a 700 nm (Espectrofotômetro 
Shimadzu, UV-1601, Japão).  Um volume de água destilada, equivalente à amostra, foi usado 
como branco.

As análises estatísticas foram realizadas através do programa estatístico Bioestat 5.0, 
utilizando a ANOVA um critério, seguido do teste de Tukey para comparações múltiplas 
entre as médias. Também foi utilizado o teste de correlação de Pearson para avaliar a 
correlação entre as concentrações dos extratos e os percentuais de sequestro de DPPH. As 
análises foram realizadas considerando um nível de significância de 5%.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Sequestro de DPPH 

Na Tabela 1, estão apresentados os valores da atividade antioxidante das amostras controle e 
irradiada, bem como a CE50. A atividade foi dependente da concentração e da dose de 10 
kGy, visto que, exibiram entre 6,25 e 200 ppm, variações de atividade de 50% a 92%, para 
controle, e de 75%  e 100% para os irradiados. Observa-se que as amostras irradiadas 
apresentaram atividade máxima (100%) em uma concentração 4 vezes menor (50 ppm) que 
as amostras controle.

A análise estatística indicou a existência de forte correlação entre as concentrações dos 
�\�	������������	����!���������^!���	�����+��_�`{|���}~������	������	�"����{|���}��>����	��
os irradiados). Porém, o teste mostrou que não ocorreu uma relação de dependência entre os 
parâmetros avaliados (p = 0,0242 e p = 0,0444, para amostras controle e irradiados, 
respectivamente).

Tabela 1: Percentuais médios da atividade antioxidante dos extratos de folhas de Anacardium 
occidentale Linn., em diferentes concentrações, antes e após a irradiação e a CE50 dos controles 

positivos.

Concentração
(ppm)

Sequestro de DPPH*

(%)
Controle Irradiados 

6,25 50,49 ± 5,42 aA 75,23 ± 2,22 bA

12,5 49,97 ± 7,68 aA 89,94 ± 6,28 bB

25 64,63 ± 8,39 aB 99,97 ± 2,57 bC

50 78,06 ± 1,45 aC 100 ± 2,14 bD

100 88,92 ± 1,66 aD 100 ± 1,18 bD

200 92,68 ± 2,22 aE 100 ± 2,22 bE

CE50
**

Extratos folhas 8,1 0,48

CE50 Vitamina C 63,5 -

CE50 BHT 235,8 -

*Dados expressos em média ± desvio padrão. Resultados de quatro repetições
** CE50 é a concentração mínima para o sequestro de 50% de DPPH em um 
máximo de 100%.
Letras minúsculas após as médias, numa mesma linha, indicam diferença 
estatística significativa entre as amostras não irradiadas e as irradiadas.
Letras maiúsculas diferentes numa mesma coluna indicam diferença 
estatística significativa entre as concentrações.
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Os resultados indicaram diferenças entre os percentuais de sequestro de DPPH e 
concentrações de extratos (controle e irradiados), mostrando que, apenas as concentrações 
mais baixas (6,25 e 12,5 ppm) das amostras controle, não ocorreram diferenças estatísticas 
significativas. Entretanto, esta significância (p > 0,5) pôde ser observada nas amostras 
irradiadas, porém nas concentrações de 100 e 50 ppm. Percebe-se (Tabela 1) que soluções 
preparadas a partir de extratos irradiados de folhas de A. occidentale, a partir de 50 ppm são 
eficientes em sequestrar 100 % de DPPH; já os extratos não irradiados, apresentaram um 
percentual máximo 92,68 % de sequestro de DPPH, a 200 ppm.

Os dados obtidos nesse trabalho apresentam a atividade antioxidante do BHT muito baixa, 
pelos dados de CE50= 235,8%, quando compados a da Vitamina C de CE50= 63,5% e de 
extratos de folhas de A. occidentale com CE50= 8,1%. Isso pode ser devido a pouca 
estabilidade e sensibilidade a temperaturas que o BHT tem como características, por isso são 
consideradas de uso restrito. Segundo Halliwell e Gutteridge [32] a vitamina C é considerada 
como o padrão de comparação para estudos antioxidantes de materiais de origem vegetal.  
Assim, nesse trabalho a atividade antioxidante dos extratos de folhas de A. occidentale,
indicou ser maior que o do padrão da Vitamina C (Tabela 1).

Ainda na Tabela 1 são apresentados os valores de CE50 para as amostras não irradiadas e 
irradiadas. Os valores do CE50 indicam que realmente ocorreu uma intensificação da ação 
antioxidante dos extratos de folhas após a irradiação, uma vez que houve uma diminuição no 
valor do CE50 de 8,1 para 0,48 ppm. Este valor indica que soluções na concentração de 0,48 
ppm, preparadas a partir de extratos irradiados, são capazes de sequestrar um percentual de 
50% de DPPH. 

Uma das principais consequências do estress oxidativo é a peroxidação lipídica, taninos são 
conhecidos por inibi-las e tem sido demonstrado a sua capacidade para captar os radicais 
livres [33]. A capacidade de captação de radicais, depende em grande parte da sua estrutura, 
particularmente do seu grau de polimerização, a partir do qual um aumento do poder de 
captação de radicais é observado com um aumento no grau de polimerização [34].  

Resultados semelhantes foram obtidos por [1] para os extratos brutos etanólicos de casca do 
A. occidentale, que apresentaram percentuais semelhantes de sequestro do DPPH,
provenientes da presença de polifenóis, principalmente pela presença de ácidos anacárdicos e 
taninos. Já Broinizi e colaboradores [35] observaram que a presença de ácidos gálico, 
ferúlico, caféico, protocatecuico, quínico, cinâmico, gentíssico, p-cumárico e salicílico, 
provavelmente foram os responsáveis pela atividade antioxidante do bagaço do pedúnculo de 
caju, porém os percentuais de sequestro só foram mais expressivos (em torno de 95%) para a 
concentração de 1000 ppm.

Barbosa e colaboradores [36] realizaram um estudo onde foi avaliada a capacidade 
antioxidante de extrato aquoso de folhas de A. humille St. Hill, o cajuzinho do Cerrado (ou 
cajuí), que apresentavam polifenóis e taninos. Seus resultados mostraram que as folhas do 
cajuí possuem atividade antioxidante menor que os extratos utilizados no presente trabalho, 
sendo o seu maior percentual de sequestro de DPPH em torno de 30%, na concentração de 
100 ppm.

Rodrigues e colaboradores [37] realizaram um estudo para a avaliação do potencial 
antioxidante pelo sequestro de DPPH do extrato etanólico de caules e folhas de Senna 
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obtusifolia, que apresentavam polifenóis em sua composição, e encontraram nas 
concentrações máximas de 500 ppm, principalmente em suas folhas, atividade antioxidante 
menor que a dos extratos etanólicos de folhas de A. occidentale, realizados por Rocha e 
colaboradores [38],  que obtiveram percentuais máximos de sequestro de DPPH em torno de 
73% para a concentração em questão. 

Bernardes e colaboradores [39] utilizaram três diferentes concentrações (10, 100 e 1000 ppm) 
de extratos metanólicos de folhas de A. occidentale para a determinação da capacidade de 
sequestro do DPPH. Esses autores encontraram valores semelhantes aos do presente trabalho 
para a concentração de 100 ppm, com um valor percentual de sequestro de DPPH em torno 
de 93%. Esta capacidade foi de 100% no caso de extratos metanólicos na concentração de 
1000 ppm.
Santos e colaboradores [40] obteve em seu trabalho valores de CE50 de 6,32 ppm para 
extratos de cascas de A. occidentale.  Segundo a autora, os extratos de folhas não 
apresentaram atividade antioxidante, frente às concentrações utilizadas. Porém, analisando os 
dados apresentados pela referida autora, foi possível realizar um ajuste dos dados levando em 
consideração as concentrações mais baixas (5, 10, 15, 20 e 50 ppm) em função do sequestro 
de DPPH. O resultado deste ajuste mostrou que a CE50 para as folhas foi de 0,28 ppm, valor 
este que está de acordo com o encontrado no presente trabalho para amostras irradiadas. 
Também a partir dos dados de Rocha e colaboradores [41], foi possível se determinar uma 
CE50 de 16,96 ppm para extratos etanólicos de cascas de raízes de A. occidentale.

Mishra e colaboradores [42] estudaram a influência da radiação gama na dose de 10 kGy na 
atividade antioxidante, pelo método do sequestro de DPPH, de Camellia sinensis que também 
apresenta flavonóides e taninos na sua composição, e verificaram que a irradiação não alterou 
a atividade deste material vegetal a ponto de influenciar nas suas ações antioxidantes. Kumar 
e colaboradores [19] utilizaram os mesmos método e dose em diversos fitoterápicos e 
obtiveram resultados semelhantes. 

Jeong e colaboradores [24] analisaram a influência da irradiação gama nas doses, 10, 20 e 50 
kGy e controle, na atividade antioxidante de extratos de folhas e raízes de Nelumbo nucifera,
que apresentam em sua composição polifenóis das classes de flavonóides e taninos. E
verificaram que entre os extratos controle, o sequestro de radicais hidroxila e superóxido 
foram maiores em extratos de folhas e menores em extratos de raizes. Os autores observaram 
ainda que não ocorreu alterações na atividade antioxidante de extratos de folhas entre as 
doses aplicadas. 

Nesse contexto, Camargo e colaboradores [43] estudaram a atividade antioxidante, pelo 
método de sequestro de DPPH, de extratos de pele de amendoim que apresentavam em sua 
composição polifenóis totais e taninos condensados, quanto a influência da irradiação gama 
na dose de 10 kGy e observaram não haver alteração da atividade antioxidante com a 
utilização desta dose. Porém, é relevante observar que esses extratos apresentavam certo teor 
de umidade, o que favoreceu os efeitos indiretos da radiação gama. Já o presente trabalho, 
utilizou os extratos brutos a seco de folhas de A. occidentale, o que favorece os efeitos diretos 
da radiação. Porém, eles observaram que a cultivar IACRunner 886 teve suas características 
antioxidantes alteradas após a exposição à radiação na dose de 15 kGy. 

O mesmo não foi encontrado por Mustapha e colaboradores [44], que estudaram os efeitos da 
radiação gama, sobre as propriedades antioxidantes, através do método de seqüestro de 
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radical DPPH, do milho Millet (Pennisetum Glaucum L.R.Br.), apresentando proteínas e 
compostos fenólicos. Os resultados revelaram que a dose de radiação a 1; 2; 3 e 5 kGy 
resultou em uma ligeira diminuição na atividade antioxidante, porém esta não foi 
estatisticamente significativa quando comparadas com amostras não-irradiadas. Mustapha e 
colaboradores [44] e Tongnuanchan; Benjakul; Prodpran [45] associaram essas diferenças na 
atividade antioxidante, aos teores de compostos polifenólicos, que após a exposição a 
irradiação, sofreram uma redução não significativa, com o aumento das doses. 

Mustapha e colaboradores [44] relatam ainda que diversos fatores podem contribuir para que 
haja diferenças no efeito da radiação em teores de compostos fenólicos, alguns deles são: 
condições geográficas e ambientais, tipo de planta, estado da amostra, composição do 
conteúdo fenólico (sólido ou seco), solvente de extração, processos de extração, temperatura 
e a dose de radiação gama.

3.2 Poder Redutor

A Tabela 2 apresenta os resultados dos testes de poder redutor de extratos brutos de A. 
occidentale em diversas concentrações. Pode-se observar que, após a irradiação, houve um 
aumento do poder redutor dos extratos de folhas em todas as concentrações estudadas, 
resultados estes comprovados pelo teste estatístico, ao nível de 5% de significância.

Na avaliação da capacidade antioxidante a partir do teste do poder redutor, subtende-se que 
quanto maior a absorbância da amostra, maior a sua capacidade antioxidante. Assim como no 
caso do sequestro do DPPH, no teste do poder redutor, a capacidade antioxidante é função da 
concentração do extrato, ou seja, quanto maior a concentração, maior a capacidade 
antioxidante. Porém, ao contrário do que ocorre no teste do sequestro do DPPH, onde se 
observou uma estabilização do sequestro a 50 ppm, no caso das amostras irradiadas, no teste 
do poder redutor, percebe-se que não ocorre esta estabilização, uma vez que a análise 
estatística indicou que ocorre diferença estatística significativa (p < 0,05) para as diferentes 
concentrações utilizadas. 

Observa-se ainda nas Tabelas 1 e 2 que houve influência da radiação gama nas características 
antioxidantes dos extratos, com os percentuais de sequestro de DPPH e as absorbâncias sendo 
maiores após a irradiação. Este fato foi comprovado pela análise estatística, a qual mostrou 
haver diferença estatística significativa (p < 0,05) entre as amostras não irradiadas e 
irradiadas para todas as concentrações utilizadas. 
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Tabela 2: Percentuais médios do poder redutor de extratos de folhas de Anacardium occidentale 
Linn., em diferentes concentrações, antes e após a irradiação.

Concentração
(ppm)

Absorbância*¥

(nm)
Controle Irradiados

25 0,020 ± 0,009 a 0,143 ± 0,003 b

50 0,077 ± 0,020 a 0,343 ± 0,011 b

100 0,197 ± 0,015 a 0,550 ± 0,018 b

200 0,582 ± 0,011 a 0,823 ± 0,007 b

400 0,864 ± 0,008 a 0,936 ± 0,008 b

600 0,917 ± 0,030 a 1,163 ± 0,005 b

800 1,151 ± 0,017 a 1,320 ± 0,006 b

1000 1,202 ± 0,008 a 1,540 ± 0,007 b

*Dados expressos em média ± desvio padrão. Resultados de 
quatro repetições
Letras diferentes após as médias, numa mesma linha, indicam 
diferença estatística significativa entre as amostras controle e 
as irradiadas. (média de 4 repetições).

Diversos trabalhos relacionam a atividade antioxidante de materiais vegetais aos compostos 
fenólicos, com destaque para a classe dos flavonoides [46, 47], bem como aos derivados 
cinâmicos, cumarinas, taninos condensados [1, 48, 49, 50, 51].

3. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nesse estudo indicam que os extratos de folhas de A. occidentale
irradiados contêm quantidades consideráveis de compostos fenólicos e apresenta uma forte 
ação antioxidante frente ao radical DPPH e poder redutor, o que permite vislumbrar a sua 
utilização como fonte natural de antioxidantes.
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