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RESUMO

Considerados alimentos reguladores, as hortaliças são fundamentais para o funcionamento harmônica do organismo. São ricas em vitaminas, 
minerais, fibras e bioativos denominados de antioxidantes. O consumo diário de hortaliças é extremamente benéfico para a saúde, pois por 
conter substâncias bioativas que podem retardar ou evitar alguns tipos de patologias, em elas as degenerativas comuns ao envelhecimento do 
organismo. Os teores destes bioativos nas hortaliças pode ser influenciado por fatores genéticos, grau de maturação, condições ambientais e de 
conservação. Logo, será que os ambientes que promovam a comercialização destes produtos, podem alterar a capacidade antioxidante por 
possuírem diferentes condições de armazenamento e conservação. Desde modo objetivou-se com este estudo quantificar a capacidade 
antioxidante de hortaliças comercializadas na cidade de Teresina no comércio informal e formal, utilizando o método do sequestro do radical 
DPPH (2,2´-difenil-1-pricrilhidrazil). Para tanto foram adquiridas hortaliças, alface, cebolinha, maxixe e quiabo, além de tomates e pimentão em 
quarto pontos distintos de comercialização (sendo dois no comercio formal e dois em hortas comunitárias). As amostras foram acondicionadas e 
levada ao laboratório de Bromatologia da Faculdade Estácio Teresina-PI para realização das análises. Para a quantificação da atividade 
antioxidante total realizou-se a extração dos bioativos a partir de 50 g do produto deixado em contato com álcool metílico (Merck , p.a.) por um 
período de 60 minutos, sob agitação mecânica. Os extratos (2,5 mL) foram submetidos a reação com 2,2´-difenil-1-pricrilhidrazil (0,5 mL) DPPH, 
em cubetas de vidro, protegidos da luz, sendo registrada em um espectrofotômetro (UV-VIS) da marca Bunken a 545nm. A cinética da reação foi 
observada entre a primeira absorbância registrada e a última. Os resultados indicaram que não houve uma diferença significativa (p<0,05) entre 
os produtos analisados (alface americana 98,7%; alface roxa 99,8%; cebolinha 89,0%; maxixe 99,9%; pimentão verde 99,0%; quiabo 99,7%; 
tomate 99,8%) adquiridos em comercio formal. Entretanto evento distintos foi observado para os produtos adquiridos nas hortas comunitárias 
(alface americana 99,8%; alface roxo 43,60%; cebolinha 55,4%, maxixe 36,06%; quiabo 15,70%; pimentão verde 69,9%; tomate 59,3%;). Os 
resultados sugerem que há uma alteração da atividade antioxidante entre os alimentos comercializados no comercio informal frente aos 
comercializados de forma formal, provavelmente devido as condições de armazenamento e/ou conservação, exposição ao sol, altas temperatura 
ou ainda, pelas várias etapas que o produto da rede informal passa até chegar ao consumidor final. Conclui-se que as formas de comercialização 
dos alimentos aqui investigados influenciaram na atividade antioxidante dos mesmos o que promove uma redução dos valores funcionais deste 
no organismo após seu consumo. Uma forma de alertar o consumidor sobre estes aspectos seria a introdução de informações rotulares nesses 
produtos. Outras investigações ainda estão sendo realizadas afim de evidenciar os tipos de antioxidante que estão sendo decompostos devidos 
essas alterações aqui
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