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RESUMO. O tomate é a principal fonte de licopeno que é um carotenóide com alta atividade antioxidante,
podendo assim ser utilizado topicamente na forma de um fitocosmético no combate ao envelhecimento cu-
tâneo. O objetivo deste estudo foi obter um extrato rico em licopeno através da polpa do tomate tipo sala-
da. O extrato foi analisado utilizando os métodos de espectroscopia no ultravioleta/visível, cromatografia
de camada delgada e cromatografia líquida de alta eficiência. A atividade antioxidante do extrato foi ava-
liada utilizando o método do radical livre DPPH. Foi identificada a presença de licopeno na polpa do to-
mate salada e o extrato apresentou uma fração apolar rica em carotenóides referente a 96,70% de licope-
no. Na avaliação da atividade antioxidante usando o radical DPPH, o extrato apresentou atividade (IC50
de 0,311 mg/mL). Nós concluímos que o tomate salada é uma fonte rica em licopeno e pode ser utilizado
futuramente como antioxidante para uso tópico.
SUMMARY. “Tomato Salad: An Alternative as Antioxidant Source for Topic Use”. Tomato is the principal
source of lycopene, a carotenoid with high antioxidant activity which can be used topically as a phytocosmetic to
combat skin aging. The aim of this study was to get a lycopene-rich extract from salad tomato pulp. The extract
was analyzed using UV/vis spectroscopy, thin layer chromatography and high performance liquid chromatogra-
phy. Oxidant activity was analyzed using the free radical DPPH method. The presence of lycopene in the salad
tomato was confirmed. It was present in the apolar fraction rich in carotenoids, which was 96.70% lycopene. In
the evaluation of the antioxidant activity, using the radical DPPH, the extract showed activity (IC50 = 0,311
mg/mL). We conclude that the salad tomato can be used as a source of antioxidants for topic use. 


