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RESUMO 

 
A extração de compostos bioativos depende de diversos fatores, entre eles: propriedades da matriz da planta, 

solvente, temperatura, pressão e tempo. A extração utilizando solventes é a mais barata e comum, porém é 

importante buscar opções de extração como o emprego de solventes de baixa toxicidade por serem menos 

agressivos ao meio ambiente e facilitar a aplicação em produtos para consumo animal e humano. O objetivo 

do trabalho foi avaliar quantitativamente a extração e atividade antioxidante dos compostos fenólicos da folha 

de Eugenia pyriformis Cambess utilizando metanol e água como solventes. O metanol apresentou maior 

extração em relação aos compostos fenólicos, entre eles os flavonoides, porém o extrato aquoso apresentou 

maior atividade antioxidante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Polifenóis; Flavonoides; Atividade antioxidante. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Diversos compostos bioativos que podem trazer benefícios a saúde são encontrados 
em plantas e frutas, entre eles, os flavonoides e ácidos fenólicos que possuem atividade 
antioxidante. A extração desses compostos é um passo muito importante quando o objetivo 
é quantificar e identificar os compostos presentes em determinada morfologia de uma 
planta. A eficiência da extração depende de diversos fatores, entre eles: propriedades da 
matriz da planta, solvente, temperatura, pressão e tempo. Existem diversos tipos de 
extração que podem ser realizadas, a mais comum e barata é utilizando solventes. 
Buscando opções mais favoráveis ao meio ambiente e para facilitar a aplicação desse 
extrato em produtos para alimentação animal e humana, outros métodos podem ser 
utilizados, como uso de solventes de baixa toxicidade, ultrassom, campo elétrico pulsado, 
digestão enzimática, microondas e fluido supercrítico (AZMIR et al., 2013). 

A uvaia (Eugenia pyriformis Cambess) é uma árvore pertencente à família 
Myrtaceae, que possui 130 genêros e 4000 espécies. No Brasil existem 1000 espécies 
pertencentes a família das Myrtaceae, totalizando 23 genêros. Essas espécies ocorrem na 
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Mata Atlântica, Restinga, Cerrado e Pampa. Diversas espécies do genêro Eugenia L. 
possuem valor nutricional, comercial e terapêutico. Como exemplo temos as folhas de E. 
beaurepairiana (ingábaú) que quando utilizada de forma tópica possuem propriedades anti-
inflamatórias, as folhas de E. uniflora (pitanga) possui efeito analgésico, anti-inflamatório, 
anti-hipertensivo e antidiabético (ARMSTRONG et al., 2012; KAUFFMANN et al., 2017) 

Diferentes trabalhos foram realizados para extração dos compostos bioativos da 
folha da E. pyriformis, entre eles Klein et al. (2018) avaliaram a extração com CO2 
supercrítico assisitida por ultrassom e Haminiuk et al. (2012) quantificou e identificou os 
compostos fenólicos extraídos com diferentes solventes (metanol, etanol, água destilada, 
metanol/água 1:1 v/v, etanol/água 1:1 v/v). 

O objetivo do trabalho foi avaliar quantitativamente a extração e atividade 
antioxidantes dos compostos fenólicos da folha de Eugenia pyriformis Cambess utilizando 
metanol e água como solventes. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

As folhas de E. pyriformis foram coletadas em uma propriedade rural na cidade de 
Sarandi (estado do Paraná, Brasil) (23° 27' 8'' S, 51° 51' 10'' O), as folhas foram sanitizadas, 
secas em estufa com circulção de ar e trituradas. O material foi então homogenizado com 
o solvente determinado (metanol, etanol ou água) na proporção de 1:10 p/v, agitado por 15 
minutos, centrifugado e filtrado. 

Para a determinação de polifenóis totais foi utilizado a metologia de Singleton & 
Rossi (1965), os resultados foram expressos em mg EAG/g matéria seca (ms). Flavonoides 
totais foram determinados através da metodologia de Buriol et al. (2009) com modificações 
(VITAL et al. 2018) e foram expressos em mg EQ/g ms. A atividade antioxidante foi 
estimada através do método de sequestro do radical ABTS (RE et al., 1999) expresso em 
porcentagem.  

Todas as análises foram feitas em triplicata, os resultados estão expressos como 
valor ± desvio padrão (DP), a análise de variância (ANOVA) foi realizada e a comparação 
de médias foi realizada através do teste de Tukey com nível de significância de 5% (p ≤ 
0,05). O software SAS studio foi utilizado para realizar a análise estatística. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As propriedades físico-químicas do solvente tem influência sobre a quantidade de 
compostos fenólicos extraídos do material, em geral, os polifenóis são mais facilmente  
extraídos em solventes orgânicos menos polares que a água (HAMINIUK et al., 2014). 
Conforme apresentado na tabela 1, o metanol extraiu mais polifenóis que a água, entre eles 
um maior teor de flavonoides. 

Haminiuk et al, (2014) realizou a extração da fruta da E. pyriformis e obteve um maior 
teor de polifenóis quando extraído com metanol em relação a extração com água. Ao avaliar 
as quantidades identificadas através da cromatografia líquida de alta eficência, as 
concentrações de flavonoides (quercitina, kampeferol e miricitina) foram maiores quando 
extraído com metanol, mostrando a afinidade dessas moléculas com o solvente, assim 
como ocorreu na extração da folha que apresentou maior conteúdo total de polifenóis em 
metanol. Entretanto, a atividade antioxidante (ABTS) foi maior para o extrato aquoso, 
mostrando assim que a água pode extrair polifenóis com uma maior atividade antioxidante 
do que o metanol. 
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Tabela 1. Compostos bioativos e ativadade antioxidante (ABTS) do extrato da folha de E. 
pyriformis 

Extrator 
Polifenóis Totais 
(mg EAG/g ms) 

Flavonoides Totais (mg 
EQ/g ms) 

ABTS (%) 

Metanol 173,00 ± 1,18a 11,60 ± 0,65a 52,85 ± 0,66b 

Água 75,67 ± 1,41b 3,00 ± 0,007b 61,00 ± 0,91a 

Valor ± DP. 
*Letras diferentes, na mesma coluna, mostra diferença significativa (p ≤ 0,05) de acordo com 
teste de Tukey. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao comparar o resultado da extração entre os dois solventes (metanol e água) 
concluímos que o metanol é mais eficiente na extração dos polifenóis, porém isso não 
representou uma maior atividade antioxidante ao extrato metanólico devido a atividade 
antioxidante individual dos compostos extraídos. Buscando uma melhor atividade 
antioxidante do extrato é possível utilizar a água levando em consideração a 
sustentabilidade do uso desse solvente. 
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