
 

 

 

TÍTULO: TRIAGEM FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS ANTIOXIDANTES,
ANTIMICROBIANO E CITOTÓXICO DE EXTRATOS ETANÓLICOS DE MALVAVISCUS ARBOREUS
CAV. (MALVACEAE)

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JHONATAN DA CRUZ RIBEIROAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCO AURELIO SIVERO MAYWORM, MARIA FERNANDA MELO LOPES
NINAHUAMAN
ORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

Malvaviscus arboreus Cav. pertencente a família Malvaceae, é utilizada em 

jardinagem, medicina popular e na culinária. Estudos anteriores demonstraram 

atividade moluscicida e alelopática de extrato das raízes, atividade antitussígena, 

emoliente e sedativa a partir de extrato das flores. Este trabalho visou avaliar os 

potenciais antioxidante, citotóxico, e antimicrobiano e realizar triagem fitoquímica em 

extratos etanólicos produzidos a partir de segmentos de caule, folhas e flores de M. 

arboreus. Resultados preliminares demonstraram que todos os extratos 

apresentaram atividade antioxidante, e a presença de fenóis totais e flavonoides, 

porém somente o extrato de flores apresentou antocianinas.  

 

INTRODUÇÃO 

 Malvaviscus arboreus Cav. (Malvaceae) é uma planta muito utilizada na 

jardinagem como cerca-viva (LORENZI & SOUZA, 2001). Possui fins medicinais e 

culinários, as flores são usadas na preparação de saladas, chás, corante (vermelho), 

geleia, xarope e molhos leves (LIM, 2014). Estudos demonstraram que o extrato 

metanólico obtido a partir de raízes apresenta atividades moluscicida e alelopática 

(BDMTM, 2009). Extratos hidroalcoólicos produzidos com as pétalas apresentaram 

efeito sedativo e a mucilagem presente nas mesmas pode agir como antitussígeno e 

emoliente (IICA-CEDEMETRA , 2005). 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho visou avaliar os potenciais antioxidante, citotóxico e 

antimicrobiano e realizar triagem fitoquímica em extratos etanólicos produzidos a 

partir de segmentos de caule, folhas e flores de M. arboreus. 

 

METODOLOGIA 

 Foram coletadas amostras (80 g P.F.) de segmentos de caule, folhas e flores 

de vários exemplares de M. arboreus presente no Campus São Paulo do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo, localizado a Estrada de Itapecerica, na 

cidade de São Paulo. 

A produção dos extratos foi realizada utilizando-se álcool etílico P.A., por 21 

dias, trocando-se o solvente a cada sete dias, e a concentração acertada a 1%. 



 A atividade antioxidante foi avaliada utilizando-se 2,0 mL de solução etanólica 

de DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazila) a 0,004% e 20 µL de cada extrato nas 

concentrações 1%, 0,5% e 0,1%. As leituras foram feitas em espectrofotômetro a 

517 nm. Os valores de absorbância foram interpretados em percentuais de atividade 

antioxidante (AA%) conforme MENSOR et al. (2001). 

 A triagem fitoquímica dos extratos avaliou a presença de fenóis totais, 

alcaloides, saponinas, flavonoides, quinonas e antocianinas segundo MATOS 

(1997). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A análise do potencial antioxidante e a triagem fitoquimica dos extratos já 

foram concluídas.  Os testes de atividade citotóxica e antibacteriana estão em 

andamento. A atividade citotóxica dos extratos está sendo avaliada através do teste 

de letalidade contra Artemia salina Leach, utilizando os extratos em diferentes 

concentrações de acordo com MEYER et al. (1982). A atividade antimicrobiana será 

determinada pelo método de difusão em ágar empregando-se a técnica de 

micropoços, segundo SALVADOR et al. (2002). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 O potencial antioxidante das amostras foi avaliado a partir da porcentagem de 

atividade antioxidante. O extrato de folhas (1% e 0,5%) apresentou alta atividade 

antioxidante (94% e 82%, respectivamente), enquanto os extratos de flores e caule a 

1% mostraram baixa atividade (34% e 9%, respectivamente). Esses resultados são 

suportados pela triagem fitoquímica, a qual evidenciou teores relativamente 

elevados de fenóis totais e flavonoides no extrato de folhas, compostos com 

reconhecida atividade antioxidante. A moderada atividade antioxidante do extrato de 

flores (1%) foi gerada pela presença de teores intermediários de fenóis, flavonoides, 

e entre estes últimos, as antocianinas, só evidenciadas neste extrato. A baixa 

atividade antioxidante do extrato de caule estaria possivelmente relacionada aos 

menores teores de compostos fenólicos e flavonoides observados entre os três 

extratos avaliados. O extrato de folhas (0,1%), caule e flores (0,5 e 0,1%) 

apresentaram atividade antioxidante abaixo de 25%. 
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