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1. RESUMO 

Os extratos alcoólicos de vegetais possuem em seu perfil fitoquímico compostos 

com alto potencial anti-inflamatório. Contudo, é importante que sejam bem 

caracterizadas e estabelecidas as dosagens seguras e eficazes. Dentre as espécies 

vegetais com atividade anti-inflamatória potencial está a atemoia, um híbrido de 

Annona cherimola, Mill e Annonas quamosa, L. O objetivo deste trabalho foi de 

caracterizar o extrato alcoólico bruto da Annona cherimola, Mill x Annonas quamosa, 

L. em ensaios preliminares para futuros estudos farmacológicos. O extrato de 

Annona cherimola, Mill x Annonas quamosa, L. foi obtido por percolação, com o uso 

de 20g de folhas secas e trituradas com 100 ml de álcool de cereais, resultando no 

extrato bruto final a 20%. Na padronização dos extratos foram utilizadas análises de 

idenficação de componentes químicos, os taninos, flavonoides, saponinas e 

alcaloides, por meio de difrentes reações químicas. Os antioxidantes foram 

analisados pela atividade do DPPH. As análises mostraram a presença de 

alcaloides, taninos e flavonoides e ausência de saponinas. No teste de atividade 

DPPH foram observados a presença de 87% no perfil de antioxidantes. O extrato 

alcoólico das folhas da atemoia (Annona cherimola, Mill x Annonas quamosa, L.) 

mostra importante perfil anti-inflamatório e antioxidante o que estimula estudos 

futuros de aplicação farmacológica do extrato. 

 

Palavras chave: extratos vegetais, propriedades anti-inflamatórias, análises 

fitoquímicas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 As plantas sintetizam naturalmente vários compostos medicinais e bioativos. 

No Brasil, extratos alcoólicos vegetais são usadas como tratamento para diversas 

situações clínicas em práticas do dia a dia. Além disso, formulações à base de 

plantas têm sido utilizadas mundialmente em medicamentos tradicionais para o 

tratamento de várias doenças. 

 Nesse sentido, estudos de identificação de fitoquímicos, por meio de 

reagentes diferentes reações químicas, são eficazes para testes preliminares de 

caracterização de alcaloides, saponinas, taninos, flavonoides, antioxidades e ácidos 

gálicos.  
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 Dentre as plantas brasileiras promissoras, destacamos a atemoia, uma fruta 

híbrida produzida a partir do cruzamento entre a fruta-do-conde (Annona squamosa, 

L.) e a cherimoia (Annona cherimola, Mill). Embora alguns estudos indiquem a 

presença de componentes como flavonoides e compostos fenólicos das frutas da 

atemoia os relatos na literatura científica são escassos e não existem pesquisas 

sobre os extratos de folhas de atemoia, o que estimula a investigação. Os resultados 

deste trabalho poderão ser úteis no desenvolvimento de novas formulações de 

medicamentos fitoterápicos. 

 

3. OBJETIVO 

 Caracterizar o extrato alcoólico bruto da Annona cherimola, Mill x Annonas 

quamosa, L. em ensaios preliminares para futuros estudos farmacológicos. 

 

4. METODOLOGIA 

 O extrato de Annona cherimola, Mill x Annonas quamosa, L. foi utilizado para 

análises de idenficação de componentes químicos, os taninos, flavonoides, 

saponinas, antioxidantes e alcaloides, por meio de reações que indicam sua 

presença na formação de precipitados ou alteração de cor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O extrato de Annona cherimola, Mill x Annonas quamosa, L. foi obtido por 

percolação, com o uso de 20g de folhas secas e trituradas com 100 ml de álcool de 

cereais, resultando no extrato bruto final a 20%. Na padronização dos extratos foram 

utilizadas análises de idenficação de componentes químicos: taninos, flavonoides, e 

alcaloides e saponinas, por meio de reações com cloreto férrico, acetato de chumbo, 

acetato de cobre, ácido acético glacial, reativo de Wasicky, hidróxido de sódio, 

Bouchardat, Meyer, Dragendorff e agitação. Os antioxidantes foram analisados pela 

atividade do DPPH com cálculo estimado em porcentagem.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Das análises realizadas foram observados resultados qualitativos como a 

formação de precipitados, alteração de cor e formação ou não de espuma. A 

formação de precipitados em algumas reações indicou a presença de alcaloides e 

taninos. Em outras, a coloração alterada mostrou a presença de flavonoides e 
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componentes alcaloides. Diferentemente, as saponinas e alguns subgrupos de 

alcaloides e flavonoides mostraram resultados negativos. No teste de atividade 

DPPH foram observados a presença de 87% no perfil de antioxidantes (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Fitoquímica para identificação e caracterização do extrato 

Reagentes Reação 

Cloreto férrico Taninos e Flavonoides: + 

Acetato de chumbo Alcaloides: - 

Acetato de cobre Alcaloides :+ 

Acetato de chumbo e ácido acético 
glacial 

Taninos: + 

Wasicky Taninos: + 

Hidróxido de sódio Flavonoides: - 

Agitação Saponinas: - 

Bouchardat Alcaloides: + 

Mayer Alcaloides: - 

Dragendoff Alcaloides: + 

DDPH 87%  
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