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Resumo 

Nosso organismo produz espécies reativas de oxigênio (EROs), no qual o desequilíbrio leva ao estresse oxidati-

vo. Os antioxidantes são moléculas que neutralizam os radicais livres e previnem o dano oxidativo. Com base na 

sua importância, iniciou-se a busca por plantas que tivessem essa característica, para estender a proteção cor-

poral. Turnera cearensis, como outros em seu gênero, pode exibir atividade antioxidante. O objetivo desta pes-

quisa foi avaliar as atividades antioxidantes e conhecer o perfil fitoquímico dos extratos de folhas e ramos de T. 

cearensis. O material foi processado e seguido de extração automática semi-fracionada, na ordem eluotrópica 

dos solventes: hexano, acetato de etila e metanol, bem como extração em água destilada separadamente em 

banho de ultrassom. As classes de metabólitos secundários foram avaliadas por cromatografia em camada del-

gada e os teores de fenol e flavonóides foram quantificados. A identificação dos compostos fenólicos foi feita 

por CLAE. Como atividades antioxidantes foram feitos os testes de eliminação do radical DPPH, atividade antio-

xidante total, inibição da peroxidação lipídica e avaliação do poder redutor do íon férrico. Os principais com-

postos encontrados foram quercetina, ácido elágico, catequina, ácido cafeico, rutina e ácido gálico. Na atividade 

antioxidante os extratos de acetato e metanol de folhas e ramos apresentam melhor atividade. Os resultados 

das atividades antioxidantes foram significativos, e estão ligados aos compostos fenólicos encontrados na avali-

ação fitoquímica. 
Palavras-chave: Plantas Medicinais; Turnera; Compostos Fenólicos; Flavonoides. 

 

Abstract 

Our organisms produce reactive oxygen species (ROS), whereupon the imbalance leads to oxidative stress. An-

tioxidants are molecules that neutralize free radicals and prevent oxidative damage. Based on their importance, 

it began a search for plants that had this characteristic, to extend the body protection. Turnera cearensis, as 

others in its genus, may exhibit antioxidant activity. The aim of this research was to evaluate the antioxidant 

activities and to know the phytochemical profile of the T. cearensis leaves and branches extracts. The material 

was processed and followed by semi-fractioned automatic extraction, in the eluotropic order of the solvents: 

hexane, ethyl acetate and methanol, as well as individually extraction in distilled water by ultrasonic bath. The 

secondary metabolite classes were evaluated by thin-layer chromatography and the phenol and flavonoid con-



Manta MM; Ramos BA; De Araújo DRC; Da Silva TD; Da Silva MV; Correia MTS 

Arq. Bras. de Saúde Integrada. 2020; 1(1): 37-45 
38 

 

tents were quantified. Identification of phenolic compounds was by HPLC. DPPH scavenging, total antioxidant 

activity, inhibition of lipid peroxidation and the ferric ion reduction power activity were used as antioxidant 

activities. The main compounds found were quercetin, ellagic acid, catechin, caffeic acid, rutin, and gallic acid. In 

antioxidant activities the extracts of acetate and methanol of leaves and branches had better activity. Results of 

the antioxidant activities were significant, in agreement with the compounds found in phytochemical evalua-

tion. 

Keywords: Medicinal Plants; Turnera; Phenolic Compounds; Flavonoids. 

 

Introdução 

Nosso corpo normalmente produz em seu 

metabolismo espécies reativas de oxigênio (EROs) 

e de nitrogênio (ERNs), por meio de fagócitos 

ativados, por exemplo, que geram superóxido ao 

atacar invasores. Os radicais livres são moléculas 

ou fragmentos que contêm um ou mais elétrons 

desemparelhados em seu orbital, e esse elétron é 

responsável por torná-los mais reativos a uma 

biomolécula (1). 

Entre os EROs, o ânion superóxido (O2
-) 

formado, pode gerar peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e o hidroxil (OH-). Entre as ERNs, o óxido 

nitroso (N2O3), o nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e 

óxido nítrico (NO), são os mais importantes. Em 

baixas concentrações esses compostos nitroge-

nados atuam como importante sinalização para o 

sistema cardiovascular, mas quando ultrapassa a 

concentração ideal, leva ao estresse nitrosativo, 

trazendo danos às biomoléculas (2-3). Em baixas 

concentrações, nosso corpo pode neutralizar es-

sas substâncias reativas. Porém, quando em con-

centrações mais elevadas, tornam-se prejudiciais, 

levando ao estresse e causando peroxidação dos 

lipídios da membrana, agressão às proteínas do 

tecido, enzimas, carboidratos e danos à estrutura 

do DNA (2).  

Segundo Halliwell (1), antioxidante é 

“qualquer substância que, quando presente em 

baixas concentrações em comparação com as de 

um substrato oxidável, retarda ou previne signifi-

cativamente a oxidação desse substrato”. Nosso 

corpo possui moléculas que atuam como antioxi-

dantes na forma de enzimas (catalase, glutationa 

e superóxido dismutase), ou são obtidas em nos-

sa dieta, como tocoferol, carotenoides e fla-

vonoides, que atuam em conjunto para reduzir as 

espécies reativas. A ação dessas moléculas é de 

grande importância para a manutenção do equi-

líbrio em nosso organismo (4-5).  

Sabendo dos benefícios dos antioxidantes, 

estudos começaram a serem realizados para 

identificar sua presença em alimentos e plantas, 

buscando aumentar a obtenção de antioxidantes 

e a proteção do organismo à oxidação (7-8). Estu-

dos também mostraram o uso de substâncias 

antioxidantes contra Diabetes Mellitus e proble-

mas renais, mostrando que há a possibilidade de 

utilizá-los como medicamento para tratar doen-

ças (8-9). 

Nascimento et al. (10), Chai e Wong (11) e 

Garza-Juárez et al.(12) mostraram a presença de 

compostos com capacidade antioxidante em 

plantas da família Turneraceae. Esta família varia 

de herbácea a lenhosa, com folhas alternativas e 

flores pentâmeras regulares. Contêm dez gêneros 

com grande diversidade e cerca de 200 espécies 

espalhadas na América e na África, mas a maioria 

delas é encontrada no Brasil. Algumas espécies da 

família Turneraceae apresentaram alguns com-

ponentes fitoquímicos com atividade antioxidan-

te como flavonóides, luteolina e quercitina (13-15). 

Outras espécies do mesmo gênero como 

Turnera diffusa e T. ulmifolia possuem potencial 

antioxidante in vitro e in vivo e não apresentam 

citotoxicidade (16-17). Sendo assim, conhecendo o 

potencial antioxidante da família Turneraceae e 

do gêenro Turnera, este trabalho busca conhecer 

a presença das substâncias antioxidantes em ou-

tra espécie desta família, a Turnera cearensis. 
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Metodologia 
 

Coleta, Processamento e Obtenção do Extrato 

da Planta 

Folhas e ramos de T. cearensis foram cole-

tados no Parque Nacional do Catimbau, em Per-

nambuco, Brasil. O material foi seco em circula-

ção forçada (40-45 °C) e processado em moinho 

de bancada, seguido de extração semi-fracionada 

automática (ASE), na ordem eluotrópica dos sol-

ventes: hexano, acetato de etila e metanol, e ex-

tração por banho de ultrassom em água destilada 

para obtenção do extrato bruto. As amostras fo-

ram concentradas em rotavaporador e deixadas 

em temperatura ambiente para secagem comple-

ta do solvente e, no caso do extrato bruto, a 

amostra foi liofilizada. 

 

Análise Fitoquímica: 

Perfil fitoquímico por Cromatografia em Camada 

Delgada 

A análise do perfil fitoquímico foi deter-

minada por cromatografia em camada delgada 

(CCD) (18-20). As metodologias empregadas para 

cada composto estão descritas no Quadro 1. 

 

Dosagem de fenóis totais 

O conteúdo de fenóis totais foi determi-

nado pelo método de Folin-Ciocalteu (21), com 

algumas modificações. Diferentes concentrações 

de ácido gálico, assim como as amostras, foram 

dissolvidas em metanol. Para cada poço foram 

adicionados 0,02 mL das amostras diluídas ou 

ácido gálico e 0,1 mL da solução de Folin diluída 

de 1:10 (v/v). Após 3 minutos, foram adicionados 

0,08 mL de carbonato de sódio a 7,5%. Em segui-

da, as placas foram incubadas por 120 minutos no 

escuro em temperatura ambiente. A concentra-

ção total de fenol na amostra foi expressa em 

termos de equivalente de ácido gálico (mg EAG/g 

de extrato). 

 

 Dosagem de flavonoides 

A técnica colorimétrica de cloreto de alu-

mínio (22) foi utilizada para estimativa de fla-

vonoides, com algumas modificações. Diferentes 

concentrações de quercetina, assim como as 

amostras, foram dissolvidas em metanol. 0,1 mL 

do reagente cloreto de alumínio (2 g de cloreto 

de alumínio diluído em etanol 2%) foi adicionado 

a cada poço e misturado a 0,1 mL das amostras 

ou quercetina, em triplicata. A mistura foi manti-

da à temperatura ambiente durante 60 minutos. 

A absorbância das amostras foi medida a 420 nm 

contra um branco. A concentração de flavonoides 

foi expressa como equivalente de quercetina (mg 

EQ/g extrato). 

 

 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência - CLAE 

A identificação dos compostos fenólicos 

nos extratos de acetato de etila e metanol, foi 

determinada por CLAE (Agilen 1260 infinito) utili-

zando o Zorbax SB (C18), 4,6 x 250 mm, 5 μm, a 

uma temperatura de 30 ºC. A separação croma-

tográfica foi realizada utilizando o gradiente de 

fase móvel: A (água acidificada) e B (acetonitrila), 

0-15 mc = 92% A e 8% B, 16-30 min = 65% A e 

Quadro 01 - Sistemas e reveladores da cromatografia em camada 
delgada 

Classes de 
metabólitos 
secundários 

Sistema de 
eluição 

Revelador Referências 

Flavonoides 
(agliconas) 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:0,5:0,5:0,
5 v/v) 

NEU 
Wanger; Bladt, 

1996 

Flavonoides 
(heterosídeos) 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:11:11:27 
v/v) 

NEU 
Wanger; Bladt, 

1996 

Derivados 
cinâmicos 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:11:11:27 
v/v) 

NEU 
Wanger; Bladt, 

1996 

Triterpenos e 
esteroides 

Tolueno:AcOEt 
(90:10 v/v) 

Lieberman e 
Burchard 

Harborne, 1998 

Mono e sesqui-
terpenos 

Tolueno:AcOEt 
(97:03 v/v) 

Lieberman e 
Burchard 

Wanger; Bladt, 
1996 

Alcaloides 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:11:11:27 
v/v) 

Dragendorff 
Wanger; Bladt, 

1996 

Proantociani-
dinas conden-
sadas e leuco-
antocianidinas 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:11:11:27 
v/v) 

Vanilina clorí-
drica 

Roberts et al., 
1957 
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35% de B, com fluxo de 2,4 mL / min, utilizando 

detector de UV a 280 nm, em um volume de inje-

ção de 5 μL. A identificação de cada composto foi 

estabelecida pelo tempo de retenção e compara-

ção do espectro de UV dos picos obtidos com os 

obtidos anteriormente pela injeção de padrões 

puros (Sigma Aldrich): ácido cafeico, ácido cloro-

gênico, ácido gálico, ácido elágico, ácido trans-

ferúlico, catequina, quercetina e rutina. 

 

Atividades antioxidantes: 

Sequestro de radical livre DPPH•  

O e sequestro de radicais livres foi medido 

de acordo com Blois (23). Duzentos e cinquenta 

microlitroa da solução DPPH• (1 mM) foram mis-

turados a 40 μL de diferentes concentrações do 

extrato. Após 25 minutos, a absorbância foi lida 

em espectrofotômetro a 517 nm. A eliminação de 

radicais DPPH foi calculada pela fórmula: SRL 

[DPPH•] (%) = (controle Abs - amostra Abs) / con-

trole Abs x 100. Onde: Abs = Absorbância, SRL = 

sequestro de radicais livres. 

 

Redução do Íon Férrico 

Nesse método o complexo férrico-

tripiridiltriazina (FeIII-TPTZ) é reduzido ao comple-

xo ferroso (FeII-TPTZ), na presença de um antioxi-

dante em condições ácidas (24). Vinte microlitros 

do extrato foram misturados com 180 μL do rea-

gente de trabalho do FRAP, incubado a 37 °C du-

rante 15 minutos e posteriormente feita a leitura 

da absorbância em espectrofotômetro à 593 nm. 

O Sulfato ferroso foi utilizado para fazer uma cur-

va de calibração e os resultados expressos em mg 

FeSO4/g de extrato. 

 

Atividade antioxidante total (AAT) 

O ensaio de fosfomolibdênio (25) foi reali-

zado misturando 100 μL de cada extrato (1 

mg/mL) com 1 mL da solução de fosfomolibdênio 

(600 mM de ácido sulfúrico, 28 mM de fosfato de 

sódio e 4 mM de molibdato de amônio) e, poste-

riormente, incubado a 95 °C por 90 minutos. Após 

retornar à temperatura ambiente, as absorbân-

cias das amostras foram medidas a 695 nm con-

tra um branco (1 mL de solução e 100 μL de sol-

vente). A atividade antioxidante total foi expressa 

em relação ao ácido ascórbico e calculada pela 

fórmula: AAT (%) = (amostra Abs - controle nega-

tivo Abs) / (ácido ascórbico Abs - controle negati-

vo Abs) x 100. Abs = absorbância. 

 

Inibição da Peroxidação Lipídica (IPL) 

A inibição da peroxidação lipídica foi reali-

zada de acordo com Kikuzaki e Nakatani (26). Du-

zentos microlitros das amostras (1 mg/mL), ácido 

gálico (controle positivo) e metanol (branco) fo-

ram colocados em um tubo (separadamente) jun-

to com 200 μL de solução de ácido linoléico (2,5 

M), 400 μL de tampão de fosfato (20 mM, pH 7) e 

200 μL de água destilada (volume final 1 mL). 

Posteriormente, os tubos foram incubados no 

escuro por 24 horas a 40 °C. Após a incubação, 50 

μL da mistura foram adicionados a 50 μL de eta-

nol 75%, 50 μL de solução de tiocianato de amô-

nio (0,3 M) e 50 μL de solução de cloreto ferroso 

(20 mM) em placa de microtitulação. Após 3 mi-

nutos, a densidade óptica foi medida em espec-

trofotômetro no comprimento de onda de 500 

nm. A mistura original foi devolvida à incubadora 

e o experimento foi realizado a cada 24 horas até 

1 dia após o controle positivo atingir seu valor 

máximo de absorbância. Os resultados foram 

expressos como porcentagem de inibição, calcu-

lada pela fórmula: IPL (%) = [(Ausência do contro-

le positivo do último dia - Abs da amostra do úl-

timo dia) / (Abs do controle positivo do último 

dia)] x 100. Abs = absorbância. 

 

Análises estatísticas 

Todos os testes foram realizados em tripli-

cata e foram calculados a média e o desvio pa-

drão. A inibição percentual x concentração log 

(CI50) foram calculadas a partir da regressão não 

linear no GraphPad Prism 5.0. 
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Resultados  

 

Análise Fitoquímica 

No perfil fitoquímico, por meio da CCD, fo-

ram encontradas diferentes classes de metabóli-

tos secundários, como pode ser observado no 

Quadro 2.  
 (-) ausente, (+) concentração pequena, (++) concentração média, (+++) 

concentração alta e (tr) traços. 

 

Em geral, triterpenos, esteróides, mono-

terpenos e sesquiterpenos foram encontrados 

em extratos hexânicos de folhas e ramos. Extra-

tos de acetato e metanol de ambas as partes da 

planta apresentaram também flavonóides, estan-

do em maior quantidade na fração metanólica. 

Por meio de CCD, o extrato aquoso apresentou 

apenas traços de fenilpropanóide e flavonóide na 

folha e apenas fenilpropanóide no ramo. Os ex-

tratos que apresentaram esses compostos em 

maior quantidade foram os de hexano e acetato 

de etila da folha e ramo. 

 A maior concentração de fenóis foi en-

contrada na fração acetato da folha, conforme 

pode ser verificado no Quadro 3, estando na con-

centração de 44,05 ± 7,06 mg EAG/g extrato. Em 

geral, a folha de T. cearensis apresentou maior 

teor de fenóis do que o ramo. A concentração de 

flavonóides também foi maior nas folhas quando 

utilizado o metanol como solvente, onde a con-

centração foi de 96,97 ± 10,70 mg EQ/g de extra-

to. O extrato hexânico da folha e hexânico e do 

ramo não possuem flavonoides, e isso pode ser 

explicado pela incapacidade dos solventes em 

extrair essas substâncias. No geral, a folha apre-

sentou resultados melhores do que o ramo.  

A CLAE foi realizada apenas com os extra-

tos acetato e metanólico das folhas e ramos, por 

serem solventes orgânicos polares e apresenta-

rem melhor desempenho na extração de compos-

tos fenólicos. Conforme mostrado no Quadro 4, 

catequina, quercetina, ácido elágico, rutina, ácido 

clorogênico e ácido cafeico foram detectados em 

todas as amostras, comprovando a presença de 

compostos fenólicos nos extratos. 

 

É possível observar que o metanol foi ca-

paz de extrair mais substâncias fenólicas em rela-

ção ao acetato. Na fração metanólica da folha, a 

quercetina foi o composto encontrado em maior 

intensidade, enquanto na fração metanólica do 

ramo o ácido gálico foi o composto principal. 

 

Atividade antioxidante  

Os resultados dos ensaios antioxidantes 

estão representados no Quadro 5. Todos os tes-

tes foram comparados com o hidroxituoleno buti-

lato (BHT) que é um composto antioxidante am-

plamente utilizado na indústria alimentícia. 

No ensaio de sequestro do radical é possí-

vel observar que a amostra da folha com o meta-

nol obteve o melhor resultado (CI50 = 288,7 ± 23,9 

μg/mL), seguido do extrato metanólico do ramo 

(CI50 = 648,3 ± 61,3 μg/mL), porém nesse teste os 

extratos apresentam atividade menor que a do 

BHT. 

Na redução do íon férrico, as amostras de 

folhas, possuem resultados mais consideráveis 

Quadro 2 - Resultado da análise fitoquímica na cromatografia em 
camada delgada dos extratos de folha e ramo de T. cearensis 

 Folha Ramo 
 He-

xano 
Ace-
tato 

Me-
tanol 

Aqu
oso 

He-
xano 

Ace-
tato 

Me-
tanol 

Aqu
oso 

Flava-
nóides 

- + +++ tr - + ++ - 

Triter-
penos 

++ ++ tr - ++ + tr - 

Este-
róides 

++ ++ tr - ++ + tr - 

Mono-
terpe-

nos 

+ tr - - + tr tr - 

Sesqui-
terpe-

nos 

+ tr - - + tr tr - 

Fenil-
propa-
nóides 

- - - tr - - + tr 

Quadro 3 - Dosagem fitoquímica de extratos de folha e ramo de 
T.  cearensis. 

Amostras 
Fenóis totais 

mg EAG/g extrato 
Flavonoides 

mg EQ/g extrato 

Folha 

Hexano 14,89 ± 1,87 ni 

Acetato 44,05 ± 7,06 38,19 ± 7,62 

Metanol 43,66 ± 2,92 96,97 ± 10,70 

Aquoso 42,48 ± 5,62 20,29 ± 3,72 

Ramo 

Hexano 10,06 ± 0,61 ni 

Acetato 7,56 ± 0,67 ni 

Metanol 16,12 ± 3,68 16,46 ± 2,02 

Aquoso 21,74 ± 6,10 23,09 ± 0,84 
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que os extratos do ramo. O extrato metanólico da 

folha foi o que obteve melhor resultado (285,0 ± 

3,1 mg EFeSO4/g extrato). Por outro lado, na AAT 

o extrato acetato da folha obteve o melhor resul-

tado (29,4 % ± 5,18), inclusive melhor que do 

BHT. 
 

 

Na peroxidação lipídica o melhor resulta-

do foi com o extrato hexânico da folha, que obte-

ve 14,9 % ± 1,1. No entanto, os extratos de aceta-

to, tanto da folha quanto do ramo também obti-

veram resultados próximos ao hexânico da folha, 

inclusive maior do que o BHT. 

 
Quadro 5 - Atividades antioxidantes de extratos de folhas e 
ramos de T. cearensis 

Amostras 
DPPH 
CI50 

(µg/mL) 

FRAP 
(mg 
EFe-

SO4/g 
extrato) 

AAT 
(1 

mg/ml - 
%) 

IPL (%) 

Fo-
lha 

Hexano na 
39,1 ± 
6,07 

21,2 ± 
33,5 

14,9 ± 
1,1 

Acetato > 1000 
151,7 ± 

6,0 
29,4 ± 

5,1 
13,2 ± 

1,3 

Metanol 
288,7 ± 

23,9 
285,0 ± 

3,1 
11,5 ± 

5,5 
6,5 ± 0,6 

Aquoso > 1000 
86,0 ± 

3,7 
7,9 ± 1,1 5,0 ± 0,2 

Ra
mo 

Hexano > 1000 
18,0 ± 

6,1 
19,2 ± 

3,4 
10,9 ± 

0,9 

Acetato > 1000 
77,3 ± 
12,9 

18,6 ± 
6,6 

12,1 ± 
0,6 

Metanol 
648,3 ± 

61,8 
61,4 ± 

3,9 
6,1 ± 1,5 7,0 ± 0,3 

Aquoso na 
30,2 ± 

1,9 
4,7 ± 1,5 3,5 ± 0,5 

BHT 
20,9 ± 

3,4 
557,3 ± 

8,58 
5,5 ± 0,1 5,7 

na - não apresenta atividade 

Discussão 

Na literatura já é descrito a presença de 

compostos fenólicos em plantas da família Turne-

raceae (27-29). A diferença de polaridade entre os 

solventes testados pode ter levado à presença de 

vários compostos em diferentes quantidades na 

avaliação fitoquímica por cromatografia de ca-

mada delgada, assim como na diferença na capa-

cidade antioxidante dos extratos. 

Assim como T. cearensis, outras espécies 

da família Turneraceae, como Turnera ulmifolia, 

também apresentam fenóis, assim como os fla-

vonoides em boa quantidade (17). Segundo Szew-

czyk & Zidorn (30), a capacidade antioxidante das 

plantas da Turnera spp. é fortemente influencia-

da pela quantidade de fenóis presentes. Chai e 

Wong11 dosaram fenóis em extrato aquoso de 

várias partes de T. subulata, sendo o melhor re-

sultado na folha com 23,43 ± 0,56 mg EAG/g de 

extrato. Levando em consideração esse estudo, a 

concentração obtida dos fenóis de T. cearensis no 

nosso trabalho foi em torno de duas vezes maior, 

 Quadro 4 - Identificação de compostos fenólicos por CLAE dos           
  extratos acetato e metanol de folha e ramo de T. cearensis. 

Amostras Compostos Área (%) 
Tempo de 
retenção 
(minuto) 

Folha 

Acetato 

Ácido clorogê-
nico 

0,623 4,267 

Catequina 4,435 4,540 

Ácido cafeico 1,527 5,307 

Rutina 0,905 8,047 

Ácido elágico 1,486 8,213 

Quercitina 1,045 14,073 

Metanol 

Ácido gálico 0,488 1,767 

Ácido clorogê-
nico 

0,377 4,280 

Catequina 1,700 4,553 

Ácido cafeico 0,885 5,333 

Ácido ρ-
cumárico 

0,338 7,547 

Rutina 0,567 7,927 

Ácido elágico 2,516 8,073 

Ácido trans-
ferúlico 

1,122 8,393 

Quercitina 10,784 13,593 

Ramo 

Acetato 

Ácido gálico 0,856 1,920 

Ácido clorogê-
nico 

1,089 4,300 

Catequina 4,921 4,573 

Ácido cafeico 7,389 5,340 

Rutina 11,342 7,880 

Ácido elágico 1,555 8,080 

Ácido trans-
ferúlico 

1,252 8,447 

Quercitina 7,925 13,607 

Metanol 

Ácido gálico 4,403 1,927 

Ácido clorogê-
nico 

1,012 4,313 

Catequina 1,314 4,587 

Ácido cafeico 2,412 5,353 

Rutina 2,559 7,900 

Ácido elágico 1,603 8,107 

Ácido trans-
ferúlico 

2,352 8,293 

Quercitina3-
βd-glicose 

0,936 8,453 

Quercitina 2,895 13,620 
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apresentando potencial para atividade antioxi-

dante. 

Dentre as diversas substâncias antioxidan-

tes, os fenóis se destacam, principalmente por 

sua capacidade redutora, por bloquear a peroxi-

dação lipídica, e atuar no sequestro de radicais 

livres e como quelante de metais, sendo um 

composto natural de grande relevância encontra-

do em plantas e frutas (2,31-32). Os flavonoides 

também são compostos antioxidantes, atuando 

como eliminadores de radicais livres. Eles são 

encontrados em uma grande variedade de plan-

tas, frutas e bebidas, como vinho e cerveja (2). 

Entretanto, outros metabólitos secundários tam-

bém podem ser encontrados no gênero Turnera, 

como glicosídeos cianogênicos, ácidos graxos, 

derivados de xantina e açúcares (30). 

Nossos resultados da atividade antioxi-

dante (DPPH) de T. cearensis foi mais significativo 

do que extratos de folhas de T. ulmifolia estuda-

dos por Kalimuthu et al. (33). Por outro lado, o 

poder de sequestro de radical livre nas amostras 

no nosso estudo foi menor do que dos extratos 

metanólicos das folhas, caule e raiz de T. diffusa 

estudados por Salazar et al.(16).  Quando avalia-

mos o poder redutor do íon férrico, nossos resul-

tados corroboram com Kalimuthu et al. (33), que 

mostra em seu estudo que o extrato etanólico de 

T. ulmifolia também possui bons resultados nessa 

atividade. Assim como, Soriano-Melgar et al. (34) 

também encontraram capacidade de inibição da 

peroxidação lipídica em extratos de T. difusa. 

Como podemos observar, estudos anteri-

ores já avaliaram e identificaram a presença de 

atividade antioxidante em T. difusa (35), T. ulmifo-

lia (10) e T. subulata (11), porém não há estudos na 

literatura mostrando o poder antioxidante de T. 

cearenses, assim como seus constituinte. 

 

Conclusão 

Podemos observar que na maioria das 
metodologias desenvolvidas, os extratos da folha 
de T. cearensis possui melhor atividade antioxi-
dante do que os extratos do ramo. O extrato me-

tanólico da folha foi melhor nos ensaios de DPPH 
e FRAP e o extrato acetato das folhas foi melhor 
nos testes de ATT e IPL. Além disso, grande quan-
tidade e diversidade de compostos fenólicos fo-
ram identificados nos extratos acetato e metanó-
licos e comprovados pela quantificação de fenóis 
e flavonoides totais. Com os resultados obtidos, 
pode-se observar que os extratos da folha T. cea-
rensis, assim como outras do seu gênero, possui 
uma boa atividade antioxidante, com capacidade 
de neutralizar diferentes tipos de radicais livres.  
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