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A garantia do uso seguro e eficaz de espécies vegetais na prevenção e cura de doenças deve 

estimular os estudos de validação. Punica granatum L., Punicaceae, conhecida como romã, 

originária da Ásia, é amplamente encontrada no Brasil, popularmente utilizada para fins 

terapêuticos, dentre os quais se destacam: ação cicatrizante, anti-inflamatória, antimicrobiana e 

antioxidante; com estudos evidenciando a presença de apigenina, luteolina, taninos, flavona 

glicosilada, ácido elágico e ácido gálico,1 Assim, este estudo objetivou realizar a padronização 

dos extratos das folhas de Punica granatum, visando contribuição efetiva na obtenção dos seus 

bioprodutos. Amostra de 240 g do material vegetal obtido no município de São Luís, Maranhão, 

Brasil foi submetida à secagem (38 ºC) e moagem (250-710 µm) para obtenção de extratos 

hidroalcoólicos por planejamento fatorial, tendo como variáveis os métodos extrativos 

(maceração, percolação e Soxhlet) e relações de hidromódulos (1:6 e 1:10). Os extratos obtidos 

foram submetidos a abordagem fitoquímica para a detecção da presença de compostos fenólicos, 

taninos e flavonoides pela metodologia da prospecção preliminar2; determinação dos teores de 

polifenóis totais, pelo reagente de Folin-Ciocalteu por espectrometria em 425 nm3; determinação 

de flavonoides totais, pelo reagente cloreto de alumínio 5% por espectrometria em 425 nm e 

avaliação da atividade antioxidante in vitro utilizando o método fotocolorimétrico de DPPH.3 Os 

resultados evidenciaram a presença de compostos fenólicos, taninos hidrolisáveis e flavonóis em 

todos os extratos. O doseamento de compostos fenólicos e flavonoides demonstrou que o extrato 

obtido por Soxhlet, na relação de hidromódulo de 1:6, apresentou maiores concentrações 

(50,64% para o teor de polifenóis totais e 1,62% para o teor de flavonoides). Na avaliação da 

atividade antioxidante, o extrato obtido por Soxhlet com hidromódulo de 1:6 também apresentou 

os resultados mais expressivos (5,899 µg/ml). Os resultados evidenciam que variáveis como 

procedimento extrativo e relação de hidromódulo influenciam na concentração dos extrativos 

obtidos da espécie e, consequentemente, na eficácia e qualidade das preparações, demonstrando 

a necessidade de estudos de padronização de extratos, como contribuição efetiva a produção de 

fitoterápicos qualificados.  
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