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Conhecida popularmente como joá-bravo, Solanum viarum Dunal, Solanaceae, é uma planta 

encontrada em meio a pastagens e desenvolve pequenos frutos que se consumidos pelo gado 

causam toxicidade. A erva-de-gato, Valeriana officinalis L., Caprifoliaceae, é bastante utilizada 

na fitoterapia como chá contra insônia e tensões nervosas. Neste trabalho foram preparados 

extratos com estas duas plantas. Os ensaios utilizando água e etanol/água como agente extrator 

se deram em triplicata, adicionando-se 10 g de frutos verdes de S. viarum ou 10 g de raízes de V. 

officinalis à 250 ml de água destilada, ou de solução alcoólica de 70% (v/v). A determinação de 

rendimento de taninos foi realizada segundo Guangcheng et al.1 A extração foi realizada em 

aparelho Soxhlet por 2 h, e foi observado um total de 23,2% e de 42,8% de teor de extrativos 

totais (m/m) para S. viarum e V. officinalis, respectivamente, tendo água como agente extrator. 

Tendo solução alcoólica como solvente os resultados foram 16,5% e de 28,6% de teor de 

extrativos totais (m/m) para S. viarum e V. officinalis, respectivamente. A extração com água 

destilada mostrou maior percentagem de teor de extrativos totais se comparado à solução 

hidroalcoólica. Entretanto o Índice de Stiasny (IS%) foi maior nas extrações alcoólicas 

(IS%=4,4% para S. viarum e 8,8% para V. officinalis) que em extrações aquosas (IS%=3,8% 

para S. viarum e 3,0% para V. officinalis). A determinação de polifenóis foi realizada em 

espectrofotômetro através da reação com Folin-Ciocalteau,2 e quantificado em mg de ácido 

tânico/g de extrato. A quantidade de polifenóis no extrato de frutos verdes de S. viarum foi de 

12,6 mg de ácido tânico/g e para o extrato de raízes de V. officinalis foi de 26,2 mg de ácido 

tânico/g. Conclui-se que a extração com água como agente extrator foi mais efetiva na obtenção 

de extrativos totais, comparado ao etanol, para ambas as plantas. O IS% [(massa do precipitado 

de taninos – formaldeído/massa de sólidos em 50 ml do extrato) x 100] revelou-se mais baixo 

para extrações aquosas do que para extrações etanólicas, e tanto S. viarum quanto V. officinalis 

apresentam quantidades significativas de compostos bioativos na forma de polifenólicos. 
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