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Flavonoides são compostos fenólicos que são amplamente utilizados devido às suas atividades 

anti-inflamatórias, vasoprotetoras, antioxidantes, antitrombóticas e antitumorais.1 Espécies da 

seção Multiovulis do gênero Deguelia são descritas na literatura como produtoras de isoflavonas 

e 4-hidroxi-3-fenilcumarinas. Deguelia costata (Benth.) A.M.G. Azevedo, Fabaceae, é uma das 

cinco espécies pertencentes à seção Multiovulis.2 Este trabalho teve como objetivos a 

determinação dos teores de fenólicos totais, além do conteúdo de flavonoides e da atividade 

antioxidante dos extratos brutos de D. costata.  Os extratos avaliadas foram: diclorometânico das 

folhas (DF); hexânico das folhas (HF), metanólico das folhas (MF), etanólico das raízes (ER), 

etanólico da casca (ECs) e metanólico do cerne (MCe). A determinação do teor total de fenólicos 

e conteúdo de flavonoides foram feitas com o reagente Folin-Ciocalteu3 e cloreto de alumínio,4 

respectivamente, com modificações. A atividade antioxidante foi realizada pelo método DPPH.5 

As curvas de calibração foram preparadas com: ácido gálico (AG) (concentrações: 1-7 μg ml-1; 

= 735 nm) para a determinação do teor de fenólicos; quercetina (Q) (concentrações: 1,5-10 μg 

ml-1; = 435 nm), para a determinação de conteúdo de flavonoides e Trolox (T) (50-230 μg ml-1, 

= 517 nm) para o ensaio antioxidante. Estes resultados foram expressos em equivalente de 

ácido gálico (mg g-1 EAG de massa seca), equivalente de quercetina (mg.g-1 EQ) e equivalente 

de Trolox (mg.g-1 ET), respectivamente. As equações de reta e os coeficientes de determinação 

após as calibrações para os teores de fenólicos totais, conteúdo de flavonoides e atividade 

antioxidante foram; (y = 0,05947x + 0,06129, R = 0,999); (y = 0,0786x-0,01225, R = 0,999) e (y 

= -0,003x +1,036, R=0,998), respectivamente. O extrato DF apresentou os maiores teores de 

fenólicos e flavonoides com os respectivos valores de 213,46 ± 14,27 mg g-1 EAG e 219,15 ± 

3,24 mg g-1 EQ, seguido do extrato MF com 187,06 ± 10,70 mg g-1 EAG e 74,08 ± 0,90 mg.g-1 

EQ. Esses valores proeminentes estão em concordância com a quimiossistemática do gênero 

Deguelia, da qual se pode inferir a presença de isoflavonoides nestes extratos. A atividade 

antioxidante destes extratos foi moderada, pelo ensaio DPPH. Dentre os extratos testados, o com 

maior potencial antioxidante foi o ECs com 6,468 ± 0,0017 mg g-1 (ET), nas condições testadas. 

Contudo, a atividade antioxidante destes extratos será avaliada posteriormente por outro método 

para confirmação de suas potencialidades antioxidantes. 

 

Palavras-chave: Deguelia costata, fenólicos, flavonoides. 

 

Referências 
1Zeinalia, M., Rezaeec, S.A., Hosseinzadeh, H., 2017. An overview on immunoregulatory and anti-

inflammatory properties of chrysin and flavonoids substances. Biomed. Pharmacother. 92, 998-1009. 



 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
2Marques, E.J., Serafim J.C.R.B., Lemes, B.B., Carvalho, M.F.A., Pereira, M.G., Souza-Neta, L.C., 2015. 

Occurrence and distribution of polyphenolics in species of Deguelia (Leguminosae).  J. Microb. 

Biochem. Tech. 7, 327-333. 
3Guarnani, N.,Gupta, M., Mehta, D., Kumar, B., 2016. Composition, total phenolic and flavonoid contents and 

in vitro antimicrobial and antioxidant activities of crude extracts from red chilli seeds (Capsicum 

frutescens L.). J. Taibah Univ. Sci. 10, 462-470. 
4Vongsaka, B., Sithisarna, P., Mangmool, S., Thongpraditchote, S., Wongkrajang, W.Y.G., 2013. Maximizing 

total phenolics, total flavonoids contents and antioxidant activity of Moringa oleifera leaf extract by the 

appropriate extraction method. Ind. Crop. Prod. 44, 566-571. 
5Fogarasi A.L., Kun, S., Tankó, G.É., Bányai,S., 2015. A comparative assessment of antioxidant properties, 

total phenolic content of einkorn, wheat, barley and their malts. Food Chem. 165, 1-6. 

 


