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Introdução 

A espécie Vatairea guianensis é nativa da Amazônia 

e amplamente distribuída em toda a região, sendo 

conhecida popularmente como “faveira” ou “fava de 

impingem”. As cascas, raízes e favas são usadas 

por comunidades tradicionais para o tratamento de 

doenças caudadas por fungos dermatofíticos
1
. 

Relata-se neste trabalho o isolamento de 

isoflavonas isoladas do extrato etanólico das folhas 

utilizando-se técnicas de CLAE e a avaliação da 

capacidade antioxidante do extrato etanólico e das 

substâncias isoladas pelo método de captura de 

radical DPPH
2
. 

Resultados e Discussão 

A partir do Extrato bruto etanólico das folhas (180 g) 

retirou-se uma alíquota (50 g) a qual foi solubilizada 

em MeOH/H2O (9:1) e submetida à partição com 

hexano e, em seguida, com AcOEt. A fração 

hexânica (7,5 g) foi fracionada em coluna de sílica 

gel utilizando-se misturas de hexano, AcOEt e 

MeOH, em ordem crescente de polaridade, obtendo-

se 8 frações. As frações Fr.2 e Fr.3 foram 

purificadas por CLAE empregando-se uma mistura 

isocrática de H2O/ACN (1:1) com fluxo de 4,7 

mL/min em uma coluna de fase reversa, levando ao 

isolamento de duas isoflavonas derrona  (1, 15 mg) 

e lupiwighteona (2, 100 mg) (Figura 1). As estruturas 

dos compostos foram elucidadas através de análise 

espectral (IV, EM, RMN 
1
H e 

13
C) e por comparação 

com dados da literatura
3
. 

Para avaliação da capacidade antioxidante do 

extrato etanólico de folhas e substâncias 1 e 2 foram 

adicionadas alíquotas de 50 µL de cada amostra a 

1950 µL de DPPH
•
 60 µM em meio alcoólico. A 

reação foi monitorada pela medida do decréscimo 

da absorbância a 517 nm por uma hora. O extrato 

apresentou elevada capacidade antioxidante com 

um valor de CE50 muito próximo ao padrão trolox 

(tabela 1). No entanto, as substâncias isoladas 

apresentaram baixas inibições quando testadas na 

concentração de 125 µg/mL. 

 

 
Figura 1. Estruturas das isoflavonas: Derrona (1) 
Lupiwighteona (2). 

 
Tabela 1. Atividade antioxidante das amostras de V. 
guianensis frente ao método do DPPH. 

Conclusões 

Este é o primeiro estudo químico e biológico das 
folhas de V. guianensis. Na literatura há relato 
apenas de estudos dos frutos e casca do caule, 
tendo sido descritas a presença de antraquinonas e 
triterpenos. Assim, as substâncias isoladas de 
folhas, do tipo isoflavonas, estão sendo citadas pela 
primeira vez para a planta. Apesar do extrato ter 
apresentado expressiva capacidade antioxidante, as 
substâncias testadas exibiram baixa capacidade, 
sugerindo que elas, individualmente, não devem ser 
as responsáveis pela atividade mostrada pelo 
extrato.  
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Amostra Concentração 

(µg/mL) 

Inibição 

(%) 

CE50 

(µg/mL) 

 10,0 77,2 ± 5,6  

Extrato 7,5 57,5 ± 3,0 6,2 ± 0,4 

 5,0 44,6 ± 2,4  

 2,5 22,0 ± 2,1  

Derrona 125,0 16,0 ± 0,2  

Lupiwighteona 125,0 44,0 ± 3,2  

TROLOX 8,0 – 2,0  4,5 ± 0,1 
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