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RESUMO

Hibiscus sabdariffa é uma planta medicinal que possui alegações de uso para o tratamento de diabetes e hipertensão. O objetivo deste trabalho 
foi investigar a influência de quatros processos de extração sobre o rendimento e atividade antioxidante in vitro de partes aéreas de H. sabdariffa, 
para obtenção de fração bioativa. Os extratos foram obtidos através dos métodos de maceração, extração assistida por ultrassom, extração 
contínua em refluxo e extração contínua em extrator de Soxhlet empregando-se solvente em ordem crescente de polaridade Foram empregados 
métodos cromatográficos e espectrofotométricos para avaliação da composição qualitativa e quantitativa de polifenois. A atividade antioxidante 
foi realizada pelos métodos de sequestro dos radicais DPPH•, ABTS•+ e o método do fosfomolibdênio. O fracionamento foi realizado por partição 
líquido-líquido a partir do extrato com maior rendimento. Os extratos acetato de etila (AcOEt) obtidos por maceração a temperatura ambiente 
apresentaram a maior atividade antioxidante para os três métodos avaliados (IC50 DPPH• = 15,01 ± 0,22 µg/mL; IC50 ABTS•+ = 5,38 ± 0,12 
µg/mL; IC50 Fosfomolibdênio = 793,60 ± 75,16 µg/mL). A atividade antioxidante do extrato AcOEt estava fortemente correlacionada com o teor 
de polifenois totais (TPT = 204,21 ± 7,93 mg equivalentes em ácido gálico/g de extrato) presentes nestes extratos (p < 0,05). Flavonoides, 
derivados cafeoilquínicos foram identificados com base no espectro de varredura dos picos eluídos na cromatografia líquida. O fracionamento do 
extrato metanólico (Soxhlet) forneceu uma fração AcOEt rica em compostos polifenólicos antioxidantes estatisticamente significativos (TPT: 
374,90 ± 3,74 mg EAG/g de extrato; IC50 DPPH• = 9,49 ±  0,32 µg/mL; IC50 ABTS•+  = 2,71 ± 0,41 µg/mL; IC50 Fosfomolibdênio = 740,53 ± 47,53 
µg/mL). Ácido cafeico, delfinidina 3-O-glicosídeo e rutina eram as substâncias majoritárias presentes na fração bioativa. Através da avaliação da 
eficiência dos métodos de extração foi possível identificar o extrato acetato de etila obtido por maceração como o mais ativo, entretanto a fração 
acetato de etila obtida do extrato metanólico (Soxhlet) foi mais ativa e sua composição em polifenois justificam sua atividade antioxidante.
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