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(57) Resumo: APLICABILIDADE DE EXTRATO ETANÓLICO DE CAMPOMANESIA SP EM FORMULAÇÕES
FOTOPROTETORAS E DERMOCOSMÉTICAS refere-se à análise e demonstração da potencial aplicabilidade do extrato
etanólico de Campomanesia adamantium, planta nativa brasileira, cuja atividade antioxidante foi confirmada pelo ensaio com o
radical livre DPPH e padrão ácido ascórbico, concomitantemente, a análise dos extratos apresentaram valores de proteção solar
altos para as folhas (FPS 21) e para os galhos (FPS 23), quando comparados a outras espécies citadas na literatura, motivo pelo
qual o presente estudo aponta esta matéria como uma alternativa natural a ser introduzida em formulações fotoprotetoras e
dermocosméticas para aumento do fator de proteção solar.
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APLICABILIDADE DE EXTRATO ETANÓLICO DE CAMPOMANESIA SP EM 

FORMULAÇÕES FOTOPROTETORAS E DERMOCOSMÉTICAS 

(001) A presente invenção insere-se na Classificação Internacional de 

Patentes em sua Seção A – Necessidades Humanas; Suseção – Saúde, 

Salvamento, Recreação; SubClasse A61Q 17/00 Uso específico de 

cosméticos ou preparações similares para higiene pessoal, sendo 

preparações de barreira, para contato direto coma pele protegendo contra 

influências externas, p.ex. raios solares. 

 

(002) Possui por objetivo, realizar uma avaliação preliminar do extrato 

etanólico de folhas e galhos de Campomanesia adamantium com vistas às 

suas atividades antioxidante e fotoprotetora, a fim de apresentar uma 

alternativa natural de um fotoprotetor para formulações dermocosméticas e 

fotoprotetoras.   

 

ANTECENDENTES E ESTADO DA TÉCNICA 

(003) A composição da luz solar em um espectro contínuo de radiação 

eletromagnética, apresentando uma separação e descrição relacionada com 

o intervalo de comprimento de onda (λ), onde: radiação ultravioleta (UV) 

(100-400nm), luz visível (400-780nm) e infravermelho (>780nm). A 

irradiação que chega na superfície da Terra, encontra-se na seguinte 

distribuição: 56% de infravermelho, 39% de luz visível e 5% de radiação 

ultravioleta (SVOBODOVA, 2006). 

 

(004) A radiação ultravioleta (R-UV) desencadeia reações químicas na pele 

humana, provocando danos celulares, degenerando fibras de colágeno e 

elastina, induzindo o espessamento epidérmico e levando ao 

fotoenvelhecimento e à lesões benignas, pré-malignas ou malignas de pele 

(BALOGH et al., 2011). 
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(005) O câncer de pele é considerado um problema de saúde pública para 

o Brasil levando em consideração a sua grande abrangência epidemiológica, 

social e econômica. O número de doentes tem se apresentado em um 

crescente expressivo, de acordo com estimativa realizada pelo Instituto 

Nacional de Câncer (INCA). O risco estimado para novos casos de câncer 

de pele é de 100 casos novos a cada 100 mil homens e 82 a cada 100 mil 

mulheres, em 2015 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

 

(006) O uso de protetores solares é a principal abordagem preventiva aos 

sinais de fotoenvelhecimento e do câncer de pele. Porém, ainda não existe 

um produto totalmente eficaz e seguro contra os efeitos deletérios do sol. O 

uso de altas concentrações de filtros químicos pode desencadear efeitos 

adversos na pele como dermatites de contato, reações alérgicas e 

mutagenicidade (VELASCO et al., 2011; NASCIMENTO, 2014). Certas 

substâncias, como a benzofenona-2, frequentemente utilizada em filtros 

químicos foram inclusive retiradas do mercado por seu efeito fototóxico e 

risco à saúde dos usuários (ANVISA, 2012). 

 

(007) O desenvolvimento de produtos mais eficientes, com altos fatores de 

proteção, menor quantidade de agentes sintéticos, menor potencial irritante 

e valores de mercado mais acessíveis tem despertado o interesse de muitos 

pesquisadores (DAL`BELO, 2008; PINTO et al., 2012). 

 

(008) Existe na literatura uma correlação positiva bem estabelecida entre a 

intensidade da R-UV sobre as plantas e a produção de compostos fenólicos 

como flavonóides, taninos e terpenóides, produtos do metabolismo 

secundário. É fato que as diversas classes de flavonóides possuem a 

capacidade de fotoproteção das plantas por absorverem a radiação solar, 

mantendo a integridade dos tecidos, além de atuarem como antioxidantes 

(GOBBO-NETO e LOPES, 2007). 
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(009) Nesse sentido, extratos vegetais têm sido estudados como agentes 

redutores do estresse oxidativo e dos danos ao DNA induzidos pela R-UV. 

Já existe a incorporação de extratos vegetais nas formulações 

dermocosméticas, sobretudo nas fotoprotetoras, devido ao complexo de 

substâncias antioxidantes que fornecem à pele, neutralizando radicais livres, 

reestabelecendo a hemostasia tissular, além de agregar valor comercial, 

pelo fato de ser um produto natural (MANSUR, 2011). 

 

(0010) Ante o exposto, o presente estudo tem por objetivo, portanto, realizar 

uma avaliação preliminar do extrato etanólico de folhas e galhos de 

Campomanesia adamantium com vistas à evidenciação de suas atividades 

antioxidante e fotoprotetora, como apresentação de uma alternativa natural 

fotoprotetora para compostos dermocosméticos fotoprotetores. 

 

DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO 

(0011) O presente estudo foi desenvolvido por meio de submissão do extrato 

etanólico a uma triagem fitoquímica qualitativa através de testes 

colorimétricos; teor de fenóis e flavonóides totais; determinação do pH e da 

condutividade elétrica; cromatografia em camada delgada (CCD); atividade 

antioxidante por DPPH; verificação da absorção no R-UV; cálculo do fator 

de proteção solar (FPS); teste de inibição da enzima tirosinase e avaliação 

do teor de toxicidade pelo ensaio com Artemia salina.  

 

(0012) Após a análise dos dados deste estudo foi possível concluir que os 

extratos etanólicos das folhas e galhos de C. adamantium estudados 

apresentam compostos fenólicos, sobretudo taninos, cumarinas e 

flavonóides, havendo uma maior concentração de taninos e flavonóides nos 

galhos, o que sugere atividade antioxidante e possuem alta absorção nos 

comprimentos de onda da R-UV indicando atividade fotoprotetora. A 

atividade antioxidante foi confirmada pelo ensaio com o radical livre DPPH e 

padrão ácido ascórbico. Os extratos apresentaram valores de proteção solar 

altos para as folhas (FPS 21) e para os galhos (FPS 23), quando 

Petição 870190044592, de 13/05/2019, pág. 5/26



Página 4 de 24 
 

comparados a outras espécies citadas na literatura, podendo ser 

introduzidos em formulações fotoprotetoras para aumentar o fator de 

proteção solar 

 

Coleta e identificação do material botânico 

(0013) Amostras de folhas e galhos de C. adamantium, foram coletadas sob 

as seguintes coordenadas geográficas: S 20º 24´ 58.3” – W 54º 36’ 58.6”, 

em uma altitude de 587m. na reserva particular da Universidade Católica 

Dom Bosco (UCDB) no mês de abril de 2014 no município de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul. O exemplar apresentou altura de 1,70m. 

 

(0014) Após a coleta, as amostras foram encaminhadas ao Herbário da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para identificação 

botânica da espécie, realizada pela Profª. Ma. Vali Joana Pott, com o nº de 

registro CGMS 48492. 

 

Preparação do extrato etanólico das folhas e galhos de C. adamantium 

(0015) Após a coleta, o material foi separado em folhas e galhos e colocado 

em estufa com circulação de ar forçada MVC-981F (Lawes®) a 40º C por 

três dias para secagem, no Laboratório de Biotecnologia da Universidade 

Católica Dom Bosco (UCDB). 

 

(0016) As folhas e galhos secos foram pesados separadamente em balança 

ELP-25 (Balmak®). A massa seca das folhas foi de 1,42 kg e dos galhos de 

0,84kg. Logo após o material foi triturado em liquidificador (Philips®). Foi 

adicionado álcool etílico hidratado 92,8˚% (1:20), como solvente, por três 

dias. Os extratos foram filtrados e acondicionados em frascos de vidro 

âmbar. Parte dos extratos brutos foi concentrado, utilizando o 

rotaevaporador MA120 (Tecnal®). 
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(0017) Os extratos etanólicos das folhas e galhos de C. adamantium foram 

submetidos a uma triagem fitoquímica qualitativa para avaliar a presença de 

fenóis, taninos, flavonóides, cumarinas, triterpenóides, esteróides, 

saponinas, glicosídeos cardiotônicos e alcaloides. O conteúdo de fenóis foi 

determinado pelo método FolinCiocalteu´s e o teor de flavonóides foi 

avaliado tendo como padrão a quercetina. 

 

(0018) O pH dos extratos etanólicos das folhas e galhos de C. adamantium 

foram avaliados utilizando potenciômetro digital DM-20 (Digimed®), e a 

condutividade elétrica foi aferida com condutivimetro DM3 (Digimed®). 

 

(0019) A cromatografia em camada delgada (CCD) dos extratos etanólicos 

das folhas e galhos de C. adamantium foi realizada buscando identificar as 

classes dos compostos presentes nas amostras. Foi realizada a avaliação 

da absorção dos extratos etanólicos de C. adamantium no espectro R-UV e 

posteriormente, o fator de proteção solar (FPS) foi calculado pelo método de 

Mansur e colaboradores (1986). 

 

(0020) Os extratos etanólicos das folhas e galhos de C. adamantium foram 

ainda submetidos ao teste de inibição da enzima tirosinase; avaliação da 

atividade antioxidante pelo método DPPH e ao teste de toxicidade frente à 

Artemia salina. 

 

Triagem fitoquímica do extrato etanólico de folhas e galhos de C. adamantium 

(0021) Foram realizados testes colorimétricos nos extratos etanólicos das 

folhas e galhos de C. adamantium para investigar qualitativamente a 

presença dos seguintes metabólitos secundários: fenóis, taninos, 

flavonóides, cumarinas, triterpenóides, esteróides, saponinas, glicosídeos 

cardiotônicos (compostos com ação altamente específica e potente sobre o 

músculo cardíaco) e alcalóides, segundo metodologia citada por Matos 

(2009) e por Silva e colaboradores (2010).  
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(0022) As análises foram executadas em triplicata e os resultados foram 

comparados e contrastados observando alteração de cor e precipitação de 

partículas. 

 

Caracterização físico-química dos extratos etanólicos de folhas e galhos de 

C. adamantium. 

(0023) Os resultados da prospecção fitoquímica para os extratos etanólicos 

das folhas e galhos de C. adamantium estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultados das análises fitoquímicas dos extratos etanólicos das folhas e 
galhos de C.adamantium, fenóis totais, flavonoides, pH e condutividade elétrica. 

Testes 
          C. adamantium 

ETOHfolhas ETOHgalhos 

Fenóis + + 

Taninos ++ +++ 

Flavonóides ++ +++ 

Antocianidinas, antocianinas + + 

Leucoantocianidinas, catequinas  
e flavonas 

+ + 

Cumarinas +++ ++ 

Triterpenóides - - 

Esteróides - - 

Saponinas ++ + 

Glicosídeos cardiotônicos + ++ 

Alcalóides          - - 

C. F. Totais mg.g-1 (ácido gálico) 12,78 ± 0,53 3,51 ± 0,18 

FI. mg.g-1 (quercetina) 9,63 ± 0,01 0,54 ± 0,00 

pH 5,30 ± 0,01 5,43 ± 0,06 

Condutividade (µS cm-1) 17,92 ± 0,08 21,67 ± 0,07 

ETOHfolhas= extrato etanólico das folhas de C. adamantium;  
ETOHgalhos= extrato etanólico dos galhos C. adamantium.  
C.F.= compostos fenólicos;  
Fl= flavonóides.  
Pequena intensidade (+), média (++), grande (+++) e, inexistente (-).  
Os resultados numéricos estão acompanhados do desvio padrão. 

 

(0024) Foi detectada a presença de compostos fenólicos (fenóis, taninos 

condensados e hidrolisáveis e flavonóides) tanto no extrato etanólico das 

folhas como nos galhos de C. adamantium, com uma maior concentração de 

taninos e flavonóides nos galhos. O teste específico para taninos, com 

adição de gelatina e cloreto de sódio, indicou a presença do composto nos 
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extratos etanólicos das folhas e galhos de C. adamantium, havendo maior 

concentração nos galhos em relação às folhas. 

 

(0025) Dentre as classes de flavonóides pesquisadas, foram encontrados 

flavonóis, flavonas, xantonas, antocianidinas, antocianinas, 

leucoantocianidinas, catequinas e flavonas nos dois extratos etanólicos 

estudados de C. adamantium (folhas e galhos). 

 

(0026) Foram obtidos resultados positivos quanto à presença de saponinas, 

sendo detectada espuma à agitação nos dois extratos etanólicos de C. 

adamantium(folhas e galhos). Cumarinas também foram encontradas nos 

extratos etanólicos de C. adamantium (folhas e galhos) sendo a maior 

concentração no extrato das folhas. 

 

(0027) Glicosídios cardiotônicos foram predominantes no extrato etanólico 

dos galhos, embora também tenham sido detectados em menor quantidade 

no extrato etanólico das folhas de C. adamantium. Triterpenóides não foram 

encontrados no extrato etanólico de C. adamantium. 

 

(0028) O conteúdo de fenóis totais expresso por mg.g-1 (ácido gálico) foi de 

12,78 ± 0,53 para o extrato das folhas de C. adamantium e 3,51 ± 0,18 para 

os galhos. O conteúdo de flavonóides expresso em mg.g-1 (quercetina) foi 

de 9,63 ± 0,01 para as folhas de C. adamantium e de 0,54 ± 0,00 para os 

galhos. 

 

(0029) O pH médio do extrato etanólico das folhas de C. adamantium foi de 

5,30 ± 0,01 e dos galhos de 5,43 ± 0,06. Ambos indicaram leve tendência à 

acidez. Para a condutividade elétrica média, os valores foram de 17,92 ± 

0,08 para o extrato das folhas de C. adamantium e de 21,67 ± 0,07 para o 

extrato etanólico dos galhos. 
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(0030) No extrato dos galhos de C. adamantium foram identificadas duas 

classes de flavonóides; duas classes de fenóis ou taninos e quatro classes 

de terpenos. 

 

Teste para fenóis e taninos 

(0031) A um volume de 3 mL do extrato etanólico de folhas e galhos de C. 

adamantium foi adicionado três gotas de solução de cloreto férrico (FeCl3). 

Após agitação vigorosa, verificou-se a variação de cor ou a formação de 

precipitação abundante e escura. Em outro tubo de ensaio foi preparado o 

teste controle para a presença de fenóis e taninos, usando 3 mL de água e 

3 gotas de FeCl3.  

 

(0032) A formação de coloração variável entre azul e vermelho, indicou 

presença de fenóis comparada com o teste controle. Precipitado escuro de 

tonalidade azul indicou presença de taninos hidrolisáveis e precipitado 

verde, a presença de taninos condensados. 

 

Teste para taninos 

(0033) A um volume de 2 mL do extrato etanólico de folhas e galhos de C. 

adamantium foi adicionado 10% de cloreto de sódio (NaCl) e solução de 

gelatina a 1% (Galena), gota a gota.   

 

(0034) O teste foi considerado positivo para taninos ao formar precipitado ou 

turvação. 

 

Teste para flavonóides (flavonóis, flavonas e xantonas) 

(0035) A presença de flavonóides foi avaliada pela Reação de Shinoda (Silva 

et al., 2010). A um volume de 2 mL do extrato etanólico de folhas e galhos 

de C. adamantium foi adicionado 2 mL de ácido clorídrico (HCl) concentrado 

(PA A.C.S Sal-R) e 0,5 cm de magnésio (Mg) em fita.  
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(0036) O teste foi considerado positivo quando o produto da reação 

desenvolveu coloração rósea a vermelha.  

 

(0037) Após o fim da efervescência, foi observada, por comparação, a 

mudança na cor da mistura da reação em tubos previamente acidulados. O 

aparecimento ou intensificação da cor vermelha indicou a presença de 

flavonóis, flavonas e/ou xantonas livres. 

 

Teste para flavonóides (antocianidinas, antocianinas e flavonóis) 

(0038) Foram preparados três tubos de ensaio com 3 mL do extrato etanólico 

de folhas e galhos de C. adamantium em cada um. O primeiro foi acidulado 

até pH 3, com ácido acético (C2H4O2); o segundo e o terceiro tubo foram 

alcalinizados até o pH 8,5 e 11 respectivamente, usando solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) a 5%. A mudança na coloração do material foi 

analisada segundo quadro 1. 

 

Quadro 1 - Alterações observadas na coloração do meio a serem avaliadas para o teste 
para antocianidinas, antocianinas e flavonóides. 

Classes de 
substâncias 

Coloração do meio 

Ácido 
(pH3,0) 

Alcalino 
(pH8,5) 

Alcalino 
(pH 11) 

Antocianidinas e 
Antocianinas 

Vermelho Lilás Azul púrpura 

Flavonois - - Vermelho púrpura 

 

Teste para flavonóides (leucoantocianidinas, catequinas e flavonas) 

(0039) Foram preparados dois tubos de ensaio com 3 mL de extrato etanólico 

de folhas e galhos de C. adamantium em cada um. O primeiro tubo foi 

acidificado por adição de HCl para que seu pH estivesse entre 1,0 e 3,0 e o 

segundo tubo foi alcalinizado com NaOH a 5% para que seu pH estivesse 

em torno de 11,0.  
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(0040) Os tubos foram levados à placa de aquecimento à 38º C por 3 min em 

um Becker com água destilada. A mudança na coloração do material foi 

analisada segundo quadro 2. 

 

Quadro 2 - Alterações observadas na coloração do meio a serem avaliadas para o teste 
para leucoantocianidinas, catequinas e flavonas. 

Classes de substâncias 
Coloração do meio 

Ácido 
(pH 1,0 a 3,0) 

Alcalino 
(pH 11) 

Leucoantocianidinas Vermelho - 

Catequinas Pardo-Amarelo - 

Flavonas - Vermelho-Laranja 

 

Saponinas 

(0041) Em um tubo de ensaio com 3 mL do extrato etanólico de folhas e 

galhos de C. adamantium, foi acrescentado 5 mL de água destilada. O tubo 

foi agitado em Vortex VM 3000 (Gemmy Industrial) por 3 min e após a 

agitação, observou-se a formação ou não de espuma persistente e 

abundante (colarinho), o que indicou a presença de saponinas. 

 

Cumarinas 

(0042) Em um tubo de ensaio com 3 mL do extrato etanólico de folhas e 

galhos de C. adamantium, adicionou-se 1mL de solução alcalina de NaOH a 

5%. O aparecimento de coloração amarela indicou resultado positivo para a 

presença de cumarinas. 

 

Glicosídeos cardiotônicos 

(0043) Avaliados pela reação de Keller-Kiliani (Silva et al., 2010). A um 

volume de 3 mL do extrato etanólico de folhas e galhos de C. adamantium 

foi adicionado 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, contendo sais 

férricos. O teste foi considerado positivo quando ocorreu a formação de um 

anel vermelho pardo. 
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Teste para esteróides e triterpenóides 

(0044) Avaliados pela reação de Liberman-Buchard (Silva et al., 2010). 

Adicionou-se 15 mL do extrato etanólico de folhas e galhos de C. 

adamantium em um funil de separação e 15 mL de água destilada, para 

formar uma solução hidroalcoólica e possibilitar a extração líquido:liquido 

(v:v) com diclorometano. Foi adicionado 1 mL de anidrido acético (C4H6O3), 

agitado e adicionado três gotas de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, na 

capela.  

 

(0045) Após agitação suave foi observado o desenvolvimento de cores. Azul 

escuro seguido de verde foi considerado indicativo da presença de 

esteroides livres. A cor parda até vermelha indicou a presença de 

triterpenóidespentacíclicos livres. 

 

Determinação dos fenóis totais pelo método Folin-Ciocalteu’s 

(0046) O teor de fenóis totais do extrato etanólico de folhas e galhos de C. 

adamantium foi mensurado utilizando metodologia adaptada de Sousa e 

colaboradores (2007), empregando o Método Folin-Ciocalteu’s.  

 

(0047) Foram analisadas 100 mg de cada amostra em espectrofotômetro 

Evolution60 (ThermoScientific®) na região de 750 nm, por interpolação da 

absorbância das amostras por meio da curva de calibração (y = 0,0763x - 

0,0227; R² = 0,9991) construída com padrões de ácido gálico (10 a 300 

μg.mL-1).  

 

(0048) O delineamento experimental foi de três repetições para cada 

concentração e o cálculo das médias foi acompanhado do desvio padrão. 

 

Determinação dos flavonóides totais 

(0049) Para quantificação dos flavonóides do extrato etanólico de folhas e 

galhos de C. adamantium, utilizou-se como padrão quercetina (0,5 mg.mL-1) 
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para construção da curva de calibração nas concentrações de: 200; 300; 

400; 550; 700; 800 μg.mL-1 (y= 0,132 x + 0,0353 R² = 0,9949) (SOBRINHO 

et al., 2008).  

 

(0050) As análises foram realizadas em espectrofotômetro Evolution60 

(ThermoScientific®) no comprimento de onda de 420 nm. Foram realizadas 

três repetições para cada concentração e o cálculo das médias foi 

acompanhado do desvio padrão. 

 

Determinação do pH 

(0051) Para avaliação do potencial hidrogeniônico foi utilizado potenciômetro 

digital DM-20 (Digimed ®). Foram realizadas três repetições para cada 

amostra do extrato etanólico das folhas e galhos de C. adamantium. O 

cálculo das médias foi acompanhado do desvio padrão. 

 

Determinação da condutividade elétrica 

(0052) Para avaliação da condutividade elétrica foi utilizado condutivímetro 

da marca DM3 (Digimed ®). Foram realizadas três repetições para cada 

amostra do extrato etanólico das folhas e galhos de C. adamantium. O 

cálculo das médias foi acompanhado do desvio padrão. 

 

Cromatografia em camada delgada (CCD) 

(0053) A determinação do perfil cromatográfico dos extratos etanólicos das 

folhas e galhos de C. adamantium por CCD foi realizada por meio da técnica 

de cromatografia por adsorção em placa.  

 

(0054) Como reagentes e soluções foram utilizados para a primeira fase 

móvel (8:2): hexano (CH₃CH₂) e acetato de etila (C4H8O2); para a segunda 

fase móvel (9:1): clorofórmio (CHCl3) e metanol (CH4O) e para a terceira fase 

móvel (6,5:3,0:0,5) (v:v:v): clorofórmio; metanol e água. Os reveladores 

utilizados estão descritos no quadro 3. 
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Quadro 3 - Reveladores utilizados para a CCD dos extratos etanólicos das folhas e 
galhos de C. adamantium. 

Compostos a avaliar Revelador Componentes 

Compostos a avaliar Sulfato cérico 
Sulfato cérico (Ce(SO4)2) 

Água destilada q.s.p. 100 mL 

Taninos e fenóis Cloreto férrico 
Cloreto férrico (FeCl3) 5% 

Água destilada q.s.p. 100 mL 

Terpenos 
Lieberman 
Burchard 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 0,1 mL 

Anidrido acético (C4H6O3) 5 mL 

Alcalóides Drangerdoff 

Carbonato de bismuto (Bi2O2(CO3))5 g 

Iodeto de potássio (KI) 25 g 

Ácido clorídrico (HCL) 12 mL 

 

(0055) Com bastão de vidro foi retirada uma pequena quantidade do extrato 

etanólico das folhas e posteriormente dos galhos de C. adamantium e 

transferido para um tubo de ensaio. Foi adicionado 1 mL de álcool etílico 

para dissolução do extrato e em seguida agitou-se em vórtex VM 3000 

(Gemmy Industrial).  

 

(0056) As placas de cromatografia foram cortadas com 5 cm de altura, sendo 

sua largura determinada pelo tamanho do Becker utilizado. Os extratos 

foram pipetados uma vez na placa de cromatografia. A placa com o extrato 

foi colocada nas fases móveis presentes nos Becker, que permaneceram 

tampados. 

 

(0057) O revelador adequado a cada fase foi borrifado nas placas contendo 

as amostras em quantidade suficiente para preenchê-las e após a secagem, 

procedeu-se a leitura das corridas e cálculo do fator de retenção (Rf) 

segundo a equação: 

 

(0058) Onde:  

(0059) RF = fator de retenção;  
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(0060) DME = deslocamento móvel do extrato;  

(0061) DMS = deslocamento móvel do solvente. 

 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD)  

(0062) A cromatografia em camada delgada para o extrato etanólico das 

folhas e dos galhos de C. adamantium revelou a presença de flavonóides, 

fenóis ou taninos e terpenos, conforme detalha a Tabela 2 e 3.  

 

(0063) No extrato das folhas de C. adamantium foram identificadas sete 

classes de CCD para o extrato etanólico dos galhos de C.adamantium 

flavonóides. Em relação aos fenóis ou taninos, também foram localizados 

sete compostos diferentes. Foram observadas cinco classes de terpenos. 

Tabela 2 – Resultado da cromatografia por arraste a vapor para o extrato etanólico das 
folhas e galhos de C. adamantium CCD para o extrato etanólico das folhas de C. 

adamantium (CCD para o extrato etanólico das folhas de C. adamantium) 

 

Efluentes 
Sulfato cérico 
(Flavovóides) 

Cloreto férrico (Taninos e 
fenóis) 

Liberman-Buchard 
(Terpenos) Dragendorff (Alcalóides) 

  
Hex/Ac
TEOH 

CH2Cl2/
MeOH 

CH2Cl2/
MeOH/

H2O 

Hex/Ac
TEOH 

CH2Cl2/
MeOH 

CH2Cl2/
MeOH/

H2O 

Hex/Ac
TEOH 

CH2Cl2/
MeOH 

CH2Cl2/
MeOH/

H2O 

Hex/Ac
TEOH 

CH2Cl2/
MeOH 

CH2Cl2/
MeOH/

H2O 

Fator de 
correção 

(Rf*) 

0,4242 0,3056 0,8966 0,5000 0,4194 0,7879 0,2381 0,1707 0,9706       

0,5758 0,9167  0,6750 0,9032 0,9697  0,9756 0,7941    

0,6970     0,9063                 

0,9697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          Hex= hexano; AcTEOH= acetato de etila; CH2Cl2 = diclorometano; MeOH = Metanol; H2O = água; Rf = fator de correção. 

 
 

Tabela 3 – Resultado da cromatografia por arraste a vapor para o extrato etanólico das 
folhas e galhos de C. adamantium CCD para o extrato etanólico das folhas de C. 

adamantium (CCD para o extrato etanólico dos galhos de C.adamantium) 

 

Efluentes 
Sulfato cérico 
(Flavovóides) 

Cloreto férrico (Taninos e 
fenóis) 

Liberman-Buchard 
(Terpenos) Dragendorff (Alcalóides) 

  
Hex/Ac
TEOH 

CH2Cl2/
MeOH 

CH2Cl2/
MeOH/

H2O 

Hex/Ac
TEOH 

CH2Cl2/
MeOH 

CH2Cl2/
MeOH/

H2O 

Hex/Ac
TEOH 

CH2Cl2/
MeOH 

CH2Cl2/
MeOH/

H2O 

Hex/Ac
TEOH 

CH2Cl2/
MeOH 

CH2Cl2/
MeOH/

H2O 

Fator de 
correção 

(Rf*) 

  0,9167 0,8966   0,9355 0,9697 0,1429 0,1707 0,9706       
       1,0000     

                        

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
           Hex= hexano; AcTEOH= acetato de etila; CH2Cl2 = diclorometano; MeOH = Metanol; H2O = água; Rf = fator de correção  
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Atividade antioxidante pelo sequestro de radicais DPPH 
(0064) A capacidade antioxidante dos extratos etanólicos das folhas e galhos 

de C. adamantium foi avaliada pela presença do radical livre estável DPPH 

(2,2-difenil1picril-hidrazil), segundo método descrito por Silvério, Castro e 

Miranda (2013). 

 

(0065) Como padrão positivo foi utilizado o ácido L-ascórbico C6H8O6 

(Vitamina C) por sua comprovada ação antioxidante (WEILER, 2010). O 

ácido L-ascórbico é um composto hidrossolúvel vital para o funcionamento 

celular e que age como antioxidante em muitos processos celulares, 

especialmente na pele. Inibe a melanogênese convertendo doopaquinona 

em DOPA, impedindo a formação da melanina (MANELA-AZULAY, 2003; 

SILVÉRIO, CASTRO e MIRANDA, 2013). 

 

(0066) Uma alíquota de 2,0 mg de DPPH foi dissolvida em 100 mL de etanol, 

resultando em uma solução de concentração 20 mg.L-1 (500 µM), com 

absorbância em torno de 0,4 U. Alíquotas de volumes entre 0 e 1000 µL das 

soluções estoque da amostra do extrato etanólico de folhas e galhos de C. 

adamantium e de ácido Lascórbico foram transferidas. Foi adicionado etanol, 

até completar o volume em 1 mL. Em seguida, foram adicionados 4 mL de 

DPPH. As misturas foram deixadas em repouso em local escuro, por 30 

minutos, e suas absorbâncias medidas a 517 nm. 

 

(0067) Soluções de compensação foram feitas usando apenas etanol no 

lugar da solução de DPPH e serviram como controle negativo. Todas as 

medidas foram realizadas em três experimentos independentes, cada um 

em triplicata, e os resultados foram expressos em mg.L-1 como média e 

desvio padrão. 

 

(0068) A capacidade antioxidante foi calculada pela equação abaixo como 

sendo o percentual de DPPH sequestrado em cada concentração: 
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(0069) Os dados obtidos foram usados para calcular a porcentagem de 

atividade antioxidante (%AA), que corresponde à quantidade de DPPH 

consumida pelo antioxidante. Posteriormente, foi calculada a concentração 

eficiente (CE50), entendida como a quantidade de antioxidante necessária 

para decrescer a concentração inicial de DPPH em 50%. Esse índice é 

relevante porque quanto maior o consumo de DPPH por uma amostra, 

menor será a sua CE50 e maior a sua atividade antioxidante (SOUSA et al., 

2007). 

 

(0070) A porcentagem de atividade antioxidante (%AA) corresponde à 

quantidade de DPPH consumida pelo antioxidante. A %AA dos extratos 

etanólicos das folhas e galhos de C. adamantium em diferentes 

concentrações estão expressos na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Atividade antioxidante dos extratos etanólicos das folhas e galhos de C. 
adamantium. 

Concentração (g) AA (%) ETOHfolhas AA (%) ETOHgalhos 

0,1 93,91 93,9 

0,1 93,15 93,87 

0,3 91,15 93,79 

0,4 84,71 93,65 

0,5 85,1 91,57 

0,6 84,86 92,84 

0,7 83,09 94,41 

0,8 82,07 92,49 

0,9 81,26 92,34 

1,0 80,88 88,43 
ETOHfolhas = extrato etanólico das folhas de C. adamantium;  
ETOHgalhos= extrato etanólico dos galhos C. adamantium;  
AA(%)=atividade antioxidante. 
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(0071) A quantidade de antioxidante necessária para decrescer a 

concentração inicial de DPPH em 50% é denominada concentração eficiente 

(CE50). Quanto maior o consumo de DPPH por uma amostra, menor será a 

sua CE50 e maior a sua atividade antioxidante (SOUSA et al., 2007).  

 

(0072) Os valores de CE50 para os extratos etanólicos de folhas e galhos de 

C. adamantiumestão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 5 – Atividade antioxidante CE50 dos extratos etanólicos das folhas e galhos de C. 
adamantium e do padrão ácido ascórbico. 

Composto avaliado CE50 

Ácido L-ascórbico 56,46±0,38 

ETOHfolhas 83,27±2,49 

ETOHgalhos 34,68±0,88 

ETOHfolhas = extrato etanólico das folhas de C. adamantium;  
ETOHgalhos= extrato etanólico dos galhos C. adamantium;  
CE50=concentração eficiente. 

 

Espectrofotometria na região do R-UV  

(0073) A espectrofotometria de absorção no espectro da R-UV (nas 

absorbâncias 290 a 400 nm) dos extratos etanólicos das folhas e galhos de 

C. adamantium foi realizada em espectrofotômetro Evolution60 

(ThermoScientific ®). Foram realizadas três repetições e o cálculo das 

médias foi acompanhado do desvio padrão. 

 

(0074) Na varredura espectrofotométrica dos extratos etanólicos das folhas 

e galhos de C. adamantium, os dois extratos apresentaram absorção nos 

comprimentos de onda da R-UV, conforme demonstrado na Figura 1, com 

espectro da radiação UV-A e UV-B (290nm a 400nm), em que a Absorbância 

média do extrato etanólico das folhas é representado pelas colunas pretas, 

enquanto que as dos galhos é representado pelas colunas hachurado. O 

eixo x corresponde aos comprimentos de onda em que a varredura foi 

realizada, e o eixo Y corresponde à absorbância média de cada extrato 

etanólico. 
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(0075) Já na Figura 2 ilustra-se a absorbância média dos extratos etanólicos 

das folhas (linha contínua) e dos galhos (linha pontilhada) de C. 

adamantiumno espectro da R-UVB (290 nm a 320 nm), uma vez que a 

absorbância nessa faixa de radiação é o parâmetro utilizado para cálculo do 

FPS. 

 

(0076) Os resultados para a determinação do FPS dos extratos etanólicos 

avaliados foram calculados segundo a metodologia de Mansur e 

colaboradores (1986) e descrita por Rosa e colaboradores (2008) e estão 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – FPS do extrato etanólico das folhas e galhos de C. adamantium. 

Comprimento 
de onda (nm) 

E X I BS ETOHfolhas PS ETOHfolhas BS ETOHgalhos PS ETOHgalhos 

290 0,015 2,58 1,44 3,53 2,14 

295 0,082 2,68 8,15 3,63 11,99 

300 0,287 3,73 39,82 3,73 43,32 

305 0,328 4,05 49,34 4,14 54,87 

310 0,186 4,38 30,31 4,38 32,97 

315 0,084 4,46 13,91 4,59 15,59 

320 0,018 4,11 2,75 4,27 3,11 

FPS (Médio) 20,82  23,43 

ETOHfolhas= extrato etanólico das folhas de C. adamantium;  
ETOHgalhos= extrato etanólico dos galhos C. adamantium.  
EE X I = Relação efeito eritemogênico  
(EE) X intensidade da radiação (I) conforme o comprimento de onda (ƛ);  
ABS = absorbância;  
FPS = fator de proteção solar. 

 

(0077) Para o extrato das folhas de C. adamatium foi obtido o valor médio de 

FPS de 21 e para o extrato dos galhos o valor médio de FPS de 23. 

 

(0078) Para determinar o FPS in vitro foi utilizado o método de Mansur e 

colaboradores (1986), para uma avaliação rápida e eficaz, apresentando 

excelente correlação com resultados in vivo, sendo amplamente citado e 

discutido na literatura (MANSUR et al., 1986; RIBEIRO, 2004; ARAUJO e 

SOUZA, 2008; ROSA et al., 2008; VIOLANTE et al., 2009; VELASCO et al., 

2011; MANSUR, 2011; SOUZA, CAMPOS e PACKER, 2013).  
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(0079) O extrato etanólico das folhas e galhos de C. adamantium foi 

submetido à leitura em espectrofotômetro Evolution60 (ThermoScientific ®) 

para a determinação das absorbâncias na faixa de comprimento de onda de 

290 a 320 nm (faixa da radiação UV-B), sendo a absorbância mensurada a 

cada 5 nm. Após a varredura, os dados foram submetidos à equação abaixo 

proposta por Mansur e colaboradores (1986), que relaciona o efeito 

eritematogênico e a intensidade da radiação (EE X I). 

(0080)  

(0081) Onde:  

(0082) FPS = fator de proteção solar; 

(0083) FC = fator de correção (=10), determinado de acordo com dois filtros 

solares de FPS conhecidos de tal forma que um creme contendo 8% de 

homossalato resultasse no FPS 4;  

(0084) EE(ƛ) = efeito eritemogênico da radiação de comprimento de onda 

(ƛ);  

(0085) I (ƛ) = a intensidade da luz solar no comprimento de onda (ƛ)  

(0086) Abs (ƛ) = a absorbância da formulação no comprimento de onda (ƛ). 

 

(0087) Os valores de EE (ƛ) e I (ƛ), descritos no quadro 4, foram calculados 

por Sayre e colaboradores (1979), citado por Borghetti e Knorst (2006). 

 
Quadro 4 - Relação efeito eritemogênico (EE) versus intensidade da radiação (I) 

conforme o comprimento de onda (ƛ). 

I (nm) EE x I 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

S 1,0000 
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(0088) Ensaio de inibição da tirosinase 

(0089) A atividade da tirosinase foi determinada por meio do ensaio descrito 

por Silvério, Castro e Miranda (2013). O inibidor utilizado como controle 

positivo foi o ácido Kójico (5-hidroxi-hidroximetil-β-pirona). Essa substância 

é um agente natural obtido do fungo Aspergillusoryzae e age inibindo a 

atividade da enzima tirosinase, sendo comercialmente utilizado em 

formulações dermocosméticas como despigmentante, pois impede a 

formação de melanina, pela captura de íons cobre necessária a atividade da 

tirosinase (OLIVEIRA et al., 2007; SOUZA, 2011). 

 

(0090) Para cada amostra foram preparadas 3 soluções: uma contendo 500 

µL de tampão fosfato (pH 7,0), 2 mL de tirosinase de cogumelo 

(Agaricusbisporus) (200 U.mL-1) adquirida da Sigma Chemical e 50 µL da 

amostra da solução com extrato etanólico das folhas ou dos galhos de C. 

adamantium (1000 ppm); outra contendo 500 µL de tampão fosfato (pH 7,0), 

2 mL da tirosinase de cogumelo (200 U.mL-1) e 50 µL de etanol e outra 

contendo 500 µL de tampão fosfato (pH 7,0), 2 mL de tirosinase de cogumelo 

(200 U.mL-1) e 50 µL de ácido Kójico (1000 ppm). 

 

(0091) Após 5 min de preparo, 2 mL de solução de 2 mM de L-tirosina foram 

adicionados a cada solução teste. A absorção a 475 nm foi monitorada em 

função do tempo (30 e 60 min). A variação da absorbância foi comparada na 

presença e ausência dos extratos etanólicos das folhas e galhos de C. 

adamantium para verificar a ocorrência de inibição da tirosinase. 

 

(0092) O resultado do teste de inibição da enzima tirosinase dos extratos 

etanólicos das folhas e dos galhos de C. adamantium está expresso na 

Figura 3, na qual apresenta-se o percentual de ação dos extratos etanólicos 

de folhas e galhos C. adamantium e do ácido kójico em relação à enzima 

tirosinase (100%). Para a leitura 475nm nos tempos 0 (preto); 30 (cinza) e 

60 minutos (hachurado).  
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(0093) Não houve inibição significativa da tirosinase dos extratos etanólicos 

quando comparados ao controle positivo, obtendo valores médios de 

absorbância superiores ao ácido Kójico. 

 

(0094) Com o objetivo de avaliar o mecanismo de ação dos extratos 

etanólicos de C. adamantium foi verificado o perfil de absorção da solução 

de ácido Kójico com os extratos, na faixa entre 290 a 400 nm, sendo os 

resultados expressos na Figura 4, em que a concentração média da 

absorbância na mistura do ácido kójico e dos extratos etanólicos das folhas 

estão representados por colunas preta, enquanto que os galhos estão 

representados por coluna hachurado. 

 

(0095) Ao adicionar o cobre às soluções, foi verificado um aumento do perfil 

de absorção do extrato das folhas e diminuição da absorbância média do 

extrato dos galhos, indicando que possuem características diferentes de 

ação. No extrato dos galhos (coluna hachurado) ocorreu a redução da 

absorção com a adição do cobre. No extrato das folhas (coluna preta) foi 

observado o aumento dos picos máximos de absorção conforme 

demonstrado na Figura 5. 

 

(0096) Ao adicionar EDTA, o extrato das folhas (coluna preta) de C. 

adamantium mantiveram o perfil de absorção sem elevação significativa em 

relação à adição de cobre anteriormente realizada. No extrato dos galhos 

(coluna hachurado) foi observado aumento na absorção, conforme 

demonstrado na Figura 6. 

 

Da Quelação com íons Cu2+ 

(0097) O termo quelante é aplicado ao composto químico formado por um 

íon metálico unido por várias ligações covalentes a uma estrutura 

heterocíclica de compostos orgânicos como aminoácidos ou peptídeos. O 
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cobre é um elemento químico classificado como metal de transição, que 

pode ser quelado pela tirosinase como inibidor incompetitivo (CHANG, 

2009).  

 

(0098) Conforme proposto por Silvério, Castro e Miranda (2013), a 

capacidade quelante em relação aos íons Cu2+ do extrato etanólicodas 

folhas e galhos de C. adamantium foi avaliada por medidas de absorbância 

na faixa entre 260 a 500 nm. 

 

(0099) Inicialmente foi encubado 500 µL da solução do extrato etanólico das 

folhas e galhos de C. adamantium (1000 ppm), 500 µL da solução de ácido 

kójico (1000 ppm) e 2 mL de tampão fosfato (pH 6,5) sendo obtido 2 

amostras. Em seguida, foi realizada a leitura da absorbância na faixa entre 

260 a 500 nm. 

 

(00100) Após a leitura foi adicionado 100 µL da solução de sulfato de cobre 

(CuSO4) às amostras e foi verificada novamente a absorbância. Após, foi 

adicionado 100 µL da solução de EDTA (250 µM). O EDTA (ácido etileno 

diamino tetracético dissódico) é um poderoso oxidante que potencializa a 

quelação de metais (SATO et al., 2010).  

 

(00101) Foi realizada novamente a leitura de absorbância verificando a 

ocorrência de alteração das medidas anteriores. 

 

Toxicidade frente à Artemia salina 

(00102) Foram utilizadas larvas do 2° estágio, obtidas de cistos de A. salina 

eclodidos em solução salina após 48 hs, sob iluminação parcial. Os testes 

preliminares foram realizados em várias concentrações: 0,5; 0,25, 0,125; 

0,062 e 0,031 mg.mL-1 a partir de uma solução estoque de 0,5 mg.mL-1, 

preparada adicionando-se 0,015g da amostra do extrato etanólico das folhas 

Petição 870190044592, de 13/05/2019, pág. 24/26



Página 23 de 24 
 

e galhos de C. adamantium em um volume final de 30 mL de solução salina 

a 1% de dimetilsulfóxido (CH₃)₂SO (DMSO). 

 

(00103) Em cada concentração, foram utilizadas 10 larvas. Os testes foram 

realizados em quadruplicata. Como controle branco foi utilizado a água 

declorada e como controle negativo a rotenona (C23H22O6), substância 

química inodora usada como inseticida que ocorre naturalmente nas raízes 

e talos de muitas plantas (ROBERTSON e SMITH-VANI, 2008). 

 

(00104) Em todos os testes, as larvas foram deixadas em contato com as 

soluções dos extratos etanólicos das folhas e galhos de C. adamantium por 

24h. Em seguida, foi determinado o número de mortos e sobreviventes e 

realizada a contagem dos indivíduos mortos. Os dados foram expressos em 

percentual de mortalidade. 

 

(00105) Os dados de mortalidade foram obtidos por meio de três ensaios, cada 

um com quatro réplicas para cada concentração e seus respectivos controles 

negativo apenas com solução salina e positivo com rotenona foram 

submetidos ao método Probit (McLAUGHLIN, ROGERS e ANDERSON, 

1998), pelo software Leora® e a análise foi estabelecida pelas faixas de 

correlação de 0,90; 0,95 e 0,99 definindo então os valores das 

concentrações letais para 10, 50 e 90%.  

 

(00106) Os extratos etanólicos das folhas e dos galhos de C. adamantium 

apresentaram toxicidade. Valores tóxicos abaixo de 100 mg.mL-1 são 

considerados concentrações letais para 50% das populações expostas 

(CL50) (MEYER et al., 1982; LHULLIER, HORTA e FALKENBERG, 2006). 

As concentrações letais foram 0,106 e 0,065 mg.mL-1 para os respectivos 

extratos etanólicos das folhas e galhos (tabela 6).  
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Tabela 6 – Valores médios de toxidade dos extratos das folhas e dos galhos de C. 
adamantium sobre A.salina. 

Concentração letal Valor médio (mg.mL-1) ETOHfolhas Valor médio (mg.mL-1) ETOHgalhos 

CL10 0,014 0,007 

CL50 0,106 0,065 

CL90 0,810 0,600 

ETOHfolhas = extrato etanólico das folhas de C. adamantium;  
ETOHgalhos= extrato etanólico dos galhos C. adamantium;  
CL=concentração letal. 

 

(00107) Ao verificar a dispersão entre os valores obtidos na correlação de 95% 

(p<0,05), na comparação da concentração do extrato e dos valores do 

controle padrão, o valor do Chi-Q foi de 17,1786 para as folhas e 13,9399 

para os galhos com uma dispersão relativa. A variação entre os valores 

definidos para concentrações dentro de cada grupo, dos respectivos 

extratos, ficou em 0,78 e 0,63 bem próxima a unidade, e a variação individual 

em relação a reta foi 1,415±0,195 e 1,325±0,198. 

 

CONCLUSÃO  

(00108) Após a análise dos dados deste estudo foi possível concluir que os 

extratos etanólicos das folhas e galhos de C. adamantium apresentam 

compostos fenólicos, sobretudo taninos, cumarinas e flavonóides, havendo 

uma maior concentração de taninos e flavonóides nos galhos, fator este que 

sugere alta atividade antioxidante e alta absorção nos comprimentos de 

onda da R-UV, e portanto, indicando atividade fotoprotetora.  

 

(00109) A atividade antioxidante foi confirmada pelo ensaio com o radical livre 

DPPH e padrão ácido ascórbico, e concomitantemente, os extratos 

apresentaram valores de proteção solar altos para as folhas (FPS 21) e para 

os galhos (FPS 23), quando comparados a outras espécies citadas na 

literatura, motivo pelo qual o presente estudo aponta esta matéria como uma 

alternativa natural a ser introduzidos em formulações fotoprotetoras e 

dermocosméticas para aumento do fator de proteção solar.  
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REIVINDICAÇÃO 

 

1. APLICABILIDADE DE EXTRATO ETANÓLICO DE CAMPOMANESIA SP 

EM FORMULAÇÕES FOTOPROTETORAS E DERMOCOSMÉTICAS 

caracterizado por utilizar o extrato etanólico de Campomanesia adamantium 

em ensaios de caracterização físico-químicas, para evidência de suas 

composições e concentrações e potenciais aplicabilidades em formulações 

naturais dermocosméticas e fotoprotetoras. 

2. APLICABILIDADE DE EXTRATO ETANÓLICO DE CAMPOMANESIA SP 

EM FORMULAÇÕES FOTOPROTETORAS E DERMOCOSMÉTICAS, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo uso de extrato etanólico 

obtido especificamente das folhas e galhos da planta, em virtude de sua 

maior concentração compostos fenólicos, sobretudo taninos e flavonoides. 

3. APLICABILIDADE DE EXTRATO ETANÓLICO DE CAMPOMANESIA SP 

EM FORMULAÇÕES FOTOPROTETORAS E DERMOCOSMÉTICAS, de 

acordo com a reivindicação 1 e 2, caracterizado por sua alta ação 

fotoprotetora, se em comparado com outras espécies citadas na literatura, 

mediante absorção dos comprimentos de onda R-UV. 

4. APLICABILIDADE DE EXTRATO ETANÓLICO DE CAMPOMANESIA SP 

EM FORMULAÇÕES FOTOPROTETORAS E DERMOCOSMÉTICAS, de 

acordo com a reivindicação 1, 2 e 3, caracterizado por inatividade sobre o 

mecanismo de melanogênese da pele, decorrente da inibição insignificante 

da tirosinase, se em comparado ao controle de ácido kójico. 

5. APLICABILIDADE DE EXTRATO ETANÓLICO DE CAMPOMANESIA SP 

EM FORMULAÇÕES FOTOPROTETORAS E DERMOCOSMÉTICAS, de 

acordo com a reivindicação 1 e 2, caracterizado por alta condutividade 

elétrica para o extrato da Campomanesia adamantium, fator considerado 

positivo para perspectiva futura de elaboração de um dermocosmético para 

aplicação através de iontoforese cutânea. 
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DESENHOS 
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Figura 3 

 

 
 
 
 
Figura 4  

 

Petição 870190028505, de 25/03/2019, pág. 34/38



Página 3 de 3 
 

Figura 5 

 

 

 

 

Figura 6 
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RESUMO 

 

APLICABILIDADE DE EXTRATO ETANÓLICO DE CAMPOMANESIA SP EM 

FORMULAÇÕES FOTOPROTETORAS E DERMOCOSMÉTICAS refere-se à 

análise e demonstração da potencial aplicabilidade do extrato etanólico de 

Campomanesia adamantium, planta nativa brasileira, cuja atividade antioxidante foi 

confirmada pelo ensaio com o radical livre DPPH e padrão ácido ascórbico, 

concomitantemente, a análise dos extratos apresentaram valores de proteção solar 

altos para as folhas (FPS 21) e para os galhos (FPS 23), quando comparados a 

outras espécies citadas na literatura, motivo pelo qual o presente estudo aponta 

esta matéria como uma alternativa natural a ser introduzida em formulações 

fotoprotetoras e dermocosméticas para aumento do fator de proteção solar. 
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