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As sementes de maracujá são um 
subproduto da indústria alimentícia que 
gera toneladas de descarte anualmente e 
agregar valor é fundamental para um 
aproveitamento adequado. Dentro da 
indústria cosmética, há uma tendência 
crescente na utilização de insumos de 
origem vegetal nas diversas formulações. 
Nos fotoprotetores, os extratos de origem 
vegetal surgem como alternativa para 
aumentar o FPS dos protetores solares já 
existentes, ou até mesmo substituí-los por 
completo. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o teor de fenólicos totais, 
flavonoides, potencial antioxidante e FPS 
in vitro de extratos de semente de P. 
tenuifila e P. setacea, para possíveis 
aplicações como agentes fotoprotetores, 
seguindo os preceitos de química verde e 
sustentabilidade.  

 

 
 
As sementes de ambas as espécies foram 
separadas dos frutos, trituradas e lavadas 
com CH2Cl2 (1:1; m/v). Os extratos 
metanólicos foram obtidos por maceração, 
por 48 horas, em temperatura ambiente, 
utilizando soluções metanólicas de 
concentração 70% v/v. O conteúdo de 
compostos fenólicos totais foi determinado 
de acordo com a metodologia de Rhandir 
et al. (2002) e de flavonoides de acordo 
com Zacarias et al. (2007). A capacidade 
antioxidante foi determinada através da 
redução do DPPH● (2,2- difenil-1- 
picrilhidrazil) pelos compostos 
antioxidantes presentes na amostra 
através do método de Kim et al. (2003). 
Para a determinação do FPS foi realizada 

a varredura em espectrofotômetro entre 
os comprimentos de onda de 200 a 
700nm a fim de se verificar a absorção 
nas regiões ultravioleta A e B (UVA e 
UVB), aplicando a fórmula de Mansur:  

𝐹𝑃𝑆 = 𝐹𝐶.∑𝐸𝐸(𝜆). 𝑖(𝜆).𝐴𝑏𝑠(𝜆)
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Os resultados dos extratos de semente de 
P. tenuifila para fenólicos totais e 
flavonoides foram de 4054,90 µg/mL e 
1,84 µg/mL, respectivamente, 
apresentando capacidade antioxidante de 
85%. Já a P. setacea apresentou teores 
de fenólicos totais de 667,54 µg/mL, 
flavonoides de 2,59 µg/mL e índice de 
inibição do radical DPPH de 76,81%. O 
fator de proteção solar determinado por 
metodologia in vitro de P. tenuifila foi de 
26,34 e de P. setacea de 18,50. 

 
 
 
Os resultados mostraram que ambas as 
espécies tem alto potencial antioxidante, 
teores elevados de fenólicos totais e 
flanovoides. A RDC 237 de 22/08/2002 
(Brasil, 2002) da Legislação Brasileira, 
preconiza que um produto adequado para 
utilização como fotoprotetor em 
cosméticos deve apresentar um Fator de 
Proteção Solar igual ou superior a 2. 
Sendo assim, as sementes de P. tenuifila 
e P. setacea apresentam potencial para 
ser utilizadas como agentes 
fotoprotetores. 
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