
A BIODIVERSIDADE BRASILEIRA 

E SUA IMPORTÂNCIA PARA A PRODUÇÃO 

DOS NUTRACÊUTICOS

A 
quercetina (SR-DQ) é um bioflavonoide (polifenol) obtido 

do faveiro (Dimorphandra mollis Benth, uma espécie 

nativa brasileira) que é a fonte principal para a extração em 

escala industrial da empresa brasileira Sanrisil. 

A quercetina é o mais abundante flavonoide presente na 

dieta humana e representa cerca de 95% do total dos flavo-

noides ingeridos. A cebola, a maçã e brócolis são as fontes 

majoritárias da quercetina, seguido de vinho tin-

to, bagas de framboesa e morango. Tem sido 

muito estudada nas últimas décadas pelo 

potencial antioxidante, anticarcinogêni-

co e seus efeitos protetores aos sistemas 

renal, cardiovascular e hepático. Tem apa-

rência de pó de coloração amarelo-ouro.

 

Os bioflavonoides são uma classe de compostos naturais de 

considerável interesse científico,  terapêutico e nutracêutico. 

Sendo sua atividade antioxidante reconhecida e responsável 

por vários benefícios à saúde.

A ingestão diária de polifenóis tem desempenhado um 

papel importante na redução do risco de desenvolvimento 

de algumas doenças crônicas relacionadas ao estresse oxi-

dativo, como problemas cardiovasculares, câncer, infecções 

e Alzheimer.

O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo, estimada 

em cerca de 20% do número total de espécies do planeta. 

Esse imenso patrimônio genético tem na atualidade valor 

econômico-estratégico inestimável em vários setores indus-
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triais, como no farmacêutico e nutracêutico. As plantas me-

dicinais, aromáticas e bioativas, constituem recurso natural 

muito importante, com grande potencial econômico e são 

fundamentais para aumentar a biodiversidade dos sistemas 

de produção. 

O cultivo de plantas com finalidade de extração de insumos 

medicinais destaca-se também como alternativa de diversifi-

cação da produção local e de geração de renda. No caso da 

empresa Sanrisil, o cerrado brasileiro é um exemplo de aloca-

ção de recursos humanos visando a flora nativa (preservação 

da planta) e colheita de variedades da planta Dimorphandra 
mollis rica em rutina e transformada em quercetina, nutra-

cêutico antioxidante de elevadíssima atividade. 

A sustentabilidade em sistemas de produção agrícola é 

função da promoção da biodiversidade, bem como da compre-

ensão de sua funcionalidade.  Quando inseridas na produção 

da micropropriedades  proporcionam condições de desenvol-

vimento  permanente capaz de contribuir ao equilíbrio entre 

espécies cultivadas para sustento e para geração suplementar 

de renda, fixando o agricultor em determinado local.  

A empresa SANRISIL vem realizando estudos que com-

provam que o potencial antioxidante da quercetina (SR-DQ) 

proveniente da Dimorphandra mollis é 47% superior à similar 

proveniente da Sophora japonica.
A quercetina (SR-DQ) demonstrou qualidade superior 

devido ao grau de pureza similar ao padrão de análise e à 

presença de isoquercetina da Dimorphandra mollis.

SOBRE A SANRISIL

Fundada em 1949,  a Sanrisil é uma empresa brasileira 

com padrão internacional de qualidade e segurança no for-

necimento de uma ampla linha de produtos para indústrias 

nutracêutica, farmacêutica e cosmética. A empresa mantém 

uma constante preocupação em participar do processo de 

acompanhamento de todas as fases desde a escolha das melho-

res regiões até a de-

cisão sobre o melhor 

momento para efe-

tuar a colheita, e 

como resultado tem- 

se a qualidade supe-

rior das matérias-pri-

mas de seus extratos. 

A Sanrisil oferece 

soluções específicas e 

todo suporte técnico 

requerido, através 

de uma equipe alta-

mente qualificada, 

permanecendo sem-

pre atentos nas ten-

dências mundiais e 

desenvolvendo novos 

conceitos aplicados 

às necessidades de 

nossos clientes. É 

hoje uma das maiores 

produtoras mundiais 

de rutina SR-DR e de 

seus derivados como 

a quercetina SR-DQ. 

* Dra. Carla Aparecida Pedriali Moraes é pesquisadora na área de 

antioxidantes da USP e FATEC.
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