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RESUMO 

 

Morus nigra L., conhecida popularmente como “amora-miúra”, é uma espécie utilizada 

na medicina tradicional no tratamento de hiperglicemia, colesterol, problemas 

cardiovasculares, obesidade e gota. O objetivo deste estudo foi realizar o 

desenvolvimento tecnológico do extrato padronizado a partir das folhas pulverizadas 

de M. nigra L.. Para tanto, utilizou-se de métodos de planejamento fatorial (PF), com 

as quais modificou-se as condições experimentais de extração. Para verificação 

analítica de cada tipo de extrato (EEB Mn e EA Mn) e escolha do padrão. Para o EEB 

Mn o planejamento fatorial foi 22 e para o EA Mn foi de 32.  Como variável dependente 

foi determinada por análise de CLAE-DAD a quantificação dos marcadores rutina 

(RUT) e isoquercetina (ISO) nestes extratos. Foi realizada ainda a caracterização 

farmacognóstica do pó das folhas de M. nigra L., identificação de compostos fenólicos 

por LC-MS/MS e o desenvolvimento e validação do método para quantificação de 

flavonoides totais (FT) por espectrofotometria por UV-Vis. Na avaliação 

farmacognóstica obteve-se os seguintes resultados: a determinação de água foi de 

7,56 ± 0,26 %; para distribuição granulométrica de 278,14 µm de tamanho médio; 

cinzas totais foram de 16 ± 0,01 %; cinzas insolúveis em ácido foi de 11,31 ± 0,01 %; 

cinzas sulfatadas foi de 20,11 ± 0,01 %; substâncias extraíveis em álcool 6,08 ± 0,01 

%. No PF do EEB Mn obteve-se como melhores condições extrativas a presença de 

aquecimento e agitação. Para o EA Mn obteve-se como resultado que as melhores 

condições extrativas foram a proporção droga:solvente de 24 g/1500mL e tempo de 

90min. Nas análises por LC-MS foram identificados os compostos ácido clorogênico, 

isoquercetina e luteolina. A validação do método de quantificação de FT demonstrou 

que o método se comportou de forma linear, seletiva, exata e robusta, precisa tanto 

quando se avaliou a repetitividade quanto a reprodutibilidade.  

 

Palavras-chave: Morus nigra L., rutina, isoquercetina, desenho experimental. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Morus nigra L., popularly known as "amora-miúra", is a species used in traditional 

medicine in the treatment of hyperglycemia, cholesterol, cardiovascular problems, 

obesity and gout. The objective of this study was to carry out the technological 

development of the standardized extract from the pulverized leaves of M. nigra L. For 

this, we used experimental design methods (ED), with which the experimental 

conditions of extraction for analytical verification of each type of extract (CEE Mn and 

AE Mn) and choice of the standard. For the CEE Mn the experimental design was 22 

and for the AE Mn it was 32. As quantitatively dependent, the quantification of the rutin 

(RUT) and isoquercetin (ISO) markers was determined by CLAE-DAD analysis in 

these extracts. The pharmacognostic characterization of leaf powder of M. nigra L., 

identification of phenolic compounds by LC-MS/MS and the development and 

validation of the method for quantification of total flavonoids (TF) by UV-Vis 

spectrophotometry were performed. In the pharmacognostic evaluation the following 

results were obtained: water determination was 7.56 ± 0.26%; for granulometric 

distribution medium size was 278.14 μm; total ashes were 16 ± 0.01%; ash insoluble 

in acid was 11.31 ± 0.01%; sulfated ash was 20.11 ± 0.01%; substances extractable 

in alcohol 6,08 ± 0,01%. In the PF of the CEE Mn the presence of heating and agitation 

was obtained as better extractive conditions. For AE Mn it was obtained that the best 

extractive conditions were: solvent ratio of 24 g/1500 ml and time of 90 min. In the LC-

MS analysis the compounds chlorogenic acid, isoquercetina and luteolin were 

identified. The validation of the TF quantification method demonstrated that the method 

was linear, selective, accurate and robust, accurate both when evaluating repeatability 

and reproducibility. 

 

Key-words: Morus nigra L., rutin, isoquercetin, experimental design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A espécie Morus nigra L. é conhecida pela população na região do Vale do São 

Francisco como “amora-miúra”, sendo sua utilização muito difundida na forma de chá 

(decocto), principalmente para o tratamento de diabetes, colesterol, problemas 

cardiovasculares, obesidade e gota (OLIVEIRA et al., 2013) com baixo potencial 

tóxico, visto que, Oliveira e colaboradores (2013) avaliaram a toxidade pré-clínica do 

decocto e observaram que apresenta baixa toxicidade.  

No Japão e na Coreia, as folhas da espécie são utilizadas por pacientes com 

diabetes mellitus como anti-hiperglicêmicos, sendo essa ação comprovada 

cientificamente e atribuída a presença do alcalóide 1-desoxinojirimicina, que é 

conhecido como um dos mais potentes inibidores da α-glicosidase (KIM et al., 2003). 

Além disso, dois novos flavonóides prenilados, mornigrol E, mornigrol F foram 

isolados das cascas do caule dessa espécie (WANG; GONG; CHEN,2009), bem 

como, ácido betulínico, β-sitosterol e germanicol foram isolados das folhas (PADILHA 

et al., 2010). Propriedades antinociceptiva e antiinflamatória também foram reportadas 

para o extrato diclorometano das folhas da planta (PADILHA, 2009; PADILHA et al., 

2010). 

Naderi e colaboradores em 2004, também demonstraram efeito antioxidante do 

tratamento com Morus nigra L. in vitro. Existem vários compostos vegetais que podem 

influenciar o aumento da regulação sobre o perfil antioxidante, como o ácido 

betulínico, já identificado por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em 

extratos de folhas de Morus nigra L. (PADILHA et al., 2010). Além do ácido betulínico, 

esses autores também identificaram germanicol e β-sitosterol, membros da classe de 

triterpenos e esteróides. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) nº 26 de 13/05/2014, define que fitoterápicos são os 

medicamentos produzidos exclusivamente com matérias primas ativas vegetais, com 

eficácia e segurança (BRASIL, 2014). A Organização Mundial de Saúde (OMS) vem 

recomendando internacionalmente a fitoterapia como apoio terapêutico em políticas 

de saúde pública (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2007).  

Uma etapa importante no processo de produção dessa classe de 

medicamentos é a preparação do insumo farmacêutico ativo. Considerando a 

influência de vários fatores, tais como a variação na produção de princípios ativos pelo 
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vegetal, condições extrativas, propriedades dos diversos solventes e as diversas 

técnicas de extração (BRASIL, 2011). A padronização e controle desses fatores na 

produção das drogas e derivados vegetais é imprescindível para a qualidade do 

produto fitoterápico (FONSECA, 2009). 

Diante das atividades farmacológicas demonstradas em estudos anteriores e o 

uso popular da espécie M. nigra L., assim como a importância da padronização da 

droga vegetal fez-se relevante uma pesquisa com esta planta medicinal nesse sentido. 

Neste contexto, pretendeu-se realizar a padronização de extratos das folhas de M. 

nigra L., utilizando-se de planejamento fatorial e diversas técnicas analíticas.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 GERAL  

 

Desenvolvimento tecnológico de extrato padronizado de Morus nigra L., extrato 

etanólico bruto (EEB Mn) e extrato aquoso (EA Mn), por meio de técnicas de 

caracterização físico-químicas e analíticas. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Realizar a caracterização farmacognóstica da droga vegetal de M. nigra L.  

coletada no Vale do São Francisco no município de Casa Nova-BA; 

 Desenvolver método de extração da droga vegetal, EEB Mn, a partir de 

planejamento fatorial 22, utilizando como fatores independentes: aquecimento 

e agitação;  

  Desenvolver o método de extração da droga vegetal, EA Mn, a partir de 

planejamento fatorial 32, utilizando como fatores independentes: tempo para 

filtração e proporção droga: solvente;  

 Quantificar os marcadores químicos nos extratos (EEB Mn e EA Mn) por 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a arranjo de diodo (CLAE-

DAD); 

 Identificar os compostos majoritários por espectrometria de massas nos 

extratos padronizados de EEB Mn e EA Mn; 

 Desenvolver e validar o metodologia analítica de quantificação de flavonoides 

totais por espectrofotometria de absorção na região do ultravioleta-visível (UV- 

Vis). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 PLANTAS MEDICINAIS 

 

 As plantas medicinais muitas vezes simbolizam o último recurso terapêutico de 

muitas comunidades e grupos étnicos e seu uso na cura de diversas enfermidades é 

tão antigo quanto a espécie humana (MACIEL et al., 2002). A busca por alívio e a cura 

de doenças pela ingestão de ervas e folhas talvez tenha sido uma das primeiras 

formas de utilização dos produtos naturais. A história do desenvolvimento das 

civilizações Oriental e Ocidental é rica em exemplos do uso de recursos naturais na 

medicina, no controle de pragas e em mecanismos de defesa, com destaque para 

civilização Egípcia, Greco-romana e Chinesa (VIEGAS-JR et al., 2006).  

No Brasil, o uso de plantas medicinais foi disseminado principalmente pela 

cultura indígena. É um país rico em biodiversidade cujo território possui cinco 

principais biomas sendo designados como floresta amazônica, cerrado, mata 

atlântica, pantanal e caatinga (SOUSA et al., 2008). A biodiversidade do Brasil é 

considerada uma fonte de substâncias biologicamente ativas e sua preservação é 

fundamental tanto pelo valor intrínseco dessa imensa riqueza biológica como pelo seu 

enorme potencial como fonte de novos fármacos (BARREIRO; BOLZANI, 2009). 

De acordo, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para 

registro de medicamentos fitoterápicos, é necessário a realização de testes que visam 

garantir a pureza e integridade da droga vegetal, além da avaliação de solventes e 

excipientes utilizados na extração do derivado, relação aproximada droga vegetal: 

derivado vegetal e testes de pureza e integridade do derivado vegetal. Para extratos 

secos, é exigida a determinação de água, densidade aparente, além de determinação 

de contaminantes, análise quantitativa de marcadores e perfil cromatográfico 

(BRASIL, 2014).  

A grande biodiversidade brasileira, aliada à legislação para o registro de 

medicamentos fitoterápicos, consolida o uso como primeiro recurso utilizado no 

tratamento de diversas doenças, sendo muitas vezes, este uso realizado de maneira 

empírica, sem que suas propriedades farmacológicas tenham sido comprovadas 

(OLIVEIRA, 2015). 
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3.2 CONSIDERAÇÕES BOTÂNICAS 

 

3.2.1 A família Moraceae 

 

Estima-se que a família Moraceae seja constituída por 70 gêneros e cerca de 

1.500 espécies, sendo os maiores gêneros representados por Ficus, Dorstenia e 

Artocarpus. No Brasil, ocorrem 22 gêneros e cerca de 350 espécies nativas, 

destacando-se Ficus, Dorstenia, Brosimum, Sorocea e Clarisia (GIULIETTI et al., 

2009). As características botânicas dos três maiores gêneros da família Moraceae 

estão descritos abaixo. 

O gênero Ficus é o maior gênero da família Moraceae, com aproximadamente 

800 espécies e distribuição tropical, subtropical, raramente em regiões temperadas. 

Dessas, 100 – 120 espécies ocorrem na Região Neotropical. No Brasil, são 

reconhecidas 76 espécies nativas, distribuídas em dois 

subgêneros: Pharmacosycea (Miq.) e Urostigma (Gasp.) Miq.  As espécies desse 

gênero caracterizam-se principalmente pelo hábito arbóreo ou hemiepifítico, presença 

de látex leitoso em todas as partes da planta, estípulas terminais bem desenvolvidas, 

folhas com glândulas no pecíolo ou na base da lâmina e inflorescências denominadas 

sicônios, que abrigam numerosas flores estaminadas e pistiladas circundadas por 

bractéolas (PELISSARI; ROMANIUC NETO, 2013). 

O gênero Dorstenia no Brasil possui 38 espécies nativas, destas 33 são 

endêmicas. Espécies deste gênero apresentam o hábito herbáceo sendo encontrado 

nas áreas tropicais da América, Ásia e África e compreende cerca de 105 espécies. 

Além, do hábito herbáceo, também há a presença de rizomas e inflorescência do tipo 

cenanto (SANTOS et al., 2016). 

O gênero Artocarpus compreende aproximadamente 50 espécies amplamente 

distribuídas em regiões tropicais e subtropicais. Note-se como uma fonte abundante 

de flavonóides e outros compostos fenólicos, os quais possuem várias atividades 

biológicas. Espécies desse gênero são conhecidas por ocupar uma variedade de 

nichos ecológicos em diferentes habitats (TI et al., 2011). 

A família Moraceae possui representantes bastante conhecidos no Brasil, como 

exemplo, tem-se a “amora”, a “fruta-pão”, a “jaca” e o “figo” (Figura 1). Sabe-se que é 

prevalente nas regiões tropicais, entretanto, existem representantes nas áreas 

temperadas, embora seja em menor proporção. O Brasil, com a sua imensa 
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biodiversidade, apresenta cerca de 30% dos gêneros, que estão localizados, em sua 

maioria, na floresta Amazônica (SOUZA, 2015). 

 

Figura 1 - Moraceae frutíferas. A - amora (Morus nigra L.); B - fruta-pão (Artocarpus incisa); 

C - jaca (Artocarpus heterophyllus); D - figo (Ficus carica). 

        

Fonte: Souza, 2015. 

 
Os representantes desta família apresentam-se sob a forma de árvores, 

arbustos ou ervas, às vezes, epífitas e, normalmente, são lactescentes (CARAUTA, 

1980). Assim, caracterizam-se pela presença de látex, estípulas amplas que, 

normalmente, deixam uma cicatriz amplexicaule em cada nó, flores pequenas, 

unissexuadas e agrupadas em inflorescências densas, as quais comumente formam 

frutos múltiplos (CASTRO, 2006). 

Algumas espécies produzem frutos de valor comercial, como é o caso do figo 

(Ficus carica), da amora-miúra (Morus nigra), da jaca (Artocarpus heterophyllus) e da 

fruta-pão (Artocarpus incisa). Os frutos cozidos de Brosimum alicastrum eram 

consumidos pelos maias. O látex de várias espécies pode conter substâncias 

bioativas usadas como vermífugo (espécies de Ficus), analgésico (Maclura tinctoria) 

ou para envenenar pontas de flechas (Naucleopsis) (GIULIETTI et al., 2009). 

B 

C D 

A 
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3.2.2 O gênero Morus  

 

O gênero Morus possui aproximadamente 24 espécies e uma subespécie, 

sendo descritas pelos menos 100 variedades (ALMEIDA et al., 2013). Esse gênero 

possui grande importância quando se refere sobretudo aos aspectos medicinais, visto 

que possui ampla utilização na medicina tradicional chinesa como antiflogístico, 

hepatoprotetor, hipotensor, antipirético, analgésico, diurético, expectorante e 

antidiabético (NOMURA, 1988; CHEN et al., 1995). Também existem relatos sobre a 

sua utilização no tratamento de anemia e artrite (OZGEN et al., 2009).  

Considerando-se a importância desse gênero, diferentes grupos de compostos 

químicos têm sido investigados, tais como: alcaloides, cumarinas, flavonoides, 

terpenos e esteroides. Na China, as plantas desse gênero são usadas como 

antiinflamatório, diurético, antitussígeno, analgésico e antipirético (PADILHA et al., 

2010). Vale ressaltar que no Japão e na Coreia, as folhas de espécies deste gênero 

são utilizadas por pacientes com diabetes mellitus como antihiperglicêmicos, sendo 

essa ação comprovada e atribuída ao alcaloide 1-desoxinojirimicina (Figura 2), que é 

conhecido como um dos mais potentes inibidores da α-glicosidase (ALMEIDA et al., 

2013). 

 

Figura 2 - Estrutura do alcaloide 1-desoxinojirimicina. 

 

 

Fonte: Oliveira, 2013. 

 

Em relação aos aspectos botânicos gerais das espécies deste gênero pode-se 

afirmar que, apresentam-se como árvores, com uma altura que varia entre 5 a 20 m, 

as folhas são bastante grossas, simples e alternas, cordiformes, simétricas na base, 

de cor verde escura, pecíolos curtos, ásperas, com dentes largos e regulares, 
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estípulas longas, membranosas e felpudas. As flores são unissexuais; as masculinas 

monoclamídeas, isostêmones e as femininas aclamídeas, ovário súpero, bi ou 

unicarpelar, unilocular, uniovulado, com estigmas bífidos (AGAREZ et al., 1994). As 

infrutescências são grandes, ovaladas, negras ou vermelhas brilhantes, quase sésseis 

(Figura 3). Seus frutos são comestíveis de sabor agridoce, muito sumosos e 

refrescantes (MORGAN, 1982). 

 
Figura 3 - Características das folhas e frutos de M. nigra (A) e M. alba (B). 

 

 
     

Fonte: Souza, 2015. 

 

3.2.3 A espécie Morus nigra L. 

 

A espécie M. nigra L. é conhecida na região do Vale do São Francisco pela 

população como “amora-miúra”, apresenta utilização muito difundida, principalmente 

para o tratamento de diabetes, colesterol, problemas cardiovasculares, obesidade e 

gota (ALMEIDA et al., 2013). Essa espécie possui como origem o extremo oriente, 

sendo que a sua frutificação ocorre de maneira mais intensa e abundante na Ásia 

Menor (PADILHA et al., 2010).  

B A 
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A M.nigra L.  foi trazida por imigrantes japoneses e está plenamente 

aclimatizada no Brasil. É uma planta temporária, de crescimento rápido que se 

desenvolve sob diferentes condições climáticas e é apreciada por sua folhagem, que 

constitui o mais importante alimento para o bicho de seda (PADILHA., 2009).  

 Segundo Bassols e Moore (1981 apud PADILHA, 2009, p.14) no Brasil, essa 

espécie começou a ser pesquisada pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) em 1972, quando iniciou-se o programa de melhoramento 

genético com o plantio de sementes produzidas por mais de cinquenta cruzamentos 

realizados na Universidade de Arkansas, que originaram mais de 12.000 plântulas, e 

deram origem às primeiras cultivares brasileiras.  

A figura 4 abaixo traz o enquadramento taxonômico da espécie de acordo com 

o banco de dados USDA – Plants Database (2016). 

 

Figura 4 - Classificação taxonômica de M. nigra L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USDA – Plants Database (2016). 

 

Reino: Plantae 

Sub-reino:  Tracheobionta 

Superdivisão: Spermatophyta  

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Sub-classe: Hamamelididae  

Ordem: Urticales 

Família: Moraceae 

Gênero: Morus L. 

Espécie: Morus nigra L. 
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As características botânicas da M.nigra L. são:  uma árvore caducifólia, de 7 - 

12 m de altura, com tronco revestido por casca fina, de cor acinzentada; as folhas 

simples, cartáceas e serrilhada, com intervenção peninérvea e saliente, superfície 

superior brilhante, de 6 - 12 cm de comprimento; dióica, raramente monóica, com 

inflorescências formadas entre julho e agosto; os frutos são drupas compostas, 

cilíndricos, de superfície tuberculada, inicialmente vermelhos e pretos quando 

maduros, de 1 - 2 cm de comprimento, de polpa carnosa, refrescante e sabor agridoce 

(Figura 5) (SILVA, 2012).  

 

Figura 5 - A- Aspecto da M. nigra L. em período da frutificação B- folhas. 

 

Fonte: Silva, 2012. 

 

3.2.4 Composição química e atividade farmacológica da M. nigra L. 

 

 Em análise fitoquímica realizada com o extrato etanólico bruto obtido pelo 

método extrativo de maceração das folhas pulverizadas de M. nigra L. e as fases 

hexânica, clorofórmica e acetato de etila. Obteve-se como resultado a presença de 

flavonoides tanto no EEB Mn quanto nas fases, assim como outros metabólitos 

secundários (Tabela 1) (SOUZA, 2015).  

 

 

 

 

 

 B 
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Tabela 1 - Caracterização fitoquímica do EEB e das fases hexânica, clorofórmica e 

acetato de etila de M.nigra L. 

Metabólitos 

Secundários 
Mn-EEB Mn-HEX Mn-CHCl3 Mn-AcOEt 

Alcaloides + - - - 

Derivados 

antracênicos 
- - - +++ 

Cumarinas ++ + +++ ++ 

Flavonoides ++ ++ ++ +++ 

Lignanas + - - +++ 

Monoterpenos e 

diterpenos 
+ +++ + - 

Naftoquinonas + +++ + - 

Triterpenos e 

esteroides 
++ +++ +++ ++ 

  - = não detectado; + = baixo; ++ = moderado; +++ = alto 

Fonte: Souza, 2015. 

 

Ainda existem poucos estudos envolvendo a composição química e a avaliação 

das propriedades biológicas e farmacológicas de M. nigra L. Em um estudo realizado 

com raízes de M. nigra L., um prenilflavonóide (Morusina) foi isolado e avaliado em 

modelos de dor em camundongos, com o qual foi evidenciado a atividade 

antinociceptiva (Figura 6) (SOUZA et al., 2000). 
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Figura 6 - Estrutura do flavonoide prenilado Morusina. 

 

 

Fonte: Almeida, 2012. 

 

Naderi e colaboradores (2004) demonstraram que os compostos presentes nos 

diferentes tipos de extrato obtidos a partir do fruto apresentaram atividade protetora 

contra o dano peroxidativo de biomembranas e biomoléculas. Em outro estudo, Chen 

e colaboradores (2016), no qual foram utilizados como amostra extrato obtido a partir 

do fruto, os resultados demonstraram atividade anti-inflamatória e antinociceptiva, 

estes dados foram relacionados à presença de flavonoides tais como, rutina 

identificado como composto majoritário nos extratos.  Em outro estudo, no qual se 

avaliou os extratos de frutos, folhas e raízes por CLAE da M. nigra L. e M. alba L., 

identificou-se como compostos majoritários a rutina e o ácido clorogênico e que estes 

apresentavam atividade antioxidante (RADOJKOVIC et al., 2012). 

Além disso, foram isolados do caule dessa espécie dois novos flavonoides 

prenilados, mornigrol E e mornigrol F (Figura 7) (WANG et al., 2009), bem como ácido 

betulínico, β-sitosterol e germanicol (Figura 8), estes foram isolados das folhas 

(PADILHA et al., 2010). Propriedade antinociceptiva e anti-inflamatória também foi 

reportada ao extrato diclorometano das folhas desta espécie (PADILHA et al., 2009; 

PADILHA et al., 2010).  

Em um outro estudo no qual analisou-se a atividade antioxidante dos frutos da 

Morus nigra L. assim como, da Morus rubra L. e Morus alba L.  observou-se que estas 

espécies apresentam potencial antioxidante relevante. Nessa mesma pesquisa 

verificou-se a presença de compostos fenólicos nos frutos pela técnica de CLAE tais 

como, flavonoides. Observou-se que os flavonoides quercetina e rutina estão 

presentes nas três espécies, e a rutina está em maior concentração (GUDOGDU et 

al., 2011). 
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Figura 7 – Estrutura dos flavonoides mornigrol E e mornigrol F. 

 

Fonte: Almeida, 2012. 

 

Figura 8 – Estrutura dos compostos germanicol, ácido betulínico e β-Sitosterol. 

 

Fonte: Almeida, 2012. 

 

3.3 FLAVONOIDES 

 

3.3.1 Considerações gerais 

 

 Os flavonoides representam um dos grupos fenólicos mais importantes e 

diversificados entre os produtos de origem natural. São encontrados em frutas, 

vegetais, sementes, cascas de árvores, raízes, talos, flores e em seus produtos de 

preparação, tais como os chás e vinhos. Apresentam um núcleo característico com 15 

átomos de carbono arranjados em três anéis (C6-C3-C6), que são denominados A, B 

e C, como consequência da ligação de dois grupos fenila a uma cadeia de três 

carbonos, ou seja, são derivados difenilpropânicos, sendo biossintetizados a partir das 
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vias do ácido chiquímico e via do acetato (COUTINHO, MUZITANO, COSTA, 2009). 

A Figura 9 mostra o esqueleto básico dos flavonoides. 

 

Figura 9 – Esqueleto básico dos flavonoides. 

A

B

C

O

O  

Fonte: Autoria própria. 

 

A diversidade estrutural dos flavonoides pode ser atribuída ao nível de oxidação 

e às variações no esqueleto carbônico básico, promovidas por reações de alquilação, 

glicosilação ou oligomerização. Os flavonoides podem ser encontrados como 

agliconas ou sob a forma de glicosídeos e/ou derivados metilados e/ou acetilados. As 

modificações no anel central dessas substâncias levam à diferenciação em 

subclasses distintas, tais como: chalconas, flavanonas, flavanonois, flavonas, 

flavonóis, isoflavonas e antiocianidinas (COUTINHO, MUZITANO, COSTA, 2009). A 

Figura 10 mostra as estruturas dos esqueletos básicos dos flavonoides citados. 
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Figura 10 – Estruturas dos esqueletos básicos dos flavonoides. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

É comum designar os produtos naturais derivados do esqueleto 1,3, 1,2 e 1,1 

diarilpropânico em três grandes classes, respectivamente, como flavonoide 

propriamente dito (1), isoflavonoides (2) e neoflavonoides (3) (SILVA, 2013), como 

ilustrado na Figura 11. 

As várias classes de flavonoides diferem no grau de oxidação e de substituição 

do anel C, enquanto que compostos individuais em uma classe diferem quanto à 

substituição dos anéis A e B. Estas substâncias são usualmente oxigenadas e 

possuem substituintes hidroxilas, metoxilas, metilenodioxila e prenila (PIETTA, 2000). 
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Figura 11 – Três grandes classes de flavonoides. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A grande prevalência de flavonoides no reino vegetal não é acidental. Diversas 

funções nas plantas são atribuídas aos compostos pertencentes a essa classe: 

protege os vegetais contra a incidência dos raios ultravioleta e visível, além de agir 

como antioxidantes; protege contra insetos, fungos, vírus e bactérias por inibir 

enzimas e precursores de substâncias tóxicas ou atuam como quelantes de metais 

nocivos; atrai animais com finalidade de polinização por atuar como pigmentos 

coloridos de flores; estão envolvidos na transferência de energia, na morfogênese, na 

ação de hormônios vegetais de crescimento e na expressão de genes (SMITH, BANK, 

1986; HARBORNE, 1989). 

As suas principais aplicações na indústria são como corantes, aromatizantes e 

flavorizantes (BECHO, MACHADO, GUERRA, 2009). Além disso, as pesquisas 

demonstraram o seu envolvimento com propriedades farmacológicas importantes 

como antioxidantes e fotoprotetoras (STEVANATO, BERTELL, FABRIS, 2014), 

vasodilatadora (KIM et al., 2013), anti-inflamatória (ZHU et al., 2015), 

anticarcinogênica (ZHANG et al., 2016), antiviral, antibacteriana (GRIENKE et al., 

2016), e cardioprotetoras (AGRAWAL, et al., 2014). 

 

3.3.2 Rutina: aspectos químicos e atividades biológicas 

 

 A rutina (Figura 12), também chamado rutosídeo e quercetina-3-O-β-

rutinosídeo, é o glicosídeo do flavonoide quercetina e o dissacarídeo rutinose (α-L-

ramnopiranosil-(1→6)) -β-D-glucopiranose) (LUCCI, MAZZAFERA, 2009). É um 

flavonoide da classe dos flavonóis e apresenta atividade antioxidante, por isso vem 
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sendo utilizado na prevenção ou tratamento da insuficiência venosa ou linfática e na 

prevenção aos danos causados pela radiação ultravioleta (LANDIM, 2012). 

 

Figura 12 – Estrutura molecular da rutina. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A rutina foi microencapsulada em uma matriz de quitosana utilizando a técnica 

de secagem por spray-drying e o sistema resultante foi investigado quanto a sua 

atividade anti-inflamatória. Quantidades elevadas de rutina foram eficientemente 

encapsuladas dentro de microesferas poliméricas, e essas micropartículas foram 

caracterizadas por possuírem libertação controlada do composto ativo. A atividade 

anti-inflamatória de microesferas impregnadas de rutina foi investigada em modelos 

in vitro de células NCTC 2544 e C-28 tratadas com lipopolissacarídeo para 

determinação dos níveis de IL-1β e IL-6, e em modelo in vivo de edema da pata 

induzido por carragenina. As microesferas impregnadas de rutina mostraram aumento 

da atividade in vitro anti-inflamatória em relação a rutina livre (COSCO et al., 2016). 

A microscopia confocal de varredura a laser demonstrou que a absorção 

intracelular das microesferas de quitosana aconteceu após algumas horas de 

incubação e que o flavonoide estava localizado no citosol das células tratadas. A 

atividade anti-inflamatória melhorada das microesferas carregadas com rutina foi 

ainda confirmada pelo modelo in vivo, onde observou-se uma redução do volume das 

patas em animais pré-tratados com formulações à base de rutina em relação ao pré-

tratamento com microesferas vazias e etanol (COSCO et al., 2016). 

Além disso, também foi investigada o potencial efeito anti-inflamatório intestinal 

de rutina em modelo experimental de colite. A colite foi induzida por transferência de 

células T CD4+ e CD62L+ em ratos, e rutina foi administrada por gavagem como pós-

tratamento. O tratamento com rutina mostrou-se eficaz na dose de 57 mg/kg/dia. O 
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benefício terapêutico foi evidenciado por uma pontuação do índice reduzido de 

atividade da doença, perda de peso e danos, além de efeito da mieloperoxidase no 

cólon 36% menor e atividade de fosfatase alcalina 54% menor. Foi observado, ainda, 

redução da secreção de citocinas pró-inflamatórias INFγ e TNFα por células dos 

nódulos linfáticos mesentéricos. A expressão de genes pró-inflamatórios do cólon, 

incluindo IFNγ, TNFα, CXCL1, S100A8 e IL-1β, foi significativamente reduzida em 

mais de 80% com rutina, dado obtido por RT-qPCR. Os autores concluíram que a 

rutina exerce atividade anti-inflamatória em modelo intestinal crônico (MASCARAQUE 

et al., 2014). 

O efeito analgésico da rutina foi estudado pelo teste da placa quente em ratos 

albinos Swiss, o que permitiu estabelecer seu efeito analgésico (RYLSKI, DURIASZ-

ROWIN, REWERSKI, 1979). Além disso, também foi confirmado que a rutina exibe 

atividades antinociceptivas periféricas e centrais (SELVARAJ et al., 2014). 

A rutina também obteve efeitos sobre o sistema nervoso central, mostrando 

atividade anticonvulsivante e parecendo ser segura para pacientes com epilepsia, 

uma vez que não alterou a atividade de qualquer dos fármacos antiepilépticos 

administrados nem demonstrou quaisquer efeitos adversos (NIEOCZYM et al., 2014). 

Teste de nado forçado e teste de suspensão da cauda em ratos foram utilizados 

para analisar efeitos do tipo antidepressivo de rutina. Houve uma redução no tempo 

de imobilidade no teste de suspensão da cauda, ao mesmo tempo que não houve 

alteração na atividade locomotora. Os estudos demonstraram o efeito antidepressivo 

de rutina devido ao aumento da disponibilidade de serotonina e de noradrenalina na 

fenda sináptica (MACHADO et al., 2008). 

Também foi demonstrado efeito neuroprotetor de rutina em isquemia cerebral. 

A administração de rutina causou atenuação do apoptose neuronal isquêmica devido 

à redução da expressão de p53 e da peroxidação lipídica, juntamente com o 

incremento das enzimas de defesa antioxidantes endógenas (KHAN et al., 2009). 

Foi estudado, ainda, efeito protetor de rutina em um modelo animal de isquemia 

focal cortical induzida por termocoagulação unilateral de vasos sanguíneos 

superficiais dos córtex primários motor (M1) e somatossensorial (S1). A administração 

de rutina promoveu significativamente a recuperação da perda sensorial e motora que 

foi observada devido à redução da neurodegeneração na periferia da lesão cortical 

(ORTOLANI et al., 1995). 
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Um fato interessante é que a biodisponibilidade e propriedades biológicas dos 

glicosídeos de flavonoides pode ser melhorada após a hidrólise enzimática dos 

açúcares específicos. A atividade de algumas enzimas, como a α-L-rhamnosidases, 

no substrato rutina produz dois derivados: quercetina-3-glucosídeo (isoquercetina) e 

quercetina, em proporções que dependem das condições de reação (ARAÚJO et al., 

2013). 

 

3.3.3 Isoquercetina: aspectos químicos e atividades biológicas 

 

 A isoquercetina (Figura 13) (quercetina-β-D-glicosídeo) também pertence à 

classe dos flavonóis. Estudos realizados por Zhang e colaboradores (2011), sugerem 

que este composto possui a capacidade de regular os níveis de glicose e lipídeos no 

sangue, além de melhorar a função das ilhotas pancreáticas, sendo um provável 

candidato a fármaco para o tratamento do diabetes tipo II. 

  

Figura 13 – Estrutura molecular da isoquercetina. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Em experimento de inibição dos vírus da gripe do tipo A e B, isoquercetina inibiu 

a replicação de ambos os vírus influenza na concentração mais baixa eficaz. Em um 

duplo tratamento de isoquercetina e amantadina, foram observados efeitos sinérgicos 

na redução da replicação viral in vitro. O estudo mostrou resultados que sugerem que 

isoquercetina pode ter potencial para ser desenvolvido como um agente terapêutico 

para o tratamento da infecção por vírus da gripe e para a supressão da resistência em 

terapia de combinação com drogas existentes (KIM, NARAYANAN, CHANG, 2010). 
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A maior atividade antioxidante in vitro determinada pelo sequestro de radicais 

2,2-difenil-1-pricrilhidrazil (DPPH), foi alcançado com rutina hidrolisada por 

hesperidinase, sendo esta predominantemente bioconvertida em isoquercetina. Não 

houve diferença estatística entre a inibição da xantina oxidase por rutina antes e após 

a hidrólise. No entanto, a atividade inibidora in vitro contra dez linhagens celulares de 

tumores humanos, mostrou que a isoquercetina exerceu um efeito antiproliferativo 

mais potente do que a quercetina e rutina em várias linhagens celulares de câncer, 

especialmente glioma, e adenocarcinomas do ovário e de mama (ARAÚJO et al., 

2013). 

Cruz-Zúñiga e colaboradores (2016) procuraram desenvolver um biomaterial 

(polifilme de ácido láctico) antioxidante com potencial carreador de flavonoide. Foi 

determinada a conversão da rutina à isoquercetina e quercetina durante a produção 

do polifilme. Três formulações de polifilme foram preparados pelo processo de 

extrusão, com concentrações de 17,7, 39,6 e 39,1 mg/g de rutina. As temperaturas de 

processamento (130 - 165º C) promoveram a desglicosilação de rutina para produzir 

isoquercetina e, subsequentemente, a quercetina, identificadas por cromatografia 

líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massa. O efeito do processo 

sobre a atividade antioxidante dos filmes foi determinado medindo a capacidade de 

sequestrar radicais 2,2-difenil-1-picrilhidrazil. O material com a maior proporção de 

quercetina apresentou a maior atividade antioxidante, o que pode ser utilizado para 

produzir dispositivos de entrega de flavonoides à tecidos, produtos farmacêuticos ou 

matrizes alimentares. 

 

3.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS 

 

3.4.1 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – CLAE 

 

Cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica de separação que, em 

menos de trinta anos, passou a ser um dos métodos analíticos mais utilizados para 

fins qualitativos e quantitativos. As razões para este crescimento estão relacionadas 

à sua adaptabilidade para determinações quantitativas com boa sensibilidade, a 

possibilidade de separar espécies não voláteis e termicamente instáveis, com 

destaque para a indústria farmacêutica, bem como, as suas aplicações em 
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determinações ambientais e em muitos outros campos da ciência, como o da medicina 

(TONHI, 2002). 

 A separação cromatográfica através da CLAE baseia-se na repartição dos 

componentes da amostra entre duas fases imiscíveis: a fase estacionária que é sólida 

e encontra-se acomodada em uma coluna cilíndrica e a fase móvel líquida que passa 

através da coluna que contém a fase estacionária. As separações cromatográficas 

são obtidas por partição, adsorção, troca iônica, exclusão por tamanho de partícula 

ou interações estereoquímicas, dependendo do tipo de fase estacionária empregada 

(BRASIL, 2010; MARTIN; GUIOCHON 2005). 

Diversos tipos de matrizes podem ser utilizadas na composição da fase 

estacionária, dentre elas a sílica é a mais utilizada por ser robusta e quimicamente 

estável quando em contato com a maioria dos solventes orgânicos e em sistemas que 

apresentam pH baixo. A fase estacionaria é escolhida de acordo com a amostra que 

será utilizada e com o objetivo da análise, podendo ser em fase normal (polar) ou fase 

reversa (apolar) (GUPTA et al, 2012). 

A composição da fase móvel afeta a resolução, a seletividade e a eficiência da 

separação cromatográfica. Quando a fase estacionária utilizada é normal os solventes 

utilizados na fase móvel são apolares, quando a fase estacionaria é reversa o 

solventes utilizados são de caráter polar. A forma como a fase móvel elui através da 

fase estacionária também influencia a qualidade da análise, esta pode acontecer de 

forma isocrática, quando a composição da fase móvel permanece constante durante 

o processo de separação, ou de forma gradiente, quando a composição apresenta 

mudanças durante esse processo. (KUPIEC, 2014; GUPTA et al, 2012). A fase móvel 

elui pela fase estacionária devido a ação de uma bomba que a empurra pelo sistema 

cromatográfico e é de grande importância que a pressão da bomba mantenha-se 

constante para garantir a reprodutibilidade das análises (KUPIEC, 2014).  

A solução que elui através da coluna cromatográfica é analisada pelo detector 

do sistema, um componente que emite uma resposta em função dos analitos 

presentes na amostra, essa resposta gerada é proporcional a concentração do analito 

na amostra e sinaliza um pico no cromatograma (RAMNI, 2011). Existem diversos 

tipos de detectores que são acoplados ao cromatógrafo: detector de índice de refração 

(RI), de ultra violeta (UV), de Espectrometria de massa (MS), de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) e de espalhamento de luz (LS). 
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A seleção do detector utilizado nas análises acontece de acordo com as 

características químicas dos analitos, interferência potencial, limite de detecção 

necessário e disponibilidade do detector (GUPTA, 2012). O detector de UV é 

frequentemente utilizado uma vez que o instrumento é simples e a maioria dos 

compostos apresentam absorbância no UV, caso haja necessidade pode-se expandir 

o comprimento de onda para a região do visível (VIS) e assim detectar analitos 

coloridos (LENDI E MEYER, 2005). 

O equipamento utilizado (Figura 14) consiste em um reservatório que contém a 

fase móvel, uma bomba com a finalidade de impelir a fase móvel pelo sistema 

cromatográfico, um injetor para introduzir a amostra no sistema, uma coluna 

cromatográfica, um detector e um dispositivo de captura de dados, como um software, 

integrador ou registrador. Além de receber e enviar informações para o detector, 

softwares são utilizados para controlar todo o sistema cromatográfico, proporcionando 

maior operacionalidade e logística de análise (BRASIL, 2010).  

 

Figura 14 – Estrutura do cromatógrafo com as principais partes destacadas. 

 

Fonte: Lanças, 2009. 

 

3.4.2 Análise por Espectrometria de Massas (EM) 

 

A Espectrometria de massas é uma técnica analítica bastante abrangente na 

gasosa, que são subsequentemente separados no espectrômetro de massas de 

acordo com sua razão massa (m) sobre a carga (z), m/z.  Assim, qualquer material 

que possa ser ionizado e cujos íons possam ser transferidos para a fase gasosa pode 

ser analisado por esta técnica.  O espectrômetro de massas possui características 
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fundamentais como a produção de íons em fase gasosa, aceleração dos íons a 

velocidades específicas em um campo elétrico, separação dos íons por um analisador 

de massas e a detecção de cada íon em um m/z específico (WILSON; WALKER, 

2010). 

A fonte de ionização é componente do espectrômetro de massas que promove 

a ionização dos analitos presentes na amostra antes que entrem no analisador. 

Diversas técnicas de ionização podem ser utilizadas e a escolha da técnica mais 

adequada deve levar em conta as propriedades físico-químicas do analito e a energia 

transferida durante o processo de ionização. Os métodos de ionização mais 

conhecidos são: ionização por elétrons (EI), ionização química (CI), bombardeamento 

por átomos rápidos (FAB), ionização por dessorção a laser assistida por matriz 

(MALDI), ionização química a pressão atmosférica (APCI) e ionização por 

eletronspray (ESI) (DALMÁZIO, 2007).  

A ESI gera os íons na pressão atmosférica, a amostra é dissolvida em um 

solvente, comumente não polar e pressurizada em um tubo capilar de aço inox, ao 

qual é aplicada uma voltagem tipicamente entre 3.000 e 5.000 V. Devido a isso o 

líquido emerge do capilar à pressão atmosférica como um aerossol no qual as 

gotículas formadas são dessolvatadas e os íons, então, fluem para o espectrômetro 

de massas pelo vácuo e por causa dos efeitos da atração eletrostática. O Electrospray 

pode ser operado tanto no modo positivo quanto no modo negativo, que será definido 

pelo sinal da tensão que é aplicada na análise. A ESI-MS é uma das técnicas 

analíticas mais poderosas e frequentemente utilizadas, possuindo uma alta 

sensibilidade e seletividade (LANÇAS, 2009). 

 

3.4.3 Espectrofotometria no ultravioleta visível (UV-Vis) 

 

Espectrofotometria na região UV-Vis do espectro eletromagnético é uma das 

técnicas analíticas mais empregadas. É fundamentada na lei de Lambert-Beer, que é 

a base matemática para medidas de absorção de radiação por amostras no estado 

sólido, líquido ou gasoso, nas regiões ultravioleta, visível e infravermelho do espectro 

eletromagnético (ROCHA; TEIXEIRA, 2004). 

Para a determinação espectrofotométrica de espécies na região UV-Vis, 

normalmente é necessário o uso de reagentes para a conversão da espécie de 

interesse em uma forma que permita a medida de absorção de radiação com maior 
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sensibilidade e/ou seletividade. Sendo assim, espécies que absorvem fracamente 

podem ser convertidas em compostos com maior absortividade molar, visando à 

determinação de menores quantidades do analito (ROCHA; TEIXEIRA, 2004). 

A incidência de uma radiação constante (feixe de luz) sobre um espécime 

resulta em absorção da radiação onde moléculas e átomos passam do estado 

fundamental (energia mais baixa) para um estado excitado (maior energia). A radiação 

absorvida é quantizada, ou seja, tem um valor igual à diferença de energia entre os 

estados excitado e fundamental. Esta técnica é reconhecida pelas vantagens 

relacionadas ao seu uso, sendo utilizada principalmente no controle de qualidade na 

indústria farmacêutica, que exige rapidez e confiabilidade nos resultados. Além disso, 

possui baixo custo operacional, sendo de fácil utilização e produz resultados de 

interpretação muito simples (ALVES et al., 2010). 

 

3.5 PLANEJAMENTO FATORIAL  

 

 Muitas vezes nos deparamos com situações inesperadas no decorrer das 

experimentações, o que pode nos levar a conclusões precipitadas de um dado 

experimento. Existem casos, em que a realização dos experimentos sem muito rigor 

ou preocupações estatísticas, na elaboração do experimento e no tratamento dos 

resultados, também pode nos conduzir a conclusões errôneas ou com um grau de 

aproximação exagerado dos valores (VILELA, 2013). 

A falta de planejamento para que haja resultados significativos não é levada em 

consideração, na maioria dos casos (ALVES-FILHO, 2000). Além disso, muitas vezes 

não há uma discussão do papel de cada grandeza no experimento e os limites para 

os quais estes fornecem bons resultados experimentais (SOUZA; DIAS; SANTOS, 

2013). 

Uma maneira eficiente de combater a comodidade experimental de 

arredondamento de valores, postulando erros inexistentes ou poucos significativos, e 

ainda, atribuir os erros a fenômenos não existentes, é desenvolver o planejamento do 

experimento e posteriormente a otimização das variáveis envolvidas, para identificar 

os reais fatores que influenciam no experimento (FERREIRA et al., 2004). Todo 

planejamento experimental começa com uma série inicial de experimentos, com o 

objetivo de definir as variáveis e os níveis importantes. Podem-se ter variáveis 

quantitativas e qualitativas. Portanto, planejamentos fatoriais são extremamente úteis 
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para medir os efeitos (ou influências) de uma ou mais varáveis na resposta de um 

processo (CALADO, MONTGOMERY, 2003). 

Para a otimização de um protocolo experimental precisamos realizar uma 

triagem dos parâmetros que influenciam, utilizando planejamentos fatoriais completos 

ou fracionários. Estes são procedimentos estatísticos que buscam minimizar o 

trabalho necessário. Com isso são eliminadas as variáveis aqui chamadas de fatores, 

que não são significativas no experimento (denominados pela letra k). O planejamento 

fatorial completo consiste basicamente de realizar um levantamento dos fatores do 

experimento proposto e avaliar os efeitos que os mesmos exercem um sobre o outro 

e sobre o resultado final. Isto é feito de forma que os fatores variem com pelo menos 

5 níveis (n) diferentes, ou seja, para k fatores e n ≥ 2 níveis, teremos: n k experimentos, 

para dois níveis temos 2k (VILELA, 2013).  

No planejamento fatorial completo o número de ensaios cresce a cada fator 

adicionado, para experimentos com k-fatores, maior que quatro variáveis, as 

interações de 3 ou mais fatores não são consideradas significativas e também o 

número de experimentos torna-se muito grande e o trabalho para realizar fica muito 

complexo. Por exemplo, para k = 6 temos: 26 = 64 ensaios, sendo cada vez maior o 

número de ensaios a medida que o valor de k cresce. Nestes casos podemos utilizar 

o planejamento fatorial fracionário (VILELA, 2013).  

O planejamento fatorial fracionário é semelhante ao fatorial completo, usando 

também dois níveis e o número de ensaios é dado por: 2k-1. Por exemplo, em um 

experimento que se deseja fazer a otimização composto por 5 variáveis teremos 25-1 

= 24 = 16 ensaios. Os dois níveis de valores para as variáveis são representados 

pelos sinais (+) e (–), isto é, os valores máximos e mínimos respectivamente, utilizados 

para avaliar o comportamento das variáveis. Esses valores são essenciais para 

observar a interação entre os fatores a cada ensaio. Para se obter respostas 

significativas é necessário fazer um levantamento preliminar das variáveis mais 

significativas e fazer o planejamento fatorial identificando os níveis mais adequados 

para cada fator. A observação dos efeitos de variáveis e interações entre elas é de 

extrema importância para entender os processos que estão sendo monitorados em 

um determinado sistema (VILELA, 2013).  

Nesse contexto, o desenho experimental multivariado é uma importante 

ferramenta pois reduz o tempo, esforço e recursos mais do que os procedimentos 

univariados, e fornece grande quantidade de informações que minimizam o número 
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de experimentos. A otimização de desenhos experimentais utilizando modelos 

matemáticos, tem como objetivo reduzir o número de experimentos a serem 

realizados (CANDIOTI et al., 2014). 

Desenhos experimentais do tipo fatorial completo, fatorial fracionário e Plackett-

Burman, apresentam dois níveis e fator (k), são bastante utilizados para seleção de 

fatores experimentais pois são econômicos e eficientes. O desenho fatorial fracionável 

é o mais usado para triagem de propostas. Os tipos de modelos de desenhos 

experimentais mais utilizados para otimização de experimentos são: Central 

Composite Dot (CCD), Box-Behnken (BBD), Design fatorial total com três níveis, 

Matriz Doehlert e D-optimal (CANDIOTI et al., 2014). 

 

3.6 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

 Nos últimos anos, muito tem se falado da importância de validar, certificar e 

qualificar instalações, equipamentos, processos e métodos analíticos utilizados em 

laboratórios. No entanto, a falta de padronização de linguagem do setor cria uma 

barreira para a compreensão total dos termos (VALENTINI; SOMMER; MATIOLI, 

2007).  

 Para desenvolvimento de um método analítico, adaptação ou implementação 

de um método conhecido envolve um processo de avaliação que estime sua eficiência 

na rotina do laboratório. Esse processo é denominado de validação (BRITO et al., 

2003).  

No Brasil, há duas agências credenciadoras para verificar a competência de 

laboratórios de ensaios, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através 

da resolução específica (RE) nº 899 de 29 de maio de 2003, que define: “a validação 

deve garantir, através de estudos experimentais, que o método atenda às exigências 

das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados” e o Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), através do 

documento DOQ-CGCRE-008 de março de 2003, que define validação como 

“comprovação, através do fornecimento de evidência objetiva, de que os requisitos 

para uma aplicação ou uso específicos pretendidos foram atendidos” (RIBANI et al., 

2004). 

De acordo com BRASIL (2003), a validação deve garantir, por meio de estudos 

experimentais, que o método utilizado esteja de acordo com as exigências das 
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aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Desse modo, o 

método deve apresentar especificidade, linearidade, intervalo, precisão, sensibilidade, 

limite de quantificação, exatidão, adequados à análise. Portanto, a validação de 

metodologias analíticas deve ser específica, robusta, sensível, precisa e exata, 

constituindo fundamental importância para o controle de qualidade de produtos e 

sendo parte das normas de Boas Práticas de Fabricação e Controle (SOBRINHO et 

al., 2008). 

De acordo com BRASIL (2003), os testes que necessitam de validação são 

classificados em quatro categorias, de acordo com o quadro 1: 

 

Quadro 1 - Classificação dos testes, segundo a finalidade. 

Categoria Finalidade do teste 

I Testes quantitativos para a 

determinação do princípio ativo em 

produtos ou matérias-primas 

II Testes quantitativos ou ensaio 

limite para a determinação de 

impurezas e produtos de degradação 

em produtos farmacêuticos e matérias-

primas 

III Testes de performance 

IV Testes de identificação 

Fonte: BRASIL, 2003. 

 

Para cada categoria é exigido um conjunto de testes, os quais estão 

relacionados no quadro II abaixo: 
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Quadro 2 - Ensaios necessários para a validação do método analítico, segundo a sua 

finalidade. 

Parâmetro Categoria 

I 

Categoria II Categoria 

III 

Categoria 

IV 
Quantitativo Ensaio 

limite 

Especificidade/ 

Seletividade 

Sim Sim Sim * Sim 

Linearidade Sim Sim Não * Não 

Intervalo Sim Sim * * Não 

Precisão Sim Sim Não Sim Não 

Limite de 

detecção 

Não Não Sim * Não 

Limite de 

quantificação 

Não Sim Não * Não 

Recuperação Sim Sim * * Não 

Robustez Sim Sim Sim Não Não 

*Pode ser necessário, dependendo da natureza do teste específico 

Fonte: BRASIL, 2003. 

. 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer uma resposta 

diretamente proporcional à concentração da substância de interesse presente na 

amostra. O coeficiente de correlação (r) permite uma estimativa da qualidade da curva 

obtida, pois quanto mais próximo de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos 

experimentais e menor a incerteza dos coeficientes de regressão estimados 

(INMETRO, 2003). A legislação exige que o critério mínimo aceitável do coeficiente 

de correlação (r) deve ser igual ou maior que 0,99, no entanto, para fitoterápicos 

aceita-se um valor igual a 0,98. Vale ressaltar que este parâmetro permite calcular as 

concentrações dos marcadores nos extratos vegetais (BRASIL, 2003).  
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A precisão representa a dispersão de resultados entre ensaios independentes 

e repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, sob 

condições definidas. Esse parâmetro é estimado por medidas de dispersão, como 

desvio padrão, variância, coeficiente de variação, dentre outros (AMARANTE-JÚNIOR 

et al., 2001). Para a validação, a precisão é considerada em três níveis distintos: 

repetitividade (intra-corrida), precisão intermediária (inter-corrida) e reprodutibilidade 

(inter-laboratorial) (BRASIL, 2003).  

A repetitividade representa a concordância entre os resultados de medições 

sucessivas de um mesmo método, efetuadas sob as mesmas condições de medição, 

utilizando o mesmo procedimento, analista, local e repetições em um curto intervalo 

de tempo, pode ser expressa através da estimativa do desvio padrão relativo. 

Ademais, a precisão intermediária indica o efeito das variações dentro do laboratório 

devido a eventos como diferentes dias ou diferentes analistas ou uma combinação 

desses fatores (RIBANI et al., 2004). 

A recuperação representa o grau de concordância entre os resultados 

individuais encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito 

como verdadeiro, pode ser estimada pelo cálculo do erro absoluto ou erro relativo, 

sendo considerada a chave para a validação de um método (ICH, 2005; INMETRO, 

2003).  

A robustez é a medida de capacidade do método em resistir a pequenas e 

deliberadas variações dos parâmetros analíticos (BRASIL, 2003). Assim, para um 

método cromatográfico, a robustez pode ser avaliada pela variação de alguns 

parâmetros, como a concentração do solvente orgânico, pH e força iônica da fase 

móvel, programação da temperatura, entre outros. Vale ressaltar que essas mudanças 

introduzidas podem refletir alterações que podem ocorrer quando um método é 

transferido para outros laboratórios, analistas ou equipamentos, sendo de 

fundamental importância determiná-lo (RIBANI et al., 2004). 

  



45 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Obtenção do material vegetal 

 

 Os materiais botânicos foram identificados pelo biólogo André Paviotti Fontana 

do Centro de Referência para a recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga 

(CRAD). 

  As folhas da espécie M. nigra L. foram coletadas na Fazenda Ouro Verde, 

localizada no município de Casa Nova – BA. Uma exsicata foi depositada no Herbário 

Vale do São Francisco (HVASF) com o número de tombo 1764. Em seguida, o material 

foi levado para a Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos 

(CAFMA), onde foram realizados os experimentos. 

  

4.1.2 Solventes e reagentes 

 

Foram empregados nos experimentos as substâncias e solventes descritos na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Solventes e reagentes utilizados. 

Solventes/Reagentes Grau de pureza Fornecedor 

Água 

 

Ultrapurificada  milli- Q 

 

 

QGradient® 

Etanol (EtOH) Grau analítico Synth® 

Metanol (MeOH) Grau analítico Synth® 

Acetonitrila (ACN) Grau cromatográfico Merck® 

Metanol (MeOH) Grau cromatográfico Merck® 

Ácido Trifluoroacético 

(TFA) 

Grau analítico Sigma-           

aldrich® 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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4.1.3 Local da pesquisa e laboratórios parceiros 

 

A parte experimental deste trabalho foi desenvolvida, em grande parte, na 

Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos (CAFMA), na UNIVASF. 

Contudo, foi fundamental a colaboração de outros laboratórios para que se pudesse 

chegar ao resultado final. Os laboratórios listados a seguir colaboraram de alguma 

forma para o trabalho. 

 Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos – LTM / UFPE; 

 Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais – NEPLAME/ UNIVASF; 

 Laboratório de Química Orgânica/ UNIVASF; 

 Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos- NPPNS/ USP Ribeirão 

Preto. 

  

4.1.4 Substâncias Químicas de Referência  

 

As substâncias químicas de referência foram preparadas individualmente e as 

concentrações utilizadas estão descritas na tabela 3. Todas as soluções foram 

solubilizadas em MeOH grau CLAE e submetidas ao processo de sonicação para 

solubilização das partículas.  
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Tabela 3 - Concentrações das substâncias químicas de referência (SQR’s) utilizadas. 

SQR CAS Concentração (µg/mL) 

Ácido Gálico 5995-86-8 200 

Quercetina 117-39-5 200 

Rutina 153-18-4 200 

Apigenina 520-36-5 200 

Ácido Cafeico 331-39-5 200 

Ácido p-cumárico 501-98-4 200 

Catequina 7295-85-4 200 

Ácido Clorogênico 327-97-9 200 

Epicatequina 490-46-0 200 

Canferol 520-18-3 200 

Canferitrina 482-38-2 200 

Narigenina 480-41-1 500 

Ácido Tânico 1401-55-4 200 

Hesperidina 520-26-3 200 

Miricetina 529-48-3 200 

Fisetina 528-48-3 160 

Isoquercetina 482-35-9 600 

Crisina 480-40-0 220 

Escopoletina 92-61-5 190 

Galocatequina 3371-27-5 210 

Epigalocatequina 970-74-1 210 

Legenda: CAS - Chemical Abstracts Service 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Caracterização farmacognóstica da droga vegetal escolhida 

 

 Com as folhas pulverizadas de M. nigra L., foram realizados ensaios físico-

químicos em triplicata: determinação de água, granulometria dos pós, cinzas totais, 

cinzas insolúveis em ácido, índice de espuma e de substâncias extraíveis por álcool 
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conforme preconiza a Farmacopeia Brasileira 5ª Edição (Brasil, 2010). Os resultados 

foram expressos em média ± desvio padrão. 

 

4.2.1.1 Determinação da perda por dessecação  

 

 Para a realização do experimento foi usado o método gravimétrico, em que 

transferiu-se 2,0000 (± 0,000x) g da amostra, para um pesa filtro previamente pesado 

e dessecado, a droga vegetal dessecou na estufa durante 2 horas sob temperatura 

média entre 100 a 105° C, até peso constante.   

 

4.2.1.2 Distribuição granulométrica dos pós 

 

 A repartição granulométrica foi realizada utilizando 10 g do pó obtido da M. 

nigra L. que passou por um conjunto de cinco tamises, previamente pesadas, com 

diâmetros das malhas respectivamente de 600 µm, 425 µm, 300 µm, 250 µm e 150 

µm e um coletor e depois submetidos a vibração mecânica 4, durante 15 minutos. 

Após o término desse tempo, a amostra retida na parte superior de cada malha foi 

pesada, inclusive do coletor. A massa de pó retida foi calculada pela diferença de 

massa do tamis com o pó retido e o mesmo vazio. O percentual retido em cada tamis 

foi obtido, utilizando a Equação 1:  

 

 % Retida no tamis = P1 / P2 X 100 (1) 

 

 Onde: P1= Peso da amostra retida em cada tamis (em gramas); P2= Soma dos 

pesos retidos em cada tamis e no coletor (em gramas). 

 

4.2.1.3 Determinação de cinzas totais e cinzas insolúveis em ácido  

 

 Para determinação de cinzas totais, em um cadinho previamente tarado, pesou-

se 3,0000 (± 0,000x) g da amostra vegetal em pó, distribuída uniformemente, 

incinerou-se de maneira gradativa a amostra até a temperatura de 600 ± 25 °C, por 

um período até que todo carvão fosse eliminado. A amostra foi resfriada em um 

dessecador e pesada. A porcentagem de cinzas totais foi calculada em relação ao 

peso da droga vegetal. 
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 Já para a determinação de cinzas insolúveis em ácido utilizou-se o resíduo 

obtido na determinação de cinzas totais o qual foi fervido durante 5 minutos com 25 

mL de ácido clorídrico a 7 % (m/v) em cadinho coberto com vidro de relógio, que 

posteriormente foi lavado com 5 mL de água quente, juntando com o conteúdo do 

cadinho. O resíduo, insolúvel em ácido, filtrado foi lavado com água quente até que o 

filtrado se mostrasse neutro. Transferiu o papel filtro contendo o resíduo para o 

cadinho original, que secou sobre a chapa quente e, em seguida, incinerou-se a cerca 

de 500 °C até obter peso constante. 

 

4.2.1.4 Determinação de cinzas sulfatadas 

 

 Para determinação de cinzas sulfatadas, um cadinho de porcelana foi aquecido 

ao rubro por 10 minutos, em seguida foi resfriado em um dessecador e pesado. Foi 

pesado 1,0000 (± 0,000x) g da droga, no cadinho previamente tarado, esta foi 

umedecida com ácido sulfúrico concentrado e carbonizada em bico de bunsen. A 

amostra foi novamente umedecida com ácido sulfúrico concentrado, carbonizada e 

incinerada com aquecimento gradativo até 800 ºC. Em seguida, a amostra foi 

resfriada, pesada novamente, e incinerada por mais 15 minutos. O procedimento foi 

repetido até que a diferença entre as duas pesagens sucessivas não fosse maior que 

0,5 mg. A determinação de cinzas sulfatadas foi obtida utilizando a Equação 2: 

 

 % Cinzas Sulfatadas = Pr – Pv / Pa x 100 (2) 

 

 Onde: Pr = peso do cadinho + resíduo da amostra; Pv = peso do cadinho vazio; 

Pa = peso da amostra.  

 

4.2.1.5 Determinação do índice de espuma 

 

 Pesou-se 1,0000 (± 0,000x) g do material vegetal reduzido a pó e foi transferido 

para um erlenmeyer contendo 50 mL de água fervente, que foi mantido sob fervura 

moderada por 30 minutos. Em seguida, a solução foi resfriada e filtrada para um balão 

volumétrico de 100 mL, completando-se o volume através do filtro até 100 mL. 

 O decocto obtido foi distribuído em 10 tubos de ensaio com tampa, em série 

sucessiva de 1 a 10 mL, e o volume final do líquido foi ajustado para 10 mL com água 
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destilada. Os tubos foram tampados e agitados com movimentos verticais por 15 

segundos, com duas agitações por segundo, e deixados em repouso por 15 minutos, 

e, pôr fim, a altura da espuma foi medida com auxílio de régua.  

 Se a altura da espuma de todos os tubos for inferior a 1,0 cm, o índice de 

espuma é menor que 100. Se, em qualquer um dos tubos, a altura da espuma medida 

for 1,0 cm, a diluição do material vegetal nesse tubo (A) é o índice observado. Se esse 

tubo for o primeiro ou segundo na série, é necessário fazer uma diluição intermediária, 

pelo mesmo método descrito anteriormente, para obter um resultado mais preciso. 

 Se a altura da espuma for maior que 1 cm em todos os tubos, o índice de 

espuma é maior do que 1000. Nesse caso, a determinação precisa ser feita com uma 

nova série de diluições do decocto para se obter um resultado mais preciso. O índice 

de espuma é calculado segundo a Equação 3: 

 

 Índice de espuma = 100/ A (3) 

 

 Onde: A = volume (em mililitros) do decocto usado para preparação da diluição 

no tubo onde a espuma foi observada.  

 

4.2.1.6 Determinação de substâncias extraíveis por álcool 

 

 Para obtenção das substâncias extraíveis por álcool, utilizou-se o método de 

extração a frio. Primeiramente, transferiu-se 4,0000 (± 0,000x) g da droga vegetal 

seca, que foi macerado com 100 mL de EtOH P.A (99,9%), durante 6 horas, com 

agitação frequente sendo posteriormente deixado em repouso por 18 horas. Passado 

este período, realizou-se uma filtração e 25 mL do filtrado foi transferido para um 

cadinho previamente pesado, evaporando-se até secura em banho de água. Após 

essa sequência secou-se o cadinho por 6 horas a 105°C, esfriou-se em dessecador 

por 30 minutos e pesou-se imediatamente. 

 

4.2.1 Obtenção do extrato etanólico bruto de M. nigra L. (EEB Mn) 

 

 O extrato foi obtido a partir de 10,0000 (± 0,000x) g do pó de M. nigra L., 

empregando o método de maceração, utilizando o pó das folhas (pulverizadas) na 

proporção 1:10 (material vegetal: solvente, m/v). O procedimento foi realizado durante 
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12 dias para obtenção do EEB Mn, trocando-se o solvente (EtOH 99,9%), a cada 3 

dias (ALMEIDA et al., 2012). O EEB Mn foi utilizado como referência em análises 

posteriores, tanto físico-químicas quanto analíticas.  

O EEB Mn, obtido por maceração, foi analisado por CLAE-DAD para análise da 

concentração dos marcadores analíticos, rutina e isoquercetina, a fim de determinar a 

concentração em µg do respectivo analito por mg de EEB Mn. A partir desse dados 

foi possível delinear novos parâmetros de extração a fim de aumentar a concentração 

desses marcadores analíticos.  

 

4.2.3 Otimização do método de extração do EEB Mn utilizando planejamento 

fatorial 

  

 Para otimização do método de extração do EEB Mn foi realizado um 

planejamento fatorial completo, que envolve dois fatores estudados em dois níveis 

diferentes (22). Esses níveis são chamados de baixo e alto, sendo representados por 

convenção, de (-1) e (+1), respectivamente. Neste caso, utilizou-se como fatores 

independentes: a agitação (200 RPM) e aquecimento (40º C); e dois níveis: presença 

(+1) e ausência (-1), fixando-se 2 horas como tempo para cada condição (Tabela 4). 

Tanto os extratos quanto as análises foram feitas em triplicata.  

 

Tabela 4 – Níveis do desenho experimental para o estudo de método de extração do 
EEB Mn.  

 Nível 

Fatores -1 +1 

Agitação (RPM) 0 200 

Aquecimento (40º C) 0 40 

Fonte: Autoria própria. 

 

 A partir desse planejamento fatorial 22, obteve-se 4 tipos de EEB Mn diferentes. 

Esses extratos foram definidos da seguinte forma: na presença de agitação e 

aquecimento (CAG/CAQ), na ausência de agitação e aquecimento (SAG/SAQ), na 

presença de agitação e ausência de aquecimento (CAG/SAQ) e na ausência de 

agitação e presença de aquecimento (SAG/CAQ) (Tabela 5). Os parâmetros foram 
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analisados para comprovar em qual método de extração seria o mais adequado para 

a obtenção do extrato etanólico padrão. 

 A otimização do processo extrativo foi avaliada pela técnica de CLAE-DAD a 

partir da quantificação dos marcadores analíticos, rutina e isoquercetina. Desse modo, 

os quatro tipos de extratos desenvolvidos foram avaliados em caráter comparativo das 

condições experimentais, fatores independentes, a fim de determinar a concentração 

em µg do respectivo marcador analítico por mg de EEB Mn (µg/ mg). Os dados são 

apresentados por meio do gráfico de pareto e de superfície resposta.  

 

Tabela 5 – Planejamento fatorial 22 para obtenção de diferentes EEB Mn. 

Agitação Aquecimento Definição dos EEB 

+1 +1 CAG/CAQ 

-1 -1 SAG/SAQ 

+1 -1 CAG/SAQ 

-1 +1 SAG/CAQ 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.4 Obtenção do extrato aquoso de M. nigra L. (EA Mn) 

 

 O EA Mn foi obtido a partir de 12 g do pó das folhas (pulverizadas) de M.nigra 

L. e 1,5 L de água purificada. O EA Mn foi preparado por 2 métodos diferentes: 

decocção e infusão. Essa proporção de 12 g de material vegetal por 1500 mL de água 

é uma referência ao uso popular dessa espécie vegetal na região do Vale do São 

Francisco. 

Na forma de infuso o procedimento foi: em um béquer adicionou se a água 

purificada sobre uma chapa aquecedora, após atingir a temperatura de 100º C, retirou-

se o béquer da chapa em seguida, adiciona-se o material vegetal, em contato com a 

água por 10min em repouso. Já na forma de decocto o procedimento foi: em um 

béquer adicionou-se a água purificada sobre uma chapa aquecedora, após atingir a 

temperatura de 100º C, adiciona-se o material vegetal e deixou-se a droga vegetal em 

contato com a água por 10 min na chapa aquecedora. 
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Nos dois tipos de EA Mn (decocto e infuso) após o resfriamento, foi realizado o 

processo de filtração com papel de filtro quantitativo (UNIFIL® 125 mm) para análises 

posteriores.  

Os dois tipos de extratos foram analisados por CLAE-DAD para análise da 

concentração dos marcadores analíticos, rutina e isoquercetina, a fim de determinar a 

concentração em µg do respectivo analito por mg de EA Mn. A partir desse dados foi 

possível delinear novos parâmetros de extração a fim de aumentar a concentração 

desses marcadores analíticos.  

 

4.2.5 Otimização do método de extração do EA Mn utilizando planejamento 

fatorial 

 

 Para otimização do processo extrativo utilizando-se planejamento fatorial foi 

escolhido o extrato aquoso obtido por infusão. O infuso foi escolhido pela simplicidade 

do processo frente a decocção. Considerando-se ainda que, para partes moles de 

plantas, como é o caso das folhas, o recomendável é o processo de infusão para o 

preparo do chá (SIMÕES et al., 2010). Outro fator é que na análise por CLAE-DAD, 

não houve diferença significativa entre as médias das concentrações de rutina e 

isoquercetina nos processos extrativos.  

  Foi realizado um planejamento fatorial completo, em que envolve dois fatores 

estudados em três níveis (32). Esses níveis são chamados de baixo (-1), médio (0) e 

alto (+1) (Tabela 6). Neste caso, utilizou-se como fatores independentes: tempo de 

contato do solvente e droga vegetal; proporção droga:solvente e para cada fator 

estipulou-se três níveis. No fator tempo, foi avaliado o tempo (minutos) que a droga 

vegetal fica em contato com a água aquecida previamente a 100º C, até que seja 

realizado o processo de filtração.  Nesse caso, tem-se como níveis: -1 (60 min), 0 (90 

min) e +1 (120 min). Tanto os extratos quanto as análises foram feitas em triplicata. 

 No fator proporção droga: solvente (gramas/mililitros), foi avaliada a variação 

dessa proporção em relação a droga vegetal, nos seguintes níveis: -1 (12 g/1500 mL), 

0 (18 g/1500 mL) e +1 (24 g/1500 mL) (Tabela 6). Esses valores foram determinados 

a partir de uma proporção inicial utilizada pela população na forma de chá,12 g/1500 

mL. Os parâmetros foram analisados para comprovar qual método de extração seria 

o mais adequado para a obtenção do extrato padrão aquoso (Tabela 7). 
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Tabela 6 – Níveis do desenho experimental para o estudo de método de extração do EA 
Mn. 

 Nível 

Fatores (-1) (0) (+1) 

Tempo (min) 60 90 120 

Droga:solvente (g/mL) 12/1500 18/1500 24/1500 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Tabela 7 – Planejamento fatorial 32 para obtenção de diferentes EA Mn. 

Tempo Droga: solvente 
Definição dos EA 

Mn 

-1 -1 EA 1 

-1 0 EA 2 

-1 +1 EA 3 

0 -1 EA 4 

0 0 EA 5 

0 +1 EA 6 

+1 -1 EA 7 

+1 0 EA 8 

+1 +1 EA 9 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após a determinação do EA Mn padronizado obteve-se o extrato seco. Para 

obtenção desse extrato seco, o EA Mn foi congelado (- 90º ± 5º C) por 48 horas em 

ultrafrezzer e liofilizado no equipamento L101 (Liotop®) (24 µmm de Hg) por 96 horas. 

O extrato seco do EA Mn foi utilizado para posteriores análises por espectrometria de 

massa para determinação dos picos majoritários.  

 

4.2.6 Determinação quali-quantitaviva de flavonoides por CLAE   

 

 As análises para a determinação quali-quantitativa dos marcadores químicos 

foram utilizadas como estratégia de acompanhamento para a escolha do extrato 

padrão das folhas pulverizadas de M. nigra L., tanto para o EEB Mn quanto para o EA 
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Mn, de acordo com os parâmetros estabelecidos no planejamento fatorial. Para tanto, 

o método de análise, na CLAE, foi anteriormente desenvolvido e validado de acordo 

com as recomendações da International Conference on Harmonization (ICH Q2A, 

1994, ICH Q2B, 1996) e os parâmetros estabelecidos pela RE nº 899/03 da ANVISA 

(BRASIL, 2003; SOUZA, 2015).   

 As análises foram realizadas utilizando um cromatógrafo líquido Shimadzu® 

(LC-20 AT) equipado com um amostrador automático (SIL-20 A) e um detector de 

arranjo de diodos (SPD-M20A) controlado por software LC-Solution® 1.0.  

As soluções extrativas de estudo (EEB Mn e EA Mn) foram submetidas 

individualmente à análise (triplicata) na concentração de 1mg/mL nas seguintes 

condições cromatográficas: como fase estacionária foi utilizada uma coluna C18 com 

dimensões de 250 x 4,6 mm e tamanho de partícula de 5 µm (Thermo Scientific® 

Hypersil), como fase móvel: solução A - água + 0,01% (v/v) de ácido trifluoracético 

(TFA) e solução B: acetonitrila (ACN), obedecendo ao gradiente descrito no quadro 3, 

com fluxo de 0,8 mL/min e volume de injeção de 5 µL. A temperatura da coluna foi 

mantida constante em 30 ºC durante toda a análise. 

 

Quadro 3 - Sistema gradiente utilizado nas análises por CLAE. 

 Tempo Solução A (%) Solução B (%) 

Gradiente linear 0 - 40 min 100 - 60 0 - 40 

Isocrático 40 - 50 min 60 40 

Gradiente linear 50 - 60 min 60 - 100 40 – 0 

Fonte: Autoria própria. 

 

Todas as soluções foram degaseificadas e filtradas através de membrana 

filtrante de 0,22 µm (Chromafil® Xtra, EUA), antes de serem analisadas no 

cromatógrafo. A detecção foi realizada em DAD no comprimento de onda de 340 nm. 

A partir do desenvolvimento e validação do método foi estabelecido para os padrões 

analíticos disponíveis (21 padrões) os parâmetros de tempo de retenção e espectro 

de UV (λ máx) (Tabela 8). Desse modo, a partir dos resultados do desenvolvimento 

do método foram estabelecidos como marcadores analíticos a rutina (RUT) e a 
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isoquercetina (ISO). A quantificação desses marcadores em cada tipo de extrato foi 

realizada a partir da equação obtida da curva de calibração: a RUT (y = 13762 x – 

3231,4; r2= 0,9813) e ISO (y = 10816 x – 12018; r2= 0,9928).   

 

Tabela 8 - Resultados obtidos após análise das SQRs pelo método desenvolvido. 

SQRs Tempo de retenção (min) λ máx (nm) 

1. Ácido Gálico 

2. Quercetina 

3. Rutina 

4. Apigenina 

5. Ácido cafeico 

6. Ácido p-cumárico 

7. Catequina 

8. Ácido clorogênico 

9. Epicatequina 

10. Canferol 

11. Canferitrina 

12. Narigenina 

13. Ácido Tânico 

14. Hesperidina 

15. Miricetina 

16. Fisetina 

17. Isoquercetina 

18. Crisina 

19. Escopoletina 

20. Galocatequina 

21. Epigalocatequina 

44,49 

40,98 

28,61 

44,99 

23,37 

28,65 

44,48 

19,69 

44,48 

46,20 

29,32 

45,46 

22,72 

33,09 

35,42 

33,35 

29,75 

44,42 

30,23 

44,44 

24,84 

220/323 

225/370 

256/353 

267/337 

218/330 

309 

200/322 

218/324 

201/322 

264/368 

264/342 

203/288 

215/396 

* 

253/358 

247/358 

260/354 

201/322 

225/343 

199/322 

207/273 

*Os parâmetros não foram obtidos. 

Fonte: Autoria própria.  

 

4.2.7 Análise por espectrometria de massa  

 

As soluções selecionadas foram os extratos padronizados, EEB Mn e EA Mn, 

estes foram submetidos individualmente a análise por LC-MS, utilizando uma coluna 



57 

 

octadecilsilano (250 x 4,6 mm, 5 µm, Luna® C18, Phenomenex®), como fase 

estacionária e fase móvel composta de 2 solventes: solvente A – 0,1% de ácido 

fórmico em água ultrapura e solvente B 0,1% de ácido fórmico em MeOH (grau CLAE) 

com fluxo de 1,0 mL/min, em gradiente de acordo com a Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Tabela do gradiente de fase móvel utilizado para determinação qualitativa de 

compostos nos extratos de Morus nigra L. 

Tempo (min) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0,00 90 10 

60,00 10 90 

70,00 0 100 

80,00 0 100 

85,00 90 10 

90,00 90 10 

Fonte: Autoria própria. 

 

A fase estacionária foi mantida a 30º C e o volume injetado foi de 20 µL para 

as amostras (1 mg/mL) no CLAE-DAD-MS para análises monitoradas de 190 a 400 

nm e de 50 a 1000 m/z.  

As análises desenvolvidas utilizaram um LC-20 Shimadzu® equipado com um 

sistema quaternário de bombas modelo LC - 20ADVP, degaseificador modelo DGU - 

20A, detector PDA modelo SPD - 20AVP, forno modelo CTO - 20ASVP, injetor 

automático modelo SIL - 20ADVP e controlador modelo SCL - 20AVP. Acoplado a um 

espectrômetro de massas ESI-IT da Bruker Daltonics, equipado com uma fonte de 

ionização por electrospray operando no modo de analisador e por captura de íons 

positivos com trap para dividir o eluente do HPLC e uma taxa de fluxo de 0,2 mL/ min 

foi introduzido na fonte. Os parâmetros do espectrômetro de massa utilizados foram: 

tensão capilar, 3,5 kV; temperatura de dessolvatação de 320° C; fluxo de gás de 10 

L/ min; pressão de 60 PSI, utilizando nitrogênio como gás de secagem e nebulização. 

 

 

4.2.8 Desenvolvimento e validação do método de análise de quantificação de 

flavonóides totais por espectrofotometria de absorção na região do UV-Vis 
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Para validação do método de análise do teor de flavonoides totais, utilizou-se 

as normas estabelecidas pela ANVISA, de acordo com a RE n° 899 de 29 de maio de 

2003 (BRASIL, 2003), que define o que deve ser considerado durante a validação de 

métodos analíticos, e métodos não cromatográficos, como a espectrofotometria UV-

Vis.  

Para a validação desse método analítico foram avaliados os seguintes 

parâmetros: especificidade, linearidade, precisão (repetitividade, precisão 

intermediária e reprodutibilidade), limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), 

exatidão e robustez, tendo como finalidade atestar a eficiência do método. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata e a confiabilidade dos parâmetros foi verificada 

pelo desvio padrão relativo (DPR%) (BRASIL, 2003). 

 

4.2.8.1 Desenvolvimento do método analítico 

 

Para o desenvolvimento do método de quantificação de flavonoides totais por 

UV utilizou-se o método descrito por Sobrinho e colaboradores (2008), com as 

adaptações necessárias. Inicialmente, foi preparada uma solução estoque (10 

mg/mL). Foi utilizado 1 g do EEB Mn, que foi solubilizado em MeOH (99,8%) em 

seguida, sonicou-se por 10 minutos até a solubilização total. A solução foi filtrada em 

papel de filtro quantitativo (Unifil® C41, 125 mm), e o volume foi ajustado para 100 mL 

com o mesmo solvente.  

Para a preparação das soluções teste foram retiradas alíquotas de: 0,5, 1 e 1,5 

mL da solução estoque e transferidas para balões volumétricos de 100 mL em 

triplicatas com água destilada, procedimento sem complexação (PSC) e em triplicatas 

com 10 mL de AlCl3 5% (m/v), procedimento com complexação (PCC), ajustando-se 

o volume para 100 mL (Figura 15).  

 As análise foram realizadas no espectrofotômetro de UV-Vis (EVEN®, modelo 

IL -592), utilizando-se cubetas de vidro com 1 cm de caminho ótico, variando-se o 

comprimento de onda de 300 a 500 nm (de 5 em 5 nm), utilizando-se como solução 

branco apenas água destilada e sendo a absorbância registrada. 

 Após as análises sem complexação, foram feitas as análises das amostras 

preparadas do tipo PCC, com o objetivo de verificar o tempo necessário para a 

complexação dos flavonoides do extrato com AlCl3, nos tempos de 0, 10, 20 e 30 

minutos.  
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Figura 15 – Esquema do preparo das amostras para análise de teor de flavonoides totais por 

espectrofotometria de UV- Vis. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.8.2 Especificidade 

 

A especificidade das técnicas foi demonstrada com a sobreposição dos 

espectros do padrão RUT e da amostra do EEB Mn do PSC e do PCC, ambos na 

concentração de 10 mg/mL, obtidos pela curva de varredura na faixa de 300 a 500 

nm. 

 

4.2.8.3 Linearidade 

  

A linearidade foi avaliada a partir da média das análises de nove curvas com 

sete níveis de concentração (0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,12; 0,14 e 0,15 mg/mL) em 

volume ajustado para PSC e PCC. As curvas de calibração foram obtidas a partir das 

médias das absorbâncias em função da concentração. Para quantificação de 

flavonoides em equivalentes de rutina foi obtida uma curva de calibração para o 

padrão analítico, rutina, com sete níveis de concentração (0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12, 
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0,14 e 0,016 mg/mL) para PSC e PCC. Os resultados foram tratados estatisticamente 

através do cálculo de regressão linear, com o objetivo de determinar a equação da 

reta e o coeficiente de determinação (r²), sendo o valor mínimo aceitável r2 > 0,990. 

 

4.2.8.4 Limite de detecção e quantificação 

 

O LD e LQ foram calculados (em mg/mL) a partir das respectivas curvas de 

calibração para os PSC e PCC, de acordo com suas fórmulas, onde DPa é o desvio 

padrão do intercepto com o eixo Y, obtido da média das três curvas de linearidade e 

IC é a inclinação da reta das respectivas curvas de calibração. O LD e LQ podem ser 

calculados pelas Equações 4 e 5: 

 

 LD= DPa x 3 / IC (4) 

 LQ= DPa x 10 / IC (5) 

 

4.2.8.5 Precisão 

 

A precisão foi avaliada em termos de repetitividade (precisão intra-corrida) e 

precisão intermediária (precisão inter-corrida). A precisão intra-corrida foi obtida a 

partir de três soluções estoque, sendo as análises realizadas em sextuplicata, por um 

analista no mesmo dia, dando um total de 18 determinações. A precisão inter-corrida 

foi realizada da mesmo forma, em sextuplicata de cada uma das três soluções 

estoque, e as análises foram feitas por dois analistas em dois dias distintos, contando 

com um total de 18 determinações cada. Também foi realizado o teste de 

reprodutibilidade do método, feito em outro laboratório, neste caso variando-se toda a 

infraestrutura física (BRASIL, 2003). 

 

4.2.8.6 Exatidão 

 

A exatidão foi avaliada através da taxa de recuperação, a partir da adição de 

uma quantidade conhecida de RUT, um flavonoide presente no EEB Mn. Nas 

amostras de PSC foram adicionados 2 mL da solução teste em cada cubeta, no qual 

foi realizada a leitura e posteriormente acrescentou-se 100 µL da solução de RUT 



61 

 

(200 µg/mL). Nas amostras de PCC foram realizados os mesmos procedimentos com 

o diferencial do acréscimo de 10 mL de AlCl3 5% (m/v), aguardando-se cinco minutos 

para a realização da leitura, tempo considerado satisfatório para complexação entre a 

RUT e o AlCl3. O resultado da recuperação foi obtido pela Equação 6:  

 

 R (%) = CTF – CFE / CFP x 100 (6) 

  

Onde: R é a recuperação em porcentagem, CTF corresponde à concentração 

total de flavonoide (RUT) adicionada a solução do EEB Mn; CFE corresponde à 

concentração da RUT no EEB Mn e CFP à concentração da RUT. 

 

4.2.8.7 Robustez 

 

A robustez do método foi realizada com a variação dos fabricantes do solvente 

MeOH, Synth® por Vetec®, em três soluções estoque e cada uma realizada em 

triplicata. 

 

4.2.8.8 Análise por espectrofotometria de varredura no UV-Vis 

 

As análises foram realizadas no espectrofotômetro de varredura Shimadzu® 

(UV mini-1240) do EEB Mn na concentração de 1 mg/mL, mesma concentração 

utilizada em outras análises já descritas. Da solução inicial (A) de 1 mg/mL retirou-se 

uma alíquota de 1 mL e adicionou-se MeOH (99,8%) até completar o volume de 10 

mL em um balão volumétrico resultando na solução B. A solução B foi adicionada em 

cubeta de quartzo de caminho ótico de 1cm e analisada no comprimento de onda de 

200 a 725 nm.     

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Todos as determinações foram realizadas em triplicata. Para caracterização 

físico-química e farmacognóstica da droga vegetal e validação do método de análise 

por UV foram utilizados os softwares Microsoft Excel® e OriginPro8® e os dados foram 

apresentados considerando a média e o desvio padrão. A análise dos dados da 

quantificação dos marcadores químicos por CLAE foi realizada no OriginPro8® e a 
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variância foi verificada via ANOVA, considerando significativamente diferentes quando 

p < 0,05.  Para a produção de gráficos e análise estatística do planejamento fatorial 

foi utilizado o software STATISTICA® 8.0. Os dados referentes a espectrometria de 

massa foram analisados no software Data analysis (Bruker). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA DROGA VEGETAL ESCOLHIDA 

 

 Para registro de medicamentos no Brasil, a ANVISA exige a realização de 

testes que visam garantir a pureza e a integridade da droga vegetal, acrescidos da 

avaliação de solventes e excipientes utilizados na extração do derivado vegetal, 

relação aproximada da droga:derivado vegetal, além da pureza e integridade do 

extrato (BRASIL, 2014). 

 

5.1.1 Determinação da perda por dessecação 

 

Utilizando o método gravimétrico descrito na Farmacopeia Brasileira (2010) e 

no item (4.2.1.1), realizou-se a determinação de água no pó de M. nigra L.. Os 

resultados demonstraram que a droga vegetal apresentou um teor de 7,56 ± 0,26% 

de água. 

 Em estudo realizado por Guizzo e colaboradores (2015), foi obtido um resultado 

similar para a perda por dessecação do pó das folhas da M. nigra L., obtendo-se um 

resultado de 7,00 ± 0,17% após estabilização. Portanto, esse resultado foi 

correspondente ao realizado nesta pesquisa.  

A baixa umidade indica que o processo de secagem foi eficaz para a 

estabilidade do material, uma vez que o alto teor de umidade beneficia a ação das 

enzimas que podem promover uma degradação dos constituintes químicos da droga 

vegetal, além da proliferação de microorganismos (LOPES; NETTO-JUNIOR, 2011). 

 

5.1.2 Distribuição granulométrica dos pós 

 

 De acordo como especificado na Farmacopeia Brasileira (2010) e no item 

(4.2.1.2) após o processo de pesagem foi calculado a quantidade média de pó de M. 

nigra L. retida em cada tamis e constatou-se que o pó passou em porcentagem 

igualitária e majoritária em dois tamises com malhas de 250 e 150 µm, somando 48%. 

Desse modo, constatou-se que o tamanho médio das partículas encontra-se nesse 

intervalo (Figura 16). 
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Figura 16 – Histograma de distribuição granulométrica do pó das folhas de M. nigra L. 

 

Fonte: Dados do autor 

 

 A fim de determinar exatamente o tamanho médio das partículas do pó, 

calculou-se em percentagem a fração de passagem e a fração retida do pó em cada 

um dos tamises. A partir dos resultados obtidos  foi possível inferir pela representação 

gráfica que o tamanho médio das partículas do pó da M. nigra L. é de 278,14 µm 

(Figura 17).  

 De acordo com os resultados obtidos na análise granulométrica do pó de M. 

nigra L., este foi classificado entre semifino e moderadamente grosso (BRASIL, 2010), 

em razão da distribuição igualitária dos pós entre as classificações. 

Em estudo anterior de Guizzo e colaboradores (2015), foi determinada a 

granulometria do pó das folhas obtendo como resultado um tamanho médio de 533 

µm com tamises de abertura de malhas correspondentes de 0,150; 0,250; 0,300; 

0,850 e 1,18 mm. A distinção dos resultados pode ser justificada pela padronização 

da pulverização dos pós e pelas malhas usadas nas amostras. 
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Figura 17 - Determinação gráfica do tamanho das partículas do pó obtido da M. nigra L. 

 

Fonte: Dados do autor 

 

5.1.3 Determinação de cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido e cinzas 

sulfatadas 

 

 De acordo como especificado na Farmacopeia Brasileira (2010) e no item 

(4.2.1.3) os resultados obtidos a partir da determinação de cinzas totais foi de 16 ± 

0,01% e o teor de cinzas insolúveis em ácido foi de 11,31 ± 0,01%. Em comparação 

com Guizzo e colaboradores (2015), que obteve como resultado 9,93 ± 0,045% para 

cinzas totais e 0,34 ± 0,051% para cinzas insolúveis em ácido. A distinção entre os 

resultados pode ser justificada pelos fatores ambientais distintos pelo qual o material 

vegetal sofreu antes da colheita. 

 A partir do resultado da determinação de cinzas totais, obtêm-se o teor de 

substâncias inorgânicas não voláteis que podem estar presentes como constituintes 

ou contaminantes na amostra. Enquanto que a determinação de cinzas insolúveis em 

ácido refere-se à quantificação de sílica e constituintes silicosos na droga vegetal 

(COUTO et al., 2009). 

Altos teores de cinzas podem indicar contaminação de areia e/ou terra, 

indicando um mau tratamento na colheita, higienização e processamento do material 

(COUTO et al., 2009; LEITE 2009; NAVARRO, 2009).  
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 Já em relação ao resultado de cinzas sulfatadas e de acordo como especificado 

na Farmacopeia Brasileira (2010) e no item (4.2.1.4) o resultado obtido após o 

procedimento descrito foi de 20,11 ± 0,01%. Esse valor de cinzas sulfatadas encontra-

se fora dos limites especificados pela Farmacopeia para uma matéria-prima vegetal.  

 Os teores elevados de cinzas totais e sulfatadas das drogas vegetais das 

espécies de Piper analisadas foram provavelmente causados pela riqueza em 

conteúdo cristalino das folhas e caule dessas espécies (SILVA; AGUIAR-DIAS; 

MENDONÇA, 2014). Nos vegetais, as inclusões minerais cristalinas contribuem para 

o aumento das cinzas, influenciando principalmente os valores de cinzas sulfatadas 

(MOHAMAD et al., 2013). 

 

5.1.4 Determinação do índice de espuma 

 

O índice de espuma foi realizado como determinado na Farmacopeia Brasileira 

(2010) e no item (4.2.1.5) tendo por objetivo de estimar a presença de saponinas na 

droga vegetal. O índice de espuma (IE) foi avaliado, visando verificar a maior diluição 

em água que possibilita a formação de espuma na altura de até 1 cm. Após 15 minutos 

de análise não foi possível observar a presença de espuma na amostra, inferindo 

portanto, resultado negativo para a presença de saponinas na droga vegetal de M. 

nigra L. 

 

5.1.5 Determinação de substâncias extraíveis por álcool  

 

De acordo com o método especificado na Farmacopeia Brasileira (2010) e no 

item (4.2.1.6) os resultados obtidos a partir da determinação do teor de substâncias 

extraíveis em etanol foi de 6,08 ± 0,01%. Apesar dos dados apresentarem um teor 

baixo das substâncias que são extraídas, esse resultado corrobora com a 

granulometria do pó, que é um dos parâmetros que influencia diretamente no processo 

extrativo (AMARANTE et al, 2011).  

 A granulometria do pó tem influência direta no resultado de substâncias 

extraíveis por álcool, uma vez que quanto menores as partes da droga vegetal, maior 

o contato com o solvente, logo, mais eficiente se torna a extração (GUIZZO et al., 

2015).  
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5.2 ANÁLISE POR CLAE-DAD DA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO EXTRATIVO DO 

EEB Mn e EA Mn 

 

A análise por CLAE-DAD dos EEB Mn, assim como do EA Mn padronizados 

permitiu determinar o perfil cromatográfico destes extratos e, com isso, identificar e 

quantificar os marcadores analíticos. A quantificação desses marcadores foi realizada 

primeiramente considerando-se a comparação dos picos dos cromatograma de cada 

amostra analisada com os cromatogramas e espectro do UV de cada padrão analítico, 

considerando que este método foi validado por Souza (2015).  

Neste caso, analisou-se o tempo de retenção e espectro de UV da RUT (Figuras 

18 e 19) e ISO (Figuras 20 e 21) para que fosse possível a confirmação da presença 

destes dois flavonoides nas amostras analisadas. Para o tempo de retenção admitiu-se 

uma variação de até 2 min em relação ao respectivo padrão analítico, considerando que 

a amostra é uma matriz complexa. Desse modo, a RUT apresentou tempo de retenção de 

28,61 min e picos de absorbância máxima (λ máx) em 256 e 353 nm, por sua vez a ISO 

apresenta tempo de retenção de 29,75 min e λ máx em 256 e 352 nm.  

 

Figura 18 – Cromatograma do padrão analítico RUT.  

 

Fonte: Dados do autor. 
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Figura 19 – Espectro de UV do padrão analítico RUT.  

 

Fonte: Dados do autor 

 

Figura 20 – Cromatograma do padrão analítico ISO.  

 

 

Fonte: Dados do autor 
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Figura 21 – Espectro de UV do padrão analítico ISO.  

 

Fonte: Dados do autor 

 

Segue na Figura 22, o perfil cromatográfico do EEB Mn obtido por maceração, no 

qual foram observados os picos da RUT (B) e ISO (C), assim como o ácido clorogênico 

(A) e a canferitrina (D). Nesse contexto, a partir da análise por CLAE-DAD do EEB Mn 

observou-se como resultado a concentração µg por mg de extrato de RUT (B) foi de 0,86 

± 0,09 µg/mg e para ISO (C) foi de 2,78 ± 0,13 µg/mg.  

A partir, desses valores de concentração de RUT e ISO, realizou-se a modificação 

de variáveis experimentais independentes com método de planejamento fatorial (4.2.3) 

com o objetivo de verificar alterações na concentração destes flavonoides nos extratos.  
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Figura 22 – Perfil cromatográfico do EEB Mn. 

 

Fonte: Dados do autor 

  

Na Figura 23, observa-se o perfil cromatográfico do EA Mn obtido por decocção, no 

qual foram observados os picos cromatográficos da RUT (B) e ISO (C). Assim como, o 

ácido clorogênico (A) e a canferitrina (D). Nesse contexto, a partir da análise por CLAE-

DAD do EA Mn obteve-se o resultado da concentração µg por mg de extrato de RUT (B) 

que foi de 16,41 ± 0,54 µg/mg e da ISO (C) foi de 26,42 ± 0,96 µg/mg.  

A partir, desses valores de concentração de RUT e ISO, realizou-se a modificação 

de variáveis experimentais independentes com método de planejamento fatorial (4.2.5) 

com o objetivo de verificar alterações na concentração destes flavonoides nos extratos.  
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Figura 23 – Perfil cromatográfico do EA Mn. 

 

Fonte: Dados do autor 

 

5.2.1 Otimização do processo extrativo do EEB Mn  

 

A partir do planejamento fatorial completo 22 realizado para a otimização do 

processo extrativo do EEB Mn descrito no item 4.2.3, os extratos desenvolvidos foram 

avaliados pela técnica de CLAE-DAD em relação à concentração dos flavonoides RUT 

e ISO, em cada amostra, como variável dependente do design experimental. A 

concentração de cada flavonoide foi expressa em µg/mg. O doseamento de RUT e 

ISO no EEB Mn foi realizado de acordo com o método descrito no item 4.2.6. 

No gráfico de Pareto (Figura 24), pode-se observar os fatores apresentados por 

meio do modelo quadrático. De acordo, com as barras horizontais de cima para baixo, 

o resultado demonstra que o fator aquecimento apresenta valor positivo de 4,64 vezes 

frente ao teor de RUT e o fator agitação apresentou valor positivo de 2,55 vezes frente 

ao teor de RUT. Observa-se ainda no gráfico que os dois fatores quando associados 

influenciam de maneira positiva, 3,89 vezes frente ao teor de RUT. Desse modo, os 

fatores aquecimento e agitação influenciaram ainda significativamente o método 

extrativo, considerando-se o valor de p = 0,05. 
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Figura 24 - Gráfico de Pareto do EEB Mn para RUT. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

No gráfico de curvas de nível da superfície resposta (Figura 25), está 

representada a interação dos fatores aquecimento e agitação em relação à 

concentração de µg de RUT por mg de EEB Mn. Pode-se observar no gráfico que a 

região de máxima extração (mais escura) de RUT encontra-se nos níveis + 1 (com 

aquecimento), para o fator aquecimento, e + 1 (com agitação), para fator agitação 

obtendo-se o máximo de extração de RUT (> 12 µg/mg).  
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Figura 25 – Curvas de nível da superfície resposta do EEB Mn para RUT. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

Avaliando-se o processo de extração quanto ao teor de ISO, de acordo, com as 

barras horizontais de cima para baixo (Figura 26), o resultado demonstra que o fator 

aquecimento apresenta um valor positivo de 2,51 vezes frente ao teor de ISO, e o fator 

agitação apresenta um valor positivo de 2,04 frente ao teor de ISO. Observa-se ainda 

no gráfico que esses dois fatores quando associados influenciam de forma positiva, 

4,65 vezes frente o teor de ISO. Desse modo, os fatores aquecimento e agitação 

influenciaram ainda significativamente o método extrativo, considerando-se o valor de 

p = 0,05.  
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Figura 26 - Gráfico de Pareto do EEB Mn para ISO. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 
 

No gráfico de curvas de nível da superfície resposta ( Figura 27), está 

representada a interação dos fatores aquecimento e agitação em relação à 

concentração de µg de ISO por mg de EEB Mn. Pode-se observar no gráfico que a 

região de máxima extração (mais escura) de ISO encontra-se nos níveis + 1 (com 

aquecimento) para o fator aquecimento e + 1 (com agitação) para fator agitação 

obtendo-se o máximo de extração de ISO (> 30 µg/mg).  
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Figura 27 – Curvas de nível da superfície resposta do EEB Mn para ISO. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

 De acordo com os dados analisados da otimização do processo extrativo do 

EEB Mn tanto na análise do teor de RUT quanto para ISO, o fator aquecimento 

influenciou de maneira positiva e estaticamente significativo. Esses dados corroboram 

com Florindo e colaboradores (2013) que observaram que o aumento da temperatura 

influencia significativamente o teor de flavonoides nos extratos. Em um outro estudo, 

Azevedo (2010) verificou que as condições ótimas de operação para a obtenção de 

compostos fenólicos estão na faixa de temperatura entre 50° C a 60° C.  

 

5.2.2 Otimização do processo extrativo do EA Mn   

 

De acordo com o planejamento fatorial completo 32 realizado para a otimização 

do processo extrativo do EA Mn descrito no item 4.2.5, foi possível a obtenção do 

gráfico de pareto representativo do design experimental (Figura 28). A concentração 

dos flavonoides foi expressa em µg/mg. O doseamento de RUT e ISO no EA Mn foi 

realizado de acordo com o método descrito no item 4.2.6. 
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De acordo, com as barras horizontais de cima para baixo, o resultado demonstra 

que o fator droga:solvente linear (L) apresenta valor positivo de 4,61 vezes frente ao 

teor de RUT enquanto que o fator tempo quadrático (Q) que apresentou valor positivo 

de 3,21 vezes frente ao teor de RUT (Figura 28). Desse modo, os fatores 

droga:solvente e tempo influenciaram significativamente o método extrativo 

considerando o valor de p = 0,05. 

 

Figura 28 - Gráfico de Pareto do EA Mn para RUT. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

No gráfico de curvas de nível da superfície resposta (Figura 29), está 

representada a interação dos fatores droga:solvente e tempo em relação à 

concentração de µg de RUT por mg de EA Mn. Pode-se observar no gráfico que a 

região de máxima extração (mais escura) de RUT encontra-se nos níveis + 1 para o 

fator droga:solvente (24 g/1500 mL) e 0 para o fator tempo (90 min) obtendo-se o 

máximo de extração de RUT (> 30 µg/mg).  
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Figura 29 – Curvas de nível da superfície resposta do EA Mn para RUT. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

De acordo, com as barras horizontais de cima para baixo, o resultado demonstra 

que o fator tempo quadrático (Q) apresentou valor positivo de 3,74 vezes frente ao 

teor de ISO enquanto que o fator droga:solvente linear (L) apresentou valor positivo 

de 2,75 vezes frente ao teor de ISO (Figura 30). Considerando esses dois fatores, 

apenas o tempo (Q) influenciou significativamente o método extrativo considerando o 

valor de p = 0,05. 
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Figura 30 - Gráfico de Pareto do EA Mn para ISO. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

No gráfico de curvas de nível da superfície resposta (Figura 31) está 

representada a interação dos fatores droga:solvente e tempo em relação à 

concentração de µg de ISO por mg de EA Mn. Pode-se observar que no gráfico a 

região de máxima de extração (mais escura) de ISO encontra-se nos níveis + 1 para 

o fator droga:solvente (24 g/1500 mL) e 0 para o fator tempo (90 min), obtendo-se o 

máximo de extração de ISO (> 50 µg/mg). 
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Figura 31 – Curvas de nível da superfície resposta do EA Mn para ISO. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

De acordo com os dados obtidos da análise do planejamento fatorial para o EA 

Mn foram determinadas as melhores condições do processo extrativo. No caso do EA 

Mn os melhores parâmetros determinados foram: proporção droga: solvente (24 g/ 

1500 mL) tempo de espera para filtrar (90 min). Desse modo, a partir dos resultados 

obtidos as condições ideais do extrato padronizado foi representado pelo EA 6 Mn do 

planejamento fatorial determinado no item 4.2.5.  

 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS POR ESPECTROMETRIA DE 

MASSAS DO EEB Mn E EA Mn  

 

Para identificação dos compostos fenólicos dos extratos de M. nigra foi utilizado 

um método analítico exploratório com o um gradiente de concentração amplo a fim de 

possibilitar a identificação de uma maior quantidade de compostos. 
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Observa-se na Figura 32 os cromatogramas dos extratos EEB Mn e EA Mn, 

demonstrando a presença de picos de compostos majoritários no comprimento de 

onda que normalmente é utilizado para análise de compostos fenólicos. 

 

Figura 32 - Cromatogramas em 340 nm dos extratos EEB Mn e EA Mn. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

A partir da análise dos cromatogramas e espectros de massas (Quadro 4) dos 

compostos observados foi possível sugerir a identidade dos compostos majoritários 

presente nos dois extratos estudados, o EEB Mn e o liófilo do EA Mn e com isso poder 

relacionar estes dados com os obtidos na análise por CLAE-DAD.  
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                    Quadro 4 - Compostos detectados no EEB Mn e no Liófilo do EA Mn. 

Tempo 
de 

retenção 
(min) 

EEB Mn Liófilo (EA Mn) 

m/z (-) MS2 (-) m/z (+) MS2 (+) m/z (-) MS2(-) m/z (+) MS2 (+) 

 

3,2 
387,10 341,02 439,17 231,02 439,05 

341,04 

276,03 

420,96 

348,06 136,02 

12,2 
 

353,06 

134,97 

178,92 

199,93 

- - 353,03 
190,96 

134,94 
339,07 184,99 

13,7 339,07 176,90 513,17 

307,12 

352,12 

469,18 

339,09 177,00 
377,06 

162,96 
377,09  

17,5 353,02 190,94 - - 353,04 190,89 591,27 
371,17 

411,20 

18,1 353,07 

172,94 

178,91 

190,92 

377,07 
251,00 

359,04 
353,02 172,90 573,26 

393,17 

411,19 

19,1 652,18 

300,99 

463,03 

505,05 

649,15 
325,01  

487,06 
625,17 

300,91 

463,02 
627,20 

303,04 

465,11 

19,6 499,20 
154,89 

353,03 
523,29 

214,98 

361,05  

477,07 

499,14 353,02 
573,25 

355,06 

393,17 

411,19 

19,7 431,21 
178,94 

385,04 
523,29 

343,06 

361,05 
499,14 353,02 - - 

20,6 353,04 190,93 377,08 

214,97  

331,04 

359,05 

499,16 353,01 377,09 
214,97 

353,07 

21,8 609,17 284,93 633,15 
309,05 

471,06 
609,16 

284,90 

447,03 
611,15 

287,01 

449,09 
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447,01 

489,02 

490,09 

350,94 

513,04 

31,1 463,04 300,94 487,07 

303,04 

393,12  

465,08 

463,10 300,99 487,08 
184,96 

325,01 

34,3 447,07 

284,95 

326,94  

254,94 

447,05 

471,08 
184,98 

309,02 
447,09 

284,98 

326,97 

254,99 

471,07 
184,96 

309,01 

35,9 415,11 

134,95 

160,93 

252,99 

475,30 - 489,13 284,93 - - 

40,2 515,16 

284,92 

326,91 

376,76 

539,11 

253,00 

308,99 

511,03 

- - - - 

 Legenda: (-) picos não detectados 

 Fonte: Dados do autor. 
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Na amostra do EEB Mn e do liófilo do EA Mn foi possível observar que os 

compostos majoritários possuem tempos de retenção (TR) de 12,2; 17,5 e 19,7 min. 

Como observado no quadro acima e de acordo com Sanchez-Rabaneda e 

colaboradores (2003), foi possível sugerir que esses compostos se tratam de 

derivados do ácido clorogênico, visto que a m/z dos íons ou seus fragmentos é de 

353.  

De forma semelhante aos compostos de TR 12,2 e 20,6 min do EA Mn, o 

composto de TR 18,1 min do EEB Mn é um derivado de ácido clorogênico [m/z – H]+= 

353,09 com mesmo perfil de fragmentação (MS2 = 190,92).  Na Figura 33, observa-se 

o pico majoritário com TR de 17,5 min do EEB Mn, que seria o composto ácido 

clorogênico. 

 

Figura 33 – MS do composto de TR 17,5 min do EEB Mn. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

Na figura 34, observa-se a fragmentação do composto ácido clorogênico no 

qual tem-se os fragmentos caraterísticos desse composto, [m/z – H]+= 179, [m/z – 

H]+= 173, [m/z – H]+= 163 e [m/z – H]+= 189.  
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Figura 34 – Fragmentação do ácido clorogênico  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando-se os compostos majoritários do liófilo do EA Mn observou-se que 

no TR de 19,7 min possui m/z de 499 (Figura 35 e 36), característico de um derivado 

de ácido clorogênico condensado a uma unidade de raminose, [m/z – H]+= 146. 
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Figura 35 - MS do composto de TR 19,7 min do EA Mn. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

Figura 36 – MS/MS do composto 499,20 do EA Mn. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

Zhang e colaboradores (2008) realizaram um estudo qualitativo com amostras 

de cultivos diferentes de Morus alba L., utilizando-se a técnica de LC-MS para 
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identificação de compostos fenólicos e foi observado a presença seis tipos de 

compostos dentre estes, o ácido clorogênico com mesmo perfil de fragmentação que 

o observado nas amostras de EEB Mn e EA Mn analisadas nesta pesquisa. 

A análise de LC-MS do EEB Mn permitiu observar um perfil cromatográfico 

diferente, modificando a intensidade dos sinais relativos aos compostos observados. 

A maior parte dos compostos está presente nos dois extratos, EEB Mn e EA Mn, como 

pode ser observado no quadro 4, mas a concentração destes compostos são 

diferentes para cada tipo, resultado este devido ao processo extrativo. No EEB Mn, os 

compostos majoritários possuem TR de 18,1; 31,1 e 34,3 min.  

Enquanto que a m/z - (modo negativo) dos compostos de TR 31,1 e 34,3 min 

do EEB Mn sugerem que sejam flavonoides glicosilados de [m/z – H]+  = 463,04 e 

447,07, respectivamente. O composto de TR 31,1 min do EEB Mn de [m/z – H]+= 

463,04 pode ser relacionado a quercetina-3-O-galactosídeo ou a quercetina-3-O-

glucosídeo (isoquercetina), de acordo com Sanchez-Rabaneda e colaboradores 

(2003) (Figura 37).  

 

Figura 37 - MS do composto de TR 31,1 min do EEB Mn. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

O perfil de fragmentação desse íon m/z -  pode ser observado na Figura 38. O 

pico de [m/z – H]+ = 463,04, pode ser como demonstrado anteriormente a 
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isoquercetina, um flavonoide glicosilado, este composto fragmenta-se em MS/MS 

300,93, que seria a quercetina. No estudo de Zhang e colaboradores (2008) e 

Sanchez-Rabaneda e colaboradores (2003) também foi observado esse composto 

com mesmo perfil de fragmentação [m/z – H]+ = 463 (quercetina-3-O-glucosídeo ou 

isoquercetina) (Figura 39). 

Figura 38 – MS/MS do composto 463,04 do EEB Mn. 

 

Fonte: Dados do autor. 

Figura 39 – Fragmentação da isoquercetina em quercetina (aglicona).    

                          

Fonte: Autoria própria. 

O composto de TR 34,3 min do EEB Mn observa-se o pico majoritário de m/z 

447,07 [M-H] (Figura 40) pode ser relacionado ao canferol-3-O-glucosídeo, luteolina-
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6-C-glucosídeo (isoorientina) (Figura 41) ou luteolina-8-C-glucosídeo (orientina) 

(Figura 42) e de acordo com Sanchez-Rabaneda e colaboradores (2003), foi 

observado um pico majoritário com [m/z – H]+ = 448 que caracteriza também esses 

dois compostos. Desse modo, o perfil de fragmentação desse íon no modo negativo 

sugere que a aglicona seja a luteolina, visto que, é possível verificar os fragmentos 

254,94; 284,95 e 326,94 como pode ser observado na Figura 43.  

 

Figura 40 - MS do composto de TR 34,3 min do EEB Mn. 

 

Fonte: Dados do autor. 
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Figura 41 – Estrutura molecular da luteolina-6-C-glucosídeo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 42 – Estrutura molecular da luteolina-8-C-glucosídeo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 43 – MS/MS do composto 447,07 do EEB Mn. 

 

Fonte: Dados do autor. 
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Adicionalmente, é possível sugerir a presença de quercetina 3-O-ramiosídeo -

7-O-glucosídeo e quercetina-3,7-D-O-b-D-glucopiranosídeo com m/z de 610,01 de 

acordo com o descrito por Thabti e colaboradores (2012) e Zhang e colaboradores 

(2008) descreveram a identificação por LC-MS desses compostos em espécies de 

Morus. Bem como, o íon encontrado de m/z 609,09 [M-H] que pode ser correlacionado 

com a rutina ou o canferol-3-O-glucopiranosil-(1,6) -b-D-glucopiranosídeo. A partir da 

análise desses dados e a comparação com outros estudos com espécies de Morus foi 

possível identificar os principais compostos fenólicos presentes e correlacioná-los com 

os flavonoides encontrados nesta pesquisa com M. nigra L., rutina e isoquercetina.  

 

Figura 44 – Estrutura molecular da rutina. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.4 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE PARA 

QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONOIDES TOTAIS POR ESPECTROFOTOMETRIA DE 

UV-VIS 

 

 Diversas técnicas são empregadas para o doseamento de flavonoides em 

materiais vegetais, uma delas, a espectrofotometria de absorção na região do UV-Vis 

alcança grande destaque devido a sua simplicidade, rapidez, baixo custo de execução 

e ampla disponibilidade nos laboratórios de controle de qualidade. Embora bastante 

utilizada, a pouca seletividade tem sido um dos maiores desafios dessa técnica para 

análise de matrizes complexas como os extratos vegetais, pois a espectrofotometria 

direta pode ocasionar uma sobreposição de bandas de absorção, impedindo a 

quantificação seletiva e/ou específica do componente de interesse (MARQUES et al., 

2012).  
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Em virtude das necessidades normativas no que se refere à regularização de 

fitoterápicos, o enfoque dessa metodologia foi validar por espectrofotometria de UV-

Vis a quantificação de flavonoides totais presentes no EEB Mn. Considerando-se 

ainda a importância de se desenvolver e validar metodologias analíticas para cada 

espécie de planta medicinal.  

Desse modo, se faz necessário a escolha de um padrão analítico para que haja 

o desenvolvimento e validação do método, foi escolhido como padrão a RUT, 

considerando que este flavonoide é um marcador analítico para o EEB Mn pela técnica 

de CLAE-DAD.  

 

5.4.1 Desenvolvimento do método analítico  

 

Para o desenvolvimento do método analítico foi determinado primeiramente a 

quantidade de AlCl3 5% (m/v) (9, 10 e 11 mL) adicionados à solução teste. Após isto, 

foi feito o tratamento estatístico das absorbâncias nos tempos de 0, 10, 20 e 30 

minutos, verificando-se que não houve diferença significativa entre os resultados, ou 

seja, a reação de complexação acontecia de forma imediata. O volume de 10 mL foi 

o escolhido para continuar as próximas análises, devido ao valor do F crítico (6,9427) 

que foi menor que F calculado (3078,587). 

Para determinação da concentração da amostra e comprimento de onda para 

leitura foi possível constatar que 1 mL da solução estoque adicionada na solução teste 

era o volume ideal para a realização dos procedimentos analíticos de validação, por 

conta do comportamento de ambas as curvas dos dois procedimentos. Na 

determinação do comprimento de onda de maior absortividade, como demonstrado 

na Figura 45, obteve-se um resultado médio de 415 nm que representa o comprimento 

ideal para as próximas análises. 
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Figura 45 - Curva de varredura da análise da solução teste de 1 mL, para PSC e PCC.  

 

Fonte: Dados do autor. 

 

5.4.2 Especificidade  

 

Este parâmetro foi determinado pela sobreposição dos espectros de UV do 

padrão RUT (10 mg/mL) e da amostra do EEB Mn (10 mg/mL) nos procedimentos 

com e sem complexação com AlCl3 5% (m/v) (PCC e PSC), na faixa compreendida de 

300 a 500 nm.  

Primeiramente, observa-se o espectro de UV (Figura 46), que confirma o caráter 

aromático deste composto, com picos de absorção máxima em 255,74 e 353,44 nm. 

Esse perfil de absortividade com dois máximos de absorção é uma característica de 

compostos flavônicos, como é o caso da RUT, no qual observa-se nos espectros de 

UV duas bandas de absorção máxima, uma na faixa de 240 - 280 nm (banda II) e 

outra na faixa de 300 - 400 (banda I). Em geral, a banda II pode ser atribuída ao anel 

A do sistema benzoíla e a banda I ao anel B, da estrutura do flavonoide (FONSECA 

et al., 2007).  
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Figura 46 – Espectro de UV obtido para o padrão RUT. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

Na Figura 47, pode-se observar os espectros da RUT e do EEB Mn no PSC e 

PCC, denota-se que houve uma maior absorção da RUT no comprimento de onda de 

355 nm, que corresponde a banda I (300 – 400 nm) característica da RUT. A diferença 

de absorção para EEB Mn se comparado a RUT é relevante considerando-se que a 

absorção é maior para RUT já que é uma substância isolada e o EEB Mn contém uma 

mistura de outros tipos de flavonoides, assim como outros tipos de metabólitos 

secundários. 
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Figura 47 – Seletividade do método construído a partir da sobreposição do espectro de 

varredura da solução extrativa e do padrão rutina no PSC e PCC. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

A complexação ocorre devido a presença do AlCl3 no PCC, que forma um 

complexo estável do flavonoide com o cátion alumínio (Al3+) (Figura 48), ocasionando 

na análise espectrofotométrica um desvio batocrômico ou seja, um deslocamento da 

banda de absorção para um comprimento de onda maior e um efeito hipercrômico, 

que é o aumento da intensidade de absorção. Assim, o complexo flavonoide-Al3+, 

absorve em comprimento de onda maior do que outros compostos fenólicos, evitando 

a interferência nas medidas de absorbância (FONSECA et al., 2007) 
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Figura 48 – Formação do complexo flavonoide-Al, em solução etanólica de AlCl3. 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

5.4.3 Linearidade  

 

O parâmetro de linearidade da resposta espectrofotométrica foram avaliados 

tanto para o padrão analítico RUT quanto para o EEB Mn no PSC e PCC. Em relação 

a RUT foi obtido a partir da média das três curvas de calibração, sendo y = (- 0,0199) 

+ 2,1454x para PSC e y = (- 0,0025) + 3,369x para PCC, como mostra as Figuras 48 

e 49, respectivamente. Os resultados da regressão linear obtidos para o coeficiente 

de determinação (R2) foram de 0,983 para PSC e 0,997 para PCC, comprovando que 

no caso para PCC mais de 99% (99,7%) do método apresentou linearidade satisfatória 

entre o aumento da concentração do analito e a resposta espectrofotométrica. 

Já para as amostras de EEB Mn obteve-se a média das três curvas de 

calibração, sendo y = 0,0208 + 2,189x para PSC e y = (- 0,0328) + 8,162x para PCC, 

como mostra as Figuras 51 e 52, respectivamente. Os resultados da regressão linear 

obtidos para o coeficiente de determinação (R2) foram de 0,997 para PSC e 0,997 

para PCC, comprovando que mais de 99% (99,7%) do método apresentou linearidade 

satisfatória entre o aumento da concentração do analito e a resposta 

espectrofotométrica.  
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Figura 49 – Gráfico de linearidade da RUT para PSC. 

 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

Figura 50 – Gráfico de linearidade da RUT para PCC. 

 

Fonte: Dados do autor. 
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Figura 51 – Gráfico de linearidade do EEB Mn para PSC. 

 

Fonte: Dados do autor. 

 

 

Figura 52 – Gráfico de linearidade do EEB Mn para PCC. 

 

Fonte: Dados do autor. 
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5.4.4 Limite de detecção e quantificação 

 

Considerando os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ), os 

resultados foram encontrados através da construção de três curvas de calibração para 

PSC e PCC, sendo obtidos valores de LD iguais a 18,1 e 2,2 µg/mL e valores de LQ 

iguais a 60,3 e 7,4 µg/mL para a PSC e PCC, respectivamente.  

A partir desses resultados é possível observar que o método proporciona 

respostas espectrofotométricas com alta sensibilidade para detectar e quantificar 

flavonoides nos extratos de M. nigra L., com confiabilidade desejada e sem sofrer 

alterações de fatores intrínsecos. 

 

5.4.5 Precisão  

 

Os resultados de repetitividade (intra-dia) e precisão intermediária (inter-dia) 

mostraram valores de DPR% inferiores a 15%, que é o valor máximo preconizado pela 

ANVISA para material vegetal, sendo o método preciso quanto à este quesito.  

Para o parâmetro de repetitividade, os valores de DPR% foram de 3,64% para 

PSC e de 0,99% para PCC (Tabela 10). 

  

Tabela 10 – Resultados obtidos na avaliação da repetitividade do método. 

 Média DP DPR% 

PSC 0,276 0,01 3,64 

PCC 
 

0,808 0,008 0,99 
Fonte: Dados do autor. 

 

Para a precisão intermediária, o F calculado (F cal) foi menor que o F tabelado 

(F tab) (p > 0,05), ou seja, nenhuma diferença significativamente estatística foi 

observada quando o mesmo analista avaliou o método em dias diferentes, e quando 

diferentes analistas avaliaram em dias diferentes (Tabela 11).  
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Tabela 11 – Resultados obtidos na análise de precisão intermediária do método. 

  Dia 1 Dia 2 F 

P
S

C
 

Analista 1 0,276 0,288   Fcal 0,00437 

Analista 2 0,279 0,295 F tab 0,99564 

P
C

C
 

Analista 1 0,807 0,823  F cal 0,15206 

Analista 2 0,819 0,840   F tab 0,71263 
Fonte: Dados do autor. 

 

No parâmetro da reprodutibilidade, o F calculado também foi inferior ao 

tabelado inferindo que nenhuma diferença estatística foi observada, sendo portanto o 

método reprodutível. Portanto, os resultados apresentam confiabilidade e confirmam 

uma precisão em conformidade com o que está preconizado pela legislação brasileira 

(Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Resultados obtidos na análise de reprodutibilidade do método. 

Parâmetros Variáveis Média (µg/mL) ± DP% F cal F tab 

Espectrofotômetro 
UV-Vis 

EVEN® (modelo IL -

592) 

PSC 0,2802 ± 0,00838% 0,3333 0,6667 

 PCC 0,825 ±0,00933% 0,3333 0,6667 

Nova Instruments® 

(modelo NI-1600 

UV) 

 

PSC 0,2916 ± 0,0147% 0,3333 0,6667 

PCC 0,804 ± 0,0183% 0,3333 0,6667 

Fonte: Dados do autor. 
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5.4.6 Exatidão  

 

Este parâmetro foi avaliado através do método de recuperação do analito, 

adicionando uma quantidade conhecida do padrão RUT (200 µg/mL) na solução teste. 

O resultado da recuperação foi obtido em porcentagem pela equação descrita nos 

procedimentos de validação. Os dados experimentais obtidos revelaram a média de 

recuperação do padrão de 118,32 ± 1,436%, coeficiente de variância 1,21%, 

atestando que este valor é aceitável para produtos naturais. Esses valores demostram 

que o método analítico desenvolvido é suficientemente exato. 

 

5.4.7 Robustez 

 

A robustez dos procedimentos foi testada pela variação do fabricante do 

solvente MeOH (99,8%). Os dados obtidos demonstraram que ambos os 

procedimentos (PSC e PCC) se mostraram robustos quanto aos parâmetros 

analisados, pois os valores de F calculados foram inferiores aos de F tabelados, feita 

através de ANOVA one-way (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Resultados dos ensaios de robustez para o método avaliado. 

Parâmetros Variáveis Média (µg/mL) ± DPR Fcal F tab 

Marca do 
solvente 

Synth® 
PSC 0,2802 ± 0,00838% 0,3333 0,6667 

PCC 0,825 ±0,00933% 0,3333 0,6667 

Vetec® 
PSC 0,2458 ± 0,0151% 0,3333 0,6667 

PCC 0,7504 ± 0,00168% 0,3333 0,6667 

Fonte: Dados do autor. 

 

5.4.8 Análise por espectrofotometria de varredura no UV-Vis 

 

 A análise por espectrofotometria de varredura no UV-Vis do EEB Mn macerado 

teve como objetivo, corroborar com os resultados obtidos no desenvolvimento e 

validação do método de quantificação de flavonoides totais. Uma vez que foi feita uma 

varredura ponto a ponto de 200 a 725 nm.  
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Obtendo-se um resultado que corrobora com o desenvolvimento do método de 

quantificação de flavonoides totais. Já que foi possível observar no espectro os picos 

máximos (274 e 336nm) que demonstram que o EEB Mn apresenta em sua maior 

composição flavonoides, pois estes picos ocorrem devido ao efeito batocrômico 

destes compostos. 

 

Figura 53 – Espectro de varredura por UV-Vis do EEB Mn. 

 

Fonte: Dados do autor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados obtidos quanto a avaliação farmacognóstica do pó das folhas de 

Morus nigra L. demonstraram que a droga vegetal não está de acordo com as 

especificações farmacopéicas. Quanto aos parâmetros avaliados os dados de cinzas 

totais, sulfatadas e insolúveis em ácido diferem das especificações da Farmacopeia 

Brasileira. 

Os dados obtidos quanto a padronização do processo extrativo tanto do extrato 

etanólico bruto quanto ao aquoso à base de Morus nigra L. utilizando-se planejamento 

fatorial como estratégia, caracterizam-se como dados inéditos para essa espécie 

vegetal.  A utilização do planejamento fatorial demonstrou ainda, que é uma 

ferramenta eficiente para esse tipo de estudo. O desenvolvimento tecnológico dos 

extratos utilizando-se planejamento fatorial como estratégia foi avaliado 

analiticamente quanto ao teor de rutina e isoquercetina nos extratos padronizados. Os 

dados demonstraram que os melhores parâmetros de extração para o EEB Mn é a 

presença de aquecimento e agitação, enquanto que o EA Mn os melhores parâmetros 

foram a proporção droga: solvente de 24 g/1500 mL e tempo de 90 minutos de contato 

da droga vegetal com o solvente.  

Na análise dos extratos padronizados de EEB Mn e EA Mn por espectrometria 

de massas foram observados como principais picos majoritários o do ácido 

clorogênico, isoquercetina, quercetina e luteolina. Foi desenvolvido e validado ainda 

um método para quantificação de flavonoides totais por espectrofotometria no UV-Vis, 

expressos em equivalente de rutina. O método desenvolvido demonstrou ser linear, 

seletivo, exato, robusto e preciso quanto aos subparâmetros de repetitividade e 

reprodutibilidade.  

Os resultados desta pesquisa fornecem informações importantes quanto a 

padronização desta droga vegetal e com isso a utilização destes dados no futuro 

desenvolvimento de um produto fitoterápico a base de Morus nigra L. Esses dados 

servirão ainda como base para futuros estudos farmacológicos que poderão 

evidenciar a atividade antinociceptiva dessa espécie vegetal. 
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