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RESUMO 

 

A espectrofotometria no ultravioleta-visível (UV/Vis) e a cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) destacam-se dentre os métodos analíticos empregados para quantificação de flavonóides 

em drogas vegetais. Entretanto, questionamentos sobre a especificidade e equiparação de seus 

resultados vem sendo suscitados diante das características e limitações de cada técnica. Dessa 

forma, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar comparativamente a CLAE e metodologias 
espectrofotométricas para quantificação de flavonóides em folhas de Bauhinia forficata Link 

(pata de vaca), com o intuito de estabelecer especificações analíticas que permitam que as 

técnicas possam ser empregadas alternativamente. Buscou-se também estabelecer especificações 

para o controle de qualidade da espécie escolhida, por meio de amostras do material vegetal, 

obtidas de duas regiões do Brasil, que foram submetidas à caracterização fitoquímica e físico-

química (granulometria, perda por dessecação, teor de cinzas e teor de extrativos). Para a 

avaliação dos métodos analíticos, foram desenvolvidas e validadas, segundo o ICH e RE nº 

899/03 (ANVISA), técnicas espectrofotométricas para quantificação de flavonóides totais, uma 

por diluição direta e outra por hidrólise ácida, e uma metodologia por CLAE para quantificação 

do marcador canferitrina. As respostas encontradas para três níveis de concentração foram 

avaliadas estatisticamente. Observou-se para as duas amostras um perfil fitoquímico similar, 

apresentando: flavonóides, proantocianidinas, leucoantocianidinas, triterpenos e esteróides. 

Constatou-se que o tamanho de partícula e a umidade residual mostraram-se divergentes em 

virtude da origem e do processamento adotados pelos fornecedores. Sendo que os valores do teor 

de cinzas mostraram-se dentro das especificações e não foi observada diferença significativa para 

o teor de extrativos. As metodologias desenvolvidas mostraram-se específicas, sensíveis, 
precisas, exatas e robustas, sendo adequadas para as análises realizadas. As amostras de B. 

forficata mostraram resultados similares para os dois procedimentos espectrofotométricos, 

porém apenas uma delas apresentou canferitrina. Por isso, questiona-se a adoção desse 

constituinte como marcador apropriado para a espécie, haja vista que pode comprometer o 

emprego de CLAE como ferramenta analítica. Por outro lado, considerando que a canferitrina 

apresenta as propriedades físico-químicas de seu grupo de metabólitos, sua ausência em uma das 

amostras não invalida a avaliação do desempenho dos métodos, pois a observação de 

desempenho similar para o método seletivo (CLAE) e o método para quantificação de grupos, 

pode conferir maior confiabilidade a técnica geral e sugere comportamento similar para 

compostos estruturalmente semelhantes. Portanto, o estudo comparativo foi conduzido apenas 

com a amostra contendo canferitrina e permitiu estabelecer correlação positiva e ausência de 

erros sistemáticos significativos entre todos os procedimentos, indicando que os mesmos podem 

ser utilizados alternativamente sem que haja prejuízo de suas respostas. Dessa forma, 

considerando ainda a simplicidade, baixo custo de execução e variabilidade intrínseca da matriz 

em questão, a adoção das técnicas espectrofotométricas permanecem como alternativas válidas 
para análise de flavonóides em folhas de B. Forficata.  Por fim, os resultados obtidos neste 

trabalho contribuíram no processo de identificação e padronização de parâmetros de qualidade 
para a planta supracitada. 

 

Palavras Chave: Flavonóides, quantificação, UV/Vis, CLAE, Bauhinia forficata Link. 



 

 

ABSTRACT 

 

The ultraviolet-visible (UV/Vis) spectrophotometry and high performance liquid 

chromatography (HPLC) stand out among the analytical methods employed for quantification of 

flavonoids in herbal drugs. However, questions about the specificity and equiparation of its 

results has been raised due the characteristics and limitations of each technique. Thus, the main 

objective of this study was to evaluate comparatively the HPLC and spectrophotometric methods 
for the quantification of flavonoids in leaves of Bauhinia forficata Link (pata de vaca), with the 

aim of establishing analytical specifications that enable techniques can be used alternatively. We 

seek to also establish specifications for quality control of the chosen specie, by means of samples 

of plant material, obtained from two regions of Brazil, who were subjected to phytochemical and 

physicochemical characterization (grain size, loss on drying, ash content and extractives). For the 

evaluation of analytical methods, were developed and validated according to ICH e RE nº 899/03 

(ANVISA), spectrophotometric techniques, one by direct dilution and other by acid hydrolysis, 

for quantification of total flavonoids, and one HPLC method to quantify the marker 

kaempferitrin. The  responses found for three concentration levels were evaluated statistically. 

Was observed for both samples a similar phytochemical profile, providing: flavonoids, 

proanthocyanidins, leucoanthocyanidins, triterpenes and steroids. It was found that the particle 

size and content residual moisture showed to be different because of the origin and processing 

adopted by suppliers. In turn the values of ash showed to be within specifications and there was 

no significant difference in the extractive content. The developed methodologies showed to be 

specific, sensitive, precise, accurate and robust, being suitable for the analysis performed. The 
samples of B. forficata showed similar results for two spectrophotometric procedures, but only 

one showed kaempferitrin. So, the adoption of this constituent as a marker suitable for the 

species is questionable, in view that may affect the use of HPLC as an analytical tool. On the 

other hand, considering that kaempferitrin has the physicochemical properties of its group of 

metabolites, their absence in a sample does not invalidate the performance evaluation of the 

methods, because the observation of a similar performance for the selective method (HPLC) and 

method for groups quantifying, can provide greater reliability to the general technique and 

suggests similar behavior for structurally similar compounds. Therefore, the comparative study 

was conducted only with the sample containing kaempferitrin and allowed to establish a positive 

correlation and no significant systematic errors among all the procedures, indicating that they 

may be used alternatively without affecting their responses. Thus, still considering the simplicity, 

low cost of execution and inherent variability of the matrix in question, the adoption of 

spectrophotometric techniques remain as valid alternatives for analysis of flavonoids in leaves of 
B. Forficata. Finally, the results of this work contributed to the process of identification and 

standardization of quality parameters for the plant above. 

 

Keywords: Flavonoids, quantification, UV/Vis, HPLC, Bauhinia forficata Link. 
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1. INTRODUÇÃO    

 

 

Os flavonóides são metabólitos secundários amplamente empregados como marcadores 

analíticos para o controle de qualidade de drogas vegetais (PETRY et al., 2001; XU et al., 2005). 

Para realização desse controle, dispomos de uma variedade de métodos descritos na literatura, 

destacando-se as técnicas de espectrofotometria de absorção na região ultravioleta-visível 

(UV/Vis) e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) (ROLIM et al., 2006; CHEN et al., 

2007; KOMAROVA et al., 2009). Dentre essas, a análise por CLAE, na área de produtos 

naturais, compreende o procedimento analítico mais sensível e seletivo para fins quantitativos de 

substâncias isoladas e tem sido amplamente utilizado para todas as classes de compostos 

flavonoídicos (CÉSAR et al., 2007; CHEN et al., 2007; KOMAROVA et al., 2009).  

No entanto, devido ao caráter bastante complexo das amostras vegetais e a semelhança 

estrutural da maioria dos flavonóides, além das dificuldades inerentes à otimização das condições 

cromatográficas, frequentemente se faz necessário um pré-tratamento das amostras resultando em 

extenso tempo de análise. Como também, para a determinação quantitativa de flavonóides 

individualmente é necessário dispor de substâncias de referência para cada um deles, o que 

implica altos custos, além de muitos ainda não serem disponíveis como padrões comerciais 

(SOARES et al., 2003; XU et al., 2005; CÉSAR et al., 2007; HOFFMANN-RIBANI; 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2008). Por sua vez, a seletividade dessa técnica pode ser considerada 

um fator negativo, especialmente para espécies em que o(s) grupo(s) de substância ativa(s) ainda 

não está esclarecido (POPOVA et al., 2004; PINHEIRO et al., 2006; CHEN et al., 2007).   

Por isso tudo, a determinação espectrofotométrica no UV/Vis, é o método comumente 

empregado para quantificar flavonóides em materiais vegetais, devido também, a sua 

simplicidade, baixo custo de execução e ampla disponibilidade nos laboratórios de controle de 

qualidade (CHABARIBERI et al., 2008; KOMAROVA et al., 2009). Embora extremamente 

utilizada, a pouca de seletividade tem sido um dos maiores desafios dessa técnica, especialmente 

se tratando de matrizes complexas como as drogas vegetais, pois a espectrofotometria direta pode 

ocasionar sobreposição das bandas, impedindo a absorção do componente de interesse 
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(PERKAMPUS, 1992; ROCHA; TEIXEIRA, 2004). Decorrente disto, normalmente, emprega-se 

reagentes para a conversão dos componentes em uma forma que permita a medida de absorção de 

radiação com maior sensibilidade e/ou seletividade (ROCHA; TEIXEIRA, 2004). Nesse 

contexto, uma técnica comumente utilizada para a determinação de flavonóides, sem a 

interferência de outros compostos fenólicos, consiste no método colorimétrico com cloreto de 

alumínio (AlCl3).  Isso porque, o cátion Al
3+

 forma complexos coloridos estáveis com esses 

metabólitos, ocasionando desvio batocrômico dos seus máximos de absorção para maiores 

comprimentos de onda (SOUZA, GIOVANI, 2005; PETRY et al., 1998; PETRY et al., 2001. 

Além desse reagente, outra tecnologia para conferir maior especificidade ao grupo consiste na 

quantificação das agliconas liberadas após realização de hidrólise ácida (CÉSAR et al., 2007).   

Diante dessas características inerentes das técnicas supracitadas no que tange ao 

doseamento de flavonóides em materiais vegetais, diversos estudos vem sendo desenvolvidos 

utilizando ambas as técnicas para o controle de qualidade dessas matrizes. No entanto, ao se 

comparar os resultados encontrados pelas mesmas, esses se mostram discrepantes, 

comportamento esperado em virtude da natureza de cada metodologia, mas pouco discutido pelo 

meio acadêmico (MÜLLER et al., 2005; PINHEIRO et al. 2006; CHABARIBERI et al. 2008; 

POPOVA et al., 2010). Diante da ausência de estudos que estabeleçam correlação entre o 

desempenho desses métodos, o objetivo principal deste trabalho é avaliar comparativamente a 

CLAE e duas metodologias espectrofotométricas para quantificação de flavonóides em folhas 

Bauhinia forficata Link, com o intuito de estabelecer especificações analíticas que permitam 

superar as dificuldades encontradas no processo comparativo, permitindo, dessa forma, que as 

técnicas possam ser empregadas como alternativa uma a outra.   

Como modelo para a realização deste trabalho foram eleitas as folhas de B. forficata, 

amplamente conhecida na medicina tradicional do Brasil como pata de vaca, em virtude de sua 

relevância terapêutica no tratamento do diabetes mellitus e pela presença marcante de compostos 

flavonoídicos aos quais vem sendo atribuída as suas propriedades farmacológicas, sendo o 

canferol 3,7-di-O-α-L-rhamnopiranosídeo (canferitrina) considerado o marcador analítico da 

espécie (PIZZOLATTI et al., 2003, JORGE et al., 2004; PINHEIRO et al., 2006; DA CUNHA et 

al., 2010).    
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e avaliar metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata Link.   

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar caracterização fitoquímica e físico-química das folhas B. forficata coletadas em 

Viçosa-MG e Telêmaco Borba-PR; 

 Desenvolver e validar dois métodos espectrofotométricos para quantificação de 

flavonóides totais em folhas de B. forficata, um por diluição direta e outro por hidrólise 

ácida; 

 Desenvolver e validar um método por CLAE para quantificação de canferitrina em 

folhas de B. forficata; 

 Avaliar comparativamente o teor de flavonóides totais e canferitrina em folhas B. 

forficata coletadas em Viçosa-MG e Telêmaco Borba-PR; 

 Avaliar comparativamente as metodologias desenvolvidas e validadas, a fim estabelecer 

especificações analíticas para que seus resultados sejam passíveis de equiparação.  
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3.1.1 Artigo I - Estado da arte de Bauhinia forficata Link (Fabaceae) como alternativa terapêutica 
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3.1.1 Artigo I - Estado da arte de Bauhinia forficata Link (Fabaceae) como alternativa 

terapêutica para o tratamento do diabetes melittus 
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RESUMO: O diabetes mellitus, por tratar-se de uma doença crônica e por apresentar um 

crescimento acentuado na sociedade brasileira, tornou-se alvo da comunidade científica na busca 

de novas alternativas terapêuticas. Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de 

comprovar as aparentes propriedades farmacológicas de espécies vegetais empregadas no 

tratamento desta enfermidade. Nesse diapasão, a Bauhinia forficata Link, comumente conhecida 

como pata-de-vaca, figura entre as espécies mais utilizadas para esse fim. Dentre os 

representantes de Bauhinia, a que apresenta maior número de estudos referentes à atividade 

hipoglicemiante e antidiabética é a espécie referida. Isto, pois, devido as suas atividades 

farmacológicas, diversos estudos relatam seus aspectos botânicos, composição química e eficácia. 

Esse constante interesse em seu estudo se mostra imperioso para sua utilização de forma segura e 

eficaz, possibilitando o desenvolvimento de formas farmacêuticas para o tratamento de diabetes.  

 

Palavras-chave: diabetes melittus, Bauhinia forficata Link, Fabaceae, pata-de-vaca 

 

ABSTRACT: State of art of Bauhinia forficata Link (Fabaceae) as an alternative therapy in 

the treatment of diabetes melittus. The diabetes mellitus, because it is a chronic disease and to 

presents a sharp increase in the Brazilian society, became the target of the scientific community 



26 

 

 

MARQUES, G. S. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata link. 

 

in the search for new therapeutic alternatives. Several studies have been developed with the aim 

of prove the pharmacological properties of plant species used in treatment of this diseaseIn this 

vein, the Bauhinia forficata Link, commonly known as cow-footed, is among the most commonly 

used species for this purpose. Among the representatives of Bauhinia, the specie mentioned has 

the greatest number of studies on the hypoglycemic and antidiabetic activity. Due to its 

pharmacological activities, several studies report botanical aspects, chemical composition and 

effectiveness. This constant interest in their study is imperative for their safely and effectively 

use, enabling the development of dosage forms for the treatment of diabetes. 

 

Keywords: diabetes melittus, Bauhinia forficata Link, Fabaceae, pata-de-vaca 

 

INTRODUÇÃO  

 

O diabetes mellitus, doença crônica que afeta o metabolismo de carboidratos, gorduras e 

proteínas, acarreta uma série de complicações clínicas, notadamente cardiovasculares e renais, 

bem como figura dentre as dez principais causas de morte nos países ocidentais. Demandando  

por parte da sociedade um montante alto para o custeio do sistema de saúde no que tange ao 

tratamento, recuperação e manutenção dos pacientes envolvidos (Negri, 2005). 

Um grande número de fitoterápicos e espécies vegetais têm sido empregados para tratar os 

sintomas do diabetes, mostrando-se uma alternativa frente o alto custo dos fármacos sintéticos. 

No entanto, este uso, comumente, se baseia apenas em dados empíricos, podendo ocasionar uma 

série de reações adversas e efeitos tóxicos (Negri, 2005; Turolla & Nascimento et al., 2006). 

Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem desempenhando um papel ativo, 

incentivando investigações sobre a segurança, eficácia e qualidade das drogas vegetais visando à 

normalização da fitoterapia nos serviços de saúde (Organização Mundial de Saúde, 2002).  

Em âmbito nacional, destaca-se a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos dentro do Sistema Único de Saúde 

(SUS), com objetivos comuns voltados à garantia do acesso seguro e uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos (Brasil, 2006; Brasil, 2008). Ademais, o Ministério da Saúde, visando 
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ampliar o rol de fitoterápicos que hoje são financiados pelo Governo Federal, divulgou em 2009 a 

Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) para direcionamento 

das pesquisas científicas com 71 espécies vegetais de potencial farmacológico (Brasil, 2009). 

Dentre as plantas com propriedades antidiabéticas, encontra-se Bauhinia forficata Link, 

popularmente conhecida como “pata-de-vaca” (Silva & Cechinel, 2002). As folhas desta espécie 

são frequentemente utilizadas na forma de chás, sendo considerada, muitas vezes pela 

comunidade rural, como pata-de-vaca verdadeira. Vários estudos vêm, então, sendo 

desenvolvidos com a finalidade de comprovar suas propriedades farmacológicas (Silva & 

Cechinel, 2002).  

O presente artigo apresenta uma revisão sobre os aspectos botânicos, químicos, 

farmacológicos e toxicológicos de B. forficata, de modo a proporcionar uma fonte de informação 

atualizada para os interessados em desenvolver pesquisas com a espécie, bem como, 

conhecimento para obtenção de uma matéria prima vegetal padronizada, segura e eficaz, que 

possibilite o desenvolvimento de formas farmacêuticas para o tratamento de diabetes.  

 

Aspectos Botânicos 

 

B. forficata, pertencente ao gênero Bauhinia e família Fabaceae, consiste em uma espécie 

nativa da América do Sul, distribuindo-se pela Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil; 

sendo que no Brasil, encontra-se principalmente nas regiões do Rio de Janeiro até o Rio Grande 

do Sul (Pizzolatti et al., 2003; Vaz & Tozzi, 2005; Lusa & Bona, 2009). Na literatura, relata-se a 

existência das subespécies B. forficata pruinosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin (sinonímia B. 

candicans Benth.), e B. forficata forficata. Essa última ocorre unicamente no Brasil, distribuindo-

se pela região Nordeste e Sudeste, enquanto que a B. forficata pruinosa encontra-se nos bordos 

de matas no Paraguai, sul do Brasil, Uruguai e Argentina (Fortunato, 1986; Duarte et al., 2007).   

São consideradas plantas heliófilas, indiferentes quanto às condições de umidade do solo 

e com características exclusivas da mata semi-decídua de altitude, onde ocorre em freqüência 

elevada, porém com dispersão bastante irregular e descontínua (Viana et al., 2008). 
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Apresenta-se como uma árvore de médio porte (5 a 9 m), possuindo flores pentâmeras 

zigomorfas, de coloração branca e com pétalas largo-lineares duas vezes mais longas que as 

sépalas, obtusas no ápice e de base contraída na forma de unha. O fruto é uma vagem linear, 

achatada e deiscente, medindo de 15 a 25 cm de comprimento e de coloração escura, provida de 

uma linha esbranquiçada que delimita sua forma (Lorenzi, 1998; Lorenzi & Matos, 2002). O 

tronco geralmente é tortuoso recoberto por súber castanho amarronzado, apresentando sulcos 

mais ou menos profundos e aspecto ligeiramente estriado no sentido longitudinal (Oliveira et al., 

2001). Apresenta folhas, caracteristicamente bilobadas, alongadas, medindo, quando adultas, de 7 

a 12 cm, com folíolos unidos em torno da metade do limbo, ápices agudos, superfície adaxial lisa 

e mucro entre os folíolos. A lâmina foliar é bifoliolada, simétrica e de consistência herbácea, com 

superfícies adaxial glabra e pilosa (Miyahe et al., 1986; Lusa & Bona, 2009). A nervação é 

palmada, sendo constituída de 9 a 11 nervuras que curvam para o ápice. O pecíolo foliar é de 

comprimento mediano e apresenta dois espinhos em sua base, junto a inserção no caule (Oliveira 

et al., 2001). 

Informações quanto à descrição morfoanatômica de B. forficata se faz de extrema 

importância na análise e controle de qualidade da espécie, em virtude da grande semelhança 

morfológica entre os diversos representantes de Bauhinia, como a Bauhinia variegata Linn e 

Bauhinia blakeana Dunn (Lorenzi & Matos, 2002; Lusa & Bona, 2009). 

 

Aspectos Fitoquímicos 

 

Estudos referentes à composição química das folhas de B. forficata evidenciam a presença 

de alcalóides, flavonóides, mucilagens, óleos essenciais, taninos, catecóis, esteróides e 

heterosídeos cianogênicos e saponínicos (Miyahe et al., 1986; Silva et al., 2002; Pepato et al., 

2004), embora haja controvérsias quanto a presença de taninos (Paula et al., 2002). Mais 

especificamente, no que concerne a presença de óleos essenciais, Duarte-Almeida et al. (2004) 

constaram a presença dos monoterpenos α e β-pineno, sabineno e β-ocimeno, além dos 

sesquiterpenos β-elemeno, α-copaeno, germacrenobiciclíco, α-humuleno,  isômeros do copeno e, 

em quantidades expressivas, o β-cariofileno. Ainda que sejam pouco relatados em plantas da 
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família Fabaceae, a ocorrência de sesquiterpenos é uma característica química do gênero 

Bauhinia (Duarte-Almeida et al., 2004).  

Os flavonóides, livres e glicosilados, representam outro grupo químico típico do gênero, 

sendo também os principais constituintes de B. forficata. Os principais compostos relatados 

compreendem glicosídeos canferólicos e quercetínicos (Paula et al., 2002; Pizzolatti et al., 2003). 

Através de métodos químicos e espectroscópicos, já foram descritos 6 flavonóides (Figura 1): 1 

obtido das flores, o glicosídeo canferol 7-O-α-L- ramnopiranosídeo (2) e 5 obtidos das folhas: o 

canferol (1) e os glicosídeos canferol 3,7-di-O-α-L- ramnopiranosídeo (3), quercetina 3,7-di-O-α-

L- ramnopiranosídeo (4), canferol 3-O-[β-D-glucopiranosídeo-(1→6)-α-L- ramnopiranosídeo]-7-

O-α-L-ramnopiranosídeo (5) e quercetina 3-O-[β-D-glucopiranosídeo-(1→6)-α-L-

ramnopiranosídeo]-7-O-α-L- ramnopiranosídeo (6)  (Pizzolatti et al., 2003). Sendo o canferol 

3,7-di-O-α-L-ramnopiranosídeo, também conhecido como canferitrina, é considerado o marcador 

químico para o controle de qualidade em preparações com as folhas de B. forficata (Silva et al., 

2002; Jorge et al., 2004; Ruela et al., 2007). 

 

 

Figura 1. Flavonóides glicosídicos identificados nas folhas e flores de B. forficata. 
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Aspectos Farmacológicos 

 

Atividade Antidiabética e hipoglicemiante 

 

Os primeiros relatos acerca da atividade antidiabética de B. forficata foram demonstrados 

por Juliani (1929 – 1931 apud Lima, 2009), através de ensaios realizados com pacientes 

diabéticos. Desde então, muitos estudos científicos tem sido desenvolvidos para avaliação de sua 

propriedade hipoglicemiante e antidiabética, utilizando, respectivamente, modelos in vivo 

normoglicêmicos e hiperglicêmicos (Tabela 1). 

   

Tabela 1. Estudos avaliativos da atividade antidiabética e hipoglicemiante de B. forficata. 

 

Extrato 
Modelo 

Animal 

Tipo de  

Tratamento 

 

Via 

 

Avaliação 

 

Efeito 

 

Referências 

Aquoso Homem Agudo Oral A + Juliani 

(1929; 1931) 

Aquoso Cachorro e 

Coelho 

Agudo Oral A + Juliani 

(1941) 

Aquoso Homem Agudo/crônico  

(56 dias) 

Oral A e H 

 

– 

 

Russo et al. 

(1990) 

Aquoso Rato Agudo e crônico 

(31 dias) 

Oral A + Pepato et al. 

(2002) 

Aquoso Rato Agudo Oral A + Vasconcelos et 

al. (2004) 

Aquoso Camudongo Agudo Oral H + Menezes e al. 

(2007) 

Aquoso Camudongo Agudo Oral H + Ruela 

(2009) 

Aquoso Rata prenhez Agudo/subcrônico 

(21dias) 

Oral A e H – 

 

Damasceno et 

al. (2004) 
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Aquoso Rata prenhez Agudo/subcrônico 

(21dias) 

Oral A e H – 

 

Volpato et al.  

(2008) 

Aquoso/ 

etanólico 

Rato Agudo ip A  + Caricati-Neto et al. 

(1985) 

Aquoso/ 

etanólico e 

hexânico 

Rato Agudo/subcrônico 

(7 dias) 

Oral A + Lino et al. 

 (2004) 

Etanólico Rato Agudo Oral A  – Coimbra-Teixeira  

et al. (1992) 

Etanólico Rato Agudo Oral H – Almeida & Agra 

(1986) 

Fração n-

butanólica 

Rato Agudo Oral A e H + 

 

Silva et al.  

(2002) 

Canferitrina Rato Agudo Oral A + Jorge et al. 

(2004) 

Canferitrina Rato Agudo Oral A e H + 

 

Sousa et al.  

(2004) 

Canferitrina Rato Agudo ip A + 

 

Cazarolli et al. 

(2008) 

Canferol Rato Agudo Oral A – Cazarolli et al. 

(2008) 

Secos Rato Subcrônico  

(7dias) 

Oral A + 

 

Da Cunha et al. 

(2010) 

Secos Rato Crônico 

(35 dias) 

Oral A – Pepato et al.  

(2010) 

  ip = Intraperitoneal; A = Antidiabética; H = Hipoglicemiante; + positivo, – negativo. 

 

Em virtude dos resultados promissores apontados pela pluralidade dos estudos e 

considerando os dados relacionados à composição química de B. forficata, os experimentos mais 

recentes têm sido realizados com frações enriquecidas de flavonóides, a fim de comprovar sua 

eficácia e identificar seus possíveis mecanismos de ação na redução da glicemia (Tabela 1) (Silva 
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et al., 2002; Jorge et al., 2004; Sousa et al., 2004; Cazarolli et al., 2008).   

Ao avaliar a fração n-butanólica, Silva et al. (2002)  descartaram a possibilidade da planta 

atuar estimulando a liberação de insulina, em virtude da atividade antidiabética ter sido mais 

potente em comparação a ação hipoglicemiante. Neste mesmo estudo, também se descartou o 

mecanismo de inibição da absorção de glicose pelo intestino, em decorrência do efeito negativo 

na curva de tolerância à glicose, resultado semelhante aos apresentados para a fração aquosa 

(Caricati-Neto et al., 1985) e  canferitrina (Sousa et al., 2004).  

Em estudo realizado com a canferitrina, Sousa et al. (2004) sugeriram que o mecanismo 

possa estar relacionado com  inibição do catabolismo da insulina,  reabsorção de glicose pelos 

rins e/ou estímulo da captação de glicose pelos tecidos periféricos, estando está última 

constatação em concordância com os resultados apresentados também por Jorge et al. (2004). Os 

autores demonstraram, in vitro, o aumento da captação de glicose em músculos sóleo de ratos, 

promovido pela canferitrina, similarmente à insulina, e sugeriram que o efeito observado in vivo 

seja conseqüência de um efeito insulinomimético, possivelmente, relacionado à alteração da 

atividade intrínseca do transportador de glicose.  

Adicionalmente, constatou-se que a canferitrina não alterou a síntese protéica e os níveis 

de glicose urinária in vivo, reforçando a hipótese de que possa estar atuando na velocidade de 

entrada da glicose nas células e/ou na translocação dos carregadores de glicose para a membrana 

plasmática. Em contrapartida, Pepato et al. (2002) demonstraram a redução da glicosúria in vivo 

promovida pelo decocto das folhas de B. forficata em um período crônico (31 dias), podendo este 

resultado contraditório ser atribuído às diferentes condições de estudo, como  a duração do 

tratamento (Jorge et al., 2004).  

Pepato et al. (2002) ao  observarem redução da glicemia sem alteração dos níveis de 

glicogênio hepático descartaram a possibilidade de B. forficata atuar através de redução de 

glicogenólise  e sugeriram que a atividade antidiabética seja resultante da inibição da 

gliconeogênese e redução de hormônios contra-regulatórios de maneira semelhante às biguanidas 

(Pepato et al., 2002). Outro resultado científico relevante está relacionado à avaliação do efeito 

antidiabético do canferol. Foi relatado que, diferentemente da canferitrina, este composto não 

promoveu a redução da glicemia, demonstrando, assim, que a presença dos açúcares ligados à 
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aglicona é essencial para sua atividade (Tabela 1) (Cazarolli et al., 2008). 

Recentemente, foi demonstrado que os extratos secos de B. forficata obtidos por spray-

drying, oven-drying e granulação seca com o auxílio de dióxido de silício coloidal e/ou misturas 

celulose: lactose apresentaram atividade antidiabética na dose de 200 mg/ Kg (Tabela 1) (Da 

Cunha et al., 2010). No entanto, extratos secos obtidos com leite por leite de jorro com auxílio de 

dióxido de silício coloidal, nas doses de 125 e 250 mg/ Kg,  não promoveram redução da 

glicemia (Tabela 1), nem efeitos benéficos sobre variáveis fisiológicas e bioquímicas associadas 

ao diabetes (diminuição de peso e aumento de volume urinário, ingestão hídrica e alimentar, 

glicosúria, proteinúria e uréia urinária) (Pepato et al., 2010).  

Pepato et al. (2010) sugeriram que esse processo de secagem possa ter degradado os 

constituintes da B. forficata ou promovido alguma interação entre a sílica e os compostos ativos, 

tornando-os inativos, visto que em trabalhos anteriores já foi sugerido que a temperatura 

relativamente elevada do leito de jorro, juntamente com dióxido de silício coloidal, poderia 

hidrolisar ou modificar flavonóides ou outros compostos presentes nos extratos vegetais, levando 

a uma perda de sua atividade hipoglicêmica (Heigl & Franz, 2003; Souza & Oliveira, 2005). 

Em que pese, grande parte dos estudos apresentar resultados positivos no que se refere à 

confirmação das atividades antidiabética e hipoglicemiante, alguns são controversos (Tabela 1). 

Os resultados dissonantes podem estar relacionados a diferentes aspectos, a saber: o modelo 

experimental empregado, os tipos e métodos de preparação de extratos e/ou frações, as diferentes 

doses e vias de administração utilizadas. Assim também, podem estar envolvidos vários fatores 

que podem influenciar o teor dos metabólitos, mas que muitas vezes não são levados em 

consideração nas investigações, quais sejam: constituição genética da espécie, fatores ambientais, 

variações sazonais e condições em que foi feito o cultivo e o armazenamento da planta (Silva et 

al., 2002; Silva & Cechinel Filho 2002; Barbosa-Filho et al., 2005; Pepato et al., 2010). 

 

Atividade antioxidante 

 

Na literatura científica encontram-se descritos relatos a respeito da propriedade 

antioxidante de B. forficata, associada à presença acentuada de flavonóides, grupo representativo 
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de antioxidantes vegetais. Esta atividade é de extrema importância, devido às implicações das 

espécies reativas do oxigênio em diversos processos patológicos humanos, incluindo as 

complicações clínicas do diabetes mellitus consideráveis (Damasceno et al., 2004; Sousa et al., 

2004; Khalil et al., 2008).  

O potencial antioxidante da espécie já foi demonstrado para o extrato aquoso, etanólico e 

butanólico das folhas (Arigony, 2005; Khalil et al., 2008), bem como para a canferitrina (Sousa et 

al., 2004). Demais disso, uma avaliação do extrato aquoso das folhas, administrado por via oral 

em ratas prenhes diabéticas, evidenciou a atuação da espécie no sistema de defesa antioxidante, 

em decorrência do aumento da concentração de glutationa reduzida (GSH), cuja função é 

fundamental na defesa celular contra radicais livres reativos e outras espécies oxidantes. Os 

autores indicaram que este efeito esteja relacionado à prevenção de malformações viscerais 

(Damasceno et al. 2004; Volpato et al., 2008).  

 

Atividade antimicrobiana 

 

Silva & Cechinel Filho (2002) avaliaram a atividade dos extratos de hexano, 

diclorometano e acetato de etila, obtidos de folhas, caules e cascas de B. forficata, contra fungos 

e leveduras patogênicos. Os resultados demonstraram ausência de atividade contra as seguintes 

leveduras: Cândida albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae, Cryptococcus 

neoformans, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatis, Aspergillus niger.  

 Em contrapartida, o extrato de acetato de etila dos caules mostrou-se moderadamente 

ativo contra Epidermophyton floccosum com concentração inibitória mínima (CIM) < 750 

mg/mL, o extrato de hexano das cascas foi ativo para todas as espécies fúngicas Microsporum 

canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum e Epidermophyton floccosum com 

CIM < 1000 mg/mL e o extrato de diclorometano das cascas apresentou o melhor resultado 

antifúngico, sendo ativo contra T. rubrum e E. floccosum com CIM de 500 µg/mL.  
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Atividade anticoagulante e antiedematogênica 

 

 Oliveira et al. (2005) verificaram que o extrato aquoso de partes aéreas de B. forficata é 

capaz de neutralizar a coagulação induzida pelo veneno das cobras Bothrops jararacussu e 

Crotalus durissus terrificus, possivelmente, por inibição das enzimas serina-proteases envolvidas 

nos distúrbios de coagulação sanguínea. Os autores observaram, ainda, uma redução significativa 

do edema induzido pelo veneno de C. durissus terrificus. 

 A atividade antiedematogênica também foi demonstrada por Arigony (2005) frente ao 

método de edema em pata de ratos induzido pela carragenina. O autor sugeriu que essa 

propriedade seja resultado de uma ação sinérgica dos glicosídeos canferólicos e quercetínicos, 

devido a atividade anti-inflamatória relacionada aos flavonóides ser bastante conhecida e 

estudada.  Segundo Sertié et al. (1990), os compostos derivados do canferol atuam inibindo a 

granulação tecidual e as enzimas cicloxigenase e 5-lipoxigenase. 

 

Atividade antitumoral 

 

Lima et al. (2006) demonstraram a inibição da progressão do ciclo celular de células 

HeLa, linhagem de células humana, por um composto isolado de B. forficata, denominado pelos 

autores HY52 (C17H30O2N2). O estudo revelou o composto HY52 como inibidor de quinases 

dependente de ciclina, enzimas chave responsáveis pelo controle da progressão do ciclo celular.  

 

Outras atividades 

 

 A infusão das folhas de B. forficata ainda é utilizada na medicina popular como agente 

diurético, tônico, depurativo e no combate à elefantíase (Silva & Cechinel Filho, 2002; Pizzolatti 

et al., 2003). 

Os dados na literatura no que diz respeito às atividades hipocolesterolemiante e 

antilipidêmica dessas espécies até então não são promissores (Pepato et al., 2002; Damasceno et 

al., 2004; Arigony, 2005; Pepato et al., 2010). Embora, Lino et al. (2004) tenham relatado 
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redução significativa nos níveis séricos de triglicerídeos, colesterol total e HDL em ratos 

hiperglicêmicos tratados com os extratos aquoso, etanólico e hexânico das folhas.  

 

Aspectos toxicológicos 

 

Existem relatos de que a dose letal (DL50) do extrato bruto de B. forficata, administrado 

em ratos por via intraperitoneal, consiste em 2,85 g/kg. Já por via oral, não foi observado 

qualquer ação tóxica, nas doses de 0,5 a 5,0 g/kg, ainda que em doses acima de 2,7 g/kg tenha 

sido possível evidenciar alguns efeitos sobre a musculatura lisa e Sistema Nervoso Central (Silva 

& Cechinel Filho 2002).    

O monitoramento da atividade sérica de biomarcadores de toxicidade realizado em ratos 

normoglicêmicos e hiperglicêmicos durante tratamento oral, por 33 dias, com o decocto das 

folhas de B. forficata, não indicou toxicidade tecidual. Avaliaram-se os seguintes biomarcadores: 

amilase pancreática, creatina quinase muscular, lactato desidrogenase muscular e hepática, 

bilirrubina do ducto biliar e hepática e enzima conversora de angiotensina renal e de 

microcirculação renal (Pepato et al., 2004).  

Contudo, uma avaliação da toxicidade hepática subcrônica realizada em ratos 

normoglicêmicos após tratamento oral, por 30 dias, com infusão das folhas de B. forficata, 

indicou um possível dano hepático em função de aumento nos níveis séricos da enzima aspartato 

aminotranferase (AST), apesar dos níveis da alanina aminotranferase (ALT) não tenham sido 

alterados (Picoli et al., 2006). 

A toxicidade hepática também foi demonstrada para os extratos secos obtidos por leite por 

leite de jorro com auxílio de dióxido de silício coloidal, nas doses de 125 e 250 mg/mL, devido 

ao aumento dos níveis séricos de AST e fosfatase alcalina (ALP) em ratos hiperglicêmicos, após 

um tratamento oral por 35 dias. Os autores sugeriram uma possível formação de derivados 

tóxicos resultante de interação entre o dióxido de silício coloidal com os compostos do extrato 

vegetal, ou de modificações do dióxido de silício coloidal provocadas pela alta temperatura do 

processo de secagem (Pepato et al., 2010).  
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CONCLUSÃO 

 

Verificou-se que o amplo emprego da espécie B. forficata no tratamento terapêutico do 

diabetes mellitus encontra-se pautado em uma pluralidade de estudos científicos com diferentes 

modelos experimentais, sendo a propriedade antidiabética atribuída à presença dos glicosídeos 

canferólicos e quercetínicos presentes nas folhas. Esses estudos respaldam a utilização dessa 

planta na medicina popular e dão suporte às iniciativas do Estado Brasileiro para ampliação do 

número de fitoterápicos que atualmente são financiados pelo Governo Federal.  

Nessa direção, nosso grupo tem focado esforços nos estudos de padronização do material 

vegetal e dos extratos fluido e seco a partir de B. forficata, assim como no desenvolvimento de 

métodos analíticos e formas farmacêuticas para utilização futura como alternativa terapêutica 

válida para tratamento do diabetes melittus, em sintonia com a política brasileira de incentivo à 

produção de novos fitoterápicos com qualidade tecnológica, segurança e eficácia.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, R.N.; AGRA, M.F. Levantamento bibliográfico da flora medicinal de uso no 

tratamento da diabetes e alguns resultados experimentais. Revista Brasileira de Farmácia, v. 

67, p. 105-110, 1986. 

 

ARIGONY, A.L.V. Determinação química e biológica de Bauhinia forficata Link subespécie 

pruinosa (pata-de-vaca – Leguminosae). 2005. 122 p. Dissertação (Mestrado – Área de 

Concentração em Ciências Farmacêuticas) - Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  

 

BARBOSA-FILHO, J.M. et al. Plants and their active constituents from South, Central, and 

North America with hypoglycemic activity. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 15, n. 4, p. 

392-413, 2005. 

 



38 

 

 

MARQUES, G. S. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata link. 

 

BRASIL. Decreto Nº 5.813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências. Diário Oficial da União, nº 119, 23 de 

junho de 2006. p. 2. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Decreto_N_5813.pdf. Acesso em: 18 jan. 2010.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.960, de 09 de dezembro de 2008. Aprova o 

Programa Nacional de Plantas medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Diário Oficial da União, nº 240, 10 de dezembro de 2008. 

p. 56. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/portaria2960_09_12_08.pdf. 

Acesso em: 18 jan. 2010.   

 

BRASIL. Ministério da Saúde. RENISUS – Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao SUS, fevereiro de 2009. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/RENISUS.pdf. Acesso em: 18 jan. 2010.   

 

CARICATI-NETO, A. et al. Effects of the aqueous and alcoholic extracts of Bauhinia forficata 

on blood glucose in the rat. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v. 18, 

726A, 1985. 

 

CAZAROLLI, L.H. et al. Follow-up studies on glycosylated flavonoids and their complexes with 

vanadium: Their anti-hyperglycemic potential role in diabetes. Chemico-Biological 

Interactions, v.163, p. 177–191, 2008. 

 

COIMBRA-TEIXEIRA, M. et al. Plants employed in the treatment of diabetes mellitus: results 

of an ethnopharmacological survey in Porto Alegre, Brazil. Fitoterapia, v. 63, p. 320-323, 1992. 

 

DA CUNHA, A.M. et al. Hypoglycemic activity of dried extracts of Bauhinia forficata Link. 

Phytomedicine, v. 17, n. 1, 37-41, 2009. 

 



39 

 

 

MARQUES, G. S. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata link. 

 

DAMASCENO, D.C. et al. Effect of Bauhinia forficata extract in diabetic pregnant rats: 

maternal repercussions. Phytomedicine, v. 11, p. 196–201, 2004. 

 

DUARTE-ALMEIDA, J.M. et al. Volatile oils in leaves of Bauhinia (Fabaceae 

Caesalpinioideae). Biochemical Systematics and Ecology, v. 32, p. 747–753, 2004. 

 

DUARTE M.R. et al. Bauhinia variegata: Diagnose Morfoanatômica e Análise Comparativa 

entre Exemplares de Regiões Climáticas Distintas. Latin American Journal of Pharmacy, v. 

26, n. 6, p. 837-845, 2007. 

 

FORTUNATO, R.H. Revision del genero Bauhinia (Cerdideae, Casalpinioidea, Febaceae) para la 

Argentina. Darwiniana, v. 27, n. 1-4, p. 527-557, 1986. 

 

HEIGL, D.; FRANZ, G. Stability testing on typical flavonoid containing herbal drugs. 

Pharmazie, v.58, p. 881-885, 2003. 

 

JULIANE, C. Ação hipoglicemiante da unha-de-vaca. Revista Médica Farmacologia Química 

e Fisiologia, Florianópolis, v. 2, p. 165-169, 1929. 

 

JULIANE, C.; Ação hipoglicemiante da Bauhinia forficata Link. Novos estudos clínicos e 

experimentais. Jornal dos Clínicos, Florianópolis, v. 3, p. 93-112, 1941. 

 

JULIANE, C.; Ação hipoglicemiante da Bauhinia forficata Link. Novos estudos clínicos e 

experimentais. Revista Sudamericana de Endocrinologia, Imunologia e Quimioterapia, 

Florianópolis, v. 14, n. 3, p. 326-334, 1931. 

 

JORGE, A.P. et al. Insulinomimetic effects of kaempferitrin on glycaemia and on 
14

C-glucose 

uptake in rat soleus muscle. Chemico-Biological Interactions, v. 149, p. 89–96, 2004. 

 



40 

 

 

MARQUES, G. S. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata link. 

 

KHALIL, N.M. et al. Free Radical Scavenging Profile and Myeloperoxidase Inhibition of 

Extracts from Antidiabetic Plants: Bauhinia forficata and Cissus sicyoides. Biological Research, 

v. 41, p. 165-171, 2008. 

 

LIMA, H. et al. Inhibition of cell-cycle progression in HeLa cells by HY52, a novel cyclin-

dependent kinase inhibitor isolated from Bauhinia forficate. Cancer Letters, v. 233, p. 89–97, 

2006. 

 

LIMA, J.F. Estabelecimento da cultura de células de Bauhinia forficata Link como fonte de 

metabólitos bioativos. 2009. 74p. Dissertação (Mestrado – Área de Concentração em Produtos 

Naturais e Sintéticos) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto.  

 

LINO, C.S. et al. Antidiabetic Activity of Bauhinia forficata extracts in alloxan-diabetic rats. 

Biological & Pharmaceutical Bulletin, v. 27, n. 1, p.125-127, 2004. 

 

LORENZI, H. Árvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas 

do Brasil. Plantarum, 1998. 352 p. 

 

LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas. 

Plantarum, 2002. 544 p. 

 

LUSA, M.G.; BONA, C. Análise morfoanatômica comparativa da folha de Bauhinia forficata 

Link e B. variegata Linn. (Leguminosae, Caesalpinioideae). Acta Botanica Brasilica, v. 23, n. 1, 

p. 196-211, 2009. 

 

MENEZES, F.S. et al. Hypoglycemic activity of two Brazilian Bauhinia species: Bauhinia 

forficata L. and Bauhinia monandra Kurz. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 17, n. 1, p. 

08-13, 2007.     



41 

 

 

MARQUES, G. S. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata link. 

 

MIYAHE, E.T. et al. Caracterização Farmacognóstica da Pata-de-vaca (Bauhinia forficata Link). 

Revista Brasileira de Farmacognosia, v.1, n. 1, p. 58-68, 1986. 

 

NEGRI, G. Diabetes melito: plantas e princípios ativos naturais hipoglicemiantes. Revista 

Brasileira de Ciências Farmacêuticas,v. 41, n. 2, 2005. 

 

OLIVEIRA, C.Z. et al. Anticoagulant and antifibrinogenolytic properties of the aqueous extract 

from Bauhinia forficata against snake venoms. Journal of ethnopharmacology, v. 98, p. 213–

216, 2005. 

 

OLIVEIRA, F. et al. Mitos e verdades sobre pata-de-vaca- Bauhinia fortificata Link- uma 

revisão. Revista Lecta, v. 19, p. 7- 20, 2001. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Estratégia da OMS sobre medicina tradicional 

2002-2005. Genebra: OMS, 2002. 67p. 

 

PAULA, A.C.C.F.F. et al. Phenolics constituints of young plants of Bauhinia forficata Link. 

Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 5, n.1, p.11-13, 2002. 

 

PEPATO, M.T. et al. Evaluation of toxicity after one-months treatment with Bauhinia forficata 

decoction in streptozotocin-induced diabetic rats. Complementary and Alternative Medicine, 

v. 4, 1-7, 2004. 

 

PEPATO, M.T. et al. Anti-diabetic activity of Bauhinia forficata decoction in streptozotocin-

diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology, v. 81, p. 191-197, 2002. 

 

PEPATO, M.T. et al. Evaluation of the spouted bed dried leaf extract of Bauhinia forficata for 

the treatment of experimental diabetes in rats. African Journal of Biotechnology, v.9, n. 42, p. 

7165-7173, 2010. 



42 

 

 

MARQUES, G. S. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata link. 

 

PICOLI, T. et al. Teores de alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) 

em ratos que consumiram chás de Bauhinia forficata. In: XV CONGRESSO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA E VIII ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 2006, Pelotas. Anais eletrônicos 

do XV Congresso de Iniciação Científica e do VIII Encontro de Pós-Graduação. Pelotas: 

Universidade Federal de Pelotas, 2006. Disponível em: < 

http://www.ufpel.edu.br/cic/2006/cd/cs.htm>. Acesso em: 16 jun. 2009. 

 

PIZZOLATTI, M.G. Flavonóides glicosilados das folhas e flores de Bauhinia forficata 

(Leguminosae). Química Nova, v. 26, n. 4, p. 466-469, 2003. 

 

RUELA, H.S. et al. Bauhinia forficata: estudo fitoquímico e farmacológico. In: 29ª Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2006, Águas de Lindóia. 29ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Química, 2006. Disponível em: < 

http://sec.sbq.org.br/cd29ra/resumos/T1483-1.pdf>. Acesso em:  2. jun. 2009 

 

RUSSO, E.M.K. et al. Clinical trial of Myrcia uniflora and Bauhinia forficata leaf extracts in 

normal and diabetic patients. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v. 23, p. 

11-20, 1990.  

 

SERTIÉ, J.A.A. et al. Anti-inflammatory activity and sub-acute toxicity of artemetin. Planta 

Medica, v. 56, p. 36-40, 1990.  

 

SILVA, F.R.M.B. et al. Acute effect of Bauhinia forficata on serum glucose levels in normal and 

alloxan-induced diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology, v. 83 p. 33-37, 2002. 

 

SILVA, K.L.; CECHINEL FILHO, V. Plantas do gênero Bauhinia: composição química e 

potencial farmacológico. Química Nova, v. 25, n. 3, p. 449-454, 2002. 

 



43 

 

 

MARQUES, G. S. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata link. 

 

SOUSA, E. et al. Hypoglycemic Effect and Antioxidant Potential of Kaempferol-3, 7-O-()-

dirhamnoside from Bauhinia forficata Leaves. Journal of Natural Products, v. 67, n. 5, p.  829-

832, 2004.  

 

SOUZA, C.R.F.; OLIVEIRA, W.P. Spouted bed drying of Bauhinia forficata Link extract: effect 

of the position of the feed atomizer and operating conditions on equipment performance and 

product properties. Brazilian Journal of Chemical Engineering, v. 22, p. 239-247, 2005. 

 

TUROLLA, M.S.R.; NASCIMENTO, E.S. Informações toxicológicas de alguns fitoterápicos 

utilizados no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 42, n. 2, 2006. 

 

VASCONCELOS, F. et al. Insulin-like effects of Bauhinia forficata aqueous extract upon Tityus 

serrulatus scorpion envenoming. Journal of Ethnopharmacology, v. 95, p. 385–392, 2004. 

 

VAZ, A.M.S.F.; TOZZI, A.M.G.A. Sinopse de Bauhinia sect. Pauletia (Cav.) D.C. 

(Leguminosae: Caesalpinoideae: Cercideae) no Brasil. Revista Brasileira de Botânica, v. 28, p. 

477-491, 2005. 

 

VIANA, J.S. et al. Crescimento de Mudas de Bauhinia Forficata Link em Diferentes Tamanhos 

de Recipientes, Floresta, v. 38, n. 4, p. 663-671, 2008. 

 

VOLPATO, G.T. et al. Effect of Bauhinia forficata aqueous extract on the maternal-fetal 

outcome and oxidative stress biomarkers of streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of 

Ethnopharmacology, v. 116, p. 131–137, 2008. 



44 

 

 

MARQUES, G. S. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata link. 

 

 

 

4. Capítulo II 
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4.1.1 Artigo II – Caracterização fitoquímica e físico-química das folhas de Bauhinia forficata 

Link coletada em duas regiões brasileiras 
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RESUMO 

Folhas da espécie vegetal Bauhinia forficata Link, popularmente conhecida como pata de vaca, 

apresentam amplo potencial terapêutico no tratamento do diabetes mellitus. Objetivando 

estabelecer especificações para o controle de qualidade da espécie, amostras do material vegetal 

obtidas de duas regiões do Brasil (Minas Gerais e Paraná), foram submetidas a caracterização 

fitoquímica e físico-química (granulometria, perda por dessecação, teor de cinzas e teor de 

extrativos). Para a caracterização fitoquímica, extratos metanólicos das amostras foram avaliados 

através de cromatografia de camada delgada (CCD) para pesquisa das principais classes de 

metabolitos secundários. Enquanto que, para as análises físico-químicas foram adotadas 

metodologias farmacopéicas. A análise estatística dos dados foi realizada através dos testes F de 

Fischer e t de Student. De acordo com a avaliação fitoquímica foi possível observar um perfil 

similar para ambas as amostras com presença dos seguintes grupos: flavonóides, 

proantocianidinas, leucoantocianidinas, triterpenos, esteróides, açúcares redutores, além de 

substâncias antioxidantes com bandas coincidentes às dos compostos flavonoídicos. Por outro 

lado, as amostras apresentaram algumas propriedades físico-químicas diferentes tais como 

granulometria e umidade residual em virtude da origem e do processamento adotados pelos 
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fornecedores. Já os valores do teor de cinzas mostraram-se dentro das especificações e não foi 

observada diferença significativa para o teor de extrativos. Os resultados obtidos neste trabalho 

contribuíram no processo de identificação e padronização de parâmetros de qualidade para as 

folhas de B. forficata. 

 

Palavras-chave: Bauhinia forficata Link, prospecção fitoquímica, caracterização físico-química. 

 

ABSTRACT 

 

Leaves of the plant species Bauhinia forficata Link, popularly known as pata de vaca, have broad 

therapeutic potential in treating diabetes mellitus. Aiming to establish specifications for quality 

control of the specie, samples of plant material obtained from two regions of Brazil (Minas 

Gerais and Paraná), were subjected to phytochemical and physicochemical characterization (grain 

size, loss on drying, ash content and extractives). For phytochemical characterization, methanolic 

extracts of samples were evaluated by thin layer chromatography (TLC) to search the main 

classes of secondary metabolites. While for the physicochemical analyses were followed 

Pharmacopoeic procedures. The statistical analysis was performed using the Fisher F test and 

Student t test. According to phytochemical evaluation was observed one similar profile for both 

samples with the presence of following groups: flavonoids, proanthocyanidins, 

leucoanthocyanidins, triterpenes, steroids, sugars, and antioxidants with similar bands of 

flavonoid compounds. On the other hand, the samples showed some different physicochemical 

properties such as particle size and content residual moisture because of the origin and processing 

adopted by suppliers. In turn the values of ash showed to be within specifications and there was 

no significant difference in the extractive content. The results of this work contributed to the 

process of identification and standardization of quality parameters for the leaves of B. forficata.   

 

Keywords: Bauhinia forficata Link, phytochemical prospecting, physicochemical 

characterization. 
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INTRODUÇÃO 

 

O emprego terapêutico de plantas medicinais e produtos fitoterápicos no Brasil vem se 

consolidando nos últimos tempos, representando, assim, um nicho bastante promissor para o 

mercado farmacêutico (Araújo et al., 2006; Couto et al., 2009). Em decorrência do interesse 

popular e institucional pelo segmento, o Ministério da Saúde do Brasil instituiu em 2008 o 

Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos dentro do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Nunes et al., 2009), e mais recentemente divulgou uma Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), contendo 71 espécies vegetais com potencial 

farmacológico. O objetivo consiste em direcionar as pesquisas científicas e ampliar o rol de 

fitoterápicos que hoje são financiados pelo Governo Federal (Ministério da Saúde, 2009). Dentre 

as espécies divulgadas na RENISUS, figuram alguns representantes do gênero Bauhinia, sendo a 

Bauhinia forficata Link, umas das espécies mais estudadas no Brasil e que apresenta maior 

número de pesquisas quanto à atividade hipoglicemiante (Silva & Cechinel Filho, 2002).  

B. forficata é considerada uma espécie nativa da América do Sul, distribuindo-se pela 

Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil; sendo que no Brasil, encontra-se principalmente 

nas regiões do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul (Pizzolatti et al., 2003; Lusa & Bona, 

2009).  Na medicina popular a infusão das folhas desta espécie é utilizada predominantemente 

para tratamento do diabetes mellitus, sendo ainda empregada como agente diurético, tônico, 

depurativo (Pizzolatti et al., 2003).   

Diversos estudos pré-clínicos evidenciam a atividade antidiabética das folhas de B. 

forficata, atribuindo-a aos glicosídeos flavonoídicos canferólicos e quercetínicos, e, em 

particular, ao 3,7-di-O-α-L-rhamnopiranosilcanferol (canferitrina), marcador químico, presente 

somente nas folhas (Pepato et al., 2002; Jorge et al., 2004; Souza et al., 2004; Vasconcelos et al., 

2004; Cazarolli et al., 2006; Menezes e al., 2007; Engel et al., 2008; Da Cunha et al., 2010). 

A definição de critérios de qualidade para as folhas de B. forficata é de suma importância 

para garantir sua eficácia terapêutica e segurança como matéria prima farmacêutica, em virtude 

da complexidade de composição dos insumos vegetais e das variações ligadas às suas condições 
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de cultivo e coleta, bem como, dos tratamentos empregados para promover sua estabilidade 

(Barni et al., 2009). 

 Os parâmetros de qualidade para fins farmacêuticos são, a priori, estabelecidos nas 

Farmacopéias e Códigos Oficiais. No entanto, ainda há uma escassez de monografias para 

matérias primas de diversas espécies vegetais nativas, como é o caso da B. forficata (Michelin et 

al., 2010). 

Dessa forma, o propósito deste trabalho foi promover a caracterização fitoquímica e 

físico-química das folhas de B. forficata com o intuito de estabelecer especificações iniciais de 

qualidade que sirvam de parâmetro para o controle e que sejam empregados como referência para 

assegurar a reprodutibilidade de estudos posteriores com esta droga vegetal.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Obtenção e preparação do material vegetal 

 

As folhas de B. forficata foram obtidas em duas regiões do Brasil: Viçosa – MG e 

Telêmaco Borba – PR. O material vegetal de Viçosa foi coletado em dezembro/2009 na Vila 

Gianetti, cuja identificação foi realizada pelo professor José Martins Fernandes e a exsicata 

depositada no Herbário VIC, do Departamento de Biologia Vegetal, na Universidade Federal de 

Viçosa, sob o nº 32513. Já o material vegetal oriundo de Telêmaco Borba, foi coletado em 

abril/2010 na Fazenda Monte Alegre e gentilmente cedido pelo fornecedor Klabin do Paraná 

Produtos Florestais Ltda, cuja identificação e depósito de exsicata foram realizados no Herbário 

da Universidade Estadual do Maringá, sob registro nº 150. A identidade de ambas as amostras 

foram confirmadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro – RJ, Brasil, pela especialista em 

identificação de espécies do gênero Bauhinia, Ângela Vaz.  

Na preparação da matéria prima vegetal, as folhas da região de Viçosa foram submetidas à 

secagem em estufa, a uma temperatura de 45 ºC, durante 72 h, e em seguida, pulverizadas em 

liquidificador industrial (Bermar
®
 BM30). Por sua vez, as folhas da região de Telêmaco Borba 
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foram submetidas à secagem em estufa, a uma temperatura de 40 ºC, durante 52 h, e 

posteriormente, pulverizadas em moinho industrial.  

 

Prospecção fitoquímica 

 

 Cerca de 5 g das folhas pulverizadas de B. forficata foram submetidas à infusão 

metanólica à 10% (v/v), sob agitação durante 30 min, para prospecção fitoquímica por CCD. 

Aplicaram-se alíquotas (10 µL) dos extratos metanólicos em placas cromatográficas de gel de 

sílica (Macherey-Nagel®, Ref. 818 133), empregando-se diversos sistemas eluentes e 

reveladores adequados, sumarizados na Tabela 1. Para pesquisa de saponinas, realizou-se um 

teste de afrogenicidade, com forte agitação das soluções, por cerca de 30 s, seguida de repouso.  

Espuma abundante e persistente por mais de 15 min foi o critério usado para avaliar a presença 

de saponósidos (Costa, 2001).  

 

Tabela 1. Sistemas cromatográficos empregados na prospecção fitoquímica de B. forficata. 

 

Classe de metabólito 

 

Sistema de eluição 
 

Revelador 
 

Referência 

 

Alcalóides 

 

AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O
1
 

 

Dragendorff 

 

Wagner & Bladt (1996) 

Cumarinas Éter - Tolueno - AcOH 10%
2
 UV (365 nm) Wagner & Bladt (1996) 

Derivados Cinâmicos AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O
1
 NEU Wagner & Bladt (1996) 

Neu (1956) 

Flavonóides AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O
1
 NEU Wagner & Bladt (1996) 

Neu, (1956) 

Taninos hidrolisáveis n-BuOH - H2O - AcOH
3
 NEU 

 

Xavier (1988) 

Triterpenos / 

esteróides 

Tolueno - AcOEt
 4
 LB 

 

Harborne (1998) 

Açúcares redutores n-BuOH - Me2CO - TF (pH = 5,0)
3
 Trifeniltetrazólio Metz (1961) 
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Proantocianidinas e 

Leucoantocianidinas 

 

AcOEt – HCOOH – AcOH – H2O
1
 

 

VC 

 

Roberts et al. (1957) 

 

1
100: 11: 11: 27 v/v; 

2
50: 50: 50 v/v; 

3 
40: 50: 10 v/v; 

4
90: 10 v/v; AcOEt = Acetato de etila; HCOOH = Ácido 

fórmico; AcOH = ácido acético; H2O = água;  UV = ultravioleta; NEU =  ácido etilborilaminoéster a 1% em 

etanol;  n-BuOH = n-butanol; LB = Lieberman e Burchard; Me2CO = acetona; TP  = tampão fosfato; VC = 

Vanilina Clorídrica. 

  

 Demais disto, avaliou-se a capacidade antioxidante dos extratos de B. forficata através de 

CCD, utilizando como sistema eluente: acetato de etila: ácido fórmico: ácido acético: água (100: 

11: 11: 27 v/v), e como revelador, uma solução de 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) a 0,2% 

em metanol. As placas foram observadas até o aparecimento de manchas amarelas sob fundo de 

coloração púrpura, critério indicativo da propriedade. Isto porque, na presença de substâncias 

antioxidantes, o radical DPPH é reduzido a 2,2-difenil-picril-hidrazina, perdendo sua coloração 

púrpura (Souza et al., 2007).    

 

Análise granulométrica por tamisação 

 

Amostras contendo 100 g do material vegetal pulverizado foram submetidas à passagem 

através de tamises, previamente tarados, com abertura de malha de 850, 600, 425, 250, 150 e 90 

μm. A tamisação foi realizada a 60 vibrações por segundo durante 15 min em tamisador Bertel
®
. 

As frações retidas nos tamises e coletor foram pesadas. Os dados foram analisados por método 

gráfico, construindo-se histograma de distribuição e curvas de retenção e passagem para 

determinação do diâmetro médio das partículas. Os resultados foram expressos pela média de três 

determinações (Farmacopéia Brasileira V, 2010).  

 

Determinação da perda por dessecação  

 

Amostras contendo 2,0 g do material vegetal, pesados em pesa-filtros tarados, foram 

colocadas em estufa, por 2 h, à temperatura de 105 ± 2º C. Após resfriamento em dessecador os 

pesa-filtros foram pesados e recolocados em estufa por mais 30 min. Este procedimento foi 
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repetido até as amostras alcançarem peso constante (Farmacopéia Brasileira V, 2010). Os 

resultados foram expressos em perda de massa percentual, pela média de três determinações, 

segundo a equação abaixo: 

 

aP

PP
PD 21  

 

 

Onde: PD = perda por dessecação (%); P1 = peso do pesa filtro contendo a amostra antes da dessecação (g); P2 

= peso do pesa filtro contendo a amostra após dessecação (g), Pa = Peso da amostra (g). 

 

Determinação do teor de extrativos  

 

Amostras contendo 1,0 g do material vegetal foram submetidas à decocção com 100,0 mL 

de água, durante 10 min. Após resfriamento, os volumes foram reconstituídos e as soluções 

filtradas, desprezando-se os primeiros 20,0 mL. Cerca de 20,0 g das soluções filtradas foram 

colocadas em pesa-filtros, previamente tarados, e evaporadas à secura em banho-maria, com 

agitação ocasional. As amostras foram levadas a estufa por 2 h à 105ºC ± 2º C, resfriadas em 

dessecador e pesadas. Em seguida, foram recolocadas em estufa por 30 min, repetindo-se o 

procedimento até peso constante (Deutsches, 1992). Os resultados foram expressos pela média de 

três determinações, segundo a equação abaixo: 

 

m

FDg
TE

500
 

 

 

Onde: TE = teor de extrativos (%, m/m); g = massa do resíduo seco (g); m =massa da amostra inicial (g), FD = 

Fator de diluição (500). 

 

Determinação de cinzas totais 
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Amostras contendo 3 g do material vegetal foram transferidas para cadinhos de porcelana 

previamente calcinados, arrefecidos e pesados. Após a distribuição uniforme das amostras nos 

cadinhos, as mesmas foram incineradas em mufla à 450 °C, durante 2 h. Após esta etapa foram 

calculadas as percentagens de cinzas em relação ao material vegetal que foi submetido ao 

processo de secagem (Farmacopéia Brasileira V, 2010). Os resultados foram expressos pela 

média de três determinações, segundo a equação abaixo: 

 

aC

CC
CT 21  

 

 

Onde: CT = Cinzas totais (%, m/m); C1 = peso do cadinho contendo a amostra antes da incineração (g); P2 = 

peso do cadinho contendo a amostra após incineração (g), Pa = Peso da amostra (g). 

 

Análise Estatística 

 

Análise estatística dos dados foi realizada com o auxílio do programa computacional 

Excel (Microsoft Office 2007), através dos testes F de Fischer e t de Student em nível de 95% de 

confiança. 

 

RESULTADOS  

 

A prospecção fitoquímica, através de CCD e teste de afrogenicidade, demonstrou a 

presença das mesmas classes metabólicas, quais sejam: proantocianidinas, leucoantocianidinas, 

triterpenos, esteróides, flavonóides, além de açúcares redutores, nas folhas de B. forficata 

coletadas em Viçosa e Telêmaco Borba. 
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Da mesma forma, também se evidenciou a existência de substâncias antioxidantes, através 

de análise qualitativa por CCD, em virtude da presença de manchas amarelas sobre o fundo 

púrpuro nas cromatoplacas, resultantes da redução do radical DPPH. 

Os resultados obtidos pelo histograma de distribuição granulométrica das folhas de B. 

forficata (Figura 1) demonstram que as partículas do material vegetal de Viçosa e Telêmaco 

Borba encontraram-se predominantemente distribuídas entre os tamises 250 e 450 μm, 

representando respectivamente 26,20 % e 25,19 % de todo o material. O tamanho das partículas 

determinado pelo ponto interseção das curvas de retenção e passagem está representado nas 

Figuras 2 (amostra de Viçosa), e 3 (amostra de Telêmaco Borba). Enquanto, o tamanho médio 

das partículas e resultados do teste F, em nível de 95% de confiança, para avaliação da variância 

granulométrica das amostras estão sumarizados na Tabela 2. 

 

 

 

 

Figura 1. Histograma de distribuição granulométrica das folhas de B. forficata de Viçosa e 

Telêmaco Borba. 



54 

 

 

MARQUES, G. S. Desenvolvimento e avaliação de metodologias analíticas para quantificação de flavonóides totais e 

canferitrina em folhas de Bauhinia forficata link. 

 

 

 

 

Figura 2. Curvas de retenção e passagem das folhas de B. forficata de Viçosa. 

 

 

 

 

Figura 3. Curvas de retenção e passagem das folhas de B. forficata de Telêmaco Borba. 
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Tabela 2. Resultados da análise granulométrica e teste F das amostras B. forficata. 

Amostra Tamanho médio ± dp Fcalculado Ftabelado 

Viçosa 320 μm ± 13 0,25 0, 006194 

Telêmaco Borba 420 μm ± 10 - - 

dp = desvio padrão. 

 

Os resultados obtidos para os ensaios de perda por dessecação, teor de extrativos e teor de 

cinzas totais estão apresentados na Tabela 3, enquanto as análises pelos teste F e t, em nível de 

95% de confiança, para avaliação da variância desses parâmetros entre as amostras de Viçosa e 

Telêmaco Borba  estão sumarizadas na Tabela 4. 

 

Tabela 3. Resultados dos ensaios de PD, TE e CT das amostras de B. forficata. 

Amostra PD ± dp  TE ± dp  CT ± dp  

Viçosa 6,53 % ± 0,04  31,13 % ± 0,33  8,43 %± 0,09  

Telêmaco Borba 7,94 % ± 0,10  29,71 %± 1,30  8,61 % ± 0,10  

PD – Perda por dessecação; TE – Teor de extrativos; CT – Cinzas totais; dp – desvio padrão. 

 

Tabela 4. Resultados do teste F e t dos ensaios de PD, TE e CT das amostras de B. forficata. 

 Perda por dessecação  Teor de extrativos Cinzas totais 

Viçosa Telêmaco 

Borba 

Viçosa Telêmaco 

Borba 

Viçosa Telêmaco 

Borba 

Média 6, 56 7, 99 31, 29 29, 09 8, 40 8, 60 

Fcalculado 0, 21 - 11, 83 - 1, 71 - 

Ftabelado 161, 45 - 161, 45 - 161, 45 - 

tcalculado 91,08 - 2,99 - 1,68 - 

ttabelado 4,30 - 4,30 - 4,30 - 
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DISCUSSÃO 

 

Os perfis fitoquímicos das amostras de Viçosa e Telêmaco Borba apresentaram-se 

análogos, como também revelaram a marcante presença de flavonóides, constituintes 

característicos do gênero Bauhinia, e em particular da espécie B. forficata (Silva & Cechinel 

Filho, 2002). A presença desses metabólitos e ausência de saponinas também estão em sintonia 

com dados da literatura científica (Miyake et al., 1986; Silva et al., 2000; Paula et al., 2002; 

Pizzolatti et al., 2003). No entanto, observou-se divergência em relação à presença de alcalóides 

e taninos demonstrada na caracterização farmacognóstica realizada por Miyake et al. (1986). Em 

outros estudos, restou demonstrado a similaridade dos resultados encontrados neste trabalho, 

demonstrando também ausência de taninos na espécie em questão (PAULA et al., 2002).  

As divergências em análises fitoquímicas podem ser atribuídas a fatores como método de 

extração, período de coleta e equívocos em relação à autenticidade do material vegetal, sendo 

este último de extrema importância para análises com B. forficata, em virtude da semelhança 

entre as folhas das diferentes espécies do gênero Bauhinia. (Miyake et al., 1986; Lusa & Bona, 

2009).  

Demais disso, verificaram-se substâncias com capacidade antioxidante com bandas 

coincidentes as dos compostos flavonoídicos, corroborando então com diversos estudos que 

evidenciam essa propriedade para o grupo (Pietta, 2000).   

A distribuição granulométrica das partículas de matérias primas vegetais pulverizadas 

constitui um fator determinante na homogeneidade e reprodutibilidade dos processos extrativos 

(Voigt & Bornschein, 1982). Na análise de variância granulométrica das amostras de Viçosa e 

Telêmaco Borba constatou-se que o valor de F calculado foi maior que o F tabelado (Tabela 2), 

rejeitando-se então a hipótese de homogeneidade das variâncias. Este resultado é decorrente dos 

diferentes processos de pulverização (liquidificador industrial e moinho industrial) aplicados aos 

materiais vegetais. No entanto, ambas as amostras apresentaram um perfil semelhante de 

distribuição granulométrica e foram classificadas como pós moderadamente grossos de acordo 

com as especificações da Farmacopéia Brasileira V (2010). Pós de tamanho maior, como os desta 

classificação, favorecem as extrações, pois partículas muito finas podem aderir às partículas 
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maiores, aumentando a viscosidade do meio e criando uma barreira que impeça a penetração de 

solventes (Voigt & Bornschein, 1982).  

A perda por dessecação expressa o percentual de umidade residual da droga vegetal. Os 

valores obtidos na análise das folhas secas de B. forficata coletadas em Viçosa e Telêmaco Borba 

se encontram abaixo dos limites estabelecidos (8-14%) pela Farmacopéia Brasileira V (2010) 

(Tabela 3). Entretanto, como não ultrapassaram o valor máximo de 14%, é possível inferir sua 

estabilidade microbiológica e química, uma vez que, teores de umidade acima do especificado 

possibilitam o desenvolvimento de fungos e bactérias, hidrólise e atividade enzimática com 

conseqüente deterioração de constituintes químicos (Couto et al., 2009). Ademais, as amostras de 

Telêmaco Borba apresentaram um teor de umidade residual bastante próximo a 8%. 

O teor de cinzas totais estabelece a quantidade de substâncias residuais não voláteis 

obtidas por incineração representando a soma de material inorgânico integrante da espécie 

(cinzas intrínsecas) com as substâncias aderentes de origem terrosa (cinzas extrínsecas) (Braga et 

al., 2007; Simões et al., 2007). Os resultados da determinação de cinzas totais nas amostras das 

duas regiões estão em conformidade com o limite de 14% estabelecido pela Farmacopéia 

Brasileira (Tabela 3), indicando que as mesmas não possuem excesso de terra e/ou areia.  

O teor de extrativos indica a presença de compostos hidrossolúveis presentes no material 

vegetal, como aminoácidos, açúcares, heterosídeos flavonoídicos e mucilagens (Barni et al., 

2009). Embora não existam especificações oficiais desse parâmetro, os teores apresentados pelo 

material de Viçosa e Telêmaco Borba (Tabela 3) foram comparados estatisticamente entre si 

(Tabela 4).  

Na tabela 4 observam-se os resultados da análise de variância, pelo teste F, da perda por 

dessecação, cinzas totais e teor de extrativos das amostras (Tabela 4). Como o valor de F 

calculado foi menor que o F tabelado, não se rejeitou a hipótese de homogeneidade das 

variâncias. Logo, presumindo variâncias equivalentes, fez-se o Teste t de Student, em nível de 

confiança de 95 %, para comparação estatística entre os resultados (Tabela 4). Como o valor de t 

calculado foi menor que o t tabelado para as análises do teor de extrativos e cinzas totais, não se 

rejeitou a hipótese de igualdade entre as médias, não havendo, portanto, diferença 
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estatisticamente significativa. Os valores discrepantes da perda por dessecação são, 

possivelmente, provenientes dos diferentes processos de secagem das amostras. 

Os resultados obtidos neste trabalho tornaram-se importantes no processo de identificação 

e padronização de parâmetros de qualidade para as folhas de B. forficata, sobretudo pela ausência 

de limites estabelecidos para os ensaios de perda por dessecação, teor de extrativos e teor de 

cinzas totais na literatura para esta droga vegetal. 
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5. Capítulo III 

 

 

5.1 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS POR 

ESPECTROFOTOMETRIA E CLAE PARA QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONÓIDES EM 

FOLHAS DE Bauhinia forficata Link  

 

 

5.1.1 Artigo III – Desenvolvimento e validação de métodos analíticos para quantificação de 

flavonóides totais e canferitrina em folhas de Bauhinia forficata Link 
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RESUMO 

 

O interesse por metodologias analíticas para controle de qualidade de drogas vegetais tem 

crescido vertiginosamente, em função da escassez de monografias em compêndios oficiais. Desta 

forma, o propósito deste trabalho foi o desenvolvimento e validação de procedimentos analíticos 

para quantificação de flavonóides nas folhas de Bauhinia forficata Link (pata-de-vaca). Para 

tanto, foram avaliadas duas técnicas espectrofotométricas para quantificação de flavonóides totais 

(com e sem hidrólise ácida), e uma por CLAE para separação e quantificação de canferitrina. 

Após avaliação, os métodos foram aplicados a duas amostras de regiões diferentes. Os métodos 

propostos mostraram-se específicos, sensíveis, precisos, exatos e robustos, sendo aptos para 

rotina laboratorial. Entretanto, a ausência do marcador em uma das amostras, permitiu concluir 

que os procedimentos espectrosfotométricos são os mais apropriados para o controle de qualidade 

da droga vegetal de B. forficata.  

 

Palavras-chave: Bauhinia forficata Link, flavonóides, quantificação, validação, UV/Vis, CLAE. 
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ABSTRACT 

 

Interest in analytical methods for quality control of herbal drugs has grown sharply due to the 

scarcity of monographs in official manuals. Thus, the present study aimed to develop and validate 

analytical procedures for quantitative determination of flavonoids from leaves of Bauhinia 

forficata Link (pata-de-vaca). Two spectrophotometric techniques for quantification of total 

flavonoids (with and without acid hydrolysis), and one LC-technique for separation and 

quantification of kaempferitrin were evaluated. After validation, the methods were applied to two 

samples from two regions of Brazil. The proposed methods proved to be specific, sensitive, 

precise, accurate and robust, being suitable for routine laboratory. However, the absence of 

kampferitrin in one of the tested samples, allow concluding that the spectrophotometric 

procedures are suitable to the quality control of raw material from B. forficata. 

 

Keywords: Bauhinia forficata Link, flavonoids, quantification, validation, UV/Vis, HPLC. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescente interesse mundial pela utilização de plantas medicinais e fitoterápicos para a 

recuperação e manutenção da saúde, representa um mercado farmacêutico bastante promissor, 

envolvendo um processo interdisciplinar, multidisciplinar e interinstitucional. Embora a produção 

de fitoterápicos abranja diversas fases, uma etapa imprescindível consiste no emprego de 

métodos analíticos para quantificação e controle dos marcadores químicos ou farmacológicos 

presentes tanto na matéria prima vegetal quanto no produto intermediário e final.
1,2 

Esses 

métodos compreendem requisitos indispensáveis ao registro desses produtos no Brasil, tendo em 

vista que permitem a avaliação de sua qualidade, eficácia terapêutica e segurança.
3
  

Dentre as espécies vegetais de amplo interesse popular e institucional destaca-se a 

Bauhinia forficata Link, popularmente conhecida como pata de vaca, por tratar-se de uma planta 

bastante utilizada no tratamento do diabetes mellitus e por encontrar-se na Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS). Esta relação foi 
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divulgada pelo Ministério da Saúde, em 2009, com intuito de ampliar o rol de fitoterápicos que 

hoje são financiados pelo Governo Federal.
4,5

 

B. forficata, pertencente ao gênero Bauhinia e família Fabaceae, é considerada uma 

espécie nativa da América do Sul, encontrada no Brasil, predominantemente, entre as regiões do 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
6,7

 Estudos referentes à sua composição química e atividade 

farmacológica apontam os glicosídeos flavonoídicos canferólicos e quercetínicos como seus 

principais constituintes e possíveis responsáveis pela atividade antidiabética, sendo o canferol 

3,7-di-O-α-L-rhamnopiranosídeo (canferitrina) (Figura 1) considerado o marcador químico das 

folhas.
6,8

  

 

  

 

Figura 1. Estrutura química do canferol 3,7-di-O-α-L-rhamnopiranosídeo (canferitrina). 

 

Apesar da potencialidade farmacológica e do grande interesse pela comunidade 

farmacêutica, a espécie B. forficata até o momento não consta em monografias oficiais, fazendo-

se necessário o desenvolvimento de métodos analíticos para quantificação de seus compostos e 

padronização de extratos.
9
    

Diversas técnicas podem ser empregadas para o doseamento de flavonóides em materiais 

vegetais, sendo a espectrofotometria no ultravioleta-visível (UV/Vis) e a cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) as que alcançam maior destaque. A espectrofotometria no UV/Vis permite 

a quantificação de flavonóides totais, sendo uma técnica bastante acessível, rápida e de baixo 
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custo operacional.
10,11 

Para obtenção dos espectros sem a interferência de outros compostos 

fenólicos, comumente se emprega o método colorimétrico com cloreto de alumínio (AlCl3) para 

tratamento das amostras a serem analisadas. Isto porque o cátion Al
3+

 forma complexos estáveis 

com as hidroxilas livres dos flavonóides, ocasionando extensão do sistema conjugado e 

consequentemente um desvio batocrômico dos máximos de absorção para maiores comprimentos 

de onda.
12,13,14

 Outra estratégia para conferir maior especificidade ao grupo consiste na 

quantificação das agliconas liberadas após realização de hidrólise ácida.
15,16

  

A CLAE, por sua vez, consiste em uma técnica mais sensível, precisa e exata em relação 

ao espectrofotômetro. Como também se mostra mais eficiente para análises quali-quantitativas 

dos compostos flavonoídicos. Dados da literatura científica evidenciam o amplo emprego desta 

ferramenta na análise de marcadores vegetais, destacando-se o uso de colunas de fase reversa e 

sistemas de eluição por gradiente.
17,18 

Portanto, as duas técnicas apresentadas, são dotadas de 

características que as tornam bastante indicadas para abordagens experimentais com plantas 

medicinais. Cada uma completando a outra, tornando o estudo mais completo e global. 

O desenvolvimento de um método analítico ou a adaptação de método conhecido exige 

um processo de avaliação, denominado de validação, que ateste sua eficiência na rotina do 

laboratório.
19

  De acordo com a Resolução Específica (RE) nº 899/03
20 

da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e com as normas estabelecidas pelo International Conference on 

Harmonisation (ICH) (ICH Q2B, 1995)
21

, a validação deve ser realizada através da análise de 

uma série de parâmetros, a saber: especificidade, linearidade, limite de detecção (LD), limite de 

quantificação (LQ), precisão, exatidão e robustez. Sendo o objetivo principal assegurar que 

determinado procedimento analítico forneça resultados reprodutíveis e confiáveis.
19,18

  

Impulsionados pelas necessidades normativas no que se refere à regularização de 

fitoterápicos e diante do amplo interesse popular e institucional a cerca da B. forficata, o presente 

trabalho tem como objetivo desenvolver e validar metodologias analíticas para quantificação de 

flavonóides totais e canferitrina em folhas da planta medicinal supracitada, através de 

espectrofotometria no UV/Vis e CLAE, respectivamente. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material vegetal 

 

As folhas de B. forficata foram obtidas em duas regiões do Brasil: Viçosa – MG e 

Telêmaco Borba – PR. O material vegetal de Viçosa foi coletado em dezembro/2009 na Vila 

Gianetti, sendo a identificação realizada pelo professor José Martins Fernandes e a exsicata 

depositada no Herbário VIC, do Departamento de Biologia Vegetal, na Universidade Federal de 

Viçosa, sob o nº 32513. Já o material vegetal de Telêmaco Borba foi coletado em abril/2010 na 

Fazenda Monte Alegre e gentilmente cedido pelo fornecedor Klabin do Paraná Produtos 

Florestais Ltda, sendo a identificação botânica e depósito de exsicata realizado no Herbário da 

Universidade Estadual do Maringá, sob registro nº 150. A identidade de ambas as amostras foram 

confirmadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro – RJ, Brasil, pela especialista em identificação 

de espécies do gênero Bauhinia, Ângela Vaz. O material de Viçosa foi utilizado na validação por 

espectrofotometria UV/Vis, enquanto que o material de Telêmaco Borba foi utilizado na 

validação por CLAE.          

Na preparação da matéria prima vegetal, as folhas oriundas de Viçosa foram submetidas à 

secagem em estufa a uma temperatura de 45ºC, durante 72 h, e em seguida, pulverizadas em 

liquidificador industrial (Bermar
®

 BM30). E as folhas Telêmaco Borba foram submetidas à 

secagem em estufa, a uma temperatura de 40ºC, durante 52 h, e posteriormente, pulverizadas em 

moinho industrial.   

 

Reagentes e vidrarias 

 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico: cloreto de alumínio (Vetec
®

), 

acetona, ácido clorídrico, acetato de etila, metanol, ácido acético, ácido fosfórico, etanol 

(Dinâmica
®

; FMaia
®

), acetona (Cinética
®

), metenamina, acetonitrila grau cromatográfico, 

quercetina, rutina (Merck
®

) e água ultrapurificada obtida por Milli-Q Millipore
® 

(Milli-Q 

System, Massachusetts, USA). Como padrão de flavonóide para CLAE, utilizou-se canferitrina, 
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gentilmente cedida pela Profª. Drª. Maique Weber Biavatti (Universidade Federal de Santa 

Catarina – Florianópolis / SC). Utilizaram-se vidrarias volumétricas calibradas com certificado de 

calibração por lote do fabricante Satelit
®
. 

 

Teor de Flavonóides Totais por Espectrofotometria 

 

Metodologia de Diluição direta (MDD) - sem hidrólise 

 

Obtenção da solução extrativa 

 A solução extrativa foi obtida através de extração sob refluxo com solução hidroalcoólica 

(40% v/v), baseando-se no método desenvolvido e validado por Petry et al.
15

 A extração foi 

realizada em balão de fundo redondo contendo 1,0 g do material vegetal e 30 mL de solução 

hidroalcoólica, durante 30 min. O extrato foi resfriado à temperatura ambiente (25°C) e filtrado 

em algodão, sendo o resíduo (algodão e material vegetal) re-extraído, duas vezes, durante 10 min. 

As frações filtradas foram reunidas em balão volumétrico e o volume ajustado para 100,0 mL 

com a solução hidroalcoólica (40% v/v).  

 

Obtenção da amostra  

Alíquotas da solução extrativa foram transferidas para balões volumétricos de 25 mL, 

onde se adicionou 2,0 mL de solução etanólica de AlCl3 (5 % m/v). Ajustou-se o volume, em 

seguida, com a solução hidroalcoólica (40 % v/v). Após a adição da solução de AlCl3 (5 % m/v), 

a absorvância foi medida em espectrofotômetro UV/Vis (mini- 1240, Shimadzu
®
, Japão), 

utilizando-se como branco uma solução de compensação, preparada do mesmo modo que a 

amostra, mas sem adição da solução etanólica de AlCl3 (5 % m/v). 

Determinação da concentração da amostra e comprimento de onda  

Uma série de amostras, diluídas a partir de uma solução extrativa a 40% v/v, foram 

submetidas à varredura em espectrofotômetro na faixa de 230 a 500 nm, após 30 min da adição 
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de solução etanólica de AlCl3 (5,0% m/v), para identificação da diluição e do comprimento de 

onda que apresentassem o valor de absorbância mais adequado para o método.  

 

Determinação da concentração da solução hidroalcoólica 

Avaliaram-se também soluções extrativas preparadas com soluções hidroalcoólicas em 

diferentes concentrações (20, 40 e 60% v/v).  

 

Determinação do tempo de leitura 

Foi realizada através da leitura de amostras da solução extrativa a λ = 408 nm, em 

intervalos de 5, 15, 30, 45 e 60 min após adição da solução etanólica de AlCl3.   

 

Metodologia com hidrólise ácida (MHA) 

 

Obtenção da solução extrativa 

A solução extrativa foi obtida através de extração sob refluxo em solução ácida de acetona 

na presença de metenamina, baseando-se no método da monografia farmacopéica da Pitangueira 

(Eugeniae folium) (Farmacopéia, 2010)
22

, com algumas modificações: utilizou-se 1,0 g das folhas 

pulverizadas.   

 

Obtenção da amostra 

Alíquotas da solução extrativa foram transferidas para balões volumétricos de 25 mL, 

onde se adicionou 1,0 mL de solução metanólica de AlCl3 (5% m/v). Ajustou-se o volume, em 

seguida, com solução metanólica de ácido acético (2,5% v/v). Após a adição da solução de AlCl3 

(5% m/v), a absorvância foi medida em espectrofotômetro UV/Vis (mini- 1240, Shimadzu
®
, 

Japão), utilizando-se como branco uma solução de compensação, preparada do mesmo modo que 

a amostra, mas sem adição da solução metanólica de AlCl3 (5 % m/v). 
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Determinação da concentração da amostra e comprimento de onda  

Uma série de amostras, diluídas a partir da solução extrativa foram submetidas à 

varredura em espectrofotômetro na faixa de 230 a 500 nm, após 30 min da adição de solução 

metanólica de AlCl3 (5% m/v), para identificação da diluição e do comprimento de onda que 

apresentassem o valor de absorbância mais adequado para o método.  

 

Determinação do tempo de leitura 

Foi realizada através da leitura de amostras da solução extrativa a λ = 421 nm, em 

intervalos de 5, 15, 30, 45 e 60 min após adição da solução metanólica de AlCl3.   

 

Cálculo para determinação do teor de flavonóides totais (TFT) 

 

O teor de flavonóides totais, expresso em gramas de quercetina por 100 g de droga seca, 

foi calculado para ambas as metodologias pela equação abaixo: 

 

%1

1cmEm

FDA
TFT  

  

 

Onde: TFT = teor de flavonóides totais; A = absorvância lida; FD = fator de diluição; m = massa de droga seca 

(g); = absorção específica do complexo quercetina – cloreto de alumínio.  

 

Posteriormente, as concentrações foram convertidas para µg de quercetina por mL de 

extrato. 
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Avaliação dos métodos espectrofotométricos 

 

Avaliação da proporção droga: solvente 

Para ambas as metodologias apresentadas foram obtidas soluções extrativas variando-se 

apenas a quantidade de material vegetal (0,5; 0,75; 1,0; 1,25 e 1,5 g). A proporção droga: 

solvente foi avaliada através da relação entre concentração das 5 soluções extrativas e o 

respectivo teor de flavonóides totais.  

 

Avaliação da influência da concentração de reagente  

Realizou-se também um planejamento fatorial 3
2
 (2 variáveis em 3 níveis de variação) 

aumentado de 2 pontos centrais para avaliação do efeito da concentração das amostras e 

concentração das soluções de AlCl3 (variáveis independentes) sobre o comportamento 

espectrofotométrico dos flavonóides (variável dependente). A Tabela 1 apresenta os valores 

utilizados em cada nível estudado. 

 

     Tabela 1. Níveis das variáveis do planejamento fatorial 3
2
. 

 

Níveis 
Concentração da 

amostra (mg/ mL)
a
 

Concentração da 

amostra (mg/ mL)
b
 

Concentração da solução 

 de AlCl3 (% m/v) 

– 1 (Inferior) 1,6 0,32 2,5 

   0 (Central) 2,8 0,64 5,0 

+ 1 (Superior) 4,0 0,96 7,5 

      a
Amostra obtida pela MDD;

  b
Amostra obtida pela MHA. 

 

Os níveis de concentração das amostras foram selecionados nos estudos preliminares, de 

acordo com o item determinação da concentração da amostra e comprimento de onda. Enquanto 

os níveis de concentração da solução de AlCl3 foram baseados no estudo realizado por Petry et 

al.
23 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e de modo aleatório. O tratamento 
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estatístico foi feito pelo software STATISTICA
®
, e foram fornecidos os gráficos de Pareto e de 

Superfície de Resposta para a avaliação dos resultados. 

 

Determinação do Teor de Canferitrina por CLAE  

 

Obtenção da solução extrativa 

  A solução extrativa foi obtida através de extração sob refluxo com solução hidroalcoólica, 

conforme MDD para análise espectrofotométrica, e injetada sem diluição.  

 

Obtenção da solução do padrão 

Preparou-se uma solução etanólica de canferitrina a 50,0 µg/mL. Alíquotas desta solução 

foram diluídas em etanol para obter as concentrações de 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 13,0 e 15,0 µg/mL. 

 

Condições cromatográficas 

As análises cromatográficas para quantificação de canferitrina na solução extrativa foram 

conduzidas em cromatógrafo a líquido Shimadzu
®
 (UFLC, Japão) controlado pelo Software LC 

Solution 1.0 e constituído por bomba LC-20 AT, desgaseificador DGU – 20A5, injetor 

automático Sil- 20A e detector de arranjo de diodos (DAD) SPD – M20A. Empregou-se coluna 

C18 Restek
®
 (250 mm x 4,6 mm, 5µm), mantida a 40 °C e protegida por uma pré coluna C18 

Restek
®
 (10 mm × 4mm, 5 µm). Os padrões e as amostras foram eluídos através de um gradiente 

de fase móvel composta por ácido fosfórico: água 0,02% (pH = 2,5) (A) e acetonitrila (B). As 

condições do gradiente foram: 0-5 min, 85% A; 5-30 min, 70% A; 30-32 min, 80% A; 32-35 

min, 85% A, seguida de lavagem da coluna com 100% B por 15 min. O fluxo foi de 1 ml/min e o 

volume de injeção de 20 µL. A quantificação da canferitrina foi realizada por padronização 

externa, na qual 5 concentrações (3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 13,0 e 15,0 µg/mL) do padrão foram 

utilizadas para construir a curva analítica. Todas as amostras e padrões foram filtrados em 

membranas com porosidade de 0,22 μm (Millipore
®
) e injetadas em triplicata.  
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Validação dos Métodos Analíticos 

 

As metodologias descritas foram validadas quanto à especificidade, linearidade, limite de 

detecção, limite de quantificação, precisão (repetitividade e precisão intermediária), exatidão e 

robustez, de acordo com as normas estabelecidas pela RE n° 899/03 da ANVISA
20

 e pelo ICH 

(ICH Q2B, 1995).
 21

 Todas as análises foram realizadas em triplicata e a confiabilidade dos 

parâmetros foi verificada pelo coeficiente de variação percentual (CV) ou desvio padrão relativo 

(DPR), não se admitindo valores superiores a 5%. Adicionalmente, os resultados foram tratados 

estatisticamente por Análise de Variância (ANOVA) One-Way ou Two-Way, quando aplicável. 

 

Especificidade 

A especificidade dos métodos espectrofotométricos foi demonstrada através da 

sobreposição dos espectros dos padrões e amostras do extrato com e sem adição da solução de 

AlCl3 2,5% (m/v), obtidos na faixa de 230 a 500 nm. Os ensaios foram realizados com os 

seguintes padrões: quercetina, para MDD e rutina para MHA, sendo a rutina previamente 

submetida ao mesmo procedimento de extração do material vegetal. Já a especificidade do 

método cromatográfico foi evidenciada pela sobreposição dos cromatogramas da canferitrina e 

extrato das folhas de B. forficata de Telêmaco Borba e Viçosa. 

 

Linearidade 

A linearidade dos métodos espectroscópicos foi verificada a partir da análise de três 

curvas autênticas, construídas com amostras da solução extrativa, em cinco níveis de 

concentração, numa faixa de 0,8 a 4 e 0,3 a 0,9 mg/mL para MDD e MHA, respectivamente. Para 

o método por CLAE, utilizaram-se seis níveis de concentração, numa faixa de 2,5 a 15,0 mg/mL 

para solução extrativa e 3 a 15 µg/mL para canferitrina. As curvas foram construídas plotando os 

valores médios das absorvâncias (MDD e MHA) ou das áreas (CLAE) em função da 

concentração. Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente através do cálculo de 
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regressão linear pelo método dos mínimos quadrados, a fim de definir o coeficiente de correlação 

(R
2
), sendo R

2
> 0.99, o mínimo aceitável.  

 

Limites de detecção e quantificação 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram estimados (em μg/mL) de acordo 

com as equações LD = DPa x 3/IC e LQ = DPa x 10/IC, onde DPa é o desvio padrão do intercepto 

com o eixo do Y obtido das três curvas de linearidade e IC é a média dos coeficientes angulares 

(inclinação da reta) das respectivas curvas.  

 

Precisão 

A precisão foi avaliada pela repetitividade (precisão intracorrida), na qual foram 

examinadas, em um único dia, 6 determinações individuais para amostras a 100% da 

concentração teste, obtidas a partir de soluções extrativas diferentes, e pela precisão intermediária 

(precisão intercorridas), a qual foi determinada por dois analistas em dois dias consecutivos, para 

amostras também na concentração de 100%. 

 

Exatidão 

A exatidão foi avaliada por ensaios de recuperação, através da adição de quantidades 

conhecidas de solução extrativa diluída a amostras a 100% da concentração teste. Os valores de 

recuperação, expressos em porcentagem, foram determinados através da razão entre as 

concentrações médias determinadas experimentalmente com as concentrações teóricas 

correspondentes. Para a MDD, amostras a 2,8 mg/mL de material vegetal foram acrescidas de 

quantidades crescentes (1,0; 2,0 e 3,0 mL) de uma solução contaminante a 3,6 mg/mL de material 

vegetal, resultando em três soluções (2,944; 3,088 e 3,232 mg/mL), com três réplicas cada. Do 

mesmo modo, para a MHA, amostras (0,64 mg/mL) foram acrescidas de quantidades crescentes 

de uma solução extrativa contaminante (1,12 mg/mL), resultando em três soluções (0,6848; 

0,7296 e 0,7744 mg/mL), com três réplicas cada. Já para o método cromatográfico, soluções 
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extrativas a 10,0 mg/mL foram acrescidas de 10 mL de uma solução extrativa contaminante (12,5 

mg/mL), resultando em três réplicas com 11,25 mg/mL. 

 

Robustez  

O ensaio para determinação da robustez dos métodos espectrofotométricos foi realizado a 

partir da variação dos seguintes parâmetros: influência da luminosidade (presença e ausência de 

luz), estabilidade da solução extrativa (0, 3 e 6 h), fabricante do solvente [álcool etílico absoluto 

(Dinâmica
®
 e FMaia

®
) para a MDD e acetona (Dinâmica

®
 e Cinética

®
) para a MHA]. Enquanto 

para o método cromatográfico variaram-se: fluxo (0,9; 1,0 e 1,1 mL/min), temperatura da coluna 

(39, 40 e 41ºC) e estabilidade da solução extrativa (0 e 24 h). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desenvolvimento do método espectrofotométrico 

 

Determinação da concentração da amostra e comprimento de onda  

 Os comprimentos de onda com absorvância máxima observados nos espectros de 

absorção das amostras obtidas pela MDD e MHA, após a reação de complexação com AlCl3,  foi 

de 408 e  421 nm, respectivamente (Figura 2). Já as diluições da solução extrativa que 

apresentaram o valor de absorbância mais adequado para o método foram de 7/25 e 4/25 v/v, 

correspondendo as concentrações de 2,8 e 0,64 mg/mL. 

 

Determinação da concentração da solução hidroalcoólica para MDD 

 

Na avaliação das soluções extrativas preparadas com diferentes concentrações de solução 

hidroalcoólica (20, 40 e 60% v/v), obteve-se TFT, expressos em quercetina, de 41,24, 41,69 e 

44,55 µg/mL, respectivamente. Sendo selecionada a concentração intermediária a 40% v/v, em 

virtude do CV de 4,22% ter sido abaixo do valor máximo especificado (5%). 
20
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Figura 2. Varredura dos extratos de B. forficata. (A) MDD e (B) MHA.  

 

Determinação do tempo de leitura 

Verificou-se uma absorvância máxima para MDD e MHA transcorridos 30 min da adição 

de AlCl3 5,0 %, no entanto pela MDD a absorvância permaneceu estável em tempo posterior, 

enquanto pela MHA houve uma diminuição da absorção, possivelmente, em função de 

instabilidade dos complexos flavonóides-Al
3+

 (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cinética de complexação dos flavonóides com AlCl3. (A) MDD e (B) MHA. 
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Avaliação da proporção droga: solvente 

Através da avaliação da proporção droga: solvente na obtenção das soluções extrativas 

pelos dois métodos espectrofotométricos, verificou-se que a medida que aumenta-se a massa de 

droga num volume de solvente fixo, há saturação do solvente e diminuição da eficiência da 

extração de flavonóides totais na amostra, como pode ser observado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados da avaliação da proporção droga: solvente. (A) MDD e (B) MHA. 

 

Avaliação da influência da concentração de reagente  

Em estudo realizado com padrões pertencentes a diferentes classes de flavonóides, foi 

observado que a concentração do reagente AlCl3 pode ou não exercer influência sobre o 

comportamento espectrofotométrico dos compostos flavonoídicos, e que esse efeito é bastante 

específico e intrínseco, sendo importante a análise para as diferentes espécies vegetais.
23

 Nesse 

sentido, realizou-se o planejamento fatorial 3
2
, aumentado de 2 pontos centrais, para análise da 

concentração da amostra e do reagente AlCl3. As matrizes de planejamento experimental para 

MDD e MHA estão apresentadas nas Tabelas 2 e 3, respectivamente,  junto aos valores médios da 

absorvância e seus respectivos desvios-padrão e coeficientes de variação.  
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           Tabela 2. Matriz do planejamento experimental para MDD.  

 

Ensaios 

Variáveis independentes Variável dependente 

AlCl3 (% m/v) Amostra (mg/mL) Absorvância ± dp  

1 2,5 1,6 0,357 ± 0,01 

2 2,5 2,8 0,550 ± 0,01 

3 2,5 4 0,738 ± 0,01 

4 5 1,6 0,351 ± 0,01 

5 5 2,8 0,565 ± 0,01 

6 5 4 0,755 ± 0,01  

7 7,5 1,6 0,343 ± 0,01  

8 7,5 2,8 0,539 ± 0,01  

9 7,5 4 0,755 ± 0,01  

10 5 2,8 0,548 ± 0,01 

11 5 2,8 0,546 ± 0,01  

  dp = desvio padrão.  

          Tabela 3. Matriz do planejamento experimental para MHA. 

 

Ensaios 

Variáveis independentes Variável dependente 

AlCl3 (% m/v) amostra (mg/mL) Absorvância ± dp  

1 2,5 0,32 0,231 ± 0,01 

2 2,5 0,64 0,453 ± 0,01 

3 2,5 0,96 0,668 ± 0,01 

4 5 0,32 0,240 ± 0,01 

5 5 0,64 0,469 ± 0,01 

6 5 0,96 0,690 ± 0,01  

7 7,5 0,32 0,243 ± 0,01  

8 7,5 0,64 0,473 ± 0,01  

9 7,5 0,96 0,685 ± 0,01  

10 5 0,64 0,467 ± 0,01 

11 5 0,64 0,464 ± 0,01  

  dp = desvio padrão.  
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Os gráficos de Pareto e de Superfície de Resposta foram usados como parâmetros para 

avaliação da influência das duas variáveis sobre o experimento. Os valores dos efeitos estimados 

apresentados no gráfico de Pareto possibilitam verificar se os mesmos são estatisticamente 

significativos, no intervalo de confiança de 95 %. A linha vertical vermelha indica o valor 

mínimo para que isso ocorra, e o efeito é tão mais significativo quanto mais à direita dessa linha 

ele estiver.
24 

Por sua vez, os gráficos de Superfície de Resposta são tridimensionais e permitem 

uma melhor visualização do efeito das variáveis sobre o experimento. Através da inclinação, 

percebe-se o grau de significância de cada efeito.
24  

Observando os gráficos de Pareto nas Figuras 5 (MDD) e 6 (MHA), pode-se afirmar que a 

concentração de AlCl3  não exerceu influência sobre o comportamento espectrofotométrico dos 

flavonóides de B. forficata. Os mesmos resultados foram confirmados pelos gráficos de 

Superfície de Resposta (Figura 7), que revelaram uma absorvância constante em todas as 

concentrações de AlCl3 estudadas, independente da concentração da droga vegetal das amostras. 

Desse modo, selecionou-se para ambos os métodos a concentração de AlCl3 a 2,5% m/v. Já na 

avaliação do efeito da concentração da amostra, observou-se um aumento proporcional da 

absorvância com a elevação da concentração da droga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Figura 5. Gráfico de Pareto obtido pelo planejamento fatorial 3
2 
para MDD. 
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Figura 6. Gráfico de Pareto obtido pelo planejamento fatorial 3
2 
para MHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráficos de superfície resposta obtidos pelo planejamento fatorial 3
2 
para MDD (A) e 

MHA (B). [Abs] = Absorvância.   
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Validação dos métodos espectrofotométricos 

 

Especificidade 

 Na Figura 8, podemos observar os espectros sobrepostos da quercetina, da rutina 

hidrolisada e dos extratos de B. forficata, com e sem AlCl3, obtidos pela MDD e MHA. Após 

adição do AlCl3, verificou-se apenas o pico característico de absorção máxima a 408 nm e 421 

nm para a MDD e MHA, respectivamente, confirmando que ambas são especificas para os 

flavonóides, mesmo na presença de outros compostos ou impurezas. 

 

 

Figura 8. Espectros obtidos na análise da especificidade. (A) MDD e (B) MHA. 

 

A quercetina foi utilizada como padrão de referência na especificidade, por ser um 

flavonol presente na espécie estudada e com estrutura química mais próxima dos glicosídeos 

canferólicos. A rutina, por sua vez, após extração por hidrólise ácida, libera a aglicona 

(quercetina).  
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Linearidade, Limites de Detecção (LD) e Quantificação (LQ)  

Os resultados dos pontos das três curvas das soluções extrativas estão plotados na Figura 

9 (x,y), onde y é a absorvância (UA) e x a concentração da droga vegetal (mg/mL). A análise de 

regressão linear pelo método dos mínimos quadrados apresentou coeficientes de correlação R
2
 de 

0,998 e 0,999 para o MDD e MHA, respectivamente, significando que 99,8% e 99,9% da 

variação total em torno da média é explicável pela regressão e afirmando que a correlação linear 

entre as variáveis x e y estão dentro dos requisitos mínimos exigidos (R
2 
> 0.99) (Figura 9). 

A linearidade de um método demonstra que os valores obtidos são diretamente 

proporcionais à concentração da amostra, dentro de um intervalo especificado. Então, de acordo 

com os resultados, observou-se que as curvas são lineares e não houve falta de ajustes para as 

médias.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curvas de linearidade do extrato de B. forficata. (A) MDD e (B) MHA. 

 

Os valores dos LD e LQ da MDD foram 0,130 e 0,435 mg/mL, respectivamente, e pela 

MHA foram 0,028 e 0,091 mg/mL. Com esses resultados, verificamos que os métodos possuem 
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sensibilidade para detectar e quantificar o os flavonóides totais nos extratos de B. forficata sem 

interferências do equipamento. 

 

Precisão  

Os métodos mostraram-se precisos nos dois níveis analisados: repetitividade e precisão 

intermediária. Quanto ao parâmetro repetitividade para MDD e MHA, os resultados 

apresentaram, respectivamente, uma média de flavonóides totais de 41,53 e 164,99 μg/mL e um 

CV de 0,13 e 0,85%. Sendo ambos os CVs abaixo do valor máximo especificado (5%). Quanto 

ao parâmetro precisão intermediária, foi demonstrado através do tratamento estatístico por 

ANOVA Two-Way, que os métodos são precisos para as análises realizadas por analistas 

diferentes em um mesmo dia e em dias diferentes, em virtude dos F calculados terem sido 

inferiores aos F tabelados (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Resultados obtidos na análise da precisão intermediária da MDD e MHA. 

  
  Dia 1 Dia 2 Analista Dia 

M
D

D
 Analista 1 41,16

a
 (µg/mL) 41,95

 a
 (µg/mL) F calculado = 0,69 F calculado = 0,85 

Analista 2 41,92
 a
 (µg/mL) 41,85

 a
 (µg/mL) F tabelado = 18,51 F tabelado = 18,51 

M
H

A
 Analista 1 164,49

 a
 (µg/mL) 158,36

 a
 (µg/mL) F calculado = 1,36 F calculado = 5,13 

Analista 2 163,49 a (µg/mL) 161,70 a (µg/mL) F tabelado = 18,51 F tabelado = 18,51 

    MDD – Metodologia de diluição direta; MHA– Metodologia com hidrólise ácida;
 a

Resultado expresso em    

quercetina (μg de flavonóide/mL de extrato). 

 

Exatidão 

 A exatidão dos métodos, calculada pelo teste de recuperação, foi averiguada através da 

análise de três concentrações distintas, encontrando-se os resultados próximos a 100% (Tabela 5).
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Tabela 5. Resultados obtidos no teste de recuperação da MDD e MHA. 

 Amostra (mg/mL) Valor teórico (µg/mL) Valor real (µg/mL) ± dp Recuperação (%) 

M
D

D
 

2,944 44,37
 a

 43,78
 a 

± 1,43 98,66 

3,088 45,93
 a
 46,38

 a 
± 2,33 100,99 

 3,232 48,54
 a
 49,51

 a 
± 0,75 101,99 

M
H

A
 

0,6848 171,11
 a
 174,30

 a 
± 0,41 101,85 

0,7296 182,31
 a
 182,54

 a 
± 2,15 100,12 

0,7744 193,50
 a
 192,35

a 
± 4,15 99,4 

MDD = Metodologia de diluição direta; MHA = Metodologia com hidrólise ácida;
 
dp = desvio padrão;

 

a
Resultado expresso em quercetina (μg de flavonóide/mL de extrato). 

 

Robustez  

 

 Os resultados da robustez estão sumarizados nas tabelas 6 (MDD) e 7 (MHA). Os 

métodos mostraram-se robustos quanto aos parâmetros analisados, pois todos os F calculados 

foram inferiores aos F tabelados, através de ANOVA One-Way. 

 

Tabela 6. Resultados obtidos para análise da robustez da MDD. 

Parâmetros Variáveis Tempo (h) Média (µg/mL) ± dp F 

 

Luminosidade 

Ausência de Luz 

Presença de Luz 

--- 

--- 

40,26
a
 ± 0,01 

41,38
 a
 ± 0,22 

F calculado = 3,872 

F tabelado = 18,512 

 

 

Estabilidade 

 

Ausência de Luz 

0 40,27
 a
 ± 0,42  

F calculado = 4,823 

F tabelado = 5,143 

3 40,24
 a
 ± 0,42 

6 41,03
 a
 ± 0,13 

 

Presença de Luz 

0 41,22
 a
 ± 0,22  

F calculado = 0,571 

F tabelado = 5,143 

3 41,54
 a
 ± 0,50 

6 41,34
 a
 ± 0,31 

Marca do Solvente       

(Álcool etílico) 

Dinâmica
®
 

Fmaia
®
 

--- 41,93
 a
 ± 0,08 

41,39
 a
 ± 0,37 

F calculado = 5,727 

F tabelado = 7,708 --- 

dp = desvio padrão;  
a
Resultado expresso em quercetina (μg de flavonóide/mL de extrato). 
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Tabela 7. Resultados obtidos para análise da robustez da MHA. 

Parâmetros Variáveis Tempo (h) Média (µg/mL) ± dp F 

Luminosidade 

 

Ausência de Luz --- 163,71
a
 ± 1,93 F calculado = 17,326 

Presença de Luz --- 170,25
 a
 ± 1,41 F tabelado = 18,512 

 

 

 

Estabilidade 

 

Ausência de Luz 

0 162,49
a
 ± 1,76  

F calculado = 4,961 

F tabelado = 5,143 

3 162,71
a
 ± 1,84 

6 165,94
a
 ± 0,51 

 

Presença de Luz 

0 168,62
a
 ± 1,08  

F calculado = 2,664 

F tabelado = 5,143 

3 171,18
a
 ± 1,89 

6 170,96
a
 ± 1,42 

Marca do Solvente       

(Acetona) 

Dinâmica
®
 --- 161,04

a
 ± 1,17 F calculado = 0,137 

Cinética
®
 --- 161,93

a
 ± 3,98 F tabelado = 7,708 

dp = desvio padrão;  
a
Resultado expresso em quercetina (μg de flavonóide/mL de extrato). 

 

Desenvolvimento do método cromatográfico 

  

As condições cromatográficas do método foram estabelecidas concomitantemente através 

da análise do padrão e da solução extrativa das folhas B. forficata, avaliando-se diferentes fases 

móveis (ácido trifluoroacético: água e acetonitrila; ácido acético: água e acetonitrila e ácido 

fosfórico: água e acetonitrila) em condições variadas de gradiente, a fim de se obter a melhor 

separação e resolução do pico da canferitrina na solução extrativa. Selecionou-se a fase móvel 

composta por ácido fosfórico: água 0,02% (pH = 2,5) e acetonitrila  em condição gradiente: 0-5 

min, 85% A; 5-30 min, 70% A; 30-32 min, 80% A; 32-35 min, 85% A e 35-50 min, 100% B. 

Avaliaram-se, também, colunas C18 de diferentes comprimentos (150 e 250 mm), sendo escolhida 

a coluna C18 de 25 cm da Restek
®
. A temperatura que apresentou maior resolução entre os picos e 

maior facilidade de estabilização para o forno do cromatógrafo durante as análises foi a de 40 ºC. 

Variaram-se o fluxo e o volume de injeção entre 0,2-1 mL/min e 10-40 μL, respectivamente, 

sendo selecionados o fluxo de 1,0 mL/ min e o volume de injeção de 20 μL.  
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Os cromatogramas foram obtidos no comprimento de onda de 343 nm, devido à 

canferitrina ter apresentando duas bandas de absorção, características dos flavonóides, sendo uma 

banda no comprimento de 264 nm e outra em 343 nm (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Varredura espectrofotométrica do padrão canferitrina. 

 

Os parâmetros utilizados para avaliação da conformidade do sistema cromatográfico 

escolhido estão descritos na Tabela 8.  

 

Tabela 8. Parâmetros cromatográficos do pico da canferitrina na solução extrativa. 

Parâmetros Valor calculado 
Valor aceitável 

(USP, 2010) 

Resolução do pico 2,38 > 2,0 

Fator de assimetria 0,96 < 1,5 

Pratos teóricos 65528,31 2000 

Fator de capacidade 6,806 
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Validação do método cromatográfico 

 

Especificidade 

 A avaliação da especificidade do método cromatográfico pode ser observada na Figura 11, 

através da sobreposição dos cromatogramas da canferitrina e solução extrativa das folhas de B. 

forficata obtidas em Viçosa e Telêmaco Borba. Evidenciou-se que apenas as amostras de 

Telêmaco Borba apresentaram um pico com mesmo tempo de retenção do padrão, como também 

com o mesmo espectro espectrofotométrico com máximo de absorção em 343 nm. Com isso, 

confirmamos que neste comprimento de onda é possível quantificar especificamente a 

canferitrina contida no extrato de B. forficata, mesmo na presença de outros compostos. A não 

detecção de canferitrina na espécie já havia sido relatada anteriormente em estudo realizado por 

Arigony et al.
25

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cromatograma do extrato de B. forficata de Viçosa e Telêmaco Borba sobreposto com 

canferitrina. 
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Linearidade, Limites de Detecção (LD) e Quantificação (LQ)  

Os resultados dos pontos das três curvas da solução extrativa, na faixa de 2,5 a 15 mg/mL, 

como também do padrão canferitrina, na faixa de 3 a 15 µg/mL, estão plotados na Figura 12 

(x,y), onde y é a área (mUA) e x a concentração de canferitrina (μg/mL).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Curvas de linearidade da solução extrativa de B. forficata e do padrão canferitrina. 

 

A análise de regressão linear através do método dos mínimos quadrados apresentou, 

respectivamente, coeficientes de correlação de 0,999 e 0,9986 indicando linearidade dentro dos 

limites das concentrações estudadas, conforme as equações da reta y = 0,9561x – 0,0077 e y= 

31140x – 482,87. De acordo com os resultados, observou-se também que não houve falta de 

ajustes para as médias, visto que os resíduos não apresentaram anormalidade na sua distribuição.  

Os valores dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram 0,213 e 0,710 μg/mL, 

respectivamente. Através dos resultados, verificamos que o método possui alta sensibilidade para 

detectar e quantificar o flavonóide canferitrina.  
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Precisão  

 O método mostrou-se preciso nos dois níveis analisados: repetitividade e precisão 

intermediária. Quanto ao parâmetro repetitividade encontrou-se como resultado uma média de 

canferitrina de 9,67 µg/mL e um CV de 1,87%, abaixo do valor máximo especificado (5%). 

Quanto ao parâmetro precisão intermediária, foi demonstrado, através do tratamento estatístico 

por ANOVA Two-Way, que os métodos são precisos para as análises realizadas por analistas 

diferentes em um mesmo dia e em dias diferentes, em virtude dos F calculados terem sido 

inferiores aos F tabelados (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Resultados experimentais obtidos na análise de precisão intermediária para método por 

CLAE. 

Analistas Dia 1 Dia 2 Analista Dia 

Analista 1 9,78 (µg/ml) 9,93 (µg/ml) F calculado = 0,29 F calculado = 0,84 

Analista 2 9,80 (µg/ml) 9,75(µg/ml) F tabelado = 18,51 F tabelado = 18,51 

 

 

Exatidão  

A exatidão, calculada pelo teste de recuperação, mostrou-se próximo a 100%, sendo de 

97,89% para a amostra da solução extrativa de 11,25 mg/mL, a partir do valor teórico de 

canferitrina de 10,44 µg/mL e valor real de 10,66 µg/mL.  

 

Robustez 

O método mostrou-se robusto quanto às variações de fluxo e temperatura do forno, como 

também, à estabilidade da solução extrativa durante o período de 24 h, pois através do tratamento 

estatístico por ANOVA One-Way, os F calculados para todos os parâmetros apresentaram-se 

inferiores aos F tabelados (Tabela 10). 
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Tabela 10. Resultados experimentais obtidos na análise de robustez para método por CLAE. 

Parâmetro (mL/min) Média (µg/mL) ± dp F 

 0,9 9,64 ± 0,06 
 

F calculado = 3,532 

F Tabelado = 5,143 
Fluxo 1,0 9,48 ± 0,13 

 1,1 9,71 ± 0,10 

 

Temperatura 

(ºC) Média (µg/mL) ± dp  

39 9,76 ± 0,06 
 

F calculado = 0,841 

F Tabelado = 5,143 
 40 9,73 ± 0,05 

41 9,70 ± 0,04 

 (h) Média (µg/mL) ± dp  

Estabilidade 0 9,75 ± 0,13 F calculado = 0,741 

 24 9,78 ± 0,07 F Tabelado = 7,708 

           dp = desvio padrão. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem ao professor Msc. Clébio Pereira Ferreira e à Klabin do Paraná 

Produtos Florestais Ltda pelo fornecimento do material vegetal e à professora Drª. Maique Weber 

Biavatti pela concessão do padrão canferitrina. 

 

CONCLUSÃO  

 

       As metodologias desenvolvidas por espectrofotometria e CLAE apresentaram adequação 

aos parâmetros de validação estabelecidos pela RE nº 899/03 da ANVISA e pelo ICH (1995), 

estando disponíveis como técnicas específicas, sensíveis, precisas, exatas e robustas para análise 

quantitativa de flavonóides totais ou canferitrina em folhas de B. forficata.  

 Os dois métodos espectrofotométricos mostraram-se aptos para o doseamento dos 

compostos flavonoídicos. Entretanto, o procedimento de quantificação após hidrólise ácida 

apresentou resposta mais intensa para o teor de flavonóides totais em relação ao procedimento 
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por diluição direta, em virtude da maior especificidade para o grupo. Por outro lado, para o 

emprego da cromatografia líquida é necessário que seja estabelecido um novo marcador analítico 

ou clínico para a espécie, uma vez que uma das amostras avaliadas não apresentou canferitrina. 

 Por fim, foi possível concluir que o uso das técnicas espectrofotométricas para a 

quantificação de flavonóides totais tem papel fundamental para o controle de qualidade da droga 

vegetal de B. forficata, enquanto que o emprego da cromatográfica líquida ainda depende da 

eleição de um marcador inconteste, haja vista que apesar da canferitrina ser um marcador 

bastante representativo, sua presença tem se mostrado não unânime na espécie, como já 

demonstrado na literatura e confimado por este trabalho.  
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6. Capítulo IV 

 

 

6.1 AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE METODOLOGIAS ANALÍTICAS POR 

ESPECTROFOTOMETRIA E CLAE PARA QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONÓIDES EM 

FOLHAS DE Bauhinia forficata Link 

 

 

6.1.1 Artigo IV – Avaliação comparativa entre metodologias analíticas por espectrofotometria e 

cromatografia líquida de alta eficiência para quantificação de flavonóides em folhas de Bauhinia 

forficata Link 

 

 

Artigo a ser submetido à Revista Phytochemical analysis 
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6.1.1 Artigo IV – Avaliação comparativa entre metodologias analíticas por 

espectrofotometria e cromatografia líquida de alta eficiência para quantificação de 

flavonóides em folhas de Bauhinia forficata Link  
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RESUMO:  

Introdução – A espectrofotometria no ultravioleta-visível (UV/Vis) e cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) figuram como métodos mais empregados na análise quantitativa de 

flavonóides em drogas vegetais. Entretanto, em virtude da natureza de cada metodologia, ambas 

apresentam limitações e resultados geralmente discrepantes, sendo imperioso realizar estudos que 

estabeleçam correlação entre o desempenho de cada técnica. Como modelo para a realização 

deste trabalho foram eleitas as folhas de Bauhinia forficata Link (pata de vaca). 

Objetivo – Avaliar comparativamente a CLAE e metodologias espectrofotométricas para 

quantificação de flavonóides em folhas B. forficata, com o intuito de estabelecer especificações 

analíticas que permitam que as técnicas possam ser empregadas alternativamente. 

Material e métodos – O teor de canferitrina, marcador químico das folhas de B. forficata, foi 

obtido através de CLAE, enquanto o teor de flavonóides totais (TFT) foi analisado 

espectrofotometricamente pelas metodologias de diluição direta e hidrólise. Duas amostras 

oriundas de regiões diferentes foram estudadas. 
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Resultados – As amostras de B. forficata apresentaram resultados similares para as duas 

metodologias espectrofotométricas testadas, porém apenas uma das amostras apresentou 

canferitrina. Os parâmetros estatísticos evidenciaram uma correlação positiva entre todas as 

técnicas. 

Conclusão – Os dados permitiram concluir que os métodos espectrofotométricos permanecem 

como importante ferramenta para análise de matérias primas vegetais que não tenham marcador 

químico ou farmacológico bem estabelecido, como demonstrado para B. forficata. Sob este 

prisma, é possível sugerir que as técnicas avaliadas neste trabalho apresentam performance 

similar nas condições empregadas. Por fim, o adoção de canferitrina como marcador analítico 

para a espécie não é apropriado e pode comprometer a emprego de CLAE como ferramenta 

analítica.  

 

Palavras-chave: Bauhinia forficata Link; flavonóides; quantificação, UV/Vis, CLAE. 

 

ABSTRACT: 

Introduction –  The ultraviolet visible spectrophotometry (UV / Vis) and high performance liquid 

chromatography (HPLC) stand out as methods most commonly used in quantitative analysis of 

flavonoids in herbal drugs. However, due to the nature of each methodology, both have 

limitations and often provide conflicting results, being imperative to conduct studies to establish 

correlation between the performance of each technique. As a model for this work were elected 

Bauhinia forficata Link (pata de vaca). 

Objective – Assess comparatively the HPLC and spectrophotometric methods for the 

quantification of flavonoids in leaves B. forficata, with the aim of establishing specifications that 

enable techniques can be used alternatively. 

Material and methods – Kaempferitrin content, chemical marker of the leaves of B. forficata, was 

obtained by HPLC, while the total flavonoid content (TFT) was analyzed spectrophotometrically 

by the methods of dilution direct and acid hydrolysis. Two samples from different regions were 

studied. 
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Results – The samples of B. forficata showed similar results for both spectrophotometric 

methodologies tested, but only one sample showed kaempferitrin. The statistical parameters 

showed a positive correlation between all techniques. 

Conclusion – The data showed that the spectrophotometric methods remains an important tool for 

analysis of raw vegetables that have no pharmacological or chemical marker well established, as 

demonstrated for B. forficata. From that perspective, it is possible to suggest that the techniques 

studied in this work exhibit similar performance under the conditions employed. Finally, the 

adoption of analytical kaempferitrin as a marker for the species is not appropriate and may 

compromise the use of HPLC as an analytical tool. 

 

Keywords: Bauhinia forficata Link; flavonoids; quantification; UV/Vis; HPLC. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os flavonóides, uma importante classe de polifenóis proveniente do metabolismo 

secundário de vegetais, são marcadores químicos e farmacológicos de grande importância para o 

controle de qualidade de plantas medicinais e fitoterápicos (Petry et al., 2001; Xu et al., 2005). 

Uma variedade de métodos analíticos pode ser empregada para quantificação destes compostos, 

sendo as técnicas de espectrofotometria de absorção na região ultravioleta-Visível (UV/Vis) e 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) as que alcançam maior destaque (Rolim et al., 

2006; Chen et al., 2007; Komarova et al., 2009). 

A determinação espectrofotométrica no UV/Vis trata-se de um dos métodos mais 

utilizados para quantificação de flavonóides totais em matérias primas vegetais devido a sua 

simplicidade, baixo custo de execução e ampla disponibilidade nos laboratórios de controle de 

qualidade (Chabariberi et al., 2008; Komarova et al., 2009). Por outro lado, a análise por CLAE 

compreende o procedimento analítico mais sensível e seletivo na área de produtos naturais para 

fins quantitativos de substâncias isoladas, sendo amplamente utilizada para todas as classes de 

flavonóides (César et al., 2007; Chen et al., 2007; Komarova et al., 2009).  
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Apesar da grande aplicabilidade das técnicas supramencionadas, se tem suscitado diversos 

questionamentos sobre a especificidade e a comparabilidade dos resultados dessas tecnologias, 

tendo em vista a ampla variabilidade estrutural que os compostos flavonoídicos apresentam, bem 

como as limitações inerentes a cada metodologia. Nesse sentido, diversos estudos científicos 

realizados com ambos os procedimentos tem demonstrado resultados divergentes (Müller et al., 

2005; Pinheiro et al., 2005; Chabariberi et al., 2005; Popova et al., 2004). 

Ademais, a opção pela quantificação do conjunto de compostos ou componentes isolados 

em matrizes vegetais constitui um ponto bastante controvertido nas análises de controle de 

qualidade desses insumos.  Isto porque, diferentemente dos medicamentos sintéticos, a atividade 

farmacológica exercida por fitoterápicos e plantas medicinais é resultante da ação conjunta de um 

grupo de substâncias (Popova et al., 2004; Pinheiro et al., 2006; Chen et al., 2007).   

 Demais disso, existe uma grande dificuldade em se relacionar a concentração de apenas 

uma ou algumas substâncias à atividade de drogas vegetais (Petry et al., 1998; Soares et al., 

2003; Popova et al., 2004; Chen et al., 2007). Estudos científicos esclarecem que diversos 

produtos naturais apresentam atividade biológica superior aos seus componentes ativos isolados 

(Popova et al., 2004; Chen et al., 2007). A quantificação de componentes individuais da própolis, 

por exemplo, demonstra menor correspondência com sua atividade antibacteriana e tem cunho 

menos informativo que a quantificação total dos compostos ativos com estrutura química similar 

(Popova et al., 2004). 

 Diante desses entraves analíticos, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar 

comparativamente a CLAE e metodologias espectrofotométricas para quantificação de 

flavonóides em folhas B. forficata, com o intuito de estabelecer especificações analíticas que 

permitam que as técnicas possam ser empregadas alternativamente e que seus resultados sejam 

passíveis de comparação.  

Como modelo para a realização deste trabalho foram eleitas as folhas de Bauhinia 

forficata Link, amplamente conhecida na medicina tradicional do Brasil como pata de vaca, em 

virtude de sua relevância terapêutica no tratamento do diabetes mellitus e pela presença marcante 

de glicosídeos flavonoídicos canferólicos e quercetínicos aos quais vem sendo atribuída as 

propriedades farmacológicas da espécie, com destaque para o canferol 3,7-di-O-α-L-
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rhamnopiranosídeo (canferitrina), relatado na literatura como marcador químico para esta droga 

(Pinheiro et al., 2006; Jorge et al., 2004; Da Cunha et al., 2010).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material vegetal 

 

As folhas de B. forficata foram obtidas em duas regiões do Brasil: Viçosa – MG e 

Telêmaco Borba – PR. O material vegetal de Viçosa foi coletado em dezembro/2009 na Vila 

Gianetti, cuja identificação foi realizada pelo professor José Martins Fernandes e a exsicata 

depositada no Herbário VIC, do Departamento de Biologia Vegetal, na Universidade Federal de 

Viçosa, sob o nº 32513. Já o material vegetal oriundo de Telêmaco Borba, foi coletado em 

abril/2010 na Fazenda Monte Alegre e gentilmente cedido pelo fornecedor Klabin do Paraná 

Produtos Florestais Ltda, cuja identificação e depósito de exsicata foram realizados no Herbário 

da Universidade Estadual do Maringá, sob registro nº 150. A identidade de ambas as amostras 

forma confirmadas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro – RJ, Brasil, pela especialista em 

identificação de espécies do gênero Bauhinia, Ângela Vaz.  

Na preparação da matéria prima vegetal, as folhas da região de Viçosa foram submetidas à 

secagem em estufa, a uma temperatura de 45ºC, durante 72 h, e em seguida, pulverizadas em 

liquidificador industrial (Bermar
®
 BM30). Por sua vez, as folhas de Telêmaco Borba foram 

submetidas à secagem em estufa, a uma temperatura de 40ºC, durante 52 h, e posteriormente, 

pulverizadas em moinho industrial. 

 

Reagentes e vidrarias 

 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico: etanol, cloreto de alumínio (Vetec 

Química Fina
®
, Rio de Janeiro, Brasil), acetona, ácido clorídrico, acetato de etila, metanol, ácido 

acético (Dinâmica Química Contemporânea
®
, São Paulo, Brasil) e metenamina (Merck

®
, 

Darmstadt, Germany). Para análise por cromatografia líquida foram empregados acetonitrila grau 
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cromatográfico (Merck
®
, Darmstadt, Germany), água ultrapurificada obtida por Milli-Q 

Millipore
® 

(Milli-Q System, Massachusetts, USA), ácido fosfórico (Dinâmica Química 

Contemporânea
®
, São Paulo, Brasil) e padrão canferitrina, gentilmente cedida pela Profª. Drª. 

Maique Weber Biavatti (Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis / SC). 

Utilizaram-se vidrarias volumétricas calibradas com certificado de calibração por lote do 

fabricante Satelit
®

. 

 

Determinação espectrofotométrica de flavonóides totais nas folhas B. forficata. 

  

 O teor de flavonóides de B. forficata foi obtido através de metodologias 

espectrofotométricas com e sem hidrólise ácida dos glicosídeos flavonoídicos. 

 

Metodologia sem hidrólise – Diluição direta 

 

Preparação da solução extrativa 

A solução extrativa foi obtida através de extração sob refluxo com solução hidroalcoólica, 

baseando-se no método desenvolvido e validado por Petry et al., 1998. Folhas pulverizadas (1,0 

g) foram extraídas com etanol: água 40% (v/v) (30 mL) sob refluxo (30 min) em balão de fundo 

redondo. O extrato foi resfriado à temperatura ambiente e filtrado em algodão; o resíduo (algodão 

e material vegetal) foi re-extraído (10 min) duas vezes. Os extratos hidroetanólicos foram 

reunidos e o volume ajustado para 100,0 mL em balão volumétrico com etanol: água 40% (v/v), 

obtendo-se a solução extrativa.  

 

Preparação da amostra 

 Uma alíquota de 7,0 mL da solução extrativa foi transferida para um balão volumétrico 

de 25 mL, correspondendo a concentração de 2,8 mg/mL. Em seguida, adicionou-se 2,0 mL de 

solução etanólica de cloreto de alumínio 2,5% (m/v) e o volume foi ajustado com etanol: água 

40% (v/v). Após 30 min da adição da solução de cloreto de alumínio, a absorvância foi medida a 
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λ = 408 nm em espectrofotômetro UV/Vis (mini- 1240, Shimadzu
®
, Japão) equipado com cubeta 

de quartzo de 10 mm de caminho óptico. Utilizou-se como branco, a solução extrativa após 

diluição, sem adição de cloreto de alumínio. 

 

Metodologia com hidrólise ácida 

 

Preparação da solução extrativa 

 A solução extrativa foi obtida através de extração sob refluxo em solução ácida de 

acetona na presença de metenamina, baseando-se no método da monografia farmacopéica 

brasileira da Pitangueira (Eugeniae folium), com algumas modificações: utilizou-se 1,0 g das 

folhas pulverizadas.   

 

Preparação da amostra 

 Uma alíquota de 4,0 mL da solução extrativa foi transferida para um balão volumétrico 

de 25 mL, correspondendo a concentração de 0,64 mg/mL. Em seguida, adicionou-se 1,0 mL de 

solução metanólica de cloreto de alumínio 2,5% (m/v) e o volume ajustado com solução 

metanólica de ácido acético 2,5% (v/v). Após 30 min da adição da solução de cloreto de 

alumínio, a absorvância foi medida a λ = 421 nm em espectrofotômetro UV/Vis (mini- 1240, 

Shimadzu
®
, Japão) equipado com cubeta de quartzo de 10 mm de caminho óptico. Utilizou-se 

como branco, a solução extrativa após diluição, sem adição de cloreto de alumínio. 

 

Cálculo para determinação do teor de flavonóides totais (TFT) 

 

O teor de flavonóides totais, expresso em gramas de quercetina por 100 g de droga seca, 

foi calculado para ambos as metodologias pela equação abaixo: 

 

%1

1cmEm

FDA
TFT  
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Onde: TFT = Teor de flavonóides totais; A = Absorvância lida; FD = Fator de diluição; m = Massa de droga 

seca (g); = Coeficiente de absorção específica do complexo quercetina – cátion alumínio.  

 

Determinação de canferitrina por CLAE nas folhas de B. forficata. 

 

Preparação da solução extrativa 

 A solução extrativa hidroetanólica foi preparada conforme a metodologia sem hidrólise 

para análise espectrofotométrica, e injetada sem diluição.  

 

Preparação do padrão  

Preparou-se uma solução etanólica contendo 50,0 µg/mL de canferitrina. Alíquotas desta 

solução foram diluídas em etanol para obter concentrações correspondentes a 3,0, 5,0, 7,0, 10,0 e 

13,0 µg/mL. 

 

Condições cromatográficas 

As análises cromatográficas para quantificação de canferitrina na solução extrativa foram 

conduzidas em cromatógrafo a líquido Shimadzu
®
 (UFLC, Japão) controlado pelo Software LC 

Solution 1.0 e constituído por bomba LC-20 AT, desgaseificador DGU – 20A5, injetor 

automático Sil- 20A e detector de arranjo de diodos (DAD) SPD – M20A. Empregou-se coluna 

C18 Restek (250 mm x 4,6 mm, 5µm), mantida a 40 °C e protegida por uma pré coluna C18 

Restek
®
 (10 mm × 4mm, 5 µm). Os padrões e as amostras foram eluídos através de um gradiente 

de fase móvel composta por ácido fosfórico: água 0,02% (pH = 2,5) (A) e acetonitrila (B). As 

condições do gradiente foram: 0-5 min, 85% A; 5-30 min, 70% A; 30-32 min, 80% A; 32-35 

min, 85% A, seguida de lavagem da coluna com 100% B por 15 min. O fluxo foi de 1 ml/min e o 

volume de injeção de 20 µL. A canferitrina foi determinada no material vegetal pelo método do 

padrão externo para 3,0, 5,0, 7,0, 10,0 e 13,0 µg/mL. O programa computaniconal Excel 

(Microsoft
®
) foi utilizado para ajustar a curva de regressão e do cálculo do coeficiente de 
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correlação linear correspondente. Todas as amostras e padrões foram filtrados em membranas 

com porosidade de 0,22 μm (Millipore
®
) e injetadas em triplicata. 

 

Validação dos Métodos 

 

As metodologias descritas foram validadas quanto à linearidade, precisão (repetitividade e 

precisão intermediária) e exatidão, segundo os critérios propostos pela Resolução específica (RE) 

nº 899/03 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (Brasil, 2003) e pelo 

International Conference on Harmonisation (ICH) (Ich Q2B, 1995). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

A linearidade foi determinada a partir da análise de três curvas autênticas, construídas 

com amostras da solução extrativa, em cinco níveis de concentração, numa faixa de 0,8 a 4 

mg/mL para metodologia espectrofotométrica de diluição direta, e de 0,3 a 0,9 mg/mL para 

metodologia com hidrólise. Para o método por CLAE, utilizaram-se seis níveis de concentração 

da solução extrativa, numa faixa de 2,5 a 15,0 mg/mL. As curvas foram construídas plotando os 

valores médios das áreas em função da concentração. Os resultados obtidos foram tratados 

estatisticamente através do cálculo de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados, a fim 

de definir o coeficiente de correlação (R
2
), sendo R

2
> 0.99, o mínimo aceitável.  

A precisão foi avaliada pela repetitividade, na qual foram examinadas seis amostras 

individuais a 100% da concentração teste em um único dia, e pela precisão intermediária, a qual 

foi determinada por dois analistas em dois dias consecutivos, para amostras também na 

concentração de 100%. Os resultados foram expressos como coeficiente de variação percentual 

(CV) ou desvio padrão relativo (DPR), não se admitindo valores superiores a 5%. 

Adicionalmente, os resultados foram tratados estatisticamente por Análise de Variância 

(ANOVA) Two-Way.  

A exatidão foi avaliada por ensaios de recuperação, através da adição de quantidades 

conhecidas de solução extrativa diluída a amostras a 100% da concentração teste, sendo expressa 

pela relação entre a concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente. Para a metodologia de diluição direta, amostras a 2,8 mg/mL de material vegetal 
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foram acrescidas de quantidades crescentes (1,0; 2,0 e 3,0 mL) de uma solução contaminante a 

3,6 mg/mL de material vegetal, resultando em três soluções (2,944; 3,088 e 3,232 mg/mL), com 

três réplicas cada. Do mesmo modo, para a MHA, amostras (0,64 mg/mL) foram acrescidas de 

quantidades crescentes de uma solução extrativa contaminante (1,12 mg/mL), resultando em três 

soluções (0,6848; 0,7296 e 0,7744 mg/mL), com três réplicas cada. Já para o método 

cromatográfico, soluções extrativas a 10,0 mg/mL foram acrescidas de 10 mL de uma solução 

extrativa contaminante (12,5 mg/mL), resultando em três réplicas com 11,25 mg/mL. 

 

Avaliação comparativa dos métodos 

 

Para avaliação comparativa das técnicas para quantificação de flavonóides, foram 

preparadas soluções extrativas com 0,5, 1,0 e 1,5 g das folhas pulverizadas de B forficata. O teor 

de flavonóides foi determinado por espectrofotometria (diluição direta e após hidrólise) e por 

CLAE. Todas as concentrações flavonoídicas obtidas foram convertidas para mesma unidade 

(µg/mL), a fim de se serem passíveis de comparação através da obtenção da reta de regressão 

linear.  

 

Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada através do teste F de Fischer e t de Student em nível de 

confiança de 95% como auxílio do programa computacional Excel (Microsoft Office 2007) para 

avaliação comparativa do teor de flavonóides totais das amostras de B. forficata de Viçosa e 

Telêmaco Borba. Enquanto na análise comparativa dos métodos foram utilizados os seguintes 

parâmetros: coeficiente de determinação (R
2
), coeficiente de correlação linear de Pearson (r), 

limite de confiança (LC) e a estatística de teste t Student para correlação linear para p< 0,05.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A espectrofotometria no UV/Vis é uma técnica analítica tradicional para determinação de 

flavonóides em drogas vegetais, sendo frequentemente empregado o reagente cloreto de alumínio 

para tratamento das amostras, a fim de aumentar sua seletividade. Isso porque a leitura direta de 

matrizes complexas pode ocasionar sobreposição de bandas e consequentemente interferir na 

absorção dos compostos de interesse (Perkampus, 1992; Rocha; Teixeira, 2004). O cátion 

alumínio atua formando complexos estáveis com os flavonóides, ocasionando desvio 

batocrômico dos máximos de absorção para maiores comprimentos de onda e evitando, assim, a 

interferência de outros compostos fenólicos (Souza, Giovani, 2005; Petry et al., 1998). Por outro 

lado, o emprego de CLAE é o método de escolha para análises quali-quantitativas de marcadores 

flavonoídicos, devido a sua maior sensibilidade e exatidão. Destacando-se para esse fim o uso de 

colunas de fase reversa e sistemas de eluição por gradiente (Chabariberi et al., 2009). 

Neste trabalho empregaram-se métodos espectrofotométricos por diluição direta e com 

hidrólise ácida, utilizando cloreto de alumínio como reagente, além de método por CLAE, 

utilizando a canferitrina como marcador de B. forficata. Os dados da avaliação e validação desses 

métodos estão sumarizados na tabelas 1, 2 e 3.  

 

Tabela 1. Resultados da linearidade e repetitividade dos métodos espectrofotométricos e CLAE.  

TFT = Teor de Flavonóides Totais; MDD = Metodologia de diluição direta; MHA = Metodologia com 

hidrólise ácida; R
2
= coeficiente de determinação; dp = desvio padrão; CV= Coeficiente de variação percentual; 

a
Resultado expresso em quercetina (μg de flavonóide/mL de extrato); * Teor de canferitrina quantificado na 

solução extrativa. 

Método Linearidade Repetitividade (μg/ mL) 

Equação da reta R2 Média ± dp (CV) 

TFT – MDD  y = 0, 128x + 0, 059 0, 9980 41,53
a
 ± 0,05 (0,13) 

TFT –   MHA y = 0, 1133x + 0, 1682 0, 9990 164,99
a
 ± 1,41(0,85) 

Teor de canferitrina* – CLAE y = 0, 9561x – 0, 0077 0, 9990 9,67 ± 0,18 (1,86) 

Teor de canferitrina – CLAE y = 31140x - 482,81 0, 9986 ---------------  
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O parâmetro de linearidade foi verificado a partir da análise de curvas analíticas da solução 

extrativa e da canferitrina. A análise de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados 

apresentou coeficiente de determinação (R
2
) superior a 0,99 para todas as técnicas, indicando 

linearidade dentro dos limites das concentrações estudadas.  Os métodos também se mostraram 

precisos nos dois níveis analisados: repetitividade e precisão intermediária. Quanto ao parâmetro 

repetitividade, todos os coeficientes de variação apresentaram-se abaixo do valor máximo 

especificado (5%), mostrando-se adequados (Brasil, 2003).  

Quando da análise da precisão intermediária foi demonstrado, através do tratamento 

estatístico por ANOVA Two-Way, que os métodos são precisos para as análises realizadas por 

analistas diferentes em um mesmo dia e em dias diferentes, em virtude dos F calculados terem 

sido inferiores aos F tabelados (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Resultados da precisão intermediária dos métodos espectrofotométricos e CLAE. 

 

Método 
  Dia 1 (µg/mL) 

Média ± dp (CV) 

Dia 2 (µg/mL) 

Média ± dp (CV) 

 

Analista 

 

Dia 

 

MDD 
Analista 1 41,16

a 
± 0,19 (0,47) 41,95

 a 
± 0,46 (1,11) F calculado = 0,69 F calculado = 0,85 

Analista 2 41,92
 a 

± 0,88 (0,21) 41,85
 a 

± 0,16 (0,38) Ftabelado=18,51 F tabelado = 18,51 

      
 

MHA 
Analista 1 164,49

 a 
± 0,88 (0,54) 158,36

 a 
± 0,70 (0,44) Fcalculado = 1,36 Fcalculado = 5,13 

Analista 2 163,49
 a 

± 0,58 (0,35) 161,70
 a 

± 0,70 (0,43) F tabelado = 18,51 F tabelado = 18,51 

 

CLAE 
Analista 1 9,78 ± 0,13 (1,33) 9,93 ± 0,05 (0,47) Fcalculado = 0,29 Fcalculado = 0,84 

Analista 2 9,80 ± 0,17 (1,69) 9,75 ± 0,09 (0,95) F tabelado = 18,51 F tabelado = 18,51 

MDD = Metodologia de diluição direta; MHA = Metodologia com hidrólise ácida; dp = desvio padrão; CV = 

Coeficiente de variação percentual 
a 
Teor de flavonóide totais expresso em quercetina (μg de flavonóide/mL de 

extrato). 

 

A exatidão foi avaliada através do teste de recuperação, cujos resultados mostraram-se 

adequados, sendo todos próximos a 100% (Brasil, 2003). 
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Tabela 3. Resultados do teste de recuperação dos métodos espectrofotométricos e CLAE. 

 

Método 

Amostra 

(mg/mL) 

Teor teórico 

(µg/mL) 

Teor real (µg/mL) 

Média ± dp 

Recuperação 

(%) 

 

Metodologia de diluição direta 

2,944 

3,088 

3,232 

44,37
a
 

45,93
a
 

48, 54
a
 

43,79
a
 ± 0,67 

46,39
a
 ± 1,08 

49,52
a 
± 0,35 

98,66 

100,99 

101,99 

 

Metodologia com hidrólise 

0,6848 

0,7296 

0,7744 

171,11
a
 

182,31
a
 

193,50
a
 

174,30
a
 ± 0,19 

182,55
a
 ± 1,00 

192,35
a
 ± 1,93 

101,85 

100,12 

99,40 

CLAE 11,25 10,66 10,44 ± 0,04 97,89 

     
a 
Teor de flavonóides totais

  
expresso em quercetina (μg de flavonóide/mL de extrato); dp = desvio padrão; 

 

Após validação, empregaram-se as duas técnicas espectrofotométricas para quantificação 

de flavonóides nas folhas de B. forficata de Viçosa e Telêmaco Borba. Os teores obtidos estão 

apresentados na tabela 4, e foram comparados através do teste F e t de Student. 

 

Tabela 4. Teor de Flavonóides totais das amostras de B. forficata obtidos pelos métodos 

espectrofotométricos. 

Amostra TFT – MDD 

(μg/mL) Média ± dp 

TFT – MHA 

(μg/mL) Média ± dp 

Análise estatística 

MDD 

Análise estatística 

MHA 

 

Viçosa 

 

Telêmaco 

Borba 

 

42,55
a
 ± 0,17 

 

46,65
a
 ± 0,48 

 

158,81
a
 ± 1,39 

 

157,10
a
 ± 0,96 

F calculado = 0,03 F calculado = 4,63 

F tabelado= 0,05 F tabelado= 19,0 

t calculado = 11,64 t calculado = 2,46 

t tabelado= 2,77 t tabelado= 2,77 

TFT = Teor de Flavonóides Totais; MDD = Metodologia de diluição direta; MHA = Metodologia com 

hidrólise ácida; dp = desvio padrão; 
a
Resultado expresso em quercetina (μg de flavonóide/mL de extrato). 
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Os valores de F calculado inferiores aos F tabelados mostraram homogeneidade das 

variâncias para as amostras analisadas pelas duas técnicas.  No que concerne ao teste t Student 

observou-se uma igualdade entre as médias (t calculado inferior ao t tabelado) para as amostras 

analisadas pela metodologia com hidrólise ácida, e uma divergência para a metodologia de 

diluição direta, em que houve uma diferença estatisticamente significativa (t calculado superior 

ao t tabelado). No entanto, em função da proximidade dos resultados, verifica-se que essa 

diferença não foi tão acentuada. Demonstra-se, então, uma similaridade dos teores de flavonóides 

apresentados pelas diferentes amostras de B. forficata, como também do desempenho das técnicas 

supracitadas.  

Por outro lado, ao confrontar as técnicas entre si, observou-se que os resultados obtidos pela 

metodologia com hidrólise ácida foram superiores para ambas as amostras. Sendo isso provavelmente 

ocasionado por se tratar de um método analítico mais específico para agliconas flavonoídicas. Essa 

estratégia de quantificação das agliconas liberadas após realização de hidrólise ácida reduz as 

interferências sobre a leitura conferindo maior especificidade ao grupo, embora apresente como 

limitação característica, a subestimação do teor de flavonóides em amostras que contenha flavonóides 

C-glicosídeos, os quais não são passíveis de hidrólise nessas condições (Schmidt e Ortega, 1993, 

Petry et al., 1998; Muller et al., 2005; César et al., 2007). 

 Ao contrário dos métodos por espectrofotometria, as metodologias por CLAE apresentam 

como característica a separação e determinação quantitativa de glicosídeos e agliconas 

individualmente, sendo de extrema importância para o controle de qualidade de insumos vegetais. 

Porém, essa seletividade pode ser considerada um fator negativo para matrizes biológicas complexas 

como plantas medicinais, especialmente para espécies em que o(s) grupo(s) de substância ativa(s) 

ainda não está esclarecido (Popova et al., 2004).  

Como pode ser observado no cromatograma obtido para as amostras de B. forficata 

empregadas neste trabalho (figura 1), apenas a amostra de Telêmaco Borba apresentou o pico 

correspondente a canferitrina. Embora esse flavonóide seja considerado por alguns autores o 

marcador analítico para a B. forficata (Silva et al., 2000; Pinheiro et al., 2006; Da Cunha et al., 

2010), os dados deste trabalho revelam que sua adoção para o controle de qualidade pode 

comprometer o emprego de CLAE como ferramenta analítica e levar a conclusões equivocadas a 

cerca da qualidade das amostras. 
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Figura 1. Cromatograma do extrato de B. forficata de Viçosa e Telêmaco Borba sobreposto com 

canferitrina 

 

O questionamento acerca do correto marcador para a espécie já foi relatado anteriormente 

(Arigony, 2005), e não foi objetivo inicial deste estudo; porém, os resultados deste trabalho 

destacaram um dos principais gargalos para o desenvolvimento da fitoterapia no Brasil, uma vez 

que a variabilidade química das amostras associada à ausência de um marcador apropriado, 

podem levar a equívocos de avaliação que limite o emprego da espécie. Evidenciou-se, portanto, 

a dificuldade para adoção de métodos muito seletivos para as drogas vegetais, sobretudo, para as 

que são pouco investigadas clinicamente como é o caso de diversas espécies nativas brasileiras.    

A ausência de estudos acerca da correlação entre a composição química da droga vegetal 

e a evidência de propriedade terapêutica pode nos levar a eleger marcadores químicos que 

apresentem pouca ou nenhuma relação com a atividade farmacológica. Fazendo com que sejam 

estabelecidos critérios inapropriados para a aceitação ou rejeição das matérias primas vegetais 

com base nesses marcadores pouco eficientes. Portanto, enquanto não for estabelecido o 

marcador clínico incontestável, as variações na concentração de um único representante do grupo 
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de metabólitos secundários, no presente estudo a canferitrina, ou até mesmo a ausência desse,  

não deverá ser suficiente para comprometer a qualidade da droga no que tange ao seu uso na 

terapêutica.    

Nesses casos, os métodos de doseamento de grupos parecem figurar como mais 

apropriados, tendo em vista que são técnicas bem mais robustas às variações na composição 

quantitativa e qualitativa dos compostos vegetais. Entretanto, independente do princípio do(s) 

método(s) analítico(s), este perfil não deverá comprometer o(s) desempenho(s) do(s) mesmos(s). 

Ou seja, eleito o marcador analítico para a espécie, as performances dos procedimentos 

quantitativos deverão ser similares em relação a este marcador. Em que pese, as técnicas 

analíticas apresentem respostas com grandezas distintas, correlação importante deve ser 

encontrada para sugerir a possibilidade de comparabilidade de seus resultados.     

No caso da B. forficata, como pode ser observado na figura 1, somente uma das amostras 

analisadas apresentou o marcador canferitrina em concentração razoável. De modo que, enquanto 

não for elucidada a contribuição desse constituinte, em relação à propriedade antidiabética do 

extrato, o uso de CLAE para o controle de qualidade permanecerá limitado para a espécie. Por 

outro lado, a CLAE pode desempenhar papel importante no auxílio à avaliação do desempenho 

dos métodos de doseamento gerais. Considerando que o marcador apresenta as propriedades 

físico-químicas de seu grupo de metabólitos, a observação de desempenho similar para o método 

seletivo (CLAE) e o método para quantificação de grupos, pode conferir maior confiabilidade a 

técnica geral e sugere comportamento similar para compostos estruturalmente semelhantes. 

Assim, mesmo que o composto específico não esteja presente ou que sua concentração seja 

bastante baixa na amostra, o método será capaz de apresentar respostas parecidas dentro da faixa 

estudada para as substâncias do grupo. 

Neste contexto, o desempenho dos métodos espectrofotométricos foi comparado com o 

perfil da canferitrina em CLAE. Embora a ausência de canferitrina em uma das amostras não 

invalide a hipótese do desempenho similar para o grupo dos flavonóides, a ausência de mais um 

padrão fez com que a avaliação fosse conduzida apenas com a amostra da droga que continha 

canferitrina. Assim, as respostas dos métodos em três níveis diferentes foram representadas 

graficamente e os dados avaliados através da correlação, inclinação e limites de confiança para 
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interseção (figuras 2, 3 e 4). Os resultados para os parâmetros de regressão estão resumidos na 

tabela 5.  

 

 

 

Figura 2. Representação gráfica da reta de regressão linear do teor de canferitrina vs TFT obtido 

pelo método de diluição direta. 

 

 

 

Figura 3. Representação gráfica da reta de regressão linear do teor de canferitrina vs TFT obtido 

pelo método de hidrólise ácida. 
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Figura 4. Representação gráfica da reta de regressão linear do TFT obtido pelos métodos de 

diluição direta vs hidrólise. 

 

Tabela 5. Parâmetros estatísticos para análise comparativa dos métodos analíticos. 

 

 R s α LC inf LC sup T 

CLAE vs TFT – MDD 0,9990 1, 63 4,19 -4,80 19,34 22,62 

CLAE vs TFT – MHA 0,9997 3, 56 13,89 2,28 47,15 40,28 

TFT – MHA vs TFT – MDD 0,9998 3,21 3,31 -19,48 20,99 51, 67 

 

TFT = Teor de Flavonóides Totais; r
 
– Coeficiente de correlação linear de Pearson; s = erro padrão; α = 

Coeficiente angular; LC inf – Limite de confiança inferior; LC sup – Limite de confiança superior. 

 

Os R
2
 superiores a 0,99 (Figuras 2, 3 e 4), indicam que 99% da variabilidade experimental 

pode ser explicada pelos modelos de regressão, indicando uma correlação entre as técnicas. 

Conforme indicado na Tabela 5, os valores de coeficiente de correlação de Pearson para todas as 

variáveis analisadas foram próximos a 1. Isso indica também uma correlação positiva entre as 

técnicas, sendo essa confirmada pela estatística de teste t Student para correlação linear. Os 

valores de t superiores ao t tabelado (t 0.05[α] = 12,706) rejeitam a hipótese nula que assume que 

não há correlação linear significativa entre duas variáveis. Portanto, para os resultados serem 
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passíveis de equiparação, basta multiplicá-los pelos respectivos coeficientes angulares (α) obtidos 

nas equações das retas de regressão linear (Tabela 5). Essa elevada correlação consolida a 

hipótese de que os métodos apresentam desempenho similar a despeito de sua especificidade.  

Os limites de confiança para a interseção, apresentados na Tabela 5, revelam leve 

deslocamento desse parâmetro para níveis superiores para ambos os métodos 

espectrofotométricos em relação a CLAE.  Embora estes valores possam sugerir a existência de 

erros sistemáticos constantes, os desvios podem ser atribuídos as discrepâncias causadas pela 

natureza dos analitos. Pois, considerando que a canferitrina representa apenas um dos compostos 

entre os diversos derivados flavonoídicos presentes na matriz, é compreensível que as respostas 

dos métodos espectrofotométricos sejam muito superiores aos resultados de CLAE, chegando a 

cerca de quatro vezes para o método da diluição direta e de quatorze vezes para o método por 

hidrólise ácida.  

 Como esperado, em virtude da natureza do analito, também foi observada diferença 

significativa na intensidade da respostas dos procedimentos espectrofotométricos, com o método 

por hidrólise apresentando resposta cerca de três vezes superior à diluição direta. Porém, a 

elevada correlação entre metodologias tão distintas e com elevada distinção na seletividade, e a 

centralidade do ponto interseção da reta mostram a elevada correlação entre os dados avaliados e 

asseguram a ausência de erros sistemáticos proporcionais capazes de causar diferença importante 

entre os procedimentos.  

Diante de tudo que foi dito, e considerando ainda a simplicidade e o baixo custo de 

execução, a adoção das técnicas espectrofotométricas permanecem como alternativas válidas para 

análise de flavonóides em folhas de B. Forficata.  Demais disso, os altos custos para dispor de 

substâncias de referência para a determinação de flavonóides individualmente, além de muitos 

ainda não serem disponíveis comercialmente (César et al., 2007; Hoffmann-Ribani, Rodriguez-

Amaya, 2008), confirmam a importância de métodos analíticos que determinem o grupo de 

flavonóides e não apenas as substâncias isoladas.    

Embora os resultados obtidos até o momento indiquem a equiparabilidade entre a CLAE e 

cada um dos métodos espectrofotométricos, a especificidades do procedimento e número etapas 

de cada uma das técnicas espectrofotométricas, requer o aprofundamento do conhecimento a 
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respeito da correlação existente entre os métodos comparados através da avaliação com outras 

drogas vegetais. 

 

CONCLUSÃO  

 

A avaliação comparativa entre CLAE e espectrofometria para quantificação de 

flavonóides em folhas de B. forficata permitiu concluir que a adoção de canferitrina como 

marcador analítico para espécie ainda exige um aprofundamento da investigação, devido sua 

presença não unânime em amostras da planta supracitada. Por conseguinte, sua relação com a 

propriedade biológica da espécie, em comparação ao extrato, ainda não está esclarecida, 

inviabilizando, então, o emprego desse marcador para o estabelecimento de especificações de 

qualidade para a droga vegetal.   

O estudo conduzido empregando apenas a amostra contendo canferitrina como modelo, 

estabeleceu correlação significativa entre as respostas da metodologia por CLAE e das técnicas 

por espectrofotometria. A análise estatística dos experimentos revelou ausência de erros 

sistemáticos significativos, consangrando a idéia de que os procedimentos podem ser utilizados 

alternativamente sem que haja prejuízo de suas respostas por interferências metodológicas.  

Dessa forma,  as especificações trazidas por esse trabalho darão mais solidez ao processo 

de  adoção de técnicas espectrofotométricas  como alternativas válidas para análise de 

flavonóides em folhas de B. forficata, mesmo diante das limitações de seletividade e 

especificidade quando comparados a CLAE. Considerando ainda a variabilidade intrínseca da 

matriz em questão, a quantificação dos flavonóides por espectrofotometria tem seu emprego 

ainda mais ressaltado em virtude de sua maior robustez às variações na composição quantitativa e 

qualitativa dos compostos vegetais. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 A revisão da literatura permitiu concluir que a B. forficata apresenta amplo potencial a tornar-

se fitoterápico para tratamento do diabetes mellitus; 

 

 A caracterização fitoquímica e físico-química contribuiu no processo de identificação e 

padronização de parâmetros de qualidade para a espécie em questão;  

 

 As metodologias analíticas desenvolvidas por espectrofotometria e CLAE mostraram 

adequação aos parâmetros de validação estabelecidos pela RE nº 899/03 da ANVISA e pelo ICH, 

estando disponíveis como técnicas específicas, sensíveis, precisas, exatas e robustas, sendo assim 

aptas para rotina laboratorial e de fundamental importância para as análises realizadas; 

 

 Verificou-se que adoção a adoção de canferitrina como marcador analítico para B. forficata 

ainda exige um aprofundamento da investigação, visto que seu uso pode comprometer o emprego 

de CLAE como ferramenta analítica e levar a conclusões equivocadas a cerca da qualidade das 

amostras; 

 

 Por outro lado, considerando que a canferitrina apresenta as propriedades físico-químicas de 

seu grupo de metábolitos, sua ausência em uma das amostras não invalidou a avaliação do 

desempenho dos métodos, o que levou-nos a conduzir o estudo comparativo das técnicas apenas 

com a amostra contendo canferitrina; 

 

 O estudo comparativo permitiu estabelecer correlação estatística positiva, além de ausência de 

erros sistemáticos significativos entre os procedimentos avaliados, indicando que os mesmos 

podem ser utilizados alternativamente sem que haja prejuízo de suas respostas.  

 

 Diante dos resultados apresentados e considerando ainda a simplicidade, baixo custo de 

execução e variabilidade intrínseca da matriz em questão, a adoção das técnicas 
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espectrofotométricas permanecem como alternativas válidas para análise de flavonóides em 

folhas de B. Forficata.  

 

 Embora os resultados obtidos até o momento indiquem a equiparabilidade entre a CLAE e 

cada um dos métodos espectrofotométricos, a especificidades do procedimento e número etapas 

de cada uma das técnicas espectrofotométricas, requer o aprofundamento do conhecimento a 

respeito da correlação existente entre os métodos comparados através da avaliação com outras 

drogas vegetais. 
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Perspectivas 
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8. PERSPECTIVAS 

 

 Avaliar comparativamente a CLAE e métodos espectrofotométricos para quantificação 

de flavonóides, empregando diferentes modelos vegetais;  

 Realizar estudo farmacológico da propriedade antidiabética das folhas de B. forficata 

coletadas em Viçosa e Telêmaco Borba, a fim de elucidar a contribuição da canferitrina, 

em relação à propriedade terapêutica do extrato; 

 Obter perfil térmico (DSC, DTA, TGA) das folhas pulverizadas de B. forficata; 

 Otimizar a extração dos compostos flavonoídicos das folhas de B. forficata para 

obtenção de extratos secos pelos métodos de liofilização e Spray drying;   

 Realizar caracterização físico-química dos extratos fluidos e secos das folhas de B. 

forficata; 

 Realizar estudos para planejamento de formulações sólidas a base de B. forficata. 

 Realizar estudos para planejamento de formulações sólidas a base de B. forficata 

associada à fármacos antidiabéticos; 

 Realizar estudo de estabilidade acelerada e prolongada das formulações sólidas a base de 

B. forficata, com e sem associação a fármacos antidiabéticos; 

 Realizar ensaios toxicológicos pré-clínicos com as formulações sólidas a base de B. 

forficata, com e sem associação a fármacos antidiabéticos.  

 Realizar ensaios farmacológicos pré-clínicos e clínicos com as formulações sólidas a 

base de B. forficata, com e sem associação a fármacos antidiabéticos. 
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