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RESUMO 

 

A espécie Gomphrena vaga Mart. apresenta distribuição irregular por todo 
território brasileiro, sendo seu nome uma referência a tal característica. Faz parte da 
vegetação de matas e cerradões nas regiões sudeste e centro-oeste. Esta espécie é 
popularmente utilizada sobre a forma de infusos (raízes e/ou partes aéreas) como 
analgésica, tônica e para o tratamento de infecções das vias respiratórias. Este 
trabalho realizou o desenvolvimento de metodologias analíticas para identificação, 
fracionamento, isolamento e purificação dos constituintes majoritários de extratos da 
espécie empregando-se cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em escalas 
analítica e semipreparativa a partir do extrato etanólico das raízes. Foram identificados 
como constituintes majoritários os ecdisteroides 20-hidroxiecdisona e 1α,20R-
diidroxiecdisona. Após a determinação estrutural destes marcadores químicos, foi 
desenvolvido e validado segundo as normativas do ICH e ANVISA um método em 
CLAE com detecção por arranjo de diodos (DAD), para a quantificação destes em 
extratos aquosos e hidroalcoólicos dos caules e raízes da espécie. A partir do método 
validado, foram avaliadas as melhores condições de extração para as raízes e caules, 
com vistas ao melhor rendimento destes dois marcadores, sendo avaliados solvente 
extrator (infusão com água e maceração com soluções hidroetanólicas), proporção 
droga vegetal/solvente extrator e temperatura, permitindo a obtenção de extratos 
padronizados nos ecdisteroides 20-hidroxiecdisona e 1α,20R-diidroxiecdisona com 
maior eficiência nas condições etanol 60% em proporção droga-solvente extrator de 
1:10 e infusão (aquoso) na proporção droga-solvente extrator de 1:5, respectivamente. 

 
Palavras-chave: Gomphrena vaga Mart. Amaranthaceae. Marcadores Químicos. 
CLAE-DAD. Extratos Padronizados.  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The species Gomphrena vaga Mart. presents an irregular distribution 
throughout the Brazilian territory, its name being a reference to such characteristic. It 
is part of the vegetation of forests and cerradões in the southeast and center-west 
regions. This species is popularly used on the form of infusions (roots and / or aerial 
parts) as analgesic, tonic and for the treatment of infections of the respiratory tract. 
This work performed the development of analytical methodologies for the identification, 
fractionation, isolation and purification of the major constituents of extracts of the 
species using high performance liquid chromatography (HPLC) at analytical and 
semipreparative scales from the ethanolic root extract. The major constituents were 
identified as the ecdysteroids 20-hydroxyecdysone and 1α, 20R-dihydroxyecdysone. 
After the structural determination of these chemical markers, a CLAE method with 
diode array detection (DAD) was developed and validated according to ICH and 
ANVISA standards, for the quantification of these in aqueous and hydroalcoholic 
extracts of the stems and roots of the species. Based on the validated method, the 
best extraction conditions for the roots and stems were evaluated in order to obtain the 
best yield of these two markers, extractor solvent (infusion with water and maceration 
with hydroethanolic solutions), vegetal drug-extractor solvent ratio and temperature, 
allowing the obtaining of standardized extracts in 20-hydroxyecdysone and 1α,20R-
dihydroxyecdysone with higher efficiency in the conditions ethanol 60% in drug-solvent 
extraction ratio of 1:10 and infusion (aqueous) in the drug-solvent extractor ratio of 1:5, 
respectively. 

 
Keywords: Gomphrena vaga Mart. Amaranthaceae. Analytical markers. HPLC-DAD. 
Standardized Extracts.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A flora brasileira é reconhecida a âmbito mundial como potencial alvo de 

material bioativo. No entanto, o uso de plantas para desenvolvimento e inovação da 

medicina moderna é de pouca exploração. Com aproximadamente 55 mil espécies 

vegetais, relatos mostram que apenas 0,4% da flora nacional chegou a alguma etapa 

de investigação (RODRIGUES; AMARAL, 2012). 

Segundo a ANVISA “as plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou 

curar enfermidades e têm tradição de uso como remédio em uma população ou 

comunidade” (ANVISA, 2016).   

Plantas medicinais são utilizadas nos países em desenvolvimento 

preferencialmente para alívio de doenças crônicas. Trata-se de uma alternativa 

popular ao uso de medicamentos alopáticos, esses são mais amplamente utilizados 

na presença de doenças graves ou agudas visto que o cenário atual da saúde pública 

nos apresenta tanto uma dificuldade de acesso à assistência médica quanto elevado 

custo de medicamentos industrializados (CARNEIRO et al., 2014). 

O uso dessas plantas se deve a transmissão do conhecimento entre as 

gerações sob influência de uma rica sociobiodiversidade representada por culturas 

indígenas, quilombolas ou de outras comunidades tradicionais. Observar essa 

abordagem das plantas medicinais dentre as diversas culturas sociais é um importante 

ponto de partida científico, capaz de conduzir frente a estudos farmacológicos, 

fitoquímicos e agronômicos o planejamento e o direcionamento do pesquisador ao 

objetivo da investigação com resultados mais rápidos e de perdas econômicas 

reduzidas (BASSANI; GONZÁLES; PETROVICK, 2005; RODRIGUES; AMARAL, 

2012). 

Tendo em vista a busca constante por obtenção de novas fontes de matérias-

primas farmacêuticas, moléculas quimicamente ativas em terapêutica ou protótipos de 

novas moléculas bioativas para possíveis novos modelos de ação farmacológica o 

fomento das pesquisas científicas se intensifica visando trazer a âmbito nacional o 

domínio do conhecimento sobre a eficácia, a segurança, especificações técnicas e 

outros aspectos que envolvem o uso de plantas. (BASSANI; GONZÁLES; 

PETROVICK, 2005). 

Algumas substâncias químicas produzidas por espécies vegetais como 

alcaloides, taninos, flavonoides, entre outras são fundamentais na obtenção de um 
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perfil fitoquímico para a caracterização dos extratos vegetais e para o estabelecimento 

e a obtenção de marcadores, padrões analíticos, substâncias ou padrões de 

referência; termos esses semelhantes para definição de qualidade nos produtos de 

origem vegetal (KLEIN et al., 2009). 

Entre as diversas plantas usadas medicinalmente pela população brasileira, 

encontra-se na família Amaranthaceae a espécie Gomphrena vaga Mart. com 

distribuição irregular por todo território brasileiro, sendo seu nome uma referência a 

tal característica. Faz parte da vegetação de matas e cerradões nas regiões sudeste 

e centro-oeste. Esta espécie é popularmente utilizada sobre a forma de infusos (raízes 

e/ou partes aéreas) como analgésica, tônica e para o tratamento de infecções das 

vias respiratórias (MUSSURY et al., 2007; AGRA et al., 2008).  

Neste trabalho, foram propostos o isolamento, a purificação e a identificação 

estrutural dos constituintes majoritários dos extratos das raízes e caule desta espécie, 

visando a obtenção de marcadores ou padrões de referência através de metodologia 

desenvolvida e validada em cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por 

arranjo de diodos; com o intuito de se obter a padronização química destes extratos 

garantindo um perfil químico que possibilite a correta identificação, quantificação e 

caracterização do extrato vegetal.  

O trabalho foi registrado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp sob 

o número 2474010715 e está amparado por licença de Acesso ao Patrimônio 

Genético concedida pelo CNPq, n° 010985/2013-1.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Uso de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil 

 

De acordo com a literatura (RODRIGUES; AMARAL, 2012), aproximadamente 

82% da população brasileira já fez uso de produtos à base de plantas medicinais para 

os cuidados primários com a saúde. A prática desse consumo tem origem em diversas 

comunidades tradicionais portadoras do conhecimento e se difundiu entre a sociedade 

por gerações com base na comunicação oral, principal meio pelo qual essa cultura é 

transmitida. A importância e o potencial que as plantas brasileiras carregam junto a 

sua composição são alvo de interesse da medicina moderna, em especial na área 

farmacêutica. Dentre os medicamentos atuais a nível mundial, calcula-se que 25% 
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são diretamente ou indiretamente provenientes de plantas medicinais. Isso se deve à 

associação entre tecnologia da ciência moderna e conhecimento tradicional 

(CALIXTO, 2013). 

 O cenário atual do setor de fitoterápicos é de expansão o que estimula tanto 

pesquisadores quanto indústrias farmacêuticas a investirem em P&D (pesquisa e 

desenvolvimento) de produtos da flora medicinal nacional.  Trata-se de um mercado 

promissor que está diretamente associado a insatisfação da população frente ao 

sistema de saúde nacional e as inseguranças que os tratamentos com a medicação 

alopática sintética podem proporcionar tornando a prática do uso fitoterápicos com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Assim, a 

determinação de critérios de qualidade conduzidos dentro de ética científica que 

sejam capazes de padronizar, identificar e comprovar a eficácia dessas plantas 

medicinais em uso é primordial para garantir a segurança do usuário (BRASIL, 2001; 

TOLEDO et al., 2003; KLEIN et al., 2009).  

 Entretanto, o uso de plantas medicinais em comunidades tradicionais deve ser 

tratado também como uma filosofia de vida e não só como alternativa a deficiências 

geradas por gestores de saúde com relação ao uso de medicamentos alopáticos ou 

sintéticos. Se faz necessária a avaliação de um conjunto de ações como entender a 

condição de vida dentro das comunidades tradicionais, seus valores, crenças e 

costumes para uma assertiva real as necessidades dentro de implementações de 

políticas de saúde e formação de um programa adequado de fitoterapia baseado na 

bioprospecção que eventualmente, correlacionado a tecnologia farmacêutica, pode 

levar ao desenvolvimento de um medicamento (TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 

2006, SACCARO; 2011). 

 Como tratativa para a atenção primária à saúde, a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos aprovada por meio do Decreto Nº 5.813, de 22 de junho de 

2006, estabelece diretrizes que dispõem sobre proporcionar acesso seguro e uso 

racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promover o uso sustentável da 

biodiversidade, desenvolvimento de tecnologias e inovações da cadeia produtiva e da 

indústria nacional, ampliando as opções terapêuticas aos usuários e garantindo 

acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, 

visando a atenção à saúde e reconhecendo o conhecimento das práticas populares 

tradicionais sobre plantas medicinais. Ainda faz incentivo ao cultivo, formação-técnico 

científica e formação e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de 
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pesquisas e inovações em plantas medicinais e fitoterápicos. Estabelece estratégias 

de comunicação para a divulgação do setor de plantas medicinais e fitoterápicos e 

promove a interação entre o setor público e a iniciativa privada, universidades, centros 

de pesquisa e organizações não-governamentais na área de plantas medicinais e 

desenvolvimento de fitoterápicos (BRASIL, 2006 a, BRASIL 2006 b). 

 

2.2 A família Amaranthaceae  

 

 A família Amaranthaceae, que pertence à classe Magnoliopsida e a ordem 

Caryophyllales foi estabelecida em 1789 por A. L. Jussieu. Esta família é formada por 

aproximadamente 2360 espécies, onde 145 delas ocorrem no Brasil, sendo que 71 

espécies desta família são endêmicas de diversas regiões e biomas brasileiros 

(SIQUEIRA, 1991; CARVALHO, 2011).  

Gomphrena L., Alternanthera Fork. e Pfaffia Mart. são os três principais gêneros 

da família Amaranthaceae no Brasil, os quais ocorrem predominantemente em áreas 

do Cerrado. Estes gêneros apresentam características que permitem a adaptação 

neste bioma, como sistemas subterrâneos, dispersão de sementes pelo vento 

(anemocórica) e sobrevivência às queimadas (pirofitismo), (SIQUEIRA, 2007). 

As formas predominantes dos indivíduos desta família são ervas e arbustos 

podendo as espécies serem anuais, bianuais ou perenes de porte geralmente 

pequeno. Podem ser cultivadas para a alimentação, possuem também reconhecido 

uso em tratamentos medicinais para diversas doenças entre elas úlceras, 

inflamações, infecções, doenças de trato respiratório (CARVALHO; 

MARCHIORETTO; BAO, 2010; TARNAM; IIYAS; BEGUM, 2014) 

Dentre o reino vegetal, a família Amaranthaceae é a que mais agrega plantas 

de fotossíntese diferenciada do tipo C4, isso é, possuem maior afinidade com CO2 

durante a fotossíntese o que aumenta sua sobrevivência no ambiente árido. São 

capazes de atingir sob alta radiação solar maior atividade de fotossíntese fixando mais 

CO2 por cada unidade de água que é perdida. Consequentemente, possuem menos 

perda de água justificando a capacidade de espécimes dessa família em sobreviver 

no habitat característico com baixa disponibilidade de água no solo (RAHMAN; 

GULSHANA, 2014; LANGDALE, 2011). 

 Estudos comprovaram concentrações de aminoácidos totalmente N-metilados 

(betaínas), mais especificamente glicina betaína de forma predominante na família 

http://knoow.net/ciencterravida/biologia/especies-perenes/
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARCHIORETTO,+MARIA+SALETE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARCHIORETTO,+MARIA+SALETE
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Amaranthaceae, substâncias que auxiliam a osmose e facilitam a adaptação do 

vegetal em ambientes com estresse hídrico e que também conferem aumento da 

resistência ao ataque de fungos (BLUNDEN, 1999; CAI; SUN; CORKE, 2003).  

 

2.3 Utilização de espécies do gênero Gomphrena L. na medicina popular  

 

Foram relatadas espécies do gênero Gomphrena L. na Austrália, região Indo-

Malásia e nas Américas. O Brasil constitui o país com maior número de 

representantes, com ocorrência predominante nos biomas Cerrado e Caatinga 

(SIQUEIRA, 1991). 

O decocto de um punhado das raízes da espécie Gomphrena demissa Mart. 

em um litro de água, é utilizado tradicionalmente na região do cariri paraibano para 

tratamento da esterilidade feminina, amenorreias, inflamações e doenças dos ovários 

(AGRA et al., 2008).  

Na Índia, uma preparação popular elaborada com o suco da planta inteira de 

G. celosioides Mart. juntamente com quatro grãos de Piper nigrum e suco de limão é 

empregada duas vezes ao dia por um período de dez dias para o tratamento de 

urolitíase (PRACHI et al., 2009).  

Gomphrena globosa L. é utilizada em Trinidade e Tobago para problemas na 

próstata e em Myanmar, 10 a 30 mL do decoto da planta inteira são empregados como 

antitussígeno. No Brasil, na região do Distrito Federal, esta planta juntamente com a 

espécie G. celosioides faz parte da medicina tradicional para o tratamento de febres, 

tosses e doenças respiratórias. As raízes da espécie G. arborescens L.f. também são 

empregadas na mesma região como tônica, antipirética, emenagoga e para o 

tratamento de colites e enterites (LANS, 2007; MYANMAR, 2008; OLIVEIRA, 2008).  

As raízes de Gomphrena macrocephala A. St. - Hil. e de Gomphrena oficinallis 

Mart. (sinonímia de Gomphrena arborescens L.f.) são popularmente empregadas, 

respectivamente, como tônico e para o tratamento de febre, asma e bronquite 

(BARROS, 1982; KURODA et al., 2006). 

 

2.4 Aspectos químicos e atividades biológicas do gênero Gomphrena L.  

 

Espécies desse gênero foram estudadas anteriormente onde isolamentos de 

seus constituintes resultaram em hidrocarbonetos, álcoois, esteroides, terpenoides, 

http://pubs.acs.org/author/Sun%2C+Mei
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ecdisteroides, flavonoides e protoalcaloides. De modo geral, esse gênero ainda 

permanece pouco estudado tanto quimicamente quanto biologicamente para 

comprovação de possíveis atividades farmacológicas. Dentre as atividades biológicas 

reportadas para espécies do gênero foram citadas as atividades antimicrobiana, anti-

helmíntica, antineoplásica, citotóxica e analgésica (TARNAM; IIYAS; BEGUM, 2014).  

O extrato metanólico de Gomphrena globosa apresenta as substâncias da 

classe das betalaínas (Figura 1) gomfrenina II e isogomfrenina II que possuem maior 

atividade antioxidante que outras substâncias da mesma classe isolados a partir de 

outros gêneros da família Amaranthaceae (CAI; SUN; CORKE, 2003; CAI; SUN; 

CORKE, 2005). 

 

Figura 1 – Estrutura química da classe dos metabólitos betalaínas para o gênero Gomphrena. L.  

 

 

 

gomfrenina II: R – p-coumaroil 

isogomfrenina II: C15 – epímero 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de CAI; SUN; CORKE, 2003. 

 

Pomilio et al. (1992), a partir de extrações por Soxhlet com éter de petróleo de 

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. e de Gomphrena boliviana Moq. (planta inteira), 

preparados separadamente, cinco flavonas substituídas nas posições 5, 6 e 7 

conforme representado pela Figura 2. Essas flavonas tiveram suas atividades 

avaliadas separadamente contra vinte microrganismos, incluindo bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, uma bactéria ácido-álcool resistente (Mycobacterium 

phlei), um fungo e duas leveduras, demonstrando elevada atividade contra 

Mycobacterium phlei e Clostridium tetani. Os extratos etanólicos a 95% obtidos em 

Soxhlet de G. martiniana e G. boliviana foram ativos somente contra Saccharomyces 

cerevisiae e Candida albicans. Estes foram submetidos à fracionamento 

http://pubs.acs.org/author/Sun%2C+Mei
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biomonitorado, conduzindo ao isolamento do flavonoide isorhamnetina 3-O-β-

robinobiosídeo nos extratos das duas espécies.  

Figura 2 – Estrutura química da classe de substâncias flavonas, substituídas nas posições 5, 6 e 7.  

 

 

Substância 1: R1 e R2 = OCH3; R3 e R4 = OCH2O 

Substância 2: R1 e R3 = OCH3; R2 e R4 = OH 

Substância 3: R1 = H; R2 e R4 = OH; R3 = OCH3 

Substância 4: R1, R2, R3 e R4 = OCH3 

Substância 5: R1 = H; R2 e R3 = OCH3; R4 = OH 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de POMILIO, 1992. 

 

Pomilio et al. (1994) identificaram quatro flavonas substituídas nas posições 5, 

6, 7 em Gomphrena martiana Gillies ex Moq. As substâncias  foram identificadas como 

3,5-dimetoxi-6,7-metilenodioxiflavona, 5,7-diiidroxi-3,6-dimetoxiflavona, 5,7-diiidroxi-

6-metoxiflavona e 3,5,6,7-tetrametoxiflavona. Ensaios biológicos com esta mistura de 

flavonas demonstraram atividade antitumoral, inibindo o crescimento do Sarcoma 180 

(Tumor de Crocker) e do carcinoma de Ehrlich e atividade citotóxica para linhagem 

celular KB do carcinoma oral humano.  

Buschi et al. (1980), isolaram a partir de extrato em éter de petróleo da planta 

inteira de Gomphrena martiana Gillies ex Moq. duas novas flavonas: 3,5,6,7-

tetrametoxiflavona e a 3,6-dimetoxi-5,7-diiidroxiflavona, e a já conhecida 3,5,7-

trimetoxiflavona.  

A partir do extrato em etanol 80% das raízes de Gomphrena macrocephala A. 

St. - Hil., dois novos oleananos glicosilados (Figura 3) e um taraxerano também 

glicosilado (Figura 4) foram isolados, sendo descrita atividade citotóxica das 

respectivas agliconas contra linhagem HSC-2 do carcinoma escamoso oral humano 

(KURODA et al., 2006). 
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Figura 3 – Estrutura química da classe de substância oleano glicosilado. 

 

 

 R1 R2 

1 H H 

2 D-glucose D-galactose 
 

 

D-glucose 

 

 

D-galactose 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de KURODA, 2006. 

 

Figura 4 – Estrutura química da classe de substância taraxerano glicosilado. 

 

 

Substância 1: R1 e R2 = H 

Substância 2: R1 = Ac e R2 = H 

Substância 3: R1 = H e R2 = CH3 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de KURODA, 2006. 

 

Young et al. (1997), isolaram três triterpenos glicosilados a partir da fração 

acetato de etila oriunda do particionamento do extrato etanólico (80%) das raízes de 

G. macrocephala A.St.-Hil., apresentados na Figura 5. 
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Figura 5 – Estrutura química para os triterpenos glicosilados. 

 

 

Substância 1: R1 = H; R2 = COOGli 
 
Substância 2: R1 = Gli; R2 = CH2OH 

 

 

Substância 3:  11α,12α-epoxi; R: COOGli 

 

Substância 4:  11α,12α-epoxi; R: β-O-Gli 
 
Substância 5: R: β-O-Gli 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de YOUNG, 1997. 

 

O extrato metanólico da espécie Gomphrena celosioides Mart. (planta inteira), 

apresentou atividade contra Candida albicans, Aspergillus niger e espécies do gênero 

Tricophyton. Os extratos acetato de etila e metanólico foram ativos contra Fasciola 

gigantica e Taenia solium (atividade anti-helmíntica); e também ativos contra as 

bactérias Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli e Salmonella sp. O extrato acetato de etila causou a paralisia de 

Taenia solium em 15 minutos e a morte de Fasciola gigantica em 20 minutos de 

aplicação. A partir do extrato metanólico foi obtido o éster metílico do ácido  

p-cumárico (Figura 6) com potencial atividade antimicrobiana. A partir do extrato 

metanólico verificou-se a ocorrência de classes de metabólitos secundários como 

saponinas, esteroides e flavonoides (DOSUMU et al., 2011; TARNAM; IIYAS; 

BEGUM, 2014). 
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Figura 6 – Estrutura química do éster metílico do ácido p-cumárico. 

 

 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de DOSUMU, 2011. 

 

MOURA et al. (2004) isolaram a partir do extrato etanólico das partes aéreas 

de G. celosioides Mart., coletadas em Mato Grosso do Sul, os esteroides 

estigmasterol, sinosterol e camesterol e os ácidos 4-hidroxi-benzóico e 4-hidroxi-3-

metoxibenzóico (ácido vanílico). A partir da fração n-butanólica oriunda do extrato 

metanólico das raízes foi isolada a ecdisterona. A partir do extrato etanólico das raízes 

foram obtidos palmitato de metila, estigmast-6-en-3-Oβ-(D-glicopiranosídeo) e 

estigmasterol. O ácido vanílico apresentou atividade antimicrobiana contra Salmonella 

typhi e Staphylcoccus aureus. 

O extrato etanólico bruto da planta inteira de Gomphrena agrestis Mart. 

coletada em Alto Paraíso de Goiás, apresentou atividade bacteriostática para 

microrganismos Gram-positivos (S. aureus e S. epidermidis), e para P. aeruginosa 

(Gram-negativo). O extrato também apresentou atividade contra formas amastigotas 

de Leishmania amazonensis. O fracionamento do extrato conduziu ao isolamento de 

uma nova aurona heptassubstituída glicosilada, do acetato de aurantiamida e do 

tilirosídeo (Figura 7), que demonstraram atividade contra S. aureus, S. epidermidis e 

P. aeruginosa (FERREIRA et al., 2004).  

 

 
 
 
 
 
 



31 
 

Figura 7 – Estrutura química para as substâncias aurona glicosilada (1), acetato de aurantiamida (2) e 

tilirosídeo (3). 

 

 

(1) 

 

(2) (3) 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de FERREIRA, 2004 a. 

 

No extrato etanólico de Gomphrena globosa foi detectada presença de 

saponinas, alcaloides, açúcares redutores e cumarinas, já no extrato bruto n-

butanólico três constituintes foram identificados como estigmasterol, β-sitosterol e 

ácido isocavicínico. Sob decocção apresentou grande quantidade de compostos 

fenólicos. Dados fornecem evidências de potencial como fonte de substâncias anti-

inflamatórias, antioxidantes e atividade hipotensora (TARNAM; IIYAS; BEGUM, 2014).  

O extrato aquoso das raízes de Gomphrena globosa L., coletadas em Ribeirão 

Preto – SP, foi ativo contra o adenocarcinoma de mama e o melanoma. A triagem 

fitoquímica das partes aéreas e raízes de Gomphrena globosa L. em extratos de 

polaridade crescente detectou no extrato n-hexânico os esteroides estigmasterol, 

sitosterol e campesterol; no extrato diclorometânico, os triterpenos taraxerol, 

epitaraxerol e taraxerona e o ácido 3,4-dimetoxibenzóico.  O extrato metanólico 

apresentou substâncias nitrogenadas como a alantoína e adenosina e flavonoides 

como 4’,5-diidroxi-6,7-metilenodioxiflavonol-3-O-β-D-glicose e sua respectiva 

aglicona (ANDRÉ et al., 2003). 

A partir do extrato clorofórmico das partes aéreas de Gomphrena globosa foi 

identificada a oleuropeína (Figura 8), um glicosídeo secoiridoide fenólico que 

apresentou resultados em ensaios de apoptose responsável pela citotoxicidade para 

a linhagem celular A431 do câncer de pele não melanoma, onde o grupo diidroxi 

fenólico ligado ao grupo carboxílico, pode ser responsável pela atividade (LATHA; 

RAJENDRAN, 2013). 
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Figura 8 – Estrutura química para a substância oleuropeína. 

 

 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de LATHA; RAJENDRAN, 2013. 

 

Foram obtidos os triterpenos, olean-12-en-3,11-diona e 3-oxo-11α,12α-epoxi-

D-friedo-olean-14-ano (figura 9), substâncias aromáticas nitrogenadas e acetato de 

aurantiamida, a partir do extrato bruto n-hexânico (planta inteira) de Gomphrena 

claussenii Moq. Foram também isolados os flavonoides Irisona B e caempferol-3-O-β-

D-glicopiranosídeo a partir do extrato etanólico bruto da mesma espécie (FERREIRA; 

DIAS, 2004).  

 

Figura 9 – Estrutura química para os triterpenos, olean-12-en-3,11-diona (1) e 3-oxo-11α,12α-

epoxi-D-friedo-olean-14-ano (2). 

 

 

(1) 

 

(2) 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de FERREIRA; DIAS, 2004 b 

 

Em uma triagem realizada em análise de sementes de espécies do gênero 

Gomphrena detectou-se a presença fitoecdisteroides acumulados em teor elevado em 
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G. affinis (8,6 mg/g equivalentes em ecdisona) e em teores moderados (1 - 2 mg/g 

equivalentes em ecdisona) em G. canescens, G. cunninghamii, G. dispersa e G. 

haageana., sendo que 95% do total de ecdisteroides corresponderam a substância 

estruturalmente identificada como 20-hidroxiecdisona conforme estrutura abaixo 

(Figura 10) onde os substituintes R1, R2 e R4 representam hidrogênio e os 

substituintes R3 e R5 correspondem à hidroxila (SAVCHENKO et al, 1998). 

 

Figura 10 – Estrutura química da 20-hidroxiecdisona.  

 

 

R1, R2 e R4: H 

R3 e R5: OH 
 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de SAVCHENKO et al, 1998. 

 

Os ecdisteroides são provenientes do metabolismo secundário e estão 

presentes em várias plantas da família Amaranthaceae e em considerável 

concentração em espécies do gênero Gomphrena. A presença desta classe química 

pode fornecer às plantas proteção contra o ataque de insetos (SARKER et al, 1996). 

 

2.5 A espécie Gomphrena vaga Mart. 

 

A espécie Gomphrena vaga Mart. caracteriza-se por uma distribuição irregular 

por todo território brasileiro, sendo o termo vaga referência a tal característica. 

Compõe a vegetação de matas e cerradões nas regiões sudeste e centro-oeste 

(SIQUEIRA, 1983). 
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Conforme dados do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFLORA, 

2017): 

 

A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo amplamente distribuída nos 
Estados das regiões Norte (Pará), Nordeste (Piauí, Paraíba, Pernambuco, 
Bahia), Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do 
Sul), Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro), Sul (Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul) (Siqueira, 1987; 1991; Marchioretto et al., 2012). A espécie 
apresenta padrão de distribuição regional amplo (sensu Marchioretto et al., 
2008) ocorrendo em sete regiões fisiográficas do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

 

A Figura 11 apresenta a distribuição da espécie no território brasileiro. 

 

Figura 11 – Distribuição da espécie G. vaga Mart. (endêmica) no território brasileiro.  

 

 
Fonte: Extraído de CNCFLORA, 2017. 
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Infusos das raízes de G. vaga são utilizados tradicionalmente pela população 

da região Nordeste do Brasil, para o tratamento de dor de dente. Infusos das folhas 

são empregados para o tratamento de asmas e alergias e infusos da planta inteira são 

utilizados como anti-inflamatório dos ovários (AGRA et al., 2008). Os índios Karajás 

também utilizam as raízes da espécie como analgésico para dor de dente, com a 

denominação Thoronoé (SIQUEIRA, 1983). No Distrito Federal as raízes da G. vaga 

são utilizadas para infecções das vias respiratórias (SIQUEIRA, 1991).  A planta inteira 

é utilizada como tônico, carminativo e analgésico no Estado do Mato Grosso do Sul 

(MUSSURY et al., 2008). 

A Figura 12 apresenta a fotografia de exemplar de G. vaga Mart. localizado em 

Ubaí – MG sendo a imagem da esquerda referente as partes aéreas e a da direita 

referente as raízes.  

 

Figura 12 – Exemplar de G. vaga Mart. localizado em Ubaí – MG, esquerda partes aéreas, direita 

raízes.  

 

 

 

Fonte: Fotos de Maria Sandra Ramos Queiroz, extraídas de QUEIROZ, 2011 a (esquerda) e 

QUEIROZ, 2011 b (direita), com permissão. 
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Siqueira (1991) descreveu os aspectos botânicos de G. vaga Mart.:  

 

Subarbustos semi-escandentes, ramosos, pubescentes; pêlos 
adpressos, alvescentes, abundantes nos ramos jovens. Folhas ovadas, 
oblongo-lanceoladas, ovado-lanceoladas ou falciforme-lanceoladas, até 12 
centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura, brevipecioladas, 
acuminadas, glabras na face superior e pilosas na inferior; pêlos alvescentes, 
seríceo-vilosos. Inflorescências capituliformes, terminais, hemisféricas ou 
globosas, pedúnculos simples ou ramificados, curtos ou alongados, seríceos 
ou vilosos. Brácteas iguais, ovadas, até 2 milímetros de comprimento, 
acuminadas, pilosas no ápice. Perigônio amarelado ou alvescente, até 4 
milímetros de comprimento. Sépalas lanceoladas, trinervadas, ciliadas nas 
margens, pêlos longos e alvos na base. Tubo estaminal menor que o 
comprimento das sépalas; anteras oblongas com ápice subcristado. Ovário 
ovado ou turbinado; estilete curto; estigma curto; semi crasso, papiloso. 

 

O Quadro 1 demonstra a classificação taxonômica para G. vaga Mart. 

 

Quadro 1 – Taxonomia de Gomphrena vaga Mart. 

 

Classe Equisetopsida 

Subclasse Magnoliidae 

Superordem Caryophyllanae 

Ordem Caryophyllales 

Família Amaranthaceae 

Gênero Gomphrena L. 

Espécie Gomphrena vaga Mart. 

Fonte: Tropicos (2016) 

 

Mussury e colaboradores (2008) apontaram características diagnósticas para 

G. vaga Mart: pecíolo plano-convexo, tricomas tectores pluricelulares, colêquima 

contínuo, sistema vascular do pecíolo com sete feixes colaterais, nervura principal 

biconvexa e sistema vascular com duas unidades vasculares.  

Avaliações químicas preliminares com a espécie G. vaga indicaram a presença 

de saponinas nas raízes através do teste de propriedade afrogênica, determinação do 

índice de espuma e cromatografia em camada delgada comparativa e de flavonoides 

nas folhas através de reações cromogênicas e de precipitação, cromatografia em 

camada delgada e cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjo 

de fotodiodos (QUEIROZ, 2011 a; QUEIROZ, 2011 b).  
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Fernandes (2014) com o emprego de técnicas fitoquímicas preliminares 

(reações cromogênicas, de precipitação e propriedade afrogênica) sugeriu a presença 

de esteroides, terpenoides e saponinas nas raízes e caule e flavonoides e taninos nas 

folhas G. vaga. No estudo dos constituintes voláteis de G. vaga através de 

cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) foram 

identificadas 13 substâncias envolvendo monoterpenos, aldeídos, álcoois, 

sesquiterpenos e cetonas. Análises em CLAE-DAD e CLAE-DAD-EM indicaram que 

os constituintes fixos majoritários das raízes e caules da espécie pertencem a classe 

dos ecdisteroides. Este estudo também demonstrou que extratos aquosos das raízes 

promoveram a inibição da proliferação de linfócitos humanos estimulados pelo 

mitógeno fitohemaglutinina (PHA), nas concentrações de 250 μg/mL e 500 μg/mL, 

com eficácia de 61% e 70% em relação a dexametasona. Este efeito antiproliferativo 

pode estar relacionado ao potencial anti-inflamatório da espécie relatada na medicina 

popular. No entanto, neste estudo não foram realizados o isolamento e a elucidação 

estrutural destes, sendo somente atribuídas suas classes químicas, onde o extrato 

aquoso das raízes e do caule apresentaram majoritariamente ecdisteroides (λmáx. 

240-245 nm).  

Segundo levantamento realizado nas bases de dados Scifinder, Web of 

Science e Periódicos CAPES em 20/06/2017 não foram encontrados outros estudos 

a respeito da composição química e atividades biológicas com G. vaga.  

Considerando que os extratos aquosos das raízes de G. vaga, ricas em 

ecdisteroides, apresentaram potencial atividade anti-inflamatória, são necessários o 

isolamento dos seus constituintes majoritários, sua completa elucidação estrutural e 

quantificação destes na espécie. 

 

2.6 Biossíntese dos fitoecdisteroides  

 

Os fitoecdisteroides fazem parte de uma classe de esteroides podendo 

apresentar potencial agroquímico, biotecnológico, medicinal e farmacêutico. Dentre 

os usos farmacêuticos pode ser destacado o uso como agentes anabolizantes, 

agentes adaptogênicos, agentes antidiabéticos, agentes hipocolesterolêmicos, 

cicatrização de feridas e agentes imunoprotetores. Estudos prévios realizados por 

alguns autores demonstraram que os ecdisteroides não apresentam toxicidade ao uso 

humano (BUSELLI et al, 2008; NAGGAR; GHORAB; MOHAMED, 2017).  
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Estruturalmente, são identificados pela presença de uma cadeia lateral beta 

(polihidroxilada) no carbono 17 que os torna menos lipofílicos, mas amplamente 

distribuídos a nível celular. É importante ressaltar que quimicamente, para a estrutura 

geral, apenas os fitoecdisteroides possuem hidroxilação nos carbonos 28 (C28, grupo 

metil) e 29 (C29, grupo etil), porém, algumas plantas sintetizam baixas quantidades de 

colesterol, lanosterol, latosterol e 7-desidro colesterol que não são capazes de 

produzir grupo metil ou etil no carbono 24 (C27) (BUSELLI et al, 2008).  

Essas estruturas principais de conformação de ecdisteroides, a gerarem 

fitoecdisteroides, são demonstradas na Figura 13 abaixo: 

 

Figura 13 – Principais estruturas dos ecdisteroides. 

 

 

C27 
 

C28 
 

C29 

 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de BUSELLI et al, 2008. 

 

Na espécie vegetal Arabidopsis thaliana, por exemplo, há 24 genes 

encarregados por codificar 12 enzimas distintas catalizadoras de 11 etapas 

responsáveis por sintetizar cicloartenol e lanosterol a partir de acetil-CoA sendo que 

para essa espécie, o cicloartenol é responsável pela biossíntese das estruturas C28 e 

C29 e o lanosterol intermediário para C27 (colesterol) (BUSELLI et al, 2008).  

Alguns autores sugerem que o colesterol e o latosterol são convertidos a 

substância 20-hidroxiecdisona, presente em várias espécies vegetais, através da 

formação do 7-desidro colesterol. Há estudos também que demonstram a capacidade 

das substâncias acetato e mevalonato, presente em algumas espécies vegetais, de 

serem precursoras de esteróis gerando as estruturas C27 e C29 dos ecdisteroides 

(DINAN et al, 2009 a). 
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Na biossíntese dos ecdisteroides da família Amaranthaceae, substâncias 

precursoras são formadas de acordo com o tipo de reação e características 

pertinentes a cadeira lateral da estrutura base dessa classe. Por exemplo, a 

hidroxilação do grupo metil pode formar a inokosterona (ecdisterona), um derivado da 

substância de mesma classificação ponasterona A (Figura 14). Se a espécie vegetal 

executar mecanismos para alquilação da cadeia lateral (que envolve metilação) forma-

se a substância amarasterona A. Se sofrer oxidação na posição alfa, resulta em 

derivados livres 28-hidroxil que podem formar preciasterona (Figura 15) ou auxiliar na 

geração da lactona ciasterona (Figura 16). Em muitos casos, a hidroxilação do 24-etil 

substituindo na posição beta do carbono em C29, forma a substância β-hidroxietil 

amarasterona B. Com isso, os grupos hidroxila que podem estar presentes em C22, 

C28 e C29 participam da formação das lactonas ecdisteroides (BALTAEV, 2000).  

 

Figura 14 – Estrutura da substância ponasterona A. 

 

 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de BALTAEV, 2000. 

 

Figura 15 – Estrutura da substância preciasterona. 

 

 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de BALTAEV, 2000. 
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Figura 16 – Estrutura da substância ciasterona  

 

 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de BALTAEV, 2000. 

 

Diversas enzimas P450 estão envolvidas na biossíntese dos ecdisteroides, 

porém o mecanismo completo não é totalmente compreendido, o entendimento em 

nível de biologia molecular estará completo quando forem identificados os genes de 

determinadas enzimas biossintéticas frente à dificuldade de o banco de genômica não 

apresentar dados para nenhuma espécie vegetal que seja capaz de expressar 

acumulo de ecdisteroides (BUSELLI et al, 2008; DINAN et al, 2009 a).  

Estudos são necessários para compreensão de questões consideradas básicas 

como: quais células vegetais são responsáveis pela biossíntese de ecdisteroides, 

entender se pode ocorrer ligação entre diferentes células para essa formação, o 

quanto os genes que expressam essa função no reino vegetal e possíveis fungos 

estão conservados e se estariam inclusive presentes em todas as espécies de plantas, 

mas de forma silenciosa ou não expressos (DINAN, 2009 a). 

 

2.7 Critério de escolha e definição de marcadores fitoterápicos 

 

É fundamental para a caracterização química e padronização de extratos de 

uma planta medicinal, realizar estudos fitoquímicos dos componentes do vegetal com 

etapas que compreendem o isolamento, a elucidação estrutural e a identificação das 

substâncias com a mais alta pureza, determinada por técnicas de análise absolutas 

em química analítica estabelecendo assim marcadores (TOLEDO et al., 2003). 

De acordo com a RDC 26/2014 (ANVISA) “marcador é uma substância ou 

classe de substâncias (ex.: alcaloides, flavonoides, ácidos graxos, etc.) utilizada como 
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referência no controle da qualidade da matéria-prima vegetal e do fitoterápico, 

preferencialmente tendo correlação com o efeito terapêutico. O marcador pode ser do 

tipo ativo, quando relacionado com a atividade terapêutica do fitocomplexo, ou 

analítico, quando não demonstrada, até o momento, sua relação com a atividade 

terapêutica do fitocomplexo” (BRASIL, 2014 b).  

A padronização e quantificação em controle de qualidade da matéria-prima 

vegetal é avaliada com base na concentração do marcador. Se o marcador estiver 

presente na amostra a ser explorada em quantidade que esteja de acordo com um 

critério de especificação pré-definido, é esperado que os demais componentes do 

fitocomplexo estejam representados igualmente, certificando assim a atividade 

terapêutica (DAVID; NASCIMENTO; DAVID, 2004). 

Há diversas definições consideradas sinônimos para marcadores fitoterápicos 

podendo ser utilizado os termos: padrões analíticos, substâncias ou padrões de 

referência. O objetivo é único, ser capaz de determinar a qualidade de produtos de 

origem vegetal. 

A escolha dos marcadores é um requisito inicial fundamental para a 

determinação de métodos analíticos e obtenção de extratos padronizados, algumas 

substâncias químicas são parâmetros para a caracterização e identificação de 

determinada espécie vegetal (BASSANI; GONZÁLES; PETROVICK, 2005).  

Para que a substância química de interesse possa ser definida como marcador 

e assim se tornar critério de controle de qualidade é necessária sua caracterização. 

De acordo com a RDC 26/2014 (ANVISA) a caracterização de substância química é o 

conjunto de ensaios que garante inequivocamente a autenticidade e qualidade da 

substância química caracterizada, no que se refere a sua identidade, qualidade, 

pureza, teor e potência, devendo incluir dados obtidos a partir de técnicas 

exploratórias como por exemplo, termogravimetria, espectrometria no infravermelho, 

espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear, análise elementar 

(carbono/hidrogênio/nitrogênio) e métodos cromatográficos (BRASIL, 2014 b). 

Para tornar a amostra plausível de monitoramento é essencial o entendimento 

da estrutura química do marcador devido a muitas substâncias, quando associadas 

ao processo tecnológico, podem degradar com facilidade por influência de fatores 

como luz, calor e hidrólises (TOLEDO et al., 2003).  
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2.8 Extratos padronizados 

 

Conforme citado anteriormente, é de entendimento que as plantas medicinais 

são utilizadas de forma abrangente pela população e, visando o interesse das 

indústrias farmacêuticas, podemos dizer que são potenciais matérias-primas 

precursoras de princípios ativos para as diversas formas farmacêuticas como xaropes, 

tinturas, extratos secos ou extratos fluídos, entre outras. 

No ponto de vista industrial e da saúde dos usuários, para que os produtos 

vegetais possam ser utilizados se vê necessário que as substâncias vegetais estejam 

em formas padronizadas, isso é, tenham sua caracterização qualitativa e quantitativa 

frente a seus componentes e assim ser capaz de fornecer qualidade, eficácia e 

segurança (BRASIL, 2004). 

 Faz parte da qualidade, durante a obtenção de substâncias vegetais 

padronizadas, o extrato seco. Quando manipulado de forma adequada, o extrato seco 

pode apresentar muitas vantagens como facilitar o armazenamento e o transporte, 

melhorar a estabilidade química e microbiológica, proporcionar maior concentração e 

assim facilitar a padronização dos constituintes químicos plausíveis de atividade 

biológica, características essas consideradas de grande interesse para a garantia de 

qualidade no preparo de medicamentos (OLIVEIRA; PETROVICK, 2010).   

A estabilização é o resultado da desnaturação proteica do material vegetal o 

que impede a atividade de enzimas celulares e evita assim que as substâncias 

químicas originalmente presentes sejam alterados. A umidade influencia diretamente 

a estabilização, de acordo com o órgão constituinte do vegetal se a secagem não for 

realizada de forma eficaz a presença de água na forma residual acaba favorecendo 

reações de hidrólise e a proliferação de microrganismos. Para auxiliar o processo de 

secagem e garantir a qualidade, além da ação de agentes desidratantes como o etanol 

e temperatura, técnicas de moagem são utilizadas visando diminuir de forma 

mecânica o material a fragmentos de pequenas dimensões. Dessa forma é gerada 

uma maior superfície de exposição favorecendo a evaporação em processos de 

secagem por ação do calor e facilitando a extração por maior área de contato entre o 

material vegetal e o líquido extrator sendo que, quanto mais rígido for o tecido do 

órgão vegetal de interesse, maior deverá ser o seu fracionamento para efetividade do 

processo (SIMÕES et al., 2003; OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 2005). 
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 Podemos entender que a padronização de produtos de origem vegetal é de 

grande importância e para isso são empregadas técnicas quantitativas e qualitativas 

como espectrofotometria, cromatografia, testes físicos, físico-químicos ou químicos 

que devem apresentar especificidade, exatidão, precisão frente aos marcadores de 

escolha estabelecendo assim parâmetros de controle de qualidade (TOLEDO et al., 

2003). 

 O passo seguinte a escolha das técnicas analíticas de análise quantitativas e 

qualitativas é a elaboração de protocolos de validação metodológicos.  

 De acordo com o Guia de Validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos, RE 

899/2003, a validação tem como objetivo, através de estudos experimentais, 

demonstrar e garantir que o método em avaliação de escolha é devidamente 

apropriado para a finalidade a qual é pretendido (determinação qualitativa, semi-

quantitativa e/ou quantitativa) de substâncias atendendo as exigências específicas de 

cada aplicação e sendo capaz de assegurar a confiabilidade dos resultados. Com isso, 

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

de quantificação, exatidão e robustez, adequados à análise (BRASIL, 2003). 

 Enquanto os métodos analíticos são responsáveis por determinações em 

processos analíticos de fármacos e outras substâncias, os métodos bioanalíticos 

avaliam fármacos e/ou metabólitos em matrizes biológicas tais como sangue, soro, 

plasma e urina (BRASIL, 2003). Extratos vegetais são produtos intermediários 

considerados matrizes complexas tal qual as composições das matrizes biológicas 

das avaliações bioanalíticas, com isso, ambos compartilham das mesmas 

especificações em abrangência no que se refere aos limites de aceitação em 

especificações de controle de qualidade (KLEIN et al, 2009). 

 

2.9 Técnicas fundamentais para caracterização e desenvolvimento de 

metodologia analítica 

 

Os marcadores químicos são provenientes de metabólitos secundários de 

plantas. Dentre as principais características dos produtos provenientes do 

metabolismo secundário podemos destacar sua baixa concentração que ocorre 

geralmente em células ou tecidos específicos de partes do vegetal e sua distribuição 

no reino vegetal onde em muitos casos pode ser específico para determinada espécie 

apresentando ampla capacidade de atividade biológica nas plantas que os produzem. 
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Para a realização de uma caracterização total ou parcial é necessária uma quantidade 

suficiente do marcador do extrato vegetal isolado e purificado de modo que possam 

ser realizados testes qualitativos e quantitativos garantindo com segurança os 

resultados a serem obtidos, sendo esta quantidade influenciada de acordo com as 

características físico-químicas do analito e o tipo de técnica analítica a ser empregada. 

Após terem suas estruturas elucidadas e purificadas as substâncias proporcionam 

alicerces para a criação de substâncias de caráter sintético e modificação de 

estruturas visando desenvolver constituintes equivalentes, porém mais efetivos e com 

menor toxicidade (FILHO; YUNES, 1998; PEREIRA; CARDOSO, 2012).  

Como não há um material de partida que seja capaz de auxiliar na elucidação 

estrutural de substâncias naturais presentes em extratos vegetais, diferente da 

elucidação de substâncias sintéticas, uma série de desafios surge em especial se a 

espécie ou gênero em pesquisa for pouco investigado (BARISON; BIAVATTI, 2012). 

Para que seja realizada uma triagem frente as substâncias químicas obtidas de 

compostos naturais técnicas hifenadas são utilizadas. Trata-se de um método 

analítico onde ocorre o acoplamento entre uma técnica cromatográfica, como a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) que otimiza as condições 

experimentais de separação, e um módulo de identificação e quantificação tais quais 

as técnicas de espectrofotometria como o espectrofotômetro de UV-Vis (DAD) e 

espectrometria como o espectrômetro de massas (EM) que funcionam como 

detectores fornecendo assim informações estruturais sobre o analito em estudo que 

se confirmam e se complementam. Devido à baixa concentração de constituintes 

isolados de extratos vegetais o detector de escolha deve ser capaz de apresentar alta 

sensibilidade em limites baixos de detecção sendo essa uma vantagem da técnica 

(HOSTETTMANN; WOLFENDER; RODRIGUEZ, 1997; RODRIGUES et al, 2006).  

Estratégias de triagem química de extratos brutos com o uso de técnicas de 

cromatografia líquida como detecção por ultravioleta (CLAE-UV/DAD) e 

espectrometria de massa (CLAE-EM) são cada vez mais praticadas de forma 

associada a métodos analíticos em processos de isolamento, deste modo, podemos 

dizer que a química de produtos naturais se aperfeiçoa de acordo com o avanço da 

tecnologia em química analítica. Com o propósito de economizar tempo, aumentar a 

capacidade de sensibilidade e seletividade e evitar duplicidade durante isolamento de 

constituintes, técnicas modernas de análise estrutural são indicadas como etapa 
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antecedente ao fracionamento de um extrato (QUEIROZ; HOSTETTMANN, 2006; 

COSTA; SCOTTI, 2012). 

 Com a ampla diversidade e complexidade das substâncias orgânicas isoladas 

de matrizes biológicas como plantas, destaca-se a importância da metabolômica. 

Dentro do âmbito da Ciência, é uma das áreas de maior contribuição para os avanços 

da elucidação estrutural onde o pesquisador, após o isolamento e a purificação das 

substâncias desconhecidas, deve ser capaz de avaliar um conjunto de espectros 

provenientes das técnicas hifenadas utilizadas, propor e analisar fragmentos 

compatíveis e gerar estruturas que possam ser validadas de forma a alcançar uma 

única em resposta a esses dados espectrais para pôr fim estudar sua variação 

conformacional nos sistemas biológicos. (COSTA; SCOTTI, 2012). 

 Considerando que o domínio das técnicas cromatográficas acelera 

consideravelmente a obtenção de novas substâncias, os químicos de insumos 

naturais se mantêm em constante busca por substâncias capazes de atingir novos 

alvos biológicos o que atualmente são um obstáculo na descoberta de princípios 

ativos inovadores (QUEIROZ; HOSTETTMANN, 2006). 

 

2.10 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Acoplada à Detecção Ultravioleta 

(CLAE-UV e CLAE-DAD) 

 

Há uma diversidade de técnicas analíticas e tradicionais responsáveis por 

fracionar, isolar e posteriormente caracterizar os constituintes de extratos sendo a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) a principal técnica de escolha por sua 

ampla capacidade não só qualitativa, mas também quantitativa capaz de garantir uma 

separação dos componentes não voláteis ou termicamente estáveis da complexa 

matriz vegetal (CAROLLO; DEMARQUE, 2012). 

A cromatografia é um método físico-químico para separação caracterizado pela 

forma que os componentes de uma mistura possam interagir e migrar em uma fase 

estacionária sob influência de uma fase móvel. A variedade de combinações entre 

essas fases (móvel e estacionária) é ampla tornando a técnica utilizada de forma 

extremamente abrangente. Métodos em cromatografia analítica são criados para 

identificação, análise de misturas, separação e obtenção de determinada substância 

isolada (DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998). 
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Quando o objetivo é o isolamento de uma substância para caracterização as 

técnicas de cromatografia de alta eficiência em escala preparativa com o emprego dos 

detectores (UV ou DAD) são indicadas por serem capazes de isolar de forma rápida 

e com maior grau de pureza o analito de interesse dos interferentes da matriz 

quimicamente complexa, em comparação com as técnicas cromatográficas 

convencionais como cromatografia em coluna clássica ou cromatografia em camada 

delgada. 

 Em rotina, em escala preparativa de produtos naturais, a CLAE-DAD aperfeiçoa 

condições experimentais com frações controladas e análise de pureza final dos 

componentes isolados, fornece comparação de perfis cromatográficos (fingerprints) 

entre amostras, certifica a identificação garantindo assim a autenticidade da espécie 

vegetal (QUEIROZ, 2006). 

Se o analito proveniente de um extrato apresentar grupos cromóforos, ou seja, 

grupos funcionais com absorção característica na região do ultravioleta ou visível, a 

cromatografia líquida acoplada a um detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) é a 

técnica analítica mais utilizada no controle de qualidade de produtos de origem 

vegetal.  Uma molécula pode absorver em vários comprimentos de onda diferentes se 

apresentar mais de um grupo funcional, por fornecer apenas dados referente ao 

espectro UV-Vis, a identificação por essa técnica se torna limitada e sem informações 

estruturais (RODRIGUES et al, 2006).  

Substâncias em análise por detectores baseados unicamente em absorção de 

luz ultravioleta (DAD) que proporcionam uma boa detecção e sensibilidade podem ser 

úteis no fornecimento de informações sobre a classe de substâncias, porém o nível 

de informações sobre estrutura química é limitado. Sendo assim, detectores 

acoplados em CLAE-EM são necessários para resultados comprobatórios, sendo em 

alguns casos também necessário o emprego de ressonância magnética nuclear 

(RMN) de hidrogênio e carbono 13. Nos laboratórios de pesquisa, o acoplamento do 

cromatógrafo líquido de alta eficiência com os detectores DAD, EM e EM/EM foram 

capazes de gerar um grande avanço frente a identificação estrutural de produtos 

naturais (QUEIROZ, 2006). 
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2.11 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Acoplada à Espectrometria de 

Massas (CLAE-EM) 

 

A espectrometria de massas (EM), na área da metabolômica, é uma técnica 

complementar a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) capaz de fornecer a 

massa molecular de substâncias provenientes das matrizes complexas dos produtos 

naturais confirmando estruturas químicas, o que é essencial para caracterização 

molecular. A identificação se deve a interpretação de fragmentos conhecidos obtidos 

por essa técnica que através de fase gasosa determina a razão entre a massa e a 

carga (m/z) de íons na ordem de nanogramas ou picogramas considerada assim como 

uma técnica microanalítica de alta sensibilidade e poder de resolução. (COSTA; 

SCOTTI, 2012; OLIVEIRA; FILHO; GREGÓRIO, 2012).  

O sistema principal de escolha em CLAE-EM para a análise de produtos 

naturais é a ionização por electrospray (IES), outros sistemas também utilizados são 

o de ionização química a pressão atmosférica (IQPA) e a termospray (TSP). Essas 

técnicas são repletas de particularidades e de ampla aplicação. Quando combinadas, 

essas técnicas são capazes de analisar diversos componentes naturais apolares e 

polares. Mesmo com toda essa capacidade de fornecimento de dados químicos, ainda 

assim, para uma determinação estrutural completa e precisa se faz necessário a 

obtenção de dados de ressonância magnética nuclear (QUEIROZ, 2006). 

 

2.12 Ressonância Magnética Nuclear na elucidação estrutural de componentes 

químicos de produtos naturais 

 

A ressonância magnética nuclear pode ser considerada como técnica 

espectroscópica de maior credibilidade durante a elucidação estrutural onde, dados 

de RMN-1H, RMN-13C e DEPT (Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer) 

são utilizados de costume no início do processo fornecendo uma variedade de dados 

sobre a estrutura molecular envolvendo grupos funcionais de fragmentos em análise 

como: estado de hibridização de núcleos, o número e a natureza de seus vizinhos, 

informações sobre acoplamento entre núcleos vicinais, número de ligações, 

acoplamento de um dado par de núcleos, interação de pares de núcleos com o 

espaço, sempre com embasamento em dados da literatura (COSTA; SCOTTI, 2012; 

CAROLLO; DEMARQUE, 2012). 
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 Somente após separação prévia para obtenção de frações puras obtidas por 

coluna cromatográfica gerando constituintes isolados que serão secos e 

posteriormente solubilizados em solvente deuterado exigido para maior sensibilidade 

da técnica, é que componentes de produtos naturais são submetidos a análise por 

RMN, procedimentos esses que podem ser de grande complexidade frente ao objetivo 

final de elucidação (CAROLLO; DEMARQUE, 2012). 

 

2.13 Desenvolvimento e validação de métodos analíticos  

 

 Para o desenvolvimento de um compêndio oficial se faz necessário estudos 

tecnológicos embasados no conhecimento prévio botânico, agronômico, químico, 

farmacológico e toxicológico para posteriormente, por atribuições éticas, realizar 

ensaios clínicos. Esses critérios envolvem a segurança, eficácia e qualidade 

preconizadas pelas agências regulatórias de medicamentos com o objetivo de 

relacionar esses critérios a estudos científicos capazes de comprovar o controle de 

qualidade de um insumo através do desenvolvimento de tecnologias adequadas que 

garantam o monitoramento da produção de extratos vegetais (SIMÕES; SCHENKEL, 

2002).  

 Produtos exclusivamente de origem vegetal e fitoterápicos são amplamente 

utilizados no Brasil e de forma expansiva, porém sem a devida comprovação científica 

da eficácia e segurança de uso fato esse inaceitável. Fica assim evidente a 

necessidade de estabelecer e proporcionar critérios de avaliação estabelecidos no 

uso dos recursos naturais, matérias primas essas consideradas complexas e de 

grande valor social e econômico (SIMÕES; SCHENKEL, 2002; BASSANI; 

GONZÁLES; PETROVICK, 2005).  

 Para o desenvolvimento de uma metodologia analítica destinada a avaliação 

de um material de partida vegetal, exclusivamente se faz necessário determinar, 

monitorar e quantificar as substâncias denominadas marcadores analíticos que 

estejam presentes em todas as fases de um processo desde a obtenção da droga 

vegetal até o produto intermediário derivado vegetal (tinturas e extratos) bem como 

do produto final. A próxima etapa é a validação das técnicas de padronização 

quantitativas e qualitativas adequadas a esses marcadores assegurando assim 

abordagens de eficácia e segurança no uso da matéria prima vegetal (BASSANI; 

GONZÁLES; PETROVICK, 2005). 
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 Portanto, o desenvolvimento de método analítico para controle de qualidade e 

pesquisa envolve não só a avaliação, mas também a otimização dos parâmetros 

relacionados ao preparo da amostra, separação cromatográfica, detecção e 

quantificação. As etapas devem ser estudadas expressando um raciocínio pertinente 

ao metabólito de interesse (CAUSON, 1997; BHARDWAJ; DWIVEDI; AGARWAL, 

2015; SHARMA; SHAH, 2016).  

   A validação de métodos analíticos estabelece os testes e procedimentos a 

serem avaliados e objetiva, principalmente, assegurar que o método de análise 

funcione adequadamente para a finalidade a qual é destinado garantindo que seja 

capaz de produzir resultados confiáveis e reprodutíveis. Visa a diminuir ou controlar 

os fatores que levam à imprecisão ou inexatidão de um dado gerado (BRASIL, 2003).  

 Além de exercer alegações técnicas, justifica-se executar a validação por 

razões regulatórias. Apesar de não haver estabelecido especificamente uma norma a 

nível universal, diversos órgãos regulatórios como ANVISA e INMETRO no âmbito 

nacional e IUPAC, ISO e ICH no âmbito internacional proporcionam diretrizes e 

também recomendações para sua execução (RIBANI, 2004).  

 A Organização Mundial de Saúde (2005) define a validação como a avaliação 

sistemática de um procedimento analítico capaz de garantir que os resultados obtidos 

sejam adequados para a aplicação a qual o método é destinado. Através de estudos 

experimentais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, preconiza que um método 

analítico deve ser capaz de exercer credibilidade e confiança dos resultados (BRASIL, 

2003, INMETRO 2003). 

 

2.14 Parâmetros da validação do método analítico  

 

 De acordo com a Resolução RE nº 899, de 29 de maio de 2003 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Conferência Internacional de 

Harmonização dos Requisitos Técnicos para o Registro de Produtos Farmacêuticos 

para Uso Humano (ICH -International Conference On Harmonisation Of Technical 

Requirements For Registration Of Pharmaceuticals For Human Use) classificam-se os 

testes e parâmetros de validação dessa metodologia de acordo com a Tabela 1 (ICH, 

1995 a; ICH 1995 b; BRASIL, 2003). 
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Tabela 1 – Parâmetros e testes para validação do método analítico 

 

Parâmetro Identificação Teor 

Especificidade X X 

Linearidade n/a X 

Intervalo n/a X 

Precisão Intra Corrida n/a X 

Precisão Inter Corridas n/a X 

Exatidão n/a X 

Robustez n/a X 

Limite de Detecção n/a n/a 

Limite de Quantificação n/a n/a 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2003. 

 

 Todos os dados de acompanhamento dos testes e cálculos devem ser 

registrados e rastreáveis. Todos os equipamentos envolvidos na validação do método 

analítico devem estar devidamente qualificados (BRASIL, 2003). 

 Análises complementares necessárias para o correto doseamento dos 

constituintes majoritários como teor de umidade, testes de pureza e integridade da 

droga vegetal pulverizada, são preconizados pela quinta edição da Farmacopeia 

Brasileira (BRASIL, 2010 a). 

 

2.14.1 Seletividade / Especificidade 

 

 De acordo com a Resolução nº 899, a especificidade e seletividade é definida 

como a capacidade que o método possui de medir exatamente uma substância em 

presença de outros componentes tais como: fase móvel, diluente e componentes da 

matriz. Vem demonstrar a capacidade de seleção do método por meio da comparação 

entre substâncias com estruturas relacionadas que podem estar presentes (BRASIL, 

2003). 

 A IUPAC define como um mesmo critério os termos seletividade e 

especificidade, porém, eles se diferem entre si de acordo com o tipo de resposta 

esperada a ser reproduzido de forma que, se o método instrumental gerar uma 

resposta única para a substância de interesse pode ser chamado de específico e caso 

produza resposta para várias substâncias com capacidade de se diferenciar através 

da avaliação do perfil é determinado como seletivo (RIBANI, 2004).  
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 Como critério de aceitação, a Resolução estabelece que, em métodos 

cromatográficos deve-se avaliar a pureza dos picos cromatográficos a fim de 

comprovar a especificidade para o princípio ativo analisado através do uso, por 

exemplo, do auxílio de detector de arranjo de fotodiodos ou espectrometria de 

massas, o objetivo é demonstrar que o pico cromatográfico é atribuído a um só 

componente (BRASIL, 2003).  

 Para métodos cromatográficos, os parâmetros de separação a serem 

determinados e otimizados para inclusive obtenção da conformidade do sistema, 

conhecidos também pelo termo System Suitability, tais como número de pratos 

teóricos, resolução, fator de separação, fator de retenção e assimetria não podem 

apresentar variações significativas que comprometam a avaliação dos resultados 

(INMETRO, 2003; RIBANI, 2004 BHARDWAJ; DWIVEDI; AGARWAL, 2015; 

SHARMA; SHAH, 2016).  

 

2.14.2 Linearidade 

 

É a capacidade de uma metodologia analítica em demonstrar que os resultados 

obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro 

de um intervalo especificado onde a quantificação de determinada substância pode 

ser avaliada por padronização interna, padronização externa, superposição de matriz 

ou adição de substância padrão (BRASIL, 2003; INMETRO, 2003; RIBANI,2004). 

A padronização interna é definida como a razão entre as áreas obtidas em 

soluções de concentração conhecida da substância de interesse frente as de uma 

substância de estrutura química o mais semelhante possível a ela (denominada 

padrão interno). A superposição de matriz se refere a adição do padrão do analito em 

concentrações distintas conhecidas em uma matriz similar à da amostra isenta da 

substância de interesse. O método de adição padrão é o acréscimo do analito de 

interesse em quantidade exata e conhecida da amostra onde a determinação da 

concentração é obtida por extrapolação da curva analítica. O presente trabalho seguiu 

a quantificação dos marcadores majoritários através da padronização externa. Essa 

avaliação é definida pela preparação de concentrações distintas, conhecidas, em 

ordem crescente, da substância a ser quantificada. O resultado obtido para cada nível 

de concentração avaliado é disposto em um gráfico correlacionando suas respectivas 

áreas. Esse método de avaliação apresenta alta sensibilidade frente a pequenos erros 
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analíticos relacionados ao preparo e injeção das soluções padrão e amostra 

(RIBANI,2004). 

Em métodos cromatográficos, a relação entre a concentração do analito 

monitorado e sua área ou altura do sinal em medição (altura do pico) para 

quantificação é usado o modelo matemático de equação da reta onde, o resultado é 

expresso pela avaliação da regressão linear da curva analítica. O critério de 

coeficiente de correlação define estatisticamente como significativo quando o valor 

obtido para o ajuste do modelo linear apresentar um critério mínimo de 0,99 (BRASIL, 

2003; RIBANI, 2004).  

A ANVISA preconiza que a curva analítica deve conter no mínimo seis níveis 

de concentração equidistantes a fim de se estabelecer a linearidade das substâncias 

de interesse em avaliação (BRASIL, 2003). 

A fórmula matemática da equação da reta, responsável por correlacionar as 

duas variáveis (concentração versus resposta) é: 

 

y = ax + b 

 

Onde, y é a resposta da medida como por exemplo a área do pico em um 

método cromatográfico, x é a concentração do analito, a é a inclinação da curva de 

calibração (coeficiente angular) e b é a intersecção com o eixo y sempre que x for 

igual a zero (coeficiente linear). 

 

2.14.3 Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 

 

O Limite de Detecção é definido como a menor quantidade do analito presente 

em uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, 

sob as condições experimentais estabelecidas. O Limite de Quantificação é a menor 

quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada com precisão e 

exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas (BRASIL, 2003). 

O LD e o LQ podem ser avaliados pela curva analítica ou por relação sinal 

ruído. Para ambos os casos deverá ser preparado e analisado uma solução padrão 

da substância de interesse em concentrações baixas, conhecidas, a serem 

estabelecidas. O método de escolha de avaliação é o de determinação pela relação 

sinal ruído, esse método é aplicado apenas a técnicas analíticas cromatográficas 
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capazes de apresentar ruído na linha de base onde são comparadas medidas do sinal 

da substância de interesse em concentrações baixas e conhecidas, a serem 

estabelecidas de forma que, o LQ deverá apresentar uma razão sinal:ruído > 10 e o 

LD uma razão sinal:ruído 3 ≤ LD ≤ 9 (BRASIL, 2003; RIBANI, 2004; BHARDWAJ; 

DWIVEDI; AGARWAL, 2015; SHARMA; SHAH, 2016). 

Tanto a avaliação do limite de detecção quanto a avaliação do limite de 

quantificação representam uma atividade exploratória com o objetivo de desafiar a 

capacidade do método desenvolvido e foram avaliados nesse trabalho através da 

razão sinal ruído. 

 

2.14.4 Precisão 

 

A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série 

de medidas de uma mesma amostra capaz de prover dados de repetitividade, 

precisão intermediária e reprodutibilidade partindo de no mínimo 6 réplicas de preparo 

da solução amostra em concentração conhecida e pré-estabelecida (BRASIL, 2003). 

A repetitividade está diretamente ligada aos resultados de sucessivas medições 

de uma amostra em determinado método. Ela é avaliada pela precisão intra corrida 

que consiste na concordância entre os resultados dentro de um curto período de 

tempo sem variar o analista, instrumentação, local e procedimento de medição 

(BRASIL, 2003; INMETRO, 2003).  

A precisão intermediária, ou precisão inter corrida, consiste na concordância 

entre os resultados do mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes com 

analistas distintos e/ou variando os equipamentos (BRASIL, 2003; INMETRO, 2003). 

Já a avaliação da reprodutibilidade está relacionada a estudos de colaboração 

inter-laboratorial, amplamente efetuado em padronizações de métodos analíticos para 

aceite em compêndios oficiais como farmacopeias por exemplo (BRASIL, 2003; 

RIBANI, 2004). 

 

2.14.5 Exatidão 

 

Representa o grau de concordância entre os resultados individuais encontrados 

em um determinado ensaio e o valor de referência aceito como verdadeiro. Avalia 

erros aleatórios, erros sistemáticos e tendência através da recuperação do analito 
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adicionado à amostra. A exatidão é verificada após a especificidade e a linearidade 

serem estabelecidas, por um mínimo de nove determinações contemplando o 

intervalo linear do procedimento através de três concentrações teóricas baixa, média 

e alta, em triplicata de preparo para cada nível de solução teste. A recuperação pode 

ser calculada através da seguinte expressão (BRASIL, 2003): 

 

Recuperação (%) = Concentração média experimental x 100 

  Concentração teórica   

 

Como o ativo proveniente de um derivado vegetal trata-se de uma matriz 

complexa e não existe o placebo (extrato sem marcador), esse teste pode ser avaliado 

pela adição de padrão de referência de concentração conhecida a uma amostra da 

matéria-prima (extrato etanólico das raízes de G. vaga) a 50% (BRASIL, 2014 a).  

Extrair a substância de interesse para posteriormente, em uma solução 

considerada pura, realizar a determinação instrumental, pode levar a perdas 

consideráveis do analito resultando em desvios analíticos que são detectados na 

avaliação da recuperação (THOMPSON, 1999). 

 

2.14.6 Intervalo 

 

O intervalo especificado é a faixa entre os limites de quantificação superior e 

inferior de um método analítico. Normalmente é derivado do estudo de linearidade e 

depende da aplicação pretendida ao método. Deve atender os requisitos de precisão 

e exatidão do método analítico em validação (BRASIL, 2003). 

 

2.14.7 Robustez 

 
A robustez é a verificação da suscetibilidade do método em resistir a pequenas 

e deliberadas variações de parâmetros analíticos.  

Em um método cromatográfico, a variação de parâmetros como concentração 

de solvente orgânico, estabilidade das soluções, temperatura da fase estacionária e 

fluxo de fase móvel, diferentes lotes ou fabricantes de colunas por exemplo identificam 

o quanto os fatores intrínsecos e extrínsecos influenciam potencialmente ensaios de 
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transferência analítica de método (inter-laboratorial) e execução do método analítico 

entre diferentes analistas ou equipamentos (BRASIL, 2003; RIBANI, 2004). 

Pode ser avaliado a nível de reprodutibilidade dos resultados obtidos através 

da intervenção planejada durante a análise, por comparação a uma condição de 

referência (amostra controle), de modo que essas mudanças se mantenham em 

resposta dentro dos limites de seletividade, precisão e exatidão do método (RIBANI, 

2004).  

A influência do filtro utilizado no preparo da solução amostra para a 

instrumentação analítica, determinado como processo físico de separação de 

partículas dos fluídos através de um meio poroso capaz de reter totalmente ou 

parcialmente as partículas, refere-se a uma análise complementar de avaliação de 

influência na seletividade e recuperação do método analítico em validação. 

Já a estabilidade da solução, é responsável por determinar resultados 

confiáveis e reprodutíveis durante a avaliação de soluções padrão e amostra. A 

influência de tempo e temperatura de exposição pode gerar alterações do perfil 

cromatográfico bem como de recuperação do analito de interesse por formação de 

metabólitos provenientes da degradação dessas soluções em determinadas 

condições (RIBANI, 2004).  

 

3 OBJETIVOS 

 

Os objetivos desse trabalho são: 

 

a) Obter extratos dos caules e raízes de G. vaga Mart.;  

 

b) Avaliar preliminarmente os extratos obtidos com o emprego da cromatografia 

líquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos (CLAE-DAD); 

 

c) Isolar e purificar os constituintes químicos majoritários com o emprego de 

CLAE-DAD; 

 

d) Identificar os constituintes químicos majoritários isolados e purificados com o 

emprego das técnicas UV, ressonância magnética nuclear de hidrogênio e 

carbono 13; 
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e) A partir dos constituintes químicos majoritários isolados e identificados, 

desenvolver e validar metodologia em CLAE-DAD para a quantificação destes 

em extratos de G. vaga;  

 

f) Padronizar os extratos com relação ao teor dos constituintes majoritários na 

droga vegetal avaliando e otimizando os parâmetros: solvente extrator, 

proporção entre droga vegetal e solvente extrator e influência da temperatura 

durante a extração. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

4.1.1 Coleta e Identificação do Material Botânico 

A espécie Gomphrena vaga Mart. foi coletada em propriedade rural de Ubaí –

MG, município localizado na região norte de Minas Gerais, por Maria Sandra Ramos 

Queiroz em 02/07/10. A espécie não consta da Lista Oficial das Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçadas de Extinção (BRASIL, 2014 c). O material coletado foi 

georreferenciado (16°17’47.02’’S e 44°44’28.12”W, Altitude 589 m) e o material 

testemunho foi depositado no Herbário DIAM da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri sob o número 2008. A identificação botânica foi realizada pela 

Dra. Maria Salete Marchioretto, curadora do Herbarium Anchieta – PACA do Instituto 

Anchietano de Pesquisas/UNISINOS em São Leopoldo – RS, onde duplicata do 

material foi depositada sob o número 108902. 

 

4.1.2 Solventes e Soluções 

a) Solventes orgânicos: 

Os solventes orgânicos utilizados neste trabalho foram das marcas Synth® 

(etanol 95% grau PA, acetato de etila grau PA, metanol grau PA e álcool n-butílico 

grau PA) Panreac® (acetonitrila grau CLAE), Sigma Aldrich® (metanol deuterado) e 

J.T. Baker® (metanol grau CLAE). A água utilizada nos experimentos foi destilada em 

ultra purificador de água Gehaka® Master P&D. 
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b) Soluções: 

Foram preparadas soluções de etanol nas concentrações de 50%, 60%, 70%, 

80% e 90% a partir da mistura de etanol 95% grau PA e água ultra purificada medidos 

com auxílio de alcoômetro Gay Lussac. Cada solução foi homogeneizada em proveta 

de 1000 mL, aguardou-se até a solução atingir a temperatura ambiente para ajuste 

final. 

 

4.2 Equipamentos 

 

Foram utilizados neste trabalho os equipamentos pertencentes ao  

CESM – Unifesp Diadema: 

 

 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência CLAE-DAD Shimadzu®, modelo 

Prominence UFLC®, equipado com bomba quaternária LC-20AT, 

degaseificador online DGU-20A5, amostrador automatizado SIL-20ACHT, forno 

de coluna CTO-20A, detector SPD-M20A e unidade controladora CBM-20A;  

 

 Sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência da marca Agilent®,  modelo 

1260 Infinity, equipado com bomba quaternária, degaseificador online, 

amostrador automatizado, forno de colunas e detector DAD; 

 

  Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência semipreparativo CLAE-UV/Vis da 

marca Shimadzu®, equipado com duas bombas LC-6AD, degaseificador online 

DGU-20A5, amostrador automatizado SIL-20AHT, detector SPD20A e unidade 

controladora CBM-20A;  

 

 Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear Ultrashield TM Bruker®  

300 MHz.  

 

 Foram também utilizados os equipamentos pertencentes do LINS: 

 

 Evaporador Rotativo da marca Heidolph®, modelo Hei-Vap Precision; 
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 Balança analítica da marca Adventur Ohaus® AR2140; 

 

 Pipeta automática de 200 µL da marca Eppendorf®;  

 

 Pipeta automática de 1000 µL da marca Eppendorf®. 

  

Foi utilizado o Concentrador Rotativo à Vácuo (SpeedVac) da marca 

Labconco®, modelo CentriVap DNA Vacuum Concetrator proveniente da Plataforma 

Proteômica da UNIFESP campus Diadema.  

 

4.3 Pulverização do material vegetal 

 

Para esse trabalho, foi utilizado material tratado por Fernandes (2014). O 

material passou por um processo de segregação em raízes, caules e folhas sendo 

posteriormente seco em estufa de ar circulante Biopar® S480AT a cerca de 40º C, 

durante 14 dias. Após esse período, foi pulverizado em moinho de facas Marconi®, 

obtendo dessa forma 1041,4 g de raízes, 4325,3 g de caule, onde 200 g das raízes e 

200 g do caule foram empregados nesse projeto. As amostras secas foram embaladas 

em sacos de polietileno, etiquetadas para correta identificação e armazenadas em 

local seco, arejado, ao abrigo da luz, sem acesso de insetos, roedores ou poeira 

conforme as Boas Práticas Agrícolas (BPA) de plantas medicinais, aromáticas e 

condimentares: orientações gerais para o cultivo I (BRASIL, 2013) no Laboratório de 

Insumos Naturais e Sintéticos (LINS) da Unifesp, Campus Diadema.  

 

4.4 Preparo do extrato etanólico bruto das raízes e do extrato etanólico bruto 

dos caules de G. vaga 

 

Foram preparados extratos etanólicos das raízes e caules de G. vaga.  

Para o preparo da solução extrato etanólico das raízes, foi pesado em balança 

analítica cerca de 100 g do material pulverizado que posteriormente foi transferido 

para frasco âmbar onde foi adicionado 1 L de solvente solução etanol 70% medido 

com auxílio de proveta graduada. A solução foi homogeneizada e para a extração foi 

mantida através de maceração pelo período de uma semana. Após a maceração, os 
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extratos foram filtrados através de algodão e concentrados em evaporador rotativo 

Heidolph® Hei-Vap, a 40°C sob pressão reduzida. O processo de extração foi repetido 

conforme descrito por mais duas vezes visando o esgotamento do material vegetal 

por exaustão.  

Para o preparo da solução extrato etanólico dos caules foi seguido o mesmo 

procedimento descrito no parágrafo acima, porém a solução solvente utilizada foi a 

solução etanol 95%. 

Os extratos etanólicos obtidos foram transferidos para frascos âmbar 

previamente tarados, os quais foram submetidos a secagem final a temperatura 

ambiente em dessecador sob vácuo contendo sílica gel. 

 

4.5 Análise em CLAE-DAD do extrato etanólico 70% das raízes e do extrato 

etanólico 95% dos caules de G. vaga 

 

4.5.1 Preparo da amostra 

Foi preparada uma solução amostra de extrato etanólico 70% das raízes e uma 

solução amostra extrato etanólico 95% dos caules de G. vaga na concentração teórica 

alvo de 2 mg/mL em metanol grau CLAE. Adicionou-se 20% da capacidade do balão 

volumétrico com metanol, sendo então submetido a sonicação por 20 minutos. Em 

seguida, as amostras são homogeneizadas e esperou-se a solução atingir 

temperatura ambiente. Completou-se o volume com metanol e foi realizada nova 

homogeneização. Filtrou-se em membrana HV-PVDF 0,2 μm com diâmetro de 13 mm 

e transferiu-se diretamente para vial individual previamente identificado. 

 

4.5.2 Sistema Cromatográfico 

 

Para análise preliminar dos extratos e análise das frações durante a etapa de 

fracionamento em CLAE semipreparativa, foi empregado o cromatógrafo líquido de 

alta eficiência Shimadzu®, equipado com bomba quaternária LC-20AT, degaseificador 

DGU-20A5, forno de coluna CTO-20A, amostrador e injetor automatizado SIL-20AC 

HT e detector de arranjo de diodos (DAD) SPD-M20A. 

Foi utilizada uma coluna Phenomenex® modelo Luna C18(2), com partículas de 

3 μm, com dimensões de 150 mm de comprimento por 4,6 mm de diâmetro interno. 
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Como fase móvel na análise em CLAE-DAD preliminar foi empregado o 

gradiente desenvolvido por Fernandes (2014), composto pela fase A (água ultra 

purificada) e fase B (acetonitrila grau CLAE) conforme demonstrado na Tabela 2, com 

fluxo de 0,8 mL/min e detecção de 190 a 800 nm e injeção de 20 μL de amostra.  

 

Tabela 2 – Gradiente da fase móvel utilizado na análise preliminar em CLAE-DAD do extrato etanólico 

das raízes e dos caules de G. vaga. 

 

Tempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 90 10 

5 90 10 

45 0 100 

50 0 100 

52* 90 10 

60* 90 10 

Fonte: Extraído de Fernandes, 2014.  

*Reequilíbrio da coluna cromatográfica 

 

Posteriormente, devido ao tempo de análise elevado (60 minutos) foi 

desenvolvido um gradiente otimizado para um menor tempo de análise (23 minutos) 

para avaliação em etanol 70% das raízes de G. vaga e as frações acetato de etila, n-

butanólica e aquosa remanescente oriundas da partição líquido-líquido deste, assim 

como para as frações obtidas a partir do fracionamento em CLAE semipreparativa das 

frações n-butanólica e aquosa remanescente. Este gradiente otimizado está 

representado na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Gradiente otimizado da fase móvel utilizado na análise em CLAE-DAD. 

 

Tempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 90 10 

4 90 10 

15 60 40 

16 0 100 

17 0 100 

18* 90 10 

23* 90 10 

Fonte: Autoria própria.  

*Reequilíbrio da coluna cromatográfica 

 

4.6 Partição líquido-líquido do extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga 

 

O extrato etanólico bruto seco das raízes de G. vaga (11,19 g) foi 

ressuspendido em 500 mL água ultra purificada. Após decantação, o sobrenadante foi 

particionado exaustivamente em funil de separação com solventes em polaridade 

crescente iniciando com acetato de etila (5 partições de 100 mL cada) e depois com 

álcool n-butílico (10 partições de 100 mL cada), obtendo-se as frações acetato de etila, 

n-butanólica e aquosa remanescente. 

Essas frações foram coletadas, concentradas individualmente em evaporador 

rotativo Heidolph® Hei-Vap, a 40°C sob pressão reduzida e transferidas com auxílio 

de metanol grau CLAE em quantidade mínima para frascos âmbar previamente 

identificados e tarados, os quais foram submetidos a secagem final a temperatura 

ambiente e posteriormente em dessecador sob vácuo contendo sílica gel. 

A metodologia para obtenção e fracionamento por partição das raízes de G. 

vaga podem ser visualizadas através do Fluxograma 1 a seguir.  
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Fluxograma 1 - Obtenção e fracionamento por partição das raízes de G. vaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Fracionamento das frações n-butanólica e aquosa remanescente 

oriundas do extrato etanólico 70% de raízes de G. vaga em CLAE-UV de 

sistema Semipreparativa 

 

Optou-se pelo fracionamento do extrato etanólico em CLAE-UV 

semipreparativa, pois de acordo com Fernandes (2014), os fracionamentos realizados 

em colunas Sephadex LH-20 e Amberlite XAD-2 não apresentaram resolução no 

isolamento dos constituintes majoritários dos extratos e suas frações, uma vez que os 

dois ecdisteroides majoritários somente conseguiram ser separados por CLAE em 

coluna C-18.  

Fração Aquosa 
Remanescente  

Material seco e 
Pulverizado 

Maceração 
Exaustiva com 

Etanol 70% 

Concentração em 
Rotaevaporador 

Partição  
Líquido-líquido 

Fração  
n-Butanólica 

Fração  
Acetato de Etila 

Filtração 

Extrato Etanólico Bruto 
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Alíquotas das frações n-butanólica e aquosa remanescente, após a secagem 

total, foram ressuspendidas em metanol grau CLAE na concentração de 50 mg/mL 

onde foram transferidas diretamente para vials individuais de 1,0 mL do tipo Shell para 

o fracionamento em CLAE-UV semipreparativa. 

O fracionamento em escala semipreparativa foi efetuado em cromatógrafo 

líquido de alta eficiência Shimadzu® equipado com duas bombas LC-6AD com um 

canal cada, degaseificador, amostrador e injetor automatizado SIL-20A HT, detector 

UV-Vis SPD-20A e controlador CBM-20.  

Foi utilizada coluna Ascentis® Supelco C18, com dimensões 25 cm de 

comprimento por 10 mm de diâmetro interno e partículas de 5 μm. A eluição foi feita 

em gradiente, sendo a fase móvel constituída pela fase A (água ultra purificada) e fase 

B (acetronila grau CLAE), conforme demonstrado na Tabela 4. O fluxo foi de 4,0 

mL/minuto e a detecção em ultravioleta nos comprimentos de onda de 245 nm e 270 

nm. Foram realizadas injeções de 1000 μL cada, sendo efetuadas 28 injeções para a 

fração n-butanólica e 22 injeções para a fração aquosa remanescente. 

 

Tabela 4 – Gradiente de eluição utilizado como fase móvel no fracionamento em CLAE-DAD de sistema 

semipreparativa. 

 

Tempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 90 10 

8 90 10 

30 60 40 

31 0 100 

34 0 100 

35* 90 10 

40* 90 10 

Fonte: Autoria própria.  

*Reequilíbrio da coluna cromatográfica 

  



64 
 

4.8 Caracterização físico-química da droga vegetal 

 

4.8.1 Perda por dessecação 

Cerca de 2,0 g da droga vegetal (planta desidratada e pulverizada) foram 

transferidos para vidro de relógio seco e tarado. Este foi mantido em estufa a 105ºC 

por tempo suficiente até peso constante, 2 horas. Desta forma, calculou-se a 

porcentagem de voláteis presentes na amostra, incluindo a água conforme 

preconizado pela Farmacopeia Brasileira volume 1 quinta edição (BRASIL, 2010 a). 

 

4.8.2 Determinação de cinzas totais 

Transferiu-se cerca de 1,0 g da droga vegetal (planta desidratada e 

pulverizada) para um cadinho de porcelana, previamente pesado e tarado. Incinerou-

se a amostra a 600 ± 25 ºC conforme preconizado pela Farmacopeia Brasileira volume 

1 quinta edição (BRASIL, 2010 a). O resultado é expresso em % m/m. 

 

4.9 Desenvolvimento do método analítico em CLAE-DAD para identificação e 

quantificação dos marcadores presentes no extrato etanólico 70% das 

raízes de G. vaga 

 

4.9.1 Preparo da amostra para quantificação 

Foi preparada uma solução amostra de extrato etanólico das raízes de G. vaga 

tal qual descrito no item 4.5.1 desse documento. 

 

4.9.2 Sistema Cromatográfico 

O sistema cromatográfico de escala analítica consistiu em um cromatógrafo 

líquido de alta eficiência ultrarrápido (Agilent® 1260 Infinity) equipado com bomba 

quartenária, degaseificador, detector de arranjo de diodos (DAD), amostrador e injetor 

automatizados e forno de coluna.  

Foi utilizada uma coluna Phenomenex® modelo Luna C18(2), com partículas de 

3 μm, com dimensões de 150 mm de comprimento por 4,6 mm de diâmetro interno. 

Por motivos de carry over no método preliminar de 23 minutos, onde foi 

detectado retenção de analito na coluna cromatográfica, na análise em CLAE-DAD foi 

empregado o gradiente aperfeiçoado abaixo (Tabela 5) composto pela fase A (água 



65 
 

ultra purificada) e pela fase B (acetonitrila grau CLAE), com fluxo de 0,8 mL/min, 

detecção de 190 a 800 nm e injeção de 20 μL de amostra. 

 

Tabela 5 – Gradiente da fase móvel utilizado na validação em CLAE-DAD do extrato etanólico 70% 

das raízes de G. vaga. 

 

Tempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 90 10 

4 90 10 

15 60 40 

16 0 100 

26 0 100 

27* 90 10 

35* 90 10 

Fonte: Autoria própria.  

*Reequilíbrio da coluna cromatográfica 

 

4.9.3 Critério de escolha dos marcadores para padronização externa e validação do 

método analítico  

 

Os marcadores escolhidos foram aqueles identificados como majoritários na 

amostra extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga e otimizados através de suas 

respectivas solubilidades avaliadas frente aos solventes orgânicos durante a partição 

para obtenção das frações acetato de etila, n-butanol e aquosa remanescente. As 

frações que apresentarem maior rendimento para cada um dos marcadores 

majoritários foram, portanto as de escolha para a padronização externa e respectiva 

validação do método analítico. 

 

4.9.4 Determinação de potência dos marcadores.  

 

Quando um padrão de referência, a ser utilizado durante a validação de um 

método analítico, não for uma substância reconhecida por Farmacopeia, espera-se 

que apresente alto grau de pureza a ser avaliado durante sua caracterização 

garantindo não só sua identidade, mas também teor, qualidade, pureza e potência 

(BRASIL, 2010 b). 
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A potência está diretamente relacionada a qualidade e a pureza da substância 

é calculada a fim de se obter o valor mais próximo o possível da real concentração 

das substâncias isoladas em solução, e realizar se necessário, correção de pesagem 

para correta quantificação de cada substância. 

As potências podem ser calculadas com base no perfil cromatográfico, através 

de avaliação da pureza cromatográfica, juntamente com a avaliação do teor de 

solventes residuais que nesse trabalho foi realizado por gravimetria, tal qual 

preconizado pela quinta edição da Farmacopeia Brasileira, adaptada ao Concentrador 

Rotativo à Vácuo (SpeedVac) Labconco® devido à baixa quantidade de marcador que 

impossibilitou o uso de outras técnicas como análise termogravimétrica (TGA). 

 

4.9.5 Critério de escolha do melhor método de extração das raízes de G. vaga 

 

A determinação do melhor método de extração para otimização do rendimento 

dos componentes majoritários, em raiz pulverizada de G. vaga, é realizado através de 

comparação da eficácia da extração entre diferentes concentrações de um solvente e 

condições de preparo da amostra. Serão, portanto, avaliados a influência do solvente 

extrator, otimização da relação droga-solvente extrator e otimização de extração por 

aquecimento conforme protocolos descritos abaixo.  

 

a) Avaliação da concentração do solvente extrator 

 

Foi avaliado o solvente extrator etanol-água, respectivamente, nas proporções 

60:40, 70:30, 80:20, 90:10 e 100% de etanol.  

As amostras foram preparadas em triplicata transferindo-se aproximadamente 

1,0 g de raízes pulverizadas para balão volumétrico de 10 mL. Adicionou-se 20% da 

capacidade do balão volumétrico de solvente extrator, posteriormente a amostra foi 

submetida a sonicador por 30 minutos. Em seguida, a amostra foi homogeneizada e 

esperou-se a solução atingir temperatura ambiente. Completou-se o volume com o 

solvente extrator e foi realizada nova homogeneização. Filtrou-se uma alíquota em 

membrana HV-PVDF 0,2 μm com diâmetro de 13 mm e transferiu-se diretamente para 

vial individual previamente identificado a ser analisado em CLAE-DAD. 

Como referência, os resultados obtidos para cada concentração de solvente 

extrator, foram comparados a uma amostra controle de preparo em solvente extrator 
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água 100% por infusão, mantendo a droga vegetal em contato com o extrator por 15 

minutos, simulando a condição descrita pelo uso popular da planta.  

 

b) Avaliação de otimização da relação droga-solvente extrator 

 

Após avaliar os resultados e selecionar assim o melhor solvente extrator, ou 

seja, o solvente que extrair em maior concentração os dois marcadores majoritários 

de G. vaga, efetuou com esse a avaliação da proporção droga-solvente extrator. 

As amostras foram preparadas em triplicata transferindo-se aproximadamente 

1,0 g de raízes pulverizadas para 2,5 mL, 5 mL e 10 mL de solvente extrator etanol-

água. Cada uma das soluções preparadas foi submetida à sonicador por 30 minutos. 

Em seguida, as amostras foram homogeneizadas e esperou-se a solução atingir 

temperatura ambiente. Completou-se o volume com o solvente extrator e foi realizada 

nova homogeneização. Filtrou-se uma alíquota em membrana HV-PVDF 0,2 μm com 

diâmetro de 13 mm e transferiu-se diretamente para vial individual previamente 

identificado a ser analisado em CLAE-DAD. 

Como referência, os resultados obtidos para cada proporção de droga vegetal-

solvente extrator, foram comparados a uma amostra controle de preparo em solvente 

extrator água 100% por infusão, mantendo a droga vegetal em contato com o extrator 

por 15 minutos, simulando a condição descrita pelo uso popular da planta.  

 

c) Avaliação de otimização de extração por aquecimento 

 

Após avaliar os resultados e selecionar assim a melhor concentração do 

solvente extrator (item a) e também a melhor proporção de droga vegetal-solvente 

extrator (item b), comprovar experimentalmente a influência de diferentes 

temperaturas sendo elas 30 ºC, 40 ºC e 50 ºC com o propósito de determinar a que 

possibilita melhor extração dos marcadores majoritários de G. vaga. 

As amostras foram preparadas em triplicata para cada condição de temperatura 

a ser avaliada. Foi transferido aproximadamente 1,0 g das raízes pulverizadas com a 

concentração e quantidade correspondente de solvente extrator etanol-água 

(conforme itens a e b). As soluções foram submetidas a cada uma das temperaturas 

para extração controladas através de banho de aquecimento por 30 minutos. Em 

seguida, após as soluções atingirem a temperatura ambiente, completou-se o volume 
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com o solvente extrator e homogeneizou-se. Foi realizada na sequência filtração em 

membrana HV-PVDF com poros de 0,2 μm e diâmetro de 13 mm. O filtrado obtido foi 

transferido para vial individual de 2 mL, previamente identificado para posterior análise 

em CLAE-DAD. 

Como referência, os resultados obtidos para cada temperatura testada, serão 

comparados à amostra sem a influência de temperatura, como controle.  

 

4.9.6 Curva analítica para quantificação de rotina por método de padronização 

externa 

 

A curva analítica foi preparada em triplicata de injeções a partir de uma solução 

mãe (solução estoque) de concentração conhecida obtendo níveis em ordem 

decrescente por diluição seriada.  

As diluições foram realizadas através do auxílio de pipeta automática de 1000 

µL. Foi preparada uma solução estoque para cada um dos marcadores em 

concentração teórica de 2,35 mg/mL e realizou as diluições conforme níveis abaixo a 

fim de se obter as respectivas concentrações: 

 

 Intervalo 6 = 0,5 mL = 587,50 µg/mL 

4 x*   2 mL   
      
 Intervalo 5 = 0,5 mL = 146,88 µg/mL 

16 x*   2 mL   
      
 Intervalo 4 = 0,5 mL = 36,72 µg/mL 

64 x*   2 mL   
      
 Intervalo 3 = 0,5 mL = 9,18 µg/mL 

256 x*   2 mL   
      
 Intervalo 2 = 0,5 mL = 2,30 µg/mL 

1024 x*   2 mL   
      
 Intervalo 1 = 0,5 mL = 0,57 µg/mL 

   2 mL   
* Diluição em relação a solução estoque. 
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Cada uma das soluções preparadas foi submetida a filtração em filtro de HV-

PVDF 0,2 μm com diâmetro de 13 mm e transferida diretamente para vials individuais 

previamente identificados a serem analisadas em CLAE-DAD. As áreas geradas 

foram utilizadas para a elaboração das respectivas curvas analíticas avaliadas. 

 

4.10 Validação do método analítico em CLAE-DAD para identificação e 

quantificação dos marcadores presentes em extrato etanólico 70% das 

raízes de G. vaga 

 

4.10.1 Seletividade 

 

A seletividade foi avaliada para o extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga 

em solução contendo 2,0 mg/mL, solução diluente metanol (branco), solução 

contendo o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona na concentração de 36,7 µg/mL em 

metanol e solução contendo o marcador 20-hidroxiecdisona na concentração de 36,7 

µg/mL em metanol.  

O software OpenLab®, calcula a pureza de pico com base nos espectros e suas 

diferenças podendo gerar um valor numérico para caracterizar o grau de 

dissimilaridade dos espectros de pico, chamado fator de similaridade, que avalia a 

combinação entre os espectros de um pico para o outro. Várias técnicas estatísticas 

estão disponíveis para comparação de espectros. Uma vez que os espectros em UV-

Visível são específicos para substâncias avaliadas em um comprimento de onda fixo, 

o coeficiente de redução mínima de todas as absorbâncias no mesmo comprimento 

de onda apresenta um resultado mais confiável. Se um fator de similaridade 

apresentar como resultado o valor de 0, representa não coincidência e um resultado 

de 1000 indica que os espectros são idênticos. Os resultados podem ser interpretados 

de modo que, o fator de similaridade ideal é o que apresentar valor superior a 995, já 

valores inferiores a 990 porém superiores a 900 representam que a similaridade deve 

ser melhor avaliada (STAHL, 2003). 

 O cálculo da pureza cromatográfica, em resumo, comprova a homogeneidade 

espectral do pico garantindo que esse é atribuído a um único componente. A ANVISA 

preconiza que não existe um valor padrão, a avaliação é realizada considerando 

equipamento (marca e tipo), técnica cromatográfica e metodologia desenvolvida 

(ANVISA, 2017 a). 
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4.10.2 Linearidade 

 

O ensaio foi realizado preparando curvas analíticas com 6 níveis de intervalo, 

através de uma diluição seriada em ordem decrescente, a partir de uma solução 

estoque de concentração conhecida.  

 As diluições foram realizadas através do auxílio de pipeta automática de 1000 

µL. Preparou uma solução estoque para cada um dos marcadores em concentração 

teórica de 2,35 mg/mL e realizou as diluições, de forma seriada, para balões 

volumétricos de 2 mL, completou-se o volume com metanol, de forma a obter pontos 

equidistantes, cobrindo o intervalo de 0,6 µg/mL a 587,5 µg/mL em concentração para 

cada um dos marcadores, conforme descrito abaixo.  

 

 Intervalo 6 = 0,5 mL = 587,50 µg/mL 

4 x*   2 mL   
      
 Intervalo 5 = 0,5 mL = 146,88 µg/mL 

16 x*   2 mL   
      
 Intervalo 4 = 0,5 mL = 36,72 µg/mL 

64 x*   2 mL   
      
 Intervalo 3 = 0,5 mL = 9,18 µg/mL 

256 x*   2 mL   
      
 Intervalo 2 = 0,5 mL = 2,30 µg/mL 

1024 x*   2 mL   
      
 Intervalo 1 = 0,5 mL = 0,57 µg/mL 

   2 mL   
* Diluição em relação a solução estoque. 

 

Cada uma das soluções preparadas foi submetida a filtração em filtro de  

HV-PVDF 0,2 μm com diâmetro de 13 mm e transferidas diretamente para vials 

individuais previamente identificados a serem analisadas em CLAE-DAD. As áreas 

geradas foram utilizadas para a elaboração das respectivas curvas analíticas 

avaliadas. 
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4.10.3 Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 

Tanto o limite de detecção quanto o limite de quantificação foram determinados 

através da análise de sinal-ruído obtido por avaliação da linha de base do método 

analítico em validação. Foram preparadas soluções de concentração decrescente, a 

partir da solução mãe da linearidade, com o objetivo de se alcançar a menor 

concentração da substância (1α,20R-diidroxiecdisona e 20-hidroxiecdisona) capaz de 

ser detectada e também integrada.  

As concentrações de LD e LQ são as que seguem abaixo, as diluições foram 

realizadas através do auxílio de pipeta automática calibrada de 1000 µL. Preparou 

uma solução estoque para cada um dos marcadores em concentração teórica de 2,35 

mg/mL e realizou as diluições para balões volumétricos de 2 mL, completou-se o 

volume com metanol, de forma a obter pontos equidistantes, cobrindo o intervalo de 

0,04 µg/mL a 587,50 µg/mL em concentração para cada um dos marcadores, 

conforme descrito abaixo. 

 

 Intervalo 6 = 0,5 mL = 587,50 µg/mL 

4 x*   2 mL   
      
 Intervalo 5 = 0,5 mL = 146,88 µg/mL 

16 x*   2 mL   
      
 Intervalo 4 = 0,5 mL = 36,72 µg/mL 

64 x*   2 mL   
      
 Intervalo 3 = 0,5 mL = 9,18 µg/mL 

256 x*   2 mL   
      
 Intervalo 2 = 0,5 mL = 2,30 µg/mL 

1024 x*   2 mL   
      
 Intervalo 1 = 0,5 mL = 0,57 µg/mL 

4096 x*   2 mL   
      
 LQ = 0,5 mL = 0,14 µg/mL 

16384 x*   2 mL   
      
 LD = 0,5 mL = 0,04 µg/mL 
   2 mL   

* Diluição em relação a solução estoque. 
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Cada uma das soluções LD e LQ preparadas para esse teste foi submetida a 

filtração em filtro de HV-PVDF 0,2 μm com diâmetro de 13 mm e transferida 

diretamente para vials individuais previamente identificados a serem analisadas em 

CLAE-DAD. As áreas geradas foram utilizadas para a elaboração das respectivas 

curvas analíticas avaliadas. 

   

4.10.4 Precisão 

 

O teste foi realizado com 06 (seis) soluções amostra extrato etanólico 70% das 

raízes de G. vaga preparadas de acordo com o método analítico na concentração de 

2,0 mg/mL conforme descrito no item 4.5.1. Foram avaliadas a repetitividade, 

expressando os resultados frente a quantificação de cada substância marcadora e ao 

desvio padrão relativo das injeções, e a precisão intermediária onde as mesmas 

condições experimentais foram avaliadas, porém em dias diferentes.  

 

4.10.5 Exatidão 

 

Avaliou-se a exatidão através da recuperação de cada um dos marcadores nas 

raízes de G. vaga após serem submetidas a extração com etanol 70%. A recuperação 

(Rc) é definida como a proporção da quantidade da substância de interesse, 

adicionada na porção analítica do material teste, que é extraída e passível de ser 

quantificada (BRASIL, 2003). 

Foi utilizada uma amostra a 50% preparada conforme descrito no item 4.5.1 e 

a ela foi adicionada quantidades suficientes de padrão com auxílio de pipetas 

automáticas de 200 µL e 1000 µL para obter as concentrações teóricas baixa (intervalo 

1 da linearidade), média (intervalo 4 da linearidade) e alta (intervalo 6 da linearidade), 

em triplicata, segundo estabelecido no item 4.10.2 a fim de abranger o intervalo de 

linearidade de aplicação do método. 

 

a) Amostra controle 

 

Foi pesada cerca de 50 mg do extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga 

para balão volumétrico de 50 mL. Foram adicionados 10 mL de metanol, sendo então 

submetido a sonicação por 20 minutos. Em seguida, a amostra foi homogeneizada e 
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esperou-se a solução atingir temperatura ambiente. Completou o volume com metanol 

e foi realizada nova homogeneização. Filtrou-se em membrana HV-PVDF 0,2 μm com 

diâmetro de 13 mm e transferiu-se diretamente para vial individual previamente 

identificado. Foi obtida a concentração teórica de 1 mg/mL de extrato. 

 

b) Nível baixo   

 

Foi pesado cerca de 50 mg do extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga 

para balão volumétrico de 50 mL. Foram adicionados 13 µL da solução estoque da 

linearidade (conforme item 4.10.2) e 10 mL de metanol, sendo então submetido a 

sonicação por 20 minutos. Em seguida, a amostra foi homogeneizada e esperou-se a 

solução atingir temperatura ambiente. Completou-se o volume com metanol e foi 

realizada nova homogeneização. Filtrou-se em membrana HV-PVDF 0,2 μm com 

diâmetro de 13 mm e transferiu-se diretamente para vial individual previamente 

identificado. Foram obtidas as concentrações teóricas de 1 mg/mL de extrato e  

0,57 µg/mL de cada marcador. 

 

c) Nível médio  

 

Foi pesado cerca de 1,0 mg do extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga 

para balão volumétrico de 1,0 mL. Foram adicionados 15,6 µL da solução estoque da 

linearidade (conforme item 4.10.2) e 200 µL de metanol, sendo então submetido a 

sonicação por 20 minutos. Em seguida, a amostra foi homogeneizada e esperou-se a 

solução atingir temperatura ambiente. Completou-se o volume com metanol e foi 

realizada nova homogeneização. Filtrou-se em membrana HV-PVDF 0,2 μm com 

diâmetro de 13 mm e transferiu-se diretamente para vial individual previamente 

identificado. Foram obtidas as concentrações teóricas de 1 mg/mL de extrato e 36,7 

µg/mL de cada marcador. 

 

d) Nível alto  

 

Foi pesado cerca de 1,0 mg do extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga 

para balão volumétrico de 1,0 mL. Foram adicionados 250,0 µL da solução estoque 

da linearidade (conforme item 4.10.2) e 200 µL de metanol, sendo então submetido a 



74 
 

sonicação por 20 minutos. Em seguida, a amostra foi homogeneizada e esperou-se a 

solução atingir temperatura ambiente. Completou-se o volume com metanol e foi 

realizada nova homogeneização. Filtrou-se em membrana HV-PVDF 0,2 μm com 

diâmetro de 13 mm e transferiu-se diretamente para vial individual previamente 

identificado. Foram obtidas as concentrações teóricas de 1 mg/mL de extrato e 587,5 

µg/mL de cada marcador. 

 

4.10.6 Robustez 

 

O teste foi realizado com o preparo de uma solução amostra extrato etanólico 

70% das raízes de G. vaga de acordo com o método analítico na concentração de 2,0 

mg/mL conforme descrito no item 4.5.1. Foram avaliadas as alterações de parâmetro 

conforme o apresentado no Quadro 2.  

Para a avaliação da estabilidade da solução, seguiu-se com o preparo da 

amostra tal qual o item 4.5.1, porém com concentração teórica de extrato de 10,0 

mg/mL. Diferente dos demais testes da validação, os testes de estabilidade da solução 

e filtro foram avaliados no equipamento Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência 

CLAE-DAD Shimadzu® do CESM. O sinal de intensidade e área das substâncias, 

quando comparados entre equipamentos distintos, pode apresentar divergência 

principalmente em casos que a célula de detecção entre esses for diferente.  

O resultado foi analisado por meio da comparação entre a concentração obtida 

em cada item e a concentração da amostra referência, sendo que a variação esperada 

é a de ≤ 5 %.  

Os parâmetros de adequabilidade do sistema foram verificados a fim de 

confirmar que não houve interferência significativa. Constatando-se a susceptibilidade 

do método, essas deverão ser controladas e as precauções devem ser incluídas no 

procedimento do método analítico. O método é robusto se houver reprodutibilidade de 

resultados na mudança dos parâmetros analisados. 
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Quadro 2 – Parâmetros e critérios de validação para Robustez 

 

Parâmetro Critério sugerido 

Estabilidade das soluções analíticas 24 horas 

Diferentes lotes ou fabricantes de colunas Conforme método 

Temperatura ± 5 °C 

Fluxo da fase móvel ± 0,1 mL/min 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2003.  

 

4.10.7 Influência do filtro 

 

Foi utilizada solução amostra preparada conforme metodologia analítica (item 

4.5.1) com os seguintes critérios:  

 

a) Condição controle 

 

Transferiu uma porção da solução amostra sem filtração para tubo do tipo 

Falcon de 15 mL. Esta solução foi centrifugada a 10000 rpm por 5 minutos, 

posteriormente uma alíquota do sobrenadante foi transferida diretamente para o vial. 

Essa solução é utilizada para comparação com os diferentes processos de filtração. 

 

 

b) Condição sem descarte 

 

Filtrou-se uma porção da solução amostra utilizando cada um dos filtros sem 

descarte, sendo o filtrado diretamente transferido para o vial: PVDF 0,2 μm com 

diâmetro de 13 mm, PTFE 0,22 µm com diâmetro de 13 mm e Nylon 0,2 µm com 

diâmetro de 22 mm. 

 

c) Condição com descarte de 2 mL 

 

Filtrou-se uma porção da solução amostra utilizando cada um dos filtros 

descartando 2 mL do filtrado e coletando o volume posterior diretamente para o vial: 

PVDF 0,2 μm com diâmetro de 13 mm, PTFE 0,22 µm com diâmetro de 13 mm e 

Nylon 0,2µm com diâmetro de 22 mm. 
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Recuperação para Avaliação do Filtro: 

 

Rc = Rf x 100 

  Rs   

 

Onde: 

Rc = Recuperação 

Rs = Resposta sem filtração (Centrifugada) 

Rf = Resposta com determinada condição de filtração. 

 

Para avaliar a recuperação, comparou-se o perfil cromatográfico das amostras 

utilizando os diferentes filtros em relação a solução não filtrada (centrifugada). 

Verificaram-se possíveis interferências dos mesmos e a recuperação esperada deve 

estar dentro do intervalo de ± 5,0% (95,0% – 105,0%).  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Rendimento obtido com o preparo dos extratos brutos 

 

O rendimento obtido no preparo do extrato etanólicos de raízes 70% e caules 

95% de G. vaga foi de 14,83% e 10,01%, respectivamente. Os resultados estão 

demonstrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Rendimento dos extratos brutos de G. vaga. 

 

Extrato Material Vegetal (g) Massa do Extrato (g) Rendimento (%) 

Extrato etanólico 70% (raízes) 100 14,8300 14,83 

Extrato etanólico 95% (caule) 100 10,0100 10,01 

Fonte: Autoria própria.  
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5.2 Análise preliminar em CLAE-DAD dos extratos e das frações 

 

5.2.1 Análises em CLAE-DAD dos extratos etanólicos dos caules e raízes de G. vaga 

 

A cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector de fotodiodos 

(CLAE-DAD) é umas das técnicas mais amplamente utilizadas atualmente tanto para 

análise quanto para o isolamento de substâncias provenientes de produtos naturais 

como são os extratos de plantas. Os espectros obtidos no UV são capazes de fornecer 

informações sobre a classe de substâncias detectadas (QUEIROZ; HOSTETTMANN, 

2006).  

Para que o analito possa ser detectado através de absorção de luz na região 

do ultravioleta-visível, é necessário que ele apresente um grupo cromóforo o que 

resulta em um dado preliminar na obtenção de informação estrutural. A fase 

estacionária, ou coluna cromatográfica, de escolha representa a seletividade da 

técnica durante a análise do material onde as separações realizadas em colunas de 

fase reversa C18 (octadecilsilano) que possui característica apolar, através de 

compatibilidade química, as substâncias mais polares dissolvidas, em contato com 

uma fase-móvel de característica também polar, têm menor tempo de retenção, se 

tornando as primeiras a eluir (OLIVEIRA; FILHO; GREGÓRIO, 2012). 

Conforme estudos preliminares, através do comprimento de onda de escolha 

desse trabalho de 245 nm detectaram-se com a técnica dois picos majoritários de alta 

intensidade onde com a respectiva análise de seus espectros de UV-Vis é possível 

observar semelhança de dados o que sugere que essas substâncias sejam da mesma 

classe química (FERNANDES, 2014). 

Abaixo estão representados os cromatogramas obtidos no comprimento de 

onda de 245 nm e seus respectivos espectros UV-Vis das análises em CLAE do 

extrato etanólico dos caules e do extrato etanólico das raízes de G. vaga. Esses 

cromatogramas representam a análise qualitativa de identificação dos constituintes 

majoritários da espécie em estudo nesse trabalho. O respectivo método utilizado está 

descrito no item 4.5.2. 
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a) Perfil cromatográfico para os caules de G. vaga em diferentes concentrações 

de solvente extrator (etanol) 

 

As figuras 17 e 18 representam o perfil cromatográfico do extrato etanólico dos 

caules de G. vaga nas concentrações de 95% e 70%, nesta ordem, com os respectivos 

espectros de UV para os picos com tempo de retenção de 15 e 18 minutos em CLAE-

DAD. 

 

Figura 17 – Cromatograma da análise do extrato etanólico 95% dos caules de G. vaga (λ 245 nm).  

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

Figura 18 – Cromatograma da análise do extrato etanólico 70% dos caules de G. vaga (λ 245 nm).  

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 
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b) Perfil cromatográfico para as raízes de G. vaga em diferentes concentrações 

de solvente extrator (etanol) 

 

As figuras 19 e 20 representam o perfil cromatográfico do extrato etanólico das 

raízes de G. vaga nas concentrações de 95% e 70%, nesta ordem, com os respectivos 

espectros de UV para os picos com tempo de retenção de 15 e 18 minutos em CLAE-

DAD. 

 

Figura 19 – Cromatograma da análise do extrato etanólico 95% das raízes de G. vaga (λ 245 nm).  

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

Figura 20 – Cromatograma da análise do extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga (λ 245 nm).  

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 
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Os dados apresentados comparados com estudos de literatura reforçam a 

presença de estruturas da classe fitoecdisteroide.  Através da varredura entre os 

espectros UV-Vis, entre a faixa de comprimento de onda de 240 – 250 nm outros 

autores já detectaram e elucidaram substâncias dessa classe em outras espécies da 

mesma família e também em outras espécies do mesmo gênero (YOUNG et al, 1992; 

NISHIMOTO et al, 1998; SAVCHENKO et al, 1998; TARNAM; IIYAS; BEGUM, 2014). 

Através de comparação entre os perfis cromatográficos obtidos podemos 

observar que o pico com retenção de 15 minutos na análise em CLAE-DAD dos 

extratos etanólicos 70% e 95% dos caules de G. vaga (λ 245 nm) apresentou uma 

menor intensidade de sinal do que o mesmo pico no cromatograma da análise em 

CLAE-DAD do extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga (λ 245 nm). É possível 

concluir que as raízes apresentam uma maior concentração desse marcador e o 

extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga representam o melhor perfil 

cromatográfico para o isolamento dos fitoecdisteroides. 

 

5.2.2 Análises em CLAE-DAD com gradiente otimizado dos extratos aquoso e 

etanólico 70% das raízes de G. vaga e das frações acetato de etila, n-butanólica e 

aquosa remanescente oriundas da partição líquido-líquido do extrato etanólico. 

 

O extrato aquoso (infuso) utilizado nesta análise foi o material obtido no 

trabalho de Fernandes (2014), gentilmente cedido por Débora Nunes Fernandes, com 

o intuito de efetuar uma comparação qualitativa com o extrato de G. vaga avaliado em 

ensaios biológicos prévios.  

 

a) Comparação do perfil cromatográfico entre extrato por infusão e extrato 

etanólico 70% das raízes de G. vaga. 

 

As figuras 21 e 22 representam o perfil cromatográfico por gradiente otimizado 

das raízes de G. vaga em extrato aquoso (infuso) e em extrato etanólico 70%, nesta 

ordem, com os respectivos espectros de UV para os picos com tempo de retenção de 

14 e 15 minutos em CLAE-DAD. 
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Figura 21 – Cromatograma do Extrato aquoso (infuso) das raízes de G. vaga (λ 245 nm).  

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®.  

 

Figura 22 – Cromatograma do Extrato Etanólico 70% das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

b) Perfil cromatográfico das frações obtidas a partir da partição líquido-líquido do 

extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga. 

 

A Figura 23 representa o perfil cromatográfico por gradiente otimizado da fração 

acetato de etila obtida a partir da partição-liquido-líquido do extrato etanólico 70% das 

raízes de G. vaga, com o respectivo espectro de UV para o pico com tempo de 

retenção de 16 minutos em CLAE-DAD. 
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Figura 23 – Cromatograma da fração acetato de etila obtida a partir da partição-liquido-líquido do 

Extrato Etanólico 70% das raízes de G. vaga (λ 245 nm).  

 
Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A análise em CLAE-DAD com gradiente otimizado para análise em 23 minutos 

da fração acetato de etila permite concluir em comparação com os cromatogramas 

dos extratos aquoso e etanólico a 70% das raízes, que a fração apresenta somente o 

ecdisteroide com tempo de retenção de 16 minutos em quantidade apreciável, além 

da presença majoritária de constituintes de baixa polaridade (picos com tempo de 

retenção de aproximadamente 21 minutos) os quais são minoritários nos extratos 

aquoso (infuso) e etanólico (70%) das raízes de G. vaga. Assim sendo, esta fração 

não foi selecionada para o fracionamento em CLAE semipreparativa. 

Na figura 24, está representado o perfil cromatográfico por gradiente otimizado 

da fração n-butanólica obtida a partir da partição-liquido-líquido do extrato etanólico 

70% das raízes de G. vaga, com os respectivos espectros de UV para os picos com 

tempo de retenção de 14 e 16 minutos em CLAE-DAD. 
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Figura 24 – Cromatograma da fração n-butanólica obtida a partir da partição-liquido-líquido do Extrato 

Etanólico 70% das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A análise em CLAE-DAD com gradiente otimizado para análise em 23 minutos 

da fração n-butanólica permite concluir em comparação com os cromatogramas dos 

extratos aquoso e etanólico a 70% das raízes, que a fração apresenta os ecdisteroides 

majoritários presentes nestes extratos com tempos de retenção de 14 e 16 minutos 

em quantidades apreciáveis. Desta forma, esta fração foi selecionada para 

fracionamento em CLAE semipreparativa para o isolamento destes ecdisteroides. 

A figura 25 representa o perfil cromatográfico por gradiente otimizado da fração 

aquosa remanescente obtida a partir da partição-liquido-líquido do extrato etanólico 

70% das raízes de G. vaga, com os respectivos espectros de UV para os picos com 

tempo de retenção de 14 e 16 minutos em CLAE-DAD. 
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Figura 25 – Cromatograma da fração aquosa remanescente obtida a partir da partição-liquido-líquido 

do Extrato Etanólico 70% das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A análise em CLAE-DAD com gradiente otimizado para corrida cromatográfica 

de 23 minutos da fração aquosa remanescente demonstra que, em comparação com 

os cromatogramas dos extratos aquoso e etanólico a 70% das raízes, essa fração 

apresenta o ecdisteroide majoritário (com tempo de retenção de 14 minutos) em 

quantidade apreciável e em menor proporção o ecdisteroide com tempo de retenção 

próximo a 16 minutos. Desta forma, esta fração foi selecionada para fracionamento 

em CLAE semipreparativa para o isolamento destes ecdisteroides. 

 

5.3 Análise em CLAE dos fracionamentos em escala semipreparativa e das 

respectivas frações coletadas com base no perfil cromatográfico 

 

5.3.1 Fracionamento em CLAE-UV semipreparativa das frações n-butanólica e 

aquosa remanescente obtidas a partir da partição líquido-líquido do extrato 

etanólico a 70% das raízes de G. vaga. 

 

O fracionamento em CLAE-UV semipreparativa a partir do extrato etanólico 

70% das raízes de G. vaga, foi realizado conforme sistema e condições 

cromatográficas descritas anteriormente no item 4.7.  

Foram realizadas injeções de 1000 μL cada e coletadas frações nos intervalos 

descritos conforme demonstrados nas tabelas 7 e 8. Os intervalos foram 
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estabelecidos com base nos respectivos cromatogramas obtidos conforme as figuras 

26 e 27. 

 

Figura 26 – Cromatograma da fração n-butanólica obtida a partir do extrato etanólico 70% das raízes 

de G. vaga, λ 245 (─) e λ 270 (─). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

Tabela 7 – Sistema de coleta utilizado no fracionamento da fração n-butanólica obtida por partição do 

extrato etanólico 70% de raízes de G. vaga. 

 

Identificação Tempo (minutos) 

Fração GVR – ButOH – A 

Fração GVR – ButOH – B 

Fração GVR – ButOH – C 

Fração GVR – ButOH – D  

3,4 – 5,2 

5,7 – 5,9 

15,2 a 15,8 

19,4 – 19,7 

Fração GVR – ButOH – E  19,8 – 20,3 

Fração GVR – ButOH – F  23,1 – 23,8 

Fonte: Autoria própria.  
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Figura 27 – Cromatograma da fração aquosa remanescente obtida a partir do extrato etanólico 70% 

das raízes de G. vaga, λ 245 (─) e λ 270 (─). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

Tabela 8 – Sistema de identificação utilizado no fracionamento da fração aquosa remanescente 

ressuspendida em metanol obtida por partição do extrato etanólico 70% de raízes de G. vaga. 

 

Identificação Tempo (minutos) 

Fração GVR – AQ-1 4,20 – 4,40 

Fração GVR – AQ-2 5,90 – 6,20 

Fração GVR – AQ-3 19,75 – 20,07 

Fração GVR – AQ-4 20,10 – 20,30 

Fração GVR – AQ-5 23,20 – 23,50 

Fonte: Autoria própria.  

 

Todas as frações obtidas também foram avaliadas em CLAE-DAD de escala 

analítica utilizando o gradiente otimizado descrito no item 4.5. 

 

5.3.2 Análise em Escala Analítica das subfrações obtidas a partir do fracionamento 

em CLAE semipreparativa da fração n-butanólica proveniente da partição 

líquido-líquido do Extrato Etanólico 70% das Raízes de G. vaga. 

 

As figuras 28 a 34 representam o perfil cromatográfico por gradiente otimizado, 

em CLAE-DAD, das frações provenientes da partição líquido-líquido a partir de CLAE 

semipreparativa, do extrato etanólico das raízes de G. vaga. Sendo as 
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particularidades da avaliação de cada perfil discutida na forma de resultados conforme 

segue. 

A figura 28 corresponde a fração ButOH-A com espectro de UV para os picos 

com tempo de retenção de 2,2 e 2,7 minutos ao início da corrida além dos picos com 

tempo de retenção de 3,2 e 21,9 minutos respectivamente.  

 

Figura 28 – Cromatograma da fração ButOH-A obtida a partir de CLAE semipreparativa do extrato 

etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm).  

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A figura 29 representa a fração ButOH-B com espectro de UV para os picos 

com tempo de retenção de 2,3 e 2,8 minutos ao início da corrida além dos picos com 

tempo de retenção de 3,2, 13,8 e 21,9 minutos respectivamente.  
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Figura 29 – Cromatograma da fração ButOH-B obtida a partir de CLAE semipreparativa do extrato 

etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A figura 30 representa a fração ButOH-C com espectro de UV para os picos 

com tempo de retenção de 2,3 e 2,8 minutos ao início da corrida além dos picos com 

tempo de retenção de 3,2, 13,8 e 21,9 minutos respectivamente. 

 

Figura 30 – Cromatograma da fração ButOH-C obtida a partir de CLAE semipreparativa do extrato 

etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm).  

 
Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A figura 31 representa a fração ButOH-D com espectro de UV para o pico com 

tempo de retenção de 14 minutos. 
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Figura 31 – Cromatograma da fração ButOH-D obtida a partir de CLAE semipreparativa do extrato 

etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A figura 32 representa a fração ButOH-E com espectro de UV para os picos 

com tempo de retenção de 14,1 e 14,3 minutos respectivamente. 

 

Figura 32 – Cromatograma da fração ButOH-E obtida a partir de CLAE Semipreparativa do Extrato 

Etanólico das Raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 
Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A figura 33 representa a fração ButOH-F com espectro de UV para o pico com 

tempo de retenção de 16 minutos. 
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Figura 33 – Cromatograma da fração ButOH-F obtida a partir de CLAE semipreparativa do Extrato 

Etanólico das Raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

A figura 34 representa a fração ButOH-G com espectro de UV para os picos 

com tempo de retenção de 2,5, 21,3, 22,6 e 22,8 minutos respectivamente. 

 

Figura 34 – Cromatograma da fração ButOH-G obtida a partir de CLAE semipreparativa do extrato 

etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

O fracionamento em CLAE semipreparativa da fração n-butanólica permitiu a 

obtenção dos dois ecdisteroides majoritários nos extratos aquoso e etanólico a 70% 

das raízes de G. vaga, sendo a fração ButOH-D correspondente ao ecdisteroide com 

tempo de retenção em 14 minutos (λmáx 244) e a fração ButOH-F ao ecdisteroide 

com tempo de retenção de 16 minutos (λmáx 245). As frações ButOH-D e ButOH-F 



91 
 

foram submetidas a secagem em concentrador rotativo à vácuo (Speed Vac) sendo 

obtidos respectivamente 4 mg e 16 mg.  

 

5.3.3 Análise em Escala Analítica das subfrações obtidas a partir do fracionamento 

em CLAE semipreparativa da fração aquosa remanescente proveniente da 

partição líquido-líquido do Extrato Etanólico 70% das Raízes de G. vaga. 

 

Com o intuito de obter maior quantidade de marcadores químicos de G. vaga, 

para o futuro desenvolvimento e validação de metodologia analítica foi efetuado o 

fracionamento em CLAE-UV semipreparativa da fração aquosa remanescente da 

partição líquido-líquido do extrato etanolico a 70% das raízes, principalmente devido 

à baixa quantidade obtida (4 mg) do ecdisteroide com tempo de retenção em torno de 

13,9 minutos.  

Os cromatogramas em CLAE-DAD das frações obtidas através do 

fracionamento em CLAE semipreparativa da fração aquosa remanescente, 

proveniente da partição líquido-líquido do extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga, 

e os respectivos espectros na região do UV-Vis dos principais picos estão 

representados nas figuras 35 a 39. A avaliação individual de cada perfil é discutida na 

forma de resultados conforme segue. 

A figura 35 representa a fração AQU-1 com espectro de UV para os picos com 

tempo de retenção de 2,0, 2,2, e 2,3 minutos respectivamente. 
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Figura 35 – Cromatograma da fração AQU-1 obtida a partir de CLAE semipreparativa do extrato 

etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A figura 36 representa a fração AQU-2 com espectro de UV para os picos com 

tempo de retenção de 2,4, 2,8, e 3,2 minutos respectivamente. 

 
Figura 36 – Cromatograma da fração AQU-2 obtida a partir de CLAE semipreparativa do extrato 

etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

  

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A figura 37 representa a fração AQU-3 com espectro de UV para o pico com 

tempo de retenção de 14 minutos. 
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Figura 37 – Cromatograma da fração AQU-3 aquosa remanescente obtida a partir de CLAE 

semipreparativa do extrato etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A figura 38 representa a fração AQU-4 com espectro de UV para o pico com 

tempo de retenção de 14,1 e 14,4 minutos respectivamente. 

 

Figura 38 – Cromatograma da fração AQU-4 obtida a partir de CLAE semipreparativa do extrato 

etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

A figura 39 representa a fração AQU-5 com espectro de UV para o pico com 

tempo de retenção de 15,8, 16,0 e 16,2 minutos respectivamente. 
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Figura 39 – Cromatograma da fração AQU-5 obtida a partir de CLAE semipreparativa do extrato 

etanólico das raízes de G. vaga (λ 245 nm). 

 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software LabSolutions®. 

 

O fracionamento em CLAE semipreparativa da fração aquosa remanescente 

possibilitou a obtenção do ecdisteroide com tempo de retenção em torno de 13,9 

minutos e λmáx. em 244 nm nos extratos aquoso e etanólico a 70%, com elevada 

pureza. Foi obtido o ecdisteroide com tempo de retenção em torno de 15,9 minutos, 

porém com pureza inferior ao obtido a partir da fração n-butanólica (fração ButOH-F). 

A fração AQ3 foi submetida a secagem em concentrador rotativo à vácuo (speed vac) 

sendo obtidos 9 mg. 

Para a transferência de um método com coluna convencional Phenomenex® 

modelo Luna C18(2), com partículas de 3 μm, com dimensões de 150 mm de 

comprimento por 4,6 mm de diâmetro interno) para uma coluna de capacidade 

semipreparativa (Ascentis® modelo Supelco C18, com dimensões 25 cm de 

comprimento por 10 mm de diâmetro interno e partículas de 5μm) é necessária 

verificação das diferentes necessidades analíticas. Por exemplo, se mantermos as 

dimensões da coluna, porém reduzirmos o tamanho da partícula ocorre melhoras na 

eficácia, resolução e capacidade na obtenção de sinais. Se além desses fatos também 

for reduzida a dimensão da coluna, a análise se torna mais rápida (JIN et al, 2008).  

Com base nesses dados e em observação ao perfil cromatográfico obtido em 

escala semipreparativa comparado ao perfil obtido em escala analítica é possível 

concluir que de acordo com as mudanças ocasionadas no tamanho de partículas, 
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comprimento da coluna, gradiente de eluição e volume de amostra a ser injetado 

levando em consideração ainda as diferentes marcas de colunas, diferenças no perfil 

podem ser detectadas como pequenas alterações de tempo de retenção, aumento na 

intensidade (altura) e área dos picos majoritários. 

 

5.4 Identificação Estrutural dos Constituintes Majoritários Isolados 

 

Os espectros das amostras de G. vaga foram obtidos em um espectrômetro de 

RMN Ultrashield TM Bruker, 300 MHz, do Centro de Equipamentos e Serviços 

Multiusuários (CESM) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Campus 

Diadema. 

Os espectros foram gerados e os dados analisados pelo software Icon NMR 

4.7.6; Buid 22, Top spin 3.2. A amostra para análise foi preparada dissolvendo-se a 

fração em 500 μL de metanol deuterado (metanol-d4) da Marca Sigma-Aldrich®, 

contendo 99,8 % de D e 0,03% de TMS, Sigma-Aldrich. Os deslocamentos químicos 

foram referenciados de acordo com o padrão de referência utilizado (TMS), 0 ppm.  

As figuras que representam os espetros obtidos das frações com maior grau de 

pureza a partir da avaliação do perfil cromatográfico, conforme análises efetuadas em 

CLAE-DAD anteriormente descritas, sendo avaliadas por ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio e carbono 13 as subfrações GVR-ButOH F (16 mg) e GVR-AQ3 

(9 mg) podem ser avaliadas de acordo com os apêndices A ao E (item 12 anexo). 

 

a) Identificação estrutural da fração codificada como GVR-ButOH-F  

 

Os dados reportados na Tabela 9 demonstram os registros obtidos com a 

análise da fração GVR-F em RMN de 1H (300 MHz, J em Hz). Seu respectivo espectro 

para visualização pode ser verificado de acordo com o apêndice A anexo a essa 

dissertação.  
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Tabela 9 – Dados comparativos entre o espectro de RMN de 1H (300 MHz, J em Hz) da substância 

GVR F e dados de literatura propostos para elucidação da estrutura 20-hidroxiecdisona. 

 

1H 20-hidroxiecdisona ()* Substância GVR F ()** 

1 α 1,86 1,85 (m) 

1 β 1,49 1,49 (m) 

2 3,89 3,89 (m) 

3 3,99  3,97 (m) 

4 α 1,80 1,79 (m) 

4 β 1,74 1,74 (m) 

5 2,42 2,41 (m) 

7 5,85 (d, J 2,5) 5,83 (d, J 2,4) 

9 3,18 3,17 (m) 

11 α 1,86 1,85 (m) 

11 β 1,74 1,74 (m) 

12 α 2,17 2,15 (m) 

12 β 1,92 1,92 (m) 

15 α  1,64 1,64 (m) 

15 β 1,99 1,97 (m) 

16 α 1,79 1,78 (m) 

16 β 2,04 2,01 (m) 

17 2,43 2,43 (m) 

18 (CH3) 0,93 0,91 (s) 

19 (CH3) 1,01 0,99 (s) 

21 (CH3) 1,25 1,22 (m) 

22 3,36 3,37 (m) 

23 α 1,34 1,33 (m) 

23 β 1,72 1,72 (m) 

24 α 1,86 1,85 (m) 

24 β 1,50 1,49 (m) 

26 (CH3) 1,24 1,22 (m) 

27 (CH3) 1,23 1,21 (m) 

Multiplicidade de sinais: singleto (s), dubleto (d), multipleto (m), J constante de acoplamento (Hz), 

hidrogênios de metila (CH3). 

*PATHAK, 1995 - Espectro obtido em metanol-d4 em 400 MHz.  

 **Espectro obtido em metanol-d4 em 300 MHz. 

 

Os dados reportados na Tabela 10 demonstram os registros obtidos com a 

análise da fração GVR-F em RMN de 13C e DEPT 135°. Seu respectivo espectro para 
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visualização pode ser verificado de acordo com o apêndice B anexo a essa 

dissertação.  

 

Tabela 10 – Dados comparativos entre o espectro de RMN de 13C e DEPT 135° da substância GVR F 

e dados de literatura propostos para elucidação da estrutura 20-hidroxiecdisona. 

 

13C 20-hidroxiecdisona ()* Substância GVR F ()** 

1 37,35 35,97 

2 68,69 67,31 

3 68,50 67,12 

4 32,84 31,46 

5 51,77 50,39 

7 122,12 120,74 

9 35,08 33,70 

11 21,49 20,10 

12 32,50 31,13 

15 31,77 30,39 

16 21,49 20,10 

17 50,52 49,14 

18 18,04 16,66 

19 24,40 23,09 

21 21,04 19,66 

22 78,41 77,03 

23 27,33 25,95 

24 42,39 41,00 

26 28,94 27,56 

27 29,70 28,32 

*PATHAK, 1995 – Espectro obtido em metanol-d4 em 100 MHz 

**Espectro obtido em metanol-d4 em 75 MHz 

 

Os dados reportados na Tabela 11 demonstram os registros obtidos com a 

análise da fração GVR-F em RMN de 13C. Seu respectivo espectro para visualização 

pode ser verificado de acordo com o apêndice C anexo a essa dissertação. 
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Tabela 11 – Dados comparativos entre o espectro de RMN de 13C da substância GVR F e dados de 

literatura propostos para elucidação da estrutura 20-hidroxiecdisona para identificação de ressonâncias 

dos carbonos não protonados. 

 

13C 20-hidroxiecdisona ()* Substância GVR F ()** 

6 206,42 205,07 

8 167,96 166,60 

10 39,25 37,88 

13 48,60 46,76 

14 85,21 83,84 

20 77,89 76,52 

25 71,28 69,91 

*PATHAK, 1995 - Espectro obtido em metanol-d4 em 100 MHz 

**Espectro obtido em metanol-d4 em 75 MHz 

 

 A análise dos dados obtidos em RMN 13C da fração GVR-ButOH-F, permite 

identificar três sinais em δ 205,05 (C-6), 166,58 (C-8) e 120,54 (C-7) indicando a 

existência de carbonila cetônica insaturada correspondente ao grupo 7-en-6-ona 

característico dos ecdisteroides e responsável pela absorção máxima entre 240 e 250 

nm na espectrofometria na região do ultravioleta. Comparando-se com a análise com 

os resultados de DEPT 135°, são observados sinais correspondentes a cinco metilas: 

δ 28,32; 27,56; 23,02; 19,66 e 16,66), foram observados 07 sinais referentes a grupos 

CH2: δ 41,00 (C24); 35,97 (C1); 31,46 (C4); 31,12 (C12); 30,39 (C15); 25,94 (C23) e 

20,11 (C11 e C16) e sete carbonos não protonados: δ 205,05 carbonila (C6), 166,60 

(C8); 83,84 (C14), 76,52 (C20), 69,91 (C25), 46,76 (C13) e 37,80 (C10). Os dados de 

RMN 1H da fração GVR-ButOH-F sugerem o sistema α-β-enona pelo sinal referente a 

hidrogênio olefínico em δ 5,83 (d, J 2,4 Hz), indicativo de ecdisteroide e as cinco 

metilas: δ 0,91 (C18), 0,99 (C19), 1,21 (C27), 1,22 (C26 e C21). Em comparação com 

dados de literatura (PATHAK, 1995), propõe-se que a fração GVR-ButOH-F seja 

constituída pelo ecdisteroide 20-hidroxiecdisona representada pela Figura 40. 
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Figura 40 – Estrutura química da 20-hidroxiecdisona proposta para a fração GVR-ButOH-F. 

 

 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de AZIMOVA, 2013. 

 

b) Identificação estrutural da Fração GVR-AQ-3 obtida a partir do fracionamento em 

CLAE-UV semipreparativa da fração aquosa remanescente da partição líquido-líquido 

do extrato etanólico das raízes de G. vaga.  

 

Os dados reportados na Tabela 12 demonstram os registros obtidos com a 

análise da fração GVR-AQ-3 em RMN de 1H (300 MHz, J em Hz). Seu respectivo 

espectro para visualização pode ser verificado de acordo com o apêndice D anexo a 

essa dissertação. 
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Tabela 12 – Dados comparativos entre o espectro de RMN de 1H (300 MHz, J em Hz) da substância 

GVR-AQ-3 e dados de literatura da estrutura 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

1H 1α,20R-diidroxiecdisona ()* GVR-AQ-3 ()** 

H-1 3,82 (m) 3,89 (m) 

H-2 3,87 (m) 3,91 (m) 

H-3 4,03 (m) 4,05 (m) 

H-4 1,80 1,81 

 1,70 1,71 

H-5 2,6 (dd;13; 4) 2,61 (dd; 13; 4) 

H-7 5,82 (d; 2,3) 5,82 (d; 2,3) 

H-9 3,07 (m) 3,14 (m) 

H-11 1,80 1,81 

 1,70 1,71 

H-12 2,14 (dd; 13; 5) 2,16 (m) 

H-15 2,01 2,0 

 1,57 1,56 

H-16 1,95 1,96 

 1,76 1,77 

H-17 2,38 (t; 8) 2,38 (m) 

H-18 (CH3) 0,9 (s) 0,89 (s) 

H-19 (CH3) 1,08 (s) 1,07 (s) 

H-21 (CH3) 1,19 (s) 1,21 (s) 

H-22 3,33 3,34 

H-23 1,65 1,62 

 1,32 1,31 

H-24 1,75 1,75 

 1,43 1,44 

H-26 (CH3) 1,20 (s) 1,22 (s) 

H-27 (CH3) 1,20 (s) 1,24 (s) 

Multiplicidade de sinais: singleto (s), dubleto (d), duplo dubleto (dd) multipleto (m).  

*SARKER et al., 1998 – Espectro obtido em metanol-d4 em 400 MHz.  

**Espectro obtido em metanol-d4 em 300 MHz (CH3) Sinais referentes a hidrogênios de metila. 

 

Os dados reportados na Tabela 13 demonstram os registros obtidos com a 

análise da fração GVR-AQ-3 em RMN de 13C. Seu respectivo espectro para 

visualização pode ser verificado de acordo com o apêndice D anexo a essa 

dissertação. 
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Tabela 13 – Dados comparativos entre o espectro de RMN de 13C da substância GVR-AQ-3 e dados 

de literatura propostos para elucidação da estrutura 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

13C 1α,20R-diidroxiecdisona ()* Substância GVR III ()** 

1 76,2 76,2 

2 68,1 67,2 

3 70,5 69,8 

4 33,0 37,6 

5 46,4 48,1 

6 n/d 205,3 

7 121,6 121,3 

8 n/d 164,3 

9 35,0 38,5 

10 42,0 42,4 

11 21,4 20,1 

12 32,0 31,8 

13 47,0 46,7 

14 84,2 83,5 

15 31,5 28,3 

16 21,5 20,1 

17 50,1 51,4 

18 (CH3) 17,8 17,5 

19 (CH3) 20,3 23,2 

20 76,8 76,4 

21 (CH3) 21,6 19,6 

22 77,5 77,0 

23 27,5 25,9 

24 42,6 41,0 

25 69,5 67,5 

26 (CH3) 30,0 27,5 

27 (CH3) 30,1 28,3 

*SARKER et al., 1998 – Espectro obtido em piridina-d5 em 100 MHz. 

**Espectro obtido em metanol-d4 em 75 MHz. (CH3) Sinais referentes a carbonos de metila. 

 

Não foi possível obter o espectro de DEPT 135° com resolução adequada para 

a fração GVR-AQ-3, possivelmente devido a menor quantidade de amostra obtida (9 

mg). 

 A análise do espectro de RMN de 1H da amostra GVR-AQ-3 (dados 

apresentados na Tabela 12) permite a visualização de um dubleto em δ 5,82 com  
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J  2,3 Hz, indicativo de hidrogênio olefínico, em δ 2,61 observa-se um duplo dubleto 

com J 13 e 4 Hz, relacionado ao hidrogênio da posição 5, indicando que a posição 4 

não encontra-se substituída por hidroxila, sendo os sinais referentes aos hidrogênios 

da posição 4 observados em δ 1,81 e 1,71. Também são observados cinco sinais 

(singletos) referentes a grupos metila em δ 0,89; 1,07; 1,21; 1,22 e 1,24. É possível 

verificar que ocorre o desaparecimento de um sinal referente ao hidrogênio (1 α) em 

comparação aos dados da substância 20-hidroxiecdisona devido a substituição de um 

hidrogênio pelo grupo hidroxila (OH) confirmado pelo aumento do deslocamento 

químico do hidrogênio remanescente na posição 1 de 1,49 (m) para sinal único em 

3,89 (m) demonstrando o efeito indutivo pelo grupo hidroxila devido a maior 

eletronegatividade do grupo substituinte.  

 A análise do espectro de RMN 13C da amostra GVR-AQ-3 (dados apresentados 

na Tabela 13), demonstra a presença do grupo 7-en-6-ona, pelos sinais em δ 205,3 

(carbonila na posição 6), 164,3 (carbono na posição 8) e 121,3 (carbono na posição 

7), o que em conjunto com o sinal em δ 5,82 no RMN  1H, demonstra tratar-se de um 

ecdisteroide. A presença da hidroxila substituindo um hidrogênio ligado ao carbono 1 

promoveu um aumento do deslocamento químico do sinal referente a este carbono 

(76,2 ppm) em relação ao carbono 1 da 20-hidroxiecdisona (35,97 ppm) devido ao 

efeito indutivo proporcionado pelo  átomo de oxigênio (mais eletronegativo).  A partir 

da comparação dos dados obtidos com a literatura (SARKER et al., 1998), propõe 

tratar-se do ecdisteroide 1α,20R-dihidroxiecdisona, cuja estrutura química está 

representada na figura 41. 

 

Figura 41 – Estrutura química da 1α,20R-diidroxiecdisona proposta para a fração GVR-AQ-3  

 

 

Fonte: Adaptado por meio do software ChemDraw® de AZIMOVA, 2013. 
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 Fitoecdisteroides são produtos do metabolismo secundário de plantas e estão 

presentes em uma vasta gama de espécies vegetais. Essa classe é composta por 

cerca de 300 tipos distintos, suas estruturas químicas se assemelham a dos 

hormônios esteroides que encontramos em artrópodes que são de grande importância 

nas fases de desenvolvimento e reprodução dos insetos o que demonstra ser capaz 

de controlar muitos fatores bioquímicos e ligados a processos biológicos sendo que a 

estrutura dessa classe mais conhecida é a 20-hidroxiecdisona por ser mais frequente, 

sendo encontrada em grande concentração em outras espécies da família 

Amaranthaceae como Achyranthes aspera e Pfaffia iresinoides. Essa substância 

também está relacionada com a atividade indutora de muda e metamorfose nos 

artrópodes (TANAKA, 1995; KUNERT, 2000; DINAN, 2009 b).   Muitos ecdisteroides 

possuem os grupos 5-OH, 1-OH e 11-OH sendo quase na totalidade fitoecdisteroides. 

Ecdisteroides hidroxilados em C-9, C-12, C-17, C-19, C-21, C-24, C-28 e C-29 

ocorrem apenas em plantas (PATHAK, 1995; ZHANG, 1992; BÁTHORI, 2005).  

 O fitoecdisteroide é um esterol vegetal constituído por uma estrutura química 

análoga ao hormônio responsável pela muda nos insetos. Apesar de não ter seu papel 

totalmente elucidado perante as plantas, têm se assumido que é de grande 

contribuição para função de defesa contra-ataques de predadores como herbívoros e 

nematoides. Alguns estudos mostram evidências de que vários insetos não adaptados 

apresentaram crescimento anormal e até mesmo morte após serem alimentados com 

20-hidroxiecdisona. Além disso, estudos também demonstram que a maior 

concentração do constituinte 20-hidroxiecdisona se encontra nos tecidos de maior 

importância para a sobrevivência da planta como raízes e sementes o que garante 

uma geração seguinte protegida da espécie exercendo papel defensivo da espécie 

vegetal (BOO, 2013). 

 No que se refere a atividades farmacológicas, estudos comprovam que a 

toxidade para substâncias fitoecdisteroides em humanos é relativamente baixa.  

20-hidroxiecdisona apresentou atividade espermicida significante e influência na 

atividade sexual de ratos machos. Atribuiu-se a ecdisteroides ou extratos de 

ecdisteroides efeitos antidepressivos e ação eficaz no controle de diabetes. Derivados 

de fitoecdisteroides podem apresentar ação hepatoprotetora relacionado ao efeito no 

fígado onde previne alterações do metabolismo dos fosfolipídios. Três ecdisteroides 

presentes na espécie Ajuga decumbens (cianasterona, polipodina B e 

Decumbesterona A) foram relatados como potenciais agentes quimiopreventivos para 
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o câncer. No entanto, estudos clínicos são necessários para comprovação dessas 

atividades (DINAN, 2009 b).  

 Cromatograficamente, as características que os ecdisteroides apresentados 

demonstraram estão diretamente ligadas ao número e posição do grupo hidroxila 

proveniente do esqueleto esteroide. Em comparação a estrutura da 20-

hidroxiecdisona, nota-se que a 1α,20R-diidroxiecdisona apresenta um grupo hidroxila 

(OH) adicional no C-1, o que acarreta um pequeno aumento de polaridade o que faz 

com que ele elua antes da 20-hidroxiecdisona na fase estacionária (C18) no método 

proposto por CLAE descrito nesse trabalho. Fernandes (2014) em análises em CLAE-

DAD-EM no modo de ionização negativo do extrato aquoso (infuso) das raízes de G. 

vaga, o mesmo avaliado em CLAE-DAD no gradiente otimizado do item 5.2.2 neste 

trabalho, observou que os dois constituintes majoritários do extrato tratavam-se de 

ecdisteroides com absorção máxima na faixa de 240-250 nm, com diferença de 16 

unidades de massa atômica entre eles, com m/z 495 para o primeiro ecdisteroide e 

m/z 479 para o segundo, sugerindo a presença de uma hidroxila a mais no primeiro. 

As razões massa/carga (m/z) observadas estão condizentes com a 1α,20R-

diidroxiecdisona ([M – H]-) e 20-hidroxiecdisona ([M – H]-), respectivamente.  

 

6 ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DAS RAÍZES E CAULES DE G. vaga 

 

 Para os processos de desenvolvimento e também de validação do método 

analítico foi utilizada a mesma amostra coletada conforme descrito no item 4.1.1 e 

pulverizada conforme descrito no item 4.3. O principal objetivo é diminuir interferências 

possíveis durante a avaliação do material no método além de favorecer a 

rastreabilidade de todo o processo. Também foi gerado um extrato etanólico único das 

raízes com base nesse mesmo material (droga vegetal) de partida.  

 As tabelas a seguir expressam os dados de perfil físico químico da droga 

vegetal obtidos para avaliação em triplicata de umidade (Tabela 14 e Tabela 15) e 

unicata de cinzas (Tabela 16 e Tabela 17) em caules e raízes respectivamente. 
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Tabela 14 – Dados de perda por dessecação para caules da droga vegetal. 

 

Umidade Resultado (% m/m) 

P1 8,2451 

8,5864 

P2 
8,0634 

8,0684 

P3 
8,2040 

8,3166 

Média 8,2473 

DP 0,2 

DPR % 2,3 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 15 – Dados de perda por dessecação para raízes da droga vegetal. 

 

Umidade Resultado (% m/m) 

P1 8,9878 

9,0811 

P2 
8,9550 

9,1030 

P3 
9,0614 

9,1815 

Média 9,0616 

DP 0,1 

DPR % 0,7 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 16 – Dados de cinzas para caules da droga vegetal. 

 

Umidade Resultado (% m/m) 

P1 4,5836 

4,5641 

Média 4,5738 

DP 0,0 

DPR % 0,3 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 17 – Dados de cinzas para raízes da droga vegetal. 

 

Umidade Resultado (% m/m) 

P1 4,4063 

4,3964 

Média 4,4014 

DP 0,0 

DPR % 0,2 

Fonte: Autoria própria. 

 

 A quinta edição da farmacopeia brasileira não apresenta valores específicos 

como referência para teste de perda por dessecação, porém, resultados de até 14% 

m/m podem ser encontrados para drogas vegetais.  Com isso, o valor de 8,25% m/m 

para a dessecação dos caules e 9,06% m/m para a dessecação das raízes pode ser 

considerado um resultado satisfatório, valores esses que dificultam as reações de 

hidrólise e a proliferação de microrganismos (SIMÕES, 2003). 

 Devido principalmente ao fato de a espécie vegetal não ser farmacopeica e ser 

pouco estudada não há registros de testes antes realizados para a avaliação de cinzas 

totais de modo comparativo. Visto que os valores esperados para teste de cinzas entre 

as monografias presentes na farmacopeia brasileira quinta edição variam podendo 

atingir especificação de até 35%, o valor obtido de 4,57% para os caules e 4,40% para 

as raízes pode ser correlacionado ao grau de pureza dessas drogas vegetais 

representado pelo baixo índice de contaminação por resíduos como areia e terra entre 

outros componentes inorgânicos. 

 Testes como a avaliação de umidade e cinzas, portanto, estão diretamente 

relacionados a padronização da droga vegetal demonstrando com base nos 

resultados a qualidade da amostra além de dados que podem vir a favorecer o 

monitoramento das condições de produção, secagem, estocagem e armazenamento 

gerando um perfil dessa droga que pode ser relacionado inclusive a dados de 

sazonalidade e geográficos.  
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7 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO ANALÍTICO EM CLAE-DAD PARA 

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS CONSTITUINTES 

MAJORITÁRIOS EM EXTRATOS DE G. vaga  

 

Do ponto de vista tanto qualitativo quanto quantitativo, o desenvolvimento do 

método está diretamente relacionado a avaliação e a otimização do preparo da 

amostra através da análise de separação (resolução) entre diferentes substâncias em 

uma mistura, definição de parâmetros de controle do sistema cromatográfico (System 

Suitability), padronização da detecção com base na intensidade do sinal e no tempo 

de retenção dos marcadores para alcançar portanto, a precisão necessária durante a 

identificação e quantificação dos mesmos em análises (CAUSON, 1997; RIBANI, 

2004; BHARDWAJ; DWIVEDI; AGARWAL, 2015; SHARMA; SHAH, 2016).  

Os parâmetros de System Suitability são definidos como parte da validação 

pelo ICH sendo a avaliação de capacidade (k’), resolução (R), assimetria de pico  

(mais de um ativo) e pratos teóricos (USP). Esses indicadores de adequabilidade 

tiveram suas especificações estipuladas com base nos critérios avaliados 

internamente durante as análises uma vez que a quinta edição da farmacopeia 

brasileira não preconiza valores para esses testes, os mesmos são verificados  

durante o desenvolvimento e confirmados durante a validação do método analítico 

(ICH, 1995 b). 

 

Quadro 3 – Critérios para adequabilidade do sistema cromatográfico 

 

Parâmetro Valor 

k´ ≥ 1,0 

Assimetria ≤ 2,0 

Pratos Teóricos ≥ 2000 

Concentração (%) 95 – 105 

Fonte: Autoria própria.  

 

O método final, selecionado tanto para a validação quanto para a aplicação em 

análises, foi determinado com base no gradiente cromatográfico descrito na Tabela 3 

do item 4.5.2 de 23 minutos com 5 minutos remanescentes referindo-se ao critério de 

recondicionamento da coluna cromatográfica a condição inicial de avaliação.  
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Durante os testes, verificou-se a necessidade de uma nova otimização, a fim 

de extensão do tempo de condicionamento final da fase estacionária no gradiente para 

8 minutos, contemplando um acréscimo de 10 minutos de acetonitrila a 100% no 

intervalo de 16 a 26 minutos desse mesmo gradiente que foi finalizado em 35 minutos 

de corrida cromatográfica. Com isso, o intuito é não só condicionar, mas também 

eliminar com incomplexidade substâncias de baixa polaridade que, com injeções 

consecutivas de solução extrato, permaneciam e se concentravam na coluna (carry 

over). 

Para os métodos cromatográficos, durante o desenvolvimento, é determinado 

o critério de padronização que pode ser externo ou interno. Padronização externa 

refere-se à avaliação da resposta do analito em área e intensidade no sistema 

cromatográfico gerando uma curva de calibração. Para a padronização interna, o 

método demonstra sua capacidade através da aplicação de uma substância 

estruturalmente semelhante ao analito de interesse nas etapas que antecedem 

extração para avaliação recuperação do mesmo. Com o objetivo de avaliar qual dos 

critérios de padronização é o mais adequado ao método analítico em desenvolvimento 

recomenda-se testar as duas formas (CAUSON, 1997; RIBANI, 2004).   

Porém, por se tratar de marcadores isolados de uma matriz vegetal, de alto 

grau de complexidade a se adquirir cada uma das substâncias em quantidade, foi 

determinado para esse método o critério de padronização externa uma vez que, as 

soluções preparadas para a avaliação da linearidade, onde a curva de calibração é 

construída, são dispostas para os demais testes a serem avaliados. 

 

8 VALIDAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO EM CLAE-DAD PARA 

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS CONSTITUINTES 

MAJORITÁRIOS EM EXTRATOS DE G. vaga  

 

O principal objetivo do presente trabalho, posterior a caracterização das 

sustâncias marcadores majoritários de extratos do caule e raízes de G. vaga, é o 

desenvolvimento de um método analítico unificado de modo a ser capaz de identificar 

e quantificar as substâncias de interesse a fim de se obter controle de qualidade a 

nível droga vegetal e derivado vegetal através de técnica cromatográfica.  

Uma vez determinadas as condições cromatográficas, a próxima etapa é a 

validação do método analítico através do planejamento de um conjunto de avaliações, 



109 
 

conforme descrito na Tabela 1 do item 2.14 para inclusive, dar prosseguimento na 

completa padronização do extrato etanólico 70% das raízes de G. vaga, extrato esse 

onde detectou-se concentração dos marcadores e perfil cromatográfico satisfatórios.  

O mesmo método validado também pode ser utilizado posteriormente como 

base para avaliação de outros extratos de outras partes da mesma planta e também 

de outras espécies do mesmo gênero, desde que comparado principalmente os 

respectivos perfis cromatográficos (finger print) como critério de seletividade para 

identidade vegetal.  

 

8.1 Seletividade   

 

De acordo com metodologia foram preparadas as soluções branco (diluente), 

marcador 1α,20R-diidroxiecdisona, marcador 20-hidroxiecdisona e amostra extrato 

etanólico das raízes de G. vaga conforme método analítico, foi injetado 20 µL de cada 

uma das soluções em CLAE-DAD. 

Os resultados destas soluções servirão como referência para a avaliação dos 

demais resultados obtidos durante a validação do método analítico por meio de 

comparação de equivalência de perfil cromatográfico.  

A figura 42 abaixo, demonstra os critérios selecionados dentro do sistema 

OpenLab® para avaliação das respectivas purezas cromatográficas. 

 

Figura 42 – Critérios para cálculo de pureza cromatográfica  

 

 

Fonte: Conforme software OpenLab®. 

 

Foi estipulado o valor de 5% para o limite de absorção, valor default do software 

OpenLab® (Agilent) para tratamento dos dados, pois, com este valor o software avalia 
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a pureza de pico a partir de 5,00% da altura do pico, entende-se que a faixa inferior 

que está sendo desconsiderada possui uma maior interferência da fase móvel pois 

trata-se da região da cauda do pico. Quando calculamos este valor de 5,00% da altura 

do pico a ser avaliado, o fato de o pico apresentar certo espalhamento inicial e final, 

faz com que estes desvios sejam eliminados, e o que se leva em consideração para 

o cálculo da pureza é o tempo de retenção correspondente ao 5,00% da altura.  

Como o software determina a pureza de pico utilizando algoritmos e cálculos 

matemáticos complexos para sobrepor e determinar a pureza e semelhança do pico 

pela sobreposição dos espectros de absorção em diferentes frações do pico 

cromatográfico, esta interferência da absorção da fase móvel não ocasiona grande 

impacto para amostras com alta absorbância ou elevada concentração, porém, em 

amostras cuja concentração ou absorbância do analito é baixa ou sua absorção no 

comprimento de onda do método não é a máxima, esta interferência pode ser 

significativa com um resultado de pureza fora da especificação, ocasionando um 

resultado dubio.  

O espectro de absorção do branco do método analítico demostra que não há 

interferência na determinação da pureza de pico dos marcadores. Portanto, verifica-

se que o método analítico demonstra especificidade e seletividade na identificação e 

quantificação dos marcadores 1α,20R-diidroxiecdisona e 20-hidroxiecdisona em 

extrato etanólico das raízes de G. vaga. 

 

8.1.1 Cromatogramas da Seletividade / Especificidade 

 

Por meio da comparação entre os cromatogramas do diluente, marcadores 

isolados e amostra demonstrados pelas figuras 43 a 46, observou-se que a 

metodologia é capaz de identificar o sinal dos analitos de interesse sem interferência 

dos demais componentes da matriz. Conforme a apresentado, a pureza de pico é 

superior a 0,99 indicando que o pico cromatográfico da substância em análise não é 

atribuído a mais de um componente. 
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Figura 43 – Cromatograma do branco (diluente) 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software OpenLab®. 

 

Figura 44 – Cromatograma do marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software OpenLab®. 
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Figura 45 – Cromatograma do marcador 20-hidroxiecdisona 

 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software OpenLab®. 
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Figura 46 – Cromatograma da Amostra Extrato Etanólico 70% das Raízes de G. vaga 

 

 

Fonte: Autoria própria por meio do software OpenLab®. 

 

8.1.2 Potência dos Marcadores 

 

De acordo com a ANVISA, um padrão a ser utilizado como referência em 

desenvolvimento e validação de uma metodologia analítica, que não tenha sido 

adquirido de uma farmacopeia reconhecida, deve apresentar o mais elevado grau de 

pureza possível de ser obtido e de forma cautelosa por caracterização, a fim de 

garantir sua identidade, teor, qualidade, pureza e potência (ANVISA, 2017 a). 

Com isso, se faz necessário a quantificação de todos os componentes 

presentes no material a ser determinado como padrão de referência (além do próprio 

componente principal) como impurezas orgânicas e inorgânicas, água e solventes 

residuais. Essa elucidação deve identificar e quantificar todos os componentes 
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relevantes de modo que a porcentagem acumulada desses deve ser capaz de 

produzir 100% através da abordagem do balanço de massa. A pureza do material é 

determinada de forma que possa vir a ser utilizada em cálculos para quantificação em 

base "tal qual", ou seja, de modo que o analista possa usar a substância sem pré-

tratamento, como a secagem por exemplo para avaliar teor de umidade, desde que 

todos os componentes sejam expressos como uma porcentagem do peso. A fórmula 

(adaptada) para cálculo dessa potência pode ser representada conforme adaptação 

abaixo (WHO, 2013).  

 

Potência = (100 - conteúdo de água - solventes residuais) x pureza cromatográfica 

 

Assim sendo, para uso do cálculo e determinação da potência de cada um dos 

marcadores, foi avaliado de forma criteriosa a pureza cromatográfica através do perfil 

apresentado em seletividade e os conteúdos de água e solventes residuais. Os 

resultados são descritos conforme segue.  

 

a) Pureza Cromatográfica 

 

Foi determinada através da análise detalhada do cromatograma da seletividade 

de forma que foram integrados todos os picos provenientes das análises individuais 

dos marcadores 1α,20R-diidroxiecdisona (apêndice F) e 20-hidroxiecdisona (apêndice 

G) inclusive da solução branco (apêndice H) obtendo dados em porcentagem de área 

com relação ao perfil cromatográfico.  

Os picos integrados na solução branco, quando detectados nas soluções dos 

marcadores, foram descartados. Todos os demais picos denominados como 

impurezas foram somados e subtraídos da área do marcador em avaliação. Os 

cálculos para se alcançar o valor de pureza cromatográfica são apresentados abaixo: 

 

Ʃ área das impurezas x 100 = % de impurezas 

  Área do marcador   

 

Pureza cromatográfica = 100 - % de impurezas 
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Para os cálculos da pureza corrigida, foram usados os dados reportados nas 

tabelas abaixo. 

A Tabela 18 refere-se aos dados em porcentagem de área (área %) dos picos 

integrados na solução branco (diluente). Cada pico detectado foi identificado de forma 

numérica em ordem crescente, de acordo com respectivo tempo de retenção, para 

facilitar sua posterior identificação (caso detectado) nos perfis cromatográficos dos 

marcadores. 

 

Tabela 18 – Dados de porcentagem de área para integrações provenientes da solução branco 

(diluente). 

 

Identificação RT Área Área % 

Branco 1 2,01 3063408 16,40 

Branco 2 2,24 1027914 5,50 

Branco 3 2,39 230426 1,23 

Branco 4 2,92 2649230 14,18 

Branco 5 7,12 187938 1,01 

Branco 6 18,01 1646356 8,81 

Branco 7 19,50 72600 0,39 

Branco 8 20,03 254549 1,36 

Branco 9 20,20 110281 0,59 

Branco 10 20,63 44559 0,24 

Branco 11 20,94 599217 3,21 

Branco 12 21,41 280110 1,50 

Branco 13 24,33 265516 1,42 

Branco 14 24,64 63990 0,34 

Branco 15 26,68 282910 1,51 

Branco 16 29,31 5800806 31,05 

Branco 17 31,71 1924108 10,30 

Branco 18 34,93 125825 0,67 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

A Tabela 19 refere-se aos dados em porcentagem de área (área %) dos picos 

integrados na solução do marcador 1α,20R-diidroxiecdisona. Foram identificados os 

picos provenientes da solução branco com base nos respectivos tempos de retenção 

para que sejam desconsiderados. Foram identificados os picos de impurezas 

desconhecidas para cálculo da pureza cromatográfica (pureza real). Foi detectada 
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uma pequena contaminação da substância 20-hidroxiecdisona, a mesma foi somada 

como impureza para a correta avaliação.  

 

Tabela 19 – Dados de porcentagem de área para integrações provenientes da solução do marcador 

1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Identificação RT Área Área % 

Branco 1 2,01 3912690 4,30 

Branco 2 2,26 1435182 1,58 

Branco 4 2,92 2983956 3,28 

Impureza 1 10,43 2703072 2,97 

1α,20R-

diidroxiecdisona 10,95 69015101 75,87 

20-Hidroxiecdisona 12,81 349278 0,38 

Branco 6 18,03 2038685 2,24 

Branco 7 19,49 371641 0,41 

Branco 8 20,05 989361 1,09 

Branco 9 20,20 187586 0,21 

Branco 10 20,62 354366 0,39 

Branco 11 20,94 545175 0,60 

Impureza 2 21,18 27787 0,03 

Branco 12 21,39 204213 0,22 

Branco 13 24,33 421855 0,46 

Branco 14 24,65 112586 0,12 

Branco 15 26,67 603287 0,66 

Branco 16 29,31 3930750 4,32 

Impureza 3 30,06 341029 0,37 

Impureza 4 30,65 440198 0,48 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

Os resultados de cálculos para determinação da pureza cromatográfica do 

marcador 1α,20R-diidroxiecdisona são expressos abaixo: 

 

3861364 x 100 = 5,6 % 

  69015101   

 

Pureza cromatográfica = 94,4% 
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A Tabela 20 refere-se aos dados em porcentagem de área (área %) dos picos 

integrados na solução do marcador 20-hidroxiecdisona. Foram identificados os picos 

provenientes da solução branco com base nos respectivos tempos de retenção para 

que sejam desconsiderados. Foram identificados os picos de impurezas 

desconhecidas para cálculo da pureza cromatográfica (pureza real).  

 

Tabela 20 – Dados de porcentagem de área para integrações provenientes da solução do marcador 

20-hidroxiecdisona. 

 

Identificação RT Área Área % 

Impureza 1 1,57 31044 0,03 

Impureza 2 1,73 76981 0,06 

Branco 1 2,01 3016016 2,53 

Branco 2 2,26 1564509 1,31 

Branco 4 2,93 2656541 2,23 

Branco 5 7,15 199446 0,17 

20-Hidroxiecdisona 12,8 101976023 85,63 

Branco 6 18,02 2094386 1,76 

Branco 7 19,49 108707 0,09 

Branco 8 20,05 406813 0,34 

Branco 9 20,2 201284 0,17 

Branco 10 20,64 134830 0,11 

Branco 11 20,95 601847 0,51 

Impureza 3 21,19 38201 0,03 

Branco 12 21,39 187227 0,16 

Branco 13 24,33 408775 0,34 

Branco 14 24,64 110837 0,09 

Branco 15 26,67 600170 0,5 

Branco 16 29,32 4096344 3,44 

Impureza 4 30,15 361691 0,3 

Impureza 5 30,75 218351 0,18 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

Os resultados de cálculos para determinação da pureza cromatográfica do 

marcador 20-hidroxiecdisona são expressos a seguir: 
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726268 x 100 = 0,7 % 

  101976023   

 

Pureza cromatográfica = 99,3% 

 

b) Determinação de solventes residuais 

 

 Essa avaliação foi realizada através de análise por gravimetria tal qual 

preconizado pela quinta edição da Farmacopeia Brasileira, adaptada ao Concentrador 

Rotativo à Vácuo (SpeedVac) Labconco®.  

 Essa adaptação se fez necessária devido a baixa quantidade obtida dos 

marcadores isolados. A fim de se obter um valor para cálculo da correta potência dos 

marcadores os mesmos foram mantidos em temperatura constante de 50 °C no 

equipamento. A temperatura padronizada se demonstrou capaz de secar os possíveis 

solventes remanescentes como água, acetonitrila e n-butanol, provenientes do 

processo de partição e isolamento, essa observação foi avaliada com base no teste 

experimental de secagem individual desses solventes.  

 Os resultados para solventes residuais de cada um dos marcadores são 

representados pela tabela 21 e 22 abaixo. 

 

Tabela 21 – Dados do teste de gravimetria adaptada ao marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

Solventes Residuais Resultado (% m/m) 

P1 0,0051 

P2 0,0048 

P3 0,0045 

P4 0,0043 

Média (% m/m) 0,0047 

DP 0,0 

DPR % 7,5 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 22 – Dados do teste de gravimetria adaptada ao marcador 20-hidroxiecdisona 

 

Solventes Residuais Resultado (% m/m) 

P1 0,0128 

P2 0,0128 

P3 0,0127 

P4 0,0126 

Média (% m/m) 0,0127 

DP 0,0 

DPR % 0,8 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Como a avaliação dos solventes residuais e água apresentou resultado de não 

significativo (zero) para ambas as substâncias, através do cálculo verificou-se que 

para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona a potência é de 94,4% e para o marcador 

20-hidroxiecdisona a potência é de 99,3%.  

 Devido ao valor mais baixo de potência (%) obtido para o marcador 1α,20R-

diidroxiecdisona, as análises de quantificação do mesmo passaram por correção para 

um correto resultado de concentração e consequentemente teor. 

 

8.2 Linearidade  

 

Cada solução foi analisada e os valores obtidos plotados em um gráfico de 

concentração versus área, obtendo-se o coeficiente de correlação dos pontos, a 

equação da reta e análise de regressão (ANOVA). 

A seguir são representados os dados obtidos para cada uma das curvas 

analíticas determinadas. 

 

8.2.1 Resultados para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

 A Tabela 23 reporta as áreas obtidas através da análise cromatográfica do teste 

de linearidade para a substância 1α,20R-diidroxiecdisona frente a cada concentração.  
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Tabela 23 – Linearidade da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Solução / Intervalo Observação Concentração teórica (µg/mL)* Área 

Linearidade - 1 

1 

0,541601 

815983 

2 800739 

3 805579 

Linearidade - 2 

4 

2,166404 

3656176 

5 3667545 

6 3663044 

Linearidade - 3 

7 

8,665625 

15556277 

8 15400580 

9 15516068 

Linearidade - 4 

10 

34,662500 

78498392 

11 78148511 

12 78116535 

Linearidade - 5 

13 

138,650000 

302253634 

14 304473543 

15 305878979 

Linearidade - 6 

16 

554,600000 

1361583403 

17 1333499166 

18 1374364985 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*Concentração teórica corrigida pela potência do marcador de 94,4%. 

 

 A curva de calibração obtida pela regressão linear decorrente da análise da 

substância 1α,20R-diidroxiecdisona pode ser verificada através do gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Estatística da linearidade da substância 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

 
Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

Os resultados experimentais e teóricos produziram a curva linear, cujo modelo 

matemático adotado (regressão linear das 18 injeções) mostrou-se aceitável exibindo 

um coeficiente de correlação superior a 0,99 para o marcador 1α,20R-

diidroxiecdisona.  

 Os resultados obtidos através de análise estatística com base nos resultados 

da regressão linear para a substância 1α,20R-diidroxiecdisona são expressos pela 

Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Análise estatística da regressão linear da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Parâmetro Resposta obtida Critério de aceitação 

Coeficiente de correlação R 0,99958477 ≥ 0,99 

Intersecção com o eixo Y -8712900,299 Informativo 

Coeficiente angular 2449900,03 Informativo 

Soma residual dos quadrados mínimos 3,54608E+15 Informativo 

Fonte: Autoria própria. 

 

O tratamento estatístico aceita o modelo como adequado por meio da 

verificação correlação entre X e Y. 

y = 2449900,0301x - 8712900,2989
R² = 0,9992
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 Os resultados obtidos de resíduo avaliados com base na curva analítica da 

substância 1α,20R-diidroxiecdisona são expressos pela Tabela 25. 

Tabela 25 – Análise dos resíduos para linearidade da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Observação Y previsto Resíduos Resíduos Padrão 

1 -7386031,70 8202014,70 0,5679 

2 -7386031,70 8186770,70 0,5668 

3 -7386031,70 8191610,70 0,5672 

4 -3405425,90 7061601,90 0,4889 

5 -3405425,90 7072970,90 0,4897 

6 -3405425,90 7068469,90 0,4894 

7 12517015,81 3039261,19 0,2104 

8 12517015,81 2883564,19 0,1997 

9 12517015,81 2999052,19 0,2077 

10 76206759,50 2291632,50 0,1587 

11 76206759,50 1941751,50 0,1344 

12 76206759,50 1909775,50 0,1322 

13 330965738,88 -28712104,88 -1,9880 

14 330965738,88 -26492195,88 -1,8343 

15 330965738,88 -25086759,88 -1,7370 

16 1350001656,42 11581746,58 0,8019 

17 1350001656,42 -16502490,42 -1,1426 

18 1350001656,42 24363328,58 1,6869 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O gráfico 2 representa a distribuição dos resíduos da linearidade da substância 

1α,20R-diidroxiecdisona e o gráfico 3 representa sua dispersão frente a análise 

estatística com intervalo de confiança de 95%.  
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Gráfico 2 – Gráfico de distribuição de resíduos da linearidade da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Gráfico 3 – Gráfico de dispersão de resíduos da linearidade da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

O gráfico de variância dos resíduos mostra o comportamento com relação aos 

valores ajustados de modo que o conjunto de pontos apresenta distribuição aleatória 

acima e abaixo da linha do zero, não apresentando tendência e garantindo a 

homocedasticidade, ou seja, a homogeneidade. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Através do gráfico de dispersão dos resíduos é possível verificar que, após 

avaliação da regressão linear, 95% dos dados gerados (18 injeções do analito) se 

encontram dentro do intervalo de ± 2 (distribuição normal) de seus respectivos valores 

projetados pela reta de regressão. Esse resultado comprova resíduos adequados 

(ANVISA, 2017 b). 

 

8.2.2 Resultados para o marcador 20-hidroxiecdisona. 

 

 A Tabela 26 reporta as áreas obtidas através da análise cromatográfica do teste 

de linearidade para a substância 20-hidroxiecdisona frente a cada concentração.  

 

Tabela 26 – Linearidade da substância 20-hidroxiecdisona. 

 

Solução / Intervalo Observação Concentração teórica (µg/mL) Área 

Linearidade - 1 

1 

0,573608 

1287848 

2 1277889 

3 1255083 

Linearidade - 2 

4 

2,294434 

5416809 

5 5424190 

6 5432408 

Linearidade - 3 

7 

9,177734 

23111488 

8 23111693 

9 23179451 

Linearidade - 4 

10 

36,710938 

101976023 

11 99627799 

12 99543152 

Linearidade - 5 

13 

146,843750 

426267759 

14 441087595 

15 441875603 

Linearidade - 6 

16 

587,375000 

1871023983 

17 1917881980 

18 1919640938 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

 A curva de calibração obtida pela regressão linear decorrente da análise da 

substância 20-hidroxiecdisona pode ser verificada através do gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Estatística da linearidade da substância 20-hidroxiecdisona. 

 

 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

Os resultados experimentais e teóricos produziram a curva linear, cujo modelo 

matemático adotado (regressão linear das 18 injeções) mostrou-se aceitável exibindo 

um coeficiente de correlação superior a 0,99 para o marcador 20-hidroxiecdisona.  

 

 Os resultados obtidos através de análise estatística com base nos resultados 

da regressão linear para a substância 20-hidroxiecdisona são expressos pela Tabela 

27. 

 

Tabela 27 – Análise estatística da regressão linear da substância 20-hidroxiecdisona. 

 

Parâmetro Resposta obtida Critério de aceitação 

Coeficiente de correlação R 0,999691966 ≥ 0,99 

Intersecção com o eixo Y -12268136,67 Informativo 

Coeficiente angular 3247972,426 Informativo 

Soma residual dos quadrados mínimos 5,18546E+15 Informativo 

Fonte: Autoria própria. 

 

O tratamento estatístico aceita o modelo como adequado por meio da 

verificação correlação entre X e Y. 

y = 3247972,4256x - 12268136,6664
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 Os resultados obtidos de resíduo avaliados com base na curva analítica da 

substância 20-hidroxiecdisona são expressos pela Tabela 28. 

 
Tabela 28 – Análise dos resíduos para linearidade da substância 20-hidroxiecdisona. 

 

Observação Y previsto Resíduos Resíduos Padrão 

1 -10405073,70 11692921,70 0,6695 

2 -10405073,70 11682962,70 0,6689 

3 -10405073,70 11660156,70 0,6676 

4 -4815878,30 10232687,30 0,5859 

5 -4815878,30 10240068,30 0,5863 

6 -4815878,30 10248286,30 0,5868 

7 17540890,30 5570597,70 0,3190 

8 17540890,30 5570802,70 0,3190 

9 17540890,30 5638560,70 0,3228 

10 106967977,68 -4991954,68 -0,2858 

11 106967977,68 -7340178,68 -0,4203 

12 106967977,68 -7424825,68 -0,4251 

13 464676314,21 -38408555,21 -2,1992 

14 464676314,21 -23588719,21 -1,3506 

15 464676314,21 -22800711,21 -1,3055 

16 1895509666,82 -24485683,82 -1,4020 

17 1895509666,82 22372313,18 1,2810 

18 1895509666,82 24131271,18 1,3817 

 

 O gráfico 5 representa a distribuição dos resíduos da linearidade da substância 

20-hidroxiecdisona e o gráfico 6 representa sua dispersão frente a análise estatística 

com intervalo de confiança de 95%. 
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Gráfico 5 – Gráfico de distribuição de resíduos da linearidade da substância  

20-hidroxiecdisona. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O gráfico de variância dos resíduos mostra o comportamento com relação aos 

valores ajustados de modo que o conjunto de pontos apresenta distribuição aleatória 

acima e abaixo da linha do zero, não apresentando tendência e garantindo a 

homocedasticidade, ou seja, a homogeneidade. 

 

Gráfico 6 – Gráfico de distribuição de resíduos da linearidade da substância 

20-hidroxiecdisona. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Através do gráfico de dispersão dos resíduos é possível verificar que, após 

avaliação da regressão linear, 95% dos dados gerados (18 injeções do analito) se 

encontram dentro do intervalo de ± 2 (distribuição normal) de seus respectivos valores 

projetados pela reta de regressão. Esse resultado comprova resíduos adequados 

(ANVISA, 2017 b). 

 

8.2.3 Uso da curva analítica para quantificação das substâncias. 

 

Após a correta obtenção da curva de calibração para cada um dos marcadores, 

é possível determinar a equação para quantificação através de fórmula matemática 

com base no princípio da padronização externa. Com a construção dos respectivos 

gráficos de cada curva, chegou-se as seguintes equações: 

 

a) Equação para quantificação de 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

y = 2449900,0301 x - 8712900,2989 

 

b) Equação para quantificação de 20-hidroxiecdisona 

 

y = 3247972,4256 x - 12268136,6664 

 

Sendo y a absorbância e x a concentração, para calcular a concentração das 

amostras usa-se cada uma das equações acima e o respectivo valor da absorbância 

determinado na análise cromatográfica. Com isso, é possível realizar a quantificação 

de cada substância. 

 

8.3 Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 

O preparo de LD e LQ foi realizado a partir das concentrações teóricas obtidas 

na determinação pela relação sinal ruído, as respectivas soluções são preparadas a 

fim de se obter essas concentrações determinadas pela avaliação do sistema 

cromatográfico para a substância 1α,20R-diidroxiecdisona e para a substância 20R-

hidroxiecdisona. Verificou-se que os resultados apresentados para o LQ e para o LD, 

para ambos os marcadores, apresentaram-se de acordo com o proposto. 
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Abaixo seguem os dados obtidos para cada um dos marcadores nesse teste 

sendo as tabelas 29 e 30 referente aos resultados de LD e as tabelas 31 e 32 referente 

aos resultados de LQ. 

 

a) Resultados de limite de detecção (LD). 

 

Tabela 29 – Análise de LD da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Observação Área [0,04 µg/mL] S/N 

1 187204 3 

2 167977 3 

3 190051 3 

Média 181744 3 

DP 12007 0 

DPR % 6,6 0,0 

Critério de Aceitação DPR Informativo S/N ≥ 3 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

Tabela 30 – Análise de LD da substância 20-hidroxiecdisona. 

 

Observação Área [0,04 µg/mL] S/N 

1 406630 7 

2 405027 6 

3 415370 8 

Média 409009 7 

DP 5567 1 

DPR % 1,4 14,3 

Critério de Aceitação DPR Informativo S/N ≥ 3 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 
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b) Resultados de limite de quantificação (LQ). 

 

Tabela 31 – Análise de LQ da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Observação Área [0,14 µg/mL] S/N 

1 815983 16 

2 800739 16 

3 805579 16 

Média 807434 16 

DP 7789 0 

DPR % 1,0 0,0 

Critério de Aceitação DPR Informativo S/N ≥ 10 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

Tabela 32 – Análise de LQ da substância 20-hidroxiecdisona. 

 

Observação Área [0,14 µg/mL] S/N 

1 1287848 25 

2 1277889 23 

3 1255083 21 

Média 1273607 23 

DP 16797 2 

DPR % 1,3 8,7 

Critério de Aceitação DPR Informativo S/N ≥ 10 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

8.4 Precisão  

 

O teste foi realizado com 06 (seis) soluções amostra de extrato etanólico 70% 

das raízes de G. vaga preparadas de acordo com o método analítico na concentração 

de 2,0 mg/mL. O principal objetivo é realizar a avaliação da repetitividade no processo 

extrativo da amostra determinado pelo método. 

As diferenças observadas entre as médias não são relevantes para a aplicação 

da metodologia analítica se apresentando satisfatórias indicando assim que a 

metodologia permanece segura e adequada para a quantificação do teor para a 

substância 1α,20R-diidroxiecdisona e para a substância 20R-hidroxiecdisona. 
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Como critério de aceitação, o valor máximo de DPR (%) aceitável para o teste 

de precisão é definido de acordo com a metodologia aplicada, concentração do analito 

na amostra, tipo de matriz e finalidade do método. A ANVISA sugere que para 

métodos analíticos não seja obtido valores superiores a 5% para métodos analíticos 

e 15% para métodos bioanalíticos podendo também utilizar este limite os fitoterápicos 

por serem matrizes quimicamente complexas, sendo assim os resultados se 

apresentam adequados para ambos os marcadores conforme demonstrado a seguir 

(BRASIL, 2003). 

 

8.4.1 Resultados para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

 Na Tabela 33 constam os dados de precisão com os respectivos resultados de 

quantificação para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Tabela 33 – Repetibilidade e Precisão Intermediária da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Amostras 

Precisão Intra Precisão Inter 

Área 
Resposta 

Área 
Resposta 

(µg/mL) (µg/mL) 

1 39949130 19,862864 44114657 21,563148 

2 40034105 19,897549 44111574 21,561890 

3 39407729 19,641875 39487364 19,674380 

4 39747105 19,780401 43897737 21,474606 

5 40066529 19,910784 39946546 19,861809 

6 43992529 21,513298 39328466 19,609521 

Média 40532855 20,101128 41814391 20,624226 

DPRintra-dias 3,5 4,8 

DPRinter-dias 4,3 

Especificação DPR ≤ 5,0% 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

 O gráfico 7 representa um comparativo entre os resultados da precisão intra 

corrida e precisão intermediária para a quantificação do marcador 1α,20R-

diidroxiecdisona.  
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Gráfico 7 – Gráfico de comparativo da precisão intermediária da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

  

Fonte: Autoria própria. 

 

 O gráfico acima demonstra, de forma ilustrativa, a equivalência adquirida entre 

os resultados obtidos (resposta em µg/mL) a partir de preparos individuais entre 

distintos analistas para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona em precisão inter-dias. 

 

8.4.2 Resultados para o marcador 20-hidroxiecdisona 

 

 Na Tabela 34 constam os dados de precisão com os respectivos resultados de 

quantificação para o marcador 20-hidroxiecdisona. 

 

Tabela 34 – Repetibilidade e Precisão Intermediária da substância 20-hidroxiecdisona. 

 

Amostras 

Precisão Intra Precisão Inter 

Área 

Resposta 

Área 

Resposta 

(µg/mL) (µg/mL) 

1 53695976 20,309320 57781582 21,567215 

2 53879930 20,365957 57571430 21,502512 

3 53608844 20,282494 55804832 20,958604 

4 54405959 20,527913 57458187 21,467646 

5 55345781 20,817270 55922963 20,994975 

6 55863340 20,976618 57770278 21,563734 

Média 54466638 20,546595 57051545 21,342448 

DPRintra-dias 1,4 1,2 

DPRinter-dias 2,4 

Especificação DPR ≤ 5,0% 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 
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 O gráfico 8 representa um comparativo entre os resultados da precisão intra 

corrida e precisão intermediária para a quantificação do marcador 20-hidroxiecdisona. 

 

Gráfico 8 – Gráfico comparativo da precisão intermediária para a substância 

20-hidroxiecdisona 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O gráfico acima demonstra, de forma ilustrativa, a equivalência adquirida entre 

os resultados obtidos (resposta em µg/mL) a partir de preparos individuais entre 

distintos analistas para o marcador 20-hidroxiecdisona em precisão inter-dias. 

 

8.5 Exatidão  

 

A exatidão foi determinada através da verificação de recuperação do analito em 

solução. Após a realização do teste, para ambos os marcadores, verificou-se que a 

recuperação encontrada em % foi proporcional à concentração preparada. 

O teste comprova que o procedimento de extração sob influência do solvente 

extrator e também do tempo e da temperatura de extração foram adequados de forma 

que a relação entre a concentração média determinada experimentalmente e a 

concentração teórica correspondente estão dentro do intervalo de confiança do 

método em validação com uma recuperação média de 100% ± 2% (BRASIL, 2003). 

  

8.5.1 Resultados para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

 A Tabela 35 reporta os resultados de recuperação para cada um dos níveis 

avaliados em concentração da substância 1α,20R-diidroxiecdisona.  
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Tabela 35 – Recuperação para exatidão da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Concentração 

Teórica* 

(µg/mL) 

Área 

Concentração 

Experimental 

(µg/mL) 

Média 

Concentração 

Corrigida** 

(µg/mL) 

Rc (%) 

Controle 

23616672 13,196282 

12,934682 n/a n/a 24122986 13,402949 

21187672 12,204813 

0,576784 (baixo) 

24597802 13,596760 

13,509019 0,574338 99,6 24059139 13,376888 

24491599 13,553410 

34,607040 (médio) 

107010356 47,235910 

47,592937 34,658256 100,1 106586308 47,062822 

110058450 48,480080 

554,600000 (alto) 

1379709845 566,726286 

565,600512 552,665830 99,7 1367642800 561,800761 

1383502789 568,274490 

    Média 99,8 

    Desvio Padrão 0,3 

    DPR (%) 0,3 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*Concentração teórica corrigida pela potência do marcador de 94,4%. 

**Concentração experimental corrigida pela concentração do marcador detectada na amostra controle.  

 

 De acordo com a tabela acima é possível verificar que para todos os níveis do 

intervalo obteve-se uma recuperação média de 100% ± 2% resultado esse satisfatório 

para avaliação do marcador 1α,20R-diidroxiecdisona frente a complexidade de uma 

matriz vegetal. 

 

8.5.2 Resultados para o marcador 20-hidroxiecdisona. 

 

 A Tabela 36 reporta os resultados de recuperação para cada um dos níveis 

avaliados em concentração da substância 20-hidroxiecdisona. 
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Tabela 36 – Recuperação para exatidão da substância 20-hidroxiecdisona. 

 

Concentração 

Teórica 

(µg/mL) 

Área 

Concentração 

Experimental 

(µg/mL) 

Média 

Concentração 

Corrigida* 

(µg/mL) 

Rc (%) 

Controle 

31152442 13,368518 

13,165065 n/a n/a 31671530 13,528337 

28650926 12,598341 

0,610870 (baixo) 

32952556 13,922745 

13,774859 0,609793 99,8 32336994 13,733223 

32127125 13,668608 

36,652200 (médio) 

154687611 51,403068 

49,954002 36,788937 100,4 146088086 48,755409 

149167561 49,703531 

587,375000 (alto) 

1963550759 608,323790 

609,427324 596,262259 101,5 1967912386 609,666667 

1969941880 610,291516 

    Média 100,6 

    Desvio Padrão 0,9 

    DPR (%) 0,9 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*Concentração experimental corrigida pela concentração do marcador detectada na amostra controle.  

 

 De acordo com a tabela acima é possível verificar que para todos os níveis do 

intervalo obteve-se uma recuperação média de 100% ± 2% resultado esse satisfatório 

para avaliação do marcador 20-hidroxiecdisona frente a complexidade de uma matriz 

vegetal. 

 

8.6 Intervalo  

 

8.6.1 Resultados e Conclusão 

 

Após a determinação da especificidade, linearidade, precisão e exatidão foram 

estabelecidos os intervalos de 0,6 µg/mL a 554,6 µg/mL para o marcador 1α,20R-

diidroxiecdisona e 0,6 µg/mL a 587,4 µg/mL para o marcador 20-hidroxiecdisona, em 

concentração para quantificação no método em validação.  
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8.7 Robustez  

 

Após a realização do teste, verificou-se através da recuperação com base na 

comparação entre cada condição avaliada à condição controle, que o método é 

robusto e atende aos critérios de aceitação estabelecidos conforme pode ser 

verificado nos resultados demonstrados abaixo. 

 

8.7.1 Resultados para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

 A Tabela 37 reporta os resultados de recuperação com base na amostra 

controle para cada condição de robustez avaliada para a substância 1α,20R-

diidroxiecdisona. 

 

Tabela 37 – Recuperação para robustez da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Parâmetro Área Rc (%) 

Controle 39741999 100,0 

Fluxo 0,9mL/min 39104521 98,4 

Fluxo 1,0mL/min 39707877 99,9 

Temperatura 35ºC 40485205 101,9 

Temperatura 45ºC 39655487 99,8 

Coluna 39171165 98,6 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

 De acordo com a tabela acima é possível verificar que para todas as condições 

de desafio do método analítico obteve-se recuperação média de 100% ± 2% para o 

marcador 1α,20R-diidroxiecdisona demonstrando assim que o método é capaz de se 

manter frente a pequenas alterações. 

 A Tabela 38 reporta os resultados de adequabilidade do sistema cromatográfico 

com base na amostra controle para cada condição de robustez avaliada para a 

substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 
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Tabela 38 – Critérios de adequabilidade do sistema em robustez da substância 1α,20R-

diidroxiecdisona. 

 

Parâmetro Pratos teóricos Fator de Cauda 

Controle 87692 7,06 

Fluxo 0,9mL/min 87532 7,05 

Fluxo 1,0mL/min 84022 7,08 

Temperatura 35ºC 102732 7,05 

Temperatura 45ºC 78545 7,13 

Coluna 123100 7,40 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

 A tabela acima demonstra que a adequabilidade do sistema foi alcançada para 

todas as condições avaliadas frente ao marcador 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 A Tabela 39 reporta os resultados de avaliação da estabilidade da solução 

amostra para a substância 1α,20R-diidroxiecdisona.  

 

Tabela 39 – Recuperação para estabilidade da solução da substância 1α,20R-diidroxiecdisona. 

 

Tempo aproximado em horas Área 

0 1012074 

24 1021032 

Média 1016553 

DP 6334 

DPR % 0,6 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

 Os resultados da Tabela 39 demonstram que o marcador 1α,20R-

diidroxiecdisona apresentou estabilidade satisfatória de acordo com avaliação do 

baixo valor de DPR % calculado através da comparação entre a área obtida da 

amostra injetada imediatamente após o preparo (0 horas) e a área obtida da mesma 

solução amostra em uma nova injeção decorridos 24 horas. 
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8.7.2 Resultados para o marcador 20-hidroxiecdisona. 

 

 A Tabela 40 reporta os resultados de recuperação com base na amostra 

controle para cada condição de robustez avaliada para a substância 20-

hidroxiecdisona. 

 

Tabela 40 – Recuperação para robustez da substância 20-hidroxiecdisona 

 

Parâmetro Área Recuperação (%) 

Controle 39741999 100,0 

Fluxo 0,9mL/min 39104521 98,4 

Fluxo 1,0mL/min 39707877 99,9 

Temperatura 35ºC 40485205 101,9 

Temperatura 45ºC 39655487 99,8 

Coluna 39171165 98,6 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 
De acordo com a tabela acima é possível verificar que para todas as condições 

de desafio do método analítico obteve-se recuperação média de 100% ± 2% para o 

marcador 20-hidroxiecdisona demonstrando assim que o método é capaz de se 

manter frente a pequenas alterações. 

A Tabela 41 reporta os resultados de adequabilidade do sistema cromatográfico 

com base na amostra controle para cada condição de robustez avaliada para a 

substância 20-hidroxiecdisona. 

 

Tabela 41 – Critérios de adequabilidade do sistema em robustez da substância 20-hidroxiecdisona 

 

Parâmetro Pratos teóricos Fator de Cauda 

Controle 87692 5,91 

Fluxo 0,9mL/min 73996 5,92 

Fluxo 1,0mL/min 69596 5,92 

Temperatura 35ºC 66615 5,93 

Temperatura 45ºC 64997 5,91 

Coluna 124843 6,22 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 
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 A Tabela 41 demonstra que a adequabilidade do sistema foi alcançada para 

todas as condições avaliadas frente ao marcador 20-hidroxiecdisona. 

 A Tabela 42 reporta os resultados de avaliação da estabilidade da solução 

amostra para a substância 20-hidroxiecdisona.  

 

Tabela 42 – Recuperação para estabilidade da solução da substância 20-hidroxiecdisona 

 

Tempo aproximado em horas Área 

0 11348709 

24 11334804 

Média 11341757 

DP 9832 

DPR % 0,1 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

 A tabela acima demonstra que o marcador 20-hidroxiecdisona apresentou 

estabilidade satisfatória de acordo com avaliação do baixo valor de DPR % calculado 

através da comparação entre a área obtida da amostra injetada imediatamente após 

o preparo (0 horas) e a área obtida da mesma solução amostra em uma nova injeção 

decorridos 24 horas. 

 

8.8 Influência do Filtro  

 

Com relação ao teste de filtro, verificou-se que a solução amostra não 

apresentou retenção significativa após saturação dos filtros testados. Diante dos 

resultados apresentados padronizou-se a utilização do filtro PVDF 0,2µm. 

 

8.8.1 Resultados para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

 A tabela 43 reporta os resultados de avaliação de filtro da solução amostra para 

a substância 1α,20R-diidroxiecdisona.  
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Tabela 43 – Recuperação para filtração da substância 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

Parâmetros Área Média Rc (%)* 

Sem Filtração - Centrifugada 
1012074 

1016553 100,0 
1021032 

Filtro HV-PVDF 0,2µm diâmetro 13mm - Sem Descarte 
1016164 

1018835 100,2 
1021506 

Filtro HV-PVDF 0,2µm diâmetro 13mm - Descarte 2 mL 
1019735 

1020656 100,4 
1021576 

Filtro PTFE 0,22µm diâmetro 13mm - Sem Descarte 
1014761 

1015983 99,9 
1017204 

Filtro PTFE 0,22µm diâmetro 13mm - Descarte 2 mL 
1013729 

1015072 99,9 
1016415 

Filtro Nylon 0,2µm diâmetro 22mm - Sem Descarte 
1018859 

1020002 100,3 
1021144 

Filtro Nylon 0,2µm diâmetro 22mm - Descarte de 2 mL 
1020099 

1022010 100,5 
1023920 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*Calculado pela área média obtida da condição testada frente a área média controle (100%). 

 

 De acordo com a tabela acima, verificou-se que todos os filtros testados foram 

capazes de demonstrar recuperação média de 100% ± 2% para o marcador 1α,20R-

diidroxiecdisona frente a todas as condições as quais foram expostos.  

Esse teste é capaz de demonstrar que quaisquer que sejam as condições de 

filtração da solução amostra avaliadas o analito mantém-se sem sinais de saturação 

ou retenção nas membranas. 

 

8.8.2 Resultados para o marcador 20-hidroxiecdisona 

 

 A Tabela 44 reporta os resultados de avaliação de filtro da solução amostra 

para a substância 20-hidroxiecdisona. 
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Tabela 44 – Recuperação para filtração da substância 20-hidroxiecdisona 

 

Parâmetros Área Média Rc (%)* 

Sem Filtração - Centrifugada 
1050042 

1050650 100,0 
1051258 

Filtro HV-PVDF 0,2µm diâmetro 13mm - Sem Descarte 
1055471 

1054268 100,3 
1053065 

Filtro HV-PVDF 0,2µm diâmetro 13mm - Descarte 2 mL 
1053933 

1052792 100,2 
1051651 

Filtro PTFE 0,22µm diâmetro 13mm - Sem Descarte 
1048547 

1048294 99,8 
1048040 

Filtro PTFE 0,22µm diâmetro 13mm - Descarte 2 mL 
1048999 

1047510 99,7 
1046021 

Filtro Nylon 0,2µm diâmetro 22mm - Sem Descarte 
1053592 

1052407 100,2 
1051221 

Filtro Nylon 0,2µm diâmetro 22mm - Descarte de 2 mL 
1054906 

1053771 100,3 
1052635 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*Calculado pela área média obtida da condição testada frente a área média controle (100%). 

 

 De acordo com a tabela acima, verificou-se que todos os filtros testados foram 

capazes de demonstrar recuperação satisfatória para o marcador 20-hidroxiecdisona 

frente a todas as condições as quais foram expostos. 

Esse teste foi capaz de demonstrar que quaisquer que sejam as condições de 

filtração da solução amostra avaliadas o analito mantém-se sem sinais de saturação 

ou retenção nas membranas. 

 

9 CRITÉRIO DE ESCOLHA DO MÉTODO IDEAL DE EXTRAÇÃO DA DROGA 

VEGETAL RAÍZES DE G. vaga  

 

Posteriormente a validação da metodologia analítica para a quantificação dos 

constituintes majoritários, realizou-se a padronização dos extratos aquosos com 

relação ao teor destes através da avaliação dos parâmetros: proporção planta-

solvente extrator, tempo de extração e temperatura de extração. 
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a) Avaliação da concentração do solvente extrator 

 

O comportamento do processo de extração de acordo com diferentes 

concentrações de solvente extrator (etanol-água) pode ser observado na Tabela 45 

para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona e Tabela 46 para o marcador 20-

hidroxiecdisona apresentadas a seguir: 

 

Tabela 45 – Dados de obtidos para avaliação de otimização da relação droga-solvente extrator para o 

marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

Solução Observação Reposta (Área) Média Teor (µg/mL)* Rendimento (%)** 

Infusão  

1 915295420 

885593812 365,04 100,0 2 878827238 

3 862658778 

Etanol 50% 

1 802268487 

845728257 348,77 95,5 2 896986734 

3 837929550 

Etanol 60% 

1 806051439 

798131544 329,34 90,1 2 806882644 

3 781460550 

Etanol 70% 

1 709766389 

669516775 276,84 75,6 2 636586657 

3 662197278 

Etanol 80% 

1 516901259 

501351404 208,20 56,6 2 483633923 

3 503519029 

Etanol 90% 

1 345870704 

315987509 132,54 35,7 2 320936699 

3 281155125 

Etanol 100% 

1 88730833 

68846738 31,66 7,8 2 58904690 

3 58904690 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*Quantificação corrigida pela potência do marcador de 94,4%. 

**O rendimento foi calculado considerando a diferença entre as áreas de cada condição de amostra 

testada (solvente extrator etanol) frente à amostra por infusão considerada como controle comparativo 

(100%). 
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Tabela 46 – Dados de obtidos para avaliação de otimização da relação droga-solvente extrator para o 

marcador 20-hidroxiecdisona 

 

Solução Observação Reposta (Área) Média Teor (µg/mL) Rendimento (%)* 

Infusão  

1 939430573 

922850447 287,91 100,0 2 936326178 

3 892794591 

Etanol 50% 

1 928794363 

983987957 306,73 106,6 2 1054861401 

3 968308108 

Etanol 60% 

1 983226633 

993182869 309,56 107,6 2 1014646517 

3 981675457 

Etanol 70% 

1 1026962753 

963782961 300,51 104,4 2 900293715 

3 964092416 

Etanol 80% 

1 828042799 

789349053 246,81 85,5 2 750946793 

3 789057568 

Etanol 90% 

1 545681462 

505018314 159,26 54,7 2 517161409 

3 452212070 

Etanol 100% 

1 127420623 

102453394 35,32 11,1 2 86027604 

3 93911955 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*O rendimento foi calculado considerando a diferença entre as áreas de cada condição de amostra testada 

(solvente extrator etanol) frente a amostra por infusão considerada como controle comparativo (100%). 

 

Esse estudo iniciou-se partindo do solvente extrator, previamente definido, 

etanol 70%. Após análise minuciosa foi verificado que a droga vegetal, sob influência 

do solvente extrator etanol 60%, apresentou resultados satisfatórios de rendimento 

para concentração dos marcadores majoritários com perfil cromatográfico adequado.  

As soluções de concentração etanol 50% e etanol 70% também foram capazes 

de apresentar resultados satisfatórios. As três concentrações aprovadas são capazes 

de viabilizar a estabilidade da solução extrato devido a representação de propriedade 

antisséptica. 
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Especificamente, a solução etanol 50% não foi escolhida devido a um resultado 

discrepante para o marcador 20-hidroxiecdisona, a ser observado na Tabela 46. Esse 

resultado pode ser justificado pela influência da granulometria, uma vez que as 

massas pesadas apresentam valores próximos. Devido à pouca quantidade de 

material vegetal o teste não pode ser repetido. Uma solução seria pulverizar ainda 

mais a droga vegetal de modo a obter maior homogeneidade na amostra. 

Em comparação a estrutura da 20-hidroxiecdisona, a 1α,20R-diidroxiecdisona 

apresenta um grupo hidroxila (OH) adicional no C-1, o que acarreta um aumento de 

polaridade fazendo com que essa substância apresente uma maior solubilidade no 

meio aquoso.  

 

b) Avaliação de otimização da relação droga-solvente extrator 

 

A partir do resultado da avaliação da concentração do solvente extrator, onde 

foi definido como condição desejável a extração da droga vegetal em etanol 60%, 

verificou-se a interferência entre diferentes proporções de droga vegetal e esse 

solvente extrator definindo qual proporciona a extração com maior eficiência frente a 

mesma proporção avaliada por infusão como referência. 

O comportamento do processo de extração de acordo com diferentes 

proporções de solvente extrator e droga vegetal pode ser observado nas tabelas 47 e 

48 para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona e nas tabelas 49 e 50 para o marcador 

20-hidroxiecdisona apresentadas a seguir: 
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Tabela 47 – Dados obtidos para avaliação de otimização da relação droga-solvente extrator (infusão) 

para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

Solução Observação Reposta (Área) Média Teor (µg/mL)* Rendimento (%)** 

Infusão  

(1:2,5) 

1 617686676 

701744844 289,99 100,0 2 717496018 

3 770051839 

Infusão  

(1:5) 

1 715942483 

797464288 329,07 100,0 2 819218492 

3 857231888 

Infusão  

(1:10) 

1 769894697 

746032210 308,07 100,0 2 739932429 

3 728269505 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*Quantificação corrigida pela potência do marcador de 94,4%. 

** Considerado como controle comparativo (100%). 

 

Tabela 48 – Dados de obtidos para avaliação de otimização da relação droga-solvente extrator (etanol) 

para o marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

Solução Observação Reposta (Área) Média Teor (µg/mL)* Rendimento (%)** 

Etanol 60%  

(1:2,5) 

1 606780801 

563209161 233,45 80,3 2 546173956 

3 536672725 

Etanol 60%  

 (1:5) 

1 730590412 

696522369 287,86 87,3 2 635965580 

3 723011116 

Etanol 60%  

(1:10) 

1 693180332 

705960845 291,72 94,6 2 711611002 

3 713091200 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*Quantificação corrigida pela potência do marcador de 94,4%. 

**O rendimento foi calculado considerando a diferença entre cada condição de amostra testada 

(solvente extrator etanol) frente a amostra na mesma condição por infusão conforme dados da Tabela 

47, considerada como controle comparativo (100%). 
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Tabela 49 – Dados obtidos para avaliação de otimização da relação droga-solvente extrator (infusão) 

para o marcador 20-hidroxiecdisona 

 

Solução Observação Reposta (Área) Média Teor (µg/mL) 

Infusão  

(1:2,5) 

1 663941366 

754680040 236,13 2 791987943 

3 808110810 

Infusão  

(1:5) 

1 778665651 

851489937 265,94 2 876299752 

3 899504409 

Infusão  

(1:10) 

1 805522755 

788307810 246,48 2 821655245 

3 737745429 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

 

Tabela 50 – Dados de obtidos para avaliação de otimização da relação droga-solvente extrator (etanol) 

para o marcador 20-hidroxiecdisona 

 

Solução Observação Reposta (Área) Média Teor (µg/mL) Rendimento (%)* 

Etanol 60%  

(1:2,5) 

1 748949667 

708058092 221,78 93,8 2 681158074 

3 694066535 

Etanol 60%  

 (1:5) 

1 899707207 

885337969 276,36 104,0 2 861691465 

3 894615234 

Etanol 60%  

(1:10) 

1 927867647 

934782262 291,58 118,6 2 940597107 

3 935882033 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

* O rendimento foi calculado considerando a diferença entre cada condição de amostra testada 

(solvente extrator etanol) frente a amostra na mesma condição por infusão conforme dados da Tabela 

49, considerada como controle comparativo (100%). 

 

Após a análise, fica evidente que a condição uma parte de droga vegetal para 

dez partes de solvente extrator etanol 60% (1:10), representa a melhor condição de 

extração de ambos os marcadores quando comparado a sua respectiva condição 
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controle de mesma proporção, porém por infusão e também frente as proporções 1:2,5 

e 1:5 de mesmo critério de avaliação.  

 

d) Avaliação de otimização de extração por aquecimento 

 

Os resultados obtidos no item de avaliação de otimização da relação droga-

solvente extrator, onde foi determinado que a melhor proporção é a de uma parte de 

droga vegetal para dez partes de solvente extrator, foram usados como referência 

para comparação da influência de diferentes temperaturas na extração dos 

marcadores. 

O comportamento do processo de extração de acordo com diferentes 

temperaturas pode ser observado na tabela 51 para o marcador 1α,20R-

diidroxiecdisona e na tabela 52 para o marcador 20-hidroxiecdisona apresentadas a 

seguir: 

 

Tabela 51 – Dados de obtidos para avaliação de otimização de extração por aquecimento para o 

marcador 1α,20R-diidroxiecdisona 

 

Solução Observação Reposta (Área) Média Teor (µg/mL)* Rendimento (%)** 

Etanol 60% 

(1:10) 

1 693180332 

705960845 291,72 100,0 2 711611002 

3 713091200 

Etanol 60% 

(1:10) à 30ºC 

1 677153073 

644466090 266,61 91,3 2 676536047 

3 579709151 

Etanol 60% 

(1:10) à 40ºC 

1 752409517 

718116200 296,68 101,7 2 724004193 

3 677934891 

Etanol 60% 

(1:10) à 50ºC 

1 647656572 

643007457 266,02 91,1 2 674162233 

3 607203567 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

*Quantificação corrigida pela potência do marcador de 94,4%. 

**O rendimento foi calculado considerando a diferença entre cada condição de amostra testada (solvente 

extrator etanol) frente a amostra na mesma condição sem interferência da temperatura conforme dados 

da tabela 48, considerada como controle comparativo (100%). 
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Tabela 52 – Dados de obtidos para avaliação de otimização de extração por aquecimento para o 

marcador 20-hidroxiecdisona 

 

Solução Observação Reposta (Área) Média Teor (µg/mL) Rendimento (%)* 

Etanol 60% 

(1:10) 

1 927867647 

934782262 291,58 100,0 2 940597107 

3 935882033 

Etanol 60% 

(1:10) à 30ºC 

1 793619262 

744449466 232,98 79,6 2 766349340 

3 673379796 

Etanol 60% 

(1:10) à 40ºC 

1 884151542 

850413014 265,61 91,0 2 857709745 

3 809377755 

Etanol 60% 

(1:10) à 50ºC 

1 801186025 

796915752 249,14 85,3 2 806270045 

3 783291186 

Fonte: Autoria própria por meio de dados gerados pelo software OpenLab®. 

* O rendimento foi calculado considerando a diferença entre cada condição de amostra testada (solvente 

extrator etanol) frente a amostra na mesma condição sem interferência da temperatura conforme dados 

da tabela 50, considerada como controle comparativo (100%). 

 

Conforme análise, verificou-se que a melhor condição de temperatura testada 

em uma amostra de droga vegetal, preparada em etanol 60%, na proporção definida, 

é a de 40ºC. Porém, esse resultado se torna insatisfatório para a substância  

20-hidroxiecdisona se comparado a amostra nas mesmas condições de preparo, 

porém sem influência de temperatura (tabela 50).  

É possível concluir que o uso da temperatura foi capaz de melhorar a extração 

do marcador 1α,20R-diidroxiecdisona  mas piorou significativamente a extração do 

marcador 20-hidroxiecdisona. Portanto a extração realizada com auxílio de um 

sonicador à temperatura ambiente é a condição de escolha para esse trabalho. 

 

10 SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

O Quadro 4 a seguir apresenta dados de forma comparativa das análises 

realizadas durante a elaboração desse trabalho para os extratos de G. vaga e 

condições ideais para obtenção de cada um dos dois marcadores. 
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Quadro 4 –Síntese dos resultados e melhores condições obtidas 

 

Avaliação Condição/Resultado 

Perda por dessecação 
Caules: 8,2473 (% m/m) 

Raízes: 9,0616 (% m/m) 

Cinzas 
Caules: 4,5738 (% m/m) 

Raízes: 4,4014 (% m/m) 

Rendimento extratos  

brutos 

Extrato etanólico 70% raízes: 14,83% 

Extrato etanólico 95% caule: 10,01% 

Extrato de escolha  

para isolamento 
Extrato etanólico 70% raízes 

Fração ideal obtida  

por partição 

1α,20R-diidroxiecdisona:  aquosa remanescente 

20-hidroxiecdisona: n-butanólica 

Método analítico escala 

semipreparativa 

Amostra: frações n-butanólica e aquosa remanescente a 

50mg/mL em metanol grau CLAE 

Coluna: Ascentis® Supelco C18 (250mm x 10mm x 5μm)  

Fase móvel: A (água ultra purificada) e B (acetronila grau CLAE) 

Fluxo: 4,0 mL/minuto  

Detecção: 245nm e 270nm.  

Volume de injeção: 1000μL 

Gradiente: 

 

Tempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 90 10 

8 90 10 

30 60 40 

31 0 100 

34 0 100 

35* 90 10 

40* 90 10 

*Reequilíbrio da coluna cromatográfica 

Método analítico  

escala analítica 

Amostra: extrato etanólico a 2mg/mL em metanol grau CLAE 

Coluna: Phenomenex® Luna C18(2) (150mm x 4,6mm x 3μm)  

Fase móvel: A (água ultra purificada) e B (acetronila grau CLAE) 

Fluxo: 0,8mL/min 

Detecção: 190nm a 800nm  

Volume de injeção: 20μL de amostra. 

Gradiente: 
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Tempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 90 10 

4 90 10 

15 60 40 

16 0 100 

26 0 100 

27* 90 10 

35* 90 10 

*Reequilíbrio da coluna cromatográfica 

Validação do método analítico 

escala analítica 

O método apresentou para os dois marcadores:  

a) Seletividade; 

b) Linearidade com coeficiente de correlação superior a 0,99;  

c) LD na concentração de 0,04µg/mL; 

d) LQ na concentração de 0,14µg/mL; 

e) Repetibilidade e precisão intermediária; 

f) Exatidão; 

g) Intervalo; 

h) Robustez. 

Potência dos marcadores 
1α,20R-diidroxiecdisona: 94,4% 

20-hidroxiecdisona: 99,3% 

Influência do filtro na  

solução amostra 

Os filtros que podem ser utilizados são: HV-PVDF 0,2µm x 

13mm; PTFE 0,22µm x 13mm e Nylon 0,2µm x 22mm. 

Concentração do  

solvente extrator 

1α,20R-diidroxiecdisona: etanol 50% 

20-hidroxiecdisona: etanol 60% 

Relação droga-solvente  

extrator 

1α,20R-diidroxiecdisona: etanol 60% (1:10) 

20-hidroxiecdisona: etanol 60% (1:10) 

Melhor temperatura  

de extração 

1α,20R-diidroxiecdisona: temperatura ambiente 

20-hidroxiecdisona: temperatura ambiente 
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11 CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho conseguiu atingir todos os seus objetivos em especial a 

identificação e completa caracterização dos constituintes majoritários presentes nas 

raízes e caules de G. vaga sugeridos como 1α,20R-diidroxiecdisona e 20-

hidroxiecdisona, os quais foram selecionados como marcadores analíticos. 

  Também foi executado o desenvolvimento e validação de uma metodologia 

analítica única por cromatografia líquida que foi capaz de identificar através de 

fingerprints e espectros UV e também quantificar frente a curva analítica esses 

constituintes majoritários tanto no derivado vegetal (extratos etanólicos e aquosos) 

quanto na droga vegetal para essa espécie.  

 De acordo com os dados obtidos na validação analítica, verifica-se que o 

método foi capaz de cumprir com o preconizado pelos órgãos regulatórios ANVISA e 

ICH apresentando resultados satisfatórios para os testes de seletividade, linearidade, 

precisão, exatidão e robustez. Testes complementares como limite de detecção, limite 

de quantificação e análise de influência de filtro enriqueceram dados de comprovação 

da credibilidade do método analítico desenvolvido. Todos esses parâmetros avaliados 

em conjunto estão diretamente ligados a qualidade, eficácia e segurança frente ao 

doseamento das substâncias de interesse. 

 Posteriormente, testes de otimização de extração da droga vegetal foram 

realizados a fim de se obter a melhor condição para rendimento dos marcadores de 

modo que, a condição ideal para cada substância varia de acordo com as 

particularidades químicas da molécula podendo ter uma maior concentração do 

marcador 1α,20R-diidroxiecdisona em extração por infusão (aquoso) na proporção 

droga-solvente extrator de 1:5 e uma maior concentração do marcador 20-

hidroxiecdisona em extração a etanol 60% na proporção droga-solvente extrator de 

1:10 ambos sem influência da temperatura. Ressalta-se que a extração por infusão, 

forma de uso popular, promoveu uma extração adequada dos dois constituintes 

majoritários. 

 Diante dos resultados obtidos, estudos de atividade biológica in vitro e in vivo 

envolvendo tanto extratos padronizados da espécie vegetal, quanto com os 

marcadores isolados (ecdisteroides) são necessários para a avaliação da segurança 

e eficácia de G. vaga Mart., espécie com ampla utilização na medicina popular.  
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13 ANEXO 

 
APÊNDICE A – Espectro de RMN de 1H (300 MHz) para a substância GVR-ButOH-F, isolada com o emprego de CLAE-UV semipreparativa 
a partir da fração n-butanólica do Extrato Etanólico das Raízes de G. vaga. 
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APÊNDICE B –  Espectro de RMN de 13C (75 MHz) para a substância GVR-ButOH-F, isolada com o emprego de CLAE-UV semipreparativa 

a partir da fração n-butanólica do Extrato Etanólico das Raízes de G. vaga. 
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APÊNDICE C – Espectro de RMN de 13C DEPT 135° para a substância GVR-ButOH-F, isolada com o emprego de CLAE-UV semipreparativa 
a partir da fração n-butanólica do Extrato Etanólico das Raízes de G. vaga. 
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APÊNDICE D – Espectro de RMN de 1H (300 MHz) para a substância GVR-AQ-3, obtida a partir da fração aquosa remanescente do Extrato 

Etanólico das Raízes de G. vaga. 
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APÊNDICE E – Espectro de RMN de 13C (75 MHz) para a substância GVR-AQ-3, obtida a partir da fração aquosa remanescente do Extrato 
Etanólico das Raízes de G. vaga. 
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APÊNDICE F – Cromatograma do marcador 1α,20R-diidroxiecdisona em escala 
reduzida para avaliação da pureza cromatográfica. 
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APÊNDICE G – Cromatograma do marcador 20-hidroxiecdisona em escala reduzida 
para avaliação da pureza cromatográfica. 
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APÊNDICE H – Cromatograma do branco (diluente) em escala reduzida para 
avaliação da pureza cromatográfica. 
 
 

 


