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RESUMO 
 

Conhecida popularmente como canela-de-velho, Miconia albicans é utilizada 

como anti-inflamatória, sendo vendida livremente na forma de pomadas, cápsulas ou 

mesmo suas folhas secas ou moídas. Contudo, os estudos desta espécie são 

escassos. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo isolar, purificar e identificar 

possíveis marcadores químicos de extratos obtidos das folhas de M. albicans. 

Inicialmente, a partir das folhas moídas de M. albicans foi realizada uma extração por 

percolação com etanol 70% e outra extração por infusão. Ambos os extratos obtidos 

foram submetidos a uma partição líquido-líquido em acetato de etila/água. A fração 

orgânica do extrato etanólico (EE70) foi submetida a uma cromatografia de 

permeação em gel de Sephadex LH-20 eluida com etanol 95% para separação de 

seus componentes. Ao todo, foram coletadas 60 frações que, após análise em CLAE-

DAD, foram reunidas de acordo com semelhança. As frações que apresentaram 

cromatogramas com picos isolados foram novamente submetidas a cromatografia de 

permeação em gel, para purificação das substâncias. Foram isoladas e purificadas 

três substâncias. Os espectros de UV apresentados para cada uma destas 

substâncias foram comparados com o espectro de UV do ácido elágico, indicando que 

estas substâncias isoladas são possíveis derivadas do ácido elágico.  

 

Palavras-chave: Miconia albicans. Marcadores químicos. CLAE-DAD. Canela-de-

velho. Melastomataceae.  

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 
Popularly known as “canela-de-velho”, Miconia albicans is used as an anti-

inflammatory, being sold freely in the form of ointments, capsules or even dried or 

crushed leaves. However, studies of this species are scarce. Therefore, the objective 

of the present study was to isolate, purify and identify possible chemical markers of 

extracts obtained from M. albicans leaves. Initially, a percolation with ethanol 70% and 

another extraction by infusion was performed from the crushed leaves of M. albicans. 

Both extracts were collected to a liquid-liquid partition in ethyl acetate / water. The 

organic fraction of the ethanol extract (EE70) was subjected to a gel permeation 

chromatography on a Sephadex LH-20 eluted with ethanol 95% to separate its 

components. Altogether, 60 fractions were collected which, after analysis in HPLC-

DAD, were pooled according to similarity. The fractions that presented chromatograms 

with isolated peaks were again submitted to gel permeation chromatography, for 

purification of the substances. Three substances were isolated and purified. The UV 

spectra presented for each of these substances were compared to the UV spectrum 

of ellagic acid, indicating that these isolated substances are possible ellagic acid 

derivates. 

 

Keywords: Miconia albicans. Chemical markers. HPLC-DAD. Canela-de-velho. 

Melastomataceae.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O ser humano faz uso de plantas medicinais para o tratamento e a prevenção 

de doenças desde antes mesmo do surgimento da escrita. Seus conhecimentos a 

respeito da utilização medicinal de determinadas espécies vegetais foram passados 

de geração em geração (TUROLLA; NASCIMENTO, 2006). 

 Na metade do século XX, a utilização de plantas medicinais foi ultrapassada 

pela industrialização e pelo desenvolvimento dos fármacos sintéticos, contudo, nas 

últimas décadas, o interesse em plantas medicinais, fitoterápicos e produtos naturais 

ressurgiu (RATES, 2001; BADKE et al., 2012).  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS), reconhecendo a importância e o 

potencial da medicina tradicional, incentivou a criação de políticas nacionais que 

garantissem a qualidade, segurança e eficácia, além do uso racional dos produtos 

tradicionais, complementares e alternativos, promovendo uma maior aderência e 

atenção pelos países a estes produtos (WHO, 2013). 

 No Brasil, esse incentivo da OMS estimulou a criação da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) e da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Estas políticas visam promover as práticas tradicionais, alternativas e 

complementares, garantindo acesso da população a plantas medicinais e fitoterápicos 

seguros, eficazes e de qualidade (BRASIL, 2006). 

 Neste sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), busca 

regulamentar a produção e comercialização das plantas medicinais e dos fitoterápicos 

(ANVISA, 2014). 

 Segundo a ANVISA, estão incluídos na definição de fitoterápico, o 

medicamento fitoterápico e o produto tradicional fitoterápico, sendo estes obtidos a 

partir de matéria-prima vegetal ativa, com exceção as substâncias isoladas, sendo sua 

finalidade profilática, curativa ou paliativa. Quando o ativo é proveniente de uma única 

espécie vegetal medicinal, o fitoterápico é considerado simples, já se o ativo é 

proveniente de mais de uma espécie vegetal, o fitoterápico é considerado composto 

(ANVISA, 2014). 

 Para serem comercializados como medicamentos fitoterápicos, para 

tratamentos farmacológicos, estes precisam cumprir as mesmas exigências da 
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legislação para medicamentos sintéticos, quanto a sua segurança, qualidade e 

eficácia (ANVISA, 2014).   

 Uma vez que, os compostos presentes nas plantas medicinais podem 

desencadear reações adversas, bem como, a presença de contaminantes e 

adulterantes, é necessário um controle de qualidade em todas as etapas do 

desenvolvimento de um fitoterápico, desde o cultivo da planta até o produto final 

(TUROLLA; NASCIMENTO, 2006). 

 Uma etapa importante no controle de qualidade é a autenticidade do material 

vegetal pela sua identificação botânica através de análises macro e microscópicas e 

caracterização do(s) marcador(es) químico(s) (FARIAS, 2010). 

 Conhecer esses marcadores é importante para a padronização do fitoterápico, 

tendo em vista que a composição da planta pode se alterar dependendo das 

condições externas, como, temperatura, exposição à luz, umidade e etc., ou 

condições genéticas (CALIXTO, 2000). 

 Miconia albicans, pertence à família Melastomataceae, sendo bem distribuída 

pelo Brasil, desde a Amazônia até o Paraná (MARTINS et al., 1996). 

 Popularmente é conhecida como canela-de-velho e utilizada para doenças 

inflamatórias das articulações como artrite e artrose. Esta espécie é consumida na 

forma de chá preparado por infusão ou decocção das folhas, ou ainda por maceração, 

sendo utilizada também na forma de cápsulas ou pomada (RIBEIRO et al., 2017). 

 Alguns estudos fitoquímicos foram realizados com as folhas de M. albicans, 

identificando a presença de esteroides, triterpenos e flavonoides (CREVELIN et al., 

2006; VASCONCELOS et al., 2006; PIERONI et al., 2011; LIMA et al., 2020). 

 Em relação à atividade biológica, alguns estudos com M. albicans relataram 

sua atividade antimicrobiana, antimutagênica, anticlastogênica, antinociceptiva, anti-

inflamatória, entre outras (CELOTTO et al.,2003; VASCONCELOS et al., 2003; 

SERPELONI et al., 2008; SERPELONI et al., 2011; LIMA et al.,2020). 

 Tendo em vista o potencial medicinal, os estudos biológicos e os escassos 

estudos fitoquímicos sobre a espécie M. albicans, fica evidente a necessidade de 

novos estudos químicos qualitativos e quantitativos que possam contribuir para a 

padronização química desta espécie.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Histórico da utilização das plantas medicinais 

 

A utilização de plantas medicinais com finalidades terapêuticas é realizada 

pelas mais diversas e antigas civilizações, segundo registros arqueológicos, sendo a 

obra do chinês Shen Nung, Pen Ts’ao (“A Grande Fitoterapia”), umas das primeiras 

documentações escritas sobre o uso medicinal de plantas, datada em cerca de 3.000 

a.C, na qual foram listadas cerca de 360 plantas (ELDIN; DUNFORD, 2001; 

TOMAZZONI et al., 2006). 

Os conhecimentos terapêuticos das plantas medicinais eram obtidos 

empiricamente, através do uso tópico ou da ingestão de determinado vegetal, seja 

pelo próprio ser humano ou por animais e, então, eram observados seus efeitos. Tais 

conhecimentos obtidos eram passados de geração em geração (TUROLLA; 

NASCIMENTO, 2006). 

No Brasil, as tribos indígenas utilizavam a flora brasileira para tratar e curar 

doenças. Os colonizadores portugueses uniram esse conhecimento indígena com o 

conhecimento europeu, tornando o uso das plantas medicinais mais amplo e 

abundante. Os povos africanos escravizados trazidos para o Brasil também 

contribuíram para o aumento do conhecimento acerca do uso medicinal das plantas 

(ROCHA et al., 2015).  

O início do século XIX foi marcado pelo isolamento da morfina a partir do ópio, 

o que possibilitou o isolamento de outros princípios ativos de diversas espécies 

vegetais, bem como os estudos farmacológicos e toxicológicos desses componentes 

isolados. Com a nova descoberta, certos princípios ativos isolados passaram a ser 

utilizados no lugar dos extratos vegetais (SCHULZ; HÄNSEL; TYLER,2001). 

Nas décadas de 1940 e 1950 com a evolução da medicina, dos conhecimentos 

químicos e dos processos de industrialização, a indústria farmacêutica passou a ter 

um maior interesse nos fármacos sintéticos em vez das sustâncias de origem vegetal, 

pela possibilidade de desenvolverem moléculas farmacologicamente mais ativas e 

com menos efeitos tóxicos, a partir da alteração estrutural das moléculas. Além disso, 

muitos extratos vegetais não possuíam comprovações e estudos acerca de sua 

eficácia e segurança, caindo, dessa forma, o seu uso (RATES, 2001). 
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Contudo, o alto custo dos medicamentos sintéticos, seus efeitos adversos e 

tóxicos e a falta de acesso de muitas pessoas a esses medicamentos ou as unidades 

de saúde, além da tendência da população em buscar produtos mais naturais, 

contribuíram para a ascensão do uso de plantas medicinais nas últimas décadas 

(BADKE et al., 2012).  

 

2.2. Marcos regulatórios de fitoterápicos no Brasil 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), na década de 1970 criou o Programa 

de Medicina Tradicional, reconhecendo a relevância do uso de plantas medicinais, a 

fim de garantir uma melhor qualidade no cultivo, identificação e preparo das drogas 

vegetais. No entanto, poucos países possuíam uma política sobre o uso da medicina 

tradicional e complementar, apenas 25 países de um total de 191 países membro da 

OMS (WHO, 2002). 

Segundo a OMS 80% da população de países em desenvolvimento faz uso da 

medicina tradicional com finalidades terapêuticas. E em países desenvolvidos como 

França e Canadá, entre 70% e 75% da população, respectivamente, já fizeram uso 

ao menos uma vez da medicina alternativa, na qual está incluída a utilização de 

plantas medicinais (WHO, 2002).  

Percebendo que os países em desenvolvimento possuíam uma importante 

dependência da medicina tradicional e em países desenvolvidos as alternativas 

terapêuticas eram cada vez mais procuradas, a OMS desenvolveu e publicou, em 

2002, um guia estratégico para tratar sobre os produtos tradicionais, complementares 

e alternativos, estimulando a criação de políticas nacionais em cada país que 

garantam a segurança, qualidade, eficácia e uso racional desses produtos (WHO, 

2002).  

Em 2013, foi publicado um novo guia estratégico atualizado, o qual informa que 

após os esforços e recomendações da OMS, mais países adotaram políticas 

nacionais para garantir a segurança e o uso racional da medicina tradicional, 

complementar e alternativa (WHO, 2013).  

No Brasil, seguindo estas recomendações feitas pela OMS, em 2006 foi criada 

a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema 

Único de Saúde (SUS), estimulando o uso de práticas tradicionais, alternativas e 

complementares como: medicina tradicional chinesa/acupuntura, homeopatia, 
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termalismo social, medicina antroposófica e fitoterapia/plantas medicinais (BRASIL, 

2006). 

Posteriormente foi elaborada a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF), visando promover o acesso da população a plantas 

medicinais e fitoterápicos seguros, eficazes e de qualidade, promovendo seu uso 

racional, além de incentivar o uso sustentável da biodiversidade e as pesquisas e 

desenvolvimentos tecnológicos em plantas medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2006). 

Em 2008, foi elaborada a Relação Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos de Interesse ao SUS (RENISUS), uma lista que contém 71 espécies 

vegetais nativas já utilizadas nos serviços de saúde estaduais e municipais, através 

do conhecimento popular e tradicional e de estudos químicos e farmacológicos. Essas 

plantas têm grande potencial medicinal para se tornarem produtos de interesse ao 

SUS, contudo, é necessário estudos científicos confiáveis que comprovem seu 

potencial farmacoterapêutico, os quais são incentivados pela PNPIC e pela PNPMF 

(BRASIL, 2009b; SOUZA, 2015). 12 dessas plantas de interesse já foram 

incorporadas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (BRASIL, 

2020). 

 Neste contexto, a ANVISA tem um importante papel na regulamentação da 

produção e comercialização das plantas medicinais e fitoterápicos (ANVISA, 2014). 

Segundo a Anvisa (2014), há duas categorias nas quais podem ser 

classificados os fitoterápicos. A primeira categoria é a dos medicamentos fitoterápicos 

que são aqueles obtidos a partir, exclusivamente, de matérias-primas vegetais ativas, 

ou seja, a partir de plantas medicinais ou derivados da droga vegetal (extratos, sucos, 

óleos, ceras, etc.), sendo suas finalidades curativas ou profiláticas. Sua segurança, 

eficácia e qualidade precisam ser comprovadas por estudos clínicos. A outra categoria 

é a dos produtos tradicionais fitoterápicos, que também são obtidos, a partir, 

unicamente, de matérias-primas vegetais ativas e sua segurança e efetividade são 

comprovadas pela tradicionalidade do uso através de publicações na literatura 

técnico-científica, como por exemplo, em farmacopeias, sendo seu uso permitido sem 

o acompanhamento de um médico e somente para doenças e condições leves a 

moderadas (BRASIL, 2014).  

Em ambos, não podem ser incluídos em sua composição substâncias ativas 

isoladas, sendo elas de qualquer origem, nem devem conter a combinação destas 

com outros extratos vegetais (ANVISA, 2014). 
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2.3. Controle de qualidade 

 

As preparações vegetais que são registradas e comercializadas como 

alimentos não precisam ter seus marcadores analíticos e princípios ativos controlados, 

sendo assim, não devem ser utilizadas como tratamentos farmacológicos. No entanto, 

os fitoterápicos precisam cumprir as exigências da legislação, de forma a garantir a 

sua qualidade, segurança e eficácia (ANVISA, 2014). 

Popularmente há uma crença de que “se é natural não faz mal”, no entanto, é 

um pensamento errôneo. As plantas medicinais e os fitoterápicos podem acarretar em 

efeitos adversos, tóxicos e interações medicamentosas, sejam pelos próprios 

componentes da planta ou pela presença de contaminantes e adulterantes. Dessa 

forma o controle de qualidade é necessário em todas as etapas produtivas do 

fitoterápico, desde o cultivo da planta medicinal até o produto acabado (TUROLLA; 

NASCIMENTO, 2006). 

Infelizmente, em alguns locais onde são comercializadas as plantas medicinais 

e seus derivados como feiras livres, mercados públicos ou lojas de produtos naturais, 

por exemplo, ocorrem a venda de produtos adulterados e contaminados com 

microrganismos patogênicos, metais pesados ou agrotóxicos (BALBINO, 2010).  

Oliveira e colaboradores (2014) realizaram um estudo para verificar a qualidade 

de produtos farmacêuticos contendo Hypericum perforatum L. comercializados em 

Divinópolis, Minas Gerais. Foram coletadas amostras de produtos de três 

estabelecimentos comerciais, sendo, uma casa de produtos naturais, um herbário e 

uma farmácia de manipulação. As amostras passaram por análises farmacobotânicas, 

determinação de teor de umidade, cinzas totais, doseamento de hipericina e 

cromatografia em camada delgada. Os resultados mostraram que a espécie vendida 

no herbário não correspondia à espécie anunciada para a venda, representando uma 

falsificação, além disso, essas amostras não cumpriram os requisitos estabelecidos 

pela legislação brasileira.  

A Farmacopeia Brasileira, bem como, outras farmacopeias internacionais e 

Códigos oficinais, estabelecem os parâmetros de qualidade que as matérias-primas 

vegetais precisam possuir. Quando uma espécie vegetal não está contida em 

nenhuma farmacopeia é imprescindível que a empresa estabeleça seu padrão de 

qualidade e descreva em uma monografia. Dessa forma, pode-se garantir a 
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autenticidade da espécie vegetal pela sua identificação botânica, sua pureza e a 

caracterização de seus marcadores analíticos e/ou farmacológicos (FARIAS, 2010).  

De acordo com a ANVISA um marcador é uma substância ou classe de 

substâncias que preferencialmente tenha relação com a atividade terapêutica e é 

utilizado como referência no controle de qualidade da matéria prima vegetal ou 

fitoterápico. Ele pode ser ativo, quando há relação com a atividade terapêutica, ou 

pode ser analítico, quando a atividade terapêutica não está relacionada, até então, 

com o marcador (ANVISA, 2014).  

O conhecimento do(s) princípio(s) ativo(s) permite determinar seu mecanismo 

de ação farmacológico no organismo, sua toxicidade e a relação estrutura-atividade, 

podendo servir como modelo para síntese ou semi-síntese de fármacos. O 

estabelecimento do(s) marcador(es) químico(s) é importante também para a 

padronização do fitoterápico, uma vez que, a planta pode sofrer variações no seu 

metabolismo secundário, seja por influência de fatores externos ou genéticos, 

acarretando em variações em sua composição química (SANTOS, 2008). 

 Os métodos cromatográficos como a cromatografia de camada delgada (CCD), 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e cromatografia gasosa (CG) são os 

mais utilizados para separar, identificar e determinar os constituintes químicos do 

derivado vegetal, assim, torna-se possível determinar a autenticidade e identidade da 

planta (FARIAS, 2010).   

 A CCD é uma técnica simples e rápida de análise qualitativa, utilizando 

pequenas quantidades do material, e de custo acessível, constando na maioria das 

monografias das Farmacopeias (FARIAS, 2010). Consiste de uma fase estacionária 

fixada em uma superfície planar, na qual a amostra é aplicada. Então coloca-se a 

placa verticalmente dentro de uma cuba contendo uma camada rasa de solvente (fase 

móvel), a qual é então tampada. Por ação de capilaridade a fase móvel move-se pela 

fase estacionária, separando os componentes da amostra. Os reveladores mais 

utilizados são a luz violeta e vapores de iodo para visualização dos compostos 

separados (ENGEL et al., 2012). 

 A CLAE possui um custo elevado, no entanto, é a técnica mais utilizada de 

separação, sendo muito sensível e permitindo a análise de uma variedade de 

componentes como aminoácidos, proteínas, drogas, antibióticos, substâncias 

orgânicas e inorgânicas entre muitos outros. Nesta técnica, o adsorvente (fase 
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estacionária) é empacotado em uma coluna cromatográfica cuja natureza depende do 

tipo de composto que se quer analisar. A amostra é eluída através da coluna por 

adição contínua de um eluente (fase móvel) o qual é pressionado por uma bomba a 

percorrer a fase estacionária. Dessa forma, as moléculas presentes na amostra são 

separadas de acordo com suas afinidades pela fase estacionária ou móvel. Um 

detector analisa a concentração do soluto na fase móvel, enviando os dados para um 

sistema que gera um gráfico chamado cromatograma (ENGEL et al., 2012; SKOOG; 

HOLLER; NIEMAN, 2002). 

 A CG, ao contrário das outras técnicas, é utilizada para analisar amostras 

voláteis sem que sofram decomposição. O cromatógrafo a gás possui uma câmara 

onde a amostra injetada é vaporizada e inserida em um fluxo de gás que a arrasta 

para a uma coluna contendo uma fase estacionária líquida. As moléculas da amostra 

interagem com a fase estacionária, separando, assim, os componentes. Um detector 

analisa cada componente que deixa a coluna e produz um sinal ao sistema, gerando 

o cromatograma (ENGEL et al., 2012). 

 Além da identificação botânica através de análises macro e microscópicas e 

análise dos constituintes químicos característicos da espécie vegetal, também é 

importante verificar sua pureza determinando a presença de material estranho, teor 

de cinzas e umidade, contaminantes microbiológicos e agrotóxicos. Todos esses 

parâmetros de qualidade são importantes para a produção de um fitoterápico 

(FARIAS, 2010).   

 

2.4. Família Melastomataceae e gênero Miconia 

 

 A família Melastomataceae possui cerca de 200 gêneros e 5.000 espécies com 

distribuição pantropical (FILHO, 2014). O Brasil possui 66 gêneros e 1370 espécies 

pertencentes a esta família, representando a sexta maior família de angiospermas. 

Destes, 14 gêneros e 885 espécies são nativas do território brasileiro (BAUMGRATZ 

et al., 2015), ocorrendo em quase todas as formações vegetais desde a Amazônia até 

o Rio Grande do Sul (ROMERO; MARTINS, 2002). 

 O gênero Miconia é o maior dessa família, com mais de 1.000 espécies, 

distribuídas ao longo da América tropical (MARTINS; SEMIR; MARTINS, 1996). No 

Brasil há 282 espécies, sendo 125 endêmicas (GOLDENBERG; CAADAH, 2015). 
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 Apesar de este gênero ser o mais representativo da família Melastomataceae, 

há poucos estudos e publicações na literatura referente às atividades biológicas e 

composição química de suas espécies (CERRAZZONI, 2016). No entanto, alguns 

estudos com as espécies do gênero Miconia demonstraram resultados promissores. 

A análise dos extratos brutos com hexano, cloreto de metileno e etanol das espécies 

Miconia fallax, Miconia albicans e Miconia rubiginosa demonstrou efeitos analgésicos 

dessas espécies (VASCONCELOS et al., 2003; CUNHA et al., 2002; SPESSOTO et 

al., 2003). 

 Serpeloni et al. (2008) mostraram em seus estudos que os extratos metanólicos 

das espécies Miconia rubiginosa e Miconia stenostachya apresentaram efeito protetor 

ao DNA, podendo atuar nas células saudáveis a fim de diminuir os efeitos adversos 

dos quimioterápicos, tornando promissora a busca por substâncias adjuvantes ao 

tratamento contra o câncer. 

 

2.5. Espécie Miconia albicans (Sw.) Triana 

 

Miconia albicans é conhecida popularmente como canela-de-velho e 

pertencente à família Melastomataceae, ocorrendo na forma de arbustos de até 2,5 

metros (Figura 1). É uma espécie característica do cerrado mas também é encontrada 

na vegetação litorânea, sendo bem distribuída pelo Brasil, desde a Amazônia até o 

Paraná (MARTINS et al., 1996). 

 

Figura 1- Foto de arbusto de Miconia albicans. 

 

Fonte: Goldenberg, R., 2020 

 

De acordo com a medicina popular, M. albicans é utilizada para o tratamento 

de doenças inflamatórias das articulações como artrite e artrose, sendo consumida na 
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forma de chá, o qual pode ser preparado utilizando as folhas por infusão, decocção 

ou maceração (RIBEIRO et al., 2017). A canela-de-velho também é utilizada pela 

população como pomada e cápsulas, as quais são vendidas livremente em sites de 

varejo (SUBMARINO, 2020; MERCADO LIVRE, 2020). 

No estado do Rio de Janeiro, M. albicans é frequentemente encontrada em 

mercados e feiras livres, bem como, em mercados públicos no nordeste do Brasil, 

onde suas folhas são comercializadas com indicação terapêutica (LEITÃO et al., 2014; 

ALBUQUERQUE et al., 2007). 

Alguns estudos com M. albicans foram realizados relatando sua atividade 

antimicrobiana, antimutagênica, anticlastogênica, antinociceptiva, entre outras 

(CELOTTO et al.,2003; VASCONCELOS et al., 2003; SERPELONI et al., 2008; 

SERPELONI et al., 2011). 

Pieroni e colaboradores (2011) isolaram flavanoides do extrato metanólico e de 

sua fração n-butanólica das folhas de Miconia albicans e, a partir de ensaios de 

atividade antioxidante, demostraram que tanto o extrato metanólico, a fração n-

butanólica e as substâncias isoladas foram capazes de eliminar os radicais livres.  

Em um estudo publicado, com objetivo de investigar a atividade de M. albicans 

em diabetes tipo 2, foi relatado que o extrato de acetato de etila das folhas desta 

espécie foi capaz de inibir a proteína tirosina fosfatase 1B (PTP1B), uma enzima 

intracelular responsável pela inativação de receptores de insulina (LIMA et al., 2018). 

Quanto à atividade anti-inflamatória, foi avaliado o extrato seco padronizado da 

Miconia albicans utilizando dois modelos de inflamação aguda: inflamação induzida 

por carragenina e hiperalgesia mecânica. Os resultados mostraram que o extrato 

reduziu os níveis de TNF-α e IL-1β e, consequentemente, a nocicepção inflamatória e 

o edema causados pela injeção de carragenina (LIMA et al.,2020). 

Dessa forma, alguns estudos já demonstraram algumas atividades biológicas 

da M. albicans e, embora, haja pesquisas sobre o perfil fitoquímico, identificando e 

caracterizando alguns componentes presentes na planta, ainda há na literatura 

poucos estudos quantitativos referentes a esses componentes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Determinar os marcadores analíticos para folhas de Miconia albicans (Sw.) DC. 

(Melastomataceae).  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Preparar extratos (hidroalcoólico e aquoso) para estudo químico; 

 Desenvolver metodologia analítica em CLAE-DAD para análises qualitativas 

dos extratos e das frações; 

 Isolar e purificar os marcadores; 

 Identificar os marcadores químicos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Solventes e reagentes 

 

Foram utilizados solventes grau PA, tais como acetato de etila, metanol, etanol 

95% marca Synth. Para as análises por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

foram utilizados solventes grau CLAE da marca JTbacker. A água utilizada para as 

análises por CLAE foi do tipo ultrapurificada. Para as análises em CLAE foi utilizado 

ácido acético grau CLAE da marca Vetec. 

 

4.2. Equipamentos 

 

4.2.1. Balança Analítica 

 

Para pesar o material vegetal e as amostras foi utilizada balança analítica modelo 

AR2140 Adventurer (Ohaus). 

 

4.2.2. Concentrador rotativo a vácuo 

 

A secagem de frações foi realizada em evaporador marca CHRIST modelo RVC 

2-18 CD plus, com bomba de vácuo MZ 2C (vácuo final 8 mbar) e MD 4C (vácuo final 

2 mbar) e velocidade de 1500 rpm. 

 

4.2.3. Evaporador Rotativo 

 

Para a secagem parcial dos extratos foi utilizado evaporador rotativo Buchi 

rotavapor R-210 ML, com controlador de vácuo. 

 

4.2.4.  Ultrapurificador de água 

 

Para as análises em CLAE foi utilizada água ultra purificada em equipamento 

modelo Master System P&D (Gehaka) localizado no Laboratório de apoio técnico da 

UNIFESP Diadema unidade José de Alencar. 
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4.2.5. Cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos 

(CLAE- DAD) 

 

As análises em CLAE-DAD foram realizadas em equipamento de CLAE Agilent, 

modelo Infinity 1260, equipado com bomba de gradiente quaternário, injetor 

automático, forno de coluna para controle da temperatura e detector de arranjo de 

diodos (DAD). Foi utilizada coluna ACE® C-18 (250 mm x 4,6 mm; 5μm).  

 

4.3. Material vegetal 

 

As folhas da espécie Miconia albicans, foram adquiridas (ex-situ) comercialmente 

na Suzanflora Comercial de Ervas LTDA, na cidade de São Paulo-SP. Foi adquirido 

250 g de material vegetal moído, lote CAVE004, embalado em 04/2018 na cidade de 

Pinhais-PR.O cadastro de acesso ao patrimônio genético foi registrado junto ao 

Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 

Associado (SISGEN) sob o número AC243DD. 

 

4.4. Obtenção de extratos 

 

4.4.1. Extração por percolação 

 

Inicialmente o material vegetal foi colocado em contato com o solvente extrator, 

solução de etanol 70% (v/v), e transferida para o percolador. O extrato obtido foi 

padronizado volumetricamente em 10% (10 mL de extrato final para cada 1g de 

material vegetal de partida). 

 

4.4.2. Extração por infusão 

 

Para a extração por infusão, 1L de água ultra purificada fervente foi despejada 

sobre o material vegetal contido em um béquer, o qual, em seguida, foi tampado até 

o total resfriamento da solução extrativa. Então, esta solução foi filtrada e seu volume 

padronizado também para 10%. 
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4.4.3. Rendimento dos extratos 

 

Para o cálculo do rendimento, três tubos Falcon de 15 mL foram pesados vazios, 

e então, adicionou-se 5 mL do extrato etanólico (EE70) em cada tubo e estes foram 

secados no concentrador rotativo a vácuo. Em seguida, estes tubos com o extrato 

seco foram pesados e suas respectivas massas foram anotadas. O mesmo 

procedimento em triplicata foi realizado para o extrato aquoso (EA) obtido a partir da 

infusão. 

A diferença de massa entre os tubos vazios e os contendo extrato seco foi obtida 

e a partir destes valores, a média e o desvio padrão foram calculados.  

Assim, considerando que a média da massa encontrada está em 5 mL, pôde-se 

encontrar a massa do extrato em 1L, obtendo-se, dessa forma, o peso final de cada 

extrato. Então, o rendimento do processo de extração foi calculado conforme a 

Equação 1. 

Re =
Pf

Pi 
×100                                                         (1) 

Onde: 

Re: Rendimento do extrato (%) 

Pf: Peso final (g) 

Pi: Peso inicial (g) 

 

4.5.  Isolamento e identificação de marcadores analíticos 

 

4.5.1. Partição líquido-líquido 

Para o isolamento e identificação de marcadores analíticos foi realizada a técnica 

de partição líquido-líquido do extrato etanólico. Cerca de 500 mL do EE70 foi colocado 

no rotoevaporador até que metade de seu volume fosse evaporado, aproximadamente 

250 mL, então, adicionou-se água ao extrato até completar o volume de 500 mL. Esta 

solução foi transferida para um funil de separação juntamente com 150 mL de acetato 

de etila e promoveu-se a agitação. Assim, depois de observada a separação de fases, 

a fração acetato foi coletada e adicionou-se novamente 150 mL de acetato. Esse 

procedimento foi repetido 3 vezes. 
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O mesmo procedimento foi realizado para a partição líquido-líquido do EA. Ao funil 

de separação foram adicionados 500 mL da infusão com 150 mL de acetato de etila, 

promovendo a agitação deste. A fração acetato foi coletada e novamente foi 

adicionado 150 mL de acetato, repetindo o procedimento 3 vezes.  

 

4.5.2. Cromatografia em coluna Sephadex LH-20 

A fração acetato do EE70 foi submetida a uma cromatografia de permeação em 

gel de Sephadex LH-20 (5 cm de diâmetro interno x 50 cm de altura) eluida com etanol 

95%. 

As frações obtidas foram analisadas em CLAE-DAD. Cada cromatograma foi 

avaliado e as frações foram reunidas por semelhança. Após reunião, as frações 

contendo as moléculas de interesse foram purificadas em novas cromatografias de 

permeação em gel de Sephadex LH-20 (2 cm de diâmetro interno x 46 cm de altura) 

eluida com etanol. Na Figura 2 está apresentado o fluxograma com a descrição das 

etapas de fracionamento.  

Figura 2- Fluxograma descritivo do processo de fracionamento do extrato etanólico das folhas de M. 
albicans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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4.6.  Desenvolvimento de metodologia para análise por CLAE-DAD 

As amostras foram analisadas por CLAE-DAD com volume de injeção de 20 μL, 

vazão de fase móvel de 0,8 ml/min e temperatura da coluna de 30°C. 

Para a análise em CLAE-DAD dos extratos brutos, obtidos por percolação e por 

infusão, utilizou-se um gradiente de água com 1% de ácido acético, metanol e 

acetonitrila, por 55 minutos (Gradiente 1), conforme representado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 -Gradiente 1 utilizado para o monitoramento rápido dos extratos brutos. 

Tempo 
(min) 

Ácido acético 1% 
(%) 

Metanol 
(%) 

Acetonitrila 
(%) 

Fluxo 
(ml/min) 

0 90 5 5 0,8 

5 90 5 5 0,8 

45 - 95 5 0,8 

50 - 95 5 0,8 

51 90 5 5 0,8 

55 90 5 5 0,8 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O tempo foi otimizado para a análise das demais frações, de forma a economizar 

reagentes e tempo de equipamento, com um gradiente de água com ácido acético, 

metanol e acetonitrila, por 20 minutos (Gradiente 2), mostrado na Tabela 2. 

Tabela 2- Gradiente 2 utilizado para o monitoramento das demais frações. 

Tempo 
(min) 

Ácido acético 1% 
(%) 

Metanol 
(%) 

Acetonitrila 
(%) 

Fluxo 
(ml/min) 

0 55 40 5 0,8 

3 55 40 5 0,8 

13 - 95 5 0,8 

16 - 95 5 0,8 

17 55 40 5 0,8 

20 55 40 5 0,8 

Fonte: elaborado pela autora. 
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4.7. Preparo de amostra para análise em CLAE-DAD 

 

Para o preparo da amostra para análise em CLAE-DAD, o cartucho de sílica C-18 

(Supelco, 500 mg/3 mL) foi ativado com 6 mL de metanol. Em seguida, o cartucho foi 

condicionado com 6 mL de metanol/água 80:20 (v/v). Então a amostra seca do EE70 

(32,5 mg) foi solubilizada em 5 mL de metanol/água 80:20 (v/v), sendo 1 mL dessa 

amostra aplicada no cartucho e coletada em um vial para posterior análise em CLAE-

DAD. O mesmo processo foi realizado para a amostra do EA (43,2 mg), para a fração 

acetato do EA (64,5 mg) e para a fração acetato do EE70 (50 mg). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1. Rendimento dos extratos 

 

Os dados experimentais obtidos pela secagem com 5 mL de EE70 em 3 replicatas 

e com 5 mL de EA em 3 replicatas estão representados nas Tabela 3 e 4, 

respectivamente. A partir destes resultados foram calculadas as concentrações de 

sólidos dissolvidos no extrato EE70 de 7,38 mg/mL e no extrato EA de 8,76 mg/mL. 

 

Tabela 3 - Massa de cada replicata, massa média, desvio padrão e coeficiente de variação do 
resíduo seco de EE70 para 5 ml de extrato. 

Replicatas Massa (mg) 

1 38,7 

2 35,1 

3 36,8 

Média 36,9 

Desvio padrão 1,8 

CV (%) 4,9 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Tabela 4 - Massa de cada replicata, massa média, desvio padrão e coeficiente de variação do 

resíduo seco de EA para 5 ml de extrato. 

Replicatas Massa (mg) 

1 43,5 

2 44,0 

3 43,9 

Média 43,8 

Desvio padrão 0,2 

CV (%) 0,6 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Assim, partindo inicialmente de 99,2 g do pó das folhas de M. albicans, ao final do 

processo de extração com etanol 70% foi obtido 1 L de extrato com concentração de 

sólidos dissolvidos de 7,38 g/L. Da mesma forma, para a extração por infusão em 
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água foram utilizadas 99,4 g do pó das folhas da planta, obtendo 1 L de extrato com 

concentração de sólidos dissolvidos de 8,76 g/L. O rendimento calculado para as 

extrações foi de 7,44 % para o EE70 e de 8,81 % para o extrato EA. 

  

5.2. Análise exploratória dos extratos brutos em CLAE-DAD 

 

A investigação química foi iniciada pela obtenção de perfil químico em CLAE-DAD 

dos extratos brutos EA e EE70, obtendo os cromatogramas exploratórios 

apresentados na Figura 3. 

Figura 3-Cromatogramas em CLAE-DAD dos extratos EA (A) e EE70 (B) de M. albicans registrados 

em 254 nm. 

 

 

Fonte: própria autora. 

 

Os cromatogramas foram obtidos utilizando o método descrito na tabela 1 (Item 

4.6.), optando-se por utilizar o gradiente exploratório (Gradiente 1), com um tempo de 

55 minutos, por se tratar de uma amostra desconhecida. O cromatograma obtido para 

o extrato EA (Figura 3A) apresentou 3 picos muito próximos ao volume morto da 

coluna, podendo ter sido gerados por moléculas com baixa interação com a fase 

estacionária (C-18). Por outro lado, o cromatograma obtido para o extrato EE70 

A 

B 
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(Figura 3B) apresentou 3 picos com tempos de retenção de 27,672 min., 31,510 min. 

e 34,368 min., podendo ter sido gerados por moléculas com interação maior com a 

fase estacionária (C-18), quando comparado às anteriores.  

           

5.3. Partição líquido-líquido 

 

Na próxima etapa do estudo, os extratos EA e EE70 foram submetidos a um 

fracionamento utilizando partição entre água e acetato de etila. Cada um dos extratos 

foi separado então em fração aquosa e fração acetato de etila. A fração aquosa do 

EA foi armazenada em frasco âmbar e congelada. A fração aquosa do extrato EE70 

desenvolveu microrganismos durante o processo de secagem. 

A fração acetato de etila do extrato EA foi seca em rotoevaporador e pesada, 

obtendo-se uma massa de 64,5 mg. Por se tratar de um rendimento muito baixo, o 

estudo desta fração foi descontinuado. 

Por outro lado, a fração acetato de etila do extrato EE70 foi seca em 

concentrador rotativo a vácuo e pesada, sendo obtida uma massa de 1,15 g. Esta 

fração foi preparada conforme a metodologia descrita no Item 4.7. e analisada em 

CLAE-DAD, apresentando o cromatograma da Figura 4. 

  

Figura 4- Cromatograma em CLAE-DAD da fração acetato de etila obtido a partir do extrato etanólico 
de M. albicans registrado em 254 nm. 

 

Fonte: própria autora. 

 

É possível observar a partir deste cromatograma que há 4 substâncias 

majoritárias de interesse presentes nos tempos de retenção de 8,898; 11,097; 12,174 

e 12,419 minutos. Estes picos cromatográficos apresentaram os mesmos espectros 

de UV daqueles picos das análises do extrato bruto EE70.  
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A fração acetato de etila do extrato EE70 foi então escolhida para continuidade 

do estudo químico, por apresentar 4 picos passíveis de monitoramento em CLAE-

DAD, considerando a metodologia desenvolvida.    

 

5.4. Cromatografia em coluna Sephadex LH-20 

 

Uma massa de 0,56 g da fração acetato do extrato etanólico foi dissolvida em 10 

mL de etanol 70%, e injetada em coluna Sephadex LH-20, sendo eluida com etanol. 

Foram coletadas 60 frações, as quais após análise em CLAE-DAD foram reunidas de 

acordo com suas semelhanças. 

As frações de 41 a 45 apresentaram em seus cromatogramas um pico majoritário 

de interesse, como observamos na Figura 5: 

 

Figura 5- Cromatogramas em CLAE-DAD da fração acetato do EE70 (A) e da fração 43 (B) obtidos 

em 254 nm. 

 

 

Fonte: própria autora. 

 

Ao fazer a comparação do cromatograma da fração acetato do EE70 (Figura 

5.A) com o cromatograma da fração 43 (Figura 5.B) observamos que foi possível 

A 

B 
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isolar uma primeira substância de interesse (S1) contida no extrato inicial no tempo 

de retenção de 12,0401 minutos. 

O espectro ultravioleta (UV) referente ao pico da S1 foi obtido e está 

representado na Figura 6, o qual, contém duas bandas de absorção, uma com 

comprimento de onda máximo em 248 nm e outra em 373 nm. 

 

Figura 6- Espectro de UV da fração 43 (λmáx 248 e 373 nm). 

 

Fonte: própria autora. 

 

Após secagem em concentrador rotativo a vácuo, estas frações de 41 a 45 

reunidas apresentaram uma massa de 13,80 mg, sendo solubilizada em 2 mL de 

etanol e injetada na coluna Sephadex LH-20 (2 cm de diâmetro interno x 46 cm de 

altura), com objetivo de purificar ainda mais a S1. 

Foram obtidas 11 novas frações, e a partir da análise por CLAE-DAD foi 

observado que o componente de interesse estava nas frações 8 a 10 que foram 

reunidas, resultando em 5,40 mg.  Na Figura 7 está apresentado o cromatograma da 

fração 9, no qual há um pico puro no tempo de retenção de 12,398 minutos. 
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Figura 7- Cromatograma em CLAE-DAD da fração 9 obtida pelo fracionamento das frações 41 a 45 

nas condições descritas pela Tabela 2. 

 

Fonte: própria autora. 

Ao fazer a análise dos cromatogramas referente as frações 47 a 52, foi possível 

notar que nestas frações também foi isolada outra substância de interesse (Figura 8). 

 

Figura 8- Cromatogramas em CLAE-DAD da fração acetato do EE70 (A) e da fração 49 (B) obtidos 

em 254 nm. 

 

 

Fonte: própria autora. 

 

Fazendo-se, novamente, uma comparação entre o cromatograma da fração 

acetato do EE70 (Figura 8.A) e o cromatograma da fração 49 (Figura 8.B), nota-se o 

A 

B 
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isolamento de uma segunda substância de interesse (S2) no tempo de retenção de 

11,085 minutos. 

O espectro UV referente ao pico da S2 (Figura 9), contém duas bandas de 

absorção, uma com comprimento de onda máximo em 248 nm e outra em 376nm. 

 

Figura 9- Espectro de UV da fração 49 (λmáx 248 e 376 nm). 

 
Fonte: própria autora. 

 

As frações 47 a 52, após serem secas em concentrador rotativo a vácuo, 

totalizaram uma massa de 16,40 mg, que foi solubilizada em 2 mL de etanol e 

adicionada em coluna Sephadex LH-20. 16 frações foram coletadas e analisadas, foi 

constatado que a S2 estava presente nas frações 9 e 10 que foram reunidas, 

resultando em uma massa de 2,7 mg. Como é possível observar abaixo, o 

cromatograma da fração 9 (Figura 10) contém uma substância pura no tempo de 

retenção de 11,121 mim. 

 

Figura 10- Cromatograma em CLAE-DAD da fração 9 obtida a partir do fracionamento das frações 47 
a 52 nas condições descritas pela Tabela 2. 

 

Fonte: própria autora. 
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Um outro composto de interesse foi encontrado nas frações de 54 a 56, conforme 

análise do cromatograma representado na Figura 11. 

 

Figura 11- Cromatogramas em CLAE-DAD da fração acetato do EE70 (A) e da fração 55 (B) obtidos 
em 254 nm. 

 

Fonte: própria autora. 

 

A comparação entre o cromatograma da fração acetato do EE70 (Figura 11.A) 

e o cromatograma da fração 55 (Figura 11.B), nos mostra o isolamento de uma 

terceira substância de interesse (S3) no tempo de retenção de 12,159 minutos. 

No espectro UV referente ao pico da S3 (Figura 12), são notadas duas bandas 

de absorção, uma com comprimento de onda máximo em 250nm e outra em 371nm. 

 

Figura 12- Espectro de UV da fração 55 (λmáx 250 e 371 nm). 

 

Fonte: própria autora. 

A 
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As frações 54 a 56, também foram secas em concentrador rotativo a vácuo e 

resultaram em uma massa de 12,80 mg e, de semelhante modo às frações anteriores, 

também foi dissolvida em 2 mL de etanol e injetada em coluna Sephadex LH-20. 

Foram obtidas 16 frações, das quais a S3 foi encontrada nas frações 12 e 13 que 

foram reunidas totalizando uma massa de 3,0 mg. O cromatograma da fração 13 

(Figura 13) mostra que há um pico puro no tempo de retenção de 12,160 minutos. 

 

Figura 13- Cromatograma em CLAE-DAD da fração 13 obtida a partir do fracionamento das frações 

54 a 56 nas condições descritas pela Tabela 2. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Pela comparação dos espectros de absorção na região do UV fornecidos pelo 

detector de DAD da fração 43 (Figura 14.B), da fração 49 (Figura 14.C), e da fração 

55 (Figura 14.D) com o espectro de absorção UV do ácido elágico (Figura 14.A) é 

possível notar que os espectros pertencentes as substâncias isoladas neste trabalho 

absorvem em comprimentos de onda muito próximos aos comprimentos de onda 

absorvidos pelo ácido elágico, indicando que estas substâncias podem ser derivadas 

do ácido elágico. 
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Figura 14- Espectro de UV do ácido elágico (A) (λmáx 254 e 368 nm), da fração 43 (B) (λmáx 248 e 
373 nm), da fração 49 (C) (λmáx 248 e 376 nm) e da fração 55 (D) (λmáx 250 e 371 nm). 

 

Fonte: própria autora. 

 

O ácido elágico é um composto fenólico apresentando em sua estrutura dois 

anéis fenólicos e duas lactonas, como representado na Figura 15. Está presente em 

muitas frutas como morango, framboesa, romã e manga (GARCÍA-NIÑO; ZAZUETA, 

2015).  A capacidade do ácido elágico em absorver radiação ultravioleta é devido à 

presença de grupos cromóforos em sua estrutura, como o núcleo benzênico e o grupo 

carbonila (PAVIA et al., 2010). 

 
Figura 15- Estrutura química do ácido elágico. 

 

Fonte: Rahimi, V.B. et al.; 2019. 
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O ácido elágico é uma substância com atividades farmacológicas interessantes, 

alguns estudos já demonstraram que o ácido elágico possui atividade antioxidante, 

antihepatotóxica e anti-inflamatória. (SALEM, 2016; TIWARI; MISHRA, 2013; 

GARCÍA-NIÑO; ZAZUETA, 2015; MISHRA; VINAYAK, 2014). 

Diante dos dados obtidos neste estudo, as substâncias isoladas podem ser 

derivadas do ácido elágico, sendo necessário a utilização de técnicas como 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas para 

elucidação estrutural completa de cada uma das moléculas. 

Sendo interessante destacar que estas podem estar relacionadas com a atividade 

anti-inflamatória da Miconia albicans, uma vez que, há estudos que comprovam a 

ação anti-inflamatória exercida pelo ácido elágico. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho foi traçado um plano para se determinar possíveis marcadores 

analíticos para extratos das folhas de Miconia albicans em CLAE-DAD. 

A primeira etapa foi obter os extratos hidroalcóolico (EE70) e aquoso (EA) a partir 

do pó das folhas adquiridas comercialmente. O rendimento final calculado foi de 7,44 

% para o EE70 e de 8,81 % para o extrato EA.  

A metodologia analítica desenvolvida em CLAE-DAD apresentou seletividade para 

avaliar qualitativamente o perfil químico dos extratos e das frações, com foco em 

substâncias com absorção em 254 e 360 nm.  

A metodologia de fracionamento utilizada resultou no isolamento e purificação de 

três substâncias no extrato EE70. O perfil de absorção UV destas substâncias indicam 

que podem ser derivadas do ácido elágico.  

Em etapas futuras, a determinação estrutural destas substâncias será realizada 

utilizando espectroscopia de ressonância magnética nuclear e espectrometria de 

massas.   
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