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Avaliação do perfil fitoquímico, capacidade antioxidante e susceptibilidade 

antimicrobiana dos extratos da Cecropia hololeuca Miq. (Cecropiaceae) como fonte 

para o desenvolvimento de fitoterápicos  

Resumo 

O presente estudo objetiva analisar as características fitoquímicas das folhas da 

Cecropia hololeuca através da obtenção de extratos etanólicos, aquosos e 

hidroalcóolicos. Serão utilizadas duas técnicas: a técnica de prospecção de 

constituintes químicos de extratos de plantas e uma segunda técnica de separação 

conhecida como Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Nos testes feitos 

houveram diferenças na presença de compostos nos três extratos, sendo que o 

extrato etanólico apresentou maior quantidade deles. 

 

Introdução 

O Brasil é considerado um dos países de maior diversidade biológica 

(MYERS et al., 2000). Algumas espécies são encontradas no cerrado, como a 

família Cecropiaceae, distribuídas em seis gêneros, sendo Cecropia o mais 

importante. Este gênero é conhecido popularmente por embaúba (TANAE et al., 

2007 citado por STANGE, 2009). Entre as diversas espécies, encontra-se a 

Cecropia hololeuca, sendo utilizada para tratamento de bronquite, tosse, diabete, 

cicatrização torácica, diarreia e anti-inflamatório (BOTSARIS, 2007). A cromatografia 

em camada delgada (CCD) é uma técnica analítica de separação utilizada para 

verificar o número de compostos presentes em uma substância (ANDREI et al., 

2012). Diante disso, é de extrema relevância o estudo das plantas visto que, o 

cerrado alberga uma grande diversidade vegetal, onde a partir de pesquisas podem-

se extrair uma grande variedade de princípios ativos capazes de auxiliar no 

tratamento farmacológico de muitas enfermidades contribuindo para o 

desenvolvimento de novos fármacos e auxiliar no tratamento de pacientes. 

 

Objetivo 

  Avaliar o perfil fitoquímico, capacidade antioxidante e susceptibilidade 

antimicrobiana dos extratos da Cecropia hololeuca. 

Metodologia  

Para a realização do presente trabalho, foram utilizadas duas técnicas de 

análise fitoquímica: uma denominada por Matos (1997) e Honda (1990) como 



técnica de prospecção de constituintes químicos de extratos de plantas e uma 

segunda técnica de análise foi a Cromatografia em Camada Delgada (CCD), 

utilizando a técnica desenvolvida por Vogel (1989) e Chaves (1997).  

 

Desenvolvimento 

A amostra foi coletada na fazenda “Capoeirão” localizada na cidade de 

Inhumas (Goiás-GO). O material utilizado consiste em folhas da Cecropia hololeuca.   

Preparação de Extratos 

O material coletado foi secado à sombra em um quarto com circulação de ar a 

temperatura ambiente Pesou-se e utilizou-se 40g do material, submeteu-se a 

maceração com 300 mL de álcool a 70% resultando no extrato bruto alcoólico. Este 

extrato foi concentrado no rotaevaporador sob vácuo em temperatura de 60ºC a 120 

rotações por minuto (RPM) durante duas horas. Outra amostra do material com 40g 

foi submetida à maceração com 300 mL de água destilada resultando no extrato 

aquoso. Este extrato foi levado ao rotaevaporador sob vácuo em temperatura de 

100ºC/120RPM para ser concentrado durante uma hora. Uma parte do material 

coletado (40g) foi submetida à extração por maceração com 150 mL de etanol a 

70% e 150 mL de água destilada por 48 horas sem aquecimento, resultando no 

extrato hidroalcoólico. Sendo concentrado no rotaevaporador sob vácuo em 

100ºC/120RPM durante duas horas.  

Análise fitoquímica qualitativa 

A análise fitoquímica foi realizada em todos os extratos a fim de se detectar a 

presença de compostos como esteróides/triterpenóides, flavonoides, saponinas, e 

taninos de acordo com a metodologia de Silva; Miranda e Conceição (2010), com 

leves modificações.  

Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

A aplicação da amostra deu-se com o auxílio de um tubo capilar. Um extremo 

do capilar deverá assentar-se na superfície da fase estacionária (placa 

cromatográfica). Para o desenvolvimento da placa foram utilizados como solventes o 

clorofórmio:metanol (9:1); Cloroformio:metanol:água (6,5:3,0:0,5). Os 

cromatogramas serão obtidos através de uma técnica de ascensão, na qual a placa 

foi imersa até uma profundidade de aproximadamente 0,5 cm no solvente de 

desenvolvimento em um frasco de vidro (cuba cromatográfica). Em seguida, as 

placas foram retiradas e levadas à secagem, e aplicada os agentes reveladores.  



 

Resultados preliminares 

Os resultados dos diferentes extratos estão apresentados na Tabela 1. Na 

Cromatografia em Camada Delgada confirmou a presença de taninos em todos os 

extratos. 

Teste Aquoso Etanólico Hidroálcoolico 

Flavonóides + + + 

Esteróides/Triterpenóides -  +   - 

Taninos + + + 

Saponinas + + - 

Tabela 1 – Resultado da análise fitoquímica qualitativa 

 

Considerações Finais 

Diante do andamento da pesquisa, os resultados encontrados até o presente 

momento são satisfatórios. Ainda serão realizados os testes de verificação para 

avaliar a presença de alcaloides e a Cromatografia em Camada Delgada dos demais 

metabólitos, como também avaliação da atividade antioxidante e susceptibilidade 

antimicrobiana dos extratos de Cecropia hololeuca. 
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