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antimicrobiana dos extratos da Morus Alba L. (Moraceae) como fonte para o

desenvolvimento de fitoterápicos 
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Resumo
O presente estudo vai analisar as características fitoquímicas das folhas

e galhos da Morus alba L. através da obtenção de extratos aquoso,etanólico e

hidroalcoólico.  Foram 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).  Os

resultados esperados demonstraram a presença de características fitoquímicas

esperadas, o que o tornaria uma excelente fonte para o desenvolvimento de

fitoterápicos.

Introdução

O  Brasil  é  considerado  um  dos  países  de  maior  biodiversidade  por

albergar  ao  redor  de  10% das  formas  viventes  no  planeta  (MYERS  et  al.,

2000).  O uso de plantas medicinais está se tornando um método de ampla

escolha (JUNIOR, 2018).

A família Moraceae apresenta muitas espécies de uso medicinal pela

população, entre elas temos a  Morus alba L., popularmente conhecida como

amoreira ou amora branca que possui múltiplas atividades farmacológicas, tais

como o uso das suas folhas no tratamento de afecções do sistema respiratório

superior  e  na  ajuda  da  diminuição  das  taxas  de  colesterol.  Apresenta-se

também  como  diurético,  expectorante,  analgésico  e  antiinflamatório  (ZENI;

DALL’MOLIN, 2010). Pesquisas recentes demonstraram o efeito protetor das

folhas da Morus alba L., devido à presença de flavonóides (NEMATBAKHSH et

al., 2013).  A separação e identificação são salvos essências na pesquisa de

plantas medicinais.

Objetivos 

 Avaliar  o  perfil  fitoquímico,  propriedades  antioxidantes,  susceptibilidade

antimicrobiana dos extratos da Morus alba L. (Moraceae).



  Avaliar o perfil  fitoquímico, dos extratos da  Morusalba L. (Moraceae das

folhas, e galhos da Morus alba L.

    Desenvolvimento

Preparação de Extratos

A amostra  foi  submetida  de  produtos  comercializados  em  farmácia,

apresentam  as  seguintes  características:  folhas  secas  e  moídas

provenientes do sul do Paraná (PR).

O material coletado foi secado na estufa por 30 minutos e previamente

seco foi submetido a trituração no microgranulador.Utilizou-se 20g da matéria

seca  para  a  preparação  do  extrato  aquoso  misturados  a  200  mL de  água

destilada.Após descansar 24 horas o extrato foi concentrado no rotaevaporador

sob  vácuo  a  uma  temperatura  de  100ºC  a  120  rotações  por  minuto(rpm)

durante 1h e 20 minutos. Para a preparação do extrato etanólico foi utilizado

20g da matéria, acrescido de200 mL de etanol a 70% o extrato também foi

concentrado no rotaevaporador sob vácuo a 60ºC/120 rpm durante 1h e 16

minutos. Por fim no extrato hidroalcoólico foram adicionados 20g da amostra

em 100 mL de água e 100 ml de etanol a 70%. O mesmo foi  submetido a

concentração no rotaevaporador sob vácuo a uma temperatura de 100ºC/120

rpm por 38 minutos.

Análise fitoquímica qualitativa

Para  a  analise  de  flavonóides  foi  feito  o  teste  de  Shinoda  onde  foi

adicionado em um tubo de ensaio 1 ml do extrato, aproximadamente 0,5 cm de

magnésio em fita e 1 ml de HClcc  ouve efervescência e o resultado positivo se

dá pelo aparecimento de coloração que varia de parda a vermelha indicando a

presença de flavonóide no extrato. Foi feito o mesmo teste para cada um dos

extratos bem como nos demais testes. O teste de esteróides/triterpenóides foi

realizada  pela  técnica  de  Lieberman-Burchard  (anidrido  acético  +  ácido

sulfúrico  concentrado)  tomando  1,5  ml  do  extrato  e  misturando  a  1  ml  de

clorofórmio, em seguida a solução clorofórmica foi filtrada gota a gota em um

funil  com algodão coberto com alguns decigramas de Na2SO4.  Em tubo de

ensaio,  adicionou-se  1  ml  de  anidrido  acético,  agitando  suavemente.

Acrescentou-se cuidadosamente 3 gotas de H2SO4 concentrado sendo agitado



suavemente  e  observando  o  aparecimento  de  cores.  Neste  a  presença  da

coloração  azul  evanescente  seguida  de  verde,  indica  a  presença  de

esteróides/triterpenóides respectivamente. Para o teste de taninos colocou-se

em um tubo de ensaio  2 ml  do  extrato  e adicionou-se 3 gotas  de solução

alcoólica de FeCl3 sendo agitado fortemente. O teste de saponina foi realizado

com 2 ml de extrato,  foram adicionados 2 ml de clorofórmio e 5 ml de água

destilada, tal mistura foi transferida para outro tubo para homogeneização por 3

minutos.  Desta  forma  a  formação  de  espuma  persistente  e  abundante

(colarinho)  indica  a  presença  de  saponina.  Assim  foram  utilizados  os  três

extratos preparados.

Cromatografia em Camada Delgada (CCD)

Para  o  desenvolvimento  da  placa  foram utilizados  como  solventes  o

clorofórmio: metanol (9:1); Clorofórmio:metanol:água (6,5:3,0:0,5). A aplicação

da amostra foi feita com o auxilio de um tubo capilar. Os cromatogramas foram

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  que  funcionou  como  uma  cuba

cromatográfica. Em seguida, as placas foram retiradas e levadas a secagem, e

aplicada os agentes reveladores. 

Resultados

O teste para flavonóides foi favorável somente no extrato etanólico da

M.  alba.  Verificou-se  a  ausência  de  taninos  nos  extratos  hidroalcoólico  e

aquoso.  Todosos  extratos  da  planta  estudada  tiveram  seus  resultados

negativos para esteróides/triterpenóides. E o teste para saponinas foi positivo

para todosde acordo com a Tabela 1. Com a técnica de CCD para taninos foi

confirmada a presença do mesmo no extrato etanólico. 

Tabela 1 – Resultado da análise fitoquímica qualitativa
Teste Aquoso Etanólico Hidroalcoólico
Flavonóides - + -
Esteróides/Triterpenóides - - -
Taninos - + -
Saponinas + + +



Considerações Finais
É  notável  a  viabilidade  em  continuar  a  pesquisa  visto  que,de

acordo  com  a  literaturaos  resultados  estão  sendo  favoráveis.  Ainda  serão

realizados os testes de verificação para avaliar a presença de alcalóides.
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