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Resumo  

O objetivo deste estudo é detectar a presença de metabolitos secundários 

(flavonóides, taninos, saponinas, triterpenoides). Foram utilizadas duas técnicas: a 

de prospecção de constituintes químicos dos extratos das plantas e de separação 

conhecida como Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Apresentou diferença 

nos extratos, sendo que apresentou maior diferença nos extratos aquosos. 

 

Introdução 

O Brasil é considerado um dos países de maior biodiversidade por albergar 

cerca de 10% das formas viventes no planeta (MYERS, 2000). No cerrado 

encontram-se plantas medicinais da família Euphorbiaceae (SIMIONATTO et al., 

2007; SUASEN; ROSA, 2010): A Mamona (Ricinus communis L.), e a Sangra d’agua 

(Croton urucurana Baill.), conhecidas pelos seus efeitos cicatrizantes, anti-

inflamatórios, antibacterianas, antifúngico e antineoplásico (TAKANO et al., 2007) 

(SANTOS G. et al. 2011) (PERES et al., 2013). A cromatografia é fundamentalmente 

uma técnica de separação (DIAS et al., 2004) de misturas complexas de substâncias 

(ANDREI et al., 2012). Os investimentos em pesquisas para a produção de 

medicamentos, a partir da flora brasileira, contribuem para o acesso da população e 

o seu uso racional (MINISTÉRIO DE SAÚDE, 2006).  

 

Objetivo 

Geral  

 Avaliar o perfil fitoquímico, propriedades antioxidantes, suceptibilidade 

antimicrobiana dos extratos da R. communis e C. urucurana. 

Específico 

 Obter os extratos etanólicos, hidroalcólicos e aquoso R. communis e C. 

urucurana e avaliar o perfil fitoquímico dos respectivos extratos. 

 

Metodologia 

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

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

Material vegetal 

As coletas foram realizadas no período de Janeiro e Fevereiro de 2014 em 

Sobradinho II-DF e na fazenda “Capoeirão” localizada na cidade de Inhumas (Goiás-

GO). Ricinus communis L. e Croton urucurana, respectivamente.  

 

Preparação de Extratos 

O material foi secado naturalmente por um mês em uma sala a temperatura 

ambiente e posteriormente em uma estufa por 1 hora a 60C°. Ambos foram 

submetidos na trituração no microgranulador. Para cada planta foram feitas 3 

extratos: aquoso, etanólico e hidroalcóolico. O aquoso e etanólico usou-se 40 

gramas das plantas trituradas e 300mL de solvente(água destilada e álcool a 70%). 

No hidroalcóolico, usou-se 150mL de água destilada e 150mL de álcool a 70% para 

40 g das plantas. Todos os extratos foram filtrados por filtração à vácuo e 

posteriormente concentrados no rotaevaporador. Nos extratos alcoólicos e 

hidroalcóolicos ficaram a 60ºC a 120 rotações por minuto (RPM) e nos aquosos 

100C° a 120 RPM. Os extratos ficaram em média 46,17 minutos. 

 

Análise fitoquímica qualitativa 

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

presença de compostos de interesse na amostra estudada. Os testes foram 

realizados para a identificação de 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 foi realizada com o auxilio 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 
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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). Para cada solvente 

foi utilizado uma cuba cromatográfica. Em seguida, as placas foram retiradas e 

levadas a secagem, e aplicada os agentes reveladores.  

Resultados 

O teste shinoda foi positivo para flavonóides em todos os extratos. No teste para 

Taninos, houve ausência do mesmo para o extrato hidroalcóolico da Croton 

urucurana. Verificou-se saponinas nos extratos aquosos da C.urucurana e Ricinus 

communis L. No teste de esteróides triterpenoides foi positivo apenas para o extrato 

etanólico da R.communis. A técnica para CCD para taninos foi confirmada para 

todos os extratos. 

Teste Aquoso Etanólico Hidroalcóolico 

Flavonóides +-- +-- ++- 

Esteróides/Triterpenóides - - - 

Taninos + + - 

Saponinas + - - 
Tabela 1 - Resultado do perfíl fitoquímico de C.urucurana. 
 

Teste Aquoso Etanólico Hidroalcóolico 

Flavonóides ++- ++- +++ 

Esteróides/Triterpenóides - + - 

Taninos + + + 

Saponinas + - - 
Tabela 2- Resultado do perfíl fitoquímico de R. Communis. 

 
Considerações finais 
 

Diante da pesquisa em andamento, os resultados encontrados são 

satisfatórios e pode-se afirmar a viabilidade na continuação da pesquisa no intuito de 

avaliação de outros efeitos terapêuticos possíveis de C.urucurana e Ricinus 

communis L. Ainda serão realizados os testes de verificação para avaliar a presença 

de alcalóides. 
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