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Introdução: Trichilia catigua A. Juss., Meliaceae, também conhecida como catuaba, é uma 

árvore amplamente distribuída pelo Brasil. Dentre os principais metabólitos secundários 

encontrados, destacam-se os polifenóis, saponinas e antraquinonas. Muitas propriedades 

medicinais são atribuídas à catuaba, como atividade antimicrobiana, antinociceptiva, afrodisíaca, 

antioxidante e antidepressiva,1,2,3 A fração semipurificada aquosa (FAQ) é rica em 

proantocianidinas. Métodos de caracterização de frações compostas de proantocianidas já foram 

descritos para CLAE, porém são de difícil desenvolvimento.4 Desta forma, a eletroforese capilar 

(EC) apresenta-se como uma possibilidade, pois possui menor tempo de análise e quantidade de 

solventes empregadas. Objetivo: Desenvolver perfil de EC para caracterização química da FAQ 

de T. catigua. Materiais e métodos: O extrato bruto (EB) das cascas pulverizadas de T. catigua 

foi produzido por turboextração com acetona:água (7:3 v/v) e posteriormente particionado com 

acetato de etila e água, originando a fração acetato de etila (FAE) e FAQ, que foram 

concentradas e liofilizadas. O método de EC para FAQ na concentração de 1 mg/ml foi 

desenvolvido em sistema de EC Beckman P/ACE MDQ equipado com detector UV-Vis, nos 

quais foram testados comprimento de onda (200, 214 e 254 nm), diâmetro do capilar (75 e 100 

µm), solução eletrolítica (tampão fosfato e borato), pH (8,4; 8,8 e 9,2), concentração do tampão 

(60, 80 e 100 mmol), voltagem (15, 20, 25 e 30 kV), adição de ciclodextrinas (β-ciclodextrina, 

metil-β-ciclodextrina e 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina) e comparação entre os métodos de EC de 

zona e micelar. Resultados e discussão: O EB apresentou rendimento de 19,5%, FAE e FAQ de 

27,96 e 72,04%, respectivamente. Pelos testes realizados, as melhores condições eletroforéticas 

para a FAQ foram: eletroforese capilar de zona; detecção a 214 nm; capilar de 75 μm; tampão 

borato 80 mmol pH 8,8; voltagem de 20 kV. Conclusão: A metodologia desenvolvida apresentou 

reprodutibilidade e potencial para caracterização da FAQ de catuaba. 

 

Palavras chave: Eletroforese capilar, plantas medicinais, Trichilia catigua. 

 
Rerefências 
1Pizzolatti, M.G., Koga, A.H., Grisar, E.C., Steindel, M., 2002. Trypanocidal activity of extracts from 

Brazilian Atlantic Rain Forest plant species. Phytomedicine 9, 422-426. 
2Oliveira, K.P., Sofiat, F.T, Mourao, K.S.M., Marques, L.C., 2011. Análise farmacognóstica comparativa 

de dois lotes de cascas de Trichilia catigua Adr. Juss. (Meliaceae), a catuaba da Bahia. Rev. Pesq. Inov. 

Farm. 3, 2-8. 
3Longhini, R., Lonni, A.S.G., Sereia, A.L., Krzyzaniak, L.M., Lopes, G.C., Mello, J.C.P., 2017. Trichilia 
catigua: therapeutic and cosmetic values. Rev. Bras. Farmacogn. 27, 254-271.  
4Koupai-Abyazani, M.R., Mccallum, J., Bohm, B.A., 1993. Identification of the constituent flavanoid 

units in sainfoin proanthocyanidins by reversed- phase high-performance liquid chromatography. J. 

Chromatogr. A. 117, 594-615, 1993. 


