
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 

Avaliação qualitativa e quantitativa de flavonoides das folhas de 

Alpinia zerumbet 
 

Wliana A. V. da Silva, Magda R. A. Ferreira, Luiz A. L. Soares 

 

Departamento de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE, 

Brasil 

 

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm., Zingiberaceae, popularmente conhecida como 

colônia, é utilizada devido suas propriedades medicinais, as quais podem estar relacionadas à 

presença de polifenois tais como os flavonoides. Apesar de sua ampla utilização, um estudo 

detalhado sobre a composição química de A. zerumbet é fundamental para o desenvolvimento de 

novos estudos principalmente devido à variabilidade inerente às matrizes vegetais. Entre as 

metodologias que podem ser empregadas para este fim, destaca-se a cromatografia em camada 

delgada (CCD), utilizada na obtenção de perfis típicos de drogas vegetais; além do estabelecimento 

do teor de metabólitos por espectrofotometria no UV-Vis; técnicas reconhecidas pela simplicidade, 

rapidez e baixo custo de execução, e que apresentam papel importante sobre a qualidade da droga. 

Amostras das folhas de colônia foram coletadas em sete localidades diferentes, foram secas (7 dias - 

40 °C) e em seguida submetidas à moagem para homogeneizar o tamanho de partícula. Para a 

quantificação espectrofotométrica a droga vegetal (0,75 g) foi submetida à extração sob refluxo (30 

min e re-extraído com o resíduo 2x por 10 min) à 85 oC, utilizando como solvente solução 

hidroalcoólica a 80% (v/v). Alíquotas desta solução foram transferidas para balão volumétrico de 25 

ml, adicionados 2 ml de solução etanólica de cloreto de alumínio (AlCl3; 5,0%, p/v), e o volume 

aferido com mesmo solvente. As absorvâncias foram mensuradas em 410 nm após 30 min de 

complexação. Na análise por CCD as amostras e os padrões (rutina e quercetina - 1 mg/ml) foram 

aplicados (20 µl) em cromatoplacas de gel de sílica 60 F254 (10 x 10 cm). A fase móvel foi composta 

por C4H8O2:CH2O2:H2O (90:5:5) e ao final, as cromatoplacas foram derivatizadas com NEU+PEG. A 

análise espectrofotométrica revelou valores de teor de rutina entre 0,84 ± 0,0021 (0,88%) e 3,54 ± 

0,0369 (3,74%). Após derivatização e observação em 366 nm, todas as amostras apresentaram bandas 

correspondentes ao padrão rutina, em coloração (alaranjada) e valor de Rf (0,2). Além disso, foram 

observadas bandas de coloração verde/amarela, indicativo da presença de outros flavonoides. De 

acordo com os resultados é possível inferir que as amostras que apresentaram maior teor de 

flavonoides totais também apresentaram maior intensidade da banda correspondente à rutina nas 

amostras. A variação observada (intensidade das bandas e teores) pode ser decorrente dos diferentes 

lugares de coleta, clima e condições de solo. Contudo, ainda são necessários estudos aprofundados de 

correlação entre as técnicas utilizadas.  
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