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RESUMO 

 

Kalanchoe brasiliensis Cambess (Crassulaceae), conhecida popularmente como 
saião, coirama branca e folha grossa, é originária do Brasil e comumente encontrada de São 
Paulo até a Bahia, principalmente na zona litorânea. Quanto à atividade microbiológica, 
estudos pré-clínicos foram realizados no sentido de investigar a atividade antiinflamatória, 
para os extratos obtidos a partir folhas e/ou partes áreas de K. brasiliensis. Em relação à 
constituição química, há relatos principalmente da presença de flavonoides nas folhas da 
espécie. Embora seja uma espécie utilizada amplamente na medicina tradicional no Brasil, 
não há monografia que especifique os parâmetros de qualidade da droga vegetal. Dentro 
deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar e a quantificar os 
marcadores químicos do extrato hidroetanólico (EH) das folhas de K. brasiliensis, que 
possam ser utilizados no controle de qualidade de derivados obtidos a partir dessa espécie. 
A metodologia do estudo foi dividida em duas partes: i. Estudo fitoquímico: fracionamento, 
isolamento e caracterização de marcador(es) químico(s) do extrato hidroetanólico das folhas 
de K. brasiliensis; ii.Desenvolvimento e validação de metodologia analítica por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) para quantificar (o)s marcador(es) 
químico(s) do EH. i. O EH 50% foi obtido pelo método de turboextração. Em seguida foi 
submetido a uma partição líquido-líquido, obtendo-se as frações diclorometano, n-butanol e 
acetato de etila (FAcOEt). A fração acetato de etila foi selecionada para dar continuidade ao 
fracionamento, e por apresentar um perfil químico rico em flavonoides, uma vez que esses 
metabólitos parecem estar relacionados à atividade farmacológica. ii. Para a análise 
quantitativa, o EH foi analisado por CLAE, utilizando diferentes métodos. Após selecionado 
o método mais adequado, que apresentou picos simétricos e resolução satisfatória, foi 
realizada a validação segundo parâmetros da RE No 899/2003. Como resultados, foi obtido 
a partir da fração acetato de etila o composto Kb1 (2,7mg). Neste composto, foi 
caracterizado o núcleo básico flavonoídico por análise por UV utilizando reagentes de 
deslocamento. O composto Kb1 foi identificado como um flavonol, com hidroxilas em 3’, 4’ 
(anel B) e 5 e 7 livres (anel A), além de uma hidroxila substituída em C3. Como foi utilizado 
a CLAE acoplada a um detector de arranjo de diodos, foi possível observar que os espectros 
UV dos picos majoritários do EH de K. brasiliensis são similares. Em estudos anteriores foi 
descrita a presença de derivados glicosilados da patuletina nas folhas dessa espécie.  
Portanto, sugere-se que Kb1 seja um derivado glicosilado na posição C-3 da patuletina.  
Quanto ao desenvolvimento analítico por CLAE, o sistema utilizado foi constituído de fase A: 
água:ácido fórmico (99,7:0,3, v/v) e fase B: metanol:ácido fórmico (99,7:0,3, v/v) em eluição 
gradiente de 40%B - 58%B em 50 minutos, coluna cromatográfica (Hichrom) C18 
(250x4,0mm, 5µm), fluxo 0,8 mL/min,  detecção em UV a 370 nm, temperatura de 25oC. Por 
meio de co-injeção do padrão + extrato foi observado que Kb1 trata-se de um dos 
compostos majoritários, com tempo de retenção de 12,47 minutos e apresentou um teor de 
15,3% no EH de K. brasiliensis O método apresentou-se linear, preciso, exato e 
reprodutível. De acordo com os resultados obtidos, foi observado que Kb1 pode ser utilizado 
como marcador químico do EH das folhas de K. brasiliensis, para auxiliar no controle de 
qualidade da droga vegetal e seus derivados. 

 

Palavras-chave: Kalanchoe brasiliensis. Coirama branca. Saião. CLAE. Marcador químico. 
Flavonóides. 



 
 

ABSTRACT 

 

Kalanchoe brasiliensis Cambess (Crassulaceae), commonly known as “saião”, 
“coirama branca”, “folha grossa”, is originally from Brazil and commonly found in São Paulo 
to Bahia, mainly in the coastal zone. Regarding of biological activities, most preclinical 
studies were found in the literature, mainly about the anti-inflammatory activity of extracts 
obtained from leaves and / or aerial parts of K. brasiliensis. As regards the chemical 
constitution, it has been reported mainly the presence of flavonoids in the leaves of the 
species, but until this moment did not knows which are the active compounds. Although it is 
a species widely used in traditional medicine in Brazil, there is no monograph about the 
quality parameters of the plant drug. In this context, this study aims to characterize and 
quantify the chemical markers of hydroethanolic extract (HE) from the leaves of K. 
brasiliensis, which can be used in quality control of plant drug and derivatives obtained from 
this species. The methodology was divided into two parts: i. Phytochemical study:  to 
fractionate, isolate and characterizate of the chemical (s) marker (s) of the HE from the 
leaves of K. brasiliensis; ii. To Developed validate of analytical method by High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC)-diode array detector (DAD) to quantify the chemical (s) 
marker (s) of the EH. i. The EH 50% was prepared by turbo extraction method. It was then 
submitted to liquid-liquid partition, obtaining dichloromethane, n-butanol and ethyl acetate 
(AcOEt) fractions. The AcOEt fraction was selected to continue the fractionation process, 
because it has a chemical profile rich in flavonoids. The acOEt fraction was submitted to 
column chromatography using different systems for obtaining the compound Kb1. To identify 
this compound, it was submitted to UV analysis ii. For quantitative analysis, the EH was 
analyzed by HPLC, using different methods. After selecting the most appropriate method, 
which showed satisfactory resolution and symmetrical peaks, it was validated according to 
parameters in the RE 899/2003. As result, it was obtained from the AcOEt fraction the 
compound Kb1 (2.7 mg). Until this moment, the basic nucleus was characterized  by UV 
analysis using shift reagents. The partial chemical structure of the compound Kb1 was 
identified as a flavonol, containing hydroxyls in 3’, 4’ position (ring A), 5’ and 7’ free (ring B) 
and a replacement of the C3 hydroxyl by a sugar. As the analysis were performed in the 
HPLC coupled to a DAD, we observed that the UV spectrum of the major peaks of EH from 
K. brasiliensis shown similar UV spectrum. According to the literature, it has been reported 
the presence of patuletin glycosydes derivatives in the leaves of this species. Therefore, it is 
suggested that the compound Kb1 is glycosylated patuletin derivative. Probably the sugar (s) 
unit(s) are linked in the C3 in the C ring. . Regarding the development of HPLC analytical 
method, the system used consists of phase A: water: formic acid (99,7:0,3, v / v) and phase 
B: methanol: formic acid (99,7:0,3, v / v), elution gradient of 40% B - 58% B in 50 minutes, 
ccolumn (Hichrom ®) C18 (250x4, 0 mm, 5 μm), flow rate 0.8 mL / min, UV detection at 370 
nm, temperature 25 ° C. In the analysis performed with the co-injection of thecompound Kb1 
+ HE of K. brasiliensis was observed that it is one of the major compounds with a retention 
time of 12.47 minutes and had a content of 15.3% in EH of leaves from K. brasiliensis. The 
method proved to be linear, precise, accurate and reproducible. According to these results, it 
was observed that compound Kb1 can be used as a chemical marker of EH from leaves of K. 
brasiliensis, to assist in quality control of drug plant and its derivatives. 

 
Keywords: Kalanchoe brasiliensis. Coirama branca. Saião. HPLC. Chemical marker. 
Flavonoids. 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Kalanchoe brasiliensis Cambess (A); Kalanchoe pinnata (B) ........................... 19 

Figura 2. Núcleo fundamental dos flavonóides ................................................................ 24 

Figura 3. Esquema da estrutura química dos flavonóides e sua relação com o espectro 

de absorção na luz UV ...................................................................................... 

 

27 

Figura 4. Esquema representativo da partição líquido-líquido do extrato das folhas de 

K. brasiliensis .................................................................................................... 

 

42 

Figura 5. Esquema das etapas realizadas durante o processo de isolamento dos 

marcadores químicos de K. brasiliensis ............................................................ 

 

44 

Figura 6. CCD das frações diclorometano, acetato de etila e n-butanol das folhas de K. 

brasiliensis...................................................................................................... 

 

54 

Figura 7. CCD das frações A-G obtidas por coluna cromatográfica flash e fração 

AcOEt ................................................................................................................ 

 

55 

Figura 8. CCD da fração A (FA) obtidas por CC flash .................................................... 56 

Figura 9. CCD das sub-frações F6 a F37, obtidas da CC 2 e da fração  A ..................... 56 

Figura 10. CCD da fração AcOEt (FAcOEt) e da F90-110 ................................................. 57 

Figura 11. CCD das frações D, E, F e G da CC flash ........................................................ 58 

Figura 12. CCD das sub-frações purificadas da coluna 06: frações 50-70 e 120-210 ....... 59 

Figura 13. Espectro de UV em metanol do composto Kb1 ................................................ 60 

Figura 14. Espectro de UV em metanol do composto Kb1(azul) / espectro de UV em 

NaOAc de Kb1 (vermelho) ................................................................................ 

 

61 

Figura 15. Espectro de UV em metanol do composto Kb1(azul) / espectro de UV em 

H3BO3 de Kb1 (vermelho) .................................................................................. 

 

62 

Figura 16. Esquema das possibilidades de complexação do AlCl3 com sítios de ligação 

na cadeia flavonoídica ....................................................................................... 

 

63 

Figura 17. Espectro de UV em metanol de Kb1 (azul) / espectro de UV em AlCl3 de Kb1 

(vermelho) / espectro de UV em  AlCl3/HCl/Metanol (verde) ............................ 

 

64 

Figura 18. Estrutura química preliminar proposta para o composto Kb1 obtido das folhas 

de K. brasiliensis .............................................................................................. 

 

64 

Figura 19. Cromatograma obtido por CLAE da fração AcOEt. Detecção 370 nm ............. 67 

Figura 20. Cromatograma obtido por CLAE da fração AcOEt. Detecção 370 nm ............. 68 

Figura 21. Cromatograma por CLAE do extrato hidroetanólico 50% liofilizado das folhas 

de K. brasiliensis (200 µg/mL). Detecção 370 nm ............................................ 

 

70 

Figura 22. Cromatograma por CLAE do extrato hidroetanólico 50% liofilizado das folhas 

de K. brasiliensis (2 mg/mL). Detecção 370 nm ................................................ 

 

71 



 
 

Figura 23. Espectro UV da patuletina 3-O-glicosídeo em metanol .................................... 72 

Figura 24. Cromatograma por CLAE do extrato hidroetanólico das folhas de K. 

brasiliensis, detecção 370 nm, e espectros UV dos picos majoritários 

identificados (1 a 6) ........................................................................................... 

 

73 

Figura 25. Perfil cromatográfico por CLAE do composto Kb1 100 µg/mL (A, pico 1), da 

co-injeção do composto isolado Kb1 (100 µg/mL) e o extrato (1,2 mg/mL) (B) 

e o cromatograma somente do extrato (1,2 mg/mL) (C) ................................... 

 

 

75 

Figura 26. Coeficiente de linearidade para o composto Kb1 .............................................. 77 

Figura 27. Coeficiente de linearidade para o EHL de K. brasiliensis ................................ 78 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.  Flavonóides relatados para as folhas da espécie K. brasiliensis....................... 22 

Tabela 2. Sub-classes de flavonoides comumente encontrados na dieta humana .......... 25 

Tabela 3. Ensaios pré-clínicos in vitro relatados para a espécie K. brasiliensis ............... 29 

Tabela 4. Ensaios pré-clínicos in vivo relatados para a espécie K. brasiliensis ............... 30 

Tabela 5. Procedimentos utilizados na CC para obtenção dos marcadores químicos ..... 45 

Tabela 6. Sistemas cromatográficos empregados nas CCDs bidimensional realizadas 

durante a obtenção e caracterização dos marcadores químicos de K. 

brasiliensis ...................................................................................................... 

 

 

47 

Tabela 7. Otimização das condições cromatográficas para análise de flavonóides do 

EHL de K. brasiliensis por CLAE ....................................................................... 66 

Tabela 8. Máximos de absorção dos espectros UV da patuletina 3-O-glicosídeo em 

MetOH e dos UVs dos picos cromatográficos obtidos da análise do extrato de 

K. brasiliensis .................................................................................................... 

 

 

74 

Tabela 9.  Parâmetros de linearidade para o composto Kb1, analisados por CLAE ......... 76 

Tabela 10. ANOVA dos resultados obtidos na regressão linear dos dados do composto 

Kb1 .................................................................................................................... 77 

Tabela 11.  ANOVA dos resultados obtidos na regressão linear dos dados do EHL de K. 

brasiliensis ......................................................................................................... 78 

Tabela 12. Concentração do composto Kb1 nas amostras do EHL de K. brasiliensis ....... 80 

Tabela 13. Repetibilidade e precisão intermediária do método analítico para 

quantificação do composto Kb1 presentes no EHL de K. brasiliensis .............. 81 

Tabela 14. ANOVA dos resultados obtidos na repetibilidade e precisão intermediária do 

método analítico para quantificação do composto Kb1 presente no EHL de K. 

brasiliensis ...................................................................................................... 83 

Tabela 15. Repetibilidade e precisão intermediária para o método analítico para 

quantificação de Kb1 no EHL de K. brasiliensis ................................................ 84 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AcOEt Acetato de Etila 

ANVISA  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ANOVA Análise de Variância 

BuOH Butanol 

CAM Metabolismo do Ácido Crassuláceo 

CC Coluna cromatográfica 

CCD Cromatografia em Camada Delgada 

CIM Concentração Inibitória Mínima 

CLAE Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

DAD Detector de arranjo de fotodiodos 

DP Desvio Padrão 

DPR Desvio Padrão Relativo 

EH Extrato Hidroetanólico 

EHF Extrato Hidroetanólico Liofilizado  

ICH International Conference on Harmonisation 

IL-7 Interleucina 7 

i.p. Intraperitoneal 

KMC Dimalato de Kalancosine 

Kb Denominação dos flavonóides isolados de K. brasiliensis (Kb1, Kb2 e Kb3) 

LD Limite de Detecção 

LQ Limite de Quantificação 

MetOH Metanol 

NaOAc Acetato de Sódio 

RDC Resolução da Diretoria Colegiada 

RE Resolução 

RMN Ressonância Magnética Nuclear 

r2 Coeficiente de Correlação 

Rf Fator de Retenção 

SUS Sistema Único de Saúde 

TPO Tireóide-peroxidase 

Tr Tempo de retenção 

v.o. 

π 

Via oral 

Letra grega Pi 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................... 13 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................. 17 

2.1 Gênero Kalanchoe ............................................................................ 18 

2.2 Kalanchoe brasiliensis Cambess ........................................................... 18 

2.2.1 Descrição botânica ................................................................................ 19 

2.2.2 Uso popular ............................................................................................ 20 

2.2.3 Composição química ............................................................................. 21 

2.2.4 Flavonóides ............................................................................................ 23 

2.2.5 Atividades farmacológicas ..................................................................... 27 

2.2.5.1 Ensaios pré-clínicos in vitro ................................................................... 28 

2.2.5.2 Ensaios pré-clínicos in vivo .................................................................... 28 

2.2.5.3 Ensaios toxicológicos ............................................................................. 31 

2.3 Controle de qualidade de medicamentos fitoterápicos .......................... 32 

2.3.1 Validação de métodos analíticos ........................................................... 33 

3 OBJETIVOS ........................................................................................... 36 

3.1 Objetivo geral ......................................................................................... 37 

3.2 Objetivos específicos ............................................................................. 37 

4 JUSTIFICATIVA ..................................................................................... 38 

5 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................... 40 

5.1 Estudo fitoquímico e caracterização de marcadores químicos para as 

folhas de K. brasiliensis ......................................................................... 

 

41 

5.1.1 Material vegetal ...................................................................................... 41 

5.1.2 Preparação do extrato hidroetanólico das folhas de K. brasiliensis ...... 41 

5.1.3 Partição líquido-líquido do extrato das folhas de K. brasiliensis ............ 41 

5.1.4 Isolamento e purificação de flavonóides .............................................. 42 

5.1.5 Cromatografia em Camada Delgada Bidimensional .............................. 46 

5.1.6 Análise do espectro Ultravioleta (UV) composto Kb1 isolado do 

extrato hidroetanólico das folhas de K. brasiliensis ............................... 

 

47 

5.2 Desenvolvimento e validação da metodologia para análise qualitativa 

e quantitativa de flavonóides presentes na espécie K. brasiliensis por 

CLAE ............................................................................................... 

 

 

48 

5.2.1 Equipamento .................................................................................... 48 

5.2.2 Condições cromatográficas ................................................................ 49 



 
 

5.2.3 Validação da metodologia analítica ...................................................... 49 

5.2.3.1 Avaliação da Linearidade ....................................................................... 49 

5.2.3.2 Determinação da Repetibilidade e Precisão Intermediária .................... 50 

5.2.3.3 Avaliação da Robustez .......................................................................... 50 

5.2.3.4 Determinação da Exatidão ..................................................................... 51 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................ 52 

6.1 Estudo fitoquímico ................................................................................. 53 

6.1.1 Fracionamento do extrato das folhas de K. brasiliensis ........................ 53 

6.1.2 Análise do espectro de UV do composto Kb1 ....................................... 59 

6.2 Desenvolvimento do método analítico por CLAE para quantificação 

dos flavonóides presentes na espécie K. brasiliensis ........................... 

 

65 

6.3 Validação do método de análise por CLAE para identificação e 

quantificação de flavonóides presentes na espécie K. brasiliensis ....... 

 

75 

6.3.1 Avaliação da Linearidade e Limites de Detecção e Quantificação ........ 76 

6.3.2 Avaliação da Repetibilidade e Precisão Intermediária .......................... 80 

6.3.3 Avaliação da Robustez .......................................................................... 83 

6.3.4 Avaliação da Exatidão ........................................................................... 83 

7 CONCLUSÕES ...................................................................................... 86 

8 PERSPECTIVAS ................................................................................... 89 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 91 

 APÊNDICE ............................................................................................. 102 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As plantas medicinais são utilizadas vastamente pela população em geral, 

pois possuem substâncias ativas que as tornam capazes de proporcionar alívio ou 

cura de enfermidades e seu uso tradicional se faz presente em diversas 

comunidades. Contudo, é imprescindível o conhecimento sobre fatores que 

influenciam no teor de metabólitos secundários presentes na espécie e 

consequentemente nas propriedades terapêuticas da planta, tais como o processo 

de coleta, estabilização e secagem, e o método de preparação de extratos para o 

consumo com fins curativos (NICOLETTI et al., 2007; GOBBO-NETO; LOPES, 2007; 

FIGUEIREDO et al., 2008; MORAIS, 2009; SZAKIEL; PĄCZKOWSKI; HENRY, 

2009).  

A fitoterapia tradicional vem adquirindo significante atenção nos debates 

globais sobre a saúde. Alguns países como China, Índia, Nigéria e Estados Unidos 

(EUA), além da Organização Mundial de Saúde (OMS), têm investimentos 

substanciais em pesquisas na área de fitoterapia. A África pode ser utilizada como 

exemplo, onde 80% de sua população empregam de alguma forma as plantas 

medicinais (TILBURT; KAPTCHUK, 2008). 

No mercado de medicamentos, os fitoterápicos representam uma parte 

significativa, uma vez que o setor tem um movimento global de US$ 21,7 bilhões por 

ano (CARVALHO et al., 2008). Os dados sobre o mercado de fitoterápicos no Brasil 

não estão atualizados, contudo existe uma estimativa de que esse mercado gira em 

torno de US$ 160 milhões por ano e, em toda cadeia produtiva, esse setor 

movimenta anualmente cerca de R$ 1 bilhão (CARVALHO et al., 2008). 

A fim de validar o uso popular das plantas medicinais faz-se necessário 

realizar estudos químicos e farmacológicos que assegurem a qualidade, segurança 

e eficácia de derivados obtidos a partir das plantas medicinais. Dentro deste 

contexto, são inseridos os medicamentos fitoterápicos, que segundo a RDC No 14, 

de 31 de Março de 2010, atualmente em vigor no país, define o medicamento 

fitoterápico como aquele obtido através do emprego exclusivo de matérias-primas 

ativas vegetais, caracterizando-se pelo conhecimento da sua eficácia e seus riscos 

de uso, bem como da sua reprodutibilidade e qualidade (BRASIL, 2010a). 
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 Para assegurar a reprodutibilidade e a qualidade de qualquer produto 

farmacêutico são adotadas monografias oficiais cujas técnicas são devidamente 

validadas e conferem segurança ao emprego dos procedimentos analíticos. 

Entretanto, os compêndios oficiais não abrangem a diversidade de plantas 

medicinais utilizadas pela cultura popular e para algumas espécies ainda não está 

descrito qualquer parâmetro de qualidade. Portanto, o desenvolvimento e validação 

de métodos analíticos aplicados ao controle de qualidade de drogas vegetais são 

fundamentais para que as especificações técnicas possam ser determinadas, 

permitindo a identificação e quantificação de fatores que possam influenciar na 

qualidade de matérias primas e de produtos derivados das mesmas (COUTO, 2000). 

No que se refere ao controle de qualidade de drogas vegetais e de seus 

derivados, a RDC No 14/2010, ainda define o conceito de marcador: 

 
[...] composto ou classe de compostos químicos (ex: alcalóides, flavonóides, 
ácidos graxos, etc.) presentes na matéria-prima vegetal, preferencialmente 
tendo correlação com o efeito terapêutico, que é utilizado como referência 
no controle da qualidade da matéria-prima vegetal e do medicamento 
fitoterápico. (BRASIL, 2010a, p. 01) 
 

 

Nesse cenário de plantas medicinais com uso tradicional, destaca-se a 

espécie Kalanchoe brasiliensis (Crassulaceae), objeto deste estudo. Embora ela 

seja uma espécie amplamente utilizada na medicina popular principalmente em 

casos de problemas inflamatórios e como cicatrizante (LORENZI; MATOS, 2000; 

AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005), são necessários estudos que auxiliem no 

controle de qualidade da droga vegetal e seus derivados. 

 Em 2005, a Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos, por 

meio do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 

(DAF/SCTIE/MS), em parceria com outros ministérios e com a colaboração de 

pesquisadores, elaborou uma lista com espécies vegetais considerando as já 

utilizadas nos serviços de saúde estaduais e municipais, o conhecimento tradicional 

e popular e os estudos químicos e farmacológicos disponíveis. Esse documento 

subsidiou, em 2008, a construção da RENISUS, que constitui a Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, onde foram eleitas as espécies vegetais 

com potencial de avançar nas etapas da cadeia produtiva e de gerar produtos de 

interesse (BRASIL, 2011).  
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As espécies vegetais foram pré-selecionadas por regiões que referenciavam 

seu uso, por indicações de uso e de acordo com as categorias do Código 

Internacional de Doenças (CID-10). Essa parte inicial do trabalho foi realizada por 

técnicos da ANVISA e do Ministério da Saúde, profissionais de serviços e 

pesquisadores da área de plantas medicinais e fitoterápicos, vinculados à área da 

saúde, representando as diversas regiões brasileiras. A partir desta pré-seleção 

foram excluídas espécies exóticas e as que constam na lista de espécies da flora 

brasileira ameaçadas de extinção, do Ministério do Meio Ambiente (IN nº 6/2008), 

finalizando assim a RENISUS (BRASIL, 2011). 

A RENISUS apresenta 71 espécies dentre as quais se encontra a espécie 

Kalanchoe pinnata. Apesar de K. brasiliensis não se encontrar na lista da RENISUS, 

é possível que ao se apresentar estudos sobre a eficácia e segurança da planta e 

metodologia analítica para a matéria-prima vegetal e fitoterápico da espécie, seja 

acrescentada à relação ou até mesmo substituída a espécie. 

Há relatos na literatura da presença de flavonóides glicosilados, 

especialmente derivados da patuletina nas folhas e/ou partes aéreas da K. 

brasiliensis. No entanto, na literatura não foi encontrado nenhum estudo qualitativo e 

quantitativo do extrato das folhas da espécie por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE). Por esta razão, o presente trabalho teve como propósito 

caracterizar e quantificar marcador(es) químico(s) para a droga vegetal e extratos 

das folhas de K. brasiliensis, que possam ser utilizados no seu controle de 

qualidade. Considerando a natureza do estudo e as metodologias empregadas para 

o seu desenvolvimento, este trabalho foi organizado em duas partes:  

 

I. Isolamento, purificação e caracterização de marcador(es) químico(s) para 

droga vegetal e extratos das folhas de K. brasiliensis;  

II. Desenvolvimento e validação de método analítico por CLAE para separação e 

quantificação de flavonoides presentes nas folhas de K. brasiliensis.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 GÊNERO Kalanchoe 

 

 A família Crassulaceae inclui aproximadamente 33 gêneros e 1.500 espécies, 

de distribuição mundial, com excepção da Austrália e Ilhas do Pacífico. 

Como o nome sugere (Crasso = espesso) são plantas suculentas. O gênero 

Kalanchoe está distribuído em Madagascar (60 espécies), no sul e leste da África 

(56 espécies), e no sudeste da Ásia, compreendendo no total cerca de 125 espécies 

(ALLORGE-BOITEAU, 1996). 

O gênero Kalanchoe, pertencente à família Crassulaceae, possui um 

metabolismo específico que proporciona às plantas deste gênero certa adaptação a 

ambientes secos e úmidos, geralmente conhecidas como Plantas com Metabolismo 

do Ácido Crassuláceo (CAM) (GEHRIG et al., 2001). Uma das espécies que 

apresenta ampla literatura é a espécie Kalanchoe pinnata, com estudos abordando o 

isolamento de substâncias em suas folhas, bem como estudos sobre os efeitos 

farmacológicos desta espécie (MUZITANO, 2006; TREVISAN et. al, 2006; 

ABDELLAOUI et. al, 2010). 

 As espécies pertencentes a este gênero são conhecidas em sua maioria 

como plantas ornamentais, devido ao aspecto de suas folhas e flores. Entretanto, 

algumas espécies do gênero Kalanchoe são utilizada na medicina popular para 

tratamento de diversas enfermidades, dentre elas estão a K. pinnata e a K. 

brasiliensis, objeto deste estudo. 

 

2.2 Kalanchoe brasiliensis CAMBESS 

 

Dentre as espécies do gênero Kalanchoe destaca-se Kalanchoe brasiliensis 

Cambess (Figura 1 – A), que é originária do Brasil, sendo comumente encontrada 

desde São Paulo até a Bahia, principalmente na zona litorânea. A espécie é 

conhecida popularmente como saião, coirama branca, folha grossa, folha da sorte e 

folha da costa. Especialmente em Pernambuco, é comumente conhecida como 

coerana, em Alagoas é conhecida como folha grossa e na Bahia como erva da costa 
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(AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005). Grande parte das espécies deste gênero é 

nativa do sudeste da África, Madagascar e Austrália (SMITH, 2004). 

 

                                

     Figura 1 – Kalanchoe brasiliensis Cambess (A); Kalanchoe pinnata (B). 
Fonte: (A) <http://findmeacure.com/2009/03/25/kalanchoe-pinnata/> 

(B) <http://www.rain-tree.com/Plant-Images/kalanchoe-pic.htm> 

 

Já a espécie Kalanchoe pinnata Persoon possui distribuição e uso popular 

semelhante a K. brasiliensis, o que acarreta dificuldade da população na 

diferenciação das duas espécies. A K. pinnata é conhecida popularmente como 

saião-roxo, folha da fortuna, coirama, e folha da costa (AMARAL; SIMÕES; 

FERREIRA, 2005). Na medicina popular, a K. pinnata também é utilizada no 

tratamento de artrite reumatóide, úlceras gástricas e na cicatrização de afecções 

cutâneas (AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005).  

   

2.2.1 Descrição Botânica 

 

 A espécie K. brasiliensis é uma espécie de característica herbácea, muito 

persistente, que atinge a altura de 30 centímetros a 1 metro, especialmente durante 

o período de floração. A planta é pouco ramificada e possui folhas suculentas, ovais 

ou obovadas, opostas, curtamente pecioladas e crenadas, conforme mostrado na 

Figura 1 – A (LORENZI; MATOS, 2000; AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005). Uma 

das características que possibilita a distinção entre a espécie K. brasiliensis e K. 

pinnata é o aspecto da folha, uma vez que K. brasiliensis apresenta a margem da 

folha ondulada a subcrenada (Figura 1 – A), enquanto que K. pinnata possui a folha 

nitidamente crenada (Figura 1 – B) (LORENZI; MATOS, 2000). 

 

B 

A B 
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Na porção superior do caule encontra-se a inflorescência, caracterizada por 

flores amarelo-alaranjada, pequenas e abundantes, disposta em cimeiras 

paniculadas. A corola é quase três vezes mais extensa do que o cálice, os lobos são 

ovais, obtusos e brevemente mucronadas. Possui ainda 8 estames normais e 

escamas hipóginas. O fruto é um folículo de 6 centímetros contendo sementes 

oblongas e castanhas (SILVA, 2003; AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005). 

  

2.2.2 Uso Popular 

 

 Diversas espécies do gênero Kalanchoe são conhecidas no âmbito da 

medicina popular em diversos países. O uso de espécies do gênero Kalanchoe para 

artrites e úlceras gástricas é descrito principalmente na China e na África 

(TREVISAN et al., 2006). Há relatos na literatura do uso popular de K. brasiliensis no 

tratamento de inflamação na mucosa oral, bronquite e congestão nasal, além do seu 

emprego no tratamento de infecções pulmonares e doenças inflamatórias crônicas 

como a artrite reumatóide (LORENZI; MATOS, 2000 (AMARAL; SIMÕES; 

FERREIRA, 2005).  

As partes da espécie mais utilizadas popularmente são as folhas, sumos das 

folhas e o caule (AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005). Leitão e colsaboradores 

(2009) realizaram uma pesquisa em feiras livres nos municípios do Rio de Janeiro 

acerca de plantas úteis sobre etnobotânica urbana em Petrópolis e Nova Friburgo e 

a espécie K. brasiliensis apresentou um bom nível do índice de importância relativa, 

além de ter seu uso relatado como medicinal (LEITÃO et al., 2009). 

No nordeste do Brasil, Morais e colaboradores (2005) realizaram 

levantamento junto aos índios Tapebas que habitam o município de Caucaia, a 16 

km de Fortaleza (Ceará), com o intuito de identificar as plantas mais utilizadas por 

essa população. Dentre as plantas citadas pelos índios, K. brasiliensis foi relatada 

em virtude de seu uso difundido para o tratamento de furúnculos. Ademais, o sumo 

das folhas é utilizado puro, por via oral, para tratamento de inflamações ovarianas e 

uterinas; pode ser associado com malvarisco (Plectranthus amboinicus) ou outras 

plantas para a preparação de xarope para tosse (MORAIS et al., 2005). 
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2.2.3 Composição química 

 

 A pesquisa fitoquímica para o gênero Kalanchoe indica a presença de taninos 

condensados (proantocianidinas) (STEVENS et al., 1995), lecitinas (ADENIKE; 

ERETAN, 2004)  e flavonóides (COSTA et al., 1994; NIELSEN; OLSEN; MOLLER, 

2005; ABDELLAOUI et al., 2010). As investigações fitoquímicas relacionadas à 

espécie K. brasiliensis são bastante escassas e direcionadas em sua totalidade para 

isolamento de flavonóides.  

Na Tabela 1 estão apresentados alguns flavonóides já descritos para a 

espécie K. brasiliensis e suas estruturas químicas. De acordo com os dados 

sumarizados na Figura 3, é possível observar que os compostos flavonoídicos 

predominantes já relatados para o gênero Kalanchoe são derivados glicosilados da 

patuletina (3,3’,4’,5,7-pentahidroxi-6-metoxiflavona) e da quercetina (3,3’,4’,5,7-

pentahidroxiflavona) (COSTA et. al, 1994; ROSSI-BERGMANN et. al, 1994). 
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Tabela 1 – Flavonóides relatados para as folhas da espécie K. brasiliensis. 

Flavonóides R1 R2 R3 R4 R5 Referências 

Patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosil)- 7-O-(2”’-O-
acetil-α-L-ramnopiranosídeo) (kalambrosídeo A) 

4”-O-acetil-α-L-
ramnopiranosil 

CH3O 
2”’-O-acetil-α-L-

ramnopiranosídeo 
- OH COSTA et. al, 1994 

Patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil- 7-O-(2”’-O-acetil-α-L-
ramnopiranosídeo) (kalambrosídeo B) 

α-L-ramnopiranosil CH3O 
2”’-O-acetil-α-L-

ramnopiranosídeo 
- OH COSTA et. al, 1994 

Patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosil)- 7-O-
ramnopiranosídeo (kalambrosídeo C) 

4”-O-acetil-α-L-
ramnopiranosil 

CH3O Ramnopiranosídeo - OH COSTA et. al, 1994 

Patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil-7-O-(3”’-O-acetil-α-L-
ramnopiranosídeo) 

α-L-ramnopiranosil CH3O 
3”’-O-acetil-α-L-

ramnopiranosídeo 
- OH COSTA et. al, 1994 

Patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosil)- 7-O-(3”’-O-
acetil-α-L-ramnopiranosídeo) 

4”-O-acetil-α-L-
ramnopiranosil 

CH3O 
3”’-O-acetil-α-L-

ramnopiranosídeo 
- OH COSTA et. al, 1994 

Patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosídeo α-L-ramnopiranosídeo CH3O H - OH COSTA et. al, 1994 

Patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil-7-O-α-L-ramnopiranosídeo α-L-ramnopiranosil CH3O α-L-ramnopiranosídeo - OH COSTA et. al, 1994 

Patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosídeo) 
(kalambrosídeo D) 

4”-O-acetil-α-L-
ramnopiranosídeo 

CH3O H - OH 
ROSSI-BERGMANN et. al, 

1994 

Quercetina 3-O-α-L-ramnopiranosídeo (Quercitrina) α-L-ramnopiranosídeo - OH - OH 
ROSSI-BERGMANN et. al, 

1994 

Quercetina 3-O-β-D-glicopiranosídeo (Isoquercitrina) β-D-glicopiranosídeo - OH - OH 
ROSSI-BERGMANN et. al, 

1994 

3,7-di-O-α-L-raminopiranosil-8-metoxiquercetina α-L-ramnopiranosil - α-L-ramnopiranosil CH3O OH TREVISAN et al., 2006 

3,7-di-O-α-L-raminopiranosil 8-metoxikanferol α-L-ramnopiranosil - α-L-ramnopiranosil CH3O H TREVISAN et al., 2006 

3-O-α-L-raminopiranosil-3,3’,4’,5,7-pentaidroxi-8-metoxiflavona α-L-ramnopiranosil - H CH3O OH TREVISAN et al., 2006 
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Costa e colaboradores (2006), através de um processo de fracionamento com 

o extrato das partes aéreas da espécie K. brasiliensis, obtiveram um sal orgânico 

denominado complexo “kalanchosine” e ácido málico. Os resultados preliminares 

mostraram atividade antiinflamatória do sal extraído (COSTA et al., 2006). 

Considerando o grande número de trabalhos que descrevem a presença de 

flavonoides nas folhas da espécie K. brasiliensis, será apresentada uma breve 

revisão sobre essa classe de metabólitos secundários. 

 

2.2.4 Flavonoides 

 

 Os flavonoides são substâncias fenólicas de origem natural, cuja síntese não 

ocorre na espécie humana. São compostos polifenólicos sintetizados a partir da via 

dos fenilpropanóides e do acetato, ambos conhecidos como os precursores destes 

compostos (CARLO et al., 1999; HODEK; TREFIL; STIBOROVÁ, 2002; HEIM; 

TAGLIAFERRO; BOBILYA, 2002; RIJEK et al., 2006; DORNAS et al., 2007). O 

histórico dos flavonóides data de 1930, onde uma nova substância foi isolada da 

laranja. Acreditando-se que a mesma tratava-se de mais um novo membro da família 

das vitaminas, sendo denominada vitamina P. Contudo, foi verificado mais tarde que 

a substância tratava-se de um flavonoide (MACHADO et al., 2008). 

 Estes compostos representam um grupo amplamente distribuído no reino 

vegetal. Apresentam-se como pigmentos naturais que desempenham um papel 

imprescindível na proteção contra agentes oxidantes e quando consumidos, podem 

exercer algumas de suas propriedades: antiinflamatória (ANGELONI; HRELIA, 2012; 

MONDAL, et al., 2012), antimicrobiana (FERNANDES; SANTOS; PIMENTA, 2005), 

vasoprotetor (ZHANG; ZHANG, 2012), efeito hipolipidêmico (WANG et al., 2012; 

YANG et al., 2012), tratamento de doenças cardiovasculares (WALLACE, 2011; 

SUN et al., 2012), anticancerígena e antioxidante (NEVES; ALENCAR; CARPES, 

2009; ROSA et al., 2010; GHANBARI et al., 2012). 

 Quanto a sua estrutura, os flavonoides possuem um núcleo fundamental 

constituído de quinze átomos de carbonos agrupados em 3 anéis (C6-C3-C6) 

conhecidos como núcleo flavilium, sendo dois anéis fenólicos substituídos (A e B) e 

um anel pirano (cadeia heterocíclica C) acoplado ao anel A, conforme representado 

na figura 2 (RJEK et al., 2006; WILLIAMS, 2006). 
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Figura 2 – Núcleo fundamental dos flavonóides. 

 

 A existência de uma grande diversidade estrutural dos flavonoides se faz 

possível devido às modificações que tais compostos podem sofrer, tais como: 

hidroxilação, metilação, acilação, glicosilação, entre outras (HEIM; TAGLIAFERRO; 

BOBILYA, 2002; RJEK et al., 2006). Os flavonoides podem ser divididos em 14 sub-

classes de acordo com a substituição e o nível de oxidação no anel C, onde os que 

se incluem na dieta humana são divididos essencialmente em seis grupos, conforme 

descrito na tabela 2.  



 

25 
 

Tabela 2 – Sub-classes de flavonoides comumente encontrados na dieta humana. 

Fórmula 
estrutural 

Flavonóides 
Substituições 

5 6 7 3’ 4’ 

Flavanona 

2

3

10
6

7

8

5

9

2'

3'

4'

5'
6'

4

1O

O  

Eriodictiol OH H OH OH OH 

Hesperitina OH H OH OH OMe 

Narinecicina OH H OH H OH 

Flavanol 

OH

O

 

Catequina OH H OH OH OH 

Flavona 

O

O  

Apigenina OH H OH H OH 

Crisina H H OH H H 

Leteolina OH H OH OH OH 

Flavonol 

O

OH

O

 

Canferol OH H OH H OH 

Quercetina OH H OH OH OH 

Flavononol 

OH

O

O  

Taxifolina OH H OH OH OH 

Isoflavona 
O

O

 

Daidazina H H OH H OH 
Genistéina OH H OH H OH 
Gliciteína OH OMe OH H OH 

Formononetina H H OH H OMe 

Adaptado de: Birt; Hendrich; Wang, 2001. 

 

 As atividades bioquímicas e farmacológicas dos flavonoides e seus 

metabólitos se devem a sua estrutura química, variando conforme os grupos 

funcionais presentes na molécula (BIRT; HENDRICH; WANG, 2001). A maioria dos 

flavonoides ocorre na forma glicosilada, sendo denominados flavonoides 

glicosilados, que podem se encontrar ligados ao carbono (flavonoides C-

glicosilados) ou ligados ao oxigênio de grupo hidroxila (flavonoides O-glicosilados) 

(HEIM; TAGLIAFERRO; BOBILYA, 2002; RJEK et al., 2006; TAPAS; SAKARKAR; 

KAKDE, 2008). Os flavonoides glicosilados podem ser caracterizados como 

monoglicosídeos, diglicosídeos ou triglicosídeos conforme o número de moléculas 

de carboidrato substituintes (TAPAS; SAKARKAR; KAKDE, 2008).  
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As substituições glicosídicas mais comuns são D-glicose, L-rhamnose, 

glicorhamnose, galactose ou arabinose (BIRT, HENDRICH, WANG, 2001; TAPAS; 

SAKARKAR; KAKDE, 2008). Quando os flavonoides encontram-se isentos de 

moléculas de açúcar, a estrutura química recebe o nome de aglicona (DEGÁSPARI, 

WASZCZYNSKYJ, 2004; WILLIAMS, 2006). Desta forma, os flavonoides podem 

ocorrer como agliconas, glicosídeos e derivados metilados (TAPAS; SAKARKAR; 

KAKDE, 2008). 

Atualmente mais de 6000 diferentes flavonoides foram descritos (YANG et al., 

2001; MARCHAND et al., 2002; TAPAS; SAKARKAR; KAKDE, 2008), tendo como 

principais sub-classes os flavonóis, flavonas, flavanonas, flavononóis, antocianinas, 

isoflavonas, auronas e chalconas. 

Flavonas e flavonóis O-glicosídeos constituem as classes de maior 

ocorrência, com mais de 2000 estruturas conhecidas. Até o final de 2003 foram 

listados por Willians (2006) 279 derivados glicosilados do flavonol quercetina e 347 

derivados glicosilados do canferol O-glicosídeo (WILLIAMS, 2006). 

Especificamente na espécie K. brasiliensis, foi observado a predominância de 

flavonoides do tipo O-glicosilados, com agliconas derivadas dos flavonóis, patuletina 

e do canferol, conforme pode ser observado na tabela 01. 

Os flavonóides e os compostos fenólicos em geral, por apresentarem grupos 

aromáticos no seu núcleo básico, muitas vezes conjugados, apresentam espectro 

UV característico, sendo uma ferramenta de fundamental importância para auxiliar 

sua caracterização estrutural (RJEK et al., 2006). 

Cada molécula absorve luz de forma peculiar, de acordo com os grupos 

químicos presentes na sua estrutura. O sistema π – elétrons é o sistema mais 

efetivo na absorção de radiação UV, onde são primariamente encontrados nas 

estruturas que contém ligações conjugadas, tanto em cadeias lineares de moléculas 

com simples e duplas ligações alternadas como em compostos aromáticos e cíclicos 

apresentando ressonância de elétrons. Alterações na estrutura conjugada da 

molécula acarretam mudanças nas características de absorção, então a região do 

espectro é atenuada (COCKELL; KNOWLAND, 1999). 

Especificamente em relação aos flavonoides, o espectro de UV apresenta 

duas zonas de absorção máxima. A banda II encontra-se entre 240 e 280 nm, e 

corresponde à absorção do grupo benzoila, que está relacionada ao anel A. 
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Enquanto que a banda I possui uma absorção entre 300 e 400 nm, correspondente 

ao grupo cinamoil e está relacionada aos anéis B e C (Figura 3). O tipo de flavonoide 

e o esquema de oxigenação da sua estrutura ocasionam alterações na posição e 

intensidade relativa de cada um dos máximos de absorção. Sabe-se que, na maioria 

das vezes, um aumento da oxigenação na estrutura química provoca um desvio das 

bandas para maiores comprimentos de onda (MABRY; MARKHAM; THOMAS,1970). 

 

 

Figura 3 – Esquema da estrutura química dos flavonoides e sua relação com o espectro de absorção 
na luz UV. Fonte: Mabry, Markham e Thomas (1970) 

 

2.2.5 Atividades Farmacológicas 

 

 Diversos ensaios pré-clínicos relacionados à avaliação das atividades 

farmacológicas de K. brasiliensis estão descritos na literatura. As tabelas 3 e 4 

apresentam um breve resumo dos ensaios pré-clínicos in vitro e in vivo 

desenvolvidos com a espécie K. brasiliensis, respectivamente.  

Grande parte desses estudos avaliou atividades relacionadas à inibição da 

inflamação, sendo observados resultados satisfatórios em todos os estudos aqui 

mencionados. 

Os trabalhos encontrados na literatura avaliaram a eficiência na utilização, em 

sua grande parte, de sumo ou extratos utilizando as folhas e partes aéreas da 

espécie em estudo. Uma vez que estas são as partes mais utilizadas popularmente, 

os estudos nos permitem evidenciar que os compostos químicos presentes nestas 

partes da planta atuam de forma positiva nas atividades testadas. 
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2.2.5.1 Ensaios pré-clínicos in vitro 

 

 Na tabela 3 estão apresentados os estudos pré-clínicos in vitro realizados 

com a espécie K. brasiliensis. Esses estudos visaram diversas vertentes, não 

apenas para a avaliação da atividade antiiflamatória e imunomoduladora, conforme é 

relatado no uso popular da espécie. Apesar disso, a variedade de atividades 

testadas possibilitou a identificação de outras ações farmacológicas presentes na K. 

brasiliensis, abrindo a possibilidade de aplicação desta espécie no auxílio de outras 

enfermidades. 

 

2.2.5.2 Ensaios pré-clínicos in vivo 

 

A tabela 4 trata resumidamente dos ensaios pré-clínicos in vivo relatados na 

literatura para a espécie K. brasiliensis. 

As atividades antiinflamatória e imunomoduladora foram as mais estudadas 

até o momento, no ponto de vista dos ensaios pré-clínicos in vivo. Este fato 

possivelmente é decorrente da utilização popular da K. brasiliensis, onde há vários 

relatos de seu uso para tratamento de enfermidades relacionadas à inflamação. 
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Tabela 3 – Ensaios pré-clínicos in vitro relatados para a espécie K. brasiliensis 

Parte da 
Planta 

Tipo de Extrato Concentração Modelo Resultados Referências 

Atividade Inibidora da Tireóide-peroxidase (TPO) 

Folhas Aquoso 2 µg/mL 
TPO de amostras de tecidos 
obtidas durante tireoidectomia 

Inibição significativa da atividade TPO iodo-oxidativa 
do extrato aquoso das folhas 

FERREIRA; 
ROSENTHAL; 
CARVALHO, 

2000. 

Atividade Antimicrobiana 

Folha e 
caule 

Extrato hidroalcoólico 
(folhas); Alcoolatura 

(caule) e óleo essencial 
(folhas) 

50 µL/mL 

Método de difusão para 
determinação da 
Concentração Inibitória Mínima 
(CIM) 

Apenas o óleo essencial mostrou-se efetivo nas 
concentrações de 0,25 a 8%, sendo ativo em 
amostras multiresistentes de Staphyloccocus aureus 

SILVA, 2007 

Atividade Larvicida 

Folhas 
Hexânico, metanólico e 

acetato de etila 
500, 250 e 100 

ppm 
Utilização da larva do 
mosquito Aedes aegypti 

Atividade larvicida significativa para os extratos 
hexânico e acetato de etila, o flavonóide isolado (3-
O-α-L-raminopiranosil-3,3’,4’,5,7-pentaidroxi-8-
metoxiflavona) na concentração de 50 ppm não 
apresentou efeito larvicida. 

TREVISAN et al., 
2006 

Atividade Anticolinesterásica 

Folhas 
Hexânico, metanólico e 

acetato de etila 
25 µL/mL 

Ensaio em microplaca com a 
enzima acetilcolinesterase 

Os extratos metanólico e acetato de etila 
apresentaram inibição de 100% na concentração de 
2 mg/mL. 

TREVISAN et al., 
2006 

Atividade Antihistamínica 

Folhas 
Sumo (sem uso de 
solventes), fração 

aquosa e butanólica 
- Ensaios com o íleo de cobaia 

O sumo e as frações analisadas alteraram a curva 
de resposta da histamina, causando efeito 

antihistamínico. 

ALMEIDA et al., 
1997 
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Tabela 4 – Ensaios pré-clínicos in vivo relatados para a espécie K. brasiliensis 

Parte da 
Planta 

Tipo de Extrato 
Dose e  

Via  
Modelo Resultados Referências 

Atividade Imunomoduladora 

Folhas Aquoso 
200 µL, v.o.; e 

160, 320, 480 ou 960 
mg/kg, i.p. 

Inflamação induzida por 
zimosano 

A inflamação reduziu significativamente, mesmo 
realizando o tratamento 7 dias após a indução da 
inflamação. 

IBRAHIM et 
al., 2002 

Partes 
aéreas 

Produto obtido da 
purificação do 

sumo (s/ uso de 
solventes): KMC* 

480 mg/kg do sumo e 160 
mg/kg de KMC, i.p. 

Aplicação do sumo e do KMC 
nos camundongos com 

posterior retirada de células 
para análise 

Os resultados sugerem que KMC afeta 
seletivamente a proliferação das células B, agindo 
possivelmente na via de sinalização da IL-7, mas 
não induz morte celular. 

PAIVA et al., 
2008 

Atividade Antiinflamatória 

Folhas 
(antes e 

após 
floresc.) 

Aquoso 1 (folhas 
antes do 

florescimento) e 
Aquoso 2 (após o 

florescimento)  

0,25; 0,5; 1,0 e 2,0 g/kg, 
i.p. 

Inflamação induzida por 
carragenina 
(em pata) 

Todas as concentrações do extrato 1 inibiram 
significativamente o edema em pata 4 horas após 
injeção de carragenina, enquanto o extrato 2 não 
apresentou atividade antiinflamatória. 

MOURÃO, 
1999 

Partes 
Aéreas 

Alcoólico 
480 mg/kg (extrato), i.p.; 

240mg/kg (KMC* 
solubilizado em água), i.p. 

Inflamação induzida por 
zimosano 

A concentração de KMC testada apresentou 
atividade antiinflamatória nos ratos com inflamação 

2 vezes maior que a atividade apresentada pela 
concentração do extrato utilizado. 

COSTA et 
al., 2006 

Atividade Antitumoral 

Folhas Hidroetanólico 250 e 62,5 mg/kg 

Implante em camundongos de 
duas linhagens de células 

tumorais: Carcinoma de Ehrlich 
e Sarcoma-189 

Ambas as doses apresentaram uma inibição 
superior a 50% para o Sarcoma-180. Para o 
Carcinoma de Ehrlich, a maior inibição foi de 
66,59% para a maior dose. Estes resultados 

demonstram ação atitumoral relevante para as 
concentrações do extrato analisadas. 

SILVA, 2007 

Atividade no tratamento complementar do envenenamento botrópico  
(atividade antiinflamatória local) 

Partes 
aéreas 

Aquoso 
Extrato concentrado 

incorporado em creme 
(3:7), uso tópico 

Inoculação de 50 µL de veneno 
via intradérmica 

O extrato apresentou menor grau de edema e halo 
hemorrágico e após 8 horas da inoculação do 

veneno o animal não apresentou mais o edema. O 
extrato apresentou excelente recuperação.  

FONSECA, 
2004 
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2.2.5.3 Ensaios toxicológicos 

 

 A toxicidade aguda da espécie K. brasiliensis vem sendo estudada no 

decorrer dos anos. Em 1999, Mourão realizou um estudo para análise da toxicidade 

aguda pela dose letal (DL 50) do extrato aquoso de folhas da espécie, através da 

observação da mortalidade de camundongos em 48 horas após administração das 

doses de 0,25 – 5 g/kg, intraperitoneal (i.p.). Nas doses administradas, o extrato 

aquoso não demonstrou nenhuma toxicidade letal (MOURÃO, 1999). 

Posteriormente, Silva (2007) avaliou a toxicidade aguda do extrato 

hidroetanólico 90% das folhas de K. brasiliensis com o intuito de averiguar a a DL 50 

do extrato, utilizando as doses de 1000 a 3000 mg/Kg do extrato, via i.p., em 

camundongos.  A DL 50 obtida foi de aproximadamente 2 g/kg e foram observadas 

inúmeras reações a nível de Sistema Nervoso Central como reações de fuga, 

espasmos, taquicardias, tremores finos e grosseiros, agressividade, dentre outros 

(SILVA, 2007). 

Neste mesmo estudo, foi avaliada a citotoxicidade utilizando o bioensaio com 

Artemia salina Leach e adição de soluções diluídas a partir do extrato: 800 µg/mL a 

40 µg/mL. A CL 50 foi de 704,8 µg/mL concluindo-se, portanto, que o extrato 

hidroetanólico da espécie em estudo demonstrou toxicidade no ensaio in vitro como 

também nos testes pré-clínicos, apresentando reações estimulantes e depressoras 

nos camundongos em nível do Sistema Nervoso Central e Autônomo (SILVA, 2007). 

Ainda, Paiva e Batitucci (2008) avaliaram a mutagenicidade do extrato bruto 

hidroalcóolico 50% das folhas de K. brasiliensis, em camundongos, através da 

administração de 250 mg/kg, via gavagem, com posterior avaliação da freqüência de 

micronúcleos nos eritrócitos presentes na medula óssea dos camundongos. Os 

resultados obtidos neste estudo sugerem efeito mutagênico do extrato de K. 

brasiliensis na dose administrada, contudo há necessidade de mais estudos para 

comprovação e avaliação dos efeitos (PAIVA; BATITUCCI, 2008). 
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2.3 CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS 

 

Um medicamento fitoterápico será considerado seguro e eficaz quando 

avaliadas as suas características físico-químicas e microbiológicas de forma 

preliminar para que seja atingido o padrão de qualidade exigido para um 

medicamento (SOUSA, 2009). 

As plantas são compostas de diversos constituintes e alguns deles em baixas 

concentrações. Mesmo com a moderna tecnologia analítica disponível, é difícil isolar 

e caracterizar todos os metabólitos secundários presentes no extrato da planta 

(CALIXTO, 2000). A legislação brasileira trata da necessidade de utilização de 

marcadores químicos como referência no controle de qualidade da matéria-prima 

vegetal e do medicamento, conforme define a resolução RDC N° 14 / 2010 (BRASIL, 

2010a). 

Desta forma, para garantir a qualidade no medicamento fitoterápico, o 

primeiro passo é realizar a quantificação dos marcadores, que podem ou não 

apresentar potencial efeito farmacológico no material vegetal. Em geral, um ou dois 

marcadores farmacologicamente ativos presentes na planta são empregados na 

avaliação da qualidade e autenticidade do medicamento fitoterápico e das matérias-

primas (LIANG; XIE; CHAN, 2004), conforme é estabelecido na legislação vigente. 

A presença dos constituintes nas plantas depende de diversos fatores que 

implicam no controle de qualidade do medicamento fitoterápico, desde o seu plantio 

até a obtenção do produto final. Fatores edafoclimáticos frequentemente interferem 

no metabolismo das plantas, podendo ocorrer diferenças quali e quantitativas nas 

substâncias de espécies cultivadas em condições climáticas diferenciadas. A 

qualidade da matéria-prima utilizada no processo produtivo é uma peça fundamental 

na garantia da qualidade e estabilidade das formulações fitoterápicas (CALIXTO, 

2000; SOUSA, 2009). 

A espécie K. brasiliensis não possui monografia em compêndio oficial, 

dificultando o controle de qualidade do material vegetal e do medicamento 

fitoterápico proveniente desta planta. Conforme a legislação brasileira (RDC N° 14, 

de 31 de março de 2010), que dispõe sobre o registro de medicamentos 

fitoterápicos, torna-se obrigatório estabelecer especificações que assegurem o 
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controle de qualidade da droga vegetal, do produto intermediário e do produto 

acabado (BRASIL, 2010b).  

Dentre os testes exigidos pela legislação, as análises para quantificação e 

identificação dos marcadores da espécie vegetal são requisitos imprescindíveis para 

o controle de qualidade, inclusive sendo necessária a inclusão dos laudos de análise 

para petição de registro do medicamento fitoterápico (BRASIL, 2010a; BRASIL, 

2010b). 

Uma vez que a planta em estudo não apresenta nenhuma metodologia 

analítica em compêndio oficial, é necessário caracterizar o(os) marcador(es) da 

espécie e desenvolver ou aperfeiçoar um método que consiga identificar e 

quantificar estes marcadores, bem como garantir que esta metodologia desenvolvida 

realmente produza os resultados esperados. Neste contexto, pode ser destacada a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), técnica amplamente utilizada no 

controle de qualidade de drogas vegetais. 

No decorrer dos anos, a CLAE tem conquistado bastante espaço entre os 

métodos analíticos existentes. As vantagens deste método incluem a rapidez na 

análise, alta eficiência, sensibilidade, fácil adaptação para determinações 

quantitativas acuradas, adequação à separação de espécies não-voláteis ou 

termicamente frágeis, e a sua ampla aplicabilidade a substâncias de grande 

interesse para a indústria, para a ciência e para o público (RIBANI et al., 2004; 

SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002; CIENFUEGOS; VAITSMAN, 2000). 

A CLAE é um método amplamente utilizado para a análise de plantas 

medicinais em virtude da especificidade e sensibilidade, características 

fundamentais para avaliação de matrizes desta natureza. Além disto, não é limitada 

pelas características de volatilidade e estabilidade dos compostos da amostra. As 

colunas mais comumente utilizadas para análise de plantas medicinais são as 

colunas de fase reversa (LIANG; XIE; CHAN, 2004; RIBANI et al., 2004). 

 

2.3.1 Validação de Métodos Analíticos 

 

Cada vez mais são reconhecidos e exigidos aspectos como comparabilidade, 

rastreabilidade e confiabilidade, para apontar a qualidade das medições realizadas 

no laboratório, já que resultados não confiáveis podem acarretar em decisões 
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errôneas acerca das características do produto ocasionando prejuízo à saúde do 

usuário (RIBANI et al., 2004). Para desenvolver um método analítico, adaptar ou 

implementar um método já conhecido, é necessário realizar um processo para 

avaliação da eficiência dos métodos na rotina do laboratório (BRITO et al., 2003). 

A RDC N°17/2010, conceitua a validação como “ato documentado que atesta 

que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema 

realmente e consistentemente leva a aos resultados esperados”. Direcionando para 

os métodos analíticos, a validação objetiva demonstrar que o método é adequado 

para a finalidade a que se destina, assegurando assim a confiabilidade dos 

resultados (BRASIL, 2010b; BRASIL, 2003). 

A legislação brasileira, através do Guia para validação de métodos analíticos 

e bioanalíticos, descrito na RE N° 899, de 29 de Maio de 2003, estabelece os 

parâmetros mínimos para realização de estudos de validação das metodologias que 

auxiliarão no controle de qualidade dos medicamentos (BRASIL, 2003). 

A validação de um método analítico constitui um ponto vital para assegurar a 

capacidade analítica, para isso o processo deve ser bem documentado e empregar 

ferramentas estatísticas capazes de comprovar a veracidade das respostas 

analíticas obtidas (BARROS, 2002). Diversas organizações nacionais e 

internacionais disponibilizam diretrizes para a validação de métodos analíticos.  

De acordo com a resolução (RE) N° 899/2003 (BRASIL, 2003), a validação 

deve garantir através de estudos experimentais que o método atenda às exigências 

das aplicações analíticas. Contudo, para realização da validação de um método 

analítico, alguns parâmetros ou características de desempenho devem ser atendidos 

de acordo com o método a ser analisado. Dentre eles temos: linearidade; faixa de 

trabalho; intervalo; precisão; sensibilidade; exatidão; limite de quantificação e 

detecção; robustez (BRITO et al., 2003; INMETRO, 2003; BRASIL, 2003; RIBANI et 

al., 2004). 

Nos ensaios de linearidade, recomenda-se na RE N° 899/2003 que sejam 

analisadas no mínimo cinco concentrações diferentes, variando de 80 a 120% da 

concentração teórica do teste para determinação quantitativa do analito em 

matérias-primas e formas farmacêuticas. Deve ser determinado o coeficiente de 

correlação, cujo critério mínimo aceitável é de 0,99, e as respectivas curvas. 
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O intervalo ou faixa de trabalho é a faixa entre os limites de quantificação 

superior e inferior de um método analítico onde foi demonstrado ser possível a 

determinação com precisão, exatidão e linearidade exigidas, sob as condições 

especificadas para o ensaio (BRASIL, 2003; INMETRO, 2003). 

A precisão avalia a dispersão dos resultados entre ensaios independentes, 

repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, em 

condições definidas (INMETRO, 2003). É considerada em três níveis: repetibilidade, 

feita em 3 concentrações (alta, média e baixa) e cada concentração em triplicata; 

precisão intermediária, onde se recomenda um mínimo de dois dias diferentes com 

analistas diferentes; e reprodutibilidade, em laboratórios diferentes (BRASIL, 2003). 

A exatidão é expressa pela proximidade dos resultados obtidos com o valor 

verdadeiro, sendo determinada após a linearidade. A robustez de um método é 

avaliada durante o desenvolvimento da metodologia, constatando a susceptibilidade 

do método frente a pequenas e deliberadas variações nas condições analíticas 

(BRASIL, 2003). 

Segundo Kaminsk e colaboradores (2009), é imprescindível assegurar que o 

equipamento ou sistema analítico esteja adequadamente desenhado, calibrado e 

testado antes de realizar a validação do método analítico. Este processo é 

conhecido como qualificação do sistema analítico (KAMINSK et al., 2009). A 

qualidade dos dados analíticos representa um fator significante no processo de 

desenvolvimento de um medicamento, portanto, a validação acarreta impacto direto 

na qualidade desses dados (VALENTINI; SOMMER; MATIOLI, 2007). 

É importante salientar que, segundo a RE N° 899/2003, uma metodologia 

descrita em farmacopeias ou formulários oficiais reconhecidos pela ANVISA, é 

considerada validada, enquanto que para as metodologias analíticas que não são 

descritas em compêndios oficiais, é necessário validar seguindo um conjunto de 

parâmetros propostos pela ANVISA para cada categoria de métodos analíticos 

(BRASIL, 2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar o (s) marcador (es) do 

extrato hidroetanólico das folhas de Kalanchoe brasiliensis para auxiliar no controle 

de qualidade da droga vegeta e de  derivados obtidos a partir dessa espécie.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Isolamento, purificação e caracterização de marcador(es) químico(s) do extrato 

hidroetanólico das folhas de K. brasiliensis; 

 

- Desenvolvimento e validação da metodologia por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) para separação e quantificação de marcador(es) do extrato 

hidroetanólico das folhas de K. brasiliensis. 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo, assim as 

linhas estratégicas de Pesquisa e Desenvolvimento na área de medicamentos 

apontam cada vez mais para a pesquisa na área de produtos naturais. As diversas 

iniciativas de órgãos oficiais têm sido adotadas nesta área, nas quais pode-se 

destacar a elaboração e implementação de uma Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, com o objetivo de desencadear ações capazes de 

promover melhorias na qualidade de vida da população brasileira através do acesso 

seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos bem como a ampliação 

das opções terapêuticas ofertadas aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2011). 

A RENISUS apresenta 71 espécies dentre as quais se encontra a espécie 

Kalanchoe pinnata (BRASIL, 2011). Apesar de K. brasiliensis não se encontrar na 

lista da RENISUS, é possível que ao se apresentar estudos sobre a atividade 

terapêutica da planta e metodologia analítica para a matéria-prima vegetal e 

fitoterápico da espécie, seja acrescentada à relação ou até mesmo substituída a 

espécie. 

Contudo, para muitas espécies vegetais utilizadas amplamente na medicina 

tradicional e com atividades biológicas reconhecidas há certa deficiência relacionada 

à existência de parâmetros de qualidade, além da ausência de monografias oficiais 

(COUTO, 2000). 

 Portanto, esta proposta objetiva o estudo fitoquímico para caracterizar o(s) 

marcador(es) do extrato hidroetanólico das folhas de K. brasiliensis, para 

posteriormente desenvolver e validar metodologia analítica por CLAE para auxiliar 

no  controle de qualidade da droga vegetal e derivados obtidos a partir de K. 

brasiliensis. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 ESTUDO FITOQUÍMICO E CARACTERIZAÇÃO DE MARCADORES QUÍMICOS 

PARA K. brasiliensis 

 

5.1.1 Material vegetal 

 

 O material vegetal constituído das folhas de Kalanchoe brasiliensis Cambess 

foi coletado em local de cultivo da Asmarana Indústria e Comércio de Produtos 

Naturais Ltda (Macaíba – RN), em Setembro de 2010. A identificação botânica foi 

realizada pela Professora Dra. Maria Iracema Bezerra Loyola (Departamento de 

Biologia/UFRN), e a exsicata foi depositada no Herbário da UFRN sob registro N° 

5468. 

  

5.1.2 Preparação do extrato hidroetanólico das folhas de K. brasiliensis 

 

 A solução extrativa das folhas de K. brasiliensis foi obtida segundo método 

previamente padronizado por Matos (2009). A matéria-prima vegetal (folhas sem 

talos, a fresco) foi processada por turboextração em liquidificador industrial por 5 

minutos com álcool etílico PA 50%, na proporção 1:1, p/v (droga vegetal: solvente).  

O extrato processado foi filtrado a vácuo, obtendo-se então o extrato 

hidroetanólico 50% das folhas (EH) de K. brasiliensis. Parte do extrato foi utilizada 

para dar continuidade ao estudo fitoquímico e uma pequena alíquota do EH foi 

liofilizada para ser utilizada na segunda etapa do trabalho, obtendo-se o extrato 

liofilizado de K. brasiliensis (extrato seco). No processo de liofilização, as amostras 

foram previamente congeladas em freezer a – 80oC. 

 

5.1.3 Partição líquido-líquido do extrato das folhas de K. brasiliensis 

 

Após redução do volume do extrato obtido para aproximadamente 500 mL 

sob pressão reduzida, com o auxílio de evaporador rotatório a temperatura não 

superior a 45oC, o EH de K. brasiliensis foi submetido a uma partição líquido-líquido, 

em funil de separação. Foram utilizados solventes de polaridade crescente, 
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conforme o esquema apresentado na figura 4. Por esse processo foram obtidas as 

frações diclorometano, acetato de etila, n-butanol e residual aquosa. 

 

 

 Figura 4 – Esquema representativo da partição líquido-líquido do extrato das folhas de K. brasiliensis 

 

As frações obtidas no fracionamento foram analisadas por Cromatografia em 

Camada Delgada (CCD), utilizando cromatoplacas de gel de sílica 60 g em suporte 

de alumínio F254 (Merck®), como adsorvente e fase móvel constituída de acetato de 

etila:ácido fórmico:água (8:1:1 v/v/v). A revelação foi realizada com o Reagente 

Natural A 0,5% (difenilboriloxietilamina) e visualização sob luz ultravioleta a 254 e 

365 nm. 

 

5.1.4 Isolamento e purificação de flavonóides 

 

O estudo para isolamento dos marcadores químicos encontra-se 

esquematizado na figura 5. A fração acetato de etila foi escolhida para dar 

continuidade ao processo de fracionamento por coluna cromatográfica do tipo flash, 

utilizando como sistema de eluição um gradiente de acetato de etila (AcOEt): 

diclorometano (CH2Cl2) (70:30, v/v)  até AcOEt 100% e AcOEt: MeOH (90:10, v/v),  

até MeOH 100%.  

Para cada gradiente foi utilizado um volume de 300 mL de solvente. As 

frações foram concentradas até resíduo sob pressão reduzida em evaporador 
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rotatório à temperatura não superior a 45°C e analisadas através de análise por 

CCD, utilizando acetato de etila: ácido fórmico: H2O (8:0,5:0,5, v/v/v), como fase 

móvel.
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Figura 5 – Esquema das etapas realizadas durante o processo de isolamento dos marcadores químicos de K. brasiliensis. 
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As frações obtidas foram reunidas conforme semelhança do perfil 

cromatográfico e submetidas a colunas cromatográficas em diferentes sistemas, 

conforme demonstrado na tabela 5, visando o isolamento de flavonóides. 

 

Tabela 5 – Procedimentos utilizados na CC para obtenção dos marcadores químicos. 
 

Coluna 
Fração 

analisada 

Sistemas cromatográficos 

Dimensões 
Fase 

estacionária 
Fase móvel Fluxo 

Coluna 02 

Fração A 

(Partição 

líquido-

líquido) 

34,5 x 2,3 cm 

Gel de silica 60 

(0,063-0,2 mm) 

50 g 

AcOEt:Acetona: 

CH3COOH: H2O 

(30:3:1:1 v/v/v/v) 

1,5 mL/min 

Coluna 03 

Sub-fração  

F13  

(Coluna 02) 

26,3 x 1,7 cm 

Gel de sílica 60 

(0,063-0,2 mm) 

15 g 

AcOEt: HCOOH: 

H2O: MeOH 

(10:0,5:0,6:0,2 

v/v/v/v) 

0,7mL/min 

Coluna 06 

Fração D-G 

(Partição 

líquido-

líquido) 

35,5 x 2,0 cm 

Gel de sílica 60 

(0,063-0,2 mm) 

33 g 

AcOEt: HCOOH: 

H2O: MeOH 

(10:0,5:0,6:0,2 

v/v/v/v) 

1,0 mL/min 

 

 A fração A (403 mg), resultante da coluna tipo flash, também foi submetida à 

cromatografia em coluna (Coluna 02), descrita na tabela 5. As sub-frações coletadas 

foram analisadas novamente por CCD e agrupadas de acordo com a sua 

semelhança. 

A sub-fração F13 (59,8 mg) foi submetida cromatografia em coluna (Coluna 

03) seguindo os parâmetros descritos na tabela 5. As frações coletadas foram 

analisadas por CCD e agrupadas de acordo com a sua semelhança, resultando em 

uma sub-fração purificada, F90-110 (2,7 mg). Essa fração foi analisada por CLAE e 

por UV, utilizando reagentes de deslocamento para identificação do núcleo do 

flavonóide.  

Após análise por CLAE, observou-se que a fração F90-110 tratava-se de um 

composto puro, o qual foi denominado de Kb1. Esta substância foi utilizada como 
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marcador químico do EH de K. brasiliensis, empregado na segunda parte desse 

trabalho, desenvolvimento e validação de metodologia por CLAE, como marcador 

químico do EH de K. brasiliensis. Com o intuito de obter maior quantidade de Kb1, o 

processo de isolamento foi repetido. 

A fração D-G, obtida da cromatografia tipo flash, foi submetida a uma 

cromatografia em coluna (Coluna 06 da tabela 5). As sub-frações coletadas foram 

analisadas por CCD e agrupadas de acordo com a sua semelhança, resultando em 

duas sub-frações purificadas: fração F50 -70 (7,1 mg) e fração F120- 210 (12 mg), 

tratando-se de dois compostos puros denominados Kb2 e Kb3, respectivamente. 

 

5.1.5 Cromatografia em Camada Delgada Bidimensional 

 

Para confirmar a pureza dos compostos isolados – Kb1, Kb2 e Kb3, foi 

realizada a Cromatografia em Camada Delgada Bidimensional (CCD 

bidemensional), que emprega a utilização de dois gradientes distintos de solventes 

em duas direções diferentes, de forma a separar compostos que estejam eluindo 

simultaneamente na análise por CCD. 

As frações que apresentavam na análise por CCD tradicional com uma única 

banda cromatográfica, indicando possível composto isolado, foram submetidas à 

CCD bidimensional conforme indicado na tabela 6, que descreve as condições 

cromatográficas utilizadas em cada CCD bidimensional. 
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Tabela 6 – Sistemas cromatográficos empregados nas CCDs bidimensional realizadas durante a 
obtenção e caracterização dos marcadores químicos de K. brasiliensis. 
 

Fração  

analisada 

Sistemas cromatográficos 

Fase móvel  
Revelador 

Direção I Direção II 

F 15 

(Coluna 02) 

AcOEt: HCOOH:  

CH3COOH: H2O 

(100:11:11:26; v/v/v/v) 

n-hexano: AcOEt: 

CH3COOH 

(2:6:2; v/v/v) 

Reagente Natural A 

0,5% 

F 90-110 

(Kb1) 

(Coluna 03) 

AcOEt: HCOOH: H2O: 

MeOH (10:0,5:0,6:0,2; 

v/v/v/v) 

AcOEt: HCOOH: H2O: 

MeOH (10:0,5:0,6:0,2; 

v/v/v/v) 

Reagente Natural A 

0,5% 

AcOEt: HCOOH: 

H2O: MeOH 

(10:0,5:0,6:0,2; v/v/v/v) 

n-hexano: AcOEt: 

CH3COOH (2:6:2; v/v/v) 
Vanilina Sulfúrica 

F 50-70 (Kb2) 

e 

F 120-210 

(Kb3) 

(Coluna 06) 

AcOEt: HCOOH: H2O: 

MeOH (10:0,5:0,6:0,2; 

v/v/v/v) 

AcOEt: HCOOH: H2O: 

MeOH (10:0,5:0,6:0,2; 

v/v/v/v) 

Reagente Natural A 

0,5% 

 

5.1.6 Análise do Ultravioleta (UV) do flavonóide Kb1 isolado do extrato 

hidroetanólico das folhas de K. brasiliensis 

 

A análise do espectro de UV dos flavonóides Kb1 isolados do extrato 

hidroetanólico das folhas de K. brasiliensis foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Mabry, Markham e Thomas (1970), utilizando reagentes 

que promovem deslocamentos no comprimento de onda do composto quando 

comparado ao espectro obtido em metanol (branco).  Esses deslocamentos ocorrem 

pelo uso de acetato de sódio (NaOAc), ácido bórico (H3BO3), cloreto de alumínio 

(AlCl3) e solução de ácido clorídrico (HCl). 

Uma solução estoque foi preparada por dissolução do composto isolado Kb1 

(cerca de 0,1 mg) em 10 mL de metanol espectroscópico. A concentração foi 
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ajustada para que o maior pico de absorção entre 250 e 400 nm obtivesse uma 

densidade óptica na região entre 0,6 e 0,8. 

O espectro AlCl3 foi mensurado imediatamente após a adição de uma alíquota 

da solução estoque de AlCl3 em 2 – 3 mL da solução estoque de Kb1. O espectro 

AlCl3/HCl foi mensurado após a adição de uma alíquota da solução  de HCl na 

cubeta contendo a solução estoque de Kb1 e AlCl3. O espectro NaOAc foi 

mensurado após a adição de quantidade suficiente de pó anidro de NaOAc para 

preencher a parte interna inferior da cubeta, contendo 2 -3 mL da solução estoque 

de Kb1. O espectro foi mensurado novamente após 2 minutos e após 5 – 10 

minutos. 

 

 

5.2 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE 

QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE FLAVONÓIDES PRESENTES NA 

ESPÉCIE K. brasiliensis POR CLAE  

 

5.2.1 Equipamento 

 

O desenvolvimento e a validação da metodologia cromatográfica por CLAE 

foram realizados no Laboratório de Controle de Qualidade do Núcleo de Pesquisa 

em Alimentos e Medicamentos (NUPLAM) da UFRN, utilizando o Cromatógrafo 

Líquido de Alta Eficiência da marca Shimadzu®, modelo LC-20A com bomba 

quaternária, forno para coluna, detector de arranjos de fotodiodo (DAD) e injetor 

automático; e o Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência da marca Merck®, modelo 

Elite Lachrom, com bomba quaternária, forno para coluna, detector de arranjos de 

fotodiodo (DAD) e injetor automático validação da metodologia.  

A coluna cromatográfica utilizada foi uma Luna-C18 (Phenomenex), (150 x 4,6 

mm, 5 µm) e uma coluna cromatográfica Lichrospher RP 18-5 (250 x 4,0 mm, 5 µm), 

(Hichrom®), sendo esta última utilizada para a validação do método. Os reagentes 

utilizados foram: acetonitrila (Mallinckrodt Baker®), metanol (Mallinckrodt Baker®), 

ácido fórmico PA (Labsynth®) e água Milli-Q. Todos solventes utilizados foram grau 

HPLC. 
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5.2.2 Condições cromatográficas 

 

Previamente foi realizada uma revisão na literatura a fim de pesquisar os 

sistemas cromatográficos utilizados em CLAE para análise de flavonóides já 

descritos para as espécies do gênero Kalanchoe. No entanto, não foi encontrado 

nenhum estudo que utilizou a CLAE para análise de extratos obtidos a partir de K. 

brasiliensis. Dessa forma, foram selecionadas duas metodologias para análise de 

flavonóides glicosilados (MATSUBARA; RODRIGUEZ-AMAYA, 2006; SANTOS et. 

al,  2005).  

 

5.2.3 Validação da metodologia analítica 

 

As análises obedeceram ao disposto nas resoluções nacionais e 

internacionais vigentes, abrangendo os parâmetros descritos pela RE No 899/2003 e 

o guia internacional ICH (BRASIL, 2003; ICH, 2005). 

 

5.2.3.1 Avaliação da Linearidade 

 

A avaliação da linearidade foi realizada a partir do composto Kb1. Foi 

preparada uma solução-mãe do composto Kb1 na concentração de 1,1 mg/mL 

(diluída em água:metanol, 1:1, v/v ), originando cinco soluções de concentrações 

específicas para a execução de ensaios de validação ( 25, 50, 75, 100 e 150 µg/mL). 

Além da linearidade composto Kb1, também foi analisada a linearidade do 

extrato liofilizado de K. brasiliensis (extrato seco), obtido conforme descrito no item 

5.1.2 em solução.  O EHF foi pesado e dissolvido em água:metanol, 1:1. v/v para a 

obtenção de seis concentrações determinadas (1,3, 1,0, 0,7, 0,5, 0,2 mg/mL). A 

análise de todas as concentrações do composto Kb1 e do EHF para a construção da 

curva de calibração, foi realizada em um único dia para cada amostra, com 5 

repetições para cada concentração. 

A linearidade dos dados obtidos foi avaliada considerando o coeficiente de 

regressão, a análise de variância (ANOVA) da regressão e os parâmetros da 

equação linear (interseção e inclinação). 
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 Também foram avaliados os limites de detecção e quantificação. O limite de 

detecção foi estabelecido por meio da análise de soluções de concentrações 

conhecidas e decrescentes do analito, até o menor nível detectável (BRASIL, 2003). 

Observou-se a menor concentração da substância Kb1 que apresentava relação 

sinal:ruído 3:1. 

 O limite de quantificação corresponde a menor quantidade do analito em uma 

amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as 

condições experimentais estabelecidas (BRASIL, 2003). Desta forma, avaliamos a 

menor concentração da substância Kb1 que apresentou desvio padrão relativo 

(DPR) maior que 5%. 

 

5.2.3.2 Determinação da Repetibilidade e Precisão Intermediária 

 

Para determinação da repetibilidade e precisão intermediária, foram 

preparadas três soluções nas concentrações de 1,2, 1,0 e 0,8 mg/mL do EHF. Estas 

soluções foram analisadas em triplicata, em um único dia para avaliação da 

repetibilidade, e em três dias diferentes de análise, para a determinação da precisão 

intermediária. 

Os resultados foram analisados por ANOVA, considerando a variância 

observada dentro e entre os níveis testados. Os resultados para a precisão 

intermediária foram analisados através de ANOVA, conforme proposto por 

FARRANT (1997) para o teste de reprodutibilidade. Os resultados foram expressos 

com desvio padrão relativo percentual. 

 

5.2.3.3 Avaliação da Robustez 

 

Foram preparadas amostras de EHF nas concentrações de 1,2, 1,0 e 0,8 

mg/mL para o teste de robustez. .As soluções do EHF foram analisadas em triplicata 

para cada variação da metodologia.  

Também foi avaliada a interferência das variações do método durante a 

análise da solução do composto Kb1 na concentração de 50 µg/mL, obtida conforme 
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item 5.2.1. Foram avaliadas as interferências observadas a partir de pequenas 

modificações propositais no sistema otimizado (método 6):  

 Temperatura da coluna, realizando análise a 20, 25 e 30oC; 

 Fluxo da fase móvel, variando em 1,0; 0,8 e 0,6 mL/min. 

 

5.2.3.4 Determinação da Exatidão 

 

 A determinação da exatidão do método foi realizada através da análise da 

recuperação do composto Kb1 (100 µg/mL), pureza de 90,7% observada por CLAE, 

adicionado ao EHF em três concentrações distintas dentro do intervalo de 

linearidade (1,2, 1,0 e 0,8 mg/mL), analisadas em  triplicata. A solução do composto 

Kb1 foi adicionada a cada solução do extrato seco na proporção 1:1 v/v, e em 

seguida mensurada a área do pico correspondente ao composto Kb1.  

A exatidão do teste foi expressa pela relação da área média experimental e a 

área teórica, multiplicado por 100. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os métodos de fracionamento e isolamento empregados para a obtenção dos 

marcadores químicos da K. brasiliensis resultaram em dados bastante satisfatórios e 

condizentes com estudos prévios descritos na literatura (COSTA et. al, 1994; 

ROSSI-BERGMANN et. al, 1994).  

Os marcadores químicos são de grande interesse para a indústria 

farmacêutica, uma vez que sua verificação e quantificação devem ser usadas como 

parâmetros de qualidade na matéria-prima vegetal e seus derivados (BRASIL, 

2010a). 

O processo de isolamento permitiu a obtenção de flavonóides que foram 

previamente caracterizados para serem empregados como padrão de trabalho na 

validação da metodologia analítica otimizada, e assim possibilitar sua utilização no 

controle de qualidade da espécie. 

O desenvolvimento e validação da metodologia analítica específica para K. 

brasiliensis e caracterização de marcador próprio da espécie, ainda não isolada em 

outra espécie de Kalanchoe, garante a qualidade da matéria-prima vegetal e 

proporciona uma ferramenta para distinção entre as espécies do gênero Kalanchoe. 

 

6.1 ESTUDO FITOQUÍMICO 

 

6.1.1 Fracionamento do extrato das folhas de K. brasiliensis 

 

Cerca de 500 mL do extrato (parte aquosa) foi submetido a uma partição 

líquido-líquido. A partir de 500 g de planta foram obtidas as frações diclorometano 

(1,0 g), acetato de etila (3,0 g) e n-butanol (1,8 g).  

Na análise por CCD das frações diclorometano (CH2Cl2), acetato de etila 

(AcOEt) e n-butanol (BuOH) (ver sistema cromatográfico no item 5.1.3.) foi 

observada a presença de flavonóides em todas as frações, após revelação com 

Reagente Natural A 0,5%, de acordo com os Rfs observados e a coloração das 

bandas.   

Cabe destacar que, embora a literatura relate a presença de flavonóides nas 

folhas de K. brasiliensis, sendo principalmente derivados glicosilados da patuletina, 
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esses compostos não podem ser adquiridos comercialmente, por isso foi conduzido 

o estudo fitoquímico para obtenção do padrão e possibilitar a realização da segunda 

etapa do trabalho. 

A fração acetato de etila apresentou maior rendimento (3,0 g) e uma maior 

diversidade de flavonóides com, pelo menos, três compostos majoritários de 

coloração alaranjada (Rf 0,8; 0,66 e 0,4, respectivamente), quando comparada às 

demais frações (Figura 6). Como o principal objetivo deste trabalho é a 

caracterização de marcador (es) para os folhas de K. brasiliensis, a fração AcOEt foi 

escolhida para dar continuidade ao fracionamento. Trevisan e colaboradores (2006) 

obtiveram três flavonóides a partir da fração AcOEt das folhas de K. brasiliensis.  

Na análise cromatográfica por CCD das frações CH2Cl2, AcOEt e BuOH, 

(Figura 6), pode ser observado que os flavonóides presentes nas folhas de K. 

brasiliensis constituem moléculas de caráter mais polar, o que sugere tratar-se de 

compostos glicosilados.  

 

 

Figura 6 – CCD das frações CH2Cl2, AcOEt e BuOH das folhas de K. brasiliensis. Fase móvel: acetato 
de etila:ácido fórmico:água (8:0,5:0,5 v/v/v). Adsorvente: gel de sílica 60 F254. Revelador: Reagente 
Natural A 0,5%. Observação: luz visível.  

 

Embora na figura 6 não conste a presença do padrão quercetina (um 

flavonóide desprovido de açúcar como substituinte), foi realizada uma análise por 

CCD para comparar o perfil dos compostos do extrato das folhas de K. brasiliensis 

com o padrão quercetina. O padrão apresentou um Rf no fronte do sistema utilizado, 

confirmando a natureza mais polar dos flavonóides presentes no extrato. 

Fr CH2Cl2 Fr AcOEt Fr BuOH 
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A fração AcOEt (3,0 g) foi submetida a uma coluna cromatográfica (CC) flash 

(ver condições cromatográficas no item 5.1.4.). Foram obtidas 14 frações. De acordo 

com a análise por CCD, as frações foram reunidas conforme semelhança do perfil 

cromatográfico, resultando em 7 frações principais, denominadas de A-G (Figura 7). 

Os rendimentos obtidos para cada fração foram: A (403 mg), B (502 mg), C (57,9 

mg), D (9,9 mg), E (49,8 mg), F (33,6 mg) e G (62,2 mg). 

 

 

 

 
 

 

Figura 7 – CCD das frações A-G obtidas por coluna cromatográfica flash e fração AcOEt. Fase móvel: 
acetato de etila:ácido fórmico:água (8:0,5:0,5 v/v/v) Adsorvente: gel de sílica 60 F254. Revelador: 
Reagente Natural A 0,5%. A: luz visível e B: UV = 365 nm. 

 

A segunda CC (coluna 02) foi realizada com a fração A (403 mg), resultante 

da CC flash, apesar  dos resultados da CCD referente à fração A (Figura 7) não 

terem se apresentado satisfatórios com o sistema cromatográfico utilizado. A análise 

por CCD utilizando outro sistema cromatográfico para CCD da fração A (Figura 8) 

AcOEt A B C D E F G 

A 
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demonstrou pelo menos três compostos majoritários de coloração alaranjada 

fluorescente sob observação em UV 365 nm após revelação com Reagente Natural 

A 0,5%.   

 

Figura 8 – CCD da fração A (FA) obtidas por CC flash. Fase móvel: AcOEt:acetona:ácido 
acético:água (30:1:3:1, v/v/v/v) Adsorvente: gel de sílica 60 F254. Revelador: Reagente Natural A 
0,5%. Observação: UV = 365 nm. 

 

A Coluna 02 resultou em 85 sub-frações que foram analisadas por CCD 

utilizando como fase móvel: acetato de etila:ácido acético: acetona: água na 

proporção de 30:1:3:1 (v/v/v/v); adsorvente: gel de sílica 60 F254 e revelador: 

Reagente Natural A 0,5%. As sub-frações foram reunidas conforme semelhança, 

resultando em quatro sub-frações semi-purificadas (Figura 9), com os seguintes 

rendimentos: F13 (F16-F21) = 59,8 mg; F15 (F23-F29) = 18,5 mg; F16 (F30-F37) = 

14,3 mg; F20 (F40-F70) = 35,5 mg. 

 

 

Figura 9 – CCD das sub-frações F6 a F37, obtidas da CC 2 e da fração  A. Fase móvel: acetato de 
etila:ácido acético: acetona: água 30:1:3:1 v/v/v/v. Adsorvente: gel de sílica 60 F254. Revelador: 
Reagente Natural A 0,5%. Observação: UV 365 nm.  

F13 F15 F16 F20 

 
Fr A 
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Na análise por CCD da sub-fração F15 (18,5 mg) (CC 2) foi observado além 

de uma mancha alaranjada de Rf 0,62, uma mancha de coloração escura, com Rf de 

0,76. No entanto, por meio da análise por CCD Bidimensional com o intuito de 

verificar a pureza dessa fração, foi observada a presença de 2 bandas nesta sub-

fração. Após revelação com Reagente Natural A 0,5%, ambas as bandas 

apresentaram coloração alaranjada e Rf de 0,76 e 0,62. Portanto, a banda de Rf 

0,62 da sub-fração F 15 (Figura 9), tratava-se de dois compostos. 

Posteriormente, a sub-fração F13 (CC 02), que apresentou um rendimento de 

59,8 mg, foi submetida a uma nova CC (Coluna 03), visto que aparentava estar 

semi-purificada. A Coluna 03 gerou 120 sub-frações, analisadas por CCD utilizando 

como fase móvel AcOEt:ácido fórmico: água: metanol (10:0,5:0,6:0,2, v/v/v/v); 

cromatoplacas de alumínio com gel de sílica 60 F254, como adsorvente e como 

revelador o Reagente Natural A 0,5%. As frações foram reunidas conforme 

semelhança e um composto isolado foi obtido na F 90-110 (2,7 mg).  

A figura 10 mostra a comparação entre a fração AcOEt  e a fração F90-110, 

que apresentou uma única mancha de coloração alaranjada e Rf 0,28. 

 

 

Figura 10 – CCD da fração AcOEt (FAcOEt) e da F90-110. Adsorvente: gel de sílica 60 F254. Fase 
Móvel: AcOEt: ácido fórmico: água: metanol (10:0,5:0,6:0,2, v/v/v/v). Revelador: Reagente Natural A 
0,5%. Observação: UV 365 nm (A) e Luz visível (B).  

 

A sub-fração F90-110 foi submetida à análise por CCD Bidimensional com 

duas composições diferentes.  O resultado obtido indicou a presença de uma única 

banda cromatográfica, de coloração alaranjada. Como se trata de um composto 

isolado, a fração F90-110 passou a ser denominada de Kb1. 

F AcOEt F90-110 F AcOEt F90-110 

 

A B 



 

58 
 

Uma vez que o rendimento de Kb1 foi muito baixo (2,7 mg),  foi necessário 

repetir os processo cromatográficos para obtenção de maior quantidade para que 

fosse possível a análise de Kb1 por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e 

espectrometria de massa (EM) para elucidar a estrutura química do flavonóide 

isolado. No momento estas análises estão sendo realizadas.  

As frações D-G, resultantes da CC flash foram analisadas por CCD, usando 

como fase móvel AcOEt: ácido fórmico: água: metanol (10:0,5:0,6:0,2, v/v/v/v);  

cromatoplacas de alumínio com gel de sílica 60 F254 como adsorvente e Reagente 

Natural A (0,5%) como revelador. Foi observado um perfil cromatográfico 

semelhante entre as frações (Figura 11), assim, as frações de D-G foram reunidas 

em uma única fração (150mg). A fração D-G foi submetida a uma CC (coluna 06), 

conforme descrito no item 5.1.4. 

 

Figura 11 – CCD das frações D, E, F e G da CC flash. Adsorvente: gel de sílica 60 F254. Fase Móvel: 
AcOEt: ácido Fórmico: água: metanol (10:0,5:0,6:0,2, v/v/v/v). Revelador: Reagente Natural A 0,5%. 
Observação: UV 365 nm.  
 
 

Foram obtidas 227 sub-frações, que foram analisadas por CCD e reunidas 

conforme semelhança, resultando em duas sub-frações purificadas F50-70 (7,1 mg) 

e F120-210 (12 mg), que apresentaram manchas de coloração alaranjada quando 

visualizada em UV 365 nm após revelação com Reagente Natural A 0,5% (Figura 

12). 

A sub-fração 50-70 (7,1 mg) apresentou uma mancha de coloração alaranjada 

e Rf  0,44. A sub-fração 120-210 (12 mg), também apresentou uma mancha de 

coloração alaranjada, com Rf  0,26. Ambas foram submetidas à análise por CCD 

Bidimensional.  Foi observada a presença de uma única banda em cada sub-fração, 

D E F G 
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as quais foram denominadas de Kb2 (F50-70) e Kb3 (F120-210). De acordo com as 

características de coloração e Rf, Kb3 é possivelmente o mesmo composto Kb1 

(isolado da Coluna 03). Portanto, é imprescindível a caracterização destes dois 

compostos na tentativa de estabelecer a estrutura química e verificar se estas 

substâncias são realmente semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 12 – CCD das sub-frações purificadas da coluna 06: frações 50-70 e 120-210. Adsorvente: gel 
de sílica 60 F254. Fase Móvel: AcOEt: Ácido Fórmico: Água: Metanol (10:0,5:0,6:0,2, v/v/v/v). 
Revelador: Reagente Natural A 0,5%. A: Luz visível. B: UV 365 nm 
 
 

A fim de contribuir para a caracterização da estrutura química do composto 

Kb1, ele foi submetido à análise por espectro UV, uma técnica comumente utilizada 

na identificação de flavonóides e imprescindível para auxiliar na caracterização de 

sua estrutura química (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

 
6.1.2 Análise do espectro de UV do composto Kb1 

 

A técnica de UV é uma ferramenta muito utilizada na identificação de 

flavonóides, uma vez que fornece dados referentes ao núcleo básico, auxiliando na 

identificação da sub-classe a que o flavonóide pertence e nos perfis de oxigenação e 

substituição (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). A adição de reagentes de 

deslocamento acarreta o deslocamento nas bandas do espectro UV de acordo com 

o grau de oxigenação e a posição de grupos glicosilados e metilados (MABRY; 

MARKHAM; THOMAS, 1970). 

O espectro metanólico de flavonas e flavonóis exibem dois picos máximos de 

absorção no UV na região de 240 a 400 nm, referentes a banda I (300-380 nm), 

120-210 50-70 120-210 50-70 
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representada pelo grupo cinamoil, e a banda II (240 a 280 nm), representada pelo 

grupo benzoil (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

O composto Kb1 apresentou máximos de absorção em 260-262 nm e 269-

270 nm para a banda II, e 355-357 nm para a banda I, o que sugere tratar-se de um 

flavonóide glicosilado em C3 (Figura 13). A absorção da banda I para compostos 

que apresentam substituição em C3-OH ocorre na região de 328-357 nm, já para os 

flavonóis (C3-OH não substituídos), a absorção da banda I geralmente é observada 

na região de 352-385 nm (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

O espectro de UV em metanol do composto Kb1 também sugere tratar-se de 

um flavonóide 3’,4’-oxigenado, por apresentar dois máximos de absorção na banda 

II entre 250-275 nm, conforme Figura 13 (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

 

 

Figura 13 – Espectro de UV em metanol do composto Kb1 
 

 

O uso de reagentes de deslocamento para análise de UV é uma ferramenta 

importante para a elucidação da estrutura química quanto à posição de grupos 

oxigenados em estruturas polifenólicas (COLOMBO et al., 2009). Com a atualização 

das técnicas de caracterização e identificação de substâncias, o emprego de 

técnicas hifenadas juntamente com o uso de reagentes de deslocamento auxilia na 

caracterização de estruturas químicas. 

Para o estudo de K. brasiliensis, a análise UV após adição de reagentes de 

deslocamento contribuiu para a caracterização do núcleo básico do flavonóide Kb1. 

260-262 nm 
269-271 nm 

 

355-357 nm  
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O espectro de UV do composto Kb1 foi analisado após 2 minutos da adição de 

acetato de sódio (NaOAc), depositado no fundo da cubeta. Como resultado, foi 

observado um espectro com máximos de absorção em 269 nm para a banda II e 

352-359 nm para a banda I.  

De acordo com Mabry, Markham e Thomas (1970), o NaOAc é uma base 

fraca e ioniza apenas grupos hidroxilas mais ácidos em flavonas e flavonóis (grupos 

3,7 e 4’-hidroxila). No entanto, não houve praticamente nenhuma mudança nos 

máximos de absorção em relação ao espectro de UV obtido em metanol, apenas o 

deslocamento da banda IIb, que deixou de existir no espectro em NaOAc de Kb1, 

sugerindo a presença do grupo 7-hidroxila livre, devido ao deslocamento 

batocrômico de 8 nm (Figura 14) (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

 

 

 
Figura 14 – Espectro de UV em metanol do composto Kb1(azul) / espectro de UV em NaOAc de Kb1 

(vermelho). 
 

 

O espectro de UV de Kb1 após a adição do ácido bórico e acetato de sódio 

(H3BO3/NaOAc) foi utilizado para detectar a presença ou ausência de grupos orto-

hidroxilas em flavonas e flavonóis, uma vez que H3BO3 se complexa com esses 

grupos na presença de NaOAc, exceto nos carbonos C5,6 (MABRY; MARKHAM; 

THOMAS, 1970). Os máximos de absorção apresentados no espectro de Kb1 em 

H3BO3/NaOAc de Kb1 foram 264-265 nm para a banda II e 372-377 nm para a 

banda I (Figura 15). Esses valores demonstram um deslocamento batocrômico de 

269 nm  

 

352 -359 nm  
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aproximadamente 20 nm na banda I em relação ao espectro de UV em metanol de 

Kb1. Os dados obtidos sugerem tratar-se de um flavonóide com grupo orto-hidroxila 

no anel B (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

 

 

 
Figura 15 – Espectro de UV em metanol do composto Kb1(azul) / espectro de UV em H3BO3 de Kb1 

(vermelho) 

 

O espectro em cloreto de alumínio (AlCl3) e ácido clorídrico (AlCl3/HCl) 

também foi utilizado para detecção de grupos orto-hidroxila, no entanto, somente os 

grupos 3 e 5-hidroxilados. O AlCl3 forma quelatos com grupos orto-hidroxilas que 

são instáveis em pH ácido (HCl), exceto os grupos 3 e 5 hidroxilas. Quando o 

complexo é formados com outros grupos orto-hidroxilas que não 3 e 5-OH, ocorre 

descomplexação quando é adicionado HCl, logo o espectro apresenta os máximos 

semelhantes aos resultados observados para o espectro em metanol. Ao contrário, 

quando HCl é adicionado ao meio, e o flavonóide possui grupos orto-hidroxilas em 3 

ou 5, há um deslocamento batocrômico em torno de 50 nm, quando comparado ao 

espectro em metanol (Figura 16) (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

372-377 nm  

 

264-265 nm  
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Figura 16 – Esquema das possibilidades de complexação do AlCl3 na cadeia flavonoídica.  

Adaptado de: MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970. 

 

O espectro de UV em AlCl3 de Kb1 apresenta máximos de absorção de 280-

281 nm para a banda II e 382 e 447 nm para a banda I. O espectro em AlCl3/HCl de 

Kb1 apresenta máximos de absorção em 277-279 nm e 354-355 nm para a banda II 

e 409 nm para a banda I. Foi observado um deslocamento hipsocrômico do espectro 

AlCl3/HCl em relação ao espectro em AlCl3; e um deslocamento batocrômico de 

aproximadamente 52 nm do espectro em AlCl3/HCl em relação ao espectro em 

metanol de Kb1. Segundo Mabry, Markham e Thomas (1970), uma mudança em 
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torno de 35-55 nm, sugere tratar-se da presença do grupo 5-OH em flavonóis 

substituídos (Figura 17) (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). 

 

 

Figura 17 – Espectro de UV em metanol de Kb1 (azul) / em AlCl3 de Kb1 (vermelho) / em  

AlCl3/HCl/Metanol (verde) 

 

A análise com os reagentes de deslocamento sugere que o núcleo 

fundamental do flavonóide Kb1 seja um flavonol, com hidroxilas em 3’, 4’ (anel B), 5 

e 7 livres (anel A), e uma substituição da hidroxila em C3 provavelmente por uma ou 

mais moléculas de açúcar (Figura 18). No entanto, não é possível concluir pela 

análise por UV quantas moléculas de açúcar apresentam-se conjugadas a aglicona 

de Kb1. 
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Figura 18 – Estrutura química preliminar proposta para o composto Kb1 obtido das folhas de K. 

brasiliensis. 

AlCl3: 

280-281 nm (II) 

382 e 447 nm (I) 

AlCl3/HCl: 

277-279 nm (II) 

354-355 nm (II) e 409nm (I) 
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6.2 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO ANALÍTICO POR CLAE PARA 

QUANTIFICAÇÃO DOS FLAVONÓIDES PRESENTES NA ESPÉCIE K. 

brasiliensis 

 

Conforme descrito anteriormente (ver item 5.2.), o estudo partiu de duas 

condições cromatográficas descritas na literatura para análise de flavonóides no 

extrato da espécie K. brasiliensis por CLAE. As condições cromatográficas estão 

resumidas na tabela 7. As metodologias analíticas aqui apresentadas foram eleitas 

em virtude de apresentarem resultado satisfatório no que se refere à separação de 

flavonóides como a quercetina (MATSUBARA; RODRIGUEZ-AMAYA, 2006) e de 

seus derivados glicosilados (SANTOS et. al,  2005), já descritos para a espécie K. 

brasiliensis.  
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Tabela 7 – Otimização das condições cromatográficas para análise de flavonóides do EHL de K. brasiliensis por CLAE. 
 

MÉTODO 

CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS 

FASE MÓVEL FLUXO 
(mL/min) 

GRADIENTE COMPRIMENTO DE 
ONDA FASE A FASE B CONC. TEMPO 

1 – Otimizado do 
artigo (MATSUBARA; 

RODRIGUEZ-
AMAYA, 2006) 

H2O/HCOOH 
(99,7:0,3) v/v 

MeOH/HCOOH  
(99,7:0,3) v/v 

1,0 

10% B 0 a 10 min 

370 nm e varredura 
DAD 

30% B 
10.01 a 20 

min 

50% B 
20.01 a 30 

min 

2 – Otimizado do 
artigo (SANTOS et. 

al,  2005) 

H2O/HCOOH 
0,05% 

Acetonitrila 1,0 
10% B 1 a 10 min 

370 nm e varredura 
DAD 70% B 10 a 40 min 

3 – Otimização 
(Coluna 150 x 4,6 mm, 

5 µm)  

H2O/HCOOH  
(99,7:0,3) v/v 

MeOH/HCOOH 
(99,7:0,3) v/v 

1,0 

10% B 0 a 5 min 

370 nm e varredura 
DAD 

30% B 5.01 a 10 min 

50% B 
10.01 a 50 

min 

4 – Otimização 
(Coluna 150 x 4,6 mm, 

5 µm) 

H2O/HCOOH 
(99,7:0,3) v/v 

MeOH/HCOOH  
(99,7:0,3) v/v 

1,0 50% B 0 a 60 min 
370 nm e varredura 

DAD 

5 – Otimização 
(Coluna 150 x 4,6 mm, 

5 µm) 

H2O/HCOOH 
(99,7:0,3) v/v 

MeOH/HCOOH 
(99,7:0,3) v/v 

0,8 
40% B 0 min 370 nm e varredura 

DAD 
58% B 50 min 

6 – Otimização 
(Coluna 250 x 4,0 

mm, 5 µm) 

H2O/HCOOH  
(99,7:0,3) v/v 

MeOH/HCOOH 
(99,7:0,3) v/v 

0,8 
40% B 0 min 370 nm e varredura 

DAD 
58% B 50 min 
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As análises preliminares por CLAE foram realizadas com a fração AcOEt 

(concentração de 17 µg/mL). Na figura 19 é possível observar os cromatogramas 

obtidos da fração AcOEt, utilizando os métodos de 1-4 (Tabela 7). Não foi observado 

nenhum cromatograma com resultado satisfatório, pois houve sobreposição, 

assimetria e alargamento dos picos. 

 

 

Figura 19 – Cromatograma obtido por CLAE da fração AcOEt/UV 370 nm. Ver condições 
cromatográficas do método 1- 4, tabela 7. 

 

 Apesar da alta reprodutibilidade, da facilidade de automação e da 

metodologia por CLAE possibilitar a análise de derivados obtidos de espécies 

vegetais, pode ser observada a co-eluição substâncias durante análise, 

especialmente devido à complexidade da matriz biológica. Desta forma, a adição de 

mais etapas de preparo da amostra pode auxiliar na redução da complexidade da 

matriz, diminuindo o número de interferentes na amostra (ONG, 2004). Uma vez que 

a amostra analisada já passou pelo processo de partição líquido-líquido e foi 

utilizada a fração acetato de etila, que trata-se de uma fração enriquecida em 

flavonóides, optou-se por otimizar as condições cromatográficas. 

 O cromatograma obtido com o método isocrático não foi satisfatório 

(cromatograma 4 da Figura 20), uma vez que o cromatograma apresentou picos 

alargados e co-eluição de substâncias, impossibilitando identificação e quantificação 
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de compostos. Contudo, visto que em torno de 50% de fase móvel B [metanol/ácido 

fórmico (99,7:0,3, v/v)] ocorre a eluição da grande maioria das substâncias, foi 

proposto o método 5, que consiste em um sistema gradiente diferenciado que 

proporcionou uma lenta diminuição na polaridade da fase móvel, de modo a alcançar 

no máximo 60% de fase móvel B (Tabela 7).  

Na figura 20, é possível observar uma melhora na separação dos picos 

cromatográficos, quando aplicado o método 5. A presença de substâncias co-eluindo 

ainda é observada, contudo, de todas as metodologias testadas, estas condições 

cromatográficas foram as que apresentaram um resultado mais satisfatório. 

 

 

 

Figura 20 – Cromatograma obtido por CLAE da fração AcOEt. Fase móvel água/ácido fórmico 
(99,7:0,3): água/ácido fórmico (99,7:0,3, v/v)/UV 370 nm. Ver condições cromatográficas na tabela 7 
referente ao método 5. 

 

 A co-eluição de compostos nas metodologias testadas provavelmente ocorreu 

devido à similaridade química das moléculas extraídas, ou seja, moléculas que 

apresentam polaridade semelhante, tornando sua eluição em um tempo de retenção 

muito próximo, sendo necessárias as alterações no fluxo e na proporção de fase 

móvel para encontrar a metodologia mais adequada para separação dos compostos.  

 Na cromatografia em fase reversa, a fase móvel é mais polar que a fase 

estacionária (DEGANI et al., 1998). Uma vez que a coluna cromatográfica utilizada é 

uma coluna de fase reversa C18, é notório que os compostos extraídos apresentam 
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perfil menos polar, observando que a eluição dos picos inicia apenas na fase móvel 

onde a proporção de fase A/B encontra-se em 50%. Quando a proporção da água, 

solvente de alta polaridade, é 90%, não é observada a eluição de nenhuma 

substância, indicando a interação das moléculas com os grupamentos químicos da 

fase reversa. Após todas as modificações realizadas para se obter um 

cromatograma da fração AcOEt com boa resolutividade, nenhuma análise 

apresentou resultado satisfatório. 

Desta forma, optou-se por iniciar as análises com o extrato hidroetanólico 

50% liofilizado das folhas (EHL) de K. brasiliensis, que foi analisado pelo método 5 

(Tabela 7). Os cromatogramas foram visualizados sob dois comprimentos de onda: 

254 nm (Figura 21-A), comprimento de onda na qual vários compostos orgânicos 

absorvem; e 370 nm (Figura 21-B), comprimento de onda mais específico para os 

compostos flavonoídicos que apresentem insaturação nos carbonos 2 e 3, tais como 

flavonas e flavonóis (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970; SANTOS et. al, 2005; 

MATSUBARA; RODRIGUEZ-AMAYA, 2006). 

Quando foi realizada a comparação entre os tempos de retenção dos picos 

majoritários obtidos a partir de 10 minutos dos cromatogramas nos dois 

comprimentos de onda utilizados (Figura 21, A e B), podemos observar que os 6 

picos majoritários apresentaram tempo de retenção semelhante: pico 1 (tr=10 

minutos), pico 2 (tr=15 minutos), pico 3 (tr=18 minutos), pico 4 (tr=21 minutos), pico 

5 (tr=25 minutos) e pico 6 (tr=32 minutos). 

Com o objetivo de evitar a interferência de substâncias que não são de 

interesse como marcadores químicos do extrato das folhas de K. brasiliensis, foi 

escolhido o comprimento de onda de 370 nm para serem desenvolvidas as análises 

por CLAE. 

É importante ressaltar ainda que o cromatograma da fração AcOEt (Figura 

20), apresenta pequena diferença nos tempos de retenção quando comparado com 

o cromatograma do EHL de K. brasiliensis a 370 nm (Figura 21 – B). É provável que 

a fração AcOEt, por estar enriquecida em flavonóides, pode levar à co-eluição de 

substâncias ou alterar seu tempo de retenção, além de apresentar uma matriz 

diferente do extrato bruto.  
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Figura 21 – Cromatograma por CLAE do extrato hidroetanólico 50% liofilizado das folhas de K. 
brasiliensis (200µg/mL). Fase móvel: água/ácido fórmico (99,7:0,3, v/v): água/ácido fórmico (99,7:0,3, 
v/v). A: UV 254 nm, B: UV 370 nm. Ver condições cromatográficas na tabela 7 referente ao método 5. 

 

Ainda, com o intuito de obter um sistema cromatográfico que apresente 

resolução satisfatória para os picos, foi proposta uma alteração na coluna 

cromatográfica, utilizando uma coluna de maior comprimento (250 mm ao invés de 

150 mm) e mantendo a fase estacionária (C18) (ver método 6 – Tabela 7). Essa 

alteração teve por objetivo tem o objetivo de proporcionar um aumento no tempo de 
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contato dos compostos químicos e fase estacionária, auxiliando assim na separação 

dos mesmos. 

Na figura 22, pode-se observar que os picos referentes aos compostos 

majoritários do EHL de K. brasiliensis apresentaram melhor separação e resolução e 

o tempo de análise permaneceu 50 minutos. Desta forma, o sistema cromatográfico 

de escolha foi o método 6 (Tabela 7), utilizando a coluna cromatográfica de maior 

comprimento. 

 

 

Figura 22 – Cromatograma por CLAE do extrato hidroetanólico 50% liofilizado das folhas de K. 
brasiliensis (2 mg/mL), UV 370 nm. Ver condições cromatográficas na tabela 7 referente ao método 6. 

 

Mabry, Markham e Thomas (1970) apresentaram a análise por UV de 

diversos flavonóides. Dentre eles, cabe ressaltar os resultados obtidos da análise 

em UV do flavonóide patuletina 3-O-glicosídeo, em metanol, que apresenta na 

banda II dois máximos de absorção: 261 nm e 270 nm; e na banda I ocorre um 

máximo de absorção a 355 nm (Figura 23). A patuletina foi citada aqui uma vez que 

derivados glicosilados da patuletina foram obtidos a partir do extrato das folhas de K. 

brasiliensis (COSTA et al., 1994; ROSSI-BERGMAN et al., 1994). 
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Figura 23 – Espectro UV da patuletina 3-O-glicosídeo em metanol. 
Fonte: Mabry, Markham e Thomas (1970). 

 

A análise dos espectros de UV para cada pico cromatográfico do EHL de K. 

brasiliensis (Figura 24), por meio de comparação com os dados de UV apresentados 

por Mabry, Markham e Thomas (1970) e para os flavonóides já descritos para 

espécies do gênero Kalanchoe, sugere que os picos cromatográficos correspondem 

a flavonóides derivados da patuletina 3-O-glicosídeo, uma vez que os espectros UV 

dos picos apresentaram valores máximos de absorção das bandas I e II 

semelhantes aos valores encontrados na literatura para esse flavonóide, conforme 

demonstrado na figura 23 e na tabela 8.  

Os espectros de UV corroboram com os resultados já descritos na literatura 

para K. brasiliensis, na qual derivados de patuletina foram identificados previamente 

(COSTA et al., 1994; ROSS-BERGMAN et al., 1994). Segundo Mabry, Markham e 

Thomas (1970) o espectro de patuletina 3-O-glicosídeo, em metanol, apresenta dois 

máximos de absorção: a 261 nm e a 270 nm referentes à banda II; e um máximo de 

absorção a 355 nm para a banda I (Figura 23), o que está de acordo com os 

resultados observados para o EHL de K. brasiliensis (Figura 24). 
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Figura 24 – Cromatograma por CLAE do extrato hidroetanólico 50% liofilizado das folhas de K. brasiliensis, fase móvel água/ácido fórmico (99,7:0,3 v/v): 
água/ácido fórmico (99,7:0,3, v/v)/UV 370 nm. Ver condições cromatográficas na tabela 6 referente ao método 5. Espectros UV dos picos majoritários 

identificados (1 a 6). 
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Tabela 8 – Máximos de absorção dos espectros UV da patuletina 3-O-glicosídeo em MeOH e dos 
UVs dos picos cromatográficos obtidos da análise do EHL de K. brasiliensis 

 

Compostos 
Espectro de UV 

Banda II Banda I 

Patuletina 3-O-

glicosilada* 
261 nm* 270 nm* 355 nm* 

Pico 1 259 nm 271 nm 355 nm 

Pico 2 259 nm 270 nm 356 nm 

Pico 3 259 nm 270 nm 355 nm 

Pico 4 260 nm 272 nm 356 nm 

Pico 5 259 nm 271 nm 355 nm 

Pico 6 256 nm 267 nm 355 nm 

* Fonte: Mabry, Markham e Thomas (1970). 

 

Após o isolamento do composto Kb1, deu-se início às análises para 

caracterização desse composto no perfil cromatográfico do EHL de K. brasiliensis. 

Para isso, foi realizada uma co-injeção do composto Kb1 + extrato (1:1, v/v), 

comparação do tr (tempo de retenção) e dos espectros de UV. Primeiramente, a 

substância Kb1 foi submetida à análise por CLAE (100 µg/mL diluída em MeOH: 

água, 1:1, v/v) para visualizar o perfil cromatográfico, espectro de UV e o tr  (Figura 

25). 
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Figura 25 – Perfil cromatográfico por CLAE do composto Kb1 100 µg/mL (A, pico 1), da co-injeção do 

composto isolado Kb1 (100 µg/mL) e o extrato (1,2 mg/mL) (B) e o cromatograma somente do extrato 
(1,2 mg/mL) (C). Ver condições cromatográficas na tabela 7 referente ao método 6. 

 

É visível no cromatograma da figura 25 – B o aumento da área e intensidade 

do pico 1, referente ao composto Kb1, quando comparamos ao cromatograma B da 

figura 25. O composto Kb1 apresentou um tr de 12,47 minutos, sendo possível 

caracterizá-lo no extrato como um dos compostos majoritários, além se apresentar-

se como um pico com resolução e simetria satisfatória, fato que facilita a 

quantificação desse composto no extrato e o torna um possível marcador químico 

para o controle de qualidade da droga vegetal e derivados obtidos a partir das folhas 

de K. brasiliensis.  

 

 

6.3 VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE POR CLAE PARA IDENTIFICAÇÃO E 

QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONÓIDES PRESENTES NA ESPÉCIE K. 

brasiliensis 

 

Cabe destacar que a validação do método por CLAE foi realizada até o 

momento apenas para o composto Kb1, mas que as análises para o composto Kb2 

estão em andamento. 
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6.3.1 Avaliação da Linearidade e Limites de Detecção e Quantificação 

 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados 

diretamente proporcionais à concentração da substância analisada, dentro de uma 

determinada faixa de aplicação. A estimativa dos coeficientes de uma curva analítica 

a partir de um conjunto de medições experimentais pode ser efetuada utilizando o 

método matemático conhecido como regressão linear, adotado na validação desta 

metodologia (THOMPSON et al., 2002; RIBANI et al., 2004).  

É possível calcular, a partir dos pontos experimentais, o coeficiente de 

correlação r. Este parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, 

pois quanto mais próximo de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos 

experimentais e menor a incerteza dos coeficientes de regressão estimados, 

garantindo maior linearidade da curva obtida (RIBANI et al., 2004). 

Os parâmetros necessários, segundo as legislações atuais, foram testados 

durante a validação da metodologia analítica. A linearidade foi analisada por meio de 

regressão linear conforme mostra a figura 26. As cinco concentrações analisadas 

apresentaram um coeficiente de regressão r2>0,998. Um coeficiente de correlação 

maior que 0,999 é considerado como evidência de um ajuste ideal dos dados para a 

linha de regressão (RIBANI et al., 2004).  

A ANVISA recomenda um coeficiente de correlação igual a 0,99 (BRASIL, 

2003), demonstrando através dos resultados obtidos, que a metodologia apresenta 

uma relação linear satisfatória entre a área do pico e a concentração para todas as 

soluções de Kb1 (r2 > 0,998), conforme observado na tabela 9. 

 

 Tabela 9 – Parâmetros de linearidade para o composto Kb1, analisados por CLAE.  

Composto 
Faixa de 
Trabalho 
(µg.mL-1) 

Equação da Reta 
Fator de 

correlação 
(r2)a 

LDb 
(µg.mL-1) 

LQb
 

(µg.mL-1) 

Kb1  15 - 150 y = 4843,6x - 2425,2 0,998 10 15 

NOTA: 
a
 Seis concentrações analisadas (n=5). 

b
LD=limite de detecção, LQ=limite de quantificação. 
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 Figura 26 – Coeficiente de linearidade para o composto Kb1. 

 

Através da reta obtida (Figura 26), os pontos testados podem ser observados, 

confirmando assim a área do cromatograma proporcionalmente crescente à medida 

que a concentração do composto Kb1 é aumentada. 

 Estatisticamente, as médias analisadas na ANOVA da regressão linear 

apresentaram um valor de F calculado superior ao valor de F crítico (Tabela 10), 

indicando assim que a regressão obtida pode ser considerada preditiva. Como o 

coeficiente de regressão r2 foi próximo a 1,0 (r2=0,998), melhor será o ajuste do 

modelo aos dados observados (ALMEIDA et al.,2005). 

 

Tabela 10 – ANOVA dos resultados obtidos na regressão linear dos dados do composto Kb1.  

  gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 1 2,9961E+11 2,9961E+11 3749,836667 4,26E-07 

Resíduo 4 319597641,3 79899410,33 
  Total 5 2,99929E+11 

    

 A regressão linear também foi aplicada para soluções do EHL de K. 

brasiliensis em 5 concentrações diferentes (0,2; 0,5; 0,7; 1,0 e 1,3 mg/mL).  A 

análise gerou uma reta cuja equação foi originada e o coeficiente de regressão (r2) 

obtido, conforme presente na figura 27. O coeficiente r2= 0,997 demonstrou-se 

satisfatório de acordo com os critérios estabelecidos pela ANVISA e demais órgãos 

reguladores (BRASIL, 2003). 
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Figura 27 – Coeficiente de linearidade para o EHL de K. brasiliensis. 

 

 É importante enfatizar que os resultados da linearidade calculada tanto para o 

composto Kb1 quanto para o extrato liofilizado evidenciaram a capacidade do 

método em fornecer resultados diretamente proporcionais à concentração da 

substância analisada, dentro da faixa de aplicação utilizada (Figuras 26 e 27). 

Os resultados obtidos na regressão linear do extrato de K. brasiliensis 

também foram submetidos à análise estatística (ANOVA). Observa-se que os dados 

apresentaram um valor de F calculado superior ao valor de F crítico (Tabela 11), 

indicativo de que a regressão obtida pode ser considerada preditiva para o extrato 

(ALMEIDA et al., 2005). 

 

Tabela 11 – ANOVA dos resultados obtidos na regressão linear dos dados do EHL de K. brasiliensis 

  gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 
1 3,79133E+11 3,79E+11 1108,573872 5,95546E-05 

Resíduo 
3 1026002249 3,42E+08 

  
Total 

4 3,80159E+11 

    

Na literatura não há relatos da metodologia descrita e/ou validada para o 

gênero Kalanchoe, os estudos para esta espécie são voltados para a investigação 

da atividade farmacológica (ALMEIDA et al, 1997; MOURÃO et al., 1999; IBRAHIM 
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et al., 2002) e algumas pesquisas voltadas para isolamento e caracterização de 

flavonóides (COSTA et al., 1994; ROSSI-BERGMAN et al., 1994). 

Conforme Matsubara e colaboradores, em 2006, uma metodologia por CLAE 

foi desenvolvida para a quantificação de flavonóides na forma de aglicona em 11 

espécies de plantas utilizadas na preparação de chás, bem como a validação do 

método analítico (MATSUBARA et al., 2006). Assim, três flavonóis foram analisados, 

canferol, quercetina e miricetina. Neste trabalho foram utilizadas as condições 

cromatográficas (método 6, tabela 6) proposta por esses autores, com pequenas 

adaptações (MATSUBARA et al., 2006).  

 O coeficiente de regressão r2 obtido por Matsubara e cols. (2006), foi 

satisfatório para canferol e quercetina. Como esta metodologia foi utilizada no 

desenvolvimento do método analítico para K. brasiliensis, os resultados reafirmam 

que o método, mesmo após ser otimizado para K. brasiliensis, ainda se apresenta 

linear para o flavonóide isolado e para o EHL da espécie em estudo. 

 Além do coeficiente de regressão, foi analisada a concentração do composto 

Kb1 nas diferentes concentrações do extrato (Tabela 12), com o intuito de observar 

o desvio padrão relativo entre as leituras.  
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Tabela 12 – Concentração do composto Kb1 nas amostras do EHL de K. brasiliensis. 

Amostra (mg/mL) Áreaa 
Conc. 

(µg/mL) 

Conc.  

(mg/g extrato) 
Conc. (%) 

1,3 949306 196,49 151,15 15,11 

1,0 714861 148,09 148,09 14,81 

0,7 486387 100,02 144,17 14,42 

0,5 383715 79,72 159,44 15,94 

0,2 146521 30,75 153,76 15,38 

MÉDIA 15,13 

DP 0,58 

DPR (%) 3,82 

NOTA: 
a
 Média das amostras analisadas (n=3). 

 

 O DPR para as diversas concentrações das amostras se deteve abaixo de 5% 

(DPR=3,82%), indicando um coeficiente de variância mínimo em relação à média 

obtida. Quanto ao aspecto da linearidade da metodologia analítica desenvolvida, é 

visível pelos resultados obtidos que o método encontra-se de acordo com as 

especificações da legislação nacional vigente (BRASIL, 2003; INMETRO, 2003). 

 

6.3.2 Avaliação da Repetibilidade e Precisão Intermediária 

 

A precisão consiste na concordância mais próxima entre os resultados 

independentes dos testes obtidos em condições estipuladas e geralmente 

especificada em termos de desvio padrão relativo (DPR%). A precisão pode ser 

avaliada em 3 níveis: repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade 

(THOMPSON et al., 2002; BRASIL, 2003; BRITO et al., 2003; RIBANI et al., 2004) 

Para a repetibilidade, foram testadas 3 concentrações do EHL de K. 

brasiliensis (0,8; 1,0 e 1,2 mg/mL). A mesma análise foi realizada em 3 dias 

diferentes para avaliar a precisão intermediária do método analítico. Os resultados 

obtidos para a repetibilidade encontram-se resumidos na tabela 13. 
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Tabela 13 – Repetibilidade e precisão intermediária do método analítico para quantificação do 
composto Kb1 presentes no EHL de K. brasiliensis. 
 

Extrato 

 (mg/mL) 

Repetibilidadea Precisão intermediáriab 

Concentração 

Kb1 (ug.mL-1) 

DPR  

(%) 

Concentração 

Kb1 (ug.mL-1) 

DPR  

(%) 

0,8 116,80 0,07 119,06 1,72 

1 142,53 0,43 147,54 3,54 

1,2 176,32 0,14 177,40 0,53 

Nota: 
a
 Média das amostras analisadas no mesmo dia (n=3); 

b
 Média das amostras analisadas em 3 

dias diferentes (n=3). 

 

Conforme descrito na RE Nº 899/2003, o valor máximo aceitável de desvio 

padrão relativo para repetibilidade e precisão intermediária deve ser definido de 

acordo com a metodologia empregada, a concentração do analito na amostra, o tipo 

de matriz e a finalidade do método, não se admitindo valores superiores a 5% 

(BRASIL, 2003). Após a análise das amostras para avaliação da repetibilidade, é 

visível que os valores de desvio padrão relativo se mantiveram dentro dos limites 

especificados pela legislação vigente e apresentaram valores bastante baixos (DPR 

0,07%; 0,43% e 0,14%, respectivamente para as concentrações de 0,8, 1,0 e 1,2 

mg/mL do EHL de K. brasiliensis). 

Apesar da metodologia ter sido adaptada da metodologia realizada por 

Matsubara e colaboradores (2006), pode-se ressaltar a metodologia desenvolvida 

por Matsubara e colaboradores resultou em desvio padrão relativo (ou coeficiente de 

variação) elevados e bastante variáveis para cada produto analisado (DPRs de 2,5 a 

20%). O método analítico otimizado para K. brasiliensis apresentou DPR menor 

quando comparado aos valores encontrados por Matsubara e colaboradores. (2006). 

Uma vez que a repetibilidade consiste na concordância entre os resultados de 

medições sucessivas de um mesmo método, efetuadas sob as mesmas condições 

de medição (mesmo procedimento; mesmo analista; mesmo instrumento usado sob 

as mesmas condições; mesmo local; repetições em um curto intervalo de tempo) 

(RIBANI et al., 2004), este parâmetro é de fundamental importância, uma vez que 

atesta que o método é seguro para diversas medições intra-dia. 

Quanto à precisão intermediária, segundo nível da precisão, é um parâmetro 

que indica o efeito das variações dentro do laboratório devido a eventos como 
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diferentes dias, diferentes analistas, diferentes equipamentos ou uma combinação 

destes fatores. A precisão intermediária demonstra de forma precisa a variabilidade 

dos resultados em um único laboratório e o seu objetivo é verificar que o método 

analítico em validação fornecerá os mesmo resultados no mesmo laboratório 

(RIBANI et al., 2004). 

Os resultados obtidos das análises realizadas em 3 dias diferentes (precisão 

intermediária) pela mesma analista para avaliação da precisão intermediária podem 

ser observados na tabela 13. É importante observar que todos os desvios padrão 

relativo se mantiveram abaixo de 5% para as três concentrações do extrato 0,8, 1,0 

e 1,2 mg/mL (DPRs 1,72%; 3,54%, 0,53%, respectivamente), indicando a precisão 

nas análises mesmo em dias alternadas, expostos às mudanças não estimadas no 

laboratório analítico. 

Este fato é bastante relevante, visto que demonstra a precisão da análise 

utilizando a metodologia desenvolvida. Os resultados repetidos em dias diferentes e 

diversas vezes em um único dia levam a valores que não apresentam variação 

elevada entre si.  

A reprodutibilidade é o grau de concordância entre os resultados das 

medições de uma mesma amostra, efetuadas sob condições variadas (mudança de 

operador, local, equipamentos, etc.). Consiste nos resultados dos estudos de 

colaboração entre laboratórios (RIBANI et al., 2004; KUNZLE; GOMEZ, 2011). 

Matsubara e colaboradores (2006) não realizaram a avaliação da precisão 

intermediária da metodologia analítica desenvolvida, contudo o método proposto 

neste trabalho apresentou valores satisfatórios de DPR, indício de uma metodologia 

adequada para utilização em rotinas de trabalho e semelhante aos resultados 

obtidos para outras metodologias analíticas para quantificação de flavonóides (LI et 

al., 2007; GOO; CHOI; NA, 2009; CASAGRANDE et al., 2009). 

Para analisar estatisticamente os valores obtidos, foi realizado um teste de 

Análise de Variância (ANOVA), para comparar os resultados obtidos nos diferentes 

dias (precisão intermediária) e em um único dia (repetibilidade). A tabela 14 

apresenta a análise obtida. A ANOVA demonstrou que os resultados não 

apresentam variação estatisticamente significativa entre si (p>0,05), ratificando que 

o método é preciso e reprodutível. 
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Tabela 14 – ANOVA dos resultados obtidos na repetibilidade e precisão intermediária do método 
analítico para quantificação do composto Kb1 presente no EHL de K. brasiliensis. 
 

 Precisão intermediária 
Fonte de variação  gl F Valor P F crítico 

Entre os grupos 2 0,024719764 0,99 5,14325285 

Dentro dos grupos 6 
 

  

Total 8 
 

  

 

 Repetibilidade 
Fonte de variação  gl F Valor P F crítico 

Entre os grupos gl F 0,97 5,14325285 

Dentro dos grupos 2 0,000250378   

Total 6 
 

  

 

6.3.3 Avaliação da Robustez 

 

Quanto à robustez, após variação dos parâmetros de temperatura e fluxo, 

observou-se que o método apresenta variações no tempo de retenção do composto, 

antecipando sua eluição. As mudanças também influenciaram negativamente na 

resolução do pico, concluindo-se desta forma que o método deve ser utilizado nas 

condições cromatográficas pré-estabelecidas, sem realizar mudanças bruscas no 

fluxo e na temperatura. 

 

6.3.4 Avaliação da Exatidão 

 

 A exatidão de um procedimento analítico indica o grau de concordância entre 

o valor de referência aceitável considerado como valor real e o resultado obtido 

durante determinado ensaio (BRASIL, 2003; RIBANI et al., 2004; ERMER; MILLER, 

2005). É importante ressaltar que a validação deve demonstrar a adequação do 

procedimento analítico de rotina. Para avaliar a exatidão de um método analítico, 

diversos processos podem ser utilizados: materiais de referência, comparação de 

métodos, ensaios de recuperação e adição de padrão (RIBANI et al., 2004; ERMER; 

MILLER, 2005; BRASIL, 2003). 
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 O processo adotado para analisar a exatidão do método foi o ensaio de 

recuperação. O fator de recuperação R é definido como a quantidade de substância 

de interesse presente ou adicionada na amostra, que é passível de extração e 

quantificação. A informação da recuperação pode ser obtida tanto com a adição de 

substância padrão de referência ou de composto puro (RIBANI et al., 2004; ERMER; 

MILLER, 2005). 

 O composto Kb1, isolado durante a primeira etapa do presente trabalho, foi 

utilizado como composto puro para a avaliação da exatidão. Desta forma, após a 

adição do composto Kb1 na concentração de 100 µg/mL, nas amostras do extrato de 

K. brasiliensis em três concentrações distintas (0,8, 1 e 1,2 mg/mL) na proporção 

1:1, v/v foram obtidos os fatores de recuperação (R) para cada concentração, 

conforme apresentado na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Repetibilidade e precisão intermediária para o método analítico para quantificação de 
Kb1 no EHL de K. brasiliensis. 

 

Extrato (mg/mL) 
Recuperaçãoa 

Média (%) DPR (%) 

0,8 96,40 0,33 

1 104,56 0,41 

1,2 103,66 0,68 

Nota: 
a
 Determinada pela adição composto Kb1 e concentração conhecidas, em triplicata, ver item 

5.2.4. 

 

O desvio padrão relativo (DPR) também foi calculado para cada concentração 

do EHL de K. brasiliensis, onde todos os DPR se mantiveram abaixo de 2% (Tabela 

15). A ANVISA não determina valor ou faixa de referência para 

exatidão/recuperação (BRASIL, 2003). Contudo, o método proposto no presente 

estudo demonstrou uma recuperação variando de 96 a 104%, dentro da faixa 

encontrada em diversas metodologias analíticas para quantificação de flavonoides já 

descritas na literatura (LI et al., 2007; GOO; CHOI; NA, 2009; CASAGRANDE et al., 

2009). 

Apesar de K. brasiliensis não se encontrar na lista da RENISUS (BRASIL, 

2011), é possível que ao se apresentar esta metodologia analítica para futura 

aplicação no controle de qualidade de matéria-prima vegetal e fitoterápico da 
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espécie, seja avaliada a possibilidade de acréscimo de K. brasiliensis seja  à 

relação, de modo a adicionar outra opção terapêutica para o Sistema Único de 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 



 

87 
 

7 CONCLUSÕES 

 

Em relação ao isolamento e purificação para caracterizar os marcadores 

químicos a partir do extrato hidroetanólico das folhas de K. brasiliensis, pode-se 

concluir que: 

 Após todos os procedimentos realizados, foram obtidos dois compostos 

isolados, denominados de Kb1 e Kb2: dois compostos majoritários no 

extrato das folhas de K. brasiliensis. 

 Considerando a identificação realizada para Kb1, até o presente 

momento, através da análise por UV empregando reagentes de 

deslocamento específicos para a caracterização do núcleo 

flavonoídico, os dados sugerem que o núcleo fundamental do 

flavonóide Kb1 seja um flavonol, com hidroxilas na posição 3’, 4’ do 

anel B e C5 e C7 do anel A livres, além de uma substituição da 

hidroxila presente no C3 por uma açúcar.   

 

Quanto aos resultados obtidos durante o desenvolvimento e validação da 

análise cromatográfica por CLAE, em relação à quantificação do composto Kb1, 

permitem concluir que: 

 As condições cromatográficas de quantificação otimizadas para o 

sistema CLAE-DAD foram: fase móvel composta por água/ácido 

fórmico 99,7:0,3, v/v (solvente A) e metanol/ácido fórmico 99,7:0,3, v/v 

(solvente B), fluxo 0,8 mL/min, eluição por gradiente com programação 

de 0 min – 40:60 (VB/Va) e alcançando linearmente 58:42 (VB/Va) em 50 

minutos, volume de injeção de 20µL, coluna cromatográfica (Hichrom®) 

C18 (250x4,0mm, 5µm), detecção por arranjo de diodos a 370 nm e 

temperatura 25oC. Estas condições permitiram a uma separação 

satisfatória dos flavonóides presentes no extrato hidroetanólico das 

folhas de K. brasiliensis; 

 A validação do método desenvolvido apresentou recuperações entre 

96% e 103% e coeficientes de variação inferiores a 5% para o para o 

composto Kb1, de forma que o método foi considerado exato e preciso, 
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uma vez que estes valores estão dentro da faixa preconizada na 

legislação vigente; 

 Constatou-se, também, que o método é linear (coeficientes de 

correlação superiores a 0,99), apresentando valores dentro da faixa 

preconizada na legislação; 

 Os LQ foram obtidos para o composto Kb1, permitindo estabelecer os 

limites de detecção e quantificação deste composto no método 

desenvolvido;  

 A robustez foi avaliada frente a alterações de temperatura e fluxo, onde 

o método demonstrou-se robusto apenas nas condições previamente 

estabelecidas de temperatura e fluxo, alterações bruscas podem 

acarretar influência nos resultados do método; 

 A validação da metodologia analítica desenvolvida demonstrou-se 

satisfatória, indicando que o método é linear, preciso e exato. 



 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS 



 

90 
 

8 PERSPECTIVAS 

 

 O presente trabalho tem como perspectivas para complementação dos 

resultados,  

 Elucidação estrutural por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e 

Espectroscopia de Massas dos compostos Kb1 e Kb2. As amostras já 

foram enviadas para análise. Validação da metodologia analítica para 

quantificação simultânea dos flavonóides Kb1 e Kb2. 
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 1 

QUANTIFICATION OF CHEMICAL MARKERS OF LEAVES FROM K. brasiliensis BY 2 

HPLC-DAD 3 

ABSTRACT 4 

Kalanchoe brasiliensis Cambess (Crassulaceae), commonly known as “saião”, 5 

“coirama branca”, “folha grossa”, is originally from Brazil and commonly found in São Paulo 6 

to Bahia, mainly in the coastal zone. It has been reported mainly about the presence of 7 

flavonoids in the leaves of the species. Although it is a species widely used in traditional 8 

medicine in Brazil, there is no monograph specifying the quality parameters of the plant drug. 9 

Within this context, this study aims to characterize and quantify the chemical markers of 10 

hydroethanolic extract (HE) from the leaves of K. brasiliensis. The methodology was divided 11 

into two parts: characterization of the chemical (s) marker (s) of the HE from the leaves of K. 12 

brasiliensis and the development and validation of analytical methodology by HPLC. The EH 13 

50% was obtained by turbo extraction method and then subjected to liquid-liquid partition. 14 

The FAcOEt was subjected to column chromatography using different systems for obtaining 15 

the compound Kb1. For quantitative analysis, the EH was analyzed by HPLC to select the 16 

most appropriate method. The method that showed satisfactory resolution and symmetrical 17 

peaks, was validated according to parameters in the RE 899/2003. As result, it was obtained 18 

from the ethyl acetate fraction Kb1 compound (2.7 mg) identified as a flavonol, containing 19 

hydroxyls in 3’, 4’ position (ring A), 5’ and 7’ free (ring B) and a replacement of the C3 20 

hydroxyl by a sugar. Regarding the development of HPLC analytical method, the system used 21 

consists of phase A: water: formic acid (99,7:0,3, v / v) and phase B: methanol: formic acid 22 

(99,7:0,3, v / v), elution gradient of 40% B - 58% B in 50 minutes, the chromatographic 23 

column (Hichrom ®) C18 (250x4, 0 mm, 5μm), flow rate 0.8 mL / min, UV detection at 370 24 

nm, temperature 25 ° C. The method proved to be linear, precise, accurate and reproducible. 25 

According to these results, it was observed that Kb1 can be used as a chemical marker of EH 26 

from leaves of K. brasiliensis, to assist in quality control of vegetal drugs and derivatives 27 

obtained from this species. 28 

 29 

 30 

Keywords: Kalanchoe brasiliensis,leaves, flavonoids, chemical markers, HPLC. 31 
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1 Introduction 1 

 2 

Kalanchoe brasiliensis Cambess (Crassulaceae), popularly known in Brazil as “saião” and/or 3 

“coirama branca”, is founded specially in southeast Brazilian coast and is widely used in 4 

Brazilian folk medicine for treatment of wounds, abscesses and inflammatory processes [1]. 5 

Until this moment, was described in the Kalanchoe genus as the presence of condensed 6 

tannins (proantocianidins) [3], lecitins [4] and flavonoids [5,6,7]. Concerning the K. 7 

brasiliensis the flavonoids are the major compounds already reported for this specie [5].
 

8 

Costa and cols [5] reported seven flavonoids from aerial parts of K. brasiliensis: glycosides 9 

flavonoids and patuletin derivates (3,3’,4’, 5,7-pentahydroxi-6-metoxiflavone).  Rossi-10 

Bermgman and cols [8] describe three flavonoids, a patuletin derivate and two quercetin 11 

derivates (3,3’,4’,5,7-pentahydroxiflavone).  12 

Regarding the pharmacological activities of K. brasiliensis leaves, the great majory works 13 

correlate the activity ot their species with the presence of flavonoids [9,10,11,12,13]. Then, 14 

these compounds can be considered the chemical markers of this species.  However, only a 15 

spectrofotometric assay was developed for evaluate the totals flavonoids content in extractives 16 

[14] and were not found studies about the chromatographic profile by HPLC from leaves of 17 

K. brasiliensis. Thus, the aim of this work was purify and  characterize a chemical marker 18 

from leaves of K. brasiliensis and develop a HPLC-DAD method to quantify this chemical 19 

marker to contribute in the quality control of the K. brasiliensis derivatives. 20 

 21 

2 Material and methods 22 

2.1 Chemical reagents 23 
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For extraction and isolation, ethylic alcohol (p.a. grade) and ethyl acetate were provided by 1 

Vetec®  (Brazil), dichloromethane and acetone were provided by Qhemis®  (Brazil), n-2 

butanol and formic acid were provided by Synth®  (Brazil), methanol was provided by 3 

Proquímios®  (Brazil) and acetic acid was provided by Isofar®  (Brazil). The water used was 4 

deionized water.  5 

For the HPLC analysis were used methanol and acetonitrile HPLC grade purchased from 6 

Mallinckrodt Baker® (Brazil).  Formic acid (p.a.grade) was provided by Labsynth® (Brazil). 7 

Water was purified with a Milli-Q system (Millipore®). All samples were filtered through a 8 

0.45 µm filter (Millipore®) before use. All analysis were performed in triplicate. 9 

 10 

2.2 Plant material 11 

The leaves of Kalanchoe brasiliensis Camb. were collected in Macaíba, in the State of Rio 12 

Grande do Norte, Brazil, in September of 2010, and a voucher specimen (N° 5468) was 13 

identified by the botanist Dr. Maria Iracema Bezerra Loyola and deposited in the Biology´s 14 

Department of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Brazil. 15 

 16 

 17 

 18 

2.3 Extraction and isolation 19 

The hydroethanolic extract (HE) 50% of fresh leaves from K. brasiliensis was obtained by 20 

turbo extraction for 5 minutes (plant:solvent, 1:1 (w/v), using ethylic alcohol as solvent,. 21 

After filtration, part of HE was lyophilized and the other part of the HE was submitted to a 22 
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liquid-liquid partition with dichloromethane-CH2Cl2 (3×300 ml), ethyl acetate-AcOEt (3×300 1 

ml) and n-butanol- n-BuOH (3×300 ml), yielding the CH2Cl2 (1 g), AcOEt (3.0 g) and n-2 

BuOH (1.8 g) fractions. 3 

The AcOEt fraction was submitted to a flash chromatographic column in a silica gel 60 using 4 

initially a gradient of AcOEt:CH2Cl2 from 70:30 (v/v) to AcOEt 100% and followed by 5 

AcOEt:MeOH from 90:10 (v/v)  to MEOH 100% (v/v). For each step a volume of 250 mL 6 

was collected. The fractions were analyzed by TLC using as mobile phase AcOEt-formic 7 

acid-water (8:1:1, v/v/v), as stationary phase silica gel 60 F254 (Merck
®
), and detected with a 8 

methanol solution of diphenylboryloxyethylamine (1%) (NP Reagent A), resulting 3 main 9 

sub-fractions (A, B and C). The sub-fractions A (403 mg) was submitted to column 10 

chromatography (34,5 x 2,3 cm), on 50 g of silica gel (0.063-0.200 mm; Merck
®
). It was then 11 

eluted with AcOEt-Acetone-Acetic Acid-Formic Acid-Water (30:3:1:1, v/v/v/v) at flow rate 12 

of 1.5 mL/min and fractions of 3 mL were collected, resulting in 4 main sub-fractions F13 13 

(59.8 mg), F15 (18.5 mg), F16 (14.3 mg) and F20 (35.5 mg). 14 

The sub-fraction F13 (59.8 mg) was submitted to a new column chromatography (26.3 x 1.7 15 

cm) on 15 g of silica gel (0.063-0.200 mm;Merck
®
); and eluted with AcOEt-Formic Acid-16 

Water-MeOH (10:0.5:0.6:0.2, v/v/v/v), at flow rate of 0.7 mL/min and the collected volume 17 

of  2 mL. This procedure resulted in 120 fractions, and a isolated compound was obtained 18 

(F90-110 - 2.7 mg).  19 

The C fraction (140 mg) was submitted to column chromatography  on 33 g of silica gel 20 

column (35,5 x 2,0 cm; silica 0,063-0,200 mm (Merck
®
); and eluted with  AcOEt:formic acid-21 

water-MeOH (10:0,5:0,6:0,2, v/v/v/v); flow rate 1,0 mL/min; 2 mL volume of each fraction). 22 

It was obtained the pure compounds Kb1 (12 mg) and Kb2 (6,6 mg). 23 
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The isolated compounds of HE from leaves of K. brasiliensis were analyzed by UV spectrum 1 

according to Mabry, Markham e Thomas [15], using reagents promoting shifts in the 2 

wavelength spectrum of MeOH. The shifts were promoted by the use of NaOMe, NaOAc, 3 

H3BO3, AlCl3, HCl, prepared according to methodology describe by Mabry, Markham e 4 

Thomas [15].
 

5 

 6 

2.4 Quantitative high-performance liquid chromatography analysis 7 

The quantitative analysis of flavonoid compounds was carried out in a Merck
® 

Elite Lachrom 8 

series high-performance liquid chromatography (HPLC) system, equipped with diode array 9 

detection (DAD), quaternary pump, online degasser and autosampler. The data were 10 

processed using the EZChrom Elite
®
 software. The injection volume was 20 µL. The baseline 11 

resolution was obtained at room temperature (25 ± 2 °C) using a Hichrom
®
 Lichrospher RP 12 

18-5 C18 column (250 × 4.0 mm i.d.; 5 µm) and a gradient combining solvent A [water-13 

formic acid (99.7: 0.3, v/v)] and solvent B [methanol-formic acid (99.7: 0.3, v/v)] as follows: 14 

0-50 min, linear change from A-B (60:40, v/v) to A-B (42:58, v/v). The mobile phase was 15 

prepared daily and degassed by sonication before use. The flow rate was kept constant at 0.8 16 

mL min-1 and the chromatograms were recorded at 370 nm while the UV spectra were 17 

monitored over a range of 200 to 600 nm.  18 

The HE 50% from leaves of K. brasiliensis was lyophilized for quantitative HPLC analysis. 19 

The peaks were characterized by comparing the retention time and UV spectra with the 20 

isolated compound, and by the co-injection of the extract solutions and isolate compound. The 21 

compound solutions were prepared in different concentrations, as follows: isolated compound 22 

(Kb1) - 25, 50, 75, 100 and 150 µg mL-1. The concentration of the lyophilized extracts 23 

analyzed were 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3 mg mL-1 excepted for accuracy assay, which employed 24 
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concentrations at 0.8, 1.0 and 1.2 mg mL-1 and isolated compound Kb1 were 100 µg mL-1. 1 

Quantification of both compound KB1 and dried extract solutions were performed using a 2 

six-point regression curve (r2 > 0.99) [15]. All samples were analyzed in triplicate and the 3 

peak average areas measured. 4 

 5 

2.5 Validation of analytical procedures 6 

The validation of analytical procedures was performed according to the ANVISA and the ICH 7 

guidelines [16,17]. The validated parameters were linearity, accuracy, precision (repeatability 8 

and intermediate precision), limit of quantification (LOQ) and limit of detection optical 9 

(LOD) and ruggedness. 10 

 11 

3 Results and Discussion 12 

3.1 Isolation and identification 13 

The phytochemical study suggests that major compounds of K. brasiliensis are glycosides 14 

flavonoids and the UV spectra of the major peaks of the HE visualized by HPLC-DAD, 15 

showed absorption maximum in the UV similar to UV of the compound patuletin-3-O-16 

glycoside. In the literature data, there are reports about the presence of glycosides patuletin 17 

derivatives [5,8] According to phytochemical study, two flavonoids were isolated of the 18 

leaves from K. brasiliensis, Kb1 and Kb2.  The Kb1 compound was analyzed by use reagents 19 

promoting shifts in the wavelength MeOH UV spectrum. The results are described in the table 20 

1. The analysis suggests a flavonol compound, with hydroxyl groups in 3’, 4’ (B ring), 5 e 7 21 

free (A ring), and a replacement of hydroxyl group in C3 by a sugar (Figure 1). 22 
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 1 

Figure 1. Compound identified in the leaves of K. brasiliensis. 2 

Previously, Costa e cols [5] isolated seven patuletin derivatives from aerial parts of K. 3 

brasiliensis. In the chromatograms profile of the HE can be observed six major peaks, with 4 

nearly retention time, suggesting the compounds show similarly polarity and structure. 5 

The TLC results are in according with the HPLC data, once it is possible to see many bands 6 

with similar. In the TLC analysis, Kb1 and Kb2 showed as orange bands and different Rf 7 

values.  8 

 9 

Table 1. Characterization of flavonoid Kb1 10 

3.2 HPLC system´s development 11 

Our preliminary research of HPLC quantification systems reported in the literature indicates 12 

none study for K. brasiliensis specifically. In the literature was found only one report about 13 

quantification by HPLC to other Kalanchoe genus, the species K. pinnata. Then we choose 3 14 

works of HPLC systems developed for the same compounds reported in literature for K. 15 

brasiliensis [19,20]. The chromatographic system that showed the most promising results was 16 

achieved using a reverse-phase column (C18), with acidified methanol and acidified water 17 

(with acetic acid, 99.7:0.3 v/v) as the mobile phase.  18 

The use of this system followed in sharp and separated peaks, with a good baseline level and 19 

minimal tailing, when compared to the other systems used, thus facilitating the accurate 20 

measurement of the peak area ratio. The flavonoids present on HE seem to be similar 21 



 

112 
 

compounds, derived from patuletin as shown on UV identification study, resulting on nearly 1 

retention time.  2 

 3 

3.3 Quantification and validation procedures 4 

Standard solutions of isolated compound Kb1 were prepared, at a concentration range of 0.15-5 

150 µg mL-1, and the quantification showed a good linear relationship between peak area and 6 

concentration (r2 = 0.998) for all standard solutions (Table 1). The limit of quantification 7 

(LOQ) and limit of detection (LOD) were defined by relative standard deviation (RSD > 5%) 8 

and by a signal:noise ratio of 3:1, respectively, as shown in Table 2.  9 

 10 

Table 2. Calibration data of flavonoid standard Kb1 11 

 12 

The contents of the flavonoid compound Kb1 in the specie are shown in Table 3. As can be 13 

observed in the figure 2, the compound Kb1 showed a retention time (RT) of 12,47 minutes. 14 

When we analyzed the co-injection of the compound Kb1+HE, the peak in the HE identified 15 

as Kb1 showed RT of 12,47 minutes  16 

 17 

Table 3. Flavonoid Kb1 content in K. brasiliensis extracts
a
 18 

 19 

Figure 2. HPLC chromatograms of isolated compound Kb1 (150 µg mL-1) (up – A), dried 20 

extract (1.0 mg mL-1) of K. brasiliensis (middle - B) with diode array detection at 370 nm 21 
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and co-injection of the compound Kb1+HE (down – C). 1. Compound Kb1. For 1 

chromatographic conditions, see Material and methods section. 2 

 3 

There are no reports in the literature concerning the quantification of O-glycosylflavonoids in 4 

K. brasiliensis in HPLC systems, in spite of several studies concerning the quantification of 5 

these compounds in other plant species [18,19,20]. In the Kalanchoe genus, quantitative 6 

analysis of flavonoids has been reported only for K. pinnata [21], although the K. brasiliensis 7 

extract presents a different chromatographic profile when submitted to the same HPLC 8 

system used. Even though, in our analysis, higher Kb1 contents were found for K. brasiliensis 9 

(148.09 ± 0.58 mg g-1 extract), probably the major flavonoid compound present in K. 10 

brasiliensis leaves. 11 

It is important to emphasize that the methodology developed herein showed a relative long 12 

run time (50 minutes), but the idea is to allow the complete analysis of K. brasiliensis extract 13 

and the quantification of major substances, at least the six major flavonoids, in a single run. 14 

On the other hand, the methodology represents an improvement on the quantitative assay of 15 

K. brasiliensis compounds, once any HPLC works for K. brasiliensis are reported in the 16 

literature. Besides the fact that the major flavonoids seem to have a similar core, are usually 17 

difficult to separate with good resolution, the 50 minutes analysis is acceptable, since our 18 

method is suitable for this separation, and is the first analytical method developed for K. 19 

brasiliensis. 20 

The precision was determined by repeatability (intra-day assay) and intermediate precision 21 

(inter-day assay) (Table 4). The repeatability assay was performed by triplicate analysis of 22 

three different concentrations of dried extract species, and expressed as relative standard 23 
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deviation. The repeatability was satisfactory for the lower, medium and higher concentrations 1 

of the curve, with RSD < 5%
 
[16] for all samples analyses.  2 

 3 

Table 4. Repeatibility and intermediate precision data of K. brasiliensis dried extract. 4 

 5 

The intermediate precision assay was determined by the analysis of three concentrations in the 6 

curve, three times a day, on three different days, by the same analyst. A good intermediate 7 

precision was obtained, once the RSD value did not exceeded RSD 5% [16]. In relation to 8 

accuracy, the recovery observed was excellent for all the extracts samples, which was 9 

determined by spiking samples with the standard solutions of Kb1 (1:1 v/v). The 10 

concentrations of samples used and the average recovery values can be observed in Table 5. 11 

 12 

Table 5. Accuracy data of flavonoid Kb1 in dried extract samples. 13 

 14 

4 Conclusions 15 

One phenolic compound was isolated from leaves of Kalanchoe brasiliensis and the 16 

fundamental nucleous was identified by UV spectrum for shift reagents. The analysis suggest 17 

that the flavonoid isolated, called KB1, is a flavonol, containing hydroxyls in 3’, 4’ position 18 

(ring A), 5’ and 7’ free (ring B) and a replacement of the C3 hydroxyl by a sugar. This 19 

compound can be used as chemical marker to contribute in the quality control of derivatives 20 

obtained with this species. Furthermore, a precise, accurate and reproducible HPLC-DAD 21 
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method has been developed and can be apply to quality control of leaves and herbal medicines 1 

from K. brasiliensis. 2 

 3 
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Figure 1. Chemical structure of compound KB1 isolated from leaves of K. brasiliensis. 3 
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 1 

 2 

Figure 2. HPLC chromatograms of isolated compound Kb1 (100 µg mL-1) (up – A), co-3 

injection of the compound Kb1+HE (middle – B), and dried extract (1.2 mg mL-1) of K. 4 

brasiliensis (middle –C) with diode array detection at 370 nm. 1. Compound Kb1. For 5 

chromatographic conditions, see Material and methods section.6 
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 1 

Table 1. Characterization of flavonoid Kb1 2 

Compou

nd 

Rf Retention 

time 

TLC 

coloration 

Reagents promoting shifts 

NaOM

e 

NaOA

c 

H3BO3 AlCl3 HCl 

Kb1 0.2

6 

12.47 Orange 

(UV=364nm) 

     

 3 

Table 2. Calibration data of flavonoid standard Kb1 4 

Compound 

Linearity 

range  

(µg mL-1) 

Calibration 

equation
 a
 

Correlation 

factor (r
2
) 

LOD
b
 

(µg mL
-1

) 

LOQ
b

 

(µg mL
-1

) 

Kb1 

(Flavonoid) 

0.15 - 150 

y = 4843.6x – 

2425.2 

0.998  0.15 

a 
 Six data points (n=3); 

b
 LOD= limit of detection; 

c
 LOQ= limit of quantification. 5 
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Table 3.  Kb1 content in K. brasiliensis extracts
a
 

K. brasiliensis  extract solutions 

(mg mL-1) 

Kb1 

(Rt: 12.5 minutes) 

1,0 148.09 ± 0.58 

a
 Expressed as mg g-1 of extract ± SD (n=3). 

 

Table 4. Repeatibility and intermediate precision data of K. brasiliensis dried extract. 

Dried extract 

(mg mL-1) 

Repeatability 
a 

Intermediate precision 
b 

Concentration 

(µg mL
-1

) 

R.S.D. 

(%) 

Concentration 

(µg mL
-1

) 

R.S.D 

(%) 

0,8 116,80 0,07 119,06 1,72 

1 142,53 0,43 147,54 3,54 

1,2 176,32 0,14 177,40 0,53 

 

Table 5. Accuracy data of KB1 in dried extract samples. 

Dried extract (mg mL-1) 

Recovery
a 

Mean (%) 
R.S.D. 

(%) 

0,8 96,40 0,33 

1 104,56 0,41 

1,2 103,66 0,68 

a
 Recovery was determined by injection of spiked samples, in triplicate, with Kb1 solution. 

 

 

 


