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Guazuma ulmifolia Lam., Malvacea Juss., conhecida popularmente como mutamba, é uma 

espécie nativa do Brasil que tem sido utilizada pela população para o tratamento de alopecia, 

diarreia, inflamações, febre e como estimulante de contrações uterinas. Quanto à composição 

química da espécie, estudos demonstraram a presença de proantocianidinas, flavanocumarinas, 

flavonoides, derivados cinâmicos e taninos hidrolisáveis. Considerando a importância dos 

flavonoides para as atividades biológicas relatadas, a quantificação destes compostos tem papel 

importante como parâmetro de qualidade para a espécie. Neste contexto, a determinação 

espectrofotométrica após complexação com AlCl3 é uma das técnicas mais difundidas na 

literatura. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar condições experimentais para quantificação 

de flavonoides por espectrofotometria no UV/Vis em extratos das folhas de G. ulmifolia. O 

material vegetal coletado em Recife/PE foi seco (7 dias, 40 ˚C) e, após moagem, submetido a 

extração por refluxo (30 min mais 2x por 10 min) sob 85 ˚C, com solvente EtOH 80% (v/v). O 

extrato foi reunido em balão volumétrico e aferido com mesmo solvente, constituindo a Solução 

Estoque (SE). Alíquotas da SE foram transferidas para balões de 25 ml, adicionada de 1 ml de 

solução metanólica de AlCl3 (5%; p/v) e o volume foi aferido com EtOH 80%. Os parâmetros 

experimentais avaliados foram: quantidade de droga (0,25-1,50 g); [EtOH] (20-100%; v/v); λmax; 

[AlCl3] (2,5-7,5%, p/v); e, cinética reacional (0-60 min). Os experimentos foram realizados em 

triplicata e os teores calculados como quercetina (g%). Após varredura foi observado que 

absorvância máxima ocorre em 410 nm. Melhor resposta analítica foi alcançada com proporção 

de droga:solvente de 0,75g (p/v) e concentração de solvente foi de 80% (v/v). Para a 

concentração de AlCl3 e a cinética reacional, os máximos de absorvância foram observados com 

1 ml de AlCl3 (5%) e 20 min. As respostas analíticas obtidas na avaliação da metodologia 

apresentaram resultados satisfatórios e foram determinantes para a continuidade do trabalho. 
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