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A palmeira juçara (Euterpe edulis Mart., Arecaceae) é uma planta nativa da Floresta Atlântica. 

Seu fruto apresenta altas concentrações de antocianinas, como cianidina-3-O-glicosídeo e 

cianidina-3-O-rutinosídeo.1 As antocianinas são substâncias pertencentes ao grupo dos 

flavonoides, responsáveis pela variedade de cores de frutas e flores, conferindo-lhes 

propriedades como corantes e antioxidantes. Considerando a diversidade de metabólitos 

presentes na espécie, uma das estratégias é o desenvolvimento de metodologia analítica para 

garantir a confiabilidade dos resultados. O objetivo deste trabalho foi fazer o isolamento da 

substância cianidina-3-O-rutinosídeo e desenvolver uma metodologia analítica por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) para quantificação de antocianinas no extrato bruto de E. 

edulis. Para o isolamento e identificação da substância cianidina 3-O-rutinosídeo foi utilizado 

cromatografia de coluna preparativa Sephadex LH-20,2 CLAE-DAD com coluna analítica C-18 

de fase reversa e CLAE acoplada a espectrometria de massas (MS/MS).3 Para o desenvolvimento 

de metodologia analítica foram avaliados os seguintes parâmetros seletividade, linearidade, 

precisão, exatidão e robustez.4 A identificação da substância isolada foi baseada na sua massa 

molecular, as quais foram confrontadas com dados existentes na literatura.3 O extrato de E. 

edulis contém uma substância majoritária, a qual foi isolada e identificada como cianidina-3-O-

rutinosídeo. O espectro de massas confirmou os dados obtidos pela cromatografia líquida de alta 

eficiência, pois o perfil MS/MS do pico majoritário apresentou íon molecular [M+H]+ m/z 595. A 

partir da análise da curva de calibração, a equação da reta obtida foi y = 70167x + 132018 e o 

coeficiente de correlação (r) de 0,994. O LD e LQ obtidos foram respectivamente 19,04 e 57,69 

µg/ml. A precisão e a robustez foram expressas pelo coeficiente de variação (CV), e os dados 

obtidos apresentaram CV(%) menores do que 5%. Os resultados do ANOVA de um fator 

mostraram que não houve diferença significativa (p < 0,05) entre as análises de precisão intra-

corrida, intermediária inter-corrida e entre analistas, e p > 0,05 para robustez. O método foi 

capaz de recuperar uma média de 104,85 µg/ml do padrão nas concentrações analisadas. A partir 

das metodologias propostas foi possível isolar e identificar a substância majoritária cianidina-3-

O-rutinosídeo. A metodologia desenvolvida por CLAE para quantificação de antocianinas 

apresentou linearidade, precisão e exatidão e os resultados obtidos da robustez indicaram que as 

condições analíticas não podem ser alteradas, sendo considerada validada. 
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