
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

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

 

Quantificação de flavonoides das partes aéreas de Actinocephalus divaricatus 

por HPLC-PAD 
 

Ana Caroline Zanatta Silva, Lourdes Campaner dos Santos 

 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Química, Câmpus 

Araraquara, Araraquara/SP, Brazil 

 

A espécie Actinocephalus divaricatus (Körn.) Sano pertence à família Eriocaulaceae, sendo 

encontrada na cadeia do Espinhaço, MG.1 A espécie não possui estudos químicos e biológicos 

citados na literatura. Uma vez que os estudos na literatura do gênero Actinocephalus são 

relatados apenas para Paepalanthus sect. Actinocephalus, este trabalho tem como objetivo 

caracterizar e quantificar os flavonoides presentes nas partes aéreas (capítulos, escapos e folhas) 

de A. divaricatus. A quantificação dos extratos metanólicos (capítulos, escapos e folhas) foi 

realizada por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) acoplada com detector de arranjo 

de fotodiodos (PAD). O método de calibração externa2 foi empregado para a quantificação do 

padrão 6-hidroxi-7-metoxiquercetina-3-O-β-D-glicopiranosídeo (QCT) e seus derivados. A 

preparação dos extratos consistiu em uma etapa de clean up por extração em fase sólida em 

cartuchos de RP18. As soluções do padrão foram utilizadas na construção da curva analítica, que 

consistiram na preparação de diluições seriadas a partir de uma solução estoque de 1000 µg.ml-1 

(500 - 7,81 µg.ml-1). As análises dos padrões e extratos metanólicos foram realizadas em uma 

coluna de fase reversa C18 imobilizadas com octadecilsilano. A composição da fase móvel 

utilizada foi: água e metanol, ambos acidificados com 0,1% de TFA. A identificação do 

flavonoide nos extratos foi feita pela coinjeção do padrão e por comparação do tempo de 

retenção (tR) e espectros no UV. Os métodos cromatográficos utilizados apresentaram alta 

seletividade e permitiram identificar derivados de quercetina glicosilados nos extratos, com 

limites de detecção (2,56 μg.ml-1) e quantificação (7,77 μg.ml-1) satisfatórios para as condições 

analisadas. Os valores encontrados para o flavonoide QCT foram 9,64, 5,50 e 45,30 mg.g-1 de 

extrato para capítulos, escapos e folhas, respectivamente. A quantificação dos derivados de 

quercetina apresentou diferenças significativas nas concentrações desses metabólitos em cada 

parte da planta. A maior concentração de derivados da quercetina foi encontrada no extrato 

metanólico das folhas (123,81 ± 2,70 mg.g-1 de extrato).  
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