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RESUMO. A influência de diferentes sistemas de solventes no processo extrativo de Calendula officinalis
L. Asteraceae, foi investigada neste trabalho. As soluções extrativas foram obtidas utilizando os seguintes
sistemas de solventes: 1) água:etanol (70:30 V/V) (SE-EtOH); 2) água:etanol:propilenoglicol (70:30:10
V/V) (SE-PROPGL) e 3) água:etanol:PEG 400 (70:30:10 V/V) (SE-PEG). Procedeu-se a avaliação dos
parâmetros físico-químicos dos extratos, bem como caracterização fitoquímica para flavonóides por CCD.
A determinação quantitativa foi realizada por CLAE de fase reversa (RP-18) em sistema isocrático, com
fase móvel constituída por acetonitrila:água:ácido fosfórico (17:83:0,5 V/V). A partir da curva analítica do
padrão de rutina (r 2 = 0,99976), foi possível calcular o TF(%), de SE-EtOH (0,2937±0,00657 CV% 2,24),
SE-PROPGL (0,2293±0,00715 CV% 3,12) e SE-PEG (0,2829±0,01102 CV% 3,90).
SUMMARY. “Influence of the different solvent systems on the extractive procedures from Calendula officinalis
L. (Asteraceae)”. The influence of different solvent systems on the extractive procedures from Calendula offici-
nalis L. Asteraceae flowers was investigated. Plant extracts were prepared with 1) water:ethanol (70:30 v/v) (SE-
EtOH); 2) water:ethanol:propilenoglicol (70:30:10 v/v) (SE-PROPGL) and 3) water:ethanol:PEG 400 (70:30:10
v/v) (SE-PEG). The physico-chemical properties of the extract, as well its TLC characterization were carried out.
Quantitation was performed by HPLC on a C18 columm with an isocratic mobile phase consisting of acetoni-
trile-water-phosphoric acid (17:83:0,5 v/v), using rutin as external standard. rutin calibration curve was linear (r 2

= 0,99976) and the flavonoid content showed the following results (%, w/w): SE-EtOH (0,2937±0,00657 CV%
2,24), SE-PROPGL (0,2293±0,00715 CV% 3,12) and SE-PEG (0,2829±0,01102 CV% 3,90).

INTRODUÇÃO
Pertencente a família Asteraceae, a Calendu-

la officinalis L. é uma planta herbácea, originá-
ria do Mediterrâneo. Extratos das flores são utili-
zados em numerosas preparações de uso exter-
no, como antiinflamatório e cicatrizante, notada-
mente em cosmetologia, fazendo parte da com-
posição de preparações indicadas para o trata-
mento de eritemas solares, queimaduras e der-
matoses secas.

Os componentes principais são flavonóides e
saponinas 1. Nas flores foram descritas a pre-
sença de álcoois triterpênicos (2-5%), na forma
livre ou esterificados com ácidos graxos; carote-
nóides (1,5%), responsáveis pela coloração das
flores; flavonóides (0,2-0,9%), livres ou como

glicosídeos de quercetina e isorramnetina; cu-
marinas; ácidos fenolcarboxílicos (0,1%), inclusi-
ve ácido salicílico; óleo volátil (0,2% nas flores
secas); polissacarídeos (10% de pectina e 15%
de polissacarídeos solúveis) e alantoína (até
0,7%) 2.

Os flavonóides são compostos biossintetiza-
dos a partir da via dos fenilpropanóides presen-
tes em abundância entre os metabólitos secun-
dários de vegetais. Representam um dos grupos
fenólicos mais importantes e diversificados entre
os produtos de origem natural. Dentre todas as
classes de flavonóides, a Calendula officinalis L.
possui principalmente flavonóis, representados
na grande maioria pelos compostos quercetina e
rutina.
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MATERIAS E MÉTODOS
Obtenção dos extratos

Flores de Calendula officinalis L. (10 g) fo-
ram submetidas à extração sob refluxo em balão
de fundo redondo (20 minutos sob ebulição)
com 200,0 mL dos seguintes sistemas de solven-
tes: 1) água:etanol (70:30 V/V) (SE-EtOH); 2)
água:etanol:propilenoglicol (70:30:10 V/V) (SE-
PROPGL) e 3) água:etanol:PEG 400 (70:30:10
V/V) (SE-PEG).

Caracterização das soluções extrativas
Determinação do pH das soluções extrativas

O potenciômetro foi calibrado a 25 °C, com
soluções tampão de fosfato e acetato, a pH 7,0
e 4,0 respectivamente 3.

Determinação da Densidade Relativa
Verificou-se a densidade relativa das so-

luções extrativas em picnômetro de 25,0 mL em
temperatura ambiente (25 °C). A densidade foi
calculada pelo quociente entre a massa da so-
lução extrativa e massa de água contidas no
picnômetro, sendo o resultado expresso pela
média de três determinações 3.

Determinação do Resíduo Seco
Alíquotas de 20,0 mL das soluções extrativas

foram levadas a resíduo seco por aquecimento a
120 °C em balança de infra-vermelho, por um
período de 180 minutos. Este ensaio foi realiza-
do em triplicata para cada solução extrativa.

Reações cromogênicas para
caracterização de flavonóides 4, 5

Reação com cloreto férrico
As soluções extrativas foram diluídas na pro-

porção de 1:9 (V/V) com etanol. Cada SE foi di-
vidida em duas aliquotas de 5,0 mL e transferi-
das para tubos de ensaio então o extrato diluído
em 2 tubos de ensaio. A um dos tubos adiciona-
se 1 gota de solução metanólica de cloreto férri-
co 2,0%, sendo o segundo o branco. A presença
de compostos flavonoícos favorece a coloração
variante entre azul e verde.

Reação da Cianidina
Transferiu-se 5,0 mL de solução extrativa pa-

ra um tubo de ensaio, adicionando em seguida
pequenos fragmentos de magnésio metálico e
1,0 mL de ácido clorídrico R. Quando em pre-
sença de agliconas flavonoídicas esta reação de-
senvolve coloração vermelha.

Cromatografia em Camada Delgada (CCD)
Foi desenvolvido estudo preliminar para ca-

racterização do perfil cromatográfico das amos-
tras por cromatografia em camada delgada. Uti-
lizou-se como suporte cromatofolhas de gel de
sílica 60 F254 e como substâncias de referência
soluções metanólicas de ácido clorogênico,
quercetina e rutina na concentração de 1
mg/mL. Utilizou-se como sistema eluente: aceta-
to de etila: ácido fórmico: ácido acético glacial:
água (100:11:11:27 V/V) 6. Após secagem à tem-
peratura ambiente procedeu-se a observação
sob luz UV em 366 nm, antes e depois de borri-
far a placa com solução reveladora contendo
ácido cítrico:ácido bórico:metanol (12:12:76
p/V).

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
(CLAE)

As análises foram realizadas nas seguintes
condições cromatográficas: sistema isocrático,
fase móvel constituída por acetonitrila:água:áci-
do fosfórico (17:83:0,5 V/V). Pré-coluna: CLC-G
ODS; coluna cromatográfica: CLC-ODS RP-18
(25cm x 4,6mm x 5(m). Fluxo: 1,2 mL/minuto;
temperatura do forno: 30 °C; detector de UV/
VIS em 340 nm.

Diluiu-se os extratos com metanol (1:5 V/V).
Cerca de 20(L de amostra foi injetada no croma-
tógrafo para o desenvolvimento do fingerprint e
determinação analítica 7, 8.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos para a caracterização

das soluções extrativas são apresentadas a se-
guir.

As reações cromogênicas de caráter qualitati-
vo identificaram a presença de flavonóides em
todas as soluções extrativas em análise (Tabela 1).

Amostras
Teste da Reação com

cianidina FeCl 3

SE-EtOH Laranja Verde musgo

SE-PROPGL Laranja Verge musgo

SE-PEG Laranja Verde musgo

Tabela 1. Reações cromogênicas para identificação de
flavonóides nas amostras de Calendula officinalis L.

A determinação do resíduo seco demonstrou
não haver diferença significativa entre as so-
luções extrativas SE-EtOH e SE-PROPGL (Teste
t, (= 0,5). Os resultados da amostra SE-PEG fica-
ram comprometidos na medida em que não ob-
teve-se a evaporação total do polietilenoglicol
na temperatura estabelecida para o teste (120
°C) (Tabela 2).
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Solução extrativa média sd CV%

SE-EtOH 0,947 0,0416 4,40

SE-PROPGL 0,857 0,0493 5,76

SE-PEG 12,133 0,1528 1,26

Tabela 2. Resíduo seco das formas extrativas de Ca-
lendula officinalis L.

Na caracterização de soluções extrativas, a
determinação do pH e da densidade relativa
constituem parâmetros físicos importantes para
a avaliação da estabilidade e qualidade da pre-
paração. As Tabelas 3 e 4 apresentam os resulta-
dos obtidos para as amostras analisadas.

Solução
média sd CV%

extrativa

SE-EtOH 6,04 8,429E-08 1,3956E-06

SE-PROPGL 6,06 8,429E-08 1,3910E-06

SE-PEG 6,28 0 0

Tabela 3. Resultado da avaliação de pH das formas
extrativas de Calendula officinalis L.

Solução
extrativa

média sd CV%

SE-EtOH 0,9024 0,00129 0,14

SE-PROPGL 0,9160 0,00069 0,08

SE-PEG 0,9270 0,00081 0,09

Tabela 4. Densidade relativa das formas extrativas de
Calendula officinalis L.

A caracterização de flavonóides por CCD de-
monstrou não haver diferenças significativas no
perfil cromatográfico entre as amostras nas con-
dições experimentais estipuladas, sendo detecta-
da a presença em todas as amostras de uma
mancha característica de coloração amarelo-
limão que apresentou Rf coincidente com o Rf
da substância marcadora (rutina) (Figura 1).

A determinação espectrofotométrica do teor
de flavonóides em drogas vegetais e prepa-
rações extrativas tem sido descrita classicamente
na literatura e corresponde a metodologia inscri-
ta em algumas farmacopéias 9-11. No entanto vá-
rios trabalhos têm demonstrado a aplicabilidade
da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)
no doseamento de compostos fenólicos, inclusi-
ve flavonóides, em extratos vegetais 12-14. A me-
todologia por CLAE apresenta como principais
vantagens a resolução, exatidão e precisão do
método, bem como boa sensibilidade e repro-
dutibilidade, tornando a técnica adequada para
a análise de matrizes complexas como as formas
extrativas vegetais.

Em relação ao procedimento analítico por
CLAE, a comparação entre os fingerprints, de-
senvolvidos para as amostras das soluções ex-
trativas de Calendula officinalis L. demonstrou
boa resolução e reprodutibilidade dos tempos
de retenção da substância em análise (Figuras 2,
3 e 4).

No desenvolvimento da metodologia foi con-
firmada a condição de linearidade do método(r 2

= 0,99976), segundo descrito em trabalhos ante-
riores 7,8 (Figura 5). O teor de flavonóides, ex-
pressos por rutina, foi semelhante em todas as
amostras, corroborando com os relatos da litera-
tura 2 (Tabela 5). Desta forma o método de do-
seamento por CLAE demonstrou-se adequado
para a determinação de flavonóides em prepa-
rações extrativas de Calendula officinalis L.

Amostras TF g% (rutina) sd CV%

SE-EtOH 0,2937 0,00657 2,24

SE-PROPGL 0,2293 0,00715 3,12

SE-PEG 0,2829 0,01102 3,90

Tabela 5. Teor de flavonóide (calculado como rutina)
das formas extrativas de Calendula officinalis L.

A utilização de poliolefinas como co-solven-
tes no processo de obtenção de formas extrati-
vas, apesar de aparentemente não ter aumenta-
do o rendimento da extração, constitui uma al-
ternativa promissora no desenvolvimento de ex-
tratos vegetais, principalmente como uma alter-
nativa a substituição ou redução no teor de ál-
cool na solução extrativa.

Figura 1. Cromatograma (CCD) das soluções extrati-
vas de Calendula officinalis L.; (1) rutina, (2) ác. clo-
rogênico, (3) quercetina, (4) SE-PEG, (5) SE-PROPGL,
(6) SE-EtOH.
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A utilização de proporções maiores de água
a fim de aumentar a polaridade da solução ex-
trativa, poderia otimizar a extração de flavonói-
des e outros compostos fenólicos, diminuindo a
concentração de interferentes lipofílicos no ex-
trato.

Figura 2. Cromatograma
por CLAE da amostra
SE-EtOH.

Figura 3. Cromatograma
por CLAE da amostra
SE-PROPGL

Figura 4. Cromatograma
por CLAE da amostra
SE-PEG.

Na seqüência deste trabalho, está prevista a
realização de um experimento fatorial conside-
rando diversas proporções de polímeros como
co-solventes, a fim de estabelecer a sua pro-
porção mais adequada no sistema extrator.

Figura 5. Curva analítica da rutina, segun-
do metodologia desenvolvida por Pavei &
Cardoso 8.
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