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RESUMO

DOSEAMENTO DE FLAVONÓIDES TOTAIS NO EXTRATO
 DICLOROMETÂNICO E FRAÇÕES OBTIDAS DE FOLHAS DE Montrichardia
 linifera (ARRUDA) SCHOTT (ARACEAE) (1)

Patrícia Homobono Brito de Moura (2)

William Satoshi Uno (3)

Cristine Bastos do Amarante (4)

Alba Lúcia Ferreira de Almeida Lins (5)

Montrichardia linifera, conhecida popularmente como aninga, é uma macrófita
 aquática pioneira, de vasta ocorrência nas áreas inundáveis na Amazônia e
 responsável na formação de margens de rios e igarapés. Apresenta um amplo
 uso na terapêutica ribeirinha, como cicatrizante, antiinflamatório, antimicótico e,
 de acordo com a literatura, sugere-se que essas atividades terapêuticas possam
 estar correlacionadas com a presença de flavonóides. Apesar disso, são poucos
 os estudos farmacognósticos acerca da espécie. Diante do exposto, o presente
 trabalho objetivou quantificar os flavonóides totais presentes no extrato
 diclorometânico e nas frações resultantes (hexânica, diclorometânica, acetato de
 etila e metanólica) obtidos das folhas de M. linifera, além de validar o método
 para o doseamento de flavonóides totais da espécie. Para a quantificação de
 flavonóides totais foi utilizada a rutina como padrão, em solução de cloreto de
 alumínio. A leitura espectrofotométrica foi realizada a 420 nm. O método foi
 validado através dos parâmetros de linearidade, limite de detecção (LD), limite de
 quantificação (LQ), especificidade e recuperação. Foram quantificados
 flavonóides no extrato bruto (12%), na fração diclorometânica (4,2%), na fração
 acetato de etila (4,3%) e na fração metanólica (1,9%). Apenas na fração hexânica
 não foram detectados flavonóides. O método se mostrou linear (R2 = 0,999) a 420
 nm para a curva analítica do padrão rutina no intervalo de 7 a 15 µg/mL, o LD e
 LQ foram 0,12 e 0,42 µg/mL, respectivamente, apresentando alta sensibilidade
 para detectar e quantificar flavonóides no padrão e nas amostras. As
 recuperações nas amostras foram entre 86 e 99%, situando-se no intervalo
 dentro dos critérios de aceitação (80-120%), mostrando boa exatidão da
 metodologia proposta. Em síntese, os flavonóides se concentraram nas frações
 diclorometânica e acetato de etila, podendo estes resultados serem úteis no
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 direcionamento de futuros estudos fitoquímicos.
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