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Palavras Chave: Pavonia cancellata (L.), Malvaceae, Estudo fitoquímico, Métodos cromatográficos 

Introdução 

A família Malvaceae (Juss.) é constituída por 243 

gêneros e cerca de 4225 espécies. No Brasil está 

representada por aproximadamente 35 gêneros e 

400 espécies¹. Muitos estudos científicos com 

Malvaceae vêm demonstrando a riqueza de seus 

constituintes, muitos deles descritos pela primeira 

vez na literatura e com surpreendente potencial 

farmacológico, quando testados in vitro e in vivo². 

Dentre as espécies dessa família, Pavonia 

cancellata (L.), popularmente conhecida como malva 

ou malva-de-rama, com distribuição no norte, 

nordeste, centro-oeste e sudeste brasileiro. A 

espécie citada possui apenas estudos 

Etnobotânicos que afirmam sua utilização na 

medicina popular³. A ausência de estudos 

fitoquímicos para esta espécie justifica o objetivo da 

nossa pesquisa. O material botânico foi coletado no 

município de Araruna/PB e identificado pela Profª. 

Drª. Maria de Fátima Agra. As partes aéreas da 

planta foram secas em estufa de ar circulante e 

trituradas em moinho mecânico. O pó obtido 

(2,911kg) foi submetido à maceração com etanol, 

obtendo-se o extrato etanólico bruto (248g) que foi 

solubilizado em uma solução de MeOH:H2O (7:3) 

dando origem a um sobrenadante e um precipitado. 

O sobrenadante foi submetido à partição com 

hexano (Hex), CH2Cl2, acetato de etila (AcOEt) e n-

butanol (n-ButOH), obtendo-se suas respectivas 

fases e a fase hidroalcoolica, que foram 

concentradas em rotaevaporador. O precipitado foi 

cromatografado em sílica gel 60 sob pressão 

reduzida utilizando-se como fase móvel: Hex, AcOEt 

e MeOH sozinhos ou em misturas binárias seguindo 

um gradiente crescente de polaridade obtendo-se as 

frações: Hexânica, Hex:AcOEt (9:1), Hex:AcOEt 
(7:3), Hex:AcOEt (1:1), Hex:AcOEt (4:6), 
Hex:AcOEt (3:7), Acetato de etila, AcOEt:MetOH 
(9:1), AcOEt:MetOH (7:3), AcOEt: MetOH (1:1), 
sendo concentradas em rotaevaporador 
posteriormente. 

Resultados e Discussão 

A Fase AcOEt (4,7g) foi submetida a várias coluna 

cromatográfica com Sephadex LH20 e eluidas com 

MeOH. As frações foram analisadas e reunidas por 

CCDA, com base nos seus Rfs, obtendo-se 250mg 

da substância Pc-1. A Fase CH2Cl2 (5,16g) foi 

submetida a coluna cromatográfica de sílica gel 60 e 

eluida com Hex, AcOEt e MeOH sozinhos ou em 

misturas binárias em ordem crescente de 

polaridades. Suas frações foram analisadas e 

reunidas por CCDA, com base nos seus Rfs, que 

resultou em 13,0 mg de Pc-2. As frações derivadas 

do Precipitado: Hex, Hex:AcOEt (9:1) e Hex:AcOEt 

(7:3) após analisadas e comparadas por CCDA com 

as demais foram reunidas (6,6g) e cromatografadas 

seguindo metodologia descrita anteriormente para 

Pc-2, Este procedimento levou ao isolamento de 

duas misturas de substâncias: Pc-3a, Pc-3b, Pc-4a 

e Pc-4b (30mg e 11,3mg respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

As substâncias isoladas tiveram suas estruturas 
definidas por análise dos espectros de IV; RMN

1
H; 

RMNC
13

 e
 
comparações com modelos da literatura, 

identificadas, portanto como: canferol 3-O-β-D-(6-β-
E-p-coumaroil) glicosídeo (Pc-1), 3,7-di-O-
metilcanferol (Pc-2), Estigmast-5-em-3 β-ol (β-
Sitosterol) (Pc-3a), Estigmasterol (Pc-3b), sitosterol-
3-O-β-D-glicopiranosídeo (Pc-4a), estigmasterol-3-
O-β-D-glicopiranosídeo (Pc-4b). 
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