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Introdução 

Formulações fitoterápicas contendo extratos de 
plantas como, por exemplo, espécies do gênero 
Morus, são muito utilizadas no alívio dos sintomas 
do climatério. Sua ação se deve à presença de 
fitoestrógenos – metabólitos secundários que 
mimetizam a ação do estrogênio.  É cada vez mais 
crescente o número de mulheres que recorrem às 
formulações fitoterápicas como alternativa para as 
terapias de reposição hormonal. Dessa forma, 
métodos analíticos para caracterização química dos 
extratos vegetais são importantes para o seu 
controle de qualidade. Os métodos empregados 
com essa finalidade são baseados em cromatografia 
líquida de alta eficiência (CLAE) ou de ultraeficiência 
(CLUE). Devido ao tempo gasto para analisar ou 
preparar essas amostras complexas, o presente 
trabalho propõe o desenvolvimento de um método 
analítico rápido por HPTLC1 para caracterizar os 
extratos vegetais de folhas de Morus sp 
empregados em formulações fitoterápicas no 
tratamento do climatério. 

Resultados e discussão 

Os extratos hidroalcoólicos (5, 50 ou 95% em álcool) 
utilizados no desenvolvimento do método analítico 
foram preparados a partir de folhas secas de Morus 
sp. Volumes de 1,5 µL de amostra foram aplicados 
em cromatoplacas 0,2mm nanosílica gel 60, com 
revelação por ácido sulfúrico 20% (em MeOH) e luz 
ultravioleta (254nm e 366nm). O procedimento de 
Reich e Schibli2 foi usado para otimizar as condições 
cromatográficas. Foram testados solventes puros, 
escolhidos conforme a classificação de seletividade: 
EtOEt (I), MeOH (II), THF (III), Ch2Cl2 (V), AcOAc 
(VI), PHE-CH3 (VII) e CHCl3 (VIII). A avaliação dos 
resultados considerou a seletividade e a força do 
solvente. 
Os resultados mostraram que os solventes com 
índice de polaridade inferior a 4 (tolueno, éter e 
diclorometano) foram extremamente fracos e não 
promoveram a eluição dos compostos presentes 
nos extratos com 5 e 50% de álcool. Para o extrato 
com 95% de álcool, apenas o tolueno apresentou 

este comportamento. Metanol foi o único solvente 
puro que levou a bons Rf e pouca amostra na zona 
de aplicação. A partir dos resultados obtidos na 
triagem inicial, diferentes combinações de solventes 
foram testadas com o objetivo de se obter valores 
de Rfs satisfatórios. Um dos melhores resultados foi 
obtido com a composição abaixo: 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fig. 1 . Análise de extratos hidroalcoólicos de Morus sp 
(1- 5%, 2 – 95%, 3- 50% de álcool) por HPTLC. Eluição: 
AcOAc/HCOOH/H3CCOOH/H2O (10:1:1:3). Detecção: A:  
254nm, B:  365nm, C: luz branca, H2SO4 20% em MeOH, 
D: 365nm, H2SO4 20% em MeOH 
 
As mesmas análises (iniciais e na condição 
mostrada na figura 1) foram feitas em placas de 
TLC nas quais se observou o mesmo número de 
bandas, porém com uma resolução muito mais 
baixa. Por isso, as placas de HPTLC foram 
escolhidas para o desenvolvimento do método. 
Embora a composição seja semelhante à proposta 
de Reich e Schibli2 para uma triagem inicial de 
flavonoides, as condições mostradas foram obtidas 
por otimização experimental variando-se as 
composições das misturas em teste. 

Conclusões 

O método analítico desenvolvido se mostrou uma 
alternativa rápida e eficiente para uma avaliação 
inicial da composição química de extratos vegetais 
para formulações fitoterápicas. 
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