
E-mail para contato: maglyra@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO RECIFE

Autor(es): Magaly Andreza Machado Marques de Lyra

Palavra(s) Chave(s): Catharanthus roseus; fitoquimica; caracterização;

Título: CARACTERIZAÇÃO FÍTOQUÍMICA E FÍSICO-QUÍMICA DOS EXTRATOS DA CATHARANTHUS ROSEUS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE FITOCOSMÉTICO

Curso: Farmácia

Saúde

RESUMO

Fitocosmético pode ser definido como o cosmético que contém ativo natural, de origem vegetal, seja um extrato, óleo ou óleo essencial, cuja 
ação define a atividade do produto. Um fitocosmético deve passar por todas as etapas de pesquisa: proposição, criação e desenvolvimento, 
incluindo os testes de estabilidade, para assegurar a atividade durante toda sua vida útil. Os extratos vegetais, em função de sua rica composição 
e propriedades medicinais têm tido grande interesse na área cosmética. Diversas plantas são utilizadas para vários fins terapêuticos, entre eles 
tem as de atividades antifúngicas, que são de grande necessidade da população brasileira. O vegetal Catharanthus roseus, conhecida no Brasil 
como vinca, boa noite, vinca de gato, é utilizada popularmente no combate a várias doenças, incluindo infecção fúngica, como por exemplo a 
candidíase. O objetivo da pesquisa foi realizar a caracterização fitoquímica e físico-química dos extratos da Catharanthus roseus para o 
desenvolvimento de fitocosmético. A amostra vegetal foi coletada no distrito da cidade São Vicente Férrer, conhecido como Siriji, localizado no 
estado de Pernambuco. A obtenção dos extratos foi através do método de maceração, onde a planta ficou inserida no álcool em um recipiente 
fechado por oito dias, com leve agitação. Após essa etapa, foi realizado o processo de filtração do extrato. Na realização da fitoquímica, pesou-se 
0,5g da planta seca (pó) em um erlenmeyer e adicionou 25mL de metanol levando em seguida para a chapa aquecedora (Fisatom modelo 752A) 
por 15 minutos a 80ºC. Após este processo, foi filtrado em algodão e levado a banho-maria por 5minutos para o material tornar-se mais 
concentrado para prospecção fitoquímica por cromatografia de camada delgada (CCD). Aplicaram-se alíquotas (10μL) do extrato metanólicos em 
placas cromatográficas de gel de sílica, empregando-se diversos sistemas eluentes e reveladores adequados. Os resultados demonstraram 
positivo para alcaloides com Fator de Retenção (Rf) de 0,51 e 0,57; mostrando assim coloração característica deste metabólito (alaranjado). No 
teste para flavonoides, tem-se como resultado bandas de coloração azuladas (derivados de cinâmicos), esverdeadas(flavonoides) e uma banda de 
coloração vermelha com Rf de 0,85. Esta última sugere a presença de antocianidinas.  Para taninos condensados, a amostra não apresentou 
catequinas, onde a mesma não demonstrou a cor característica do padrão(avermelhado) e manifestou um Rf de pequena eluição comparado com 
o padrão impossibilitando assim, o seu cálculo. Já para taninos hidrolisados, sugere-se a presença de polifenois, uma vez que, ficou com a 
coloração característica do padrão(azul), onde seu Rf foi de 0,71. A média do pH verificado nas soluções do extrato foi de 6.08, próximo a 
neutralidade. A densidade média das amostras analisadas foi 0,994, valor próximo ao da água, a qual está presente nos extratos hidroetanólicos. 
Portanto, os extratos avaliados, estão dentro dos parâmetros estabelecidos e de acordo para a incorporação em uma formulação fitocosmética.
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