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RESUMO  

 

Os ácidos ursólico e oleanólico, ambos triterpênicos, são majoritários em extratos de 

Ixora coccinea, o isolamento desses ácidos a partir de extratos brutos é usualmente realizado 

por cromatografia em coluna de sílica ou partição liquido-liquido, ambas com problemas 

experimentais, como a formação de emulsões. Para o isolamento dessas substâncias ácidas, 

empregou-se a cromatografia de adsorção em sílica, utilizando sílica impregnada com KOH, 

uma técnica que tem se mostrado eficiente no isolamento de ácidos. Os extratos preparados 

com flores secas de Ixora coccinea na cor vermelha renderam em torno de 8,5%. Realizaram-

se testes de solubilidade dos extratos em diferentes solventes, mostrando-se totalmente solúvel 

em metanol, etanol e hexano. Nos 4 experimentos de cromatografia em coluna de sílica 

impregnada com KOH, realizados em triplicatas, observamos que a retirada de hexano não 

interfere no nosso objetivo.  E em busca de solventes com menor toxicidade, efetuamos a troca 

de metanol por etanol na extração dos ácidos, mostrando-se eficiente através das análises por 

cromatografia em camada delgada. Testes em triplicatas comprovam que os ácidos majoritários 

são extraídos em pH 4 após a partição, ácidos estes que serão identificados por cromatografia 

em fase gasosa acoplada à detectores de ionização de chama (CG-DIC) e por cromatografia 

em fase gasosa acoplada à espectrômetro de massas (CG-EM), para a obtenção dos espectros 

de massas. 



 

 

ABSTRACT 

 

  Ursolic and oleanolic acids, triterpene both are in majority Ixora coccinea extract, 

isolation of these acids from crude extracts is usually accomplished by chromatography on silica 

or liquid-liquid partition column, both experimental problems such as the formation of emulsions. 

For the isolation of these acidic substances, employed to adsorption chromatography on silica 

using KOH impregnated with a technique that has proven effective in isolation acids silica. 

Extracts prepared with dried flower Ixora coccinea in red color yielded around 8.5%. Were 

performed solubility in different solvents extracts of tests, being totally soluble in methanol, 

ethanol and hexane. In 4 experiments chromatography on silica impregnated with KOH, 

performed in triplicate, we observed that the removal of hexane does not interfere with our goal. 

And in search of solvents with less toxicity, we made the exchange of methanol for ethanol in the 

extraction of acids, showing himself through the efficient analysis by thin layer chromatography. 

Tests have shown that in the majority triplicate acids are extracted at pH 4 after partition, these 

acids will be identified by gas chromatography coupled to ionization (GC-FID) detectors and 

flame gas phase by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) for obtaining 

the mass spectra. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os ácidos ursólico e oleanólico, ambos triterpênicos e majoritários em extratos de Ixora 

coccinea, já foram muito investigados quanto ao seu amplo espectro de atividades biológicas, 

onde se destacam as atividades: antiinflamatória (Liu, 1995), antineoplásica (Tokuda et al., 

1986; Pisha et al., 1995), antimicrobiana (Sattar et al., 1995) e hepatoprotetora (Saraswat et al., 

1996). Estes ácidos apresentam uma baixa toxicidade, sendo, inclusive, utilizados como 

aditivos em bebidas, alimentos e em cosméticos (Leung& Foster, 1996). No entanto, a 

disponibilidade desses ácidos para aplicação na composição de medicamentos exige a 

purificação destas substâncias. 

O isolamento de ácidos carboxílicos, sejam graxos ou terpênicos a partir de extratos 

brutos, é usualmente realizado por partição e extração ácido-base, com grande dificuldade 

prática originada da formação de emulsões, em especial para triterpenos. Para o isolamento 

dessas substâncias ácidas, a cromatografia de adsorção em sílica tem sido bastante 

empregada, embora seu uso seja limitado, já que os grupos silanóis presentes em sua 

superfície, possam promover a adsorção irreversível destes compostos polares (Jewel et al., 

1972; Radke et al., 1980; Willsh et al., 1997). Na tentativa de melhorar a recuperação desses 

ácidos, muitos estudos tem utilizado sílica impregnada com KOH (Nascimento et al., 1999; 

Camarão et al., 1990; Lanças et al., 1996), uma técnica que tem se mostrado eficiente, mas que 

vem sendo usada, sem um delineamento experimental bem definido, com diversas variáveis 

sendo modificadas em cada trabalho científico publicado. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar quais parâmetros interferem na 

eficiência da metodologia de cromatografia de adsorção em sílica impregnada com KOH, 

realizar todo o aprimoramento e otimização desta metodologia para a separação do ácido 

ursólico e de outros ácidos de importância farmacológica presentes nos extratos das flores de 

Ixora coccinea buscando o uso de solventes de menor toxicidade. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Ixora coccinea Linn (sin. Ixora grandiflora) é uma espécie pertencente à Família 

Rubiaceae. Diferentes partes dessa planta são utilizadas na medicina tradicional devido às suas 

atividades anti-inflamatória, antimicrobiana, antinociceptiva e antimitótica. Essas atividades 

biológicas podem estar diretamente relacionadas com seus constituintes isolados ou pelo 

conjunto dos constituintes presentes nos extratos, sendo necessário conhecer esses 

constituintes.  

Nos extratos das flores, especificamente, os constituintes majoritários são o ácido 

ursólico e outros ácidos triterpenóides (Annapurna et al., 2003). Estudos fitoquímicos 

comprovam que outros compostos como lupeol, o ácido oleanólico, o ácido esteárico, o ácido 

oleico e o ácido linoléico estão presentes em extratos de Ixora coccinea (Ragasa et al., 2004; 

Ayyanar & Ignacimuthu,2009; Baliga & Kurian, 2012). 

Sumathy (2011) obteve um extrato de Ixora coccinea a partir de soxlet, usando 

extrações sucessivas com éter de petróleo, acetato de etila e metanol, os extratos concentrados 

em evaporador rotativo e secos em dessecadores a vácuo. Foram feitas análises por 

cromatografia em camada delgada usando uma proporção de clorofórmio e metanol (95:5), 

como eluentes. Nesse trabalho foi possível verificar a presença majoritária de acido ursólico.  

Uma das técnicas mais utilizadas para o isolamento de ácidos triterpenóides são as 

colunas cromatográficas, formadas por duas fases: a fase estacionária, onde as mais utilizadas 

são sílica e alumina, e a fase móvel. 

Em 1962, McCarthy & Duthie propuseram o uso da sílica impregnada com KOH para a 

separação de ácidos graxos. Ramljak e colaboradores (1977) adaptaram a metodologia 

proposta por McCarthy & Duthie (1962), para a separação de ácidos a partir de asfaltos. 

Enquanto, Pinto et al (1997), Braga et al (1998) e Pinto et al (2000) adaptaram a metodologia 

para a obtenção de frações ácidas de óleos de Vellozia flavicans e Copaifera cearensis. 

Todas essas metodologias foram descritas como eficazes para o isolamento de 

diferentes tipos de ácidos, das mais diversas origens, mas nenhuma delas observou o impacto 

do uso de diferentes solventes no preparo da solução saturada de KOH, usado para a 

impregnação da sílica e a importância do uso de solventes de menor toxicidade nas colunas 

cromatográficas. 
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Para Barros Neto (1996) o planejamento fatorial é o mais indicado quando se deseja 

estudar os efeitos de duas ou mais variáveis de influência, sendo que em cada tentativa ou 

réplica, todas as combinações possíveis dos níveis de cada variável são investigadas. Planejar 

experimentos é definir uma sequência de coletas de dados experimentais para atingir certos 

objetivos. 

Dentre os diversos tipos de planejamento experimental, o sistema de planejamento 

fatorial destaca-se, pois permite avaliar simultaneamente o efeito de um grande número de 

variáveis, a partir de um número reduzido de ensaios experimentais, quando comparados aos 

processos univariados (PERALTA-ZAMORA et al., 2005) 

Com o isolamento dos diferentes tipos de ácidos é necessário utilizar um método de 

análise para o acompanhamento e optamos pela cromatografia em camada delgada (CCD). 

Para Degani, a CCD, por ser um método simples, rápido, visual e econômico, é a técnica 

escolhida predominantemente. 

O monitoramento do isolamento dos ácidos pode ser realizado por cromatografia em 

fase gasosa acoplada à detectores de ionização de chama (CG-DIC), para a análise 

quantitativa e determinação dos índices de retenção; e por cromatografia em fase gasosa 

acoplada à espectrômetro de massas (CG-EM), para a obtenção dos espectros de massas. 



4 

 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

Foram realizadas coletas de Ixora (nas cores vermelha, amarela e laranja) em 

residências particulares em diferentes pontos da cidade de Manaus (AM). As flores coletadas 

foram secas ao ar livre por 48 horas. Os extratos foram feitos por maceração a frio e na 

ausência de luz. Optou-se em seguir o processo de extração descrito na literatura, Pinto et al 

(2000), onde as flores eram submetidas à maceração por 48 horas.  

Inicialmente foram testadas a solubilidade dos extratos e a capacidade de absorção e 

impregnação da sílica com soluções de hidróxido de potássio em diferentes concentrações. 

Posteriormente foi realizado o isolamento dos ácidos por colunas cromatográficas e o 

acompanhamento da separação dos constituintes da amostra por polaridade usando 

cromatografia em camada delgada. 

A solubilidade dos extratos foi testada em hexano (C6H14), diclorometano (CH2Cl2), 

etanol (EtOH), metanol (MeOH), acetato de etila (AcOEt) e clorofórmio (CHCl3)  afim de 

determinar o melhor solvente para a diluição dos extratos. Para as análises por cromatografia 

em camada delgada as amostras foram diluídas em metanol. 

Antes da impregnação da sílica foram realizados testes por titulação volumétrica, a fim 

de determinar a concentração real das soluções de hidróxido de potássio (KOH), que foram 

anteriormente padronizadas com biftalato de potássio. Para confirmar a concentração dessas 

soluções de KOH realizamos a titulação com ácido clorídrico (HCl), anteriormente padronizado. 

Na metodologia usada, 200 g de sílica, 70-230 mesh, são adicionados 400 ml de uma 

solução saturada de KOH e isopropanol (50g KOH para 1 litro de isopropanol), essa solução foi 

filtrada em papel de filtro comum e a sílica foi seca em estufa. 

Os experimentos de cromatografia em coluna com sílica impregnada foram feitos em 

triplicatas variando alguns componentes como a quantidade de solvente, a troca do metanol por 

etanol, e a retirada do primeiro eluente (hexano) utilizado na metodologia proposta por Pinto 

(2000), a metodologia de partida. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

4.1. COLETA DO MATERIAL VEGETAL, PREPARO DOS EXTRATOS E RENDIMENTOS. 

Flores amarelas, laranjas e vermelhas foram coletadas e após a secagem vegetal por 48 

horas ao ar livre, em temperatura ambiente, teve-se um total de 236,9396 g de flores secas. 

Sendo 12,1036 g de flores amarelas, 12,102 g de flores laranja e 212,734 g de flores 

vermelhas.  

 Para o preparo dos extratos, as flores secas foram então submetidas a maceração a frio 

em etanol por 48 horas, após esse período o solvente foi filtrado, evaporado em evaporador 

rotatório e depois secos ao ar livre.  

Obteve-se ao todo 20,4967 g de extratos secos, que foram submetidos a testes de 

solubilidade em determinados solventes, como segue na tabela abaixo: 

Tabela 1: Solubilidade dos extratos. 

 

Tabela 2: Massas e rendimentos. 

  

4.2. PREPARO DA SÍLICA IMPREGNADA COM KOH. 

 

Inicialmente, a ideia proposta era de testar diferentes solventes, em diferentes 

concentrações, para preparar a sílica impregnada com KOH. A metodologia de partida seria 

a de Pinto et al (1997), que utilizava uma solução saturada de KOH em 

isopropanol/clorofórmio. Uma das tentativas de modificação dessa metodologia foi a 

Insolúveis Parcialmente solúveis Solúveis 

Diclorometano e 

clorofórmio 

Acetato de etila Etanol, hexano e metanol 

 Peso flores secas (g) Peso extrato (g) Rendimento (%) 

Flores Amarelas 12,1036 1,0315 8,52  

Flores Laranjas 12,102 0,9739 8,04 

Flores Vermelhas 212,734 18,4913 8,69 
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substituição da solução saturada de KOH em isopropanol/clorofórmio por uma solução 

aquosa com 5% de KOH. 

 Antes da impregnação da sílica foram realizados testes a fim de determinar a 

concentração real das soluções de hidróxido de potássio que seriam usadas. Essas 

soluções de KOH foram padronizadas com biftalato de potássio e para confirmar a 

concentração dessas soluções realizamos a titulação das mesmas com soluções de ácido 

clorídrico (HCl), anteriormente padronizadas 

Os resultados encontrados não permitiram a confirmação da concentração real do KOH 

nessas soluções, inviabilizando a determinação dessa variável por esse método. Após 

inúmeras tentativas, optou-se por empregar a metodologia usada por Pinto et al (2000) que 

foi adaptada, e não continha clorofórmio, em virtude da busca por uma metodologia de 

menor toxicidade. 

 

4.3. ISOLAMENTO DOS ÁCIDOS A PARTIR DAS COLUNAS CROMATOGRÁFICAS. 

Em todos os experimentos 50 g de sílica foram ativadas por duas horas em estufa, a 

temperatura de 150 ºC,  depois transferida para uma coluna de vidro e lavou-se com 150 mL do 

primeiro eluente. O extrato (0,5 g) foi então aplicado ao topo da coluna e eluída 

sucessivamente. 

 Experimento 1 

Os eluentes da primeira coluna foram 1000 mL de hexano, 1000 mL de diclorometano 

(CH2Cl2), coletados a cada 200 mL, e 500 mL de metanol (MeOH), coletados a cada 100 mL, 

totalizando 15 frações. 

As frações obtidas em diclorometano e hexano foram concentradas e depois de secas, 

foi realizada a análise CCD, com a amostra diluída em metanol e eluída utilizando o sistema de 

solvente hexano:acetato de etila (70:30) por 5cm. Nas frações de hexano não observamos a 

presença de nenhuma substância como pode ser observado na figura 1. Já na fração de 

diclorometano, pode-se observar a presença de algumas substâncias. 
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Figura 1: a) frações da coluna de hexano b) frações da coluna de diclorometano 

Concentrou-se as fraçoes de MeOH em evaporador rotatório para um quarto do volume 

inicial, então foi feita uma partição com o objetivo de acidificar a fração. Por ser uma coluna 

básica, o ácido fica retido na forma de sal, então é realizada a acidificação com HCl seguida de 

uma partição liquido-liquido de cada uma das 5 frações de metanol. 

Inicialmente adicionou-se água com o intuito de dissociar o sal, e foi acrescentado, aos 

poucos, ácido clorídrico (um molar), para acidificar a solução a um pH médio. Após acidificar a 

um o pH 4,  acrescentou diclorometano, para que o ácido fosse extraído. A parte aquosa da 

partição foi descartada. Na figura 2 observamos a separação das fases. 

 

 

Figura 2: partição, com a separação das fases. 

As frações metanólicas após a partição, foram concentradas e depois de secas foram 

diluídas em metanol e aplicadas a cromatografia em camada delgada, utilizando o sistema de 

solvente hexano:acetato de etila:clorofórmio (40:40:20) como eluente. Observamos a presença 

de substancias apenas nas frações 1 e 2, como verificamos na figura 3. 

Fração Aquosa 

Fração de diclorometano  
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Figura 3: frações da coluna de metanol 

 Experimento 2  

Em busca da otimização da metodologia e o uso de solventes mais baratos e com 

menor toxicidade, optamos pelo mesmo procedimento do experimento 1, trocando apenas o 

metanol por etanol. Neste experimento usamos 1000 mL de hexano e 1000 ml de 

diclorometano, coletados a cada 200 mL e 500 mL de etanol, coletados a cada 100 ml, com um 

total de 15 frações.  

As frações de hexano e diclorometano foram concentradas e quando secas analisadas 

por CCD seguindo o mesmo procedimento do experimento 1. As frações etanolicas foram 

concentradas e realizadas partições como já descrito anteriormente. 

Assim como no experimento 1, as CCD das frações de hexano não apresentaram  

nenhuma substância. Na fração de diclorometano podemos visualizar as mesmas substancias 

(figura 1) e na fração de etanol observamos as mesmas substancias presente na fração 

metanolica (figura 3). 

 

Figura 4 : a) frações de hexano b) frações  de diclorometano c) frações de etanol 

 

 Experimento 3 
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Como foi observado no experimento 1 e 2, as frações de hexano não apresentaram 

nenhuma substância, então optou-se por diminuir a quantidade de hexano nesse experimento. 

Usou-se 500 mL de hexano, 1000 mL de diclorometano e 300 mL de metanol, todos coletados a 

cada 100 mL, totalizando 18 frações. 

Comparando com os experimentos 1 e 2 continuou a observar ausência de substancia 

nas frações hexânicas, a presença de algumas substancias semelhantes em diclorometano e 

na fração metanólica a presença das mesmas substancias. 

 

Figura 5 : a) frações de hexano b) frações  de diclorometano c) frações de metanol 

 Experimento 4 

Como nos experimentos 1,2 e 3 foi constatado a ausência de substancias na parte 

hexanica, optamos em retira-lo. Neste experimento permanecemos com 1000 mL de 

diclorometano e 300 mL de metanol, coletados a cada 100 mL, com um total de 13 frações. 

 

Figura 6: frações da coluna de metanol 

  

Como podemos verificar a CCD de diclorometano ficou com os mesmos aspectos da 

CCD do experimento 3 e a do metanol continuou com as mesmas duas substancias aparente 

nas frações 1 e 2. 

No total foram feitos 12 experimentos de colunas cromatográficas, cada experimento foi 

feito em triplicata, faltam 6 experimentos, sendo estes o experimento 3 e 4 trocando o metanol 

por etanol. 
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5. CONCLUSÔES 

 

Levando em consideração as variáveis em estudo nesse projeto, a troca do metanol por 

etanol, nas colunas cromatográficas para isolar a fração acida, foi satisfatória já que observou a 

presença das mesmas substâncias nas análises por cromatografia em camada delgada.  

Como o acido ursólico é majoritário acreditamos que essa seja a substância presente 

nas frações de metanol e etanol. A confirmação da substância será determinada com a 

cromatografia em fase gasosa acoplada à detectores de ionização de chama (CG-DIC), para a 

análise quantitativa e determinação dos índices de retenção; e por cromatografia em fase 

gasosa acoplada à espectrômetro de massas (CG-EM), para a obtenção dos espectros de 

massas. 

A fração isolada por ser ácida pode danificar a coluna cromatográfica usada na 

determinação da substância. Para que isso não ocorra à fração precisa ser medulada ou 

esterificada transformando o ácido em éster e assim ser possível a identificação dos 

compostos, no entanto o reagente esterificante comprado não foi entregue a tempo das 

análises serem feitas.  

O presente trabalho abre perspectivas para a utilização de solventes de menor 

toxicidade no isolamento de substâncias ácidas. 
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