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RESUMO 

Mikania glomerata pertencente à família Asteracea é conhecido pelo nome de guaco, e é muito utilizado 

para tratamento de doenças do trato respiratório. A M. glomerata tem como marcador químico a 

cumarina. Este trabalho possui a finalidade de aplicar a densitometria por cromatografia em camada 

delgada na quantificação de cumarina no xarope e na droga vegetal de guaco. Foram realizadas 5 

diluições do padrão do padrão de cumarina nas concentrações de 0,4mg/mL; 0,2mg/mL; 0,1mg/mL; 

0,05mg/mL e depois aplicadas na placa cromatográfica utilizando como eluente 

tolueno/diclorometano/acetona (45:25:30) e posteriormente revelada com solução a 10% de KOH em 

Etanol. Inicialmente foi avaliada a quantidade de aplicação do padrão entre 5 a 20μL. Em seguida as 

placas obtidas foram fotografadas em tratada no programa Image J® para a obtenção da equação da 

reta. As fotos foram obtidas em dias diferentes para avaliar a reprodutibilidade da técnica. Após a 

avaliação dos parâmetros foram realizadas análises químicas em amostras de xarope de droga vegetal 

de M. glomerata (guaco) Como resultado o volume de aplicação da amostra foi de 10 μL e a partir das 

diversas placas cromatográficas digitalizadas pode-se obter uma equação da reta para quantificação 

de marcadores químicos em plantas medicinais. Na planta estudada observou-se a presença de 

cumarinas no xarope e na droga com banda fluorescente de cor verde em aproximadamente Rf 0.84. 

Os resultados demonstram a presença de cumarina em xarope de guaco de 0,03mg/ml e na droga 

vegetal  0,15mg/ml. 

Palavras chaves: Mikania glomerata. Densitometria. Cromatografia. Cumarina. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A cromatografia, um dos métodos de destaque devido à facilidade como efetua 

separação, identificação e quantificação de substâncias químicas (COLLINS, 2006). 

A cromatografia é um método físico-químico que permite a separação de misturas de 

substâncias em seus componentes individuais. Esta técnica permite também obter 

informações quantitativas e qualitativas sobre as substâncias contidas em uma 

mistura (SHARAPIN, 2000). 

A técnica é largamente utilizada para identificar compostos, por comparação com 

padrões já existentes, ou para purificação, separando compostos indesejáveis em 

uma mistura reacional.  
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Para comparar e identificar compostos existe diversos tipos de cromatografia, sendo 

usado um para cada tipo específico no critério de avaliação, e esses métodos variam 

desde os mais simples até os mais sofisticados. Como cromatografia em papel, por 

centrifugação, em camada delgada, gasosa, líquida e a cromatografia supercrítica 

(VOGEL, 2002). 

Para análise de componentes de plantas requer a utilização de métodos 

cromatográficos, mais especificamente a cromatografia gasosa (CG) e a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) (DELABAYS, 1997), sendo a primeira 

uma das técnicas mais utilizadas atualmente nos laboratórios na análise quantitativa 

(VOGEL, 2002). Porém, apesar da eficiência dos métodos, no que tange ao aspecto 

quantitativo, os equipamentos analíticos utilizados são considerados de maior custo 

em comparação com outros tipos de cromatografia, como a de camada delgada 

(CCD), por exemplo.  

A cromatografia em camada delgada é utilizada para separação e identificação, após 

revelação, de pequenas quantidades do analito e é considerado rápido, pratico versátil 

e de baixo custo (SHARAPIN, 2000; DELABAYS, 1997). Sendo considerada uma 

técnica rápida, já que permite caracterizar várias amostras em um mesmo 

cromatograma, além de possibilitar análises concomitantes da amostra em questão.  

 Atualmente a quantificação de substâncias químicas por cromatografia em camada 

delgada dar-se pelo o uso da densitometria, na qual a mancha observada é 

transformada em números de pixel após a digitalização, seja por métodos fotográficos 

e/ou utilização de escâneres (RIEDO et al,2003). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Cromatografia em camada delgada  

A cromatografia em camada delgada é uma técnica de adsorção líquido-sólido, na 

qual a separação se dá pela diferença de afinidade dos componentes de uma mistura 

pela fase estacionária e fase móvel (DEGANI et al., 1998). É um método bastante 

utilizado e empregado por ser simples, rápido e econômico.  

O ambiente, saturação da fase móvel, precisa ser hermeticamente fechado e saturado 

com vapores da fase móvel (OLIVEIRA et al.,2010). 
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A CDD, como mostra a figura 1, é um método visual, ou seja, a separação das 

substâncias se dá através da velocidade que os componentes migram através da fase 

estacionária, por ação da capilaridade e a este processo dá-se o nome de eluição ou 

corrida cromatográfica.  

A fase estacionária desse método é uma camada fina de sílica geralmente, ou alumina 

e poliamida, que é escolhido e depositado sobre uma placa, que deve atuar como 

suporte inerte (PERES, 2002). Essa placa contendo a sílica, por exemplo, é colocado 

dentro de um recipiente contendo a fase móvel chamada de câmara cromatográfica, 

desse modo, o solvente elui através da placa por capilaridade até que fique por volta 

de 2 cm da extremidade superior. Ao ascender, o solvente separará os compostos por 

diferença de adsorção. 

Após a ascensão da fase móvel, é feita a revelação da placa, para dar cor as 

substâncias, com revelador químico ou em câmaras de luz ultravioleta (DEGANI et al., 

1998). 

Figura 1: Esquematização de um cromatograma obtido por CCD. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015 

2.2 Adsorventes para fins cromatográficos 

Os adsorventes são substâncias com alto poder adsortivos, um fenômeno típico de 

superfície (OLIVEIRA et al.,2010; DABROWSKI,2001). 

Em uma separação cromatográfica, as substâncias das amostras são separadas pela 

ação da fase móvel com a fase estacionária e da mesma forma as características dos 
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adsorventes é fundamental para a interpretação da análise cromatográfica (OLIVEIRA 

et al., 2010).Um dos principais adsorventes utilizados em análises cromatográficas é 

a sílica. Este material é um composto por dióxido de silício, e é encontrada na forma 

amorfa. A sílica-gel é um polímero inorgânico, e é constituído de um tipo de ácido 

silícico padronizado. Além de possuir grupos siloxamos e grupos silanois. (PRADO, 

2002; OLIVEIRA et al.,2010). 

O óxido de alumínio é o segundo adsorvente mais utilizado em cromatografias, após 

a sílica. O óxido de alumínio possui uma grande seletividade se comparada a sílica. 

2.3 Eluente 

Para a cromatografia, a escolha do eluente é importante para que a separação seja 

realizada com sucesso. O número de solvente é relativamente alto.  

A função do eluente é de deslocar substâncias em sistemas cromatográficos. Em 

cromatografia em camada delgada, a utilização pode ser em misturas com outros 

eluentes, ou usado de forma isolada (OLIVEIRA et al., 2010). Para melhor separação, 

a mistura de dois ou mais eluente promove melhor separação.   

A velocidade com que o eluente migra sobre a camada depende de alguns fatores, 

como polaridade, tensão superficial e viscosidade (OLIVEIRA et al., 2010). 

2.4 Mikania glomerata 

Mikania glomerata pertencente a família Asteracea é conhecido pelo nome de guaco, 

guaco cheiroso, cipó-caatinga, erva de cobra (NEVES; SÁ, 1991). 

A cumarina é definida como marcador químico para controle de qualidade de 

formulações a base de guaco (ANVISA, 2004). As principais técnicas para 

doseamento da cumarina é através cromatografia gasosa e líquida de alta eficiência. 

A cumarina é facilmente solúvel em etanol, clorofórmio, éter dietético e em óleos, 

porém é levemente solúvel em água. 
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2.5 Densitometria 

A cromatografia em camada delgada até 1987, era basicamente usada para analise 

qualitativa ou semi-preparativa. Contudo com o desenvolvimento de densitômetros 

modernos, a cromatografia permite análise semi-quantitativa (SHARAPIN, 2000). De 

acordo com Riedo (2003) a densitometria faz contagem do número de pontos de uma 

imagem. O número de pontos é proporcional à área da correspondente mancha, e 

desse modo, proporcionalmente correspondente à quantidade de analito presente. 

Na maioria dos métodos analíticos baseados em imagens digitais, as respostas 

analíticas são obtidas extraindo através de softwares às informações que as imagens 

carregam (MALEKI, 2004; GAIAO, 2006; LYRA, 2009; LOPEZ-MOLINERO, 2010). 

Alguns trabalhos que utilizaram imagens digitais têm sido publicados, obtidas por 

webcam, scanner, câmera digital e câmeras de celulares na determinação de 

concentrações de espécies químicas (MARTINEZ, 2008; LAPRESTA-FERNANDEZ, 

2011), porém esse campo analítico ainda é pouco explorado.  

Phattanawasin e colaboradores (2012) também utilizaram a cromatografia em camada 

fina e a densitometria para determinação e quantificação de cloridrato de sibutramina. 

Em procedimentos analíticos empregando análise de imagens, o densitômetro é 

utilizado para transformar as manchas de um cromatograma em camada fina em 

picos, medindo a área em intensidade de sinais (RIEDO, 2003). A leitura dessa 

mancha pode ser feita por transmitância ou reflectância na região do visível e do ultra-

violeta ou ainda por fluorescência (SHARAPIN, 2000). 

Para quantificar uma substância utilizando o densitômetro, um gráfico com 

concentrações conhecidas da substância a ser analisada precisa ser construída 

previamente (BRAITHWAIT, 1985).  

Para a cromatografia, a visualização da banda e sua área respectivamente, é 

importante devido a interpretação dos dados. O cálculo para medição da área 

cromatográfica é realizado para obter a quantidades de analitos na amostra analisada. 

A combinação de imagem digital e calorimetria têm oferecido altos padrões 

qualitativos e quantitativos. Isso só foi possível porque, nos últimos anos ocorreram 
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avanços nas tecnologias de fotografia digital, tanto em termos de hardware quanto no 

desempenho dos softwares, proporcionando o desenvolvimento de equipamentos de 

baixo custo e melhorias na precisão e no desempenho dos dispositivos de obtenções 

das imagens (BYRNE, 2000; GAIAO, 2006). 

2.6 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.6.1 Preparo do Padrão 

A preparação do padrão foi realizada pesando-se 10mg de cumarina em 25 ml de 

metanol, obtendo-se assim 0,4 mg/mL. A partir dessa solução foram feitas diluições 

sucessivas para obter as concentrações 0,2; 0,1; 0,05 e 0,025 mg/mL 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2005). 

2.6.2 Droga vegetal Mikania glomerata 

Como descrito na Farmacopéia Brasileira (2005), para análise da cumarina das folhas 

de Mikania glomerata foi pesado cerca de 0,1g de folhas moídas, colocado em balão 

de fundo redondo adicionando cerca de 25mL de etanol 80%. Aqueceu sob refluxo 

por 15 minutos. Foi filtrado e transferido para um balão volumétrico de 25 mL após 

resfriamento, e completado com etanol 80% o volume do balão. A amostra foi 

analisada por Cromatografia em camada delgada.  

2.6.3 Cromatografia em camada delgada 

Os padrões e as amostras foram analisados por CCD, conforme Farmacopéia 

Brasileira (2005). Foram utilizadas cromatoplacas de sílica-gel F254, com espessura 

de 250 µm. A fase móvel foi uma mistura de tolueno/diclorometano/acetona 

(45:25:30). As placas foram colocadas em cubas cromatográficas previamente 

saturadas com a fase móvel. Após o desenvolvimento cromatográfico, as placas foram 

secas e reveladas com o reagente de solução etanólica de KOH a 10% adequado 

para a visualização de cumarina por ação de radiação ultravioleta em comprimento de 

onda de 365 nm. 
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2.7 Análise Densitométrica 

Para a etapa de análise quantitativa por densitometria, foi usado o programa de 

domínio público ImageJ, que é um software para processamento e análise de imagens 

fazendo uma correlação proporcional com o número de pixels das manchas obtidas 

por CCD em diferentes concentrações. Com este software é possível exibir, editar, 

analisar, processar, salvar e imprimir imagens (RASBAND, 2011). 

A figura 2 mostra como foi feita a análise das fotos feito pelo ImageJ realizada sempre 

da mesma forma. Primeiramente o programa foi aberto e selecionado a imagem a ser 

analisada, na aba image foi selecionado em type 8bit, selecionou-se o retângulo para 

marcar as bandas e ir em analyse – select first Lane- plot Lane, aparecerá as bandas 

e para separá-las é preciso selecionar linha e selecionar wand para contabilizar os 

pixels e como resultado a área de cada banda.  

Figura 2: Contagem do número de pixels pelo ImageJ. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015 

As placas cromatográficas foram reveladas em câmara de ultravioleta de 365mn e as 

imagens foram obtidas por fotografia (máquina fotográfica Canon) mantendo sempre 

a mesma distância, luminosidade do ambiente e configuração da máquina digital 

sempre em modo macro e sem flash. Os cromatogramas foram obtidos em triplicatas 

em dois dias diferentes, para avaliar os resultados e suas divergências.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção, são descritos os resultados da análise quantitativa em cromatografia em 

camada delgada do padrão de cumarina e do extrato da planta da Mikania glomerata, 

além da determinação do fator de retenção, análise cromatográfica da droga vegetal 

e determinação da concentração. 

Primeiramente, foram feitas aplicações com diferentes volumes de padrões de 

cumarina na placa cromatográfica. Foram aplicados com 15; 10 e 5µL com auxílio de 

uma seringa (figura 3) de solução padrão de cumarina. Desse modo, foi observado 

que o volume de 10µL as manchas ficaram separadas e bem visuais. Assim as 

eluições foram feitas no dia 22/05/2013 e no dia 17/07/2013 no mesmo padrão. 

Figura 3- CCD de aplicação de 15,10 e 5 µL do padrão de cumarina- Eluente: Tolueno- 

diclorometano-acetona (45:25:30). Revelador: KOH10% solução alcoólica sob luz  365nm

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015 

 

3.1 Análises Densitométricas 

3.1.1 Primeira eluição 

Foram obtidos cromatogramas em triplicatas e com auxílio do programa de software 

gratuito ImageJ, foi possível obter a área da mancha em pixels de acordo com cada 

concentração, dessa forma foi possível obter a curva de calibração.  

 

 

 

   0,4        0,2      0,1    0,05     0,025    0,4        0,2      0,1    0,05     0,025 

Padrão de Cumarina 
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Figura 4- CCD do padrão de cumarina- Eluente: Toluneo- diclorometano-acetona (45:25:30). 

Revelador: KOH10% solução alcoólica sob luz  360nm 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015 

Foram realizadas três eluições, e as placas foram fotografadas para a análise 

quantitativa. A análise quantitativa da imagem foi realizada que contabilizou os pixels 

de cada banda originando a área da mancha, como mostra a tabela 1. A partir dos 

dados da tabela foi calculado o R (regressão linear) de cada placa. 

Tabela 1 - Determinação das áreas obtidas a partir da análise da CCD dos padrões de cumarina para 

o dia 22/05/2013. 

*CV: Coeficiente de variação *Experimentos obtidos em triplicatas 

Foi observado que para todas as placas o R>0,9 que estabelece uma correlação 

fortissíma( BRITO, 2003), evidenciando a qualidade da curva obtida. 

 

 Placa 1* Placa 2* Placa 3*    

C (mg/ml) Área (Pixel) 1 Área(Pixel) 2  Área(Pixel) 3 Média Desvio 
Padrão (±) 

CV 

 
 

0,4 
98 97 98 98 0,58 

 
 

0,005 
0,2 

71 73 70 71 1,53 0,02 

0,1 
58 61 62 60 2,08 0,03 

0,05 
35 38 39 37 2,08 0,06 

0,025 
21 25 26 24 2,64 0,11 

 
Regressão 

Linear 
 

0,910 0,900 0,907 0,906  
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3.1.3 Segunda eluição 

Para obter o máximo de exatidão e confiabilidade, mais testes foram realizados no dia 

17/07/2013. 

Para a análise cromatográfica desse dia, a solução de KOH 10% foi refeita para ser 

aplicado na etapa de revelação. As análises foram feitas em triplicatas. Após todas as 

etapas de aplicação do padrão na placa, e todo processo de revelação, as placas 

foram fotografadas e analisadas pelo programa ImageJ. 

Figura 5- CCD do padrão de cumarina- Eluente: Tolueno- diclorometano-acetona (45:25:30). 
Revelador: KOH10% solução alcoólica sob luz  360nm 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015 

As áreas calculada pelo ImageJ das fotos acima (figura 5), são mostradas na tabela a 

seguir. 

Tabela 2- Determinação das áreas obtidas a partir da análise da CCD dos padrões de cumarina para o 

dia 17/07/2015. 

 Placa 1 Placa 2 Placa 3    

C (mg/ml) Área 1 Área 2 Área 3 Média Desvio 

Padrão (±) 

Coeficiente de 

Variação 

0,4 86 92 94 91 4,16 0,04 

0,2 65 75 75 72 5,77 0,08 

0,1 46 57 58 54 6,65 0,12 

0,05 34 42 44 40 5,29 0,13 

0,025 24 30 32 29 4,16 0,14 

0,4      0,2       0,1      0,05    0,025 0,4      0,2       0,1      0,05    0,025 
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Regressão 

Linear 
0,951 0,9132 

 

0,9206 

   

 0,9294 
 

 

 

*CV: Coeficiente de variação *Experimentos obtidos em triplicatas 

 Obteve o R>0,92, assegurando uma linearidade próxima do valor máximo. 

3.2 Análises das fotos em dias diferentes 

As análises quantitativas do padrão de cumarina foram realizadas em dois dias 

diferentes para assegurar maior confiabilidade aos testes.  

Em todos os testes, foi o obtido o coeficiente de correlação (R2) maior que 0,9. O 

coeficiente de correlação permite mostrar a qualidade da curva obtida, pois mede a 

dispersão de pontos experimentais. Quanto mais próximo de 1, menor os erros obtidos 

no experimento, menor a dispersão dos pontos experimentais (RIBANI,2004; BRITO, 

2003). 

A curva de linearidade não foi à mesma em todas as corridas, e não teve como 

resultado um valor perfeito, provavelmente devido alguns erros sistemáticos, como: 

borrifação do revelador, quantidade de revelador utilizado, repetições não aplicadas 

em uma mesma placa. Para confirmar estatisticamente que os resultados são 

confiáveis, foi aplicado o test t para as médias dos dias 22/04 e do dia 17/05/2013. O 

test t para as duas médias calculadas tem como resultado o valor de t critico maior 

que o valor de t calculado, ou seja, o valor de Ho (hipótese nula) não pode ser rejeitado, 

não há uma diferença estatisticamente significante entre os dois tratamentos e o valor 

de p ou significância da estatística é o valor informado na saída dos softwares 

estatísticos. Esse número é, portanto, uma probabilidade que deve ser comparada ao 

nível de significância adotado, como o valor de p encontrado é maior que o valor de 

significância (5%) os dados são estatisticamente aceitos. 

3.3 Teor de Cumarina na Planta 

3.1.2 Teor de cumarina presente na folha de Mikania glomerata 
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A análise por cromatografia em camada delgada (CCD) foi realizada com as frações 

de extrato seco das folhas de Mikania glomerata. Todo processo foi realizado da 

mesma forma como feita no padrão de cumarina. 

A foto a seguir, mostra o resultado da cromatografia feita após revelação. 

Figura 6- CCD do da planta Mikaniaglomerata- Eluente: Tolueno- diclorometano-acetona (45:25:30). 

Revelador: KOH10% solução alcoólica sob luz  360nm 

 

Com o programa ImageJ, foi possível detectar a área de cada mancha, como mostra 

tabela seguir:  

Tabela 3: Área encontrada para a droga vegetal 

 
Área Extrato(pixel) 

 
55 

  

Para obter a concentração da droga vegetal, foi usado os gráficos referentes a média 

do padrão de cumarina dos dias 22/6 e 17/07.  

Aplicando a equação; Y=a+bx para o gráfico da média do dia 22/06/2013, obteve-se 

teores de cumarina de 0,138mg/mL e 0;143mg/mL respectivamente. 

Tabela 4: Teor de cumarina total em extrato de Mikania glomerata 

Área da Ámostra da droga vegetal Concentração de 
Cumarina (mg/mL) 

Média da 
Concentração (mg/mL) 

 
55 

 
0,138 
0,143 

 
0,1405 
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Após o desenvolvimento do cromatograma obteve-se como resultado o Rf com o valor 

de 0,8, próximo ao valor de Rf do padrão de Cumarina de 0,84. Apresentou também 

uma zona fluorescente verde clara, como apresentado nas fotos dos padrões de 

Cumarina. O mínimo de cumarina que deveria ser encontrado seria de 0,1 mg/mL 

(FARMACOPÉIA, 2005) 

Portanto, através da análise semi-qualitativa por cromatografia em camada delgada, 

é possível comprovar a presença de Cumarina.  A cumarina (1,2-benzopirona), é um 

dos principais constituintes da Mikania glomerata e é definida como marcador químico 

para controle de guaco(ANVISA,2004). 

Possíveis erros, como evaporação do solvente, quantidade de revelador borrifado de 

forma desigual, entre outros, justificam as diferenças encontradas dos valores da 

concentração da referência do padrão. Essas diferenças podem gerar diferenças na 

leitura, principalmente quando todas as leituras são feitas em corridas feitas em placas 

cromatográficas diferentes. As aplicações foram feitas em seringas manualmente. 

Durante a borrifação do revelador, a quantidade pode ter sido desigual, interferindo 

na quantidade de cumarina detectada na densitometria.  

As análises quantitativas de matéria vegetal podem ser realizadas através de leituras 

de placas cromatográficas, quantificando a cumarina através da densitometria, como 

realizado neste trabalho, comprovando a qualidade dos experimentos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O uso da densitometria aplicada na cromatografia em camada delgada para 

determinar a cumarina como um marcador químico foi eficaz na quantificação do 

padrão de cumarina nas concentrações a partir de 0,1mg/mL e eficaz na detecção de 

cumarina no xarope de guaco e da droga vegetal, tendo como auxilio o programa 

ImageJ através de imagens fotográficas das placas de CCD .  

O método para a quantificação da cumarina apresentou parâmetros de desempenho 

relevantes aos objetivos do trabalho e estão em conformidade. O método mostrou-se 

viável devido à simplicidade e o baixo custo. Outra vantagem que pode ser destacado 

que também favorece sua aplicação em análises de rotina seria a minimização no 

consumo de reagente (10μL). 
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A partir dos resultados obtidos, é possível identificar cumarina nos extratos realizados, 

os dados da análise cromatográfica permitiram determinar o teor de cumarina, 

entretanto é necessário que sejam feitas adequações ao método aplicado, como 

aplicando concentrações acima de 0,1mg/mL, para quantificação com maior eficácia, 

ou aumento da quantidade da amostra nas aplicações. 

Portanto, pode-se concluir nas condições deste experimento, que o método é eficaz 

adequando o precesso, além de ser um método extremamente simples e barato. 
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