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Resumo: Foram obtidos extratos aquosos e 

acetona/água de barbatimão, sementes de jambolão 

maduro, jambolão verde, semente de uva, amoras verdes 

e maduras e sementes e cascas de jabuticaba visando à 

verificação da presença de proantocianidinas. Após a 

obtenção dos mesmos, foi realizada a avaliação da 

presença destas substâncias e, o extrato aquoso de 

barbatimão e os extratos acetona/água de sementes uva, 

amoras maduras e sementes de jabuticaba foram 

fracionados em sílica gel 60 visando o enriquecimento 

das frações, sendo o extrato de barbatimão o que se 

mostrou a maior concentração de proantocianidinas. 

 

1. Introdução 
No início do século passado, os recursos 

terapêuticos disponíveis para aplicação na área médica 

eram constituídos por plantas e extratos vegetais, sendo 

que, com o desenvolvimento da tecnologia, os 

chamados “princípios ativos” começaram a ser isolados 

e, a partir daí, aumentaram os estudos na área de 

produtos naturais e surgiram várias aplicações 

biotecnológicas. [1] 

Neste contexto, devido, principalmente, ao elevado 

número de hidroxilas, as proantocianidinas têm 

mostrado várias atividades biológicas, o que desperta 

ainda mais o interesse em espécies produtoras nestas 

substâncias, além de recentes pesquisas relacionadas à 

formação de ligações cruzadas verificadas em 

polímeros, o que justifica a realização do presente 

trabalho que visa a utilização extratos ricos em 

proantocianidinas no tratamento de ceratocone. [2] 

 

2. Métodos 
Inicialmente, todas as espécies foram secas, em 

estufa, a 50ºC, moídos e obtidos os extratos utilizando-

se água, em ebulição, e uma mistura de acetona/água 

(2/1). Os extratos foram filtrados e concentrados sendo, 

posteriormente, avaliada a presença de 

proantocianidinas através da metodologia descrita por 

LUXIMON-RAMMA. [3] 

Visando o enriquecimento das frações em 

proantocianidinas, foi realizado um fracionamento em 

coluna utilizando sílica gel, sendo todas as frações 

analisadas via HPLC, reagrupadas e verificado o 

enriquecimento em proantocianidinas através da 

metodologia descrita anteriormente. 

 

3. Resultados e Discussões 
 Durante a análise dos extratos obtidos, verificou-se 

uma elevada concentração de proantocianidinas no 

extrato aquoso de barbatimão e nos extratos 

acetona/água de sementes uva, amoras maduras e 

sementes de jabuticaba (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Porcentagem de proantocianidinas nos extratos 

estudados 

 Levando-se em conta a análise dos extratos, os que 

apresentaram maior porcentagem de proantocianidinas 

foram fracionados visando o enriquecimento das frações 

nesta classe de substâncias sendo que, o extrato de 

barbatimão foi o que mostrou maior enriquecimento 

nesta classe de compostos e, promissor para a realização 

dos testes de “cross link” em córnea visando tratamento 

de ceratocone (Fig. 2). 

 
Fig 2. Porcentagem de proantocianidinas nos 

extratos/Frações 

 

4. Conclusões 
Após a análise dos resultados obtidos, verificou-se 

que o extrato que mostrou maior acúmulo em 

proantocianidinas foi o aquoso de barbatimão sendo 

que, o seu fracionamento, possibilitou um 

enriquecimento da fração nesta classe de substâncias em 

quase 300 %, o que torna o mesmo promissor para 

continuação dos trabalhos em parceria com a UNIFESP 

na busca de produtos naturais para tratamento de 

ceratocone. 
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