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INTROVUÇÃÕ 

Vesde o* tempo* mais remoto* que o estudo de muito* milhare* do. e*pécie* 

ve.go.taio que. povoam a terra vem interes*ando o Homem pelo* motivo* mai* diver-

*o*. É verdade, porém, que há bem pouco* ano* parecia que. a* plantão pouca* 

maio novidade* tinham paia oferecer . 

Contudo, a ob*ervação mai* atenta que. lhe tem *ido di*pen*ada no* último* 

tempo*, aliada ao* recente* avanço* cientifico* e tecnológico*, moAtra-no* um 

mundo de nova* po**ibilidade* , a diver*o* nivei*, alguma* da* quai* já em ^ran 

ca exploração. 

A nó*, docente* de farmacogno*ia, cabe-no*, por maioria de razão, o e*tu 

do do* vegetai* no* *eu* a*pecto* químico* e farmacológico*. 

Por motivos Óbvio*, limitamo-no* ao e*tudo de planta* da ^lora portugue 

*a, concretamente do género Hypericum, tanto mai* que alguma* da* *ua* e*pécie* 

*ão utilizada* em medicina popular, C unv. rtya*, o Hipericão do Gere* [H. andro-

*aemum) é me*mo largamente utitizada, *ob a ^orma de in^u*o. 

Por outro lado, o* filavonõide* *ão compo*to* amplamente conhecido* quer 

peta* funções que. desempenham nq. £i*iologia vegeta.l, nomeadamente como fil

tro de. radiações *olare* e como participante* na coloração da* ^lore*, quer 

pela* *ua* acçõe* farmacológica*. Ventre e*ta*, vária* poderiamo* citar, ma* 

*em dúvida a de. maior utilização é a que apimentam a nivel da re*í*tência ca 

pilar. He*te âmbito, piocu/wrrr*e hoje. molécula* ^lavonóide* com polaridade *u{ii 

ciente de modo a aumentar-lhe a hidro**oluòilidade. 

Foi por toda* e*ta* razoe* que de bom grado acolhemo* a *uge*tão que no* 

£oi apre*entada de estudar ^lavonõide* em espécie* de Hypericum. 

http://ve.go.taio
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A contnlhulção aqui dada pana o conh2.cAme.nto da noòòa ^loia í ama gota no 

oceano, maò é caòo pana òe dizei que. o oceano e\ conòtltuldo poK multoò mllheõeò 

de. gotaò, tal como aconte.cz com a Inveòtlgação cientifica, a qual òe vai enii-

que.ce.ndo com toda* aò achegaò, que cada um doò òeuò capltuloò lecebe doò milha 

ieò de. tiabalhadoieò que a ela òe. dedicam. 

Poiím, não £ol apenaò eòta convicção que noò iez movei, maò acima de tudo, 

piecloòaò ajudaò que òempie lecebemoò e que agoia queiemoò expieòòamente 
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CAPITULO I 

Noções Gerais soDre o Género Hypericum L. 

1 Sistemática e caracteres Dotàmcos 

2 Usos na medicina popular 

3. investigações íitoquímicas anteriormente realizadas sobre o género 
nypencum L 

4 investigações fitoquimicas anteriormente realizadas soore as 
espécies em estudo 



1. - SISTEMÁTICA E CARACTERES BOTÂNICOS DO GÉNERO HYPERICUM L. 

O género HypQAicum |_, conta com numerosas espécies distribuídas 
pelas zonas temperadas do globo. 

Quer a Nova Flora de Portugal de João Franco (1), quer a Flora 
Europaae (2), que utilizam o sistema de classificação de Engler (3)s locaH 
zam esto género da soquinto maneira: 

Divisão: knQÍoòpwmaa 

Classe: VZaotiZudomao. 

Subclasse: kncKLcMtamijddOLt 

Ordem: Gattifafialnò 

F ami 1 i a : Gat-ti^QAao. (Cluò-Lacnae.) 

Género: Hyp&AÃ.cum 

A ordem GuttL^eAalzò está representada na Europa apenas pela fanú 
lia GutíL^eAoiiL. Este termo, como designação de família, é, no entanto, con 
siderado incorrecto segundo o Código Internacional de Nomenclatura Botânica 
de 1972, mas, apesar disso, o seu uso vem-se mantendo ainda, embora seja, 
muitas vezes, substituído pelo termo regular Cluò<Lac<za<i. 

Esta família é constituída por árvores ou arbustos, por vezes 
plantas herbáceas, apresentando glândulas translúcidas contendo óleos 
essenciais e, em alguns casos, glândulas vermelhas ou negras onde se loca 
liza a hipericina. As folhas são simples, opostas ou, menos vezes, 3-4 n̂a 
das, frequentemente persistentes e sem estipulas. As flores são actinomór-
ficas e as sépalas de estivação imbricativa. As pétalas são livres, de per 
floração contorcida. Os estâmes são poliadelfos ou aparentemente indefenj_ 
dos. 0 ovário é supero, com placentação axial ou parietal. Os frutos são 



cápsulas septicidas ou septílfragas, bagas ou drupas. As sementes não apre 
sentam albúmen. 

A família das Gutti^zuao. (C£u4-taceae) conta com vários géneros, 
sendo um dos mais representativos e o único com representação no contineji 
te Europeu o género Hypericum. 

Vários são, contudo, os autores que consideram o género HypvU.-

cum como pertencendo a uma outra família, a das HypvU-Cjacnaz, como é o c a 
so, por exemplo, de Gonçalo Sampaio (4) e Pereira Coutinho (5) e, mais re 
centemente, de Hutchinson (6). Este último autor justifica o seu critério 
com base nos seguintes caracteres botânicos: enquanto as Cùu-iaczat apre 
sentam flores predominantemente unissexuais, sementes quase sempre arila-
das e células secretoras vermiformes, nas HypvUcaczae. as flores são 
bissexuais, as sementes não são ariladas e as células secretoras apresen 
tam-se normalmente sob a forma de pontuações translúcidas ou negras. 

Das cerca de 400 espécies pertencentes a este género, apenas 61 
delas estão representadas na Europa e 14 em Portugal, distribuídas por se 
te secções. 

Pertencentes à secção AA/PR0SAEMUM Godron existem em Portugal 2 
espécies: H, iotioòum Aiton, localizada nos Açpres e H. andsiooaemum Lin, 
conhecida por Hipericão-dq-Gerês, Erva-do-Gerês e Erva-da-Pedra, localiza 
da no Noroeste, Centro Norte e Serras de Montejunto, Sintra e Monchique. 

A secção TAEN10CARP1UU Jaub e Spach pertence uma única espécie 
conhecida no nosso país, H. pulchhum Lin, encontrada no Noroeste, Centro^ 
-Norte e Cenfro-Este meridional. 



A secção APEWOSEPALUM Spach está representada em Portugal por 3 
espécies: tf. montanum Lin, distribuída pelo Noroeste montanhoso e Centro-
-Norte, mas raro; tf. tom&ntoòum Lin, distribuída pelo Centro-Norte (va
les), Centro-Oeste, Centro-Sul, Sudoeste meridional e Sudeste; tf. pubtò-

cznò Boiss, localizada no Sudoeste meridional, mas raro. 

A secção ELOPES Koch pertence a espécie tf. eZodu Lin, espalhada 
pelo Centro-Oeste, Sudoeste setentrional, Sudeste setentrional, Centro-Nor 
te, Centro-Sul e, embora mais raramente, ainda no Nordeste setentrional. 
Encontra-se ainda no arquipélago dos Açores. 

A seccção VROSOCARPllM Spach pertence a espécie tf. p^oílatim 

Lin, conhecida por Hipericão Celheado, localizada no Centro do País. 

A secção OLIGOSTEMA Stefonov tem 2 espécies representadas entre 
nós: tf. ZincvU£otium Vahl conhecida no Continente por Pelicão, e tf. humi-

iuàum Lin, a primeira distribuindo-se por todo p Norte e Centro do Conti
nente e a segunda presente em quase todo o território, embora sendo mais 
rara no Sul. 

A secção HYPERICUM tem 2 espécies representadas no Continente e 
Açores: tf. (indulatum Wijld, distribuída pelos Açores e por quase todo o 
Continente, e tf, poJi^oKatum Lin, também com ampla distribuição pelos Aço 
res e Continente e conhecida por Milfurada, Erva-de-S.João, Hipérico, Hĵ  
pericão, e, no arquipélago da Madeira, por Pelicão ou Flor-de-S.João. 

Para além destas 12 espécies, João Franco (1) refere ainda mais 
duas, mas que considera, apenas, como espécies de jardim ou fugidas de cul_ 
tura: tf. calycinum Lin, conhecida por Raios-de-Sol, e tf. hUicimun Lin. 



As espécies do género HypeAicum caracterizam-se por possuírem 
flores hermafroditas, 4 a 5 sépalas, 4 a 5 pétalas amarelas, por vezes tijn 
tas de vermelho. Estâmes em 3 ou, 5 fascículos de (1-) 3 a cerca de 125, 
por vezes alternando com fascículos estéreis, ou em 5 grupos irregulares; 
os fascículos, quando 5, são antepétalos e quando 3, um é antepétalo e 
dois (maiores) são antessépalos. Os ovários são (2-) 3-5 loculares, ou par 
ciai ou completamente uniloculares; os óvulos são numerosos. Os estiletes 
(2) 3-5 são livres e finos. A cápsula é septicida, raramente carnuda e 
mais ou menos indeiscente. 

1.1. - BIBLIOGRAFIA 

(1) - FRANCO, J.A.: Nova Flora de Portugal (Continente e Açores), Vol I, 
Sociedade Astoria, Ld9., Lisboa, 1971. 

(2) - TUTIN, T.G. et ai. (Eds): Flora Europaae, Vol II, Cambridge Univer
sity Press, London, 1968. 

! 

(3) - ENGLER, A. (Melchior, H. e Werdermann, E.): Syllabus der Pflanzenfa 
mi lien, Vol I e II (12â edição), Gebriider Borntraeger, Berlin, 1964. 

(4) - SAMPAIO, G.: Flora Portuguesa, (23 edição) de A. Pires de Lima, Im 
prensa Moderna, Ldã., Porto, 1947. 

(5) - COUTINHO, A.X.P.: Flora de Portugal, (2« edição) de R.T. Palhinha, 
Bertrand, Lda., Lisboa, 1939. 

(6) - HUTCHINSON, J.: The Families of Flowering Plants, (3* edição), Aca 
demie Press, London, 1973, pág. 28. 



2. - USOS NA MEDICINA POPULAR (1,2,3) 

As plantas do género Hypznicjum eram usadas na antiguidade para 
serem colocadas sobre as imagens religiosas, com o fim de afugentar os es. 
píritos malignos. Foi possivelmente nessa prática que teve origem a palji 
vra hipérico, que, em grego, significa "em cima de um icon". 

Da idade média há também relatos de utilização de H. peA^oiatum 

para ser queimado, com o fim de afugentar das casas os maus espíritos que 
aí se tivessem instalado (4). 

Mas, para além desse emprego, várias espécies de HypQAlcum, prin 
cipalmente H. piti^on-atum e H. aruViGòaomm têm sido usadas ao longo dos tem 
pos com diversos fins medicinais. 

Assim, quer uma quer outra destas espécies têm sido usadas sob a 
forma de infuso, no tratamento da asma, inflamações de traqueia, más diges^ 
toes e intoxicações devidas ao mau funcionamento do fígado. 

Têm sido usadas ainda sob a forma de decocto, como vermífugo; sob 
a forma de unguento, nas distorções e contusões; sob a forma de óleo, em 
fricção, no tratamento da gota, dor ciática, reumatismo, chagas, queimadu 
ras e ulcerações e, ainda, sob a forma, de licor, como digestivo e aperiti_ 
vo. 

No entanto, as suas principais utilizações, as quais se vêm maji 
tendo até hoje, são as de diurético e desintoxicante do fígado. 

Dado o grande uso empírico que estas espécies têm tido, surgi
ram alguns trabalhos relatando a acção farmacológica, dos seus extractos 
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alcoólicos e aquosos. Entre essas acções, são de evidenciar as acções anaj_ 
gésicas (5), bactericida (6), anti inflamatória e diurética (4). 

2.1. - BIBLIOGRAFIA 

(1) - CECCHINI, T.: Enciclopédia de las Hierbas y de las Plantas Medicina 
les, Editorial de Vecchi, S.A., Barcelona, 1980, pág. 239-42. 

(2) - Segredos e Virtudes das Plantas Medicinais, Selecções do Reader's Dj_ 
gest, Lisboa, 1983r pág. 183. 

(3) - COSTA, A.F.: Farmacognosia, II Vol. (2â edição), Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1978, pág. 1021-1022. 

(4) - CARDONA, M.L. e SEOANE, E.: An. Quim., 79 C, 144, (1983). 

(5) - VASIL'CHENKO, E.A.; VASIL'EVA, L.N. e KOMISSARENKO, N.F.: Rastrit. 
Resur., 22(1), 12-21, (1986), (C.A. 104:142140). 

(6) - BABAEVA, N.G.: Fiziol. Patol. Pishch. Sist., 251, 5, (1963), (C.A. 
73:28861). 
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3. - INVESTIGAÇÕES FITOQUÍMICAS ANTERIORMENTE REALIZADAS SOBRE O GÉNERO 
HYPERICUM L. 

Numerosas são as investigações fitoquímicas realizadas em plan
tas deste género, o que permitiu que nelas tenham sido identificadas di
versas substâncias como: carotenoides (1,2), vanilina (3,4), vitaminas (1, 
5,6), taninos (1,2,5,7-9), ácidos cafeico e clorogénico (10-13). Todavia, 
a maior parte das publicações neste domínio refere -se às hipericinas, ao 
óleo essencial, aos flavonóides e, mais recentemente, a um número cresceji 
te de xantonas. 

A. - HIPERICINAS 

As hipericinas foram, sem dúvida, as primeiras substâncias a cha 
mar a atenção dos investigadores, devido aos efeitos provocados no gado 
após ingestão das espécies qqe as contêm. 

Esses efeitos, no seu conjunto designados por hipericismo, va 
riam com a quantidade de planta ingerida e com a espécie animal considera 
da, mas podemos dizer que, no seu conjunto, se traduzem pelos seguintes 
sintomas (14,15): 

queda de pelo, edema facial, irritação das zonas de pele não 
pigmentadas, perda de apetite, perturbação de visão, variação 
da temperatura, pulso rápido, respiração acelerada, diminuição 
de quantidade de leite produzida e aparecimento, neste, de aro 
ma desagradável. 

0 registo mais antigo (1787) de hipericismo refere-se a carnei
ros brancos, mas posteriormente outros relatos surgiram relativos a este 



fenómeno ocorrendo em cavalos, gado bovino e caprino. 

A dose tóxica de planta varia com a espécie animal. Assim, nos 
bovinos, a ingestão de )% de vegetal (peso de planta fresca / peso de an_i_ 
mal) é tóxica, e a de 5% é já fatal, enquanto nos caprinos apenas surgem 
sintomas de hipericismo após ingestão de uma dose de 4%, reportando-se eŝ  
tes dados a H. pzA^oKcvtum, que é a espécie para o qual estes efeitos e_s 
tão melhor estudados. 

Os sintomas manifestam-se 2 a 21 dias depois da ingestão da do 
se tóxica, havendo dois factores essenciais para o aparecimento das mes 
mas: o animal deve estar exposto ao Sol após a ingestão da planta e a sua 
pele não deve ser pigmentada ou deve ter zonas não pigmentadas, o que fez 
supor a presença de um princípio fotossensibilizante no vegetal ingerido. 

De facto, a responsabilidade desse efeito foi atribuída, de inj_ 
cio, à hipericina (I) (4,5,7,4',5',7l-hexaidroxi-2,2'-dimetilnaftodiantro 
na), cuja estrutura, foi estabelecida por Brockmann em 1957 (15). 

OH OH 



Trata-se de uma substância que apresenta no seu espectro de 
absorção, na zona do visível,máximos de absorção em 508, 548 e 590 nm, e 
tem fluorescência vermelha quando observada ã luz U.V. de 365 nm. E pouco 
solúvel na maioria dos solventes orgânicos, sendo, contudo, suficienteme£i 
te solúvel em éter etílico e acetato de etilo para conferir a estes solven 
tes fluorescência vermelho-sangue; é mais solúvel em etanol e metanol e 
solventes orgânicos básicos. Em ácido sulfúrico concentrado e em soluções 
aquosas alcalinas tem cor vermelha e fluorescência verde (365 nm). 

Mais tarde foram identificadas outras substâncias de estrutura 
e propriedades físico-químicas muito semelhantes às da hipericina, tais 
como a pseudo-hipericina, a protohipericina e outras. 

Normalmente, os trabalhos que se referem à existência destes p_j_ 
gmentos nos vegetais limitam-se a assinalar a sua presença ou a fazer o 
seu doseamento (16-21), sem, contudo, distinguirem os diferentes compostos 
acima referidos, desigando-os, no seu conjunto, por hipericina. Uma ex
cepção a este respeito é o trabalho de Brockmann e Sanne (22), no qual é 
estudada a distribuição da hipericina e da pseudo-hipericina num conjunto 
de 16 espécies de HypQAlcam. 

Deve-se a Mathis e Qurisson (23) o trabalho mais completo no que 
diz respeito à distribuição destes pigmentos no género HypoAicum , que re 
gista a presença ou ausência de hipericina em 220 espécies deste género. 

B. - ÓLEO ESSENCIAL 

São numerosos os trabalhos relativos ã presença e doseamento de 
óleo essencial em diversas espécies deste género (24-30). Aliás, o género 
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Hypericum é caracterizado pela presença de canais secretores nos caules 
e nas raízes, e de bolsas secretoras nas folhas e flores (27). 

0 trabalho mais antigo de que temos conhecimento acerca do apare 
lho secretor do género HypvUcum data de 1903 em que G. Weill reconhece 
que dentro deste género a repartição dos órgãos secretores na planta é se 
melhante para a maioria das espécies, não tendo por isso grande utilidade 
taxonómica (27). 

A quantidade de óleo essencial nestas plantas é sempre reduzida, 
raramente ultrapassando 0,1% do peso da planta fresca, o que tem dificulta 
do o estudo da sua composição. 

i 

Os trabalhos mais completos acerca deste assunto são os de Ma 
this e Ourisson (27,28,29), distinguindo-se por: 

- o grande número de espécies estudadas; 
- o número de componentes isolados e identificados; 
- o estudo da variação da abundância de óleo essencial relaciona 
da com diversos factores (ecológicos, geográficos, etc.); 

- as elações quimio-taxonómicas que tiram; 
- a criação de métodos analíticos adequados. 

Segundo esses trabalhos o óleo essencial de HypeAlcum contém co
mo principais componentes as seguintes substâncias: 2-metiloctano, n-unde-
cano,o(e (3-pinenos, n-nonano, limoneno, 2-metildecano, mirceno, cariofj_ 
leno, o<-terpineol, geraniol, aldeido caprílico e aldeído cáprico. 
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C - FLAVONOIDES 

No decorrer das pesquisas bibliográficas efectuadas relativamen 
te à presença destes compostos em espécies de HypvUcum encontramos mais 
de 30 referências a flavonóides. Todavia, exceptuando alguns raros . .traba 
lhos que se referem à presença de leucoantociânicos e a antociânicos (3, 
31,32), a grande maioria dos estudos realizados neste domínio relata a 
identificação, nestas espécies, do flavonol quercetina (II) e dos seus 
3-0-heterósidos hiperósido (IIa)5 quercetrina (II,b), isoquercetrina (II 
c), e rutina (Ild). 

OH 

II 
II - R = H : Quercetina 
Ha - R = galactose: Hiperósido 
lib - R = ramnose : Quercetrina 
lie - R = glucose : Isoquercetrina 
lid - R = ramnosilgl ucose: Rutina. 

Apesar deste facto parecer indicar que o género HypzUam se 
caracteriza por uma grande uniformidade de composição quanto a flavonói 
des, há 3 excepções a assinalar relativamente a esta matéria. São elas as 
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seguintes: 

- H. ktiàutum, que contém orientina (8-C-glucosi l -5,7,3'-4'- tetraidroxi f la 

vona), luteolina (5,7,3*,4'-tetraidroxif lavona) e miricetina (3,5,7,2 ' , 

3 ' , 4 ' - hexahidroxiflavona) (33); 

- H. lumeZiacum, no qual foi identificado o campferol (3,5,7,4-tetraidroxi f la 

vona) e a miricetina, para além da quercetina (34); 

- H. vU.o.oid<Lt>, no qual f o i caracterizada a 5,4'-diidroxi-6-metil-4-meto-

xiflavona (35). 

D. - XANTONAS 

A primeira xantona descrita em espécies deste género, em 1967, 
foi a mangiferina (2-C- ft-D-glucopiranosil-1,3,6,7-tetraidroxixantona) 
(36) (III). 

OH 
GLUCOSE 

III 

Desde essa data, o número de xantonas assinaladas nestas plantas 
tem vindo a aumentar, sendo j$ de cerca de 20, o número destes compostos 
nelas descritos,umas cem substituintes relativamente simples (hidroxil, meto 
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xil, prenil), enquanto outras revelaram possuir uma estrutura mais comple 
xa, como a toxiloxantona B, a maculatoxantona e a kielcorina. 

Este facto, tem sido utilizado por alguns autores (37,38) como 
argumento para justificar a inclusão do género HypasUcum na família 

GattL^QAaz, uma vez que as xantonas, à excepção da mangiferina, aparecem 

num número muito restrito de famílias, sendo abundantes apenas nas Guití-

fJeAae e Gentúmaceae. 
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4. - INVESTIGAÇÕES FITOQUIMICAS ANTERIORES SOBRE AS ESPÉCIES EM ESTUDO 

No Quadro I referem-se os trabalhos já efectuados sobre as espé 
cies de que agora nos ocupamos, indicando-se a parte da planta estudada e 
os compostos dela isolados. 

Q U A D R O I 

COMPOSTOS IDENTIFICADOS NAS ESPÉCIES DE HYPERICUM EM ESTUDO 

Espécies Compostos identificados Referência 

H. andKOòaomim L. 

sementes ácido shiquímico 1 
? d-limoneno e álcool ben 

zílico 2 
folhas hiperósido 3 
frutos nonacosano 3 
cápsulas das sementes :Á-terpineol e hidrocar 

bonetos de cadeia linear 4 
raízes xantonas 5 
partes aéreas óleo essencial 6 

H. pulchfLum |_# 

partes aéreas óleo essencial 6 
? ácido láurico e aldeído 

láurico 2 
pétalas e sépalas hipericina 7 
planta inteira (?) quercetina, isoquercetrina 

e avicularina (3-arabinosil 
quercetina). 8 



Q U A D R O I (Continuação) 

Espécies Compostos identificados Referência 

H. eZodu I. 

? flavonóides sulfatados 9 

H. ttna/Ufiotuum Vahl 

folhas, pétadas e hipericina 7 
sépalas 

H. humi&u&um L. 

partes aéreas óleo essencial 6 
folhas, pétalas e hipericina 7 
sépalas 
planta inteira quercetina, hiperósido 

e mangiferina 
8 

H. undulaturn Schout 

partes aéreas óleo essencial 6 
pétalas e sépalas hipericina 7 

H. calyciimm L. 

frutos e folhas óleo essencial 6 
raízes kielcorina 10 
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Generalidades sobre os flavonóides 

1. Constituição química 

2. Métodos usados para a determinação da sua estrutura 
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CONSTITUIÇÃO QUÍMICA (1,2) 

1.1 ESTRUTURA GERAL 

Nos vegetais são numerosas as substâncias de natureza fenólica e, 

dentre estas, as mais abundantes são: 

- os ácidos-fenóis (ácidos benzóicos e cinâmicos e as cumarinas); 
- os taninos; 
- os flavonóides. 

Os flavonóides são compostos caracterizados por uma estrutura co 
mum C - C, - C,., isto é, apresentam dois núcleos benzénicos ligados por una 6 3 6 
cadeia com três átomos de carbono. É comum designar-se o primeiro anel beiri 
zénico pela letra A e o segundo pela letra B (IV). 

IV 

Conforme a natureza desta cadeia de ligação, assim surgem as dife 
rentes classes de flavonóides, como se indica no Quadro II, em que estão 
representadas as principais classes destes compostos. 

0 sistema de numeração para a maioria dos flavonóides é o represen 
tado em (V), apresentando as chalconas (VI) e as auronas (VII) um esquema de 
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nurneração própr io . 

VI 

VII 

Vários tipos de substituição ocorrem,normalmente, nestas estruturas: 
hidroxilação, metilação, metoxilação, glicosilação dos grupos hidroxilo (on 
ginando 0-glicosiIflavonóides),ou directamente do núcleo flavonóide (originan 
do C-glicosilflavonóides), metilenação de grupos orto-diidroxilo, isoprenila-
ção, acilaçãe e dimerização (formação de biflavonóides). 

Destas substituições as mais frequentes são a hidroxilação e a poste 
rior glicosilação ou metilação desses hidroxilos. 



QUADRO II 

PRINCIPAIS CLASSES DE ELAVONOIDES 
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ESTRUTURA DA CADEIA CENTRAL CLASSE DE FLAVONOIDES 

A-CO-CH=CH-B 
HC-D 

CU 

CHALC0NA5 

A - C O - C H 2 - C H z - Q 

A-CQ-C=CH-B 

H ,C-B 

\ 

/ 
C=CH-B 

DIIDRQCHALCONAS 

AURONAS 

I 1 
A - C Q - C H 2 - C H - B N CH-B 

C " C H 2 
II 
O 

FLAVANONAS 

I ? 
A-CO-CHOH-CH-B FLAVANONOIS 

0 \r^-B (diidroflavonois) 0 \r^-B 

.C—H C x O H 
II 
0 



QUADRO II ( Continuação ) 

PRINCIPAIS CLASSES DE fLAVONOIDES 

ESTRUTURA DA CADEIA CENTRAL CIASSE DE TIAVDNOIDES 

I 
A-CO-CM-C-B 

CM 

FLAVONAS 

í ? 
A-CO-COH=C-B TlAVONU1S 

^•C — B 
II 

I ? 
A-CIUCOM-C-B 

I 
A-CMOH-CHUM-CH-B 

I ? 
A-CH 2 -CHOI I -CH-B 

( ) < 5 - . : - B 
+ I 

C ^ X O M 
I 
M 

UM 

O x / M 

c-r" 
/ \ UM 

M M 

ANIUCIAN1DINAS 

LFUCUANIUCIANID1NAS 
(fJ avanodiois ) 

CA II IlU I NAS 
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1.2. - 0-GLICOSILFLAVONQIDES 
i 

Na natureza os flavonóides ocorrem preferentemente sob a forma hete 
rosídica, em que um ou mais dos hidroxilos da molécula flavonóide está ligâ  
do a um açúcar por uma ligação l)emiacetálica. Esta glicosilação tem por prin 
cipal consequência tornar a molécula mais solúvel no suco vacuolar, onde se 
encontra, normalmente, armazenada. 

As posições preferenciais para a glicosilação variam com a natureza 
da classe de flavonóide em questão, sendo as mais frequentes, no caso dos fl_a 
vonóis, as posições 3 e 7. 

Os açúcares mais frequentemente encontrados na constituição dos fia. 
vonóides são: a D-glucose, a D-galactose, a L-ramnose, a D-xilose, a L-arabi-
nose e o ácido glucurónico. Mais raramente, podem aparecer associadas a flavo 
nas e flavonõis, a manose, a alose e o ácido galacturónico. Com frequência es 
tes açúcares encontram-se sob a forma de dissacarídos, sendo o mais frequen
te a rutinose (6-0-c^-L-ramnosil-D-glucose) e, eventualmente, aparecem tri e 
mesmo tetrassacarídos, lineares ou ramificados. 

Ocasionalmente, esta fracção glicídica da molécula pode ainda so 
frer acilação com radicais vários: ácidos cinâmicos, ácido acético, ácido ma 
lónico e com hidrogenossulfatos. 

1.3. - BIBLIOGRAFIA 

1. - RIBEREAU-GAYON, P.: Les Composés Phénoliques des Végéteaux, Dunod, Paris, 
1968. 

2. - MARKHAM, K.R.: Thecniques of Flavonoid Identification, Academic Press, 
London, 1982. 
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2. - MÉTODOS USADOS PARA A DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL DOS FLAVONOIDES 

Ao consultarmos a obra editada por Geissman em 1962 (1), encontra 
mos todo um capítulo dedicado à determinação estrutural dos flavonóides. En 
tre os métodos aí descritos têm lugar de relevo: 

a) - a obtenção de produtos corados por acção de diversos reagen 
tes, colorações essas que têm, sobretudo, a finalidade de de 
terminar a classe a que pertence a substância em estudo; 

b) - métodos cromatográficos; 

c) - métodos espectrofotométricos de I.V. e de U.V.-visível ; 

d) - métodos degradativos. 

Entre estes últimos citam-se a hidrólise (ácida, alcalina ou enzi
mática) para promover a separação da parte glicosídica da genina, e pro 
cessos de degradação desta última, seguidos do estudo dos produtos assim 
originados. Tal degradação é conseguida por fusão alcalina a 200-400°C ou 
por processos mais suaves de ebulição com soluções aquosas alcalinas (hidró 
xidos de sódio, de potássio ou de bário), ou, ainda, por oxidação com rea 
gentes diversos (peróxido de hidrogénio, permanganato de potássio, etc.). 

Associado a estes processos degradativos usa-se, muitas vezes, a 
desmetilação ou a metilação do produto inicial, sendo este último processo 
usado sobretudo para a determinação da posição da ligação dos açúcares à ge 
nina. 

Entretanto, outras técnicas surgiram, de mais fácil e rápida execu 
ção, as quais, além disso, exigem menor quantidade de produto para ensaio, 
factor que é sempre de ter em consideração em trabalhos desta natureza. En 
tre estas, citamos a espectrometria de massa e a ressonância magnética nu 
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clear, às quais vem sendo dada, nos últimos tempos, uma importância crescente 
no domínio da identificação de flavonóides. 

Convém ainda referir que, sempre que possível, o processo de identic 
ficação é completado por uma síntese da molécula flavonóide, de modo a poder-
-se comparar o produto sintético como o natural • 

De todos os métodos acabados de referir, utilizámos, para a identi

ficação dos produtos por nós isolados, os seguintes: 

a) - métodos cromatográficos; 
b) - métodos espectrofotométricos (I.V. e de U.V. - visível); 
c) - métodos espectrométricos (espectrometria de massa e de 

ressonância magnética nuclear). 

Dado o grande volume de trabalho já realizado nestes domínios, é 
possível estabelecer, actualmente, relações entre os resultados obtidos por 
estes métodos e a estrutura química do composto em análise. 

Apresentamos, de seguida, algumas dessas relações, restringindo-nos, 
contudo, à classe dos flavonóis, uma vez que no decurso do nosso trabalho 
apenas caracterizámos substâncias pertencentes a esta classe. 

2.1. - MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

2.1.1. - Estrutura e valor de Rf (2,3) 

Neste capítulo fixamos a nossa atenção, sobretudo, na relação exis^ 
tente entre o valor de Rf e a natureza dos heterosidos, e podemos dizer que 
esta relação será, logicamente, tanto mais perfeita quanto mais nos restringir 
mos a um determinado tipo de genina. 
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São ainda factores importantes a posição de glicosilação e natureza 
e número de açúcares presentes. 

Dentro da classe dos flavonóis essas relações são as seguintes: 

a) - no caso de monoglicósidos, os mais móveis em solventes aquosos 
são aqueles em que o açúcar se encontra na posição 3 da genj_ 
na; 

b) - os heterósidos contendo pentoses e metilpentoses apresentam, 
em butanol-acético, maior valor de Rf que os que contêm hexo-
ses; 

c) - os heterósidos contendo ácidos urónicos têm, em fenol aquoso, 
valor de Rf particularmente baixos, e valor alto em água 
(valor que é particularmente elevado se a posição ocupada na 
genina fôr em C-3); 

d) - 0 aumento do número de moléculas de açúcar provoca, normalmeji 
te, um abaixamento dos valores de Rf em butanol-acético, asso 
ciado a um aumento regular desses valores no caso dos desenvoj_ 
ventes serem aquosos. 

Esta relação é particularmente notória se nos res 
tringirmos, apenas a uma posição de glicosilação, conforme se 
pode observar no QUADRO III, em que são referidos os valores 
de Rf em butanol-acético e em solução a 15% de ácido acético para 
os 3-0-heterósidos de Quercetina mais frequentemente encoji 
trados na natureza. 

e) - Os derivados acilados têm, relativamente aos correspondentes 
heterósidos não acilados, um menor valor de Rf para desenvo^ 
ventes aquosos, mas maior mobilidade em fenol aquoso e em bu 
tanol-acético. 

Importante excepção a esta regra são os derivados 
sulfatados, dado o facto de se apresentarem sob a forma de sais . 
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Q U A D R O I I I 

VALORES DE Rf x 100 DE VÁRIOS DERIVADOS DA QUERCETINA EM B.A.A.(a) 

E EM HQAc15% (b) 

COMPOSTO Rf x 100 (c) COMPOSTO 
B.A.A. HOAc 15% 

Monoglicosósidos: 
3-ramnosil 72 49 
3-arabinosil 70 31 
3-xilosil 65 32 
3-glucosil 58 37 
3-galactosil 55 35 

Diglicósidos: 
3-neohesperidosil 49 -

3-rutinosil 45 51 
3-soforosil 45 75 

Triglicósidos: 
| » 

3-ramnodiglucosil 36 54 
3-soforotriosil 36 70 
3-(2-G-glucosilrutinosil) 36 71 

(a) - butanol-ácido acético-água (6:1:2); 

(b) - solução a 15% de ácido acético; 

(c) - os valores registados dizem respeito a cromatografia em papel 
Whatman ns 1. 
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2.1.2. - Estrutura e revelação (4,5,6) 

De um modo geral, podemos dizer que os reveladores usados para fe
nóis podem ser utilizados, igualmente, para os flavonóides, sendo de citar, 
entre eles, a amónia, o cloreto de alumínio, o cloreto férrico, o hidrogeno-
carbonato de sódio, o carbonato de sódio, etc.. 

E verdade porém, que a utilização destes reveladores não nos fornece 
informações acerca da estrutura das substâncias em análise, nem é essa a prin 
cipal finalidade da revelação. 

No entanto, a partir da utilização da luz U.V. (366 nm), antes e 
após a aplicação de certos reveladores químicos, é possível obter-se algumas 
informações acerca dessa estrutura. 

No nosso trabalho, escolhemos como revelador a luz U.V. (366 nm) 
antes da aplicação de qualquer reagente e após a aplicação de: 

a) - solução metanólica de cloreto de alumínio, que cora de amare 
lo fluorescente os 5-hidroxiflavonóides (7); 

b) - solução metanólica de complexo ácido defenilbórico-etanolarrú 
na (N.A.), que cora de alaranjado todas as 3', 4'-diidroxifl_a 
vonas e flavonóis (7,8); 

c) - vapores de uma solução concentrada de amónia, que reage com 
as flavonas e flavonóis originando as colorações indicadas no 
QUADRO IV. 
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Q U A D R O IV 

COMPORTAMENTO DE FLAVONAS E FLAVONOIS A LUZ U.V. DE 366 nm ANTES E APÓS A 

APLICAÇÃO DE NH, 

COMPOSTO 
COLORAÇÃO DAS MANCHAS A LUZ U.V. DE 366 nm 

S/NH, C/NH, 

FLAVONAS 
C/OH em 5 e 41 

S/OH em 5 

FLAVONOIS 
C/3-OH livre 
C/3-OH ocupada 

castanha 
azul fluorescente 

amarela 
amarela esverdeada 

ou 
azul esverdeada 

amarela (a,b) amarela (a) 
comportam-se como flavonas 

(a) - os tons de amarelo variam um pouco com o esquema geral de oxigenação 
do flavonol, o que pode dar indicações sobre o tipo de flavonol pre 
sente; 

(b) - a esta regra conhecem-se duas importantes xecepções: 
a quercetagetina (5,6,7,3',4'-pentaidroxiflavonol) e a gossipetina 
(5,7,8,3',4'-pentaidroxiflavonol), que se apresentam coradas de 
castanho escuro à luz U.V., apesar de serem flavonóis com 3-OH li 
vre. 
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2.2. - MÉTODOS ESPECTROFOTOMETRICOS 

2.2.1. - Estrutura e espectrofotometria no ultravioleta-visível (9,10) 

0 espectro de U.V.-visível dos flavonóides, geralmente registado 
em solução metanólica, apresenta dois máximos de absorção nas zonas seguin 
tes: 

240-285 nm (banda II): reflecte, sobretudo, a substituição no 
anel A. 

300-550 nm (banda I) : reflecte, sobretudo, a substituição nos 
anéis B e C (anel heterocíclico). 

A localização e as intensidades relativas destas bandas fornecem 
uma valiosa informação acerca da natureza da classe do flavonóide presente, 
conforme pode ser apreciado na Figura 2.1.. Aí estão reproduzidos os espe£ 
tros de diferentes classes de flavonóides contendo o esquema de oxigenação 
apresentado em (VIII), verificando-se que variações neste esquema provocam H 
geiros deslocamentos nas posições destes máximos de absorção. 

VIII 

Assim, o aumento de hidroxilação provoca um deslocamento batocrónu 
co na banda I se a hidroxilação diz respeito aos anéis Q ou C, ou na banda 
II se esse aumento diz respeito ao anel A. 
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ISOFIAVONA 

(LAVANONA 
DIIDRUFLAVONOL 

rLAVONA 

11 AVON» 

ANTOC1ANINA 
( 3-O-ramnosilpeIargonidina ) 

250 ko 550 400 450 500 ^50 2ÕÕ ÃVwT 

Fig. 2.1 : ESPECTRO DE ABSORÇÃO U.V.-VISÍVEL DE 
DIFERENTES TIPOS DE flAVONOIDES COM 
ESQUEMAS DE HIDROXILAÇAO EQUIVALENTES. 
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Como ilustração do que acabou de ser referido, e restringindo-nos 
apenas a flavonas e flavonóis, registamos nos QUADROS V a VII os exemplos 
fornecidos por Mabry (11). 

Q U A D R O V 

INFLUÊNCIA DA HIDROXILAÇÃO DO ANEL A NA POSIÇÃO DA BANDA II 

FLAVONA 
POSIÇÃO DOS HIDROXILOS 

NO ANEL A 
BANDA II (nm) 

Flavona - 250 
7-Hidroxiflavona 7 252 
5-Hidroxiflavona 5 268 
5,7-Diidroxiflavona 5,7 268 
5,6,7-Triidroxiflavona 5,6,7 274 
5,7,8-Triidroxiflavona 5,7,8 281 

Q U A D R O VI 

INFLUÊNCIA DA HIDROXILAÇÃO DO ANEL B NA POSIÇÃO DA BANDA I 

FLAVONOL POSIÇÃO DOS HIDROXJ. 
LOS NO ANEL A 

POSIÇÃO DOS HIDR0X2 
LOS NO ANEL B 

BANDA I 
(nm) 

Galangina 5,7 - 359 
Campferol 5,7 4' 367 
Quércetina 5,7 3\4' 370 
Miricetina 5,7 3\4',5' 374 



Q U A D R O VII 

INFLUÊNCIA DA HIDROXILAÇflO DO ANEL Ç_ NA POSIÇÃO DA BANDA I 

ANEL C BANDA II 
(nm) 

BANDA I 
(nm) 

FLAVONAS 250-280 310-350 

FLAVONÓIS c/3-OH ocupado 250-280 330-360 

FLAVONÓIS c/3-OH livre 250-280 350-385 

A metilação, glicosilação ou acilação dos hidroxilos tendem a abo 
lir os efeitos, provocados pela presença daqueles. 

Para além das informações que o espectro no U.V.-visível regista 
do em metanol nos pode oferecer, outras ainda podem ser obtidas a partir da 
utilização de certos reagentes (metóxido de sódio, cloreto de alumínio, ácj_ 
do clorídrico, acetato de sódio e ácido bórico), cujo modo de emprego está 
descrito na Parte Experimental, página 58. 

Assim, após adição desses reagentes a uma solução metanolica do 
flavonóide, obtêm-se novos espectros cujos desvios, relativamente ao regis
tado em solução metanolica simples, são de grande valor como informação es
trutural . 

No QUADRO VIII transcrevemos os valores fornecidos por Wollenwe-
ber (10) para os desvios obtidos na análise espectral de flavonas e flavo 
nóis, utilizando esses reagentes. 
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Q U A D R O VIII 

DESLOCAMENTOS OBSERVADOS NO ESPECTRO DE U.V.-VISÍVEL DE FLAVONAS E FLAVO-
NÓIS, RELATIVAMENTE AO REGISTADO EM METANOL, APÓS ADIÇÃO DE DIVERSOS REA-

GENTES 

REAGENTE EFEITO OBSERVADO INDICAÇÃO 

MeOH + NaOMe (deslocamentos na banda I ) 

+ 45 a 65 nm; estável sem diminuição OH em 4 ' 

de intensidade. 

+ 45 a 65 nm; estável com diminuição OH em 3 c/OH 

de intensidade. 
em 4 ' ocupado 

deccmposição OH em 3 e 41 

aparecimento de nova banda entre 320 OH em 7 

e 355 nm. 

MeOH + A1C13 (deslocamentos na banda I ) 

+ 60 nm OH em 3 

+ 35 a 55 nm OH em 5 

+ 50 a 60 rm OH em 3 e 5 

+ 20 nm OH em 5 e 6 
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MeOH + NaOAc + hLBCL 

+ 5 a 20 nm 

decomposição 

(deslocamentos na banda I ) 

+ 12 a 30 nm 

REAGENTE EFEITO OBSERVADO INDICAÇÃO 

MeOH + A1C13 + HC1 (deslocamentos na banda I ) 

-30 a 40 nm (a ) o-hidroxilos no 

anel B 

- 20 nm (a ) Três hidroxilos 

no anel B 

+ 25 a 30 nm OH em 5 e 6 

+ 20nm OH em 5 e OMe em 6 

+ 55 a 57 nm OH em 5 e OMe em 8 

MeOH + NaOAc (deslocamentos na banda I I ) 

OH em 7 

OH em 5,6 e 7 

OH em 5,7 e 8 

OH em 3 , 3 ' e 4 ' 

OH em 3 e 41 e 

OMe em 3' 

o-hidroxilos no anel 
B 

o-hidroxilos no anel 

A 

(a) - desvio hipsocrómico re la t i vamen te ao espect ro reg is tado em MeOH + 

A1CU. 
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2.2.2. - Estrutura e espectrofotometria no infravermelho (12) 

Num espectro de infravermelho, a posição das bandas de absorção fojr 
nece-nos indicações acerca da presença de determinados grupos químicos. 

No QUADRO IX registamos os valores fornecidos por Ribéreau-Gayon 
(12), que relacionam vários grupos químicos dos flavonóides com os respecti
vos máximos de absorção, expressos em número de onda . 

Q U A D R O IX 

BANDAS DE ABSORÇÃO DE ALGUNS GRUPOS QUÍMICOS FREQUENTES NOS FLAVONÓIDES 

GRUPO NÚMERO DE ONDA (cm 1) 

OH (alcoólico) 3100 - 3300 
CH3 2930 

j 1685 (flavonas)(a) 

c = o 1650 
1655 

(5-hidroxiflavonas) (a) 
(5,7-diidroxiflavonas (a) I 1630 (7-hidroxiflavonas) (a) 

Duplas ligações aromáticas conjugadas 1500 - 1610 
Dupla ligação do anel pirónico 1585 
OH (fenõlico) 1360 
H (benzénico) 800 
Anel aromático meta substituído 1165 

(a) - Abaixamento de 30 cm~ para os respectivos flavonóis. 
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2.3. - MÉTODOS ESPECTROMETRICOS 

2.3.1. - Estrutura e espectrometria de R.M.N (13,14,15) 

1 13 A RMN de H e de C tem aplicações que se completam, fornecendo, no 
seu conjunto, um grande número de informações estruturais. 

2.3.1.1. - RMN de 1H 

A partir da utilização do valor dos desvios químicos, da integração 
dos sinais obtidos e do valor das constantes de acopolamento, a RMN protónica 
fornece-nos valiosas informações, entre as quais citamos, como principais, as 
seguintes: 

a) - Definição do esquema de oxigenação da genina, o qual é indica 

do pelo número e posição dos protões 

b) - Determinação do número e posição dos metoxilos. 

c) - Determinação do número de açúcares presentes, da posição da 
sua ligação à genina e da forma anomérica em que se encontram. 

d) - Pesquisa e análise de cadeias hidrocarbonadas, cujos sinais 
aparecem numa zona, do espectro distinta da dos restantes pro 
toes da molécula flavónica. 

Os valores de £ em que se situam os sinais fornecidos por um glico 
silflavonol e que utilizámos na determinação da estrutura das substâncias isc> 
ladas no decorrer do nosso trabalho, são indicados no QUADRO X. 
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Q U A D R O X 

VALORES DO DESVIO QUÍMICO, RELATIVAMENTE AO TMS, OBSERVADOS EM RMN 1H DE GLI

COSILFLAVONÓIS 

■ "■ • — - ' - -'•''■ . ■ ■ — . . . . — .—.■ — . . — . — . . . . — . - . , . - „ — 

TIPO DE PROTÃO DESVIO QUÍMICO (J) 
Protões do anel B 6,5  8 
Protões do anel A 6  7 

i 

Maioria dos protões dos açúcares 3,5  4 
Protão 1 do açcuar (1") 

 ligado à posição 3 da genina 5,5  6 
 ligado à posição 7 ou 41 da genina 4,5  5,5 

Metoxilos 3,5  4 
Metilos alifáticos cerca de 1 

Meti los aromáticos cerca de 2 

2.3.1.  RMN de 13C 

A RMN de carbono tem como principais aplicações as seguintes: 

a)  Determinação de número e natureza dos carbonos da molécula; 

b)  Identificação dos açúcares e determinação da natureza e local 
de sua ligação à genina; 

c)  Determinação dos locais de ligação interglicosídica; 

d)  Identificação e localização de substituintes ácidos. 

Os valores de ̂ e m que se situam os sinais originados por glicosU 
flavonóis são indicados no QUADRO XI. 
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Q U A D R O XI 

VALORES DE DESVIO QUÍMICO, RELATIVAMENTE AO TMS, OBSERVADOS EM 13 C DE 
GLICOSILFLAVONOIS 

TIPO DE CARBONO DESVIO QUÍMICO (<T) 

Carbonílico 170 - 200 
Aromáticos e Olefínicos 

- Oxigenados 130 - 165 
- Não oxigenados 90 - 135 

Glicídicos 69 - 83 
C, de um O-glicósido cerca de 100 

C, de um C-glicósido cerca de 61 

Metoxilos aromáticos 55 - 63 
Meti los aromáticos cerca de 20 

Metilos alifáticos cerca de 17 

2.3.2. - Estrutura e espectrometria de massa (16,17) 

A principal aplicação da espectrometria de massa é, sem dúvida, a de 
terminação da massa molecular de um composto. Se se dispõe de um espectrómetro 
de alta resolução é possível ainda, através da análise do sinal fornecido pelo 
ião molecular, a determinação da composição elementar da substância em análise. 

Para além desta informação, o estudo dos diversos sinais registados 
no espectro pode fornecer-nos ainda importantes dados acerca da estrutura do 
composto. 
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A: - Geninas Flavonólicas 

Nos flavonóis não glicosilados o sinal fornecido pelo ião molecular é, 
normalmente, o de maior intensidade. Para além deste, encontramos quase sem
pre o sinal M-1 devido à perda de hidrogénio, o sinal M-18 devido à perda de 
água, e os sinais M-28 e M-29 originados respectivamente, pela perda de CO 
e de CHO a partir da função carbonílica. 

Se o flavonol apresentar radicais metilo, metoxilo ou isopentenilo 
aparecem, também, no espectro os sinais correspondentes à massa molecular 
subtraída da massa desses mesmos radicais. 

Outro grupo de sinais que nos fornecem valiosas informações são os 
originados pela rotura do anel heterocíclico do flavonol. Esta rotura pode 
ocorrer por um dos dois mecanismos apresentados no ESQUEMA I e que são compe 
titivos entre si. 

Através do estudo dos sinais produzidos pelos iões A1 + ", B-. + " e B~+ 

é possível determinar a localização dos eventuais substituintes nos anéis 
A e B. 

B: - Heterósidos 

Os heterósidos dos flavonóides não apresentam a volatilidade neces
sária à obtenção de um espectro por impacto electrónico, sendo, portanto, ne 
cessário preparar derivados (permet il ados, perdeuterometilados ou trimetilsi-
lilados), de modo a que tal propriedade seja conseguida. 

Mesmo quando sob a forma de derivados, os glicósidos apresentam muj_ 
tas vezes um ião molecular de fraca intensidade. Contudo, a partir da natureza 
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dos fragmentos detectados é possível determinar a sequência de ligação de açú 
cares, posição de ligação interglicosídica e a natureza pirânica ou furânica 
dos mesmos. 
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CAPITULO III 

Parte experimental 

1. Material botânico utilizado 

2. Métodos gerais e instrumentos usados 



1. - MATERIAL BOTÂNICO UTILIZADO 

Para o estudo que nos propusemos realizar utilizamos a parte aérea 
de sete espécies de HypeAicwm da nossa flora continental, indicando-se o lo 
cal e a data da colheita do material usado no QUADRO XII. 

i 

Os exemplares de herbário encontram-se depositados no Instituto Bo 
tânico Dr. Gonçalo Sampaio e a classificação botânica foi feita pelo ExmQ. 
Senhor Professor Doutor Arnaldo Roseira. 

Q U A D R O XII 

LOCAL E DATA DA COLHEITA DAS ESPÉCIES ESTUDADAS 

ESPÉCIE LOCAL DATA 

H. LLnanÁ.lolíum Vahl Gerês Agosto 1978 
H. pu.lchn.um Lin Gerês Agosto 1978 
H. calycLnum Lin Gerês Agosto 1978 
H. andioòazmum Lin Terras de Bouro Agosto 1978 
H. huml^uòum Lin Porto Agosto 1982 
H. oJLode.6 Lin Montalegre Julho 1979 
H. undalatum Schout Serra de Monchique Outubro 1978 

http://pu.lchn.um


-49-

2. - MÉTODOS GERAIS E INSTRUMENTOS USADOS 

2.1. - SECAGEM E PULVERIZAÇÃO 

O material vegetal foi seco em estufa a 30-40°C e, seguidamente, re 
duzido a pó grosso. 

2.2. - REAGENTES 

Os reagentes usados eram das firmas Merck e Carlo Erba, de qualida
de "pró-análise". 

2.3. - OBTENÇÃO DOS EXTRACTOS 

0 material vegetal foi sujeito a extracção, por éter de petróleo, 
P.E. 40-60 C, utilizando um aparelho de Soxhlet. Esta extracção com éter de 
petróleo teve por fim desengordurar o material e, por isso, o extracto eté 
reo foi rejeitado. 

Seguidamente, o pó foi macerado em metanol, durante 3 dias, com re 
novação de solvente de 12 em 12 horas. É de notar, porém, que o material pro 
veniente de H. kumi^vm, foi macerado em acetato de etilo, embora utilizan
do as mesmas condições. 

Os líquidos extractivos foram reunidos e concentrados em evapora
dor rotativo BUCHI R 110, sob pressão reduzida e à temperatura de 30-40° C, 
até à consistência desejada. 

2.4. - PURIFICAÇÃO DOS EXTRACTOS E ISOLAMENTO DAS SUBSTANCIAS 

0 método por nós escolhido para o isolamento das substâncias a ejs 
tudar, foi a cromatografia preparativa em placa de celulose. Porém, como os 



-50-

extractos apresentavam uma composição muito complexa, tornou-se necessário fa 
zer um primeiro fraccionamento que tinha por fim, essencialmente, a simplifi
cação da composição de cada fracção e a eliminação de gorduras e clorofilas 
não completamente eliminadas na extracção da planta com éter de petróleo. 

Com este fim, utilizamos a cromatografia em coluna de celulose mi 
crocristalina, art». 2331 da Merck, e os extractos foram eluídos sucessivamen 
te com: éter de petróleo, éter de petróleo-benzeno (1:1), benzeno, benzeno-
-clorofórmio (1:1), clorofórmio, clorofórmio-éter etílico (1:1), éter etílico, 
éter etílico-acetato de etilo (1:1), acetato de etilo, acetato de etilo-meta 
nol (1:1) e metanol. A ejuição era considerada terminada quando o eluente dei 
xava de dar coloração amarela por adição de algumas gotas de solução a 20% de 
hidróxido de sódio. 

As fracções recolhidas, de cerca de 100 ml cada, foram depois con 
centradas e analisadas por cromatografia em camada delgada (pág. 51 ) e, to 
das as que mostravam conter flavonóis foram, então, sujeitas a cromatografia 
preparativa, a fim de se completar o isolamento das substâncias. 

Para esta cromatografia utilizamos as seguintes condições: 

a) - 60 g de celulose microcristalina Avicel artQ. 2330 da Merck fo 
ram agitadas com 180 ml de água destilada até se obter sus 
pensão homogénea. Com esta suspensão preparamos placas de 0,30 
mm de espessura que eram, depois, secas à temperatura ambiente; 

b) - as câmaras utilizadas tinham 23x23x7 cm e eram previamente sa
turadas durante 24 horas com os desenvol ventes; 

! 

c) -os desenvolventes utilizados no isolamento das substânicas fo
ram: 

- Butanol-ácido acético-água (6:1:2) (que designamos pelas 
iniciais B.A.A.). 
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- Solução a 60% de ácido acético. 
- Solução a 15% de ácido acético.; 
- Agua destilada. 

Após o desenvolvimento, as placas eram colocadas em local bem ventj_ 
lado e ao abrigo da luz, até completa eliminação dos desenvolventes. 

As placas eram depois expostas à luz U.V. de 366 nm e as zonas que 
revelavam fluorescência eram destacadas. A celulose destacada era transferida 
para um funil onde se tinha colocado, previamente, um pouco de celulose pró 
pria para cromatografia em coluna e, depois, lavada com metanol, até que o 
filtrado desse reacção negativa com solução de hidróxido de sódio. 

Esta solução metanolica era, de seguida, sujeita a cromatografia 
analítica e no caso de revelar ainda mais que uma mancha era sujeita a nova 
cromatografia preparativa, no mesmo ou noutro desenvolvente, tantas vezes 
quantas as necessárias até obtermos um produto perfeitamente isolado. 

2.5. - CROMATOGRAFIA ANALÍTICA 

A cromatografia analítica foi executada nas condições abaixo descn 
tas e utilizada para: 

a) - verificar o estado de pureza das substâncias provenientes da 
cromatografia preparativa; 

b) - fazer o ensaio das substâncias isoladas, em prova cruzada, com 
substâncias padrão; 

c) - fazer a determinação dos valores de Rf das substâncias já isola 
das, em diversos desenvolventes. 
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2.5.1. - Cromatografia de Flavonóides (1,2) 

SUPORTES: 

a) - Placas de celulose com 0,1 mm de espessura, artQ. 
5552 da Merck. 

b) - Placas de poliamida com 0,15 mm de espessura, artQ. 
5555 da Merck. 

DESENVOLVENTES: 

a) - Água destilada. 

b) - Butanol-ácido acético-água (6:1:2). 

c) - Solução de ácido acético a 15%. 

d) - Solução de ácido acético a 60%. 

e) - Fenol-água (3:1). 

f) - Acido acético-água-ácido clorídrico (30:10:3). 
(desenvolvente de Forestal) 

g) - Benzeno-etilmetilcetona-metanol (4:3:3). 

h) - Agua-etapol-acetilacetona (4:2:1) 
(desenvolvente de Egger) 

REVELADORES: 

Para a visualização das manchas dos flavonóides utilizamos 
a observação à luz U.V. de 366 nm antes e após a aplicação de: 

a) - Vapores de uma solução concentrada de amónia. 

b) - Solução metanolica de cloreto de alumínio a 5%. 

c) - Solução metanólica de etanolamina-ácido difenilbórico 

a Vi, indicada pela abreviatura N.A (Naturstoffreagenz 
A). 
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PADROES UTILIZADOS: 

- Isoquercetrina (3-glucosilquercetina) - art9. 1119 S. 
- 3-Arabinosilquercetina - art9. 1072 . 
- Hiperósido (3-galactosilquercetina) - art9. 1027 S. 
- Quercetrina (3-ramnosilquercetina) - art9. 1031. 
- Rutina (3-ramnoglucosilquercetina) - art9. 0080. 
- Quercetina - art9. 0060. 

(padrões fornecidos pela firma Sarsynthese). 

2.5.2. - CROMATOGRAFIA DE AÇUCARES (3) 

SUPORTES: 

a) - Placas de celulose com 0,1 mm de espessura, art9. 
5552 da Merck. 

b) - Placas de sílica com 0,2 mm de espessura, art9. 
5553 da Merck. 

c) - Placas de sílica com 0,2 mm de espessura, art9. 
5553 da Merck, mergulhadas durante 3 minutos numa 
solução 0,02M de acetato de sódio e secas, seguidji 
mente, em estufa a 50°C durante 1 hora. 

DESENVOLVENTES: 

I - Acetona-água (9:1) 
(para placas de sílica impregnadas de acetato de sódio), 

II - Piridina-acetato de etilo-ácido acético-água (36:36:7: 
2) 
(para placas de celulose). 

III - Acetona-água-clorofórmio-metanol (75:5:10:10) 
(para placas de sílica impregnadas de acetato de só
dio). 
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IV - Acetato de etilo - [isopropanol-água (2:1)3 (65:35) 
(para placas de sílica). 

V - Butanol-ácido acético-água (3:1:1) 
(para pjacas de celulose). 

VI - Butanol-ácido acético-água (2:1:1) 
(para pjacas de sílica). 

REVELADORES: 

a) - Ftalato de p-anisidina: 

- solução 0,1M de £-anisidina e de ácido ftálico 
preparada em etanol a 96 . 
(Revelador usado para placas de celulose). 

b) - Anisaldeido-ácido sulfúrico: 
- 50 ml de ácido acético foram adicionados de 0,5 
ml de anisaldeido e, seguidamente, de 1 ml de 
ácido sulfúrico concentrado. Esta mistura foi 
preparada no momento do emprego. 
(Revelador usado para placas de sílica). 

c) - Naftoresorcinol-ácido sulfúrico: 

- o reagente é constituído pela mistura, preparada 
no momento do emprego, de partes iguais das se
guintes soluções: 

- solução etanolica de naftoresorcinol a 2% e 

ácido sulfúrico a 20%. 
(Revelador usado para placas de sílica impregna 
das de acetato de sódio). 



-55 

Em todos os casos os cromatogramas, após terem sido aspergidos com 
os reveladores, foram aquecidos na estufa a cerca de 100°C, durante 5-10 mi 
nutos. 

A vantagem da utilização destes reveladores reside no facto de pro 
vocarem o aparecimento de cores diferentes conforme o tamanho de cadeia do 
açúcar presente. 

As cores por nós obtidas com estes reagentes para os diferentes ti 
pos de açúcares foram as registadas no QUADRO XIII. 

Q U A D R O XIII 

COLORAÇÕES OBSERVADAS COM OS DIVERSOS AÇÚCARES, APÓS UTILIZAÇÃO DOS REVELADO-

RES INDICADOS 

REVELADOR RAMNOSE 

CLASSE 

PENTOSES 

DE AÇÚCAR 

REVELADOR RAMNOSE 

CLASSE 

PENTOSES HEXOSES AC.URÓNICOS 

Ftalato de p-anisi amarelo vermelho verde castanho 
dina esverdeado violáceo amarelado 

Anisaldeido-ác. verde castanho azul castanho 
sulfúrico escuro violáceo escuro claro 

Naftoresorcinol-ác. verde azul castanho azul 
sulfúrico amarelado acinzentado violáceto (a) escuro 

castanho 
claro (b) 

.„«,., ' 

(a) - coloração obtida para a glucose. 
(b) - coloração obtida para a galactose. 
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PADRÕES: 
! 

L - (+) - Ramnose, artQ. 4736 da Merck 
D - (+) - Xilose, art9. 8692 da Merck 
D - (-) - Arabinose, artQ.1494 da Merck 
D - (+) - Glucose, art9. 8342 da Merck 
D - (+) - Galactose, art9. 4052 da Mreck 
Acido D-galacturónico, art9. G - 2125 da Sigma 
D - Glucuronolactona, art6, G - 8875 da Sigma. 

0 ácido glucurónico, que não foi possível obter no mercado, foi pre 
parado aquecendo uma solução aquosa de glucuronolactona, a 100°C, durante duas 
horas (4). Resultou assim uma solução que continha, em equilíbrio, as duas for 
mas, ácida e lactónica, solução essa que foi utilizada como padrão. 

No QUADRO XIV estão inscritos os valores de Rf obtidos com os açúca 
res-padrão desenvolvidos nas condições experimentais atrás indicadas. 

Q U A D R O XIV 

VALORES DE Rf x 100 OBTIDOS PARA OS AÇtJCARES-PADRÃO EM DIFERENTES DESENVOLVENTES 

(a) 
Desenvolventes Ramnose Xilose Arabinose Glucose Galactose 

Âc.galac 

turónico 

Ac.glucu 

rónico 

Glucurqno 

lactona 

I 11 65 53 48 38 05 15 87 

I I 64 52 45 41 35 13 16 79 

I I I 62 40 27 13 12 02 03 78 

IV 46 32 20 14 13 01 05 67 

V - 45 32 28 24 20 18 20 39 

VI 58 52 46 45 43 35 34 58 

(a) - Composição dos desenvolventes foi indicada na,s páginas 53-54. 
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Conforme se pode apreciar neste quadro, o desenvolvente que melho 
res resultados ofereceu para a separação dos pares de isómeros glucose/ga
lactose e ácido glucurónico/ácido galacturónico foi o desenvolvente I £ace 
tona-água (9:1)J , com o qual foi possível obter duas manchas perfeitamente 
distintas para cada par daqueles isómeros. 

Para a resolução do par ácido glucurónico/ácido galacturónico con 
seguimos ainda melhores resultados com o desenvolvente acetona-água (8:2) on 
de obtivemos os seguintes valores de Rf : 

ácido glucurónico: 0,56 
ácido galacturónico: Q 5 2 3 

Neste desenvolvente a forma lactónica situa-se a Rf =0,91. 

2.6. - ESPECTR0F0T0METRIA NO I.V. 

Os espectros na região de U.V. foram registados com as substâncias 
dispersas em brometo de potássio na concentração de 1% e utilizando um apare 
lho PERKIN-ELMER, modelo 257. 

2.7. - ESPECTR0F0T0METRIA NO U.V.-VISÍVEL 

Para a obtenção dos espectros de U.V.-visível utilizamos um apare
lho VARIAN, série 634, ou HITACHI 150-20, munidos de tinas de quartzo com 1 
cm de espessura. 

Os espectros foram obtidos a partir de soluções feitas em metanol 
para espectroscopia, artQ. 6002 da Merck, e os reagentes de deslocamento fo 
ram preparados conforme indicação de Mabry e Markham (5): 

- Solução de metóxido de sódio: solução a 2,5% de sódio metálico, 
recentemente cortado, em metanol espectroscópico; 
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- Solução de cloreto de alumínio: solução a 5% de cloreto de alumj_ 
nio anidro, em metanol espectroscópico; 

- Acido clorídrico: solução de 50 ml de ácido clorídrico concentra 
do em 100 ml de água destilada; 

- Acetato de sódio: foi usado o acetato de sódio anidro suprapur, 
arts. 6264 da Merck; 

- Acido bórico: foi usado ácido bórico suprapur, artQ. 765 da 
Merck. 

A utilização destes reagentes foi feita, segundo as indicações dos 
mesmos autores (5): 

- Espectro em MeOH + NaOMe: 
Foi registado imediatamente após a,adição de III gotas da 

solução de metóxido de sódio à solução contida na tina, e que 
serviu para o registo de espectro em metanol. Decorridos 5 minu 
tos, o espectro era registado novamente, para apreciar qualquer 
alteração havida. 

- Espectro em MeOH + A1CU: 

Foi registado imediatamente após a adição de VI gotas da so 
lução de cloreto de alumínio à solução metanólica de flavonóide 
já contida na tina. 

- Espectro em MeOH + A1CU + HC1: 

Foi registado imediatamente após a adição de III gotas da so 
lução de ácido clorídrico à solução contida na tina e que serviu 
para fazer o registo de espectro em presença de cloreto de alurrU 
nio. 
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- Espectro de MeOH + NaOAC: 

A solução metanólica do flavonóide, colocada na tina, era s_a 
turada com acetato de sódio anidro. A esta solução era adicionado 
um pouco mais de acetato de sódio, de modo que se depositasse no 
fundo da tina uma camada de cerca de 2 mm. 0 espectro era regista 
do de seguida. 

- Espectro em MeOH + NaOAc + HQBOQ 

A solução que serviu para a obtenção do espectro anterior, 
adicionou-se ácido bórico, até que este começasse a depositaa e 
o espectro era registado de seguida. 

2.8. - ESPECTROMETRIA DE MASSA 

Os espectros de massa foram obtidos pela técnica de impacto elec
trónico com um espectrómetro HITACHI PERKIN-ELMER, modelo RMU-6M. 

2.9. - ESPECTROMETRIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Os espectros de RMN foram obtidos num espectrómetro VARIAN XL-200, 
de 200 MHz, Dará os de ressonância protónica, e de 50,3 MHz para os de resso 
nancia de C. 

Para a obtenção dos espectros usou-se o tetrametilsilano como pa
drão, interno; os deslocamentos químicos foram registados em p.p.m.( à ) e as 
constantes de acopolamento em Hz. 

Para a obtenção do espectro da substância P. , reproduzido na figu_ 
ra 2.6 , procedeu-se à obtenção do respectivo derivado si li lado, segundo a 
técnica descrita por Mabry e Markham (6), e o solvente foi, neste caso, o cio 
rofórmio deuterado. Em todos os outros casos, os espectros foram registados 
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utilizando as substâncias sem qualquer transformação, e dissolvidas em dime 
tilsulfóxido hexadeuterado (DMS0-d6 para espectroscopia, art9. 2913 da Merck). 

2.10. - HIDROLISE ALCALINA 

A hidrólise alcalina foi realizada segundo a técnica indicada por 
I 

Ribéreau-Gayon (7), a qual consiste no seguinte: 

- o flavonóide é dissolvido em solução de hidróxido de sódio 2N, 
deixando-se em contacto durante 4 horas em atmosfera de azoto; 
ao fim desse tempo a solução é acidificada e agitada com um soj_ 
vente orgânico, o qual é, depois, separado para ser analisado. 

2.11. - HIDRÓLISE ÁCIDA 

0 processo usado para a hidrólise ácida foi o indicado por Harbor 
ne (8), o qual consiste em aquecer a substância, dissolvida numa mistura, em 
partes iguais, de etanol e HC1 2N, a banho de água, e à temperatura de 100 C. 

0 decorrer da reacção era controlado por cromatografia analítica, 
terminando-se o aquecimento quando o produto inicial estivesse completamente 
hidrolisado, o que demorava cerca de 10-15 minutos. 

Após ter-se conseguido a hidrólise total, a solução era arrefecida 
e agitada com éter etílico, separando-se a fase orgânica para nela se proce 
der à identificação da genina libertada. 

A fase aquosa era, seguidamente, lavada com uma solução clorofórnn 
ca a 10% de dimetil-n-octilamina, até eliminação da maior parte do ácido cio 
rídrico, aí se procedendo, depois, à caracterização dos açúcares. 
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CAPITULO IV 

Resultados e discussão 

1 Ensaios preliminares 

2 H pulcnrum L 

3 H linaníolium vaM 

4 H unoulatum Snout 

5 H calycinum L 

6 H elodes L 

7 H androsaernum L 

8 H numifusum L 
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1. - ENSAIOS PRELIMINARES 

Utilizando 2 g de cada uma das espécies em estudo (parte aérea redjj 
zida a pó), fizemos extractos usando, sucessivamente, os seguintes solventes: 
éter de petróleo, clorofórmio, éter etílico, acetato de etilo e metanol. Fo 
ram usados 15 ml de cada solvente e o tempo de maceração em cada um foi de 24 
horas. 

Como o nosso objectivo era o estudo de flavonóides, ensaiámos a re 
acção da cianidina sobre cada um dos extractos obtidos, a qual foi executada 
do seguinte modo: 

- os extractos foram levados à secura e o resíduo dissolvido em 5 ml de me 
tanol. Esta solução foi adicionada de 2 ml de água e posta no frigorífi
co durante 24 horas, ao fim das quais se filtrou, eliminando-se, deste 
modo, uma grande parte dos corpos gordos e da clorofila. Ao filtrado ad_[ 
cionámos, depois, 1 ml de ácido clorídrico concentrado e 0,1 g de fita 
de magnésio. Caso se registasse o aparecimento de coloração vermelha, 
concluía-se que o extracto ensaiado continha flavonóides. 

No QUADRO XV apresentamos, para cada solvente utilizado, a cor de 
extracto obtido, o peso do resíduo desse extracto e o resultado da reacção da 
cianidina. 

Perante estes resultados, escolhemos o metanol como solvente para a 
extracção subsequente dos flavonóides deste material, excepto no caso de H. ha 

m^uòum, em que utilizamos o acetato de etilo. 
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2. Estudo de H. pulchrum L 



2 . - ESTUDO DE tf. PULCHRUIÁ L. 

2.1. - PREPARAÇÃO DO EXTRACTO 

Partindo de 250 g de planta obtivemos um extracto de côr castanha 
avermelhada preparado pela técnica descrita na pág. 49. 

2.2. - CROMATOGRAFIA ANALÍTICA DO EXTRACTO 

O extracto obtido foi analisado por cromatografia analítica bidimejn 
sional em placa de celulose, utilizando, como primeiro desenvolvente, butanol-
-ácido acético-água (6:1;2) (B.A.A.) e como segundo desenvolvente uma solução 
a 15% de ácido acético. Este ensaio foi feito em duplicado. 

Depois de secas, as placas foram observadas à luz U.V. de 366 nm e 
registamos os resultados obtidos; seguidamente, uma das placas foi exposta aos 
vapores de uma solução concentrada de amónia e registámos as alterações de côr 
observadas. Após completa eliminação da amónia, por exposição ao ar, uma das 
placas foi pulverizada com uma solução a 5% de cloreto de alumínio e a outra 
com uma solução de N.A.. 

Na Fig. 2.1. está reproduzido o cromatograma obtido e no QUADRO XVI 
as características das manchas observadas. 
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rig.2.1 : CROMArOCRAI IA BIDIMINSIONAL DO t XIRACIO Ml 1ANÓI ICO Dl 
H. pulchiim L. 

( B.A.A./HOAC 15 % ) 
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2.3. - ISOLAMENTO DAS SUBSTANCIAS 

Por aplicação das técnicas descritas no CapQ. III, foi possível iso 

lar as substâncias correspondentes às manchas P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 e 

P11 assinaladas na Fig. 2.1.. 

2.4.. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA P1. 

Por evaporação da solução metanolica proveniente da cromatografia 
preparativa obtivemos uma substância com o aspecto de pó solto, de cor verme 
lha muito escura, quase negra. 

A substância era solúvel em álcool, originando uma solução de cor 
e fluorescência vermelhas; era muito pouco solúvel em éter etílico e em ace 
tato de etilo, conferindo-lhe, contudo, fluorescência vermelha. Em solução 
aquosa alcalina tinha côr vermelha e fluorescência verde, o "mesmo acontecen
do às suas soluções em ácido sulfúrico concentrado. 

Estas características, já descritas na pág. 10 , juntamente com o 
comportamento cromatográfico registado no QUADRO XVI,levaram-nos a pensar 
que a substância P1 é uma HIPERICINA, substância já anteriormente descrita 
nesta espécie por Mathis e Ourisson (1). 
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2.5. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA P2. 

Esta substância apresentava-se, após cristalização do metanol, sob a 

forma de cristais aciculares amarelo esverdeados. 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRÁFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NH : côr amarela 
com NH • côr amarela viva 
com Alei»' c ô r amarela fluorescente 
com N.A. : côr de laranja 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 
Butanol-ácido acético-água (6:1:2) 0,66 
Sol. a 60% de ácido acético 0,33 
Ác. acético-água-ác. clorídrico (30:10:3) 0,41 

(placa de poliamida) 
Benzeno-etilmetilcetona-metanol (4:3:3) 0,20 

A substância apresentava as mesmas colorações e valores de Rf que 
uma amostra de Quercetina padrão e em cromatografia cruzada com aquele com 
posto, nos quatro desenvol ventes referidos, originou sempre uma única mancha. 
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b) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO U.V.-VISÍVEL 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (nm) 

MeOH >">'> ^/o inr ^uu ínr 370 

MeOH+NaOMe 
MeOH+AlCl, 270 302 inf 332 460 

255 270 inf 300 inf 

245 302 (dec) (*) 

270 302 inf ( 332 

265 300 inf 360 
275 330 385 
260 300 389 

MeOH+AlCl3+HCl 265 300 inf 360 428 

MeOH+NaOAC 
MeOH+NaOAC+H3B03 

(*) - O espectro apresenta aspecto diferente decorridos 5 minutos após a 
adição de NaOMe. 

Os valores obtidos estão de acordo com os referidos na literatura pa 

ra a Quercetina (2). 

C) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO I.V. 

0 espectro de I.V. da substância é perfeitamente coincidente com o 
publicado para a Quercetina (3). 

d) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE MASSA 

0 espectro de massa desta substância foi registado nas seguintes con 

dições: 

intensidade de fluxo electrónico: 70 eV. 
sensibilidade do detector: 1200 V. 
gama de massas: 100 
temperatura da câmara de ionização: 180 C 
temperatura de aquecimento da amostra: 200 C 
velocidade de varrimento: 2 x 3 . 
filtro: posição 3. 
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0 esquema do espectro obtido está reproduzido na Fig. 2.2. onde fo 
ram representados apenas os sinais de intensidade superior a 5% da intensidjî 
de do pico base: no QUADRO XVII estão registados os valores de m/e dos si
nais obtidos e respectivas intensidades relativas. 

Os resultados obtidos estão de acordo com os previstos para a Quer-
cetina, indicando-se no ESQUEMA II a interpretação dos principais picos obti
dos. 

Q U A D R O XVII 

CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS SINAIS OBTIDOS NA FRAGMENTAÇÃO DA SUBSTÂNCIA 
P2 POR IMPACTO ELECTRÓNICO I 

VALOR DE m/e INTENSIDADE 
RELATIVA 

INTERPRETAÇÃO 

302 100 M 
301 12,6 M-H 
286 6,4 
273 6,9 M-CHO 

153 10,4 Aj+H 

142 6,9 
137 14,7 B2 
128 10,7 

109 5,2 B2-C0 

69 16,4 

63 5,7 
55 6,4 
53. 5,9 
51 6,4 
44 9,0 
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e) - CONCLUSÃO 

Em função dos resultados descritos, consideramos que a substância 
correspondente à mancha P2 originada pelo extracto de H. pulchium é a QUER-
CETINA (5,7,3',4'-tetraidroxiflavonol ) : 

OH Q 
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4.6. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA P4. 

Esta substância, após cristalização do metanol apresentava-se sob a 
forma de cristais de côr amarelo dourado. 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRÁFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 
sem NH : côr castanha escura 
com NH„: côr amarela escura 
com A1C1„: côr amarela fluorescente 
com N.A.: côr de laranja 

Determinação dos valores de Rf: 
(placa de celulose) 

Butanol-ácido acético-água (6:1:2) 0,70 
Solução a 15% de ácido acético 0,32 

Água destilada 0,07 
Fenol-água (3:1) 0,60 

b) CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO U.V.-VISÍVEL 

0 espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 2.3. e apresenta 
as seguintes características: 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (nm) 
MeOH 257 267 inf 355 
MeOH+NaOMe 275 320 410 (não dec) (*) 

MeOH+AlCI3 273 300 inf 430 
MeOH+AlCi3+HCl 270 300 inf 360 400 

MeOH+NaOAC 273 315 385 
MeOH+NaOAC+H3B03 262 295 inf 375 

(*) - 0 espectro mantém o mesmo aspecto decorridos 5 minutos após adição 
do metóxido de sódio. 
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c)  CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO I.V. 

O espectro I.V. obtido encontrase reproduzido na Fig. 2.4.. 

d) ■ PRODUTOS OBTIDOS POR HIDRÓLISE ÁCIDA 

Após hidrólise ácida realizada segundo a técnica descrita na pág. 

60, a fase orgânica foi analisacja, tendose detectado uma substância que 

apresenta todas as características analíticas já descritas para a Quercetina 

e originando uma única mancha quando submetida à cromatografia cruzada com 

uma amostra de quercetina padrão. 

A fase aquosa, após eliminação do ácido clorídrico, foi concentra
da e analisada segundo a técnica indicada na pág. 53. Em todos os desenvol
ventes formouse uma única mancha que, após revelação, apresentava as colora 
ções de uma pentose e em cromatografia cruzada com uma amostra de xilose pa 
drão, nos diversos desenvol ventes, originava uma única mancha. 

e)  CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE RMN1H 

0 espectro obtido está reproduzido na Fig. 2.5. e confirma estar

mos em presença de um derivado da quercetina, uma vez que apresenta na zona 
aromática os seguintes sinais: 

[= 7,52, dupleto, J = 2, atribuído ao protão em 2'. 
tf = 7,48, dupleto de dupletos, J = 2,2 e 7,3, atribuído ao protão 

em 6'. 
/ = 6,82, dupleto, J = 7,4, atribuído ao protão em 5'. 
í = 6,40, dupleto, J = 2,0, atribuído ao protão em 6. 
[= 6,17, dupleto, J = 2,2, atribuído ao protão em 8. 

Para além destes sinais, observamos ainda um sinal em ó = 5,53, atri 
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buída ao protão 1" (protão do carbono 1 do açúcar) e, depois, um conjunto de 
sinais entre t( = 3 e J = 4,5 e que são atribuídos aos restantes protões do re_ 
siduo glicídico. 

Em ordem a uma melhor apreciação da zona do espectro originado por 
esta fracção glicídica, foi também realizado um espectro da substância após 
sililação pela técnica descrita por Mabry (4) e dissolução do derivado obti_ 
do em deuteroclorofórmio. Na Fig. 2.6. é reproduzida a zona entre ò = 3 e 
a = 5 do espectro obtido, onde se podem observar os cinco sinais atribuídos 
aos cinco protões da xilose. 

f) DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A substância em análise é, pois, uma xilosilquercetina e a 
dos diversos resultados revela que se encontram livres os hidroxilos 
cetina nas seguintes posições: 

7-OH - revelado pelo desvio batocrõmico provocado na banda II do espec
tro de U.V.,de 257 para 273 nm, quando ao metanol se adiciona 
NaOAC; revelado,ainda, pelo aparecimento de uma banda em 320 nm 
(embora de fraca intensidade) no espectro de U.V. realizado em 
presença de NaOHe. 

5-OH - revelado pelo desvio batocrõmico na banda I do espectro de U.V.-
-vislvel.de 355 para 400 nm, quando ao metanol se adiciona A1C13+ 
+HC1; revelado ainda pela coloração amarela fluorescente à luz U. 
V. de 366 nm, formada nos cromatogramas em placa de celulose e 
pulverizadas com solução de A1C1~ (pág. 31 ). 

análise 
da quer 

http://-vislvel.de
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Qrto-hidroxilos no anel B - revelados pelo deslocamento obtido na banda 
I, de 430 para 400 nm, quando à solução coin 
tendo AlCl, se adiciona HC1 (pág. 38); re
velados pelo deslocamento da banda I,de 355 
para 375 nm,quando à solução metanolica se 
adiciona NaOAC+H-BOo, e» ainda, pela colora 
ção laranja obtida à luz U.V. quando os cro 

matogramas em placa de celulose são pulven 
zados com solução de N.A. (pág. 31 ). 

A única posição ocupada é a posição 3 da quercetina, o que é reve
lado pela coloração castanha que passa para amarelo após exposição ao NH 
(observação à luz U.V. de 366 nm) (pág. 32) e ainda pela localização da bari 
da I em. 355 nm quando o espectro de U.V. é registado em metanol (pág. 36). 

1 A análise do espectro de RMN H revela o sinal atribuído ao protão 
1 da xilose pouco desdobrada o que leva a concluir que o açúcar se encontra 
na forma c<.(5). 

Em face destes resultados, concluímos que a substância P4 é a 3-
C<-XILQSILQUERCETINA. 
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4.7.. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA P5. 

A substância cristalizou após concentração da solução metanolica pro 
veniente da cromatografia preparativa, e apresentava côr amarela. 

i 

a)  CARACTERÍSTICAS CROMATOGRAFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NHo^ côr castanha escura 
com NFL: côr amarela escura 
com A1C1 ■ côr amarela fluorescente 

com N.A. : côr de laranja. 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 
Butanolácido acéticoágua (6:1;2) 0,57 
Solução a 15% de ácido acético 0,35 
Água destilada 0,09 
Fenolágua (3:1) 0,55 

A substância apresentava as mesmas colorações e valores de Rf que as 
de uma amostra de Isoquercetrina padrão (3glucosilquercetina) e em cromatogra 
fia cruzada com esta, nos quatro desenvolventes referidos, originou uma única 
mancha. 



b) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO U.V.-VISÍVEL 
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Os comprimentos de onda dos máximos de absorção do espectro, regista 
do nas condições habituais, são os seguintes: 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (n 

MeOH 256 270 inf 300 inf 365 

MeOH+NaOMe 270 330 412 (não dec) 

MeOH+AlCl3 275 305 inf 330 inf 440 
MeOH+AlCl3+HCl 270 300 inf 370 405 

MeOH+NaOAC 275 325 380 
MeOH+NaOAC+H3B03 265 300 inf 380 

c) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO I.V. 

0 espectro obtido é sobreponível ao de uma amostra de Isoquercetri-
na padrão e está reproduzido na Fig. 2.7.. 

d) - PRODUTOS OBTIDOS POR HIDROLISE ÁCIDA 

Após hidrólise ácida realizada segundo a técnica descrita na pág. 
60, a fase orgânica foi levada à secura e o resíduo analisado. A substân^ 
cia obtida apresentava todas as características analíticas já descritas para 
Quercetina. 

A fase aquosa, após eliminação do ácido clorídrico, foi concentra
da e submetida a análise cromatográfica segundo técnica descrita nas págs. 

. Em todas as circunstâncias encontrou-se uma única mancha com os val£ 
res de Rf e colorações características da glucose. Em cromatografia cruzada 
corn glucose padrão, continuou a obter-se uma única mancha. 
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e) - CONCLUSÃO 

Em face dos resultados obtidos torna-se evidente que a substância 
P5 é a ISOQUERCETRINA, (3-Glucosi1-5,7,3'-4'-tetraidroxiflavonol), composto 
já descrito para esta espécie (6): 

HO 

0 " C6 H11°5 

OH O 
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4.8. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE A MANCHA P6. 

A substância cristalizou após concentração da solução metanólica pro 
veniente da cromatografia preparativa e apresentava côr amarela. 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRAFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NHL: côr castanha escura 
com NHL: côr amarela escura 
com A1C1~: côr amarela fluorescente 
com N.A. : côr de laranja 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 
Butanol-ácido acético-água (6:1:2) 0,72 
Solução a 15% de ácido acético 0,48 
Agua destilada 0,23 
Fenol-água (3:1) 0,60 

A substância apresentava as mesmas colorações e valores de Rf que 
uma amostra de Quercetrina padrão (3-ramnosilquercetina) e em cromatografia 
cruzada com esta, nos quatro desenvolventes referidos, originou uma única ma£ 
cha. 



-90 

b) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO U.V.-VISÍVEL 

Os comprimentos de onda dos máximos de absorção do espectro registado 
nas condições habituais são os seguintes: 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (nm) 

MeOH 255 265 inf 300 inf 

MeOH+NaOMe 270 325 392 (não dec) 

MeOH+AlCl 275 300 inf 330 
MeOH+AlCl +HC1 272 300 inf 352 
MeOH+NaOAC 272 320 inf 370 
Me0H+Na0AC+H„B0o 258 300 inf 368 

0 espectro obtido é idêntico ao publicado para a Quercetrina (7). 

c) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO I.V. 

0 espectro de I.V. obtido é sobreponível ao publicado na literatura pa 
ra a Quercetrina (8). 

d) - PRODUTOS OBTIDOS POR HIDROLISE ACIDA 

Após hidrólise realizada segundo a técnica descrita na pág. 60 , afa 
se orgânica foi levada à secura. A substância residual apresentava as caracte
rísticas cromatográfiças e espectrais de I.V. e U.V.-visível da Quercetina (de^ 
critos nas págs. 71-72) -

A fase aquosa, após eliminação do ácido clorídrico, foi concentrada e 
sujeita a análise cromatográfica segundo a técnica descrita nas págs. 53-56 . Em 
todas as circunstâncias encontrou-se uma única mancha com os valores de Rf e co 
lorações características da Ramnose. Em cromatografia cruzada com ramnose pa 



drão continuou a obter-se uma única mancha. 

e) - CONCLUSÃO 

Em face dos resultados obtidos torna-se evidente que a substância P6 
é a QUERCETRINA (3-Ramnosilquercetina) : 

OH 

°-C6H11°4 
OH O 
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4.9. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA P7. 

Foram feitas diversas tentativas de cristalização, mas sem qualquer 
resultado. Assim, a solução metanolica foi levada à secura e o resíduo dissoj_ 
vido em acetato de etilo. Esta solução foi lavada com água destilada, que se 
regeitou. A solução de acetato de etilo foi levada à secura e o resíduo, di^ 
solvido em metanol. A partir desta solução metanolica foram executados os en 

saios cromatográficos, a determinação do espectro de U.V.visível e o estudo 
dos produtos de hidrólise. 

a)  CARACTERÍSTICAS CROMATOGRÁFIÇAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NFU: côr castanha escura 
com NH ■ côr amarela escura 
com A1C1 • côr amarela fluorescente 
com N.A. : côr de laranja 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 
Butanolácido acéticoágua (6:1 ;2) 0,64 
Solução a 15% de ácido acético 0,50 
Água destilada 0,80 

(placa de poliamida) 
Águaetanolacetilacetona (4:2:1) 0,10 
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b)  CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO U.V.VISÍVEL 

O espectro obtido encontrase reproduzido na Fig. 2.8. e as suas ca 
racterísticas são as seguintes: 

SOLVENTE Cl DMPRIMENTO DE ONDA DOS MAXIM OS DE ABSORÇÃO (nm) 

MeOH 258 282 inf 350 
MeOH+NaOMe 275 330 420 (não dec.) 

MeOH+AlCl3 275 300 inf 425 
MeOH+AlCl3+HCl 270 360 400 
MeOH+NaOAC 273 310 inf 385 
MeOH+NaOAC+H3B03 263 290 inf 380 

c)  PRODUTOS OBTIDOS POR HIDROLISE ACIDA 

Após hidrólise ácida efectuada nos moldes habituais, a fase orgâni
ca foi analisada em cromatografia por camada delgada nos desenvol ventes cita 
dos na pág. 71 . Em todas as circunstâncias detectouse apenas uma mancha com 
as características de coloração e Rf da Quercetina. A cromatografia cruzada 
do produto em análise com uma amostra de Quercetina padrão, nos quatro desen
volventes referidos, continuava a apresentar apenas uma mancha. 

A fase aquosa, após eliminação do ácido clorídrico, foi concentrada 
e sujeita a análise cromatográfica nas condições descritas nas págs. 5356. Em 
todas as condições encontrouse uma única mancha que, após revelação, apresen^ 
tava as características de coloração e Rf descritas para a Glucose. A cromato 
grafia cruzada do produto em análise com uma amostra de glucose padrão contj_ 
nuou a apresentar uma única mancha. 

Na'fase aquosa fezse ainda uma pesquisa de ião sulfato, por adição 
de solução de cloreto bário, que resultou negativa. 
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d) - PRODUTOS OBTIDOS POR HIDRÓLISE ALCALINA 

Após hidrólise alcalina realizada segundo a técnica descrita na pág. 
60, a solução foi acidificada e agitada com acetato de etilo. 0 acetato de 
etilo foi separado e analisado por cromatografia em camada delgada nos desen 
volventes citados na pág. 85 . Em todas as circunstâncias formou-se uma única 
mancha que apresentava as características de coloração e valores de Rf de 3-
-Glucosilquercetina. A cromatografia cruzada do produto em análise com uma 
amostra de 3-glucosilquercetina padrão, nos desenvolventes referidos, apresen 
tava, ainda, uma única mancha. 

e) - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Perante os resultados da hidrólise em meio ácido e alcalino podemos 
afirmar que a substância P7 é um derivado da Isoquercetrina (3-Glucosilquerce 
tina). 

Contudo, a análise do espectro de U.V.-visível da substância reve
la, que se encontram livres todos os hidróxilos da molécula da quercetina, à 
excepção do situado em 3, que já determinamos estar ocupado pela glucose. E^ 
ta conclusão acenta nos seguintes dados: 

7-0H livre: - revelado pela existência de um desvio batocrómico da banda 
II de 258 para 273 nm, quando à solução metanolica se adi
ciona acetato de sódio; revelado ainda pela acentuação de 
uma banda em 330 nm no espectro registado em presença de 
metóxido de sódio (pág. 37). 
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5-OH livre: - revelado pelo desvio batocrómico da banda I, de 350 para 
400 rim, quando à solução metanólica se adiciona A1CJ3 + 
+HC1; revelado ainda pela coloração amarela fluorescente 
à luz U.V. de 366 nm quando em placa de cromatografia é 
pulverizado com solução de A1C1- (pág. 31). 

orto-hidroxilo no anel B: - revelados pelo deslocamento hipsocrómico 
da banda I, de 425 para 400 nm, quando à 
solução metanólica contendo AlCl- se adj_ 
ciona HC1 e se regista de novo o espectro; 
revelado ainda pelo deslocamento batocrónú 
co da banda I, de 350 para 380 nm quando à 
solução metanólica se adiciona NaOAC+hLBOoí 
e ainda revelado pela coloração laranja à 
luz U.V. de 366 nm quando em placa de cro 
matografia é pulverizada com solução de 
N.A. (pág. 31 )• 

Em face destes resultados podemos concluir que o substituinte que 
exista na molécula deste composto se lhe encontra ligado através da glucose, 
possivelmente numa ligação de tipo éster, uma vez que é facilmente hidrolisa 
vel em meio alcalino. 

Os substituintes que mais frequentemente aparecem ligados às mole 
cuias de flavonóides são os ácidos fenóis, mas esta hipótese é pouco prova, 
vel, dado que, após hidrólise tanto ácida como alcalina, não detectamos ne
nhuma mancha de fluorescência azul, característica frequente dos ácidos fe
nóis; por outro lado, um flavonóide esterificado com um ácido-fenol apresen
ta em água um valor de Rf normalmente mais baixo do que o respectivo flavonój^ 
de não esterificado, o que não é o caso da substância P7, que tem, em água, 
um valor Rf = 0,80. 



A hipótese de presença de um radical sulfato parece-nos também de 
excluir, dado que a sua pesquisa foi negativa e que a substância P7 apreser^ 
ta em B.A.A. um valor de Rf bastante mais alto do que seria de esperar para 
um composto sulfatado. 

A reduzida quantidade de substância disponível impediu-nos, no en 
tanto, de levar mais adiante a sua análise, pelo que a substância ficou i_n 
completamente identificada. 
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4.10. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA P8. 

Após concentração da solução metanolica proveniente da cromatogra 
fia preparativa a substância cristalizou com aspecto de agulhas brancas. 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRÁFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NH • côr azul-lilás 
com NH • côr verde amarelada 
com A1C1 : côr azul-lilás 
com N.A. : côr amarela esverdeada 

Determinação dos valores de Rf: 
(placa de celulose) 

Butanol-ácido acético-água (6:1:2) 0,64 
Solução a 15% de ácido acético 0,72 
Agua destilada 0,90 
Acido acético - ácido fórmico-água (10:2:5) 0,70 
Fenol saturado de água 0,85 

A substância apresentava as mesmas características cromatográfiças 
de uma amostra de Acido cloroqénic_Q padrão, e em cromatografia cruzada com 
aquele composto originava uma única mancha. 

! 
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b) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO U.V.-VISÍVEL 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (nm] 

MeOH 219 236 243 303 322 
MeOH+NaOMe 

219 236 243 303 
260 310 375 
226 261 314 361 
219 237 245 305 

MeOH+AlCl3 
MeOH+AlCl3+HCl 219 237 245 305 330 

O espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 2.9. e é idênti_ 
co ao obtido com uma amostra de Acido clorogénico padrão. 

c) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO I.V. 

0 espectro obtido está reproduzido na Fig. 2.10 e é sobreponível ao 
obtido com uma amostra de Acido clorogénico padrão. 

d) - COMPORTAMENTO DA SUBSTANCIA EM SOLUÇÃO. 

A substância P8, quando em solução e exposta à luz, sofre isomerizji 
ção, facto já referido por Ribéreau (9), para o ácido cinâmico e seus deriva 
dos, e que é devida à existência, em equilíbrio, de duas formas, eis e trans. 

e) - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Em face dos resultados referidos consideramos a substância P8 ide£ 
tifiçada como sendo o Ácido 3-cafeilquinico ou ÁCIDO CLOROGÉNICO MX) subs 
tância já diversas vezes identificada em espécies de HijpoAicum (pág. 8). 
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HO 

HO ft yy__cH = cnj - coo H 

HO H 

(IX) 

E de notar que embora existam na natureza outros derivados do ácido 
quínico, em que o ácido cafeico se encontra ligado às posições 1, 4 ou 5 da
quele, todos estes compostos são perfeitamente distinguíveis pelos valores de 
Rf que apresentam nos desenvolventes usados, conforme refere Scarpatti (10). 



4.11. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA P11. 

Após concentração da solução metanólica proveniente ÚA cromatogra 
fia preparativa, a substância precipitou. Por decantação do sobrenadante 
obtivemos um pó destacável de coloração amarela avermelhada. 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRAFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NH3: côr amarela 
com NH„: côr amarela fluorescente 
com A1C1 • côr azul fluorescente 
com N.A. : côr amarela esverdeada 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 
Butanol-ácido acético-água (6:1:2) 0,42 
Solução a 15% de ácido acético 0,36 
Solução a 60% de ácido acético 0,67 
Agua destilada 0,14 
Acido acético-água-ácido clorídrico (30:10:3) 0,45 

(placa de poliamida) 

Agua-etanol-acetilacetona (4:2:1) 0,77 



b) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO U.V.-VISÍVEL 

O espectro encontra-se reproduzido na Fig. 2.11. e apresenta as se 

guintes características: 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (nm) 

MeOH 240 257 316 364 
MeOH+NaOMe 270 
MeOH+AlCl3 233 267 354 400 

257 316 
300 inf 390 
267 354 
266 340 
300 inf 388 
320 360 

MeOH+AlCl3+HCl 232 266 340 403 
MeOH+NaOAC 270 
MeOH+NaOAC+H3B03 265 320 360 4M 

c) - HIDROLISE ACIDA 

A substância não é hidrolisável nas condições habituais. 

d) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS DE RMN1H 

O espectro obtido encontra-se reproduzido'na Fig. 2.12. e apresenta 
as seguintes características: 

- um singleto em <J= 13,66, atribuído a um hidroxilo em posição 
peri relativamente a um carbonilo; 

- uma elevação na linha de base entre ò = 9 e J = 11 e que na in 
tegração nos indica a presença de dois hidroxilos; 

- três singletos em <$ = 7,33, 6,83 e 6,33, que nos indicam a pre 
sença de três protões aromáticos não acopolados entre si; 

- uma série de sinais entre i = 2,5 e i = 5,5 zona onde normalmen
te aparecem os protões glicídicos, que, no seu conjunto, nos iji 
dica a presença de 12 protões. 
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Por adição de água deuterada à solução da substância em estudo obte 
ve-se um novo espectro, que se encontra reproduzido na Fig. 2.13. Relativamen 
te ao primeiro espectro, nota-se a confluência dos sinais devidos aos hidrox_í_ 
los num único sinal, mais largo, em d = 3,94, mantendo-se em evidência os res 
tantes sinais devidos a protões não hidroxílicos. 

e) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE RMN13C 

0 espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 2.14 e indica-
-nos a presença de 19 carbonos na molécula. 

0 valor dos desvios químicos dos sinais obtidos encontra-se regis
tado no QUADRO XVIII. 

Q U A D R O XVIII 

VALORES DE ò DOS SINAIS DO ESPECTRO DE RMN13C DA SUBSTANCIA P11 

Valores característ icos Vai ores característ icos Vai ores característicos 
de carbonos aromáticos de carbonos aromát icos de carbonos ai ifáticos 

oxigenados não oxigenados oxigenados 

163,75 112,35 81,94 

161,68 108,56 79,19 

156,57 107,77 73,50 

154,12 103,15 70,96 

151,12 101,94 70,69 

144,19 94,00 61,89 

Valor ca racterísti co de um c arbono carboní1 ico; 179,30 
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f) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE MASSA 

O espectro de massa da substância em análise foi registado nas se 

guintes condições: 

- intensidade de fluxo electrónico: 70 eV 
- sensibilidade do detector: 1200V 

- gama de massas: 1000 
- temperatura da câmara de ionização: 180 C 
- temperatura de aquecimento da amostra: 220 C 

- velocidade de varrimento: 2 x 3 
- filtro: posição 3. 

0 espectro obtido está registado na Fig. 2.15. onde constam apenas 

os sinais de intensidade superior a 15% da intensidade do pico-base, que sur 

ge em m/e 368. 0 ião molecular corresponde a m/e 422 e tem uma intensidade re 

lati va de 5,6%. 

g) - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

0 espectro de U.V. da substância dissolvida em metanol fez-nos admi 
tir a hipótese de estarmos perante uma xantona, dada a existência de 4 máx^ 
mos de absorção (11). A análise do espectro de U.V. (Fig. 2.11.) em diversos 
reagentes revela-nos a presença de: (12) 

- um hidroxilo em posição 1 ou 8: 

revelado pelo deslocamento batocrómico da banda de 364 nm 
para 403 nm, quando ao metanol se adiciona A1C13 + HC1; 



• 111-

LA 

CM 
X 
I 

CD LA 

CD 
O 

Q 

X 

C_J . 

CD 
CJ 
CN 
I 

X 

O CL 
LA r's « 

i — i 

y 
< < 
en x x m 
< x 

o o fA 

a en LA m es < x 

o a 

a 
LA 

O - O 

T-
o œ 

a ce 

Q. 
en 

LA 

IN 
en 
•H 

% VAI1VUH JQVQISN31NI 



-112 

- orto-hidroxilos: 

revelados pelo deslocamento da banda de 354 nm para 340 nm, 
quando à solução que continha A1C1 se adiciona HC1 (pág. 38); 

- hidroxilo em posição CU: 
i 

revelado pelo deslocamento da banda de 257 para 270 nm, 
quando à solução metanólica se adiciona acetato de sódio, uma 
vez que um hidroxilo na posição C-3 de uma xantona tem comporta 
mento semelhante ao hidroxilo da posição C-7 de um flavonóide 

(pág. 38) 

Os dados analíticos fornecidos pela RMN de protão (Fig. 2.12) con_ 
firmam a existência de um hidroxilo em C-1 ou C-8 ( ò= 13,66) e revelam a 
existência de 3 protões aromáticos não acopolados entre si ( cf = 7,33, 6,83 
e 6,33). 

Todos estes dados se coadunam com a estrutura da Mangiferma (X), 
uma xantona já descrita em espécies deste género (6), (pâg. 13). 

HO ^ ^ \ > L ^ S ^ ^ C6 H11°5 

HO 

(X) 
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A RMN de carbono (Fig. 2.15 e QUADRO XVIII) confirmam a existência 

de um carbono carbonílico (í= 179,30), 12 carbonos com carácter aromático 
e-6 com características de carbonos alifáticos oxigenados (parte glucosídi-
ca da molécula). 

Uma vez que não é do nosso conhecimento qualquer publicação do es 
13 

pectro de RMN C desta substância, foi nossa preocupação fazer a distribui
ção dos valores de desvio químico por nós obtidos (QUADRO XVIII), pelos dj_ 
ferentes carbonos da molécula. Partindo dos valores de RMN de carbono publi 
cados para a xantona (13) e sabendo que que a introdução de um hidroxilo ou 
de um radical alquilo provocam os seguintes desvios (14): 

Carbono Carbonos Carbonos Carbono 
C-1 em orto em meta em para 

OH + 2 7 - 12,7 + 1,4 + 7,3 
CH3 + 9 + 0 , 7 - - 3 

foi possível chegar a valores teóricos para a Mangiferina que seriam os indi
cados no QUADRO XIX (2* coluna). Com base nestes valores e nos publicados pa 
ra a Isorientina (XI) e Isoafinetina (XII) (15), dois C-glucosilflavonóides 

OH O 

XI 
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Glue 

XII 

que no seu anel A têm uma estrutura idêntica à do anel A da Mangiferina, foi 

possível chegar à distribuição de valores apresentados na última coluna do 
QUADRO XIX. 

A distribuição dos valores de obtidos para os carbonos da parte 

glucídica foi feita de acordo com os que estão descritos para a glucose da 

Isoorientina (15), e é a seguinte: 

Valores de i para a glu C1 C2 C3 C4 C5 C6 
se da Isoorientina 72,9 70,4 78,8 70,1 81,3 61,3 

Valores de à para a gl£ 
cose da Mangiferina 

73,50 70,96 79,19 70,69 81,94 61,89 

0 espectro de massa obtido (Fig. 2.15) está de acordo com o publica 

do por A. Prox (16) para a Mangiferina, registando-se, no entanto, algumas 

diferenças no que diz respeito à intensidade relativa dos sinais. 

A interpretação de Prox para os principais sinais obtidos no espe£ 
tro é a indicada no ESQUEMA III. 

Em face destes resultados, concluímos que a substância corresponde^ 
te à mancha P11 é a MANGIFERINA (2-C-ft-0-Glucopiranosi1-1,3,6,7-tetraidroxi-
xantona) (X).-
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ESQUEMA III: Interpretação do espectro de massa da substância P^ 

C6 H 11 °5 

C5H905 
M"422 (5,6 % ) 

' V ? V ^ 

OH 0 

A = 273 ( 41 %) 

r = 360 (1005 ) 

E=312 
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Q U A D R O XIX 

DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DE j_ OBTIDOS NO ESPECTRO DE RMN13C DA MANGIFERINA 
PELOS DIFERENTES CARBONOS DA MOLÉCULA 

Carbono 

n°-

Valores de f 
para a xan-
tona (13) 

Valores de J calcula 
dos teoricamente pa
ra a Mangiferina 

Valores de] publi 
çados para a Iso-
orientina (Isoafi-
netina) (15) 

Distribuição dos 
valores de j ob 
tidos pelos car
bonos da molécula 

1 126,4 155,5 160,5 (160,9) 161 

2 123,5 107,1 108,7 (109,0) 107 (a) 

3 134,1 163,2 163,0 (163) 163 

4 117,2 97,3 93,4 ( 93,7) 94 

4a 155,3 155,1 156,0 (157) 157 

4 b 155,3 149,4 - 154 

5 117,2 105,7 - 103 (b) 

6 134,1 148,3 - 151 

7 123,5 137,8 - 144 

8 126,4 115,1 - 108 (a) 

8a 121,5 115,6 - 112 

8b 121,5 101,5 103,3 (103,0) 101 (b) 

NOTA: a, b: valores permutáveis. 
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3 Estudo cie H linanfolium vani 
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3. - ESTUDO DE H. IIMARIFOLIUM VAHL 

3.1. - PREPARAÇÃO DO EXTRACTO 

Partindo de 100 g de planta obtivemos um extracto de côr amarela aver 

melhada preparado pela técnica descrita na pág. 49. 

3.2. - CROMATOGRAFIA ANALÍTICA DO EXTRACTO 

0 extracto foi sujeito a análise cromatográfica bidimensional em pl_a 
ca de celulose, utilizando como primeiro desenvolvente B.A.A. e como segundo 
desenvolvente a solução HOAC 15%. 

0 esquema do cromatograma obtido está reproduzido na Fig. 3.1. e no 
QUADRO XX estão registadas as características das manchas observadas após aplj_ 
cação dos reveladores já utilizados para H, puZcknwn (pág. 67 ). 

3.3. - ISOLAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS 

Por aplicação das técnicas de purificação e isolamento descritas no 
Cap. Ill, foi possível isolar as substâncias correspondentes às manchas L1, 
L3, L4, L5 e L7. 

3.4. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE A MANCHA L1 

A substância correspondente à mancha L1 apresentava o mesmo comporta 
mento cromatográfico que a substância P1 isolada de H. puJLchà.um e, rpós isola
mento pelos processos habituais, as suas soluções apresentavam as característj_ 
cas de fluorescência já descritas para as soluções de hipericina (pág. 10). 

Em face destes resultados, considerámos a substância correspondente 
à mancha L1 identificada como uma HIPERICINA, substância, aliás, já descrita 
nesta espécie botânica (pág. 10). 
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3.5. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA L3 

Após isolamento e cristalização a partir da solução metanolica pro 
veniente da cromatografia preparativa, a substância em estudo apresentava-se 
sob a forma de cristais corados de amarelo dourado. 

0 seu comportamento cromatográfico, registado no QUADRO XX, fez-nos 
pôr a hipótese de estarmos em presença de Quercetrina (3-Ramnosilquercetina) 
e, assim, procedemos à cromatografia cruzada, em diversos desenvolventes, da 
substância em estudo com uma amostra de quercetrina padrão. Em todas as ci_r 
cunstâncias ensaiadas obtivemos uma única mancha. 

Por outro lado, os seus espectros de U.V.-visível e I.V. são coin
cidentes com os obtidos a partir do padrão de quercetrina. 

Em face dos resultados obtidos considerámos a substância identifica 

da como sendo a QUERCETRINA. 

3.6. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE A MANCHA L4 

A substância cristalizou da sua solução metanolica sob a forma de 

cristais brancos. 

As suas características analíticas (comportamento cromatográfico, es 
pectrofotometria de U.V.-visível e I.V.) são em tudo perfeitamente coinciden
tes com as já descritas para o Acido clorogénico isolado de H. palchnwíú págs. 
98-99. 

A cromatografia cruzada da substância em análise com uma amostra de 
Ácido clorogénico padrão, em diversos desenvolventes, forneceu sempre uma únj_ 
ca mancha. 

Perante os resultados descritos, concluímos que a substância corres 
pondente à mancha L4 é o ACIDO CLOROGÉNICO (Ác.-3-cafeilquínico). 
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3.7. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA L5 

A substância em análise apresentava-se sob a forma de pó amarelo dou 

rado. 
0 seu comportamento cromatográfico, registado no QUADRO XX, é cara_c 

terístico de um monoglicósido e, assim, o primeiro ensaio executado foi o de 
hidrólise ácida. Neste ensaio obtivemos Quercetina e Glucose. 

0 espectro de U.V.-visível é idêntico ao obtido com a Isoquercetrina 
(3-Glucosilquercetina) revelando, claramente, que a glucose se encontra ligada 
à quercetina através do hidroxilo na sua posição 3. 

Os ensaios de identificação foram completados com a cromatografia 
cruzada, em diversos desenvolventes, da substância em estudo com uma amostra 
de Isoquercetrina padrão, cromatográfias essas em que obtivemos sempre uma únj_ 
ca mancha para as duas substâncias. 

Em face destes resultados concluímos que a substância em estudo é a 
ISOQUERCETRINA. 

3.8. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA L7 

A substância tem as características cromatográficas (QUADRO XX) já 
descritas para a Mangiferina (pág.103) e, após isolamento apresenta-se sob a 
forma de pó amarelo avermelhado. 

A substância não é hidrolisável nas condições habituais e o espectro 
de U.V.-visível registado é idêntico ao fornecido pela Mangiferina isolado de 
H. pulchfLum. 

A cromatografia cruzada, em diversos desenvolventes, da substância 
em estudo e da Mangiferina acima referida, forneceu sempre uma única mancha. 

Perante estes resultados considerámos que a substância correspondente 
à mancha L7 é a xantona MANGIFERINA. 
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4 Estudo de H undulatum Schout 
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4. - ESTUDO DE H. UNDULATUM SCHOUT 

4.1. - PREPARAÇÃO DO EXTRACTO 

Partindo de 80 g de planta e utilizando a técnica descrita na pág.49: 

obtivemos um extracto de côr vermelha acastanhada. 

4.2. - CROMATOGRAFIA ANALÍTICA DO EXTRACTO 

O extracto obtido foi sujeito a cromatografia analítica bidimensional 
em placa de celulose, utilizando o par de desenvolventes B.A.A./HOAC 15%. Na 
Fig. 4.1. está reproduzido o cromatograma obtido. 

O mesmo extracto foi ainda sujeito a nova cromatografia bidimensional, 
utilizando agora o par B.A.A./H O, reproduzindo-se na Fig. 4.2. o cromatograma 
então obtido. 

No QUADRO XXI estão reproduzidas as características cromatográfiças 
das manchas observadas após aplicação dos reveladores, conforme descrito para 
H. pulchium. 

4.3. - ISOLAMENTO DAS SUBSTANCIAS 

Por aplicação das técnjcas de isolamento e purificação descritas no 
Cap. Ill foi possível isolar as substâncias correspondentes às manchas U1, U2, 
U3, U7, U8 e U10. 
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4.4. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA U1 

A substância em estudo apresentava as características cromatográfj_ 

cas (QUADRO XXI) já descritas para a Hipericina isolada de tf. pulthnum e tf. 

UjiOJii^otbxm. 

Após isolamento foram analisadas as características de fluorescein 
cia em diversas soluções (metanólica, aquosa alcalina e sulfúrica) encontra^ 
do sempre as características previstas para a HIPERICINA. 

Deste modo considerámos confirmada a presença daquele composto nej> 
ta espécie, presença essa, aliás, já anteriormente referida (pág. 19). 

4.5. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA U3 

A substância em análise não cristalizou, apresentando-se sob a for 
ma de pó destacável, amarelo, após evaporação da solução metanólica proveni
ente da cromatografia preparativa. 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRÁFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NH^: côr amarela fluorescente 
com Nl-L: cor amarela 
com A1C1 : côr amarela fluorescente 
com N.A. : côr amarela esverdeada. 



Determinação dos valores de Rf: 
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(placa de celulose) 
Agua destilada 0,35 
Butanol - ácido acético-água (6:1:2) o,40 
Solução a 15% de ácido acético 0,15 
Solução a 60% de ácido acético 0,50 
Acido acético-água-ácido clorídrico (30:10:3) 0,60 

(placa de sílica) 
Acetato de etilo-ácido fórmico-ácido acético: 

água (100:11:11:22) 0,65 

b) - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO U.V.-VISÍVEL 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (nm 
MeOH 248 260 325 ir if 365 
MeOH+NaOMe 280 323 425 (decompõe) 
MeOH+AlCl 230 inf 267 350 

i 
432 

MeOH+AlCl3+HCl 270 310 350 430 
MeOH+NaOAC 275 315 395 
MeOH+NaOAC+H3BO 267 325 i nf 363 

0 espectro obtido está reproduzido na Fig. 4.3. 

c) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE I.V. 

0 espectro de I.V. obtido está reproduzido na Fig. 4.4. 
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d) - PRODUTOS OBTIDOS POR HIDRÓLISE ÁCIDA 

Após hidrólise ácida efectuacja nos moldes habituais, a fase orgânica 
obtida foi analisada, tendo-se, isolado uma substância que apresenta as carac
terísticas analíticas da Quercetina. 

A análise cromatográfica da fase aquosa não revela a existência de 
açúcares. Porém, quando adicionada de solução a 10% de BaCl„, obtêve-se um pre 
cipitado que atribuímos à presença de ião sulfato em solução e resultante da 
substância em análise. 

e) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE RMN1H 

0 espectro de RMN protónico, reproduzido na Fig. 4.5., confirma-nos 
estarmos em presença de um derivado da Quercetina, uma vez que apresenta na 
zona dos protões aromáticos os seguintes sinais: 

J = 7,99: um dupleto com J = 2,4Hz, atribuído ao protão em 2'. 
d= 7,80: um dupleto de dupletos em J = 2,4Hz e J = 7,6Hz, atribuído 

ao protão em 6'. 

93 í = 6, 
cf = 6,39 
í= 6,14 

um dupleto com J = 7,5Hz, atribuído ao protão em 5'. 
um dupleto com J = 1,4Hz, atribuído ao protão em 8. 
um dupleto com J = 1,8Hz, atribuído ao protão em 6. 

Não são observados quaisquer sinais que possam ser atribuídos a um 
radical glicídico, o que confirma os resultados de hidrólise, observando-se, œn 
tudo, um singleto em <j = 3,51 que possivelmente será originado por um metóxilo. 

f) - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A substância em análise é, portanto, um derivado da quercetina, mas 
de natureza não glicídica. 

A análise dos diversos resultados obtidos revela que se encontram 1J_ 
vres os hidróxilos das seguintes posições: 
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7-OH: revelado pelo desvio batocrómico provocado na banda II do e_s 

pectro de U.V. de 248 para 275 nm, quando ao metanol se adi

ciona NaOAC; revelado ainda pelo aparecimento de uma banda em 

323 nm no espectro de U.V. realizado em presença de NaOMe. 

5-OH: revelado pelo desvio batocrómico na banda I do espectro de U. 
V.-visível de 365 para 430 nm, quando ao metanol se adiciona 
A1C1 „ + HC1; revelado ainda pela coloração amarela fluorescein 
te à luz U.V. de 366 nm, formada nos cromatogramas em placa 
de celulose pulverizadas com solução de A1C1„ (pág. 38). 

3-OH: revelado pela posição da banda I em 365 nm quando o espectro 
de U.V. é registado em metanol (pág. 36); revelado ainda pela 
coloração amarela à luz U.V. de 366 nm observada nos cromato
gramas (pág. 32). 

4'-OH: revelado pelo desvio batocrómico na banda I do espectro de U. 
V., de 365 para 425 nm, seguida de decomposição, quando à so 
lução metanolica da substância se adiciona NaOMe (pág. 37). 

Encontra-se ocupado, por exclusão de partes, o hidróxilo da posição 
3', ocupação essa que é ainda demonstrada por: 

- ausência de coloração laranja à luz U.V. de 366 nm quando o cromato 
grama em placa de celulose é pulverizada com solução de N.A. (pág. 
31 ). 

- sobreposição, na zona de maiores comprimentos de onda, dos espec
tros realizados em presença de A1CU e de A1C1_ + HC1 (pág. 38). 

- ausência de desvio significativo na banda I do espectro de U.V.-vis_í_ 
vel, quando à solução metanolica da substância se adiciona NaOAC + 
H3B03 (pág. 38). 
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Uma vez que foi revelada a presença de ião sulfato, após hidrólise, 
facto que é confirmado pela presença de uma banda em 1040 cm no espectro 
de I.V., admitimos que a substância em análise terá um radical sulfato na po 
sição 3'. 

A existência de um sinal em [ = 3,51 no espectro de RMN de protão 
levou-nos a pôr a hipótese da existência de um metóxilo na molécula que, pe 
las razões atrás expostas, só poderá estar ligado ao radical sulfato. 

Em face disto, admitimos como provável, para este composto, a se 
guinte estrutura : 

OH Û 

No entanto, a impossibilidade de dispor de quantidade suficiente de 
substância que permitisse a realização de um espectro de RMN de carbono, le 
va-nos a pôr alguma reserva quanto à estrutura acima proposta. 

4.7. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA U7 

Após cristalização do metanol, a substância apresentava-se sob a 
forma de cristais amarelo-dourados. 
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0 seu comportamento cromatogrãfico (QUADRO XXI) é idêntico ao da Quer 
cetrina (3-Ramnosilquercetina) e a cromatografia cruzada, em diversos desenvol-
ventes, com uma amostra de Quercetrina padrão, forneceu sempre uma única mancha. 

Os espectros de U.V.-visível e I.V. registados são em tudo semelhan 

tes aos obtidos com a Quercetrina pardão. 

Por hidrólise ácida, realizada nos moldes habituais, obteve-se Quer 

cetina e Ramnose. 

Em face dos resultados descritos considerámos a substância em anáH 
se identificada como sendo a QUERCETRINA. 

4.8. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA U8 

A substância em questão apresentava-se sob a forma de pó amarelo-do_u 

rado. 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRAFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NhL: côr castanha escura 
com NH„: côr amarela escura 
com A1C13: côr amarela fluorescente 
com N.A. : côr de laranja 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 

Butanol-ácido acético-água (6:1:2) 0,57 
Solução a 15% de ácido acético 0,35 
Água destilada 0,09 
Fenol-água (3:1) 0,55 
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b)  CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS NO U.V.VISÍVEL 

Os comprimentos de onda dos máximos de absorção do espectro regista 
do nas condições habituais são os seguintes: 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE AB5 >0RÇA0 (nm) 

MeOH 256 270 inf 300 inf 365 
MeOH+NaOH 270 330 412 (não dec 

MeOH+AlCl 274 305 inf 330 inf 440 
MeOH+AlCl3+HCl 271 300 inf 370 405 
MeOH+NaOAC 276 325 381 
MeOH+NaOAC+H3B03 264 300 inf 380 

c)  PRODUTOS OBTIDOS POR HIDROLISE ACIDA 

Após hidrólise ácida, efectuada nos moldes habituais, a fase orgânj_ 
ca obtida foi analisada, tendose encontrado uma substância com as caracterí_s 
ticas analíticas da Quercetina. 

A análise cromatográfica da fase aquosa revelou a presença de Glu
cose e de Galactose em quantidades que, a avaliar pela área das manchas for 
necidas, parecem aproximadamente iguais. 

d)  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Perante os resultados da hidrólise ácida concluímos estar em presejn 
ca de um heterósido da Quercetina. , 

0 aspecto das manchas originadas pela substância após revelação dos 
cromatogramas é característico dos derivados da Quercetina substituída no seu 
hidroxilo em posição 3 (págs. 3132) e o espectro de U.V.visível obtido revê 
la que é unicamente essa a posição ocupada na molécula da genina. 
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Por outro lado, os valores de Rf encontrados nos diversos desenvo_l_ 
ventes são próprios de um monoglicósido (pág. 30 ) e a cromatografia cruzada, 
em diversos desenvol ventes, do produto em estudo com uma amostra de Isoquer-
cetrina (3-Glucosilquercetina) ou de Hiperósido padrão (3-Galactosilquercetj_ 
na) forneceu sempre uma única mancha. 

Como, porém, após hidrólise ácida são detectadas claramente duas 
manchas correspondentes a dois açúcares, glucose e galactose, concluímos que 
a mancha U8 é devida não a uma, mas a duas substâncias que não conseguimos 
separar, a ISOQUERCETRINA e o HIPERÓSIDO, e que parecem existir em quantida 
des muito semelhantes na espécie em estudo. 

4.9. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA U10 

A substância apresenta-se sob a forma de cristais brancos. 

0 seu comportamento cromatográfico, registado no QUADRO XXI, é se 
melhante ao do Acido clorogénico já isolado das duas espécies estudadas ante 
riormente (págs. 98 e 121) e a cromatografia cruzada, em diversos desenvol ventes, 
com uma amostra daquele ácido forneceu sempre uma única mancha. 

Os espectros de U.V. e I.V. obtidos são sobreponíveis aos fornecj_ 
dos pelo Acido clorogénico padrão. 

Em face destes resultados, concluímos que a substância em análise 
é o ÁCIDO CLOROGÉNICO (Ác. 3-Cafeilquínico). 

4.10. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA U2 

A substância correspondente a esta mancha apresentava as caracterís 
ticas cromatográficas e espectrais de U.V.-visível e de I.V. da QUERCETINA. A 
cromatografia cruzada com Quercetina padrão confirmou a identidade das substân 
cias. 
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5 Estudo de H calycinum L 

! 
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5. - ESTUDO DE H. CALVCIMtÁ L. 

5.1. - PREPARAÇÃO DO EXTRACTO 

O extracto foi preparado nos moldes habituais, a partir de 120 g de 

planta, e a sua côr era castanha. 

5.2. - CROMATOGRAFIA ANALÍTICA DO EXTRACTO 

0 extracto obtido foi sujeito a duas cromatografias analíticas bidj_ 
mensionais utilizando os pares de desenvolventes B.A.A./HOAC 15% e B.A.A./O, 
nas condições experimentais já descritas para H. undutatim (pág. 124). 

Nas Figs. 5.1. e 5.2. estão representados os cromatogramas obtidos 
e no QUADRO XXII estão registadas as características cromatograf iças das ma_n 
chás observadas. 

5.3. - ISOLAMENTO DAS SUBSTANCIAS 

A partir do extracto referido em 5.1., e por aplicação das técnicas 
já descritas, isolamos as substâncias correspondentes às manchas C1, C2, C3, 
C4, C5 e C6. 

5.4. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA C1 

Após cristalização a partir da sua solução metanólica, obtivemos a 
substância sob a forma de cristais amarelos. 

0 comportamento cromatografico registado no QUADRO XXII para esta 
substância fez-nos pensar estarmos em presença de Quercetina. Esta hipótese 
foi confirmada por cromatografia cruzada com quercetina padrão, em diversos de 
senvolventes, e ainda pela sobreponibilidade dos espectros de I.V. obtidos com 
a substância em estudo e com uma amostra de Quercetina padrão. 

Conclusão: a substância correspondente à mancha Cl é a QUERCETINA. 
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i q . 5.1 : CRUMAIOKRATIA l i 11) I Ml N!il()NAl DO 1X1 RACK) Mi IANÓI ICO IX 

H. caLqcinirn 1 . 

( B.A.A./HOAc VJ % ) 
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I i q . 5 .2 : CRÛMAÏOGRA» IA H m i m NSIONAL DO F.XÍRACIO MCTANÓ [CO 00 

H. caLycinutn l . 

( B . A . A . / H Q ) 
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5.5. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA C2 

A substância cm questão, após cristal izaçao a partir da sua solução 
metanolica, apresentava-se sob a forma de cristais amarelo-dourados. 

As suas características cromatográfiças, registadas no QUADRO XXII, 
são idênticas às já registadas para a Quercetrina isolada das três espécies 
anteriormente estudadas, e a cromatografia cruzada com uma amostra de querce 
trina padrão, apresentou sempre uma única mancha. 

Após hidrólise ácida, a substância libertou Quercetina e Ramnose e 
o seu espectro de U.V.-visível é característico de um derivado de Quercetina 
em posição 3. 

Em face destes resultados, considerámos a substância em análise 
identificada como sendo a QUERCETRINA (3-Ramnosilquercetina). 

5.6. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA C3 

Após hidrólise ácida, realizada nas condições habituais, detectámos, 
na fase orgânica, Quercetina. A fase aquosa do ensaio, em análise cromatográf^ 
ca, revela duas manchas correspondentes à Glucose e Galactose, sendo a mancha 
fornecida pela glucose de maiores dimensões e mais intensa que a fornecida pe 
la galactose. 

0 espectro de U.V.-visível da substância é característico dos derj_ 
vados da Quercetina na sua posição 3, sendo idêntico aos obtidos quer a partir 
da Isoquercetrina (3-Glucosilquercetina), quer a partir do Hiperósido (3-Galac_ 
tosilquercetina). 

As características cromatográfiças da substância (QUADRO XXII) são 
idênticas quer às da Isoquercetrina quer às do Hiperósido, sendo impossível 
distingui-las por cromatografia cruzada em qualquer dos desenvolventes já cj_ 
tados. 
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Em face destes resultados concluímos que o produto em análise, à se 
melhança do que já aconteceu em tf. undulatum corresponde a uma mistura de 
duas substâncias, ISOQUERCETRINA e HIPERQSIDO, existindo a primeira numa pro 
porção maior do que a segunda. 

5.7. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA C4 

A substância cristalizou a partir da sua solução metanólica provenj_ 
ente da cromatografia preparativa e apresentava côr amarela acastanhada. 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRÁFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NH • côr castanha escura 
com NH„: côr amarela escura 
com A1C1-: côr amarela fluorescente 
com N.A. : côr de laranja 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 
Butanol-ácido acético-água (6:1 ;2) 0,49 
Solução a 15% de ácido acético 0,35 
Solução a 60% de ácido acético 0,69 

Agua destilada 0,66 

(placa de poliamida) 
Agua-etanol-acetilacetona (4:2:1) 0,00 
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SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO 

MeOH 257 300 inf 358 
MeOH+NaOMe 270 325 402 (não dec.) 

MeOH+AlCl3 272 305 inf 410 
MeOH+AlCl +HC1 270 300 inf 362 400 

MeOH+NaOAC 270 320 inf 382 
MeOH+NaOAC+H3B03 265 300 inf 378 

O espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 5.3. 

c) - PRODUTOS OBTIDOS POR HIDROLISE ÁCIDA 

Após hidrólise ácida efectuada nos moldes habituais, a fase orgânica 

obtida foi analisada, revelando conter Quercetina. 

A fase aquosa, após os tratamentos indicados na pág. 60, foi analj_ 
sada por cromatografia e originou duas manchas que em qualquer dos desenvolven 
tes apresentavam as características de coloração e de Rf do ácido glucurónico 
e da sua lactona (pág. 56). A cromatografia cruzada da solução em análise com 
a solução de ácido glucurónico referido na mesma página confirma a identidade 
dos produtos. 

d) - COMPORTAMENTO DA SUBSTANCIA EM MEIO ACIDO 

Preparámos uma solução da substância nas seguintes condições: 

2 mg de substância + 2 ml de metanol + VI gotas de HC1 0,05N. 

Ao fim de cerca de uma hora, a análise cromatográfica da solução re 
velou a existência de duas substâncias, pelo que a solução foi, depois, sujej_ 
ta a cromatografia preparativa com vista à sua separação. 



-147-

u 

u 
c 

tn 
n 
3 

co 

(D 
> 

•H 
> 
I 

0) 
■o 

o 
(H 

u 
dl 
CL 
œ 

i 

en 

o 
o 

o 
s. 
o 



148-

A análise destas duas substâncias mostrou que uma delas é aquela de 

que partimos, apresentando a outra as seguintes características: 

1. - Características cromatográfiças: 

Observou-se o mesmo comportamento face aos reveladores, 

mas apresentava diferentes valores de Rf nos desenvolventes re 

feridos na pág. 145 e aqui indicados pela mesma ordem: 

0,72; 0,40, 0,81; 0,05; 0,20. 

2. - Características do espectro no U.V.-visível : 

SOLVENTE 

MeOH 

MeOH+NaOMe 

MeOH+AlCl3 

MeOH+AlCl3+HCl 

MeOH+NaOAC 

MeOH+NaOAC+H B03 

COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (nm) 

258 300 inf 360 
276 325 412 (não dec.) 

276 300 inf 340 inf 422 

270 300 inf 365 402 

274 322 395 
260 300 inf 380 

0 espectro obtido está reproduzido na Fig. 5.4., sendo em tudo 

semelhante ao obtido para a substância inicial, residindo a única diferen 

ça significativa nas intensidades relativas das duas bandas de maior com 

primento de onda do espectro registado em presença de A1C1-+HC1: 

Substância original: S~ em 362 nm > ̂  em 400 nm 

Substância originada: £em 365 nm < ^em 402 nm 

Cada uma das substâncias agora isoladas, quando postas novamen

te nas condições de meio ácido descritas, volta a desdobrar-se, indicando 

a existência de duas substâncias em equilíbrio. 
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DISCUSSAO 

Perante os resultados obtidos na hidrólise e dos altos valores 
de Rf em água, concluímos estar perante uma quercetina ligada ao ácido 
glucurónico. 0 facto de, após hidrólise, encontrarmos duas manchas na 
cromatografia de resíduo glucídico, deve-se à lactonização parcial provo 
cada pelo aquecimento em meio ácido. 

E também esta lactonização do ácido glucurónico o fenómeno re_s 
ponsável pelo desdobramento da substância em estudo, quando em meio ácj_ 
do, facto, aliás, já descrito na literatura (17). 

A posição de ligação da molécula osídica à genina é-nos indica. 
da quer pelo comportamento da substância face à revelação (págs. 31-32), 
quer pela análise do espectro de U.V.-visível. Este espectro mostra-nos, 
conforme págs. 37-38, que se encontram livres os hidroxilos do anel B da 
Quercetina e ainda os das posições 5 e 7, encontrando-se ocupado apenas 
o da posição 3. 

Perante estes resultados concluímos que a substância em estudo 
é a 3-GLUCURONILQUERCETINA. 

5.8. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA C5 

A substância apresenta as características cromatográfiças (QUA 
DRO XXII) de Acido clorogénico já identificado nas espécies botânicas ari 
teriormente estudadas e após cristalização do metanol, forneceu cristais 
brancos. 

A cromatografia cruzada, em diversos desenvol ventes, da substâjn 
cia em estudo com uma amostra de Ácido clorogénico padrão, forneceu sem 
pre uma única mancha. 

0 espectro de U.V. da substância em estudo é também sobreponível 
ao obtido com o padrão. 
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Em face destes resultados, considerámos a substância em anáH 

se identificada como sendo o ACIDO CLQRQGENICO ou Ácido 3cafeilquíni

co. 

5.9.  ESTUDO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA C6 

Após cristalização do metanol a substância apresentase sob a 

forma de cristais amarelodourados. 

a)  CARACTERÍSTICAS CROMATOGRAFICAS 
I 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NHL: côr castanha escura 
com NHL: côr amarela escura 
com A1C1 • côr amarela fluorescente 
com N.A. : côr de laranja 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 
Butanolácido acéticoágua (6:1:2) 0,40 
Solução a 15% de ácido acético 0,50 
Agua destilada 0,27 
Fenolágua (3:1) 0,45 

A substância apresentava as mesmas cores e valores de Rf que 
uma amostra de Rutina padrão e em cromatografia cruzada com esta origi
nou uma única mancha. 
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b) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE U.V.-VISÍVEL 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO 

MeOH 265 302 inf 360 
MeOH+NaOMe 272 330 420 (não dec.) 
MeOH+AlCl 278 305 inf 435 
MeOH+AlCl3+HCl 273 300 inf 370 405 
MeOH+NaOAC 273 325 400 
MeOH+NaOAC+H_B00 262 300 385 

nm, 

Os valores obtidos são idênticos aos publicados para a Rutina ( 18) 

c) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE I.V. 

O espectro obtido é idêntico ao publicado para a Rutina (19; 

DISCUSSÃO 

Em face dos resultados obtidos considerámos a substância em aná 
lise identificada como sendo a RUTINA ou 3-Ramnoglucosilquercetina. 

O - glucose - ramnose 
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6. - ESTUDO DE H. ELOPES L. 

6.1. - PREPARAÇÃO DO EXTRACTO 

A partir de 200 g de planta e pela aplicação da técnica já descrita, 
obtivemos um extracto de côr amarela acastanhada. 

6.2. - CROMATOGRAFIA ANALÍTICA DO EXTRACTO 

O extracto obtido foi sujeito a duas cromatografias analíticas bidj_ 
mensionais utilizando os pares de desenvolventes B.A.A./HOAC 15% e B.A.A./hLO, 
nas condições experimentais habituais. 

Nas Figs. 6.1. e 6.2. estão representados os esquemas dos cromato-
gramas obtidos e no QUADRO XXIII estão registadas as características das majn 
chás observadas. 

6.3. - ISOLAMENTO DAS SUBSTANCIAS 

A partir do extracto obtido, e por aplicação das técnicas habituais, 
isolámos as substâncias correspondentes às manchas E1, E2, E3, E4, E5 e E6. 

6.4. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA E1 

A substância apresenta-se sob a forma de cristais de côr amarela es 
verdeada. 

0 seu comportamento cromatografico, registado no QUADRO XXIII, fez-
-nos pôr a hipótese de estarmos em presença de Quercetina e, assim, procede 
mos a cromatografia cruzada da substância em análise com uma amostra de Quer 
cetina padrão. Em todos os desenvolventes ensaiados obtivemos sempre uma únj^ 
ca mancha. 

Por outro lado, os seus espectros de U.v.-visível e I.V. são sobre-

poníveis aos obtidos a partir do padrão. 
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Perante os resultados referidos, considerámos a substância identify 

cada como sendo a QUERCETINA. 

6.5. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA E2 

A substância em questão foi obtida em quantidades reduzidas não sen 

do possível cristalizá-la. Foi, portanto, a partir da solução metanólica pro 

veniente da cromatografia preparativa que executamos os diversos ensaios. 

A substância apresentava um comportamento cromatográfico (QUADRO 
XXIII) que fazia lembrar o da substância U3 isolada de tf. undutatum (págs.128-9) 
e, assim, dada a exiguidade de substância disponível, orientámos os nossos en 
saios no sentido de confirmar a identidade das duas substâncias. 

A cromatografia cruzada da .substância em análise com a substância 
U3, nos desenvolventes referidos na pág. 129, forneceu sempre uma única man_ 
cha e o espectro de U.V.-visível agora obtido é sobreponível ao publicado na 
Fig. 4.3.. 

Foi ainda possível fazer um ensaio de hidrólise em que foi detecta

do quercetina e ião sulfato, conforme está referido na pág. 132. 

Em face destes resultados, considerámos a substância em análise 
idêntica à Quercetina sulfatada já isolada de tf. undulatum, mas na impossib^ 
1 idade de levar os ensaios mais adiante, a sua completa identificação ficou 
ainda por fazer. 

6.6. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA E3 

A substância cristalizou a partir da sua solução metanólica provenJ_ 
ente da cromatografia preparativa sob a forma de cristais amarelos. 

As características cromatográfiças, registadas no QUADRO XXIII são 
idênticas às de Quercetrina já caracterizada em todas as espécies anteriormen_ 
te referidas e a cromatografia cruzada com uma amostra de Quercetrina padrão 



forneceu sempre uma única mancha. 

0 espectro de U.V.-visível obtido com a substância em análise é so 
breponível ao obtido a partir da do padrão e quando sujeita a hidrólise ácj_ 
da a substância origina Quercetina e Ramnose. 

Em face dos resultados acabados de referir, considerámos a substâji 
cia em questão identificada como sendo a QUERCETRINA (3-Ramnosilquercetina). 

6.7. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA E4 

A substância em análise, quando sujeita a hidrólise ácida liberta 
Quercetina e Glucose e as suas características cromatográfiças são idênticas 
às da Isoquercetrina (Quadro XXIII). 

A cromatografia cruzada da substância em questão com uma amostra 
de Isoquercetrina padrão, forneceu sempre uma única mancha. 

A identidade das duas substâncias foi ainda confirmada pela sobre 
punibilidade do espectro de I.V. obtidos com as duas substâncias em questão. 

Em face dos resultados, considerámos a substância em estudo iden̂  
tificada como sendo a ISOQUERCETRINA (3-Glucosilquercetina). 

6.8. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE A MANCHA E5 

A substância cristalizou a partir da solução metanólica provenien 
te da cromatografia preparativa, sob a forma de cristais amarelo-acastanha-
dos. 

Quando sujeita a hidrólise ácida, a substância liberta Quercetina 
e Acido glucurónico; por outro lado as suas características cromatográfiças 
são idênticas às da 3-Glucuronilquercetina isolada de H. calycÀnum. 

Assim, ensaiámos a cromatografia cruzada, em diversos desenvolven 
tes, de produto em análise com aquele heterósido isolado de H. calycÁnum e 
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obtivemos, em todas as circunstâncias, uma única mancha. 

A identidade das duas substâncias foi ainda confirmada pela sobre 
ponibilidade dos espectros de U.V.-visível registados para cada uma delas. 

Perante estes resultados analíticos, considerámos a substância 
correspondente à mancha E5 identificada como sendo a 3-GLUCURONILQUERCETINA 

6.9. - ESTUDO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA E6 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRÁFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NHL: côr castanha escura 
com NHL: côr amarela escura 
com A1C1 : côr amarela fluorescente 
com N.A. : côr amarela esverdeada 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 
Butanol-ácido acético-água (6:1:2) 0,28 
Solução a 15% de ácido acético 0,65 
Solução a 60% de ácido acético 0,77 
Água destilada 0,89 
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b) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO NO U.V.-VISÍVEL 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (n 

MeOH 268 283 inf 350 
MeOH+NaOMe 275 325 400 (não dec. 

MeOH+AlCl3 276 295 inf 350 400 

MeOH+AlCl3+HCl 276 295 inf 350 400 

MeOH+NaOAC 275 310 390 
MeOH+NaOAC+H3B03 268 295 352 

O espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 6.3. 

c) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO NO I.V. 

O espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 6.4. 

d) - PRODUTOS OBTIDOS POR HIDRÓLISE ÁCIDA 

Apôs hidrólise ácida efectuada nos moldes descritos na pág. 60 , a 
fase orgânica obtida foi analisada, tendo-se encontrado uma substância que 
apresentava as características analíticas já descritas para a Quercetina. 

Uma fracção da fase aquosa foi analisada por cromatografia em d_i_ 
versos desenvol ventes, tendo-se encontrado, após revelação, duas manchas que 
apresentavam as colorações e valores de Rf característicos io ácido glucoró-
nico e sua lactona. 

A outra fracção da fase aquosa resultante da hidrólise, foi adicio 
nada solução a 10% de BaCl2, tendo-se formado um precipitado que atribuímos 
à presença, de ião sulfato na solução. 
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e) - COMPORTAMENTO DA SUBSTANCIA EM SOLUÇÃO METANOL ICA 

A substância correspondente à mancha E6, quando em solução metano 
liça, decompõe-se expontâneamente, ao fim de algum tempo, originando outra 
com todas as características analíticas da 3-Glucuronilquercetina, já descrj_ 
tas nas págs. 145-150. 

Este comportamento é favorecido pela presença de meio ácido. 

f) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE RMN13C 

0 espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 6.5. indicando a 
presença de uma substância com 21 carbonos, 15 dos quais com desvios químicos 
próprios de um flavonóide e 6 com características de um glícido. 

g) - DISCUSSÃO 

A substância em estudo é, pois, um derivado sulfatado da 3-Glucuro-
_ i nilquercetina uma vez que o espectro de I.V. apresenta uma banda em 1040 cm , 

característico da presença de sulfato e que o ião sulfato foi também dete£ 
tado na precipitação com solução de BaCl„. 

A análise do espectro de U.V. da substância, revela que se encon
tram livres os hidroxilos das posições 5, 7 e 41 da quercetina, daí que o ra 
dical sulfato só possa encontrar-se ligado na posição 31. Este facto é tam 
bém indicado pela ausência de coloração laranja nos cromatogramas revelados 
com N.A.. 

13 A análise do espectro de RMN C comprova-nos esta estrutura, uma 
vez que apresenta apenas os 19 carbonos exigidos para a molécula da 3-Glucu-
ronilquercetina, indicando, contudo, que a quercetina se encontra substituí
da em duas posições. No QUADRO XXIV estão registados os valores de RMN carbó 
nico dos anéis A e C da substância em análise e da Quercetina, onde é possíl 
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vel apreciar que o carbono 3 da substância em análise sofreu uma substitui

ção, uma vez que foi deslocado para valores de campo mais altos. 

De modo idêntico, podemos concluir que a posição 3' do anel B e_s 
tá ocupada, ao compararmos os valores obtidos para a RMN de carbono do anel 
B da substância em análise e da Quercetina, colocados no QUADRO XXV. 

Os seis sinais que restam são os atribuídos à parte glucídica da 
molécula, observando-se em & = 100,6 o sinal do carbono 1", característico 
de um 0-glucósido, e e m / = 171 o sinal de carbono carbonílicoí 

Em face destes resultados, considerámos a substância identificada 

como sendo o 3'-Sulfato de 3-Glucuronilquercetinae potássio 

HO 

OH 

ác. glucurónico 

NOTA: - Por lapso não foi referida a identificação do ião potássio. 
Esta identificação foi executada de modo análogo à referida na pág.176 

para a substância A8. 

* - Os restantes sinais localizam-se em S = 71,4; 73,35; 74,7 e 75,8. 
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Q U A D R O XXIV 

VALORES DE RMN13C DOS CARBONOS DOS ANÉIS A E C DA QUERCETINA E DA SUBSTANCIA E6 

C N° Quercetina ( 20 ) 
Substância em 

Análise 

2 146,9 155,1 

3 135,6 133,0 

4 175,7 176,9 

5 160,7 160,9 

6 98,2 98,5 

7 163,9 163,9 

8 93,4 93,4 

9 156,2 155,7 

10 103,0 103,6 

-

Q U A D R O XXV 

VALORES DE RMN13C DOS CARBONOS DO ANEL B DA QUERCETINA E DA SUBSTÂNCIA E6 

C H°- Quercetina ( 20) 
Substância em 

Análise 

r 122,0 122,7 
2' 115,3 120,8 

3' 145,0 140,1 

4' 147,6 151,5 

51 115,6 116,5 

6' 120,0 126,3 
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7 Estudo H androsaemum i_ 



-169-

7, - ESTUDO DE H. ANPROSAEMUM L. 

7.1. - PREPARAÇÃO DO EXTRACTO 

A partir de 200 g de planta, e utilizando a técnica habitual, obtj_ 

vemos um extracto de côr verde escura. 

7.2. - CROMATOGRAFIA ANALÍTICA DO EXTRACTO 

O extracto obtido foi analisado em cromatografia analítica bidimen 
sional em dois pares de desenvol ventes, B.A.A./HOAC 15% e B.A.A./HgO, nas con 
dições experimentais habituais. 

Nas Figs. 7.1. e 7.2. estão representados os esquemas dos cromato-

gramas obtidos e no QUADRO XXVI estão registadas as características cromato-

gráficas das manchas observadas. 

7.3. - ISOLAMENTO DAS SUBSTANCIAS 

A partir do extracto obtido, e por aplicação das técnicas de isola 

mento e purificação já referidas, isolámos as substâncias correspondentes às 

manchas A1, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. 

7.4. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA A1 

A substância correspondente à mancha A1 apresentava as colorações 
e valores de Rf (QUADRO XXVI) características de Quercetina e, após isolame^ 
to e cristalização a partir da sua solução metanolica, apresentava-se sob a 
forma de cristais amarelo esverdeados. 

Os espectros de I.V. e de U.V.-visível obtidos com esta substância 
são coincidentes com os obtidos a partir de uma amostra de Quercetina padrão. 

A identificação foi ainda completada pela cromatografia cruzada, em 
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diversos desenvol ventes, obtendo-se em todas as circunstancias, uma única 

mancha. 

Perante os resultados descritos considerámos que a substância 
correspondente à mancha A1 é a QUERCETINA. 

7.5. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE A MANCHA A3 

Ao observarmos as Figs. 7.1. e 7.2. e o QUADRO XXVI, podemos no 
tar que a mancha A3 apresenta todas as características da Quercetrina e, 
assim, após isolamento, o primeiro ensaio de identificação que executámos 
foi a cromatografia cruzada, em diversos desenvol ventes, com uma amostra 
de Quercetrina padrão, obtendo-se, em todos os casos, uma única mancha. 

A identificação da substância em análise foi completada pelo en 
saio de hidrólise ácida, em que encontrámos, conforme prevíamos, querceti-
na e ramnose. 

Perante estes resultados, considerámos a substância identifica
da como sendo a QUERCETRINA (3-Ramnosilquercetina). 

7.6. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA A4 

A substância em questão apresenta as características cromatográ 
ficas (QUADRO XXVI) do Acido clorogénico já identificado ao longo deste 
trabalho em diversas espécies. Após isolamento, foi ensaiada a cromatográ 
fia cruzada com o padrão de Acido clorogénico, encontrando-se, em todos 
os desenvol ventes, uma única mancha. 

A identificação da substância em estudo, como sendo a ACIDO CLO
ROGÉNICO, foi completada pela sobreponibilidade dos espectros de I.V. obU 
dos a partir do padrão e da substância em análise. 
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7.7. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA A5 

As características cromatográfiças descritas no QUADRO XXVI para 
esta mancha fizeram-nos pôr a hipótese de estarmos perante um monoglicósi-
do da Quercetina em C3, mais concretamente, perante a Isoquercetrina (3-Glu 
cosilquercetina) ou Hiperósido (3-Galactosilquercetina). 

Qualquer tentativa de identificação a partir da cromatografia 
cruzada com aquelas substâncias padrão resultou infrutífera, uma vez que 
elas têm exactamente o mesmo comportamento cromatográfico, o mesmo aconte
cendo com a análise do espectro de U.V.-visível obtido. 

0 único ensaio elucidativo neste caso é o estudo dos produtos 
fornecidos pela hidrólise ácida. 0 ensaio foi executado,tendo nós detecta
do Quercetina como único produto na fase orgânica, e Glucose e Galactose 
como açúcares presentes na fase aquosa, existindo estes dois açúcares em 
proporções muito semelhantes. 

Perante estes resultados, considerámos que o produto em análise 
é formado pela mistura, em partes aproximadamente iguais, de ISOQUERCETRI-
NA e de HIPERÓSIDO. 

7.8. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA A6 

A substância correspondente a esta mancha liberta, por hidrólise, 
Quercetina e Ácido glucurónico. 

Quer as características cromatográfiças da substância quer as do 
seu espectro de U.V.-visível revelam que o ácido glucurónico se encontra H 
gado à genina através do hidroxilo em posição 3 desta última. 

A cromatografia cruzada da substância em análise com a 3-Glucuro-
nilquercetina isolada de H. calycÁnum, em diversos desenvolventes, originou 
sempre uma única mancha. 

Em face dos resultados obtidos considerámos a substância identify 
cada como sendo a 3-GLUCURONILQUERCETINA. 



7.9. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA A7 

A substância em análise apresenta as características cromatografia 
cas da Mangiferina e em cromatografia cruzada com esta xantona, em diversos 
desenvol ventes, originou sempre uma única mancha. 

0 espectro de U.V.-visível obtido com a substância em análise tem 
as características do espectro de uma xantona e é sobreponível ao obtido 
com a Mangiferina isolada de H. paic.hA.am. 

Em face destes resultados considerámos a substância em estudo 
identificada como sendo MANGIFERINA. 

i 

7.10. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA A8 

a) - CARACTERÍSTICAS CROMATOGRÁFICAS 

Revelação à luz U.V. de 366 nm: 

sem NHL: côr castanha escura 
com NhL: côr amarela escura 
com A1CU: côr amarela fluorescente 
com N.A. : côr de laranja 

Determinação dos valores de Rf: 

(placa de celulose) 
Butanol-ácido acético-água (6:1:2) 0,33 
Solução a 15% de ácido acético 0,36 
Solução a 60% de ácido acético 0,63 
Agua destilada 0,62 

(placa de poliamida) 
Agua-etanol-acetilacetona(4:2:1 ) 0,0 

http://paic.hA.am
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b) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE U.V.-VISÍVEL 

SOLVENTE COMPRIMENTO DE ONDA DOS MÁXIMOS DE ABSORÇÃO (nm) 

295 inf 350 
405 (não dec.) 
435 
360 395 
400 
380 

O espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 7.3.. Quando re 
gistado em metanol os valores de log£são os seguintes: log £.(255) = 4,217 

S 1 O g £ ( 3 5 0 ) =4'176-

C) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE I.V. 

0 espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 7.4.. 

d) - PRODUTOS OBTIDOS POR HIDROLISE ACIDA 

Após hidrólise ácida, efectuada nos moldes já descritos, a fase o_r 
gânica foi analisada, tendo-se detectado uma substância que apresenta as ca 
racterísticas analíticas já descritas para a quercetina 

A análise cromatográfica da fase aquosa não revelou existência de 
açúcares. 

Porém, quando uma parte dessa solução aquosa foi adicionada de so 
lução a 10% de BaCl?, obteve-se um precipitado que atribuímos à presença em 
solução de ião sulfato resultante da hidrólise da substância em análise. 

Numa outra fracção da solução aquosa resultante do ensaio de hi 
drólise, foram doseados por espectrofotometria de chama o potássio e o sódio, 

MeOH 255 265 inf 
MeOH+NaOMe 270 325 
MeOH+AlCl3 275 340 
MeOH+AlCl3+HCl 270 300 
MeOH+NaOAC 273 325 
MeOH+NaOAC+H-BO- 260 300 
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e, por espectrofotometria de absorção atómica o cálcio, obtendo-se valores 
insignificantes para os dois últimos elementos relativamente aos valores 
obtidos para o potássio. 

e) - CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO DE RMN13C 

0 espectro obtido encontra-se reproduzido na Fig. 7.5. e reve-
la-nos a presença de 15 carbonos na molécula. 

f) - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A substância em análise é, pois, um derivado da quercetina, não 
apresentando contudo mais carbonos que os exigidos por esta substância. Tal 
facto, aliado à presença de sulfato, revelado quer pela precipitação com so 
lução de BaClp, quer pela presença, no espectro de I.V., de uma banda em 
1040 cm , leva-nos a concluir estarmos em presença de quercetina sulfatada. 

0 local de ligação do radical sulfato à molécula de quercetina é-
-nos indicada pela análise dos espectros de U.V.-visível e de RMN carbónj_ 
ca. Assim: 

1 . - 0 espectro de U.V.-visível revela que a quercetina apresenta 
todos os hidroxilos livres à excepção do hidroxilo em posi
ção 3. (0 espectro apresenta as características de todos os 
derivados 3-glucosilados já aqui referidos). 

13 2 . - 0 espectro de RMN C é idêntico ao publicado anteriormente 
para a 3-sulfato de quercetina ( 2 1 ) , cujos valores estão 
inscritos no QUADRO XXVII, os quais, conforme sé pode apre 
ciar no mesmo quadro, são semelhantes aos de um derivado 
glucosilado. 
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Q U A D R O XXVI I 

COMPARAÇÃO DOS VALORES DE Á RELATIVAMENTE AO TMS, PARA A QUERCETINA E DOIS 

DOS SEUS DERIVADOS EM POSIÇÃO 3 

Carbono Quercetina 3-Glucosil 3-Sulfato de Substância em 
No ( 20) quercetina (20) quercetina (21) Análise 

2 146,9 156,5 156,6 156,2 

3 135,6 133,7 132,3 132,2 

4 175,7 177,6 177,7 177,7 

5 160,7 161,3 161,3 161,2 

6 98,2 98,8 98,4 98,5 

7 163,9 164,2 163,9 164,0 

8 93,4 93,6 93,3 93,4 

9 156,2 156,5 156,1 156,9 

10 103,0 104,2 104,1 104,5 

r 122,0 121,6 121,6 121,7 

21 115,3 115,3 115,1 115,2 

3' 145,0 144,8 144,7 144,8 

4 ' 147,6 148,5 148,3 148,5 

5' 115,6 116,3 115,9 116,1 

6' 120,0 121,6 121,6 121,4 

Em face destes resultados considerámos a substância correspondente 

à mancha A7 identificada como sendo o 3-SULFATO DE QUERCETINA e POTÁSSIO. 



-182-

8 Estudo de H humifusum L 



8. - ESTUDO DE H. HUMIFUSUM L. 

8.1. - PREPARAÇÃO E ANALISE DO EXTRACTO 

A partir de 2 g de planta, previamente desengordurada, preparámos um 
extracto metanolico. Este extracto apresentava-se fortemente corado de verme
lho e, quando analisado em cromatografia bidimensional no par de desenvolven 
tes B.A.A./HOAC 15%, forneceu um cromatograma cujo esquema está reproduzido 
na Fig. 8.1.. As características das manchas aí observadas estão registadas 
no QUADRO XXVIII. 

Uma análise desse QUADRO mostra que as manchas H5, H9 e H10 têm ca 
racterísticas de compostos antociânicos. 

Como de momento não era nosso objectivo o estudo de compostos desse 
tipo, ensaiámos, com nova porção de 2 g de planta, a extracção com acetato de 
etilo. Este extracto apresentava-se coracjo de verde acastanhado e a sua análise 
cromatográfica, executada nas condições acima referidas, revelou, como únicas 
diferenças relativamente à anterior, a ausência das manchas H5, H9 e H10 e um 
enfraquecimento relativo das manchas H1 e H2. 

Perante estes factos decidimos utilizar o acetato de etilo como l_í_ 
quido extractivo para os 100 g de planta de que dispúnhamos, uma vez que se 
tornava mais fácil trabalhar com este extracto do que com o extracto metanóH 
co. 

8.2. - ISOLAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS 

A partir do extracto acetato de etilo, e utilizando as técnicas de 
isolamento descritas no CapQ. III, isolámos as substâncias correspondentes às 
manchas H 1-2, H3, H4, H6 e H8. 
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T i g . 8 .1 : CROMATOGRAFIA BIDIMENSIONAL DOEXTRACTO METANGLICO DE 
H. humifustmL. 
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8.3. - CARACTERIZAÇÃO DAS SUBSTANCIAS CORRESPONDENTES AS MANCHAS H1-2 

Conforme se pode apreciar na Fig. 8.1. a mancha H1-2 parece corres 
ponder não a uma, mas a duas substâncias, de comportamento cromatográfico 
muito semelhante, embora de Rf ligeiramente diferente no desenvolvente B.A.A.. 

As substâncias foram isoladas em conjunto e em quantidade muito re 
duzida, dada a sua fraca solubilidade em acetato de etilo. 

As suas características de fluorescência em presença de ácido suj_ 
fúrico concentrado, solução aquosa alcalina e solventes orgânicos são as já 
descritas para as HIPERICINAS (pág. 10). 

Em face destes resultados limitamo-nos a confirmar a presença de 
dois compostos deste tipo nesta espécie. 

8.4. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA H3 

A substância em análise apresentava as características cromatográfi-
cas de Quercetrina e, efectivamente, liberta, por hidrólise ácida, Quercetina 
e Ramnose. 

As colorações da substância após aplicação dos diversos revelado 
res, bem como o espectro de U.V.-visível com ela obtido, revelam que a Ramno 
se se encontra ligada à Quercetina na sua posição 3. 

As características de Rf encontradas (QUADRO XXVIII) são as de um 
3-monoglicósido da quercetina e a cromatografia cruzada com Quercetrina pa
drão, em diversos desenvolventes, originou sempre uma única mancha. 

Perante estes resultados considerámos a substância em análise iden 
tificada como sendo a QUERCETRINA. 
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8.5. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA H4 

As características cromatográfiças da substância em analise, regis_ 
tadas no QUADRO XXVIII, são idênticas às do Acido clorogénico já caracteriza 
do em diversas espécies aqui referidas, e a cromatografia cruzada com Acido 
clorogénico padrão, forneceu, em diversas condições experimentais, uma única 
mancha. 

0 espectro de I.V. obtido para a substância em estudo é sobreponí-
vel como obtido a partir de Acido clorogénico padrão. 

Em face destes resultados, concluímos que a substância em estudo 
é o ÁCIDO CLOROGÉNICO ou Acido 3-cafeilquínico. 

8.6. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTANCIA CORRESPONDENTE À MANCHA H6 

A substância aprasentava-se sob a forma de cristais amarelo-dourados 
após cristalização a partir do metanol. 

A hidrólise ácida liberta Quercetina e Galactose e, quer as caracte 
místicas cromatográficas quer as características espectrais de U.V.-visível, 
revelam que a Galactose se encontra ligada à Quercetina através do seu hidro 
xilo em 3. 

Os valores de Rf obtidos indicam tratar-se de um monoglucósido, 
sendo portanto a estrutura prevista a 3-Galactosilquercetina. Efectivamente, 
a cromatografia cruzada com padrão de Hiperósido (3-Galactosilquercetina) 
originou, em todas as circunstâncias ensaiadas, uma única mancha. 

Perante os resultados obtidos, considerámos a substância em estudo 
caracterizada como sendo o HIPERÓSIDO (3-Galactosilquercetina), substância 
aliás, já descrita nesta espécie botânica (6). 

! 



8.7. - CARACTERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA CORRESPONDENTE À MANCHA H8 

A substância, de aspecto amarelo avermelhado, tem o comportamento 
cromatográfico da Mangiferina, xantona já isolada nesta espécie botânica 
( 6) e também por nós identificada no decorrer do nosso trabalho em tf. puí 

ch'tum, tf. and.fLOoae.mum e tf. tlno^U^otium. 

A cromatografia cruzada do produto agora obtido, com o isolado de 
tf. patchnum, originou, em diversos desenvolventes, sempre uma única mancha. 

0 espectro de U.V.-visível é característico de uma xantona e so 
breponível ao registado na Fig. 2.11 para a Mangiferina. 

Perante os resultados descritos, considerámos confirmada a preseji 
ça de MANGIFERINA em tf. humi^a&um L. 

http://and.fLOoae.mum
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CONCLUSÕES 

1. - No piQ.4Q.ntz tnabalho faiam Zòtudadaò òztz daò ca.ton.zQ Zòpèclzò dQ Wypznlcum 

da faoia pontuguzòa, QAtudo ZÒÒZ quQ t>Q n.Qòthlnglxi aoò compoòtoò fanõticoò 

doò iZòpQctlvoò oxtKactoò polaKZò. 

2. - EoKam Idzntlfacadoò um ácido fanático [Acido cloKog&nlco], uma xantona 

(fAangljOAlna) z dlvznòoò compoòtoò faavõnlcoò. 

3. - Todoò 06 compoòtoò faavõnlcoò identificado>ò òão dzilvadoò da QUERCET1NA. 

4. - Todoò oò hztoAóòldoò cafiactznlzadoò apKZòzntam o açúcan. tigado ao hldnoxllo 

do cahbono 3 da Qu.QficztA.na. 

5. - A 3-Klloòllquzn.cztína Q a 3-GlucunonllquQAcztlna òão compoòtoò dzòcnltoò pz 

la pfúmoÁfia VQZ como conòtltulntQò dQ Zòpzclzò dzòtz gznzio. 

6. - TKZÒ doò compoòtoò faavõnlcoò lòoladoò noòtQ trabalho apKQòQntam um tacti

cal òulfato na òua molécula, maò òó dolo doloò facaiam complztamzntz canac-

tzilzadoò: o 3-Sulfato de quQJicctlna Q o 3'-Sulfato de 3-glucuK.onllquzncztl 

na. 

7. - EòtQò dolo compoòtoò òó agoKa fanam nzconnzcldoò como conòtltulntzò dQ Zò 

ptclzò do g&nzno Hypericum, z o último dzlzò í dzòchÀXKo pzla phÁmzlna vez. 

S. - O pnzòzntz tnabalho vzm confanman. oò nzòultadoò obtldoò paia outnaò Zòpí-

clzò dQ HypzfUcum (pág. 12), oò qualò moòtnam quz Zòtaò plantão, òalvo Ka 

ilòòlmaò zxczpçõzò apznaò bloòòlntztlzam faavonõldzò dznlvadoò da quzncztl-

na. 

Tal homogznzldadz dz compoòlção daò Zòplclzò dz Hypericum quanto 

aoò faavonõldzò quz zlabonam podoAá, piovavzlmzntz, ÒZI uma canactznlòtlca 

a atzndQA na qulmlotaxonomla dzòtz gínzio. 

http://piQ.4Q.ntz
http://ca.ton.zQ
http://Qu.QficztA.na


- O KQAumo doa compoòtoò iòoladoò nncontna-òz no QUAVRO XXIX. 

Q U A g R o xxrx 
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3-Rarmo6^ueAcaíóifl + + + + + + + 

3-<jÙACjCMJùp^Meytim 
[a] 

+ + + + + _ 

3-^MactoúlqjmceZijna - V + + - +(o) 

l-YÁk)í>iÂqjm$ÀÁm + - - - - - -

l<&JSMmíikpW$£bu - + + - + - -

3~Rutiymiujjm££íM - - - - + - -

3-Sul^ato da Qje/ic&tím - + - - - - -

V-Sulfato efe. 3-Gùiomnil-
qimc&tím 

- - + - - - -

kudo clonugSnico + + - + + + + 

Mangi^e/Um + + - - - + > > 

(a) - carpoòtoò já dzòdítoò na zòpícle. ditada. 
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