
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

 

 

 

LARISSA MARINA PEREIRA SILVA 

 

 

 

 

 

CONSTITUINTES QUÍMICOS, PERFIL TÉRMICO E ATIVIDADE  

ANTI-HELMÍNTICA DE Genipa americana Linnaeus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2017



 

LARISSA MARINA PEREIRA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUINTES QUÍMICOS, PERFIL TÉRMICO E ATIVIDADE  

ANTI-HELMÍNTICA DE Genipa americana Linnaeus 

 

 

 

Defesa de Mestrado apresentada à Coordenação do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas 

da Universidade do Rio Grande do Norte, como requisito 

do curso de Mestrado em Ciências Farmacêuticas.  

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: 

Profa. Dra. SILVANA MARIA ZUCOLOTTO LANGASSNER 

CO-ORIENTADOR:  

Prof. Dr. CÍCERO FLÁVIO SOARES ARAGÃO 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus  

 

À minha mãe Rita Saldanha 

Ao meu pai Francisco Cassiano 

Ao meu irmão Lucas Cassiano 

Ao meu namorado Victor Hugo 

Aos meus parentes e amigos  

 

 

A presença de todos vocês  

Fez-me acreditar 

Que tudo é possível!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘Aprender é a única 

Coisa de que a mente 

Nunca se cansa, 

Nunca tem medo e 

Nunca se arrepende. ’’ 
 

Leonardo da Vinci 



 

 

AGRADECIMENTOS 

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

Agradeço à Profa. Dra. Silvana Maria Zucolotto Langassner, por ter me recebido como 

orientanda e por ter me dado o suporte para que eu pudesse concluir este trabalho. A liberdade 

concedida durante este trabalho proporcionou o meu crescimento pessoal e profissional; 

Ao meu co-orientador Prof. Dr. Cícero Flávio Soares Aragão, pelas muitas contribuições na 

minha vida acadêmica - me acompanha desde o TCC, obrigada pelo auxílio, colaboração e 

paciência durante esse período em que trabalhamos juntos; 

À equipe do Laboratório de Produtos Naturais (PNBio) da UFRN, Edilane, Ivan, Ariane, 

Fernanda, Júlia, Wamberto, Themístocles e Renato pela ajuda e companheirismo, em 

especial a Bruno, IC muito dedicado que me auxiliou em muitos experimentos, a Manoel, 

Emerson e Bárbara, pelas orientações na realização dos experimentos; à Samara pela grande 

ajuda no isolamento, parte essencial deste trabalho, e pelas sugestões de melhoria ao longo desses 

anos. A troca de ideias com todos vocês permitiu a construção do que sei hoje sobre fitoquímica; 

Aos professores do Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos da UFRN 

(LCQMed), em especial ao professor Leandro de Santis do LCQMed pela colaboração e 

auxílio nas análises por UHPLC-MS e aos professores Fernando Nogueira e Ana Paula 

pelas sugestões para o andamento deste trabalho. E em especial à Maxciara, Gessiane, 

Tereza e Nilma pela colaboração nas análises e pelos conselhos; à Dayanne Lopes e 

Geovanna que tanto me auxiliaram na interpretação de dados, me apoiaram na vida 

acadêmica, tiraram minhas dúvidas, obrigada pelo incentivo que recebi de vocês;  

Ao professor Josean Fechine Tavares da UFPB, assim como, ao técnico Evandro Ferreira, por 

toda a colaboração nas análises por RMN, em especial ao aluno Lucas Abreu, que além de 

realizar a maioria das análises ainda se pôs à disposição para esclarecimento de dúvidas; 

Ao professor Norberto Peporine Lopes do Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e 

Sintéticos (NPPNS) em Ribeirão Preto/SP, assim como, à Izabel Cristina e Daniel 

Demarque pela colaboração nas análises de CG-MS e MS-MS, respectivamente; 

Ao Laboratório de Desenvolvimento de Medicamentos (LDM) da UFRN, em especial à 

Ednaldo pela colaboração nas análises térmicas e interpretação dos dados; 



 

 

À profa Ana Carla Diógenes da UFERSA e ao mestrando Tallyson pelo treinamento 

fornecido e também aos mestrandos Raquel Barbosa e Vicente Toscano pela colaboração na 

avaliação da atividade anti-helmintica; 

Agradeço ao PPgCF e à CAPES pela bolsa de estudos e pelo suporte durante a realização 

desse trabalho; 

À todas as pessoas que dedicadamente colaboraram com a realização deste trabalho, 

comprovando que a pesquisa não é um trabalho de um indivíduo isolado, mas sobretudo um 

trabalho coletivo enriquecido com as hipóteses e ideias compartilhadas em conjunto. 

 

MUITO OBRIGADA!! 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado aborda a caracterização dos marcadores químicos 

analíticos do extrato das folhas de Genipa americana pelo uso de técnicas cromatográficas e 

análise térmica. Marcador é o componente ou classe de compostos químicos existente no 

extrato vegetal, podendo ser o próprio princípio ativo, ou composto que apresente correlação 

com o efeito terapêutico, que será utilizado como referência no controle de qualidade da 

matéria-prima vegetal, produtos intermediários e dos medicamentos fitoterápicos. O trabalho 

foi dividido em quatro capítulos, o capítulo I apresenta o embasamento teórico sobre a 

espécie G. americana. O capítulo II apresenta a descrição das etapas para a extração, o 

isolamento e a elucidação estrutural dos cinco flavonoides (GAF1, GAF2, GAF3, GAF4 e 

GAF5) obtidos dos extratos das folhas de G. americana. O capítulo III aborda o uso de 

técnicas térmicas para a determinação de um perfil térmico característico do extrato e das 

frações de G. americana, buscando a identificação de um padrão de comportamento térmico, 

frente às diferentes composições desta matriz complexa. O capítulo IV apresenta a avaliação 

preliminar da atividade anti-helmíntica in vitro do extrato das folhas frente a ovos de parasitas 

gastrointestinais da família Trichostrongylidae, oriundos de ovinos. Por último, são 

apresentadas as referências, com toda a bibliografia utilizada neste trabalho, e os apêndices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Genipa americana Linnaeus, é uma árvore frutífera conhecida popularmente como jenipapo, 

da família Rubiaceae, nativa da Amazônia. A espécie é utilizada no tratamento de várias 

enfermidades como diarreias, anemias e doenças do fígado. A maioria dos estudos científicos 

com a espécie foi realizada com os frutos, sendo os iridoides a classe de metabólitos 

secundários mais descrita para a espécie. Em relação às folhas, poucos trabalhos fitoquímicos 

e farmacológicos foram encontrados na literatura. Diante disso, o presente trabalho tem como 

objetivo caracterizar os marcadores químicos presentes nas folhas de G. americana, que 

seriam um ou mais compostos existentes no extrato vegetal que possa ser correlacionado ao 

efeito terapêutico e que será utilizado como referência no controle de qualidade da matéria-

prima vegetal, produtos intermediários e dos medicamentos fitoterápicos. Foram utilizadas 

técnicas cromatográficas, espectroscópicas e análises térmicas, além da avaliação do seu 

potencial efeito anti-helmíntico. O extrato hidroetanólico das folhas (EHF) foi preparado por 

maceração hidroetanólica a 70%, particionado com solventes orgânicos em ordem de 

polaridade crescente (éter de petróleo, clorofórmio, acetato de etila e n-butanol). As frações 

que apresentaram flavonoides e iridoides por meio de análise por cromatografia em camada 

delgada (CCD), foram selecionadas para dar seguimento às etapas de isolamento para 

obtenção destes compostos isolados. Foi desenvolvido um método cromatográfico por 

cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE) para analisar o perfil químico do EHF, 

frações e demais derivados. Essas amostras também foram caracterizados termicamente por 

meio de TG (Termogravimetria), DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) e DTA 

(Análise Térmica Diferencial) para identificar e selecionar os eventos térmicos aplicáveis à 

caracterização das amostras. O EHF foi analisado preliminarmente quanto a sua atividade 

anti-helmíntica in vitro. Para isso ovos de parasitas da família Trichostrongylidae foram 

recuperados de fezes de ovinos e submetidos à diferentes concentrações do EHF, incubados à 

37 °C por 24 horas. Ao final deste trabalho foi possível: por meio da análise por CLAE-EM, 

identificar dois iridoides (1-hidroxi-7-(hidroximetil)-1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta[c]piran-4-

carbaldeído e 7-(hidroximetil)-1-metoxi-1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta [c]piran-4-carbaldeído); 

identificar cinco flavonoides glicosilados do tipo flavonol: quercetina-3-O-robinobiosídeo, 

canferol-3-O-robinobiosídeo, isoramnetina-3-O-robinobiosídeo, canferol 3-O-robinobiosídeo-

7-O-ramnopiranosídeo e isoramnetina-3-O-ramnosídeo-galactosídeo-ramnosídeo, por EM e 

RMN de 1H e 13C uni e bidimensionais. 

 

Palavras-chave: Genipa americana; CLUE; flavonoides glicosilados. 

 



 

 

ABSTRACT 

Genipa americana Linnaeus, is a fruit tree known popularly as jenipapo, from Rubiaceae’s 

family, native to the Amazon, distributed throughout all Central and South America. The 

species is used to treat various diseases, e.g. diarrhea, anemia and liver diseases. The great 

majority of the scientific studies with the species were carried out with the fruits and the 

iridoids are the most described compounds for the species. Regarding G. americana leaves, 

few phytochemical and pharmacological works were found in the literature. Therefore, the 

present work aims to characterize the analytical markers present in the leaves of G. 

americana, which would be one or more compounds in the plant extract that can be correlated 

to the therapeutic effect and that will be used as reference in the quality control of matter-

primary plant, intermediate products and herbal medicines. Chromatographic, spectroscopic 

and thermal analysis techniques were used, as well as the evaluation of its potential 

anthelmintic effect. The hydroethanolic extract of leaves (EHF) was prepared by 70% 

hydroethanolic maceration, partitioned with organic solvents in order of increasing polarity 

(petroleum ether, chloroform, ethyl acetate, and n-butanol). The fractions that presented 

flavonoids and iridoids by means of CCD analysis were selected to follow the isolation steps 

to obtain these isolated compounds. It was developed a chromatographic method by UHPLC 

to analyze the chemical profile of EHF and the fractions. The EHF and the fractions were 

characterized thermally by means of TG (Thermogravimetry), DSC (Differential Scanning 

Calorimetry) and DTA (Differential Thermal Analysis) to identify and select the thermal 

events applicable to the characterization of the samples. The EHF was preliminarily analyzed 

for its anthelmintic activity in vitro. For which eggs of parasites of the Trichostrongylidae 

family were recovered from sheep feces and submitted to different concentrations of EHF, 

incubated at 37 °C for 24 hours. Analysing by HPLC-MS, it was possible to identify two 

iridoids: 1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1H,4aH,5H,7aH-cyclopenta[c]pyran-4-carbaldehyde 

and 7-(hydroxymethyl)-1-methoxy-1H,4aH,5H,7aH-cyclopenta[c]pyran-4-carbaldehyde. The 

isolation process by chromatographic techniques allowed the obtainment of substances that 

were submitted to the analysis by EM and 1H and 13C one- and two-dimensional NMR for the 

structural determination of these compounds, allowing the identification of five flavonoids of 

the flavonol type: quercetin-3-O-robinoside, kampherol-3-O-robinoside, isorhamnetin-3-O-

robinoside, kampherol 3-O-robinoside-7-O-rhamnopiranoside e isorhamnetin-3-O-ramnoside-

galactosil-rhamnosil As for the preliminary evaluation of anthelmintic activity, the EHF did 

not present a significant result in the analyzed conditions. 
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ETER Éter de petróleo 

FLC Fração da Cromatografia líquida 

FOL Folhas secas e trituradas 

HMBC ‘‘Heteronuclear multiple-bond correlation spectroscopy’’ 

HMQC ‘‘Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation’’ 

LDM Laboratório de Desenvolvimento de Medicamentos  

LC-MS Cromatógrafo Líquido Acoplado a Espectrômetro de Massas 

MeOH  Metanol  

MMA Ministério do Meio Ambiente  

MS Ministério da Saúde 

NOESY ‘‘Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy’’ 

ON Óxido Nítrico 

OPG Ovos por Grama  

PNBio Produtos Naturais e Bioativos 

RDC  Resolução da Diretoria Colegiada  

RE  Resolução  

REM Remacerado Hidroetanólico das Folhas 

Rf Fator de Retenção  

RMN 13C Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 

RMN 1H Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

SISBio Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade  

SUS  Sistema Único de Saúde  

TF Torta das Folhas 

TG Termogravimetria 

TEO Teste da Inibição da Eclodibilidade dos Ovos 

TDL Teste da Inibição do Desenvolvimento Larvar 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Overhauser_effect
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início da humanidade, a população faz uso de plantas medicinais como 

opção terapêutica para o tratamento de diferentes enfermidades, sendo consideradas uma 

forma alternativa ou complementar aos medicamentos sintéticos. Estima-se que mais da 

metade dos medicamentos aprovados desde 1994 sejam derivados de fontes naturais. O 

consumo de plantas medicinais e fitoterápicos vem aumentando nos últimos anos, tornando-

se, assim, um segmento farmacêutico muito promissor (ARAÚJO et al., 2006). O Brasil 

apresenta cerca de 20% do número total de espécies do planeta, se destacando assim como 

potencial fonte de obtenção de novos fármacos a partir de produtos naturais (AGRA et al., 

2008; KLEIN et al., 2009; MARINHO; SILVA; ANDRADE, 2011). 

No Brasil, as plantas medicinais nativas são, em alguns casos, utilizadas de forma 

empírica, ou seja, sem o conhecimento de fato do verdadeiro potencial terapêutico, e 

adquiridas de fontes não confiáveis (que podem identificar de maneira inadequada a espécie 

vegetal), o que aumenta o risco de complicações advindas do uso equivocado (LORENZI; 

MATOS, 2008; YANG et al., 2009). O Ministério da Saúde, juntamente com outros órgãos 

governamentais e não-governamentais, vem desenvolvendo ações para que sejam elaboradas 

políticas públicas voltadas à introdução do uso de plantas medicinais e de fitoterápicos no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e para ocorrer um maior desenvolvimento do setor, em toda a 

cadeia produtiva (BRASIL, 2004). Em 2016, completaram 10 anos da publicação da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, tendo sido alcançados vários resultados neste 

período, como a atualização de resoluções, capacitação de profissionais, publicação do 

Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, do Memento Fitoterápico, 

desenvolvimento de monografias da Farmacopeia Brasileira, dentre outras ações. 

Dentre as plantas medicinais nativas está a Genipa americana Linnaeus, árvore 

frutífera conhecida popularmente como jenipapo, da família Rubiaceae, nativa da América do 

Sul, distribuída por toda a América Central e do Sul (UEDA, 1991). A espécie apresenta 

reconhecido uso na medicina popular, sendo utilizada para tratar condições como diarreias, 

anemias, doenças do fígado, icterícia, asma e problemas de baço, além de ser aplicada com 

finalidade antimicrobiana, antiparasitária e para repelir insetos. A grande maioria dos estudos 

relatados com a espécie, foram conduzidos com os frutos e os iridoides são os compostos 

mais característicos. 

Alves (2014), em sua dissertação de mestrado, no grupo de pesquisa Produtos 

Naturais e Biológicos (PNBio), realizou estudo químico e biológico de frutos e folhas da G. 
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americana, a partir do extrato hidroetanólico das folhas, obteve dois iridoides, o tetrahidro-7-

(hidroximetil)1-metoxiciclo-pentapiran-4-carbaldeído, inédito para a espécie, e o 1-hidroxi-7-

(hidroximetil)-1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta[c]piran-4-carbaldeído, inédito na literatura. Isolou 

também do extrato hidroetanólico das folhas, o carboidrato manitol e cinco flavonoides 

glicosilados, que não puderam ter suas estruturas completamente determinadas pelo baixo 

rendimento obtido. Os resultados obtidos por Alves (2014) se mostraram novos para a 

espécie, visto que até o momento era descrito na literatura a presença apenas de iridoides e 

monoterpenos nas folhas da G. americana (BENTES et al., 2015), assim surgiu a necessidade 

de dar continuidade ao estudo das folhas que haviam mostrado serem promissoras e, assim, 

poder reisolar e elucidar seus flavonoides. 

No entanto, sendo as folhas da espécie também usadas de forma terapêutica pela 

população, o presente trabalho tem como foco caracterizar os marcadores do extrato das 

folhas de G. americana, utilizando técnicas cromatográficas e análises térmicas, além de 

avaliar preliminarmente sua atividade anti-helmíntica frente à parasitas gastrointestinais de 

ovinos, visto que esta atividade se mostra promissora em gerar um fitoterápico com 

aplicabilidade veterinária para esta planta. 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar o perfil químico da espécie as propriedades físico-químicas do 

extrato das folhas de G. americana L., além dedesenvolver um método por Cromatografia 

Líquida de Ultra Eficiência. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar uma extração direcionada visando a obtenção de maior rendimento de 

flavonoides e iridoides do extrato hidroetanólico das folhas (EHF) de G. americana; 

• Realizar um perfil químico do EHF por CLUE-DAD. 

• Identificar os constituintes do EHF de G. americana por espectrometria de 

massas e RMN de 1H e 13C; 

• Desenvolver metodologia cromatográfica para a análise qualitativa do EHF por 

CLUE-DAD; 

• Buscar os marcadores do EHF de G. americana; 
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• Caracterizar as propriedades físico-químicas do EHF e das frações obtidas do 

EHF por meio de técnicas térmicas (TG, DTA, DSC); 

• Avaliar atividade anti-helmíntica do EHF por teste da inibição da eclosão dos 

ovos (TEO) frente a nematoides gastrointestinais da família Trichostrongylidae.  
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 

A utilização da fitoterapia (tratamento pelas plantas), vem desde épocas remotas. 

A utilização das plantas medicinais, como já descrito na INTRODUÇÃO, faz parte da história 

da humanidade, tendo grande importância tanto no que se refere aos aspectos medicinais, 

como culturais. A fitoterapia utiliza-se das diversas partes das plantas, como raízes, cascas, 

folhas, frutos e sementes, que podem ser preparadas de diferentes formas, sendo o chá a mais 

utilizada, preparado por meio de decocção ou infusão (DE REZENDE; MONTEIROCOCCO, 

2002).  

Dessa forma, é de fundamental importância a realização de estudos detalhados das 

plantas existentes no Brasil, com o objetivo de identificar sua forma de uso visando a 

identificação dos compostos obtidos pelo método de extração popular, além do estudo das 

atividades biológicas para obtenção de protótipos para fármacos e futuramente fitoterápicos. 

O fitoterápico consiste num produto tecnicamente elaborado com emprego 

exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. Não se considera fitoterápico aquele que inclui 

na sua composição substâncias ativas isoladas, sintéticas ou naturais, nem as associações 

dessas com extratos vegetais, cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas 

e que sejam caracterizados pela constância de sua qualidade (BRASIL, 2014).  

No Brasil, com a publicação da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos e da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, 

houve um aumento de 161% no tratamento com plantas medicinais e fitoterápicos (PORTAL 

BRASIL, 2016). 

As organizações governamentais estabeleceram, em nível mundial, uma série de 

resoluções, visando diminuir o uso equivocado e principalmente a comercialização irracional 

de produtos de origem vegetal, desenvolvendo assim, critérios científicos para a avaliação da 

qualidade dos insumos, e métodos para a comprovação da segurança e eficácia dos mesmos 

(BRASIL, 2004; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998). No Brasil, as exigências para 

garantia de qualidade do fitoterápico estão fixadas na Resolução da Diretoria Colegiada 
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(RDC) N° 26, de 13 de maio de 2014, publicada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Uma das exigências é a determinação dos marcadores da espécie vegetal 

e a padronização do extrato para a obtenção do registro de um fitoterápico. Essa 

caracterização auxilia no processo de padronização do medicamento, desde a matéria-prima 

vegetal até o produto final, garantindo a eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos 

fitoterápicos produzidos (BRASIL, 2014). 

Tendo em vista a matriz complexa dos extratos vegetais, a avaliação do teor dos 

marcadores é uma das exigências no controle de qualidade da produção de um fitoterápico, 

para garantir a qualidade em todas as fases do processo e ao final e assim, obter um produto 

com eficácia e segurança (CAMURÇA-VASCONCELOS et al., 2005; LI et al., 2008; 

RATES, 2001). 

Para muitas espécies vegetais utilizadas amplamente na medicina tradicional e 

com atividades biológicas reconhecidas, não há monografias oficiais (BRASIL, 2010). A 

ausência da especificação de parâmetros de qualidade da droga vegetal, assim como a 

ausência da caracterização dos constituintes químicos se estende à espécie G. americana, foco 

deste trabalho.  

1.2 Genipa americana LINNEAUS 

A Genipa americana faz parte da família Rubiaceae, a quarta maior família das 

angiospermas, com distribuição de 650 gêneros e 13.000 espécies em todo mundo, dentre elas 

muitas com importância econômica sendo exploradas como alimentícias (Coffea arabica L.), 

na indústria madeireira, cosmética e alimentícia (G. americana L.), como ornamentais (Ixora 

coccinea L. e Mussaenda philippica A. Rich.), e também na indústria farmacêutica (Cinchona 

pubescens Vahl) (MOBOT, 2016). 

O gênero Genipa tem apenas duas espécies: G. americana L. (folhas inteiras; 

corola hipocrateriforme) e G. infundibuliformis Zappi & Semir (folhas lobadas; corola 

infundibuliforme), sendo esta encontrada apenas no Centro-Sul do Brasil (BARBOSA, 2008; 

DELPRETE; SMITH; KLEIN, 2005). 

G. americana é popularmente conhecida como “jenipapo”, ‘‘jenipá’’, 

“jenipapeiro” (Brasil), ‘‘jagua’’, ‘‘chipara’’, ‘‘guayatil’’, ‘‘huito’’, ‘‘juito’’, ‘‘caruto’’ (outros 

países), nome originado do pigmento que produz quando em contato com a pele, derivado do 

tupi-guarani ‘‘nhandipab’’ ou ‘‘jandipab’’, que significa ‘‘fruto que serve para pintar’’ 

(CANO et al., 2014; SILVA; TASSARA, 2005). G. americana tem como sinonímias: G. 

barbata, G. caroto, G. codonoca/yx, G. cymosa, G. excelsa, G. grandifolia, G. nenosa, G. 
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oblongifolia, G. pubescens, G. spruceana, G. venosa e Gardenia genipa (PATRÍCIA; 

SALES, 2013a). 

O fruto verde tem sido relatado por conter altos níveis de iridoides, tais como 

genipina, sendo essencial para a formação da cor azul resultante da sua reação com fontes de 

amina primária (BRAUCH et al., 2016). Apresenta-se como uma árvore frutífera de copa 

estreita de 8 a 14 m de altura (Figura 1), com tronco reto, liso, casca pouco espessa, verde 

acinzentada (CARVALHO, 1994a; ERBANO; DUARTE, 2010; FERNANDES; 

RODRIGUES, 2012; LORENZI; MATOS, 2008). 

G. americana é nativa da América do Sul, originária da Amazônia, amplamente 

distribuída por áreas tropicais e subtropicais da América Latina, mas não endêmica no Brasil 

(UNCTAD, 2005), tem importância ecológica para alimentação dos animais, é adequada para 

o plantio em áreas degradadas, em solos relativamente pobres, tem preferência por terrenos 

úmidos, encharcados ou inundáveis (EPISTEIN, 2001). 

É uma planta com capacidades adaptativas para condições adversas, tais como 

inundações de solo e solo erodido, adapta-se muito bem ao clima tropical, não existindo 

restrições quanto a altas temperaturas, pH baixo e baixa fertilidade (MIELKE et al., 2003). E 

ainda pode ser usada na arborização urbana e é também uma boa opção para os pequenos 

agricultores, tanto pela madeira como pelos frutos de valor comercial. É sempreflorens 

(produz frutos o ano inteiro) e perenifólia (folhas presentes o ano inteiro) (CARVALHO, 

2003; SEAGRI-BA, 2016). 

Figura 1- Genipa americana Linnaeus. 

 
Fonte: Autora. 
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1.2.1 Farmacologia 

No que se refere ao uso popular, é descrito que as folhas e frutos são usados na 

medicina tradicional como antidiarreicos (MORS et al., 2000), febrífugos (DELPRETE; 

SMITH; KLEIN, 2005), antiulcerogênicos, antigonorreicos, anti-inflamatórios, antioxidante, 

contra icterícia, ação antiasmática e problemas de fígado e baço, repelente de insetos, 

adstringente, com propriedades tônicas, para enfermidades oftálmicas, purgativo, feridas 

escorbúticas, úlceras venéreas e faringites granulosas (CORRÊA, 1984; DA CONCEIÇÃO et 

al., 2011; LORENZI; MATOS, 2008; SOUZA; MENDONÇA; SILVA, 2013). Na Tabela 1 

são apresentados mais detalhes do uso popular da espécie. 

Na medicina popular o jenipapo é conhecido como único remédio com capacidade 

de eliminar o parasita Vandellia sp. (temido peixe candiru) família Trichomycteridae, presente 

nos rios Paraguai e Amazonas, que entra pelos orifícios humanos. Para eliminá-lo, os nativos 

colocam o fruto sobre o local ou aplicam o extrato do fruto nos orifícios, para matar o 

parasita. No entanto, a infecção causada por este parasita pode causar choque anafilático e 

morte das vítimas antes mesmo que o candiru possa ser removido (HERMAN, 1973).  

Tabela 1 – Uso popular de Genipa americana Linnaeus. 

 Uso popular Referências 

Folhas 

(macerado) 

Tratamento de febres (tribos nativas) DELPRETE; SMITH; 

KLEIN, 2005  

Folhas 

(decocção) 

Antidiarreicas e antissifilíticas  MORS; RIZZINI; 

PEREIRA, 2000  

Folhas 

(infusão) 

Problemas no fígado, antidiarreico ERBANO; DUARTE, 2010 

Fruto  

(polpa 

madura) 

Antiasmático, afrodisíaco, tônico, anti-anêmico, 

diurético, afecções do baço, fígado e icterícia, feridas 

externas e faringite (fruto fresco e macerado). Tônico 

contra anemia, icterícia, asma; infusão é empregado 

contra a enterite crônica 

DELPRETE; SMITH; 

KLEIN, 2005; MORS; 

RIZZINI; PEREIRA, 2000 

CARVALHO, 1994b 

Fruto  

(polpa verde) 

Utilizado em banhos para tratar úlceras sifilíticas; 

ruptura do umbigo dos recém-nascidos  

 

 

Anti-inflamatório (chá) 

MORS; RIZZINI; 

PEREIRA, 2000; ERBANO; 

DUARTE, 2010; POTT, A; 

POTT, 1994; AGRA et al., 

2008;  

Casca do 

tronco 

Antiulcerogênica, antidiarreica, catártica e tratamento 

de faringites. Quando cortada, exsuda uma goma 

branca e doce que após ser diluída em água é aplicada 

nos olhos para tratar a opacidade da córnea. Tratar 

hematomas; tratar luxações; (Chá) para os rins, 

retenção de água e inchaço 

MORS; RIZZINI; 

PEREIRA, 2000; CHAVES; 

BARROS, 2012; FARIA, 

1998; PATRÍCIA; SALES, 

2013b 

Fonte: Adaptado de Barbosa (2008) pela autora. 



Capítulo I                                                                                                                                  30 

 

___________________________________________________________________________ 

SILVA, L. M. P. 

 

 

 

 

1.2.2 Constituição Química 

Quimicamente, a família Rubiaceae destaca-se pela presença de alcalóides 

quinolínicos (quinina e cinchonina), isoquinolínicos (emetina), indólicos (iombina) e bases de 

purina como a cafeína, além de manitol, taninos, a hidantoína, ácidos tânicos e os iridoides 

(ERBANO; DUARTE, 2010; STRUWE LENA, ALBERT VICTOR A., 1994). 

Especialmente em relação à espécie G. americana é descrita a presença 

principalmente de iridoides (BARBOSA, 2008). Os estudos com a gardênia (Gardenia 

jasminoides Ellis), podem ser utilizados como embasadores para as pesquisas com o jenipapo, 

por esta planta pertencer também à família Rubiaceae, apresentando inclusive os mesmos 

iridoides, como a genipina e o geniposídeo (TSENG et al., 1995). 

Tendo em vista que os iridoides são característicos do gênero Genipa, segue uma 

breve revisão sobre esses metabólitos. Os iridoides constituem o maior grupo de 

monoterpenos e apresentam como característica peculiar a capacidade de reagir com 

aminoácidos e proteínas, formando compostos coloridos, sua estrutura química é 

ciclopentano[c]pirano (Figura 2).  

Figura 2 - Representação da estrutura química geral dos iridoides. 

 

Fonte: Obtido em MarvinSketck 5.9.4 pela autora. 

Nas plantas, os iridoides são sintetizados a partir do geranil (intermediário 

metabólico), o qual pode ser obtido por meio de duas vias biosintéticas, a do ácido 

mevalônico e a do 2-metil-D-eritriol-4-fosfato. Após a hidroxilação do geranil, a síntese de 

Tabela 1 – Uso popular de Genipa americana Linnaeus (continuação) 

 Uso popular Referências 

Raízes Purgativas e antigonorreica. Usadas em curativos para 

curar feridas de diferentes origens e faringites. Chá da raiz 

seca é indicado para pedra nos rins 

CRUZ et al.,1995; MORS; 

RIZZINI; PEREIRA, 2000; 

PASA, 1999 

Sementes Contra diarreia e hemorragia, é forte vomitivo. POTT, A; POTT, 1994 

Fonte: Adaptado de Barbosa (2008) pela autora. 
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iridoides pode seguir duas rotas distintas: a rota I, que se dá a partir do iridodial, que é 

precursor de diversos iridoides carboxilados; e a rota II, que ocorre a partir do 8-epi-iridodial 

até o 8-epi-ácido desoxilogânico, o qual é precursor de iridoides descarboxilados (DEWICK, 

1997; JENSEN et al., 2010). 

Mais de 800 estruturas distintas de iridoides já foram relatadas na literatura 

(DINDA; DEBNATH; BANIK, 2011), dentre estes compostos destaca-se o geniposídeo, um 

iridoide glicosilado que, pelas ß-glucosidades é hidrolisado em genipina e posteriormente é 

transformado em ácido geniposídico pelas esterases (VILJOEN; MNCWANGI; VERMAAK, 

2012). Também, os ácidos genípico e genipínico foram considerados antimicrobianos 

enquanto os geniposídeos e ácido geniposídico apresentaram atividade purgativa (RENHE, 

2008). 

Quanto aos compostos fenólicos, outra classe de metabolitos secundários 

presentes em G. americana, estes possuem como estrutura básica o anel fenólico e são 

classificados comumente em flavonoides e não flavonoides, sendo os flavonoides o grupo de 

compostos fenólicos mais importante, por apresentar mais atividades biológicas (CROZIER; 

JAGANATH; CLIFFORD, 2009). Os flavonoides apresentam uma estrutura básica 

constituída pelo núcleo flavilium, que consiste de 15 átomos de carbono distribuídos em 3 

anéis (C6-C3-C6), que são denominados A, B e C (Figura 3).  

Figura 3 – Núcleo fundamental dos flavonoides. 

 

Fonte: Obtido em MarvinSketck 5.9.4 pela autora. 

O primeiro composto isolado de G. americana no Brasil foi a genipina em 1960 

(DJERASSI; GRAY; KINCL, 1960), a partir do extrato etanólico dos frutos secos, por 

métodos cromatográficos. Genipina (C11H14O5) é ativa opticamente ([α] D+ 135°), e é capaz 

de produzir coloração violeta-azulada depois de reagir com grupos amina primários 

(TOUYAMA et al., 1974).  
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Tallent (1964), a partir do extrato de frutos secos de G. americana identificou 

mais dois compostos da mesma classe, os ácidos genípico e genipínico. Guarnaccia et al. 

(1972), isolaram um iridoide glicosilado, o ácido geniposídico, por meio do extrato 

metanólico das folhas, coletadas no Panamá. Posteriormente, Ueda e Iwahashi (1991), a partir 

do extrato metanólico das frutas frescas, isolaram um iridoide glicosilado inédito, o 

geniposídeo e por meio de formação de calos e culturas de células suspensas obtiveram o 

tarenosídeo, o gardenosídeo e também o ácido geniposídico.  

No trabalho de Yang et al. (1999), foi isolado o primeiro alcaloide listado para a 

espécie: criptolepina. Em frutos coletados no Brasil, a partir da fração volátil, foi detectado 

alto teor de ácidos carboxílicos, os quais são os compostos majoritários desta fração, também 

detectaram 2- e 3-butanoato de metila, tais substâncias aparentam estar relacionadas ao odor 

forte e primário do jenipapo (BORGES; REZENDE, 2000).  

A partir de frutos, folhas e calos de G. americana coletada no Peru, Ono et al. 

(2005) isolaram mais quatro iridoides glicosilados inéditos denominados genamesídeos A-D, 

juntamente com outros cinco já conhecidos: genipina, ácido geniposídico, geniposídeo, 

gardenosídeo e genipina-gentiobiosideo (ONO et al., 2005). Em 2007, os mesmos 

pesquisadores isolaram a partir dos frutos da mesma espécie: genipacetal, genipaol, 

genipamida, gardeniol, éster metílico do ácido desacetilasperulosídico e shanzhisídeo (ONO 

et al., 2007). 

Bentes (2015), em seu trabalho de doutorado, identificou 17 compostos por 

CLAE-DAD-EM nos frutos do jenipapo nos estágios de maturação verde e maduro, sendo 14 

iridoides e 3 compostos fenólicos. Tauchen et al., em 2016, avaliaram por CLUE-EM/EM a 

concentração de dos seguintes ácidos fenólicos no fruto da G. americana: ácido anísico, ácido 

caféico, ácido clorogênico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, ácido gálico, ácido salicílico, 

ácido sináptico, ácido siríngico e ácido vanílico. No mesmo estudo, também foram avaliados 

os teores de derivados flavanoídicos, estilbenos e outros compostos fenólicos e obtiveram: 

apigenina-7-glicosídeo, luteolina-7-glicosídio, naringenina-7-glicosídeo, quercetina-3-

arabinosídio, naringina, isoquercitrina, rutina, pterostilbeno, resveratrol e escopoletina 

(TAUCHEN et al., 2016) (Figura 4). 

Alves e colaboradores (2017), a partir do extrato hidroetanólico das folhas, 

obtiveram dois iridoides, o tetrahidro-7-(hidroximetil)1-metoxiciclo-pentapiran-4-

carbaldeído, inédito para a espécie, e o 1-hidroxi-7-(hidroximetil)-1H,4aH,5H,7aH-

ciclopenta[c]piran-4-carbaldeído, inédito na literatura. Alves, (2014) em seu trabalho de 
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mestrado, além dos iridoides descritos previamente, isolou do extrato hidroetanólico das 

folhas (EHF), o carboidrato manitol e cinco flavonoides glicosilados, que não puderam ter 

suas estruturas elucidados devido ao baixo rendimento obtido para elas nesse trabalho. Os 

resultados obtidos por Alves, 2014, são novos para a espécie, visto que até o momento era 

descrito na literatura a presença apenas de iridoides e monoterpenos nas folhas da G. 

americana (BENTES et al., 2015). 

A composição de voláteis de jenipapo foi determinada por CG-MS, sendo 

detectados como voláteis majoritários os ácidos octanoico (34,1%), 2-metil-butírico (9,1%), 

hexanoico (18,2%), e os ésteres 2-metil-2-(E)-butenoato de metila (4,1%), octanoato de etila 

(3,2%) e 2- propilfurano (2,5%), sendo os ácidos butírico, 2-metilbutírico e hexanoico 

responsáveis pelas notas pungentes e ácidas, e a característica frutal foi atribuída à presença 

dos ésteres 2- e 3- metilbutirato de etila (ALVES, 2004). Além disso, a maioria dos estudos 

foram realizados com o extrato obtido dos frutos de G. americana. 
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Figura 4 – Estruturas químicas dos iridoides já descritos para Genipa americana L. 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Alves, (2014). 
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1.2.3 Evidências farmacológicas 

Nos últimos anos, diversos estudos na área farmacológica vêm sendo realizados 

com a finalidade de desvendar o mecanismo de ação dos flavonoides e iridoides, metabólitos 

secundários já identificados na G. americana. Foram observadas várias evidências 

farmacológicas de interesse terapêutico, entre elas destacam-se ações antioxidante, 

antimicrobiana, anti-inflamatória, diurética, laxativa e citotóxica (AHMAD et al., 2008; 

BEARA et al., 2012; CHISTE et al., 2011). 

No trabalho realizado por Hsu et al. (1997) foi comparada a atividade antitumoral 

do ácido geniposídeo e do geniposídeo, com administração intraperitoneal (I.P) de 100, 200 e 

500 mg/kg em ratos, com a presença e ausência de radiação de raios-x, no qual foi observado 

que o ácido geniposídico mostrou uma maior inibição do crescimento tumoral que o 

geniposídeo, e ainda, que a utilização da radiação juntamente com os dois compostos 

promovia um aumento da resposta ao tratamento de forma significativa (HSU et al., 1997).  

A atividade inibitória sobre as enzimas ɑ-amilase e a ɑ-glucosidase in vitro de G. 

americana foi avaliada com a utilização de extratos etanólicos e hexânicos das folhas e dos 

frutos, e hexânico da casca, o que confirmou uma alta inibição da enzima ɑ-glicosidase em 

todos os extratos testados e uma fraca inibição para a enzima ɑ-amilase apenas para o extrato 

etanólico das folhas (SOUZA; MENDONÇA; SILVA, 2013). 
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CAPÍTULO II – DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA 

CROMATOGRÁFICA, ISOLAMENTO E ELUCIDAÇÃO 

ESTRUTURAL DE METABÓLITOS DE Genipa americana 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com o constante aumento do uso de plantas medicinais, a segurança e a eficácia 

de seus derivados têm se tornado a principal preocupação das autoridades de saúde, devido ao 

limitado conhecimento a respeito dos compostos bioativos, segurança de uso e à incerteza da 

qualidade destes produtos (CORDEIRO; FÉLIX, 2014). 

A cromatografia líquida tem sido uma poderosa ferramenta para análises de 

produtos naturais, por ter alta sensibilidade e seletividade. Porém, é sempre um grande desafio 

identificar com precisão um composto alvo presente em uma matriz complexa como os 

extratos vegetais, e se faz uma tarefa árdua exibir em uma única imagem (o cromatograma), a 

visualização de todos os picos que compõem o extrato vegetal, uma vez que esses compostos 

possuem diversas propriedades físicas e químicas e que estão nas mais variadas 

concentrações. Os cromatógrafos equipados com detector de arranjo de diodos (DAD) têm 

sido cada vez mais utilizados para esta finalidade (MALDANER; JARDIM, 2009). Ainda 

assim, devido à extrema diversidade dos compostos coexistentes no extrato bruto dos extratos 

vegetais, o estabelecimento de um sistema de separação por CLAE que seja ideal, pode exigir 

um longo tempo de análise e múltiplas tentativas, o que, sem dúvida, consome muito tempo, 

custo econômico e trabalhosas etapas laboratoriais para o preparo de fases móveis e amostras. 

Visando a necessidade de análises mais rápidas, sem perda do desempenho cromatográfico, 

surgiu a Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE). O uso de partículas pequenas 

(menores que 2 µm) permitiu que fossem utilizadas colunas menores, portanto, análises mais 

rápidas, menor consumo de solventes e amostra, e que a eficiência fosse mantida 

(MALDANER; JARDIM, 2009; FEKETE et al., 2014). 

A legislação atual que dispõe sobre fitoterápicos no Brasil é a RDC N° 26, de 13 

de maio de 2014 da ANVISA, ela detém as obrigações necessárias para o registro de 

fitoterápicos, como identificação botânica das espécies vegetais utilizadas, padrão de 

qualidade e identidade, comprovação de eficácia e segurança que validem as indicações 

terapêuticas propostas. Esta RDC descreve como marcador a: 
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substância ou classe de substâncias (ex.: alcaloides, flavonoides, 

ácidos graxos, etc.) utilizada como referência no controle da qualidade 

da matéria-prima vegetal e do fitoterápico, preferencialmente tendo 

correlação com o efeito terapêutico. O marcador pode ser do tipo 

ativo, quando relacionado com a atividade terapêutica do 

fitocomplexo, ou analítico, quando não demonstrada, até o momento, 

sua relação com a atividade terapêutica do fitocomplexo (BRASIL, 

2014).  

A caracterização dos marcadores é um dos requisitos que deve ser apresentado no 

relatório de controle de qualidade da droga vegetal, do produto intermediário e do acabado, 

por meio de uma metodologia analítica farmacopeica e na ausência, uma metodologia 

desenvolvida e validada de acordo com o Guia de validação de métodos analíticos e 

bioanalíticos, publicado pela ANVISA na RE Nº 899, de 29 de maio de 2003, que 

regulamenta e direciona o processo de validação analítica, inclusive de fitoterápicos 

(BRASIL, 2003; BRASIL, 2014). 

Outra ferramenta que auxilia muito na caracterização de marcadores e na análise 

de fitoterápicos é a espectrometria de massas (EM), devido não apenas à sua elevada 

sensibilidade, mas também ao conteúdo total de informações fornecidas por esta técnica. Os 

espectrômetros de massas podem ser utilizados tanto para a simples determinação da massa 

molar de um composto, quanto para a determinação de compostos de estruturas muito 

parecidas, além da identificação de novos marcadores químicos (PICARIELLO et al., 2008). 

Os espectrômetros de massas são constituídos por uma fonte de íons, um analisador de 

massas, um detector de íons e uma unidade de aquisição de dados. É um instrumento analítico 

capaz de converter moléculas neutras em íons na forma gasosa e separá-las de acordo com a 

sua razão massa/carga (m/z), utilizando campos eletromagnéticos para isto. As técnicas de 

ionização mais empregadas são a MALDI (ionização por desorção a laser assistida por matriz) 

e a ESI (ionização por eletrospray) e os tipos de analisadores de massas comuns são o íon 

trap (IT), o quadrupolo (Q) e o tempo de voo (TOF). Essa técnica é bastante empregada na 

obtenção de fingerprinting, na elucidação de uma estrutura química e na identificação dos 

diferentes compostos presentes em um extrato vegetal (POTH et al., 2008; PICARIELLO et 

al., 2008). O fingerprinting ou ‘‘impressão digital’’ química é a análise de um conjunto de 

amostras de forma rápida na qual um grande e diverso número de metabólitos é avaliado, sem 

a intenção de identificar cada metabólito detectado, mas sim o conjunto completo, 

comparando e classificando o perfil obtido com os modelos já previamente descritos 

(CABRAL, 2010). 
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Conforme apresentado no Capítulo I deste trabalho, pode-se observar a escassez 

de estudos fitoquímicos com as folhas de G. americana. Tendo em vista que em um trabalho 

prévio realizado no grupo de pesquisa PNBio (UFRN) por Alves, (2014), foram identificados 

iridoides e flavonoides no extrato das folhas de G. americana e que estes últimos, que não 

puderam ser identificados pelo baixo rendimento, buscou-se reisola-los neste trabalho. 

2. OBJETIVOS 

• Realizar uma extração direcionada visando o isolamento de flavonoides e iridoides do 

EHF de G. americana; 

• Desenvolver metodologia para análise cromatográfica qualitativa do EHF por 

Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência associada ao Detector de Arranjo de 

Diodos (CLAE-DAD); 

• Realizar uma análise do perfil químico do EHF de G. americana por Cromatografia 

Líquida de Ultra Eficiência acoplada a Espectrometria de Massas (CLAE-EM) e 

CLUE-DAD; 

• Elucidar as estruturas químicas dos compostos isolados do EHF de G. americana por 

RMN de 1H e de 13C uni e bidimensional e por espectrometria de massas. 

• Identificar os marcadores químicos do EHF de G. americana por CLAE-EM e CLUE-

DAD; 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

O material vegetal é constituído das folhas secas e trituradas de G. americana 

Linneaus (Figura 1) que foram coletadas, no dia 05 de maio de 2012, nas mediações da Praia 

de Barreta, município de Nísia Floresta, litoral do Rio Grande do Norte.  

Para a coleta do material, foi obtida liberação pelo Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade (SISBio) /Ministério do Meio Ambiente, sob o número 35017, 

bem como, autorização para acesso ao patrimônio genético com finalidade de pesquisa 

científica via Plataforma Carlos Chagas/CNPq, sob processo de número 010688/2012-9. Um 

material testemunho foi depositado no herbário da UFRN, sob exsicata de número 12251, e 

identificado pelo botânico Alan de Araújo Roque. As folhas foram secas por 3 dias em estufa 

de ar circulante sob temperatura não superior a 45 °C. As folhas selecionadas foram trituradas 



Capítulo II                                                                                                                                39 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

SILVA, L. M. P. 

com auxílio de um processador e armazenadas em frascos hermeticamente fechados à 

temperatura ambiente até o momento das análises. 

3.2 ESTUDO FITOQUÍMICO 

Os procedimentos cromatográficos utilizados foram cromatografia em camada 

delgada (CCD), cromatografia em coluna de vidro (CC), cromatografia líquida à vácuo 

(CLV), cromatografia líquida de alta eficiência semipreparativa, cromatografia líquida de alta 

eficiência preparativa (CLAE-PREP), cromatografia líquida de alta eficiência, acoplado a 

detector de arrajo de diodos (CLAE-DAD) e cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE-

DAD). 

3.2.1 Preparação do extrato das folhas de G. americana 

A solução extrativa das folhas de G. americana foi preparada de acordo com o 

uso popular, as folhas secas e trituradas (coletadas em 05 de maio de 2012), foram submetidas 

á uma maceração. A droga vegetal (folhas secas e trituradas) foi extraída por maceração à 

temperatura ambiente, por imersão da droga vegetal em solvente (etanol: água, 70:30, v/v), na 

proporção de 1,5 g de droga vegetal para cada 10 mL de solvente (1,5:10, p/v), com eventuais 

agitações, durante 5 dias. Após esse período, foi realizada a filtração, obtendo-se, o extrato 

hidroetanólico das folhas de G. americana (EHF). Para obtenção desse extrato utilizou-se 600 

g da droga vegetal seca e triturada e 4 litros de solvente. Após realização da extração, o 

resíduo da maceração foi novamente submetido às condições já citadas - com o objetivo de 

avaiar seu rendimento - por 5 dias, obtendo-se ao final o remacerado das folhas (REM). 

O material vegetal que ficou retido na filtragem foi o resíduo da primeira 

maceração, denominado de ‘‘torta’’ (TF), que também só foi analisado por técnicas térmicas 

(ver Capítulo III). O EHF e o REM foram concentrados sob pressão reduzida com o auxílio 

de um evaporador rotatório sob uma temperatura não superior a 45 ºC, para a total remoção 

do solvente orgânico (etanol) e redução do volume da água. O EHF e o REM tiveram seu 

volume reduzido, pela evaporação do solvente, para serem utilizados nos estudos de 

atividades biológica e na caracterização química por CCD, CLUE-DAD, CLAE-EM, RMN e 

análise térmica. 
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3.2.2 Partição líquido-líquido do EHF 

Após a redução do volume do EHF para aproximadamente 500 mL, este foi 

particionado em funil de separação, em busca de uma fração enriquecida nas classes de 

compostos de interesse (flavonoides e iridoides). Para isso, foram utilizados os solventes de 

polaridade crescente: éter de petróleo, clorofórmio, acetato de etila e n-butanol. Foram 

realizadas duas partições, cada uma foi realizada com 250 mL do EHF para 200 mL do 

solvente orgânico (3 x 200 mL/ cada solvente) (Figura 5). Todas as frações obtidas do EHF 

também foram concentradas com o auxílio de evaporador rotatório sob mesmas condições já 

citadas, e foram armazenadas no dessecador, para posterior obtenção dos valores dos 

rendimentos de cada fração (Tabela 2). 

Tabela 2 - Denominação das amostras do extrato e das frações da partição. 
Amostras Abreviação 

Folhas secas e trituradas FOL 

Torta das folhas (resíduo da maceração) TF 

Extrato hidroetanólico das folhas EHF 

Fração éter de petróleo Fr.ETER 

Fração Clorofórmio Fr.CHCl3 

Fração Acetato de etila Fr.AcOEt 

Fração Butanol Fr.BuOH 

Fração Residual Aquosa Fr.Residual 

Remacerado hidroetanólico das folhas REM 

Fonte: Autora. 

Figura 5 - Partição líquido-líquido do EHF de G. americana, frações de interesse, folhas, 

torta das folhas, remacerado e análises aos quais foram submetidas. 

 
Fonte: Autora. 
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3.2.3 Análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

Cada fração obtida foi analisada por CCD, para isso, foram utilizadas 

cromatoplacas de alumínio com sílica gel 60 F254 (Merck®) como adsorvente. Como fase 

móvel foram escolhidos e adaptados sistemas eluentes específicos, de acordo com os 

metabólitos secundários de interesse. Assim, foi selecionada como fase móvel principal: 

acetato de etila: ácido fórmico: água: metanol (10:1,6:1,5:0,6, v/v/v/v). O extrato e as frações 

purificadas foram solubilizados em metanol (MeOH). 

Foram utilizados 2 reveladores: vanilina sulfúrica, como revelador universal, e 

reagente natural A 0,5% (difenilboriloxietilamina), específico para flavonoides, sendo a 

visualização sob luz ultravioleta a 365 nm em câmara escura. 

3.3 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA CROMATOGRÁFICA PARA ANÁLISE 

DO EHF de G. americana POR CLUE 

Para o desenvolvimento da metodologia para análise qualitativa de flavonoides e 

iridoides no EHF de G. americana por CLUE foi realizada previamente uma revisão na 

literatura, buscando-se sistemas cromatográficos utilizados por CLUE para análise de 

metabólitos já descritos para G. americana ou para o gênero Genipa. Também foi utilizado 

como referencial o método desenvolvido por CLAE por Alves (2014), que realizou apenas um 

fingerprint do EHF de G. americana, com o objetivo de obter um método cromatográfico 

capaz de identificar simultaneamente iridoides e flavonoides presentes no EHF. Para isso, foi 

utilizado um espectrômetro de massas de infusão direta microTOF II-ESI-TOF - Bruker 

Daltonics®, e o sistema UPLC/HPLC, modelo UFLC XR, contendo sistema de bomba binário 

- modelo (LC-20AD XR), equipado com degaseificador DGU-20A3, auto-amostrador SIL-

20AC XR, forno da coluna CTO-20AC, detector DAD SPD-M20A. Software LC Solution. 

Uma coluna C18 Shim-pack (Shimadzu®, Japão), com partícula interna de 2,2 µm à 

temperatura 25 °C +- 2 °C. Como fase móvel, foi utilizada uma mistura de acetonitrila (ACN) 

e água acidificada (0,3% de ácido acético) como fase móvel com taxa de fluxo de 0,3 

mL/min.  

As amostras (EHF, REM, Fr. ETER, Fr. CHCl3, Fr. AcOEt, Fr. BuOH e Fr. 

Residual), foram preparadas na concentração 500 ppm (5 mg/10 mL) em 9,5 mL de água 

(com 0,3% de ácido acético) mais 0,5 mL de metanol. 
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As fases móveis acetonitrila e água Milli-Q acidificada com 0,3% de ácido acético 

foram filtradas em sistema de filtração a vácuo, com membrana de nylon de 0,22 µm 

(Allcrom®) e degaseificadas por 10 minutos em um sonicador. 

3.3.1 Otimização das condições analíticas 

Sabendo-se da presença de compostos fenólicos na espécie G. americana, foi 

adicionado à fase móvel (A) 0,3% de ácido acético (pH = 0,3) para prevenir a ionização 

destes compostos. No CLUE, foram testados os fluxos 0,5; 0,4; 0,3 e 0,1 mL/min, buscando a 

melhor separação dos picos com padrão de absorção no UV característico das classes de 

interesse. Foi escolhido o fluxo de 0,3 mL/min, dentre os testados, pois permitiu separar um 

par crítico de componentes em uma amostra complexa. A coluna foi a Shim-pack XR-ODS 

(octadecilsilano) 30x2 mm da marca Shimadzu®, com diâmetro de partícula interna de 2,2 

µm. Buscando uma melhor resolução dos picos, foram testados os volumes de injeção: 1; 2; 3 

e 5 µl. Após a avaliação dos cromatogramas, foi escolhido o volume de injeção de 5 µl. O 

método desenvolvido está apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Condições cromatográficas do método desenvolvido por CLUE-DAD e 

CLAE-EM. 

Tempo (min) B (ACN) % 

0-9 (gradiente) 10-30 

9-13 (gradiente) 30-50 

13-16 (gradiente) 50-56 

16-20 (isocrático) 56-56 

20-27 (gradiente) 56-67 

27-32 (gradiente) 67-94 

32-35 (isocrático) 94-94 

35-36 (gradiente) 94-10 

36-41 (isocrático) 10-10 

Fonte: Autora. 

Visando a caracterização mais ampla e completa do extrato de G. americana e de 

suas frações, os cromatogramas foram obtidos em dois comprimentos de onda distintos 200 

nm (para iridoides) e 254 nm (para flavonoides) para detectar as diferentes classes de 

metabólitos presentes nesta matriz complexa e assim selecionar o comprimento de onda mais 

adequado para a análise das classes majoritárias. 
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3.3.2 Identificação de compostos no EHF e frações de G. americana 

A caracterização prévia do perfil químico dos compostos presentes no extrato e 

nas frações (Fr. ETER, Fr. CHCl3, Fr. AcOEt, Fr. BuOH e Fr. Residual) de G. americana foi 

realizada por CLUE por meio da comparação de seus tempos de retenção (Tr) e espectros de 

absorção no UV, e por CLAE-EM pela comparação dos espectros de massa, e fragmentação, 

com dados já descritos na literatura (DJERASSI, 1960; TALLENT, 1964; ONO, 2005; 

ALVES, 2014). 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO EHF DE G. americana E DAS FRAÇÕES POR CLAE-EM 

Para o desenvolvimento de uma metodologia para caracterização química do EHF 

e das frações G. americana, por CLAE-EM, foi realizado previamente o desenvolvimento do 

método cromatográfico por CLUE e uma revisão na literatura, em busca de massas 

moleculares, para possíveis estruturas e fragmentos, no modo de íons positivo e negativo, de 

iridoides e flavonoides já descritos em trabalhos anteriores e em especial no trabalho de Alves 

(2014), para esta espécie.  

Foi utilizado equipamento da marca Agilent® com LC modelo 1260 e EM modelo 

6230, ESI-TOF. O volume de injeção foi 20 µl, o fluxo 0,3 mL/min, a coluna Shim-pack XR-

ODS 30x2 mm, 2,2 µm de diâmetro de partícula interna, da marca Shimadzu® e a temperatura 

do forno foi programada para 30 °C. A fase móvel era constituída por água (A) e acetonitrila 

(B) para análise no modo negativo, enquanto que para a análise no modo positivo, o ácido 

acético utilizado no método por DAD, foi substituído por ácido fórmico 0,1% (v/v), com o 

objetivo de garantir a ionização dos compostos em estudo. Foi utilizado o mesmo gradiente de 

fase móvel da análise por CLUE-DAD, descrito na Tabela 3. As condições do espectrômetro 

de massas foram: temperatura da fonte 280 °C, capilar 4 KV e nitrogênio como gás de 

secagem com fluxo de 7 L/min e pressão 40 psi. A análise foi realizada no modo positivo com 

varredura para a faixa de m/z entre 100 e 1700 e no modo negativo para a faixa de m/z entre 

100-1000. 

3.5 ISOLAMENTO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

O processo de separação e purificação foi direcionado para as classes de 

metabólitos secundários iridoides e flavonoides, de acordo com os resultados do trabalho de 

Alves (2014). Para isso, primeiramente foi utilizada cromatografia em coluna de vidro (CC), 
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para posterior separação por CLAE semipreparativa e CLAE preparativa (Figura 6). O 

isolamento foi realizado com as frações Fr. AcOEt e Fr. BuOH do EHF de G. americana. 

Tabela 4 - Denominação das amostras e rendimento do extrato e das frações da partição. 

Amostras Rendimento 

EHF 51,4318g 

Fr.ETER 0,6985g 

Fr.CHCl3 2,9589g 

Fr.AcOEt 3,27g 

Fr.BuOH 14,51g 

Fonte: Autora. 

 

Figura 6 – Esquema de isolamento dos flavonoides GAF1, GAF2, GAF3, GAF4 e GAF5 a 

partir das Fr. AcOEt e Fr. BuOH do EHF de G. americana. 

 

Fonte: Autora. 
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A fração Fr. AcOEt foi escolhida para seguir no processo de fracionamento por 

Cromatografia Líquida à Vácuo (CLV), que foi denominada CC 1, realizada em funil 

sinterizado (Figura 6). A fração 8-9 foi submetida ao isolamento em cromatografia em coluna 

de vidro (25,0 cm de comprimento, 3 cm de diâmetro), fluxo de 2 mL/min, em seguida, as 

frações obtidas foram analisadas em CCD utilizando as condições já descritas anteriormente, 

para união das frações que apresentassem perfil cromatográfico semelhante.  

As análises semi-preparativas foram realizadas no Laboratório de 

Desenvolvimento de Medicamentos (LDM) da UFRN, utilizando o CLAE da marca 

Shimatzu®, com bomba LC-20, injeção manual e detector UV. Os reagentes utilizados foram: 

ACN grau HPLC (Panreac® e J.T. Baker®) que foi filtrado com auxílio de sistema à vácuo e 

água Milli-Q, ambos foram degaseificados. 

A fração que havia sido purificada por Alves (2014), fração FL4-E2 obtida a 

partir da Fr. BuOH do EHF das folhas de G. americana, também foi analisada em CLAE 

preparativo da Shimadzu®, software Labsolution, fluxo 10 mL/min, com água (A) e ACN (B) 

como fase móvel. Essa amostra foi submetida a CLAE-preparativa, nas condições já citadas, 

gerando cromatograma com dois principais picos (Figura 6). 

Para elucidação estrutural dos compostos isolados foram realizadas análises de 

RMN no Laboratório Multiusário de Caracterização e Análise (LMCA) da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), sob colaboração com o Prof. Josean Fechine Tavares. O 

equipamento utilizado foi da marca Bruker® operando a 400 MHz para 1H e 100 MHz para 

13C, utilizando DMSO-d6 como solvente de dissolução das amostras, os deslocamentos 

químicos (δ) foram expressos em partes por milhão (ppm) e as constantes de acoplamento (J) 

em hertz (Hz), as multiplicidades dos deslocamentos químicos de 1H foram indicadas 

conforme convenções: s (singleto), d (dubleto), dd (duplo dubleto), t (tripleto) e m 

(multipleto). Para os espectros de RMN de 13C obtidos pela técnica APT a convenção adotada 

foi: sinais abaixo da linha da base sendo equivalentes a carbonos não hidrogenados (C) e 

metilênicos (CH2), e carbonos acima da linha da base como sendo metínicos (CH) e metílicos 

(CH3). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ESTUDO FITOQUÍMICO 
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Para o isolamento e caracterização de iridoides e flavonoides do extrato das folhas 

de G. americana, foi realizada uma maceração hidroetanólica, obtendo o EHF. O EHF e suas 

frações foram analisados preliminarmente por CCD, utilizando diferentes reveladores. Na 

Figura 7 (a) pode ser observado que o cromatograma do EHF de G. americana, após 

revelação com vanilina sulfúrica, apresentou várias manchas, sendo: três mais evidentes 

ambas com coloração amarela, na região entre Rf= 0,33- 0,90; nenhuma mancha evidente na 

fração éter de petróleo; duas manchas roxas evidentes na fração clorofórmica com Rf = 0,93, 

Rf = 0,83; duas manchas evidentes na fração acetato de etila com Rf = 0,81 (cor roxa) e Rf = 

0,55 (cor amarela); quatro manchas amarelas evidentes na fração butanólica entre os  Rf =0,5 

- 0,21; e duas manchas amarelas na fração residual aquosa com Rf= 0,36 e Rf= 0,52. A 

coloração amarela é característica de flavonoides e as manchas roxas, características de 

terpenos e/ou esteroides, após revelação com Vanilina Sulfúrica (WAKSMUNDZKA-

HAJNOS et al., 2008). No cromatograma revelado com o reagente Dragendoff, empregado 

para identificação de alcaloides, não houve o desenvolvimento de manchas (Resultado não 

apresentado).  

As placas reveladas com reagente Natural A (0,5%), um revelador específico para 

flavonoides, após observação sob luz UV 365 nm, indicou a presença de zonas fluorescentes 

de intensidade amarela, laranja e verde na fração AcOEt e BuOH (Figura 7). As amostras 

apresentaram manchas com os mesmos Rfs já verificados na revelação com Vanilina 

sulfúrica, diferindo pelo aparecimento de manchas de coloração azul fluorescente nas frações 

AcOEt (Rf= 0,90) e BuOH (Rf=0,95, Rf= 0,88 e Rf= 0,64), característica de iridoides, que já 

haviam sido descritos para os frutos dessa espécie (WAGNER; BLADT, 2001) e para as 

folhas (ALVES, 2014).  

De acordo com os objetivos deste trabalho, obter flavonoides e/ou iridoides 

isolados, as frações AcOEt e BuOH, que apresentaram maior teor desses compostos, foram 

escolhidas para dar continuidade ao processo de isolamento, por apresentarem manchas de 

coloração características de flavonoides e irodoides. 
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Figura 7 - Cromatograma obtido por CCD do EHF e das frações de G. americana. 

 

Fonte: Autoria própria. Fase móvel: acetato de etila: ácido fórmico: H2O: MeOH (10:1,6: 1,5: 0,6, 

v/v/v/v). Adsorvente: gel de sílica 60 F254 Revelador: Vanilina sulfúrica (a) e Reagente Natural A 0,5% sob 

luz UV 365nm (b).  

4.2 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA POR CLUE PARA 

ANÁLISE DO EHF E DAS FRAÇÕES DE G. americana 

Na etapa do desenvolvimento do método para análise qualitativa do EHF e das 

frações, foram propostas condições cromatográficas favoráveis à detecção de iridoides e 

flavonoides. Para o desenvolvimento do método foi preparada uma solução mãe da fração Fr. 

AcOEt, selecionada por ser mais rica em iridoides de acordo com o resultado obervado na 

análise por CCD (Figura 7). A solução mãe foi preparada na concentração de 0,5 mg/mL, 

tendo sido preparada com 5 mg/10 mL (0,5 mg/mL = 500 ppm).  

Foi escolhido o fluxo de 0,3 mL/min, dentre os testados empiricamente, em um 

gradiente de eluição (Tabela 2), por esse sistema permitir a melhor resolução entre pares 

críticos, que foram identificados no tempo final de corrida de 25 min. Para a identificação dos 

compostos, foi realizada a análise dos tempos de retenção e dos espectros de absorção destes 

no UV (Tabelas 3 e 4). 

Pode-se observar na Figura 8, são apresentados os espectros de absorção no UV 

dos principais picos, pode-se visualizar para os dois primeiros picos, dois máximos de 

absorção, perfil de absorção no UV característico de flavonoides, para os quais a banda I 

(320-385 nm) representa a absorção dos anéis ‘‘B’’ e ‘‘C’’, e a banda II (240 – 280 nm) 

referente à absorção do anel ‘‘A’’ ambos anéis presentes no núcleo fundamental dos 

flavonoides (MABRY, T.J.; MARKHAM, K.R.; THOMAS, M.B, 1970). O espectro de UV 

visualizado à 254 nm, pode-se visualizar quatro principais picos (Tr ≈ 3,5 min; Tr ≈ 3,9 min; 

Tr ≈ 16,6 min; Tr ≈ 17,2 min) (Figuras 8 e 9).   
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Figura 8 - Cromatogramas obtido por CLUE-UV a 254 nm para o EHF. 

 

Fonte: Autora. As condições cromatográficas foram descritas na Tabela 2. 

Figura 9 – Cromatograma obtido CLUE-UV do EHF (A) e REM (B) (254 nm). 

 

Fonte: Autora. 

De acordo com os parâmetros cromatográficos apresentados nas Figura 8 e 9, 

tem-se que o parâmetro de Resolução (Rs) é calculado entre o pico de interesse e o pico 

precedente e deve ser Rs > 1,5. Apenas o pico de Tr ≈ 3,9 min para as frações Fr. AcOEt e 
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REM apresentou Rs > 2, e apenas o pico de Tr ≈ 16,6 min para as frações Fr. AcOEt e Fr. 

Residual apresentou Rs > 2. Considera-se Rs > 1,5 como aceitável (KOCHLING et al., 2016), 

e tratando-se de uma mistura complexa de componentes químicos, os valores são razoáveis. A 

assimetria deve ser ≤ 2, todas as amostras estão de acordo para os tempos de retenção Tr ≈ 3,5 

min, Tr ≈ 3,9 min e Tr ≈ 16,6 minutos. Porém, alguns picos das amostras EHF, Fr. AcOEt, Fr. 

BuOH, Fr. Residual e REM apresentaram valores mais elevados, com valores excessivos de 

cauda, no Tr ≈ 17,2 min (RIBANI et al., 2004). O objetivo de avaliar os parâmetros de 

conformidade do sistema, foi para que em um futuro trabalho venha a ser avaliado o teor dos 

compostos isolados (flavonoides e iridoides) no extrato, visto que, em trabalho prévio 

(ALVES, 2014) foi observado o efeito anti-inflamatório em modelo in vivo desse extrato. 

Também foi obtido o cromatograma à 200 nm, em função dos iridoides que absorvem em 

baixos comprimentos de onda. A 200 nm foram observados dois picos com tempo de retenção 

(Tr ≈ 5,1 min; Tr ≈ 5,8 min) e nenhum daqueles picos visualizados nos demais comprimentos 

de onda (Figura 10). 
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Tabela 5 – Tempo de retenção (Tr) e área dos dois primeiros principais picos no 

cromatograma a 254 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picos Amostras Tr Área % Resolução Assimetria 

 

 

 

1 

EHF 3,480 21878 100 -- -- 

Fr. ETER. -- -- -- -- -- 

Fr. CHCl3 -- -- -- -- -- 

Fr. AcOEt 3,516 258706 118 -- 1,605 

Fr. BuOH 3,541 153435 168,6 -- 1,290 

Fr. Residual 3,514 42833 195,78 -- 1,750 

REM 3,522 12442 56,86 -- 1,313 

 

 

 

 2 

EHF 3,893 82053 100 -- -- 

Fr. ETER. 3,969 18470 22,50 1.120 1,576 

Fr. CHCl3 - - - -- -- 

Fr. AcOEt 3,930 1032760 1.258,64 2.349 1,465 

Fr. BuOH 3,955 6368 7,76 1.802 1,821 

Fr. Residual 3,927 46122 56,21 0.887 1,620 

REM 3,939 49753 60,63 2.517 1,933 

 

 

 

3 

EHF 16,587 652647 100 1.577 1,802 

Fr. ETER. 16,641 251725 101,42 1.239 1,805 

Fr. CHCl3 16,636 251536 101,35 1.258 1,813 

Fr. AcOEt 16,643 803740 123,15 11.221 1,783 

Fr. BuOH 16,662 674763 103,21 1.592 1,745 

Fr. Residual 16,640 673318 103,16 6.172 1,742 

REM 16.642 253133 38,78 1.289 1,809 

 

 

 

4 

EHF 17,166 516938 100 1.618 2,230 

Fr. ETER. 17,227 16729 105,76 1.641 1,715 

Fr. CHCl3 17,221 16841 106,47 1.639 1,696 

Fr. AcOEt 17,224 646451 125,05 1.650 2,213 

Fr. BuOH 17,244 595527 107,11 1.592 2,196 

Fr. Residual 17,225 579886 112,17 1.574 2,317 

REM 17,232 16479 3,187 1.628 1,700 

Fonte: Autora. 
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Figura 10 - Cromatograma obtido por CLUE-UV do EHF, das frações e do REM de G. 

americana (200 nm). 

 

Fonte: Autora. EHF (A), Fr. ETER (B), Fr.CHCl3 (C), Fr.AcOEt (D), Fr.BuOH (E), Fr.Residual (F) e REM (G). 

Por meio do cálculo da porcentagem (%) de área em relação ao EHF, tem-se que a 

fração com maior teor desses compostos é a fração Fr.AcOEt, que apresentou 178% do 

composto com Tr ≈ 5,1 min, 171% do composto com Tr ≈ 5,8 min, 180% do composto com 

Tr ≈ 6,4 min, 121% do composto com Tr ≈ 16,6 min e 154% do composto com Tr ≈ 17,2 m. 
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As áreas dos dois picos principais visualizados no comprimento de onda 200 nm, para todas 

as amostras, estão apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 6 - Tempo de retenção (Tr) e área dos picos principais no cromatograma 

de G. americana a 200 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO POR CLAE-EM 

A técnica de EM foi utilizada para auxiliar na caracterização da composição 

química do extrato e das frações de G. americana. O equipamento utilizado possui analisador 

de Eletrospray, modo positivo (ESI+) e negativo (ESI-) e detector de ionização do tipo tempo 

de voo (ESI-TOF), localizado no Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos 

(LCQMed) da UFRN. Na Figura 11, tem-se os cromatogramas obtidos por CLAE-EM (ESI-), 

com os espectros de massas de praticamente todos os picos do EHF. Os cromatogramas por 

CLAE-EM (ESI+) (Figura 12). Quatro picos foram evidentes em todas as amostras, podendo-

se inferir, que estão em grande concentração no EHF de G. americana. Enquanto outros picos 

foram visualizados somente em algumas frações do EHF. 

Picos Amostras Tr Área % Resolução Assimetria 

 EHF 5,785 1719110 100 2,359 2,236 

 Fr. ETER. 5,819 1735902 100,976 -- -- 

 Fr. CHCl3 5,818 1721944 100,164 1,846 1,121 

1 Fr. AcOEt 5,803 2940841 171,067 1,761 1,634 

 Fr. BuOH 5,863 1865182 108,496 2,344 2,040 

 Fr. Residual 5,824 1768326 102,862 2,386 2,151 

 REM 5,844 1792190 104,251 2,253 1,374 

 EHF 6,364 137778 100 2,422 2,298 

 Fr. ETER. 6,396 157612 114,395 1,341 0,952 

 Fr. CHCl3 6,394 135716 98,501 1,930 -- 

2 Fr. AcOEt 6,390 248184 180,133 2,354 2,046 

 Fr. BuOH 6,441 143674 104,279 2,536 2,419 

 Fr. Residual 6,400 139517 101,262 2,418 2,226 

 REM 6,424 146601 106,403 2,996 1,631 

 EHF 16,585 652647 100 1,577 1,802 

 Fr. ETER. 16,638 665402 101,954 1,239 1,805 

 Fr. CHCl3 16,634 659737 101,086 1,358 1,813 

3 Fr. AcOEt 16,579 792563 121,438 11.221 1,783 

 Fr. BuOH 16,660 674763 103,388 1,592 1,745 

 Fr. Residual 16,637 673318 103,167 6,172 1,742 

 REM 16,643 676331 103,628 1,289 1,809 

 EHF 17,172 516938 100 1,618 2,230 

 Fr. ETER. 17,231 559967 108,323 1,641 1,715 

 Fr. CHCl3 17,225 572358 110,720 -- -- 

4 Fr. AcOEt 17,162 796349 154,051 1,650 2,213 

 Fr. BuOH 17,250 595527 115,202 1,592 2,196 

 Fr. Residual 17,230 579886 112,177 1,574 2,317 

 REM 17,237 579327 112,068 1,628 1,700 

Fonte: Autora. 
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Figura 11 – Cromatogramas obtidos por CLAE-EM no modo negativo do EHF e das frações. 
(A) EHF 

 

(B) 

Fr.ETER 

 

(C) 

Fr.CHCl3 

 
(D) 

Fr.AcOEt 

 
(E) 

Fr.BuOH 

 
(F) 

Fr.Residual 
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Figura 12 – Cromatogramas obtidos por CLAE-EM no modo positivo do EHF e das frações. 
(A) EHF 

 
(B) Fr.ETER 

 

 
(C) Fr.CHCl3 

 
(D) Fr.AcOEt 

 

 
(E) Fr.BuOH 

 

 
(F) 

Fr.Residual 

 
Fonte: Autora. 
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Os dados de EM permitiram a identificação de duas substâncias recentemente 

descritas para a espécie G. americana. Por meio da comparação do Tr e dos valores de massa 

obtidos neste estudo com Alves e colaboradores (2017), foram identificados dois iridoides, 

cujas estruturas estão representadas na Figura 13 e os seus espectros de massas nas Figuras 

14 e 15. O iridoide 1-hidroxi-7-(hidroximetil)-1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta[c]piran-4 

carbaldeído (A) foi observado no EHF e em todas as suas frações analisadas com Tr = 0,8 

minutos, próximo ao volume morto (0,3 minutos). Já o iridoide 7-(hidroximetil)-1-metoxi-

1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta[c]piran-4-carbaldeído (B) foi observado apenas na Fr. CHCl3 com 

Tr = 2,44 minutos, não sendo possível detectar no EHF, provavelmente devido ao maior teor 

deste composto na Fr. CHCl3. Apesar de já relatada a presença dos iridoides ácido 

geniposídico (GUARNACCIA et al., 1972), genipina e geniposídeo em extratos das folhas G. 

americana (DJERASSI, 1960; TALLENT, 1964; ONO, 2005), não foi observada a presença 

de íons que pudessem ser atribuídos à ionização destas moléculas por CLAE-EM.  

As demais substâncias presentes no EHF e nas frações ainda não foram 

identificadas, mas foi possível observar que a partir do Tr ≈ 5 minutos os íons apresentam 

valores w/z superiores a 400 u. Como os iridoides identificados para esta espécie possuem um 

Tr próximo ao do volume morto e diversas substâncias estão eluindo nesta região, pode ter 

ocorrido supressão de ionização e por isto estes compostos comumente relatados na espécie 

não foram observados. Assim, adequações do método cromatográfico e outras análises em 

equipamentos que permitam fragmentação poderão ser realizadas para auxiliar na 

confirmação da presença destas substâncias e na identificação das demais. 

Figura 13 - Estrutura química dos compostos identificados no EHF e nas frações de G. 

americana por CLUE-EM.  

  

(A) (B) 

(A): 1-hidroxi-7-(hidroximetil)-1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta[c]piran-4 carbaldeído e (B): 7-(hidroximetil)-1-

metoxi-1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta[c]piran-4-carbaldeído. 
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Figura 14 - Espectros de massas no modo negativo (A) e no modo positivo (B) que 

permitiram a identificação de 1-hidroxi-7-(hidroximetil)-1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta[c]piran-4 

carbaldeído. 

(A) 

 

 

 

(B) 

 

 

[M+H]+ m/z 197,0804, C10H13O4 teórico calc. 197,0814, erro 5,1 ppm; [M-H]- m/z 195,0662, C10H11O4 teórico 

calc. 195,0657, erro 2,6 ppm. 

 



Capítulo II                                                                                                                                57 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

SILVA, L. M. P. 

Figura 15 - Espectros de massas no modo positivo (B) que permitiu a identificação de 7-

(hidroximetil)-1-metoxi-1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta[c]piran-4-carbaldeído. 

 

[M+H]+ m/z 211,0963, C11H15O4 teórico calc. 211,0970, erro 3,3 ppm. 

 

Comparando os dados da Fr. AcOET por CLAE-EM, com os de MS-MS, que 

serão descritos nos tópicos seguintes, foi possível identificar o composto GAF4 no Tr = 5,8 

minutos. Foram visualizados dois picos correspondentes à mesma massa de cada um dos 

demais flavonoides elucidados neste trabalho, possivelmente indicando a presença de 

isômeros, necessitando assim, do padrão para confirmar qual dos picos corresponde a 

determinado composto. Nos Tr= 6,05 e 6,3 minutos, ambos com razão massa carga m/z 611 

[M+H]+ e m/z 633 [M+Na]+, referentes ao GAF1; Tr= 6,85 e 7,45 minutos, ambos com razão 

massa carga m/z 617 [M+Na]+, correspondentes ao GAF2; dois picos nos Tr = 7,5 e 7,75 

minutos, ambos com m/z 647 [M+Na]+, referentes ao GAF3; Tr= 6,4 e 6,6 minutos, ambos 

com m/z 793 [M+Na]+, correspondentes ao GAF5 ou um isômero. Para concluir essas 

associações, pretende-se realizar a co-injeção dos compostos isolados (GAF1, GAF2, GAF3, 

GAF4 e GAF5) com a Fr. AcOEt no CLAE-EM, que não foi realizada até o momento por não 

termos recebido os compostos isolados, após as análises por RMN. 

4.4 FRACIONAMENTO E ISOLAMENTO DOS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

4.4.1 Cromatografia Líquida à Vácuo (CLV)  

Iniciou-se o isolamento de compostos pela Fr. AcOEt do EHF, por possivelmente 

apresentarem flavonoides e iridoides, que foram visualizados com base no padrão de 

coloração característica das manchas desenvolvidas na CCD (manchas amareladas, 
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indicativas de flavonoides e manchas de coloração roxa, indicativas da presença de 

terpenos/ou esteroides) (BOLZANI et al., 2001; WAGNER; BLADT, 2001) e também de 

acordo com os espectros de UV característicos observados para os picos na análise por CLUE.  

4.4.2 Cromatografia em Coluna (CC) fração Fr. 8+9 

A subfração Fr. 8+9 obtida da CLV da Fr. AcOET, foi submetida à cromatografia 

em coluna (CC 1) (Figura 6), por apresentar um bom perfil cromatográfico e rendimento 

satisfatório, gerando ao final, 134 subfrações apresentadas na CCD da Figura 16 e seus 

rendimentos na Tabela 7.  

Tabela 7 - Rendimento das frações finais obtidas a partir da Sephadex. 

Sephadex Rendimento (mg) 

Fr. 1-20 16,8 

Fr. 21-35 203,6 

Fr. 36-60 634,9 

Fr. 61-111 153,3 

Fr. 112-134 4,4 

Fonte: Autora. 

Figura 16 - CCD final das sub-frações reunidas obtidas na CC1. 

 

Fonte: Autora. Fase móvel: acetato de etila: ácido fórmico: H2O: MeOH (10: 1,6: 1,5: 0,6, v/v/v/v). Adsorvente: 

gel de sílica 60 F254.Revelador: Natural A 0,5%, sem e com ação da luz UV 365 nm. 

As sub-frações semelhantes foram reunidas e foi escolhia a sub-fração Fr. 61-111 

(Rf= 0,98 e Rf=0,57) que apresentou bom rendimento (153,3 mg), perfil cromatográfico mais 

simples e boa separação na análise por CCD, foi utilizada para seguir no processo de 

isolamento de flavonoides por CLAE preparativo (Figura 6). 
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4.4.3 CLAE preparativo sub-fração Fr. 61-111 e isolamento dos flavonoides GAF1, 

GAF2 e GAF3 

A fração Fr. 61-111 (153,3 mg) foi submetida ao CLAE preparativo (condições 

cromatográficas no fluxograma 2), e gerou um cromatograma com três picos principais, que 

foram coletados separadamente. Os espectros UV destes picos apresentaram máximo de 

absorção no espectro de UV característico de flavonoide (UV max GAF1: 256, 364; GAF2: 

265, 355; GAF3: 255, 370), sendo assim relacionados aos compostos codificados como 

GAF1, GAF2 e GAF3. As amostras foram submetidas à análise por RMN de 1H e 13C, uni e 

bidimensionais, Espectrometria de Massas. 

4.4.4 Análise estrutural de GAF1 

Após a análise por CLAE-DAD a substância GAF1 apresentou um espectro com 

dois máximos de absorção no UV (UV max.: 256 e 363 nm) característicos de um flavonol 

substituído em C-3 (MOURA; VILEGA, SANTOS, 2011).  

Com uma amostra (parte da massa) obtida de GAF1 foram realizados os espectros 

de ressonância magnética nuclear como RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6;), RMN 13C (100 

MHz, DMSO-d6), e seus mapas de contorno: HMBC, HMQC, COSY e NOESY, sendo 

possível atribuir os deslocamentos químicos para cada carbono e hidrogênio (Figura 18 a 26; 

Tabela 6). 

No espectro de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) (Figura 19) foram observados 

27 sinais, dos quais, 15 carbonos condizem com o esqueleto característico de flavonoide 

(unidade C6C3C6). Comparando os sinais de carbono com modelos disponíveis na literatura 

como o de Agrawal (1989) foi possível determinar o tipo de esqueleto flavonoídico dentre as 

diferentes subclasses de flavonoides, pois apenas o flavonol apresentava δC na faixa de 133,5-

140,0 ppm para o C-3 (AGRAWAL, 1989). O sinal em δC 177,35 para carbonila em C-4, 

indica a presença de um grupo cetona nesse carbono. Sinais de carbono não hidrogenado sp2 

em δC 161, 20 (C-5) e 164,25 C-7, e carbonos metínicos em δC 98,80 (C-6), 93,58 (C-8). 

No espectro de RMN ¹H (400 MHz, DMSO-d6) e suas ampliações (Figura 13) 

foram observados deslocamentos químicos que corroboram com a proposta de esqueleto de 

RMN ¹³C, para a presença de um esqueleto flavonoídico com este padrão de substituição. Por 

meio da análise dos sinais na região dos prótons em sistema aromático (6-8 ppm), é possível 

observar, em δH 6-6,5 a presença de dois singletos com deslocamentos químicos de 6,19 e 6,39 
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ppm respectivamente, indicativos de hidrogênios nas posições 6 e 8 do anel A e característico de 

um padrão de substituição 5,7 dihidroxilado (MABRY, MARKHAM, THOMAS, 1970). Na 

região mais desblindada, devido ao efeito mesomérico retirador de elétrons da carbonila em C-4, 

observa-se os sinais característicos de hidrogênios do anel B. Inicialmente, observa-se um dubleto 

em δH 6,82, indicativo de H-5', apresentando acoplamento em orto (J = 8,5 Hz) com o H-6'. E 

observa-se um duplo dubleto em δH 7,66 e um dubleto em δH 7,53. O duplo dubleto (δH 7,66; J = 

8,5; 2,2 Hz) é indicativo de H-6' devido à presença de acoplamento orto e meta com os 

hidrogênios H-5' (orto) e H-2' (meta). O dubleto pode ser atribuído ao H-2' por apresentar 

acoplamento meta (J = 2,2 Hz) com o H-6'. Portanto, os sinais observados na região dos prótons 

aromáticos corroboram com a possibilidade de um núcleo flavonoídico do tipo 5,7,3,4',3' 

pentasubstituído. Com base nos dados espectrais de UV e de RMN de 1H e 13C, e por meio de 

comparação com dados da literatura (KAZUMA; NODA; SUZUKI, 2003) é possível sugerir que 

a substância GAF1 possua um núcleo flavonol do tipo quercetina (Figura 17). 

Na análise do espectro, pode-se observar, respectivamente, dois dubletos numa região 

característica de hidrogênios de carbono anomérico. Com base na literatura, o dubleto menos 

protegido apresenta deslocamento químico e constante de acoplamento característicos de 

hidrogênio de carbono anomérico de galactose (δH 5,32; J = 7,7 Hz). Somado a isto, a presença do 

deslocamento químico do RMN ¹³C δC 68,04, contribui para a presença deste açúcar. Enquanto 

isso, dubleto mais protegido em δH 4,42 pode ser atribuído ao hidrogênio de carbono anomérico 

de ramnose. A presença de um dubleto em região mais protegida (δH 1,07; J = 6,2 Hz), 

característico de sinal de metila de ramnose, corrobora para a presença deste tipo de hexose. Na 

região entre δH 3,05 - 3,75 também é possível observar sinais sobrepostos referentes a hidrogênios 

de açucares. 

Figura 17 - Representação estrutural do flavonol quercetina. 

 

Fonte: Realizado em MarvinSketch 5.8.4 pela autora. 
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Figura 18 - Espectro ampliado de RMN 1H do flavonoide GAF1 (400 MHz, DMSO-d6). 

 

Fonte: Autora.
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Figura 19 - Espectro ampliado de RMN 13C do flavonoide GAF1 (100 MHz, DMSO-d6). 
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Tabela 8- Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz) e RMN 13C (100 MHz) do flavonoide GAF1 (DMSO-d6), em comparação com a literatura. 

Atribuição GAF1 

Aglicona δC δ H HMBC HMQC 1H-1H COSY 

2 156,26a - H-2' - - 

3 133,47 - H-1'' - - 

4 177,35 - - - - 

5 161,20 - H-6 - - 

6 98,80 6,19 (s, 1 H) H-8 H-6 - 

7 164,25a - H-8/H-6 - - 

8 93,58 6,39 (s, 1 H) H-6 H-8 - 

9 156,38a - H-8 - - 

10 103,77 - H-6/H-8 - - 

1' 121,03 - H-5’ - - 

2' 115,96 7,53 (d, J = 2,2; 1 H) - H-2' - 

3' 144,85 - H-5'/H-2’ - - 

4' 148,56 - H-5'/H-2'/H-6’ - - 

5' 115,19 6,82 (d, J = 8,5; 1 H) H-6’ 3,36 H-6' 

6' 121,93 7,66 (dd, J = 8,5; 2,2; 1 H) H-5'/H-2' H-6' H-5' 

3-β-Galactopiranose 

1'' 102,07 5,32 (d, J = 7,7, 1H) - H-1''  

2'' 71,10 - - 3,55  

3'' 73,06 - - -  

4'' 68,04 - H-1''' -  

5'' 73,54 - - -  

6'' 65,09 - H-1''' 3,59; 3,24  

α-Ramnopiranose 

1''' 99,99 4,42 (d, J = 1,3; 1 H) - H-1''' - 

2''' 70,43 - H-1'''/H-4''' - - 

3''' 70,62 - - 3,39 - 

4''' 71,92 3,10 (t, J = 9,5; 2 H) H-6''' 3,08 H-6''' 

5''' 68,28 - H-6'''/H-4''' - - 

6''' 17,92 1,07 (d, J = 6,2; 3 H) H-4''' - - 
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No espectro de HMBC (Figuras 20 e 21) foi possível observar os mapas de 

contorno a longa distância entre o hidrogênio e o carbono e através da correlação δH 5,32 (H-

1'') e δC 133,47 (C-3) foi possível confirmar a existência de uma substituição glicosídica em 

C-3. As correlações dos hidrogênios δH 6,19 (H-6) e δH 6,39 (H-8) com o sinal de carbono em 

δC 164,25, possibilitou atribuir este sinal para o carbono 7. A correlaçâo do hidrogênio δH 

7,66 (H-6') com o sinal de carbono em δC 115,19, permitiu atribuir este sinal para o carbono 

5'. Já a correlaçâo do hidrogênio δH 6,39 (H-8) com o sinal de carbono em δC 156,38, 

identificou este sinal para o carbono 9 (Tabela 8). 

Ainda sobre o HMBC, a correlaçâo do hidrogênio δH 4,42 (H-1''') com o sinal de 

carbono em δC 65,09 (C-6''), permitiu atribuir este sinal ao hidrogênio do carbono anomérico 

da ramnose. E a correlação do δH 3,10 (H-4''') com o sinal de carbono em δC 17,92 (C-6'''), foi 

atribuída a metila da ramnose. 

Figura 20 - Espectro ampliado de HMBC do flavonoide GAF1 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora.
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Figura 21 - Espectro ampliado de HMBC na região da aglicona do flavonoide GAF1 

(DMSO-d6; 400 MHz). 

  

Fonte: Autora.
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Figura 22 - Espectro ampliado de HMQC do flavonoide GAF1 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 23 - Espectro ampliado de HMQC na região da aglicona e dos carbonos anoméricos 

do flavonoide GAF1 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 24 - Espectro ampliado de COSY do flavonoide GAF1 (DMSO-d6; 400 MHz).

  

Fonte: Autora. 
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Figura 25 – Mapa de conceito de HMBC e COSY observadas para GAF1. 

 

Fonte: Autora. Flecha azul = correlação de HMBC. Flecha vermelha = correlação de COSY. 

Portanto, com base nos dados espectrais de RMN, dados espectrais de UV, 

comparação com dados da literatura e análise por CCD, pode-se concluir que a substância 

GAF1 possui fórmula molecular C27H30O16, massa molecular igual a 610 u, e corresponde à 

quercetina-3-O-robinosídeo (quercetina-3-O-ramnosil-(16)-galactosídeo ou quercetin 3-O-α 

-L-ramnopiranosil-(16)- β-D-galactopiranosídeo).  

Na análise por CLAE-EM, o GAF1 apresentou pico de maior massa em m/z 

633,14 [M+Na]+ e 609,14 [M-H]-, dados condizentes com valores relatados na literatura para 

a molécula proposta (BARRIOS et al., 2010; CHIANG et al., 2004). E quando fragmentado, 

apresentou os seguintes íons no modo positivo: m/z 331,09 referente à massa da unidade 

ramnosilgalactose (ramnose = 310 u e galactose = 180 u); 324,02 referente à aglicona ligada 

ao Na+ [M- 302 -23]+; 185,04 [MS2]+, e no modo negativo: m/z 300,02 referente à massa da 

molécula (610 u) após a perda das duas unidades glicosídicas; 271,02; 151 [MS2]-. 

Não foi encontrado na literatura relato anterior da identificação de a quercetina-3-

O-robinosídeo para o gênero Genipa, sendo assim o primeiro relato deste composto para a 

espécie G. americana (Figura 26). 
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Figura 26 – Estrutura química proposta para GAF1 (quercetina-3-O-robinobiosídeo). 

 

Fonte: Realizado em MarvinSketch 5.8.4 pela autora. 

4.4.5 Análise estrutural de GAF2  

Após a análise por CLAE-DAD a substância GAF2 apresentou um pico com dois 

máximos de absorção no espectro de UV (UV max.: 265 e 355 nm) característicos de um flavonol 

substituído em C-3 ou flavona (Figura 22) (AGRAWAL, 1989).  

Com uma amostra dessa substância foi realizada a análise por ressonância 

magnética nuclear como RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6;), RMN de 13C, HMBC, HMQC e 

COSY, sendo possível atribuir os deslocamentos químicos para cada carbono e hidrogênio. O 

espectro de RMN de 1H do composto GAF2 mostrou sinais característicos para uma estrutura 

do tipo flavonoide, com um sinal em δ12,5 (s, 1H) correspondente à ponte de hidrogênio entre 

o grupo hidroxila em C-5 e a carbonila em C-4 (Figura 28 e 34 ; Tabela 8).  

Por meio da análise dos sinais na região dos prótons aromáticos (6-8 ppm) é 

possível observar, em δH 6-6,5 a presença de singletos com deslocamentos químicos de 6,19 e 

6,41 ppm, indicativos de hidrogênios nas posições 6 e 8, respectivamente, do anel A e 

característico de um padrão de substituição 5,7 dihidroxilado. Além disso, há a ausência de 

um singleto na faixa de δH 6,30 - 6,60, característico de H-3 do anel C, o que permite inferir 

que essa posição está substituída. Na região mais desblindada, devido ao efeito mesomérico 

retirador de elétrons da carbonila em C-4, observa-se os sinais característicos de hidrogênios 

do anel B. Inicialmente, observa-se um dubleto em δH 6,85, indicativo de H-5', apresentando 

acoplamento em orto (J = 8,8 Hz) com o H-6'. Observa-se também um dubleto em δH 8,05 (J 

= 8,8 Hz), que é indicativo de H-6' devido à presença de acoplamento orto com os 

hidrogênios H-5' (orto). 
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Portanto, os sinais observados na região dos hidrogênicos aromáticos corroboram 

com a possibilidade de um núcleo flavônico do tipo 5,7,3,4' tetrassubstituído. Comparando os 

valores observados para GAF2 com valores de deslocamento químicos da literatura 

(GALLEGOS-OLEA et al., 2008), sugere-se que a aglicona de GAF2 seja um flavonol do 

tipo canferol (Figura 27; Tabela 8). 

Figura 27 - Representação estrutural do flavonol canferol. 

 

Fonte: Realizado em MarvinSketch 5.8.4 pela autora. 

Na análise do espectro, pode-se observar, respectivamente, um dubleto e um 

singleto numa região característica de hidrogênios de carbono anoméricos. Com base na 

literatura, o dubleto apresenta deslocamento químico e constante de acoplamento 

característicos de hidrogênio de carbono anomérico (C-1'') de um glicosídeo (glicose ou 

galactose) (δH 5,31; J = 7,7 Hz). Enquanto isso, o singleto em δH 4,40 pode ser atribuído ao 

hidrogênio de carbono anomérico de ramnose (C-1'''). A presença de um dubleto em região 

mais protegida (δH 1,06; J = 6,1 Hz), característico de sinal de metila (-CH3) de ramnose, 

corrobora para a presença desse tipo de hexose. Na região entre δH 3,0 - 3,7 também é 

possível observar sinais sobrepostos referentes a hidrogênios de açucares. Porém, o espectro 

de RMN de 13C do composto GF5 após comparação com dados da literatura permitiu concluir que 

além da unidade glicosídica ramnose, também existe uma segunda unidade glicosídica podendo 

ser a glicose ou a galactose, e que estas unidades podem estar ligadas à ramnose da forma: β-D-

galactopiranosil (6''→1''')-α-L-ramnopiranosídio, um diglicosídio conhecido como robinobiosídio 

ou β-D-glucopiranosil (6''→1''')-α-L-ramnopiranosídio-3'-metil éter, conhecido como 

rutinosídio.  

Posteriormente, a análise do espectro de RMN de 13C, por comparação aos dados 

da literatura, permitiu identificar essa unidade glicosídica como a galactose, pela presença do 

sinal de carbono δC 68,00 característico do C-4'' da galactose (GALLEGOS-OLEA et al., 

2008). De acordo com Agrawal (1989) a esse açúcar quando está na conformação β-D- 
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galactopiranosídeo apresenta o sinal do carbono referente ao C-4'' com deslocamento de δC 

69,10 e quando está α-D-galactopiranosídeo, δC 68,9 (AGRAWAL, 1989; BRASSEUR; 

ANGENOT, 1988). O valor do deslocamento químico de RMN de 13C para o sinal 

correspondente ao carbono C-3 do anel C, de δC 133,29, é compatível com a glicosilação na 

hidroxila originalmente localizada nesse carbono da aglicona.   
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Figura 28 - Espectro ampliado de RMN 1H do flavonoide GAF2 (400 MHz, DMSO-d6). 

 

Fonte: Autora.
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Figura 29 - Espectro ampliado de RMN 13C do flavonoide GAF2 (100 MHz, DMSO-d6). 

 

Fonte: Autora.
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Tabela 9 - Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz) e RMN 13C (100 MHz) do flavonoide GAF2 

(DMSO-d6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuição GAF2 

Aglicona δC  δ H 

2 156,54 - 

3 133,29 - 

4 177,39 - 

5 161,18 - 

6 98,85 6,19 (s, 1H) 

7 164,58 - 

8 93,79 6,41 (s, 1H) 

9 156,47 - 

10 103,79 - 

1' 120,85 - 

2' 121,2 a 8,05 (d, J = 8,8; 1H) 

3' 159,97 a 6,86 (d, J = 8,8; 1H) 

4' 149,41 - 

5' 115,07 6,86 (d, J = 8,8; 1H) 

6' 130,96a 8,05 (d, J = 8,8; 1H) 

3- O-β-Galactopiranosídeo 

1'' 102,07 5,31 (d, J = 7,7; 1H) 

2'' 71,10 - 

3'' 72,97 - 

4'' 68,00 - 

5'' 73,52 - 

6'' 65,30 - 

β-Ramnopiranosil 

1''' 100,06 4,40 (s, 1H) 

2''' 70,61 - 

3''' 70,42 - 

4''' 71,90 3,09 (t, J = 9,5; 1H) 

5''' 68,29 - 

6''' 17,93 1,06 (d, J = 6,1; 2H) 
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Figura 30 - Espectro ampliado de HMBC do flavonoide GAF2 (DMSO-d6; 400 MHz). 

  

Fonte: Autora.
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Figura 31 - Espectro ampliado de HMBC na região da aglicona do flavonoide GAF2 (DMSO-d6; 

400 MHz). 

  

Fonte: Autora.
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Figura 32 - Espectro ampliado de HMQC do flavonoide GAF2 (DMSO-d6; 400 MHz). 

  

Fonte: Autora. 
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Figura 33 - Espectro ampliado de HMQC do flavonoide GAF2 na região da aglicona e dos 

carbonos anoméricos (DMSO-d6; 400 MHz). 

H-8/C-8

H-6/C-6

H-1’’/C-1’’

H-1’’’/C-1’’’

H-5’/C-5’

H-6’/C-6’

 

Fonte: Autora.
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Figura 34 - Espectro ampliado de COSY do flavonoide GAF2 (DMSO-d6; 400 MHz). 

  

Fonte: Autora. 
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Tabela 10 - Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz) e 13C (100 MHz) do flavonoide GAF2 

(DMSO-d6), em comparação com HMBC, HMQC e COSY.  

Atribuição GAF2 

Aglicona HMBC HMQC ¹H-¹H COSY 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 H-6 - - 

6 H-8 6,18 (H-6) - 

7 H-6/H-8 - - 

8 H-6 6,40 (H-8) - 

9 H-8 - - 

10 H-6/H-8 - - 

1' - - - 

2' - - H-3'/H-5' 

3' - - H-2'/H-6' 
4' - - - 

5' H-3' 6,85 (H-5') H-2'/H-6' 

6' H-2' 8,05 (H-6') H-3'/H-5' 
 3-O-β-Galactopiranosídeo 

1'' - 5,29 (H-1'') - 

2'' - - - 

3'' - - - 

4'' - - - 

5'' - - - 

6'' H-1''' - - 

 6''-O-α-L-Ram (p) 

1''' - 4,38 (H-1''') - 

2''' - - - 

3''' - - - 

4''' H-6''' - - 

5''' H-6''' - - 

6''' H-4''' - - 

Fonte: Autora. 

Com o objetivo de reforçar as informações para confirmar as atribuições dos sinais de 

δH e de δC, foram realizadas análises dos mapas de contorno heteronucleares (¹³C x ¹H) a curta 

(HMQC) e longa (HMBC) distância, bem como mapas de contorno homonucleares (¹H x ¹H) 

do tipo COSY (Figuras 30 a 34, Tabela 10). 

O espectro HMBC confirmou a ligação do C-1''' do resíduo da ramnose ao C-6'' 

do resíduo da galactose, evidenciadas na Figura 35, mostrou também a correlação espacial 

entre os sinais δH 6,19 com o δC 161,18 e δ1H 6,41 com o δ13C 164,58, permitindo assim fazer 

as atribuições aos carbonos C-5 e C-7. O espectro HMQC confirmou as associações feitas 

preliminarmente, permitindo atribuir os sinais: δH 8,04 (H-6') com o δC 132,58 (C-6'); δH 6,85 

(H-5') com o δC 115,36 (C-5'); δH 6,40 (H-8) com o δC 93,92 (C-8); δH 6,18 (H-6) com o δC 
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99,14 (C-6); δH 5,29 (H-1'') com o δC 103,57 (C-1'') e δH 4,38 (H-1''') com o δC 100,16 (C-1''') 

(Figuras 32 e 33). 

Figura 35 - Mapa de conceito de HMBC e COSY observadas para GAF2. 

 

Fonte: Autora. Flecha azul = correlação de HMBC. Flecha vermelha = correlação de COSY. 

Essas correlações permitiram caracterizar GAF2, como flavonol canferol-3-O-

ramnosil (1'''6'')-β-D-galactosídeo, conhecido como canferol-3-O-robinobiosídeo (Figura 

31). A estrutura proposta para GAF2 tem a fórmula molecular C27H30O16, massa molecular 

igual a 594u, estando de acordo com o pico de maior massa m/z 617 [M+Na]+ e 593 [M-H]-, 

obtidos no CLAE-EM. E quando fragmentado, o GAF2 apresentou os seguintes íons no modo 

positivo: m/z 471,09, referente à perda de uma unidade glicosídica (ramnose = 164u); 331,09, 

referente à massa das duas unidades glicosídicas (robinobiosídeo) sem a aglicona (galactose = 

180u e ramnose = 164u); 308,02 referente à aglicona ligada ao Na+ (canferol = 286 e Na+ 

=23);185,04 [MS2]+, e no modo negativo: m/z 284,03 referente à aglicona isolada e com perda 

de dois elétrons; 255,03; 227,03; 151,00 [MS2]-.  

Este composto já é bastante conhecido no meio científico, tendo sido isolado pela 

primeira vez no gênero Alternanthera (BRASSEUR; ANGENOT, 1988). Já foi isolado em 

diferentes espécies de diversas famílias: Gynura formosana Kitam. (Asteraceae) (HOU et al., 

2005), Astragalus tana Sosn. (Fabaceae), Caragana chamlagu Lam. (Fabaceae), 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze (Amaranthaceae) (BROCHADO et al., 2003), Hibiscus 

mutabilis L. (Malvaceae), Chimarrhis turbinata DC. (Rubiaceae) (ALANIYA et al., 2001; 

CARDOSO et al., 2005; MA et al., 1999; YAO et al., 2003; HASAN; AHMAD, 1999). 

Porém, não foram encontrados relatos de sua identificação no gênero Genipa, sendo assim o 

primeiro relato deste composto para a espécie G. americana (Figura 36).  
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Figura 36 – Proposta de estruturas para o GAF2 (Canferol-3-O-robinobiosídeo). 

 

Fonte: Realizado em MarvinSketch 5.8.4 pela autora. 

4.4.6 Análise estrutural de GAF3 

Após a análise por CLAE-DAD preparativa o isolado GAF3 apresentou um pico dois 

máximos de absorção no espectro de UV (UV max.: 255 e 370 nm) característicos de um 

flavonoide, referentes às bandas I (anel A) e II (anel B), ocorreu a presença de bandas IIa e 

IIb, característica de oxigenação em 3' e 4' (AGRAWAL, 1989). Assim, sugere-se que a 

substância seja, a princípio, um flavonol 3', 4'-dioxigenado com glicosilação em C-3 

(MABRY; MARKHAM, THOMAS; 1970). E ainda, de acordo com a literatura, GAF3 

apresenta um espectro no UV semelhante ao do flavonol quercetina-3-O-rutinosídeo (rutina) 

(MOURA; VILEGA, SANTOS, 2011). 

Com uma amostra dessa substância foi realizada a análise por ressonância 

magnética nuclear como 1H RMN (400 MHz, DMSO-d6), 13C RMN (101 MHz, DMSO-d6), 

HMBC e COSY, sendo possível atribuir os deslocamentos químicos para cada carbono e 

hidrogênio (Figuras 38 a 42; Tabela 11). 

No espectro de RMN de 1H do composto GAF3 são mostrados, sinais 

característicos para uma estrutura do tipo flavonoide, com um sinal em δ12,5 (s, 1H) 

correspondente à ponte de hidrogênio entre o grupo hidroxila em C-5 e a carbonila em C-4.  

Por meio da análise dos sinais na região dos prótons aromáticos (6-8 ppm) é 

possível observar, em δH 6-6,5 a presença de um dubleto e um singleto com deslocamentos 

químicos de 6,19 e 6,42 ppm, respectivamente, indicativos de hidrogênios nas posições 6 e 8 

do anel A e característico de um padrão de substituição 5,7 dihidroxilado (MABRY, 

MARKHAM, THOMAS, 1970). Além disso, não foi observado o sinal de um singleto na 

faixa de δH 6,30 - 6,60, característico de H-3 do anel C, o que permite inferir que essa posição 

está substituída. Na região mais desblindada, devido ao efeito mesomérico retirador de 
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elétrons da carbonila em C-4, observa-se os sinais característicos de hidrogênios do anel B. 

Inicialmente, observa-se um dubleto em δH 6,90, indicativo de H-5', apresentando 

acoplamento em orto (J = 8,3 Hz) com o H-6'. Observa-se um duplo dubleto em δH 7,51 e um 

dubleto em δH 8,00, o duplo dubleto (δH 7,51; J = 2,1; 8,4 Hz) é indicativo de H-6' devido à 

presença de acoplamento orto e meta com os hidrogênios H-5' (orto) e H-2' (meta). O dubleto 

pode ser atribuído ao H-2' por apresentar acoplamento meta (J = 2,1 Hz) com o H-6'. 

Portanto, os sinais observados na região dos prótons aromáticos corroboram com a 

possibilidade de um núcleo flavônico do tipo 5,7,3,4',3' pentasubstituído. Foi observado na 

região mais protegida um singleto em δH 3,85 (s, 3H) que foi atribuído a uma metoxila (-

OCH3) localizada no sistema aromático, um esqueleto tipo quercetina, com uma unidade 

metoxila no carbono C-3', conhecido como isoramnetina. De acordo com os valores de 

deslocamento químicos descritos na literatura (GALLEGOS-OLEA et al., 2008) sugere-se 

que a substância GAF3 seja um flavonol do tipo isoramnetina (Figura 37). 

Figura 37 - Representação estrutural do flavonol isoramnetina. 

 

Fonte: Realizado em MarvinSketch 5.8.4 pela autora. 

Na análise do espectro pode-se observar, respectivamente, um dubleto e um 

singleto numa região característica de hidrogênios de carbono anomérico. Com base na 

literatura, o dubleto apresenta deslocamento químico e constante de acoplamento 

característicos de hidrogênio de carbono anomérico (C-1'') de um glicosídeo (glicose ou 

galactose) (δH 5,45; J = 7,7 Hz). O dubleto em δH 4,42 pode ser atribuído ao hidrogênio de 

carbono anomérico de ramnose (C-1'''). A presença de um dubleto em região mais protegida 

(δH 1,05; J = 6,1 Hz), característico de hidrogênio de metila (-CH3) de ramnose, corrobora 

para a presença desse tipo de hexose. Na região entre δH 3,0 - 3,7 também é possível observar 

sinais sobrepostos referentes a hidrogênios de açucares. Porém, o espectro de RMN de 13C do 

composto GAF3 após comparação com dados da literatura permitiu concluir que além da unidade 
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glicosídica de ramnose, também possuiu uma outra unidade glicosídica que pode ser a glicose ou 

a galactose, e que estas unidades podem estar ligadas à ramnose da forma: β-D-galactopiranosil 

(6''→1''')-α-L-ramnopiranosídio, um diglicosídio conhecido como robinobiosídio ou β-D-

glucopiranosil (6''→1''')-α-L-ramnopiranosídio-3'-metil éter, conhecido como rutinosídio. 

Posteriormente, os sinais obtidos no espectro de RMN de 13C, por comparação aos 

dados da literatura permitiram identificar essa unidade glicosídica como a galactose, pela 

presença do sinal de carbono δC 68,8, próprio do C-4'' da galactose (GALLEGOS-OLEA et 

al., 2008). O valor do deslocamento químico de RMN de 13C para o sinal correspondente ao 

carbono C-3, de δ133,08 é compatível com a glicosilação na hidroxila originalmente 

localizada nesse carbono da aglicona. 

Com o objetivo de reforçar as informações para confirmar as atribuições dos sinais de 

δ1H e de δ13C, foram obtidos também espectros de correlação HMBC e COSY, cujos dados mais 

importantes são mostrados nas Figuras 41 e 42. O espectro HMBC mostrou a correlação 

espacial entre os sinais δ1H 6,19 com o δ13C 161,19 e δ1H 6,42 com o δ13C 164,65, permitindo 

assim fazer as atribuições aos carbonos C-5 e C-7, respectivamente. Os demais mapas de 

contorno HMBC estão descritos na Tabela 11. 
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Figura 38 - Espectro ampliado de RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6) do flavonoide GAF3. 

 

Fonte: Autora.
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Figura 39 - Espectro ampliado de RMN 13C (100 MHz, DMSO-d6) do flavonoide GAF3. 

 

Fonte: Autora.
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Tabela 11 - Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz), 13C (100 MHz), HMBC e COSY do flavonoide GAF3 (DMSO-d6), em comparação com a 

literatura.  
Atribuição GAF3 

Aglicona δC  δ H HMBC ¹H-¹H COSY 

2 156,33b  - H-2' - 

3 133,08  - H-1'' - 

4 177,29  - - - 

5 161,19a  - H-6 - 

6 98,92 6,19 (d, J = 1,8; 1H) H-8 - 

7 164,65a  - H-8/H-6 - 

8 93,82 6,42 (s, 1H) H-6 - 

9 156,46b  - H-8 - 

10 103,84  - H-6/H-8 - 

1' 121,05  - H-6’ - 

2' 113,44 8,00 (d, J = 2,3; 1H) - H-5' 

3' 146,99  - 3'-O-CH3/H-5' - 

4' 149,45  - H-5'/H-2' - 

5' 115,16 6,90 (d, J=8,3; 1H) - H-2'/H-6' 

6' 121,96 7,51 (dd, J = 8,4; 2,1; 1H) H-5'/H-2' H-5' 

3'-O-CH3 55,94 3,85 (s, 3H) - - 

3-O-β-D-Gal (p) 

1'' 101,85 5,45 (d, J = 7,7; 1H) - - 

2'' 71,14 - - - 

3'' 72,94 - - - 

4'' 67,98 - - - 

5'' 73,56 - - - 

6'' 65,18 - H-1''' - 

6''-O-α-L-Ram (p) 

1''' 100,06 4,42 (d, J = 1,7; 1H) - - 

2''' 70,4 - H-1''' - 

3''' 70,6 - - - 

4''' 71,89 3,08 (t, J = 9,4; 2H) - - 

5''' 68,3 - 

H-6'''/H-4'''/H-

1''' 

- 

6''' 17,90 1,05 (d, J = 6,1; 3H) H-4''' - 

**multiplicidade; J (Hz); dado que não foi possível observar o valor; a: valores observados no HMBC; 
b: ordem a ser confirmada nos testes NOESY e HMQC, que 

serão realizados posteriormente.
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Figura 40 - Espectro ampliado de HMBC do flavonoide GAF3 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora.
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Figura 41 - Espectro ampliado de HMBC na região da aglicona do flavonoide GAF3 (DMSO-

d6; 400 MHz). 

 

 

Fonte: Autora.
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Figura 42- Espectro ampliado de COSY do flavonoide GAF3 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora. 

Na Tabela 10, o estudo de GALLEGOS-OLEA et al., (2008) utilizado 

como referência, analisou dois compostos, um com glicose e o outro com galactose, 

mostrando como é grande a semelhança entre os valores do descolamento químico para 

o carbono, o que dificulta a diferenciação dessas duas hexoses. 

Com o objetivo de confirmar as atribuições dos sinais de δH e de δC, foram 

realizadas análises dos mapas de contorno heteronuclear (¹³C x ¹H) HMBC, bem como 

mapas de contorno homonuclear (¹H x ¹H) do tipo COSY (Figuras 40 a 42, Tabela 11). 
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O espectro HMBC confirmou a ligação do C-1''' do resíduo da ramnose ao 

C-6'' do resíduo da galactose, representados na Figura 43, mostrou também a correlação 

espacial entre os sinais δH 6,19 (H-6) com o δC 161,14 e δ1H 6,42 (H-8) com o δ13C 

164,65, permitindo assim fazer as atribuições aos carbonos C-5 e C-7.  

Figura 43 - Mapa de conceito de HMBC e COSY observadas para GAF3. 

 

Fonte: Autora. Flecha azul = correlação de HMBC. Flecha vermelha = correlação de COSY. 

Na análise por CLAE-EM o composto apresentou o pico de maior massa em 

m/z 647 [M+Na]+ e 623 [M-H]-. E quando fragmentado, apresentou os segmentes íons 

no modo positivo: m/z 501,09; 338,04; 331,09;243,08; 185,04 [MS²]+, e no modo 

negativo: m/z 357,05; 314,04; 271,02; 243,02; 151,00 [MS2]-.  

Portanto, com base nos dados espectrais de RMN, EM e de UV, somado a 

comparação com dados da literatura, pôde-se concluir que a substância GAF3 

corresponde ao flavonoide isoramnetina-3-O-robinobiosídeo (Figura 44). 
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Figura 44 – Proposta de estrutura para o GAF3 (isoramnetina-3-O-robinobiosídeo). 

 

Fonte: Obtido em MarvinSketch 5.8.4 pela autora. 

 

4.4.7 Cromatografia em Coluna Clássica (CC) fração Fr. BuOH 

Posteriormente, a fração butanólica (Fr. BuOH) foi submetida à CC1 (6 g) 

(Figura 6), obtendo-se ao final 100 sub-frações, que foram reunidas de acordo com a 

semelhança cromatográfica, gerando como sub-frações de interesse: 25-55 (1,0 mg) e 

56-75 (993,1 mg). Foi incluída uma fração purificada (FL4-E2) por Alves (2014), da 

qual já haviam sido isolados dois flavonoides (GF8 e GF9), além do manitol (GF7). 

Essa amostra foi analisada por CCD, apresentando três manchas com Rf= 0,67 

(amarela), Rf= 0,63 (laranja) e Rf=0,39 (laranja). Essa fração foi comparada com a sub-

fração 25-55 que apresentou também três manchas Rf= 0,63 (amarela), Rf=0,56 

(laranja), Rf=0,35 (laranja), e com a subfração 56-75 que apresentou também três 

manchas mais evidentes Rf= 0,65 (amarela), Rf= 0,53 (laranja) e Rf= 0,23 (laranja). Foi 

visualizada grande semelhança entre as amostras, como já se conhecia as características 

da amostra FL4-E2, está foi escolhida para dar continuidade ao processo de isolamento 

dos flavonoides GAF4 e GAF5 (Figura 6). 

A fração FL4-E2 foi submetida a CLAE-preparativa, gerando 

cromatograma com dois principais picos a 340 nm, estes apresentaram dois máximos de 

absorção no UV: 266 e 346 nm para o primeiro pico, e 255 e 354 nm para o segundo 

pico. Comparando o cromatograma obtido com o realizado para a mesma amostra por 

Alves (2014), os tempos de retenção e os espectros dos principais picos, pode-se inferir 
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que os picos com Tr = 16,4 min e Tr = 19,2 min, podendo ser relacionados aos 

compostos anteriormente denominados como GAF4 e GAF5, flavonoides já isolados 

anteriormente por Alves (2014), mas que não foram completamente elucidados pela 

baixa quantidade obtida. Obteve-se 10 mg do primeiro pico (GAF4) e 9 mg do segundo 

pico (GAF5) (Figura 6).  

4.4.8 Análise estrutural do flavonoide GAF4 

Após a análise por CLAE-DAD a substância GAF4 apresentou um pico com 

Tr = 16,43 minutos e dois máximos de absorção no espectro de UV (UV max.: 266 e 

346 nm) característicos de um flavonol substituído em C-3 ou flavona (AGRAWAL, 

1989). Além disso, de acordo com a literatura, GAF4 apresenta um espectro no UV 

semelhante do flavonol canferol-3-O-robnobiosideo-7-ramnosideo (MOURA; 

VILEGA; SANTOS, 2011). 

Com uma amostra obtida desta substância foram realizados diferentes 

espectros de ressonância magnética nuclear como RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6), 

RMN 13C, HMBC, HMQC, COSY e NOESY, sendo possível atribuir os deslocamentos 

químicos para cada carbono e hidrogênio (Figuras 45 a 52).  

O espectro de RMN de 1H para GAF4 apresentou sinais característicos para 

uma estrutura do tipo flavonoide, com um sinal em δ12,5 (s, 1H) correspondente à 

ponte de hidrogênio entre o grupo hidroxila em C-5 e a carbonila em C-4 (Figura 45).  
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Figura 45 – Espectro ampliado de RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6) do flavonoide GAF4. 

 

Fonte: Autora.
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Figura 46 - Espectro ampliado de RMN 13C do flavonoide GAF4 (100 MHz, DMSO-d6). 

 
Fonte: Autora.
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Tabela 12 - Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz) e 13C (100 MHz) do flavonoide 

GAF4 (DMSO-d6), em comparação com a literatura. 

Atribuição GAF4 

Aglicona δC  δ H  HMBC HMQC COSY NOESY 

2 157,08a - H-2'/H-6' - - - 

3 133,57 - H-1'' - - - 

4 177,66 - - - - - 

5 161,64 - H-6/H-1'''' - - - 

6 99,73 c 6,46 (d, J = 2,1; 1H) - H-6 - - 

7 - - - - - - 

8 94,88c 6,81 (d, J = 2,1; 1H) - H-8 - - 

9 156,04a - - - - - 

10 105,60 - H-6 - - - 

1' 120,71 - H-3'/H-5' - - - 

2' - 8,10 (d, J = 9,0; 2H) - - H-3' H-3' 

3' - 6,88 (d, J = 9,0; 2H) - - H-2' H-2' 

4' 160,19 - 

H-2'/H-6'/ 

H-3'/H-5' 

- - - 

5' 115,14 6,88 (d, J = 9,0; 2H) H-3' H-3'/H-5' H-6' H-6' 

6' 131,11 8,10 (d, J = 9,0; 2H) H-2' - H-5' H-5' 

3-O-β-Galactopiranose 

1'' 103,29c 5,36 (d, J = 7,6; 1H) - 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

2'' 71,10 - - - - - 

3'' 72,96 - - - - - 

4'' 68,00 - - - - - 

5'' 73,61 - - - - - 

6'' - - - - - - 

(16) α-Ramnopiranose 

1''' 100,03 4,40 (d, J = 1,7; 1H) - H-1''' - - 

2''' 70,43 - H-1''''/H-1''' - - - 

3''' 70,60 - - - - - 

4''' 71,92 

3,09 (dd, J = 12; 

6,5,1H) - 

- 

- - 

5''' 68,28 - - - - - 

6''' 17,93 1,05 (d, J = 6,2; 2H) - H-6''' - - 

7-α-Ramnopiranose 

1'''' 98,39c 5,56 (d, J = 1,4; 1H) - - - H-8/H-6 

2'''' 71,10 - - - - - 

3'''' 70,27 - - - - - 

4'''' 71,62 - - - - - 

5'''' 69,85 - - - - - 

6'''' - 

1,12 (d, J = 6,1; 2 

H)a - 

H-6'''' - - 

RMN ¹³C (100 MHz, DMSO-d6); a: confirmar no HMBC. b: valor intercambiável. c: Deslocamento 

atribuído pelo HMQC. 
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Figura 47 - Espectro ampliado de HMBC do flavonoide GAF4 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 48 - Espectro ampliado de HMBC na região da aglicona do flavonoide GAF4 

(DMSO-d6; 400 MHz). 
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Fonte: Autora.
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Figura 49 - Espectro ampliado de HMQC do flavonoide GAF4 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora.
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Figura 50 - Espectro ampliado de HMQC do flavonoide GAF4 na região da aglicona e 

dos carbonos anoméricos (DMSO-d6; 400 MHz). 
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Fonte: Autora.
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Figura 51 - Espectro ampliado de COSY do flavonoide GAF4 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora.
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Figura 52 - Espectro ampliado de NOESY do flavonoide GAF4 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora. 

Pela análise do HMBC, não foi observado o sinal do C-7 em δc 164 ppm, os 

sinais do H-6 e H-8 estão mais desprotegidos do que era esperado para isoramnetina. 

Foi observada a correlação do C-6 com H-8 e C-8 com H-6 e também entre C-9 (δc 156 

ppm) e o H-8 e do C-10 (δc 105 ppm) com o H-6 e H-8 (J4). A correlação por HMQC 

permitiu identificar o deslocamento do C-8 δc 99,73, por meio da correlação direta com 

o H-8, o sinal de C-4' (160,19 ppm) tem correlação com o sinal dos hidrogênios em H-3' 

e H-5' (dubleto em 6,88 ppm). Os dados do NOESY permitiram confirmar a localização 

de uma unidade glicídica na posição C-7 do anel A, pela correlação do hidrogênio H-1'''' 

(δH 5,36 ppm), na ramnose em C-7, com o H-8 (δH 6,81 ppm) e com o H-6 (δH 6,46 

ppm) (Figura 53). 
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Figura 53 - Mapa de conceito de HMBC, COSY e NOESY observadas para GAF4. 

 
Fonte: Autora. Flecha azul = correlação de HMBC. Flecha vermelha = correlação de COSY. Flecha 

verde = correlação de NOESY. 

A estrutura proposta para GAF4 através dos experimentos de RMN 

apresenta a fórmula molecular C33H41O19, massa molecular igual a 740 u, estando de 

acordo com o pico de maior massa m/z 763 [M+Na]+ e 739 [M-H]-, obtidos no CLAE-

EM, compatíveis com dados da literatura para a estrutura proposta (ELIZA; SILVA, 

2013). E quando fragmentado, o GAF4 apresentou os seguintes íons no modo positivo: 

m/z 763,20, referente à aglicona ligada ao Na+ [M+Na]+; 617,14; 471,08; 331,09 

[MS2]+, e no modo negativo: m/z 739,20 referente à aglicona isolada e com perda de um 

elétron [M-H]-; 593,14 [M-ramnose-H]-; 430,08 [M-robinobiosídeo]-; 327,04; 284,03 

referente à aglicona isolada menos um elétron [M-H]-; 150,99 fragmento compatível 

com a massa o anel A do núcleo flavonoídico [MS2]- (Figura 54).  

A substância canferol 3-O-robinobiosídeo-7-α-L-ramnopiranosideo não 

possui muitas referências na literatura não tendo sido encontrado dados referentes a sua 

identificação no gênero Genipa, sendo assim um composto inédito identificado para a 

espécie G. americana. 
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Figura 54 – Proposta de estrutura para o GAF4 (canferol 3-O-robinobiosídeo-7-α-L-

ramnopiranosideo). 

 

Fonte: Obtido em MarvinSketch 5.8.4 pela autora. 

4.4.9 Análise estrutural do flavonoide GAF5 

Após a análise por CLAE-DAD a substância GAF5 apresentou um pico com 

tempo de retenção de 19,23 minutos e dois máximos de absorção no espectro de UV 

(UV max.: 255 e 354 nm) característicos de um flavonol com C-3 livre ou substituído 

(AGRAWAL, 1989). Assim, sugere-se que a substância seja, a princípio, um flavonol 

3', 4'-dioxigenado com glicosilação em C-3.  

Uma amostra obtida desta substância foi realizada a análise por ressonância 

magnética nuclear como RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6), RMN 13C (100 MHz, 

DMSO-d6), HMBC, HMQC, NOESY e COSY, sendo possível atribuir os 

deslocamentos químicos para cada carbono e hidrogênio (Figuras 55 e 56; Tabela 14). 

O espectro de RMN de 1H do composto GAF5 mostrou sinais característicos 

para uma estrutura do tipo flavonoide, com um sinal em δ12,59 (s, 1H) correspondente 

à ponte de hidrogênio entre o grupo hidroxila em C-5 e a carbonila em C-4. E por meio 

da análise dos sinais na região dos prótons aromáticos (6-8 ppm) é possível observar, 

em δH 6-6,5 a presença de um dubleto com deslocamento químico de 6,46 ppm, 

indicativo de hidrogênio na posição 8 do anel A (MABRY, MARKHAM, THOMAS, 

1970). Além disso, não foi observado o sinal de um singleto na faixa de δH 6,30 - 6,60, 

característico de H-3 do anel C, o que permite inferir que essa posição está substituída. 

Na região mais desblindada, devido ao efeito mesomérico retirador de elétrons da 

carbonila em C-4, observa-se os sinais característicos de hidrogênios do anel B. 

Inicialmente, observa-se um dubleto em δH 6,9, indicativo de H-5', não sendo possível 
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identificar os tipos de acoplamento que realiza. Observa-se um multipleto em δH 7,60 – 

7,57, o qual não foi possível visualizar seu acoplamento, mas por comparação com 

dados descritos na literatura (GALLEGOS-OLEA et al., 2008) é indicativo de H-6', e 

um dubleto em δH 8,02, que pode ser atribuído ao H-2' por apresentar acoplamento meta 

(J = 2,1 Hz) provavelmente com o H-6'. Portanto, os sinais observados na região dos 

prótons aromáticos corroboram com a possibilidade de um núcleo flavônico do tipo 

5,7,3,4',3' pentasubstituído. Foi observado na região mais protegida um singleto em δH 

3,87 (s, 3H), muito próximo de outros sinais, que foi atribuído a uma metoxila (-OCH3) 

localizada no sistema aromático, sugerindo um esqueleto tipo quercetina, com uma 

unidade metoxila no carbono C-3', conhecido como isoramnetina (Figura 37). 

Na análise do espectro pode-se observar um grande número de sinais 

indicando a presença de mais de uma unidade glicosídica, muitos dubletos numa região 

característica de hidrogênios de carbono anomérico. Com base na literatura, o primeiro 

dubleto desta região apresenta deslocamento químico e constante de acoplamento 

característicos de hidrogênio de carbono anomérico (C-1'''') de um glicosídeo (glicose 

ou galactose) (δH 5,57; d, J = 2,1 Hz, 1H). O segundo dubleto possui valores também 

característicos de hidrogênio de carbono anomérico (C-1'') de um glicosídeo (δH 5,48; d, 

J = 7,7, 1H). O dubleto em δH 4,43 (d, J = 1,8, 1H) pode ser atribuído ao hidrogênio de 

carbono anomérico de ramnose (C-1'''). A presença de dois dubletos em região mais 

protegida (δH 1,13; d, J = 6,1 Hz, 3H e δH 1,06; d, J = 6,1 Hz, 3H), característicos da 

presença de dois hidrogênios de metila (-CH3) de ramnoses, corroborando para a 

presença de duas hexoses deste tipo. Na região entre δH 3,0 - 3,7 também é possível 

observar muitos sinais sobrepostos referentes a hidrogênios de açúcares, o espectro de 

RMN de 13C do composto GAF5 permitiu concluir que além das duas unidades 

glicosídicas de ramnose, esse composto também possui uma outra unidade glicosídica 

que pode ser a glicose ou a galactose. Posteriormente, o sinal correspondente ao 

carbono C-3, de δ133,84 é compatível com a glicosilação na hidroxila originalmente 

localizada nesse carbono da aglicona. 
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Figura 55 - Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6) do flavonoide GAF5. 
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Fonte: Autora.
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Figura 56 - Espectro ampliado de RMN 13C do flavonoide GAF5 (100 MHz, DMSO-d6). 
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Fonte: Autora.
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Tabela 13 - Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz) e RMN 13C (100 MHz) do 

flavonoide GAF5 (DMSO-d6).  

Atribuição GAF5 

Aglicona δC δ H 

2 156,46 - 

3 133,84 - 

4 178,01 - 

5 161,34 - 

6 98,81 - 

7 162,08 - 

8 95,18 a 6,46 (d, J = 2,2; 1 H) 

9 157,35 - 

10 106,08 - 

1' 121,33 - 

2' 113,87 8,02 (d, J = 2,1; 1 H) 

3' 147,50 - 

4' 150,12 - 

5' 115,64 6,93 – 6,90 (m, 1H) 

6' 122,69 7,60 – 7,57 (m, 1 H) 

3'-O-CH3 56,40 3,87 (s, 3H) 

β-Galactopiranose 

1'' 102,16 5,48 (d, J = 7,7; 1 H) 

2'' 71,05 - 

3'' - - 

4'' - - 

5'' 73,38 - 

6'' - - 

α-Ramnopiranose 

1''' - - 

2''' - - 

3''' 70,30 a - 

4''' 72,34 3,12 – 3,05 (m, 1 H) a 

5''' - - 

6''' 18,34 1,06 (d, J = 6,1; 3 H) a 

7-O- Ramnopiranose (p) 

1'''' - 5,57 (d, J = 2,1; 1 H) 

2'''' - - 

3'''' 70,73 - 

4'''' 71,58 - 

5'''' - - 

6'''' 18,38 1,13 (d, J = 6,1; 3 H)a 
a: conferir no HMBC. 

Na análise por CLAE-EM, o composto apresentou os picos de maior massa 

em m/z 793 [M+H]+ e 769 [M-H]-. Com o objetivo de reforçar as informações para 

confirmar as atribuições dos sinais de δ1H e de δ13C, foram obtidos também espectros 

de correlação HMBC, HMQC e COSY, cujos dados mais importantes são mostrados 

nas Figuras 57 e 58.  
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Figura 57 - Espectro ampliado de HMBC do flavonoide GAF5 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora.
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Figura 58 - Espectro ampliado de HMBC do flavonoide GAF5 na região da aglicona 

(DMSO-d6; 400 MHz  

 

Fonte: Autora.
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Figura 59 - Espectro ampliado de HMQC do flavonoide GAF5 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 60 - Espectro ampliado de HMQC do flavonoide GAF5 na região da aglicona 

(DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 61 - Espectro ampliado de COSY do flavonoide GAF5 (DMSO-d6; 400 MHz). 

 

Fonte: Autora.  

Este composto (GAF5), foi o mais complexo de ser analisado por não possuir 

muitos dados para referências na literatura, foi descrito apenas por Andersen; Omar; 

Christensen em 1986, isolado a partir do extrato das folhas de Rhazya stricta, da família 

Apocinaceae, desta forma, é o primeiro relatodeste composto para a espécie Genipa 

americana, para o gênero Genipa e para a família Rubiaceae. 

 

2.6. CONCLUSÃO 

 

• Através de cromatografia em camada delgada (CCD), foi possível visualizar a 

presença de manchas majoritárias características de flavonoides e iridoides, semelhante aos 

resultados de Alves (2014).  

• Um método analítico por CLUE foi desenvolvido para a análise do EHF e das frações, 

o que permitiu a visualização dos picos majoritários. 
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• As classes de metabólitos secundários foram identificadas por meio de comparação 

dos espectros de absorção UV e dos tempos de retenção dos principais picos presentes no 

EHF e das frações, com características já descritas na literatura. 

• Foi possível determinar a presença de 1-hidroxi-7-(hidroximetil)-1H,4aH,5H,7aH-

ciclopenta[c]piran-4 carbaldeído, que foi observado no EHF e em todas as frações analisadas 

com um Tr = 0,8 minutos, e o 7-(hidroximetil)-1-metoxi-1H,4aH,5H,7aH-ciclopenta[c]piran-

4-carbaldeído, observado apenas na fração Fr.CHCl3 com o Tr = 2,44 minutos, por meio de 

análise por CLAE-EM,  

• Por meio de CLAE preparativa foi possível isolar cinco flavonoides que não foram 

elucidados. Após determinação estrutural, foram caracterizados como: quercetina-3-O-

robinobiosídeo (GAF1), canferol-3-O-robinobiosídeo (GAF2), isoramnetina-3-O-

robinobiosídeo (GAF3), canferol 3-O-robinobiosídeo-7-α-L-ramnopiranosideo (GAF4) e 

isoramnetina-3-O-ramnosideo-galactosido-ramnosideo (GAF5 – não concluído). 
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CAPÍTULO III – CARACTERIZAÇÃO DE 

PERFIL POR TÉCNICAS TÉRMICAS 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O desenvolvimento de metodologias analíticas confiáveis e rápidas para a 

caracterização de produtos de origem natural é um desafio enfrentado no nosso grupo de 

pesquisa (PNBio) e compartilhado pelo meio científico, sendo também uma necessidade das 

indústrias farmacêuticas. Nesse contexto, diversos estudos demonstraram a aplicabilidade das 

técnicas termoanalíticas (TG/DTG, DTA e DSC) como ferramentas úteis na caracterização de 

matérias-primas vegetais, fornecendo resultados satisfatórios para o controle de qualidade 

dessas amostras complexas (BRITO et al., 2014; CORREIA et al., 2016; TEIXEIRA, 2009; 

ZAPAŁA, 2014; ZHANG et al., 2009).  

Análise térmica é um grupo de técnicas que avaliam as propriedades físico-

químicas de uma substância em função do tempo, sob um programa controlado de 

temperatura, podendo ser aquecimento e/ou resfriamento (BRASIL, 2005). Noriega e 

colaboradores (2010), realizaram estudo com métodos de termogravimetria (TG), 

termogravimetria derivada (DTG) e a calorimetria exploratória diferencial (DSC) para avaliar 

o comportamento térmico de Passiflora edulis Sims. (maracujá), em comparação com sua 

provável substância marcadora, a rutina. As análises termogravimétricas indicaram que a 

decomposição térmica das amostras de folhas, galhos, bem como da rutina ocorrem em três 

etapas. Além disso, a curva DSC da amostra de rutina mostrou acentuada diferença entálpica 

da decomposição desta em relação às amostras de casca e folhas da planta. BENÍCIO; NETO; 

SOUSA, (2010) empregaram técnicas térmicas para avaliar o comportamento térmico do óleo 

extraído de sementes de Nim Indiano (Azadirachta indica), o estudo possibilitou a verificação 

da decomposição do óleo, que ocorre a partir de 440,36 ºC, representando perda de 14,15% da 

massa inicial, que é atribuída à decomposição dos ácidos graxos saturados. 

Diante do exposto, buscou-se neste trabalho utilizar as técnicas térmicas na 

caracterização físico-química prévia do material vegetal, a fim de se obter resultados 

confiáveis e que facilitem na elucidação das propriedades dos inúmeros constituintes 

presentes nessa matriz complexa.  
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2. OBJETIVOS 

O presente capítulo tem como objetivo:  

• Aplicar a análise térmica no desenvolvimento de metodologia analítica para caracterização 

das folhas de G. americana;  

• Avaliar a influência dos líquidos extratores no comportamento térmico do extrato das 

folhas de G. americana por Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DTA); 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

O material analisado nesse estudo foi originado das folhas da G. americana, as 

amostras foram: folhas (FOL), torta das folhas (TF), extrato hidroetanólico das folhas (EHF), 

remacerado (REM), fração éter de petróleo (Fr. ETER), fração clorofómio (Fr. CHCl3), fração 

acetato de etila (Fr. AcOEt), fração butanólica (Fr. BuOH) e fração residual aquosa (Fr. 

Residual). Detalhes sobre a coleta, secagem e preparação do extrato estão descritos no 

Capítulo II. 

3.2 ANÁLISE POR TERMOGRAVIMETRIA (TG/DTA) 

As curvas TG e DTA das amostras foram obtidas simultaneamente em uma 

termobalança (Shimadzu®) modelo TG/DTG-60 (TG/DTA módulo simultâneo). O sistema foi 

calibrado usando os padrões de oxalato de cálcio monohidratado e de índio. Foi utilizado 

cadinho de alumina aberto com cerca de 5 mg (± 0,5) de cada amostra (FOL, TF, EHF, REM, 

Fr. ETER, Fr. CHCl3, Fr. AcOEt, Fr. BuOH e Fr. Residual), sob atmosfera dinâmica de N2 

(taxa de fluxo = 100 mL.min-1), e com razão de aquecimento de 10 °C min-1, no intervalo de 

temperatura de 25 a 900 °C. As curvas térmicas (TG/DTA) foram analisadas com o software 

TA60 versão 2.11, para identificação dos eventos térmicos presentes, bem como, das 

temperaturas (Tonset e Tpico) desses eventos. As perdas de massa analisadas na TG, foram obtidas 

em porcentagem (%) para cada evento de perda de massa visualizado. 

Os dados obtidos foram tratados no software da Shimadzu®, TASYS, a fim de 

identificar as etapas de decomposição e suas respectivas temperaturas, assim como os valores 

de energia. 
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3.3 ANÁLISE POR CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

As curvas DSC foram obtidas com o equipamento DSC-60 (Shimadzu®), usando 

cadinho de alumínio hermeticamente fechado com cerca de 2 mg de cada amostra (FOL, TF, 

EHF, REM, Fr. ETER, Fr. CHCl3, Fr. AcOEt, Fr. BuOH e Fr. Residual), sob atmosfera 

dinâmica de nitrogênio (N2) com fluxo de 50 mL.min-1 e com razão de aquecimento de 10 °C 

min-1. As análises foram realizadas na faixa de temperatura de 25 a 350 °C. As curvas térmicas 

(DSC) foram analisadas com o software TA60, para a identificação dos eventos térmicos 

presentes, bem como as temperaturas (Tonset e Tpico) desses eventos. O aparelho de DSC foi 

previamente calibrada com índio (Ponto de fusão = 156,6 ºC).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DO EXTRATO HIDROETANÓLICO DE Genipa 

americana 

A sobreposição das curvas de TG e DTA do extrato hidroetanólico das folhas 

(EHF) de G. americana na razão de aquecimento de 10 °C/min-1, pode ser observada na 

Figura 62. Os dados termogravimétricos do EHF de G. americana demonstraram que a sua 

decomposição térmica ocorre em 8 etapas, são mostrados na Tabela 15 os dados referentes ao 

intervalo de temperatura e à perda de massa em cada etapa.  
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Figura 62 - Sobreposição das curvas TG e DTA do EHF de G. americana. 

 

Fonte: Autora. Obtidas com razão de aquecimento de 10 °C min-1, em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1). 

Tabela 14 - Caracterização dos eventos termogravimetricos do extrato hidroetanolico da  

G. americana 

ETAPAS Tonset/ºC Tenset/ºC Δm/% 

1 58,29 111,82 4,257 

2 169,79 194,97 11,958 

3 210,78 279,04 21,72 

4 293,74 358,08 19,106 

5 439,41 449,84 7,392 

6 470,01 512,51 8,903 

7 516,56 640,89 14,492 

8 681,56 889,44 10,317 

Fonte: Autora. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DAS FRAÇÕES DO EHF DE G. americana  

A escolha dos solventes orgânicos utilizados na partição teve como critério o 

índice de polaridade, visando facilitar a extração dos compostos presentes no material vegetal 

com características semelhantes. Seguindo uma ordem crescente de polaridade temos éter de 

petróleo < clorofórmio < acetato de etila < butanol.  

É apresentada, na Figura 63, a sobreposição das curvas TG/DrTG, DTA e DSC 

da fração éter de petróleo (Fr. Eter) na razão de aquecimento de 10 ºC.min-1. O éter de 
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petróleo é o solvente mais apolar utilizado neste estudo no processo de partição líquido-

líquido do extrato das folhas da G. americana. A sobreposição das curvas TG/DrTG, DTA e 

DSC para a fração éter, obtidas na caracterização térmica, pode ser visualizada na Figura 64. 

A curva termogravimétrica revelou a presença de 7 estágios de decomposição 

térmica. O primeiro refere-se à faixa de temperatura entre 66,53 à 103,98 ºC com uma perda 

de massa (Δm) de 3,06%, atribuído à perda de água. O segundo processo ocorre em uma faixa 

de 140-176 ºC e um Δm de 10,41%, já o terceiro processo apresenta Tonset 209 ºC com perda 

de massa 32,10%. A quarta etapa de decomposição acontece em uma faixa de temperatura de 

293 à 335 ºC (Δm 10,04%), seguido da quinta etapa que ocorre entre 361 e 409 ºC com perda 

de massa de 16%. A sexta etapa ocorre em uma faixa de temperatura entre 423 e 490 ºC com 

Δm de 15,43%. O sétimo, e último, processo de decomposição inicia-se antes do término da 

sexta etapa, possuindo Tonset de 467 ºC com perda de massa de 4,78%. Ao final da análise 

observa-se a formação de resíduo. 

Figura 63 - Curvas TG (vermelho), DrTG (rosa), DTA (azul) e DSC (verde) da Fração Éter 

de Petróleo (Fr. Éter). 

 

Fonte: Autora. Obtidas com razão de aquecimento de 10 °C min-1, em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1). 

A curva termogravimétrica da fração clorofórmio (Fr. CHCl3) está apresentada na 

Figura 64. Nota-se a presença de 6 processos de perdas de massa entre as seguintes 

temperaturas: 22,28-113,19 ºC (2,78%); 185,56-252,27 ºC (25,84%); 271,08-347,25 ºC 

(18,91%); 361,55-416,34 ºC (10,44%); 427,52-480,87 ºC (12,50%); 530,48-871,28 ºC 

(10,48%), formando 19,05% de resíduo ao final da análise. 
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O comportamento térmico demonstrado no dado calorimétrico (Figura 3) se 

assemelha ao obtido nas duas frações, AcOEt e BuOH, discutidas a seguir (Figuras 4 e 5). 

Observa-se uma elevação na linha de base e uma intensidade elevada de sinais provocada pelo 

aquecimento do material vegetal. 

Figura 64 - Curvas TG (vermelho), DrTG (rosa), DTA (azul) e DSC (verde) da Fração 

Clorofórmio (Fr. CHCl3). 

 

Fonte: Autora. Obtidas com razão de aquecimento de 10 °C min-1, em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1). 

Seguindo a ordem decrescente de polaridade, o próximo solvente avaliado para 

caracterização térmica foi o acetato de etila, com o perfil térmico demonstrado na Figura 65.  

Avaliando simultaneamente a curva TG e DTA da fração acetato (Fr. AcOEt), 

observam-se 7 etapas consecutivas de perda, a primeira ocorrendo em uma faixa de 

temperatura entre 54 e 114 ºC com Δm de 1,68%. As etapas subsequentes procedem-se em 

temperaturas sucessivas finalizando em 863 ºC com uma perda de massa de 63,525%.   

Ainda na Figura 65, a curva DSC para fração Fr. AcOEt possui uma maior 

quantidade de sinais quando comparada com a fração BuOH, o que demonstra sua 

superioridade em extração de compostos presentes no extrato das folhas de G. americana. 
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Figura 65 - Curvas TG (vermelho), DrTG (rosa), DTA (azul) e DSC (verde) da 

Fração Acetato (Fr. AcOEt). 

 

Fonte: Autora. Obtidas com razão de aquecimento de 10 °C min-1, em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min
-1). 

Na Figura 66, temos a curva TG com a presença de 6 eventos endotérmicos que 

facilitam a identificação a partir da visualização da curva DTA, notando-se que a primeira 

etapa possui Tonset 39,02 ºC e perda de massa 4,329%. Correlacionando os dados com o 

extrato hidroetanólico (Figura 62), visualiza-se que as perdas de massa foram semelhantes.  

Figura 66 - Curvas TG (vermelho), DrTG (rosa), DTA (azul) e DSC (verde) da Fração 

Butanolica (Fr. BuOH). 

 

Fonte: Autora. Obtidas com razão de aquecimento de 10 °C min-1, em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1). 
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O dado calorimétrico (Figura 66) possui eventos endotérmicos e exotérmicos, 

entretanto, por se tratar de uma matriz complexa, observa- se uma elevação na linha de base 

demonstrando a baixa sensibilidade dessa técnica para substâncias com composição química 

variada. Entretanto, a curva DTA mostrou possuir maior sensibilidade por possibilitar melhor 

visualização dos eventos. 

A fração residual foi analisada visando avaliar os compostos que não foram 

extraídos com a utilização de solventes orgânicos. O perfil térmico da fração residual está 

apresentado na Figura 67 com as curvas TG/DrTG, DTA e DSC. O dado calorimétrico da Fr. 

Residual, assim como das outras frações, demonstrou baixa sensibilidade para determinação 

dos eventos endotérmicos e exotérmicos devido a composição química do material vegetal 

rica em inúmeros constituintes. Correlacionando os dados TG e DTA (Figura 6), foi possível 

observar 7 etapas de decomposição: a primeira iniciando em 97 ºC com perda de massa de 

6,02%; a segunda etapa ocorre entre 179,36-209,74 ºC com Δm 11,32%; o terceiro processo 

de decomposição acontece em Tonset 234, 44 ºC com perda de massa de 7,15%; o quarto 

processo ocorre em seguida em uma faixa de temperatura de 256- 305ºC com perda de massa 

de 17,11%; a quinta etapa de decomposição inicia em 327,44 ºC e finaliza em 430,95 ºC com 

Δm 13,30%; o sexto processo ocorre entre 446 e 551 ºC com perda de massa de 7,41%; a 

sétima e última etapa de decomposição possui Tonset de 757 ºC com perda de massa referente à 

14,20%. Ao final da análise houve formação residual de 23,50%. 

Figura 67 - Curvas TG (vermelho), DrTG (rosa), DTA (azul) e DSC (verde) da Fração 

Residual (Fr. Residual). 

 

Fonte: Autora. Obtidas com razão de aquecimento de 10 °C min-1, em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1).



Capítulo III                                                                                                                              124 

 

___________________________________________________________________________ 

SILVA, L. M. P. 

As curvas DTG apresentadas nas Figuras 62 a 67 retratam poucas modificações 

quanto ao perfil termo analítico das amostras, observa-se o deslocamento dos eventos para 

temperaturas mais altas e atenuação dos eventos na faixa de 200 a 300 °C no EHF, e 

exacerbação de alguns eventos entre 600 e 900 °C na TF. 

As perdas de massa registradas por TG foram confirmadas pelos eventos 

apresentados nas curvas DTA, que ocorrem na mesma faixa de temperatura. Na Figura 68, 

tem-se a curva TG para o EHF (3), a TF (2 – resíduo da extração) e o REM (1). O EHF 

apresenta uma perda de massa total de mais de 91%, enquanto que TF e REM ainda 

apresentam resíduos ao final da análise. Apesar do REM passar pelo mesmo processo de 

preparo que o EHF, nas mesmas condições, é realizado a partir da ‘‘torta’’, resíduo da 

primeira maceração, o que pode estar relacionado ao maior teor de cinzas nessa amostra do 

que no EHF. 

Figura 68 - Curvas TG do EHF (3), da torta (TF) (2) e do remacerado (REM) (1).  

 

Fonte: Autora. Obtidas com razão de aquecimento de 10 °C min-1, em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1). 

5. CONCLUSÃO 

Com o aumento da demanda por fitoterápicos e maior no número de estudos com 

matérias primas vegetais, se faz cada vez mais importante o desenvolvimento de metodologias 

rápidas e confiáveis para a caracterização física e/ou química, que permitam a realização do 

controle de qualidade destas matérias primas. Os métodos termogravimétricos demonstraram 

menor tempo de análise; pouco consumo de amostra; e menor propensão à ocorrência de erros 

nas etapas de pré-análise, uma vez que quase não há manipulação das amostras.  
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As técnicas térmicas utilizadas no presente trabalho foram capazes de fornecer o 

perfil térmico de um extrato vegetal e de suas frações derivadas. Com isso, buscou-se a 

determinação de um padrão térmico que se predissesse a presença de compostos de interesse 

(iridoides e flavonoides) na matéria prima vegetal. Foi possível determinar o padrão de 

decomposição térmica para o EHF, suas frações, para o remacerado (REM) e para o resíduo 

da maceração (TF- torta), algo que ainda não havia sido descrito na literatura, fornecendo 

assim subsídios para que possa ser estabelecida a padronização de uma metodologia por 

análise térmica para realização do controle de qualidade do extrato dessa espécie G. 

americana.  

Além disso, em função baixas das quantidades obtidas dos compostos não foi 

possível, analisá-los por técnicas térmicas e assim determinar o perfil característico dos 

marcadores presentes no extrato e derivados. 
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CAPÍTULO IV – AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-

HELMÍNTICA DO EXTRATO DE Genipa americana 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Nordeste é o maior produtor de caprinos e ovinos do Brasil. No estado do Rio 

Grande do Norte a criação de ruminantes de pequeno porte está em ascensão, sendo que em 

2014 eram 438.690 mil caprinos e 860.037 mil ovinos no estado, de acordo com a Pesquisa 

Pecuária Municipal (PPM) divulgada no site do IBGE (IBGE, 2016).  

Dentre os fatores que mais causam prejuízos na ovinocultura, estão as verminoses 

provocadas por parasitas gastrointestinais, que apresentam incidência de aproximadamente 

99% no Brasil (VIEIRA, 2005). Em um trabalho realizado no Rio Grande do Norte, foi 

encontrada a maior prevalência para Strongyloides sp (62,3%), seguida por Haemonchus sp 

(16,9%), Trichostrongylus sp (12%) e Oesophagostomum sp (9%) (AHID et al., 2008).  

As consequências das infecções causadas pelos parasitas gastrointestinais são a 

diminuição no consumo de alimentos e na absorção de nutrientes, crescimento retardado, 

diminuição na produção de carne e leite, queda na qualidade da carne e da lã e a morte de 

animais mais jovens, nos casos mais graves, gerando perdas econômicas para a produtividade 

dos rebanhos (MOLENTO et al., 2004). 

De maneira geral, nos últimos anos o controle das helmintoses tem sido realizado, 

principalmente, pela utilização de fármacos anti-helmínticos comerciais e de amplo espectro 

(NOGUEIRA et al., 2012), sem levar em consideração os fatores epidemiológicos 

predominantes na região, os quais interferem diretamente na prevalência da população 

parasitária ambiental e, consequentemente, na infecção do rebanho (COELHO et al., 2010). 

Além disso, o uso frequente e indiscriminado de ativos químicos, e a prática da vermifugação 

maciça de todo o rebanho ovino de 4 a 6 vezes ao ano, permitiu o desenvolvimento de 

populações de parasitas com elevada resistência à maioria dos fármacos anti-helmínticos 

atualmente empregados (VILELA et al., 2012). E ainda, a crescente preocupação de que os 

resíduos desses compostos químicos possam entrar e se acumular ao longo da cadeia 

alimentar tornaram imprescindível a busca por alternativas para o controle (ALONSO-DÍAZ 

et al., 2008). 
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Entre os anti-helmínticos mais utilizados destaca-se a ivermectina, pertencente ao 

grupo das lactonas macrocíclicas, que atua por meio da abertura dos canais de cloro 

direcionados por glutamato, provocando paralisia da neuromusculatura do parasito. O 

segundo composto bastante utilizado é o cloridrato de levamisol, pertencente ao grupo dos 

imidazotiazóis, que atuam nos receptores da acetilcolina, causando contrações musculares e 

paralisia do nematoide (COLES et al., 2006). Porém, diversos estudos no Brasil já relataram a 

resistência de helmintos à ivermectina e ao cloridrato de levamisol (CEZAR et al., 2010).  

Como forma de evitar o problema da resistência anti-helmíntica nos rebanhos, 

sugere-se a identificação de animais resistentes, o controle biológico por meio de fungos 

nematófagos predadores de ovos e larvas dos nematódeos no meio ambiente (GRONVOLD et 

al., 1996), além disso, o uso de produtos naturais tem surgido como uma alternativa 

terapêutica para o tratamento de verminoses sem a indução de resistência (GITHIORI; 

ATHANASIADOU; THAMSBORG, 2006). 

Embora o uso de plantas ou extratos de vegetais seja comum no combate às 

nematodíases de ruminantes, esta prática geralmente baseia-se em conhecimento empírico, 

sem comprovação científica da eficácia (CABARET; BOUILHOL; MAGE, 2002). Na 

medicina veterinária, ao contrário do que ocorre na medicina humana, estudos que busquem o 

desenvolvimento de fitoterápicos para o controle de doenças são escassos (GITHIORI; 

ATHANASIADOU; THAMSBORG, 2006). 

Diante do exposto, uma das propostas deste trabalho foi avaliar a eficácia anti-

helmíntica do extrato das folhas de G. americana sobre a eclosão de ovos de nematoides 

gastrointestinais de ovinos. 

G. americana é uma espécie utilizada como forrageira e há relatos do uso popular 

da polpa dos frutos como vermífugo em suínos e ovinos (BRUEL, 2003). Especificamente em 

relação as folhas, não foi encontrado relato popular sobre uso como vermífugo, mas tendo em 

vista que detectamos a presença de iridoides também nas folhas, principal classe descrita para 

os frutos, objetivou-se avaliar a eficácia anti-helmíntica do extrato das folhas de G. americana 

sobre a eclosão de ovos de nematoides gastrointestinais de ovinos. 

Quanto a evidências farmacológicas sobre o efeito anti-helmíntico da espécie 

foram encontrados apenas três estudos. Antes de abordar esses estudos, cabe mencionar que, 

os principais testes in vitro para avaliação do efeito anti-helmíntico são o teste de eclosão dos 

ovos (TEO), o teste de desenvolvimento larvar (TDL), o teste de migração larvar (TML) e os 

testes moleculares, sendo o TEO e o TDL os mais utilizados (MOLENTO et al., 2013). O 
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TEO avalia a eficácia de determinadas substâncias sobre ovos, a fim de testar se a mesma tem 

atividade inibidora do desenvolvimento embrionário e da eclosão dos ovos de nematoides, por 

isso o grupo dos benzimidazois, dentre os fármacos sintéticos, é o grupo de escolha para este 

teste por possuir ação ovicida (COLES et al., 1992).  

Quanto aos estudos, Kryachak-Furtado et al. (2005), demonstraram que o extrato 

hidroalcoólico obtido à quente das folhas de G. americana, na concentração de 50,1 mg/mL, 

obteve um índice de inibição de desenvolvimento larvar de trichostrongilídeos acima de 90%, 

efeito semelhante ao sulfóxido de albendazol, após 48 e 72 horas (KRYCHAK-FURTADO et 

al., 2005). 

Outro trabalho avaliou a inibição da eclodibilidade de ovos frente ao extrato 

aquoso das folhas de G. americana. Como resultado, foi observado que o extrato na 

concentração de 100 mg/mL foi capaz de inibir completamente a eclodibilidade, e ainda 

apresentou uma maior eficácia na inibição de eclodibilidade, do que no ciclo de 

desenvolvimento do embrião, a LC50 desse extrato foi 34,3 mg/mL e a LC90 foi de 79,8 

mg/mL. No teste de inibição do desenvolvimento larvar (TDL) a concentração ≥ 30 

mg/mLmostrou eficácia superior a 94%, a LC50 foi de 14,6 mg/mL e a LC90 foi de 28,7 

mg/mL (NERY; DUARTE; MARTINS, 2009). 

1.2. PRINCIPAIS HELMINTOS GASTROINTESTINAIS EM OVINOS 

No Nordeste, os helmintos de maior prevalência são H. contortus, T. 

colubriformis, S. papillosus e O. colubianum, sendo considerados os nematódeos de maior 

importância econômica para e exploração de caprinos e ovinos dessa região (COSTA; 

SIMÕES; RIET-CORREA, 2011). Na região Oeste do Rio Grande do Norte, os helmintos de 

maior incidência são Strongyloides sp, seguidos por Haemonchus sp, Trichostrongylus sp, e 

em menor proporção, Oesophagostomum sp (AHID et al., 2008). Um dos parasitos de ovinos 

mais importantes e prevalentes em diversos microclimas de pastagens é o Haemonchus 

contortus, sendo altamente patogênico para pequenos ruminantes, causando doença aguda e 

alta mortalidade (KAMARAJ et al., 2010). O H. contortus apresenta relevância por ser 

responsável por importantes sintomatologias como edema submandibular e anemia bastante 

evidenciada nas mucosas dos pequenos ruminantes, ambos os sexos e todos os níveis de idade 

podem ser infectados (CASTILHO et al., 2017; VIEIRA et al., 2016). 

A maioria dos parasitos causadores dessas verminoses tem preferência por 

algumas regiões do hospedeiro como abomaso, intestino delgado e intestino grosso, onde, 
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normalmente, possuem um ciclo de vida simples, direto, rápido, com duração de 

aproximadamente 21 dias. Os parasitas adultos produzem milhares de ovos, liberados no 

interior do trato digestivo do hospedeiro, e lançados no meio ambiente através das fezes 

(SOUSA; ATHAYDE; OLINTO, 2013). O ciclo evolutivo (Figura 69) envolve uma fase de 

vida-livre, no ambiente, e outra parasitária, no hospedeiro, sendo que a fase de vida livre tem 

início com a liberação dos ovos nas fezes dos animais contaminados para o ambiente, onde se 

desenvolvem em larvas infectantes (L3) encontradas nas pastagens ou em água contaminada 

(REIS, 2004).  

Figura 69 - Ciclo de vida dos nematoides gastrintestinais de pequenos ruminantes. 

 
Fonte: Adaptado de Diagnosis of Veterinary Endoparasitic Infections (2017). 

Sob condições favoráveis de temperatura e umidade os ovos eclodem e, em um 

período de 5 a 7 dias dão origem às larvas infectantes (GIRÃO, E. S.; GIRÃO, R. N.; 

MEDEIROS, 1998), que passam pelos estágios larvais de primeiro estágio (L1) rabditóide até 

de terceiro (L3) filarióide e então migram do interior do bolo fecal para as pastagens ao redor 

(REIS, 2004). Ao se alimentarem no pasto, os animais ingerem as larvas infectantes (L3) que 

se desencapsulam no rúmen, passam por mais duas mudas e penetram na mucosa do tubo 

digestivo, onde se desenvolverão dando continuidade ao ciclo parasitário. Deve-se levar em 

consideração que espécies diferentes de parasitas podem apresentar variações em relação ao 

ciclo básico descrito. 
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2. OBJETIVOS 

Avaliar a eficácia anti-helmíntica in vitro do extrato hidroetanólico das folhas (EHF) 

de G. americana contra a eclosão de ovos de nematoides gastrointestinais de ovinos. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 COLETA E CONSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS DE FEZES 

A coleta foi realizada no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) no 

município de Ipanguaçu-RN. Foram coletadas amostras de fezes (aproximadamente 10 g) 

diretamente da ampola retal de ovinos adultos sem raça definida (SRD) naturalmente 

infectados, criados em sistema semi-intensivo e que estivessem a pelo menos 90 dias sem 

receber vermifugação. As amostras foram coletadas em sacos de polietileno e acondicionadas 

em isopor com gelo, durante o transporte até a Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA). A amostras de fezes foram utilizadas para análise no mesmo dia da coleta. 

3.2 RECUPERAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE OVOS  

Para o preparo da solução de trabalho contendo ovos foi utilizado inicialmente o 

Método de Gordon e Whitlock (OPG), que permite a quantificação dos ovos de nematoides 

presentes em 2 gramas de amostra de fezes, a quantidade de ovos foi determinada utilizando 

câmara de Mc Master e microscópio óptico no aumento de 10x e 20x (GORDON; 

WHITLOCK, 1939).  

Todas as fezes coletadas foram reunidas em um pool, homogeneizadas em água 

com auxílio de bastão. Esse pool foi lavado e filtrado sobre peneiras de malhas com diâmetros 

de 0,84, 0,105, 0,055 e 0,025 mm. Os ovos foram recolhidos na peneira de 0,025 mm, 

distribuídos em tubos Falcon de 15 mL e centrifugados a 4.000 rpm por 5 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e foi adicionada solução salina hipersaturada para ressuspensão 

do sedimento. Foi realizada nova centrifugação, nas mesmas condições, e reservado o 

sobrenadante de todos os tubos Falcon em um Becker. Esse sobrenadante obtido foi lavado 

com água destilada sobre a peneira de 0,025 mm com o objetivo de reter os ovos e retirar a 

solução salina adicionada na etapa anterior. Foi realizada a contagem dos ovos presentes 

nesse sobrenadante lavado. Para contagem utilizou-se três alíquotas de 40 µL em lâmina sob 

microscópio óptico, e o volume total de ovos foi ajustado para 100 ovos por volume.  
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3.3 TESTE DE ECLOSÃO DOS OVOS (TEO) 

A metodologia utilizada nesta etapa foi uma versão modificada do teste de 

eclodibilidade para determinação de eficácia anti-helmíntica proposto por World Association 

for the Advancement of Veterinary Parasitology – WAAVP (COLES et al., 1992), e adaptada 

da seguinte forma: aproximadamente 100 ovos/volume foram adicionados em cada poço da 

placa (placas para cultura de células de fundo chato e com 24 poços), foi adicionada água 

destilada para completar o volume de 100 µL. Em seguida, foram adicionados 400 µL de cada 

solução teste do extrato hidroetanólico de G. americana, do controle negativo (água destilada) 

e do controle positivo (Tiabendazol 3,2 µg/mL). Foram realizadas cinco repetições em cada 

tratamento e controles. 

As placas foram vedadas com filme plástico e incubadas em estufa B.O.D. sob 

temperatura de 26± 1°C por até 48 horas. Após esse período, duas gotas de Lugol foram 

adicionadas em cada poço e a leitura foi realizada na própria placa utilizando um microscópio 

invertido. Os ovos e larvas em estágio L1 eclodidas foram quantificadas para o cálculo da 

porcentagem de inibição da eclodibilidade larvar. 

As concentrações dos extratos variaram entre 200 mg/mL e 0,78 mg/mL, o 

controle positivo de tiabendazol (3,2 μg/mL) (Sigma-Aldric®, St. Louis, MO, EUA) e o 

negativo água destilada. Para cada grupo, foram adicionados 400 μl/poço, em quintuplicata, 

conforme a Figura 70 abaixo. 

Figura 70 - Representação do teste de eclosão de ovos (TEO). 

 

 

           PLACA 2                          PLACA 3   

 

 

PLACA 1 

Fonte: Autora. Placa 1: Linha A, B, C e D = diferentes concentrações do extrato. Placa 2: Linha A 

= controle negativo (água destilada). Placa 3: Linha A = controle de positivo (tiabendazol 3,2 µg/mL). Coluna 6 

= não utilizada em nenhuma placa. 
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A eficácia dos tratamentos foi determinada segundo as equações propostas por 

(CAMURÇA-VASCONCELOS et al., 2007) (Equação 1). 

Equação 1 - Cálculo da eficácia de inibição no Teste de Eclosão dos Ovos (TEO). 

%TEO  

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram expressos em porcentagem de eficácia da inibição da eclosão 

ovos (%TEO), para isso foram avaliados a partir da análise de variância do tipo ANOVA de 

uma entrada, seguida de comparações múltiplas entre médias pelo teste de Tukey, 

considerando-se diferenças entre as médias significantes se p<0,05, utilizando-se o programa 

GraphPad Prism versão 5.0, para o Windows. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 TESTE DE ECLOSÃO DOS OVOS (TEO) 

Após a avaliação de todos os ovos e larvas presentes na amostra, de modo a 

classificá-los de acordo com o estágio de desenvolvimento em que se encontravam, ensaio 

com amostras em quintuplicata, o TEO com o extrato hidroetanólico das folhas (EHF) de G. 

americana, nessas concentrações avaliadas, demonstrou baixa atividade inibitória sobre os 

ovos de nematoides gastrointestinais de ovinos. O maior índice de inibição para o EHF foi de 

26,08% a 6,25 mg/mL (Figuras 71 e 72 e Tabela 16).  

Figura 71 - Ovos de nematoides gastrointestinais de ovinos. 

 

Fonte: Autora. Visualização em objetiva de 10x.  
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Figura 72 - Larva rabditóide de nematoide gastrointestinal de ovinos. 

 

Fonte: Autora. Visualização em objetiva de 10x.  

Tabela 15 – Resultado do Teste e Eclosão de Ovos (TEO). 

 

Grupos EHF (mg/mL) 

Controle 

Positivo 

Controle 

Negativo 

 

6,25  3,12  1,56  0,78  

Tiabendazol 

(3,2 µg/mL) 

Água destilada 

 O L O L O L O L O L O L 

Linha A 10 45 6 50 28 94 11 49 40 4 46 6 

Linha B 12 43 9 59 29 62 8 28 35 1 66 11 

Linha C 6 76 6 29 6 86 6 47 25 1 62 13 

Linha D 3 2 5 8 18 78 3 40 27 0 64 14 

Linha E 3 10 10 35 17 45 12 49 53 0 72 10 

Fonte: Autora. O= ovos identificados em cada poço analisado; L = larvas identificadas em cada poço analisado. 

O controle positivo (tiabendazol 3,2 μg/mL) e o controle negativo (água destilada) 

exibiram inibição de 96,86% e 14,66%, respectivamente (Tabela 16). É importante ressaltar 

que o tiabendazol é um composto ativo sintético, enquanto o extrato possui diversos 

constituintes químicos de origem diversa, que podem agir de modo isolado ou em sinergismo, 

em relação à atividade ovicida/larvicida. 

Tabela 16 - Porcentagem de inibição da eclodibilidade dos ovos de nematoides 

gastrointestinais pelo extrato hidroetanólico de G. americana. 

Concentrações % de inibição 

Controle positivo 96,86 

Controle negativo 14,66 

200 mg/mL * 

150 mg/mL * 

6,25 mg/mL 26,08 

3,12 mg/mL 20,36 

1,56 mg/mL 21,50 

0,78 mg/mL 15,71 

Fonte: Autora. *: A elevada coloração do extrato impediu a obtenção desses dados. 
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Figura 73 – Efeito do EHF de G. americana, em comparação com os grupos controle, sobre a 

inibição da eclodibilidade larvar. 
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Fonte: Autora. Dados expressos como média ± desvio padrão (n= 5). ANOVA/Teste de Tukey. 

*: p>0,05 em relação ao controle negativo e amostras. 

Os resultados mostraram que o controle positivo apresentou porcentagem de 

inibição dentro do esperado para o grupo dos benzimidazóis, que é de aproximadamente 95% 

(COLES et al., 2006), porém muito próximo do limite, o que pode ser associado à existência 

de resistência nos parasitas que foram avaliados. A porcentagem de inibição do controle 

negativo foi um pouco superior ao valor aceito por Chagas; Niciura; Molento (2011), que é de 

até 10% para o TEO, levando em consideração que há fatores intrínsecos que podem levar 

alguns ovos a não eclodirem e que a água utilizada havia passado pelo processo de destilação 

que elimina os minerais, mas não garante eliminação de microrganismos (CHAGAS; 

NICIURA; MOLENTO, 2011; TAYLOR; HUNT; GOODYEAR, 2002). Algumas literaturas 

indicam a realização de cinco ensaios independentes para obtenção de resultado garantido. E 

aqui apresentamos os dados de um único ensaio. 

Diante disso, pode-se afirmar que nas concentrações de 6,25 a 0,78 mg/mL o EHF 

não foi eficiente quando comparado ao tiabendazol para realizar a inibição in vitro da eclosão 

dos ovos de parasitas gastrointestinais de ovinos. A diferença verificada entre as porcentagens 

de inibição do controle positivo e do extrato poderia ser menor para concentrações mais 

elevadas do EHF, ou para frações enriquecidas desse extrato, levando em consideração que o 

processo de fracionamento visa à concentração dos metabólitos secundários, tais como 

flavonoides e taninos, cujas potencialidades anti-helmínticas já foram relatas em outros 

trabalhos. 
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Sendo necessário um estudo de clarificação do EHF e/ou uma adaptação no 

método tradicional para tornar possível a visualização dos ovos de nematoides mesmo. Uma 

vez que estudos anteriores já relataram atividade anti-helmíntica para G. americana em 

concentrações superiores a 50 mg/mL (FURTADO, 2006; KRYCHAK-FURTADO et al., 

2005; NERY; DUARTE; MARTINS, 2009). E sabendo que a resposta pode ser dose 

dependente, concentrações mais elevadas poderiam gerar porcentagens de inibição 

significativas. Também deve-se avaliar a eficácia do extrato hidroetanólico das folhas (EHF) 

sobre a inibição do desenvolvimento larvar (TDL) dos nematoides gastrointestinais, uma vez 

que a espécie pode ter ação sobre os estágios de desenvolvimento da larva. 

Apesar dos estudos supracitados, as pesquisas quanto a atividade anti-helmíntica 

de G. americana ainda são escassas, aumentando a importância da continuação deste trabalho 

e evidenciando que os resultados encontrados são muito importantes para a elucidação dos 

potenciais terapêuticos desta planta e seus derivados, principalmente no que diz respeito ao 

seu potencial uso como anti-helmíntico natural. 

5. CONCLUSÃO 

O método proposto permitiu a análise biológica de um número satisfatório de 

concentrações do extrato hidroetanólico de G. americana, porém a elevada pigmentação desse 

extrato inviabilizou a análise de concentrações mais elevadas, próximas as concentrações 

relatadas nos estudos anteriores já realizados com a espécie e que obtiveram resultados 

satisfatórios (FURTADO, 2006; KRYCHAK-FURTADO et al., 2005; NERY; DUARTE; 

MARTINS, 2009). 

Através do Teste de Eclodibilidade de Ovos (TEO) realizado foi possível verificar 

que os resultados foram adequados para o controle negativo (água destilada), que apresentou 

os ovos larvados, mostrando que o método possibilitou esse desenvolvimento. E para o 

controle positivo (Tiabendazol 3,2 µg/mL), que apresentou os ovos em seu estágio inicial, que 

era o resultado esperado. O tiabendazol inibiu 96,86% da eclosão dos ovos, considerada 

porcentagem significativa, pois está acima de 95%. Das concentrações do extrato testadas 

(6,25, 3,12, 1,56 e 0,78 mg/mL) nenhuma apresentou eficácia significativa na inibição da 

eclodibilidade dos ovos de nematoides.  

Após a avaliação da eficácia anti-helmíntica in vitro do extrato hidroetanólico das 

folhas (EHF) de G. americana contra a eclosão de ovos de nematoides gastrointestinais de 

ovinos, conforme metodologia descrita anteriormente, não foi obtida atividade anti-helmíntica 

satisfatória para esse extrato. 
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APÊNDICE A – ESPECTROS DE MASSA DE ALTA RESOLUÇÃO 

 

Figura A.1 - Espectro de GAF1 no modo negativo. Figura A.2 - Espectro de GAF1 no modo positivo. 
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Figura A.3 - Espectro de massas sequencial de GAF1 no [MS2]- Figura A.4 - Espectro de GAF1 [MS2]+ 
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Figura A.5 - Espectro de GAF2 no modo negativo. Figura A.6 - Espectro de GAF2 no modo positivo. 
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Figura A.7 - Espectro de GAF2 no [MS2]- Figura A.8 - Espectro de GAF2 [MS2]+ 
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Figura A.9 - Espectro de GAF3 no modo negativo. Figura A.10 - Espectro de GAF3 no modo positivo. 
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Figura A.11 - Espectro de GAF3 no [MS2]- Figura A.12 - Espectro de GAF3 [MS2]+ 
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Figura A.13 - Espectro de GAF4 no modo negativo. Figura A.14 - Espectro de GAF4 no modo positivo. 
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Figura A.15 - Espectro de GAF4 no [MS2]-. Figura A.16 - Espectro de GAF4 [MS2]+. 
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Figura A.17 - Espectro de GAF5 no modo negativo. Figura A.18 - Espectro de GAF5 no modo positivo. 
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Figura A.19 - Espectro de GAF5 no [MS2]-. Figura A.20 - Espectro de GAF5 [MS2]+. 
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