
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
Estudo fitoquímico da espécie Ipomoea pes-caprae através de técnicas 

cromatográficas  
 

Fernanda M. B. Gonçalves, Rodrigo R. de Oliveira 

 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes/RJ, Brasil 

 

A espécie Ipomoea pes-caprae (L.) R. Brown., Convolvulaceae, conhecida popularmente como 

salsa-da-praia, é uma planta de restinga, encontrada nas dunas do litoral com ampla ocorrência 

em praias tropicais e subtropicais. No Brasil, essa espécie é distribuída em toda região litorânea.1 

Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo fitoquímico da espécie Ipomoea pes-caprae, 

através de extração, isolamento de substâncias por métodos cromatográficos e elucidação 

estrutural das substâncias. O material botânico foi coletado, seco, triturado e submetido à 

maceração por agitação orbital em 50% de etanol/água a 40 ºC para obtenção do extrato bruto. A 

cada 24 horas a mistura de solventes era trocada e o processo de extração foi finalizado quando a 

mistura não apresentava mais alteração em sua cor depois de 10 dias. Foi realizado um 

fracionamento do extrato, por cromatografia em coluna aberta utilizando amberlite XAD-2 como 

fase estacionária e eluída com água destilada e, em seguida, com metanol. Desse fracionamento 

foram obtidas as respectivas frações aquosa e metanólica. A fração metanólica foi submetida à 

Cromatografia Contracorrente (CCC) utilizando o sistema bifásico 

clorofórmio:butanol:metanol:água (7:3:3:4). Foi utilizada a fase inferior do sistema como fase 

móvel, e a fase superior como fase estacionária, sob rotação de 1100 rpm, fluxo de 1,5 ml/min, 

de forma que 315,7 mg de amostra foram injetadas após o equilíbrio hidrodinâmico (com 

retenção da fase estacionária de 79,6%). Desse fracionamento foi possível obter 180 frações. As 

frações obtidas foram avaliadas pela técnica de Cromatografia em Camada Delgada Analítica 

(CCDA) e agrupadas em 30 frações de acordo com a similaridade de seus perfis cromatográficos 

observados. Duas dessas frações foram consideradas puras e encaminhadas para análise por 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 1H, 13C, HMBC e HSQC. A técnica CCC permitiu isolar 

duas substâncias, que a partir da análise dos espectros de RMN 1H, 13C, HMBC e HSQC foi 

possível elucidá-las. A substância 1 foi identificada como quercetina-6''-O-acetil-3-O-

galactosídeo e a substância 2 como quercetina-6''-O-acetil-3-O-glicosídeo, ambos flavonoides 

glicosilados. As técnicas cromatográficas utilizadas permitiram, então, o isolamento de dois 

metabólitos secundários descritos pela primeira vez na espécie, sendo elucidados pela técnica 

espectroscópica de RMN. 
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