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RESUMO 

 

MOTTA, E V. S. Desenvolvimento e validação de método analítico por CLAE-UV-DAD para 

quantificação e análise sazonal de derivados galoilquínicos nas folhas de Copaifera langsdorffii. 

2014. 212f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

Copaifera langsdorffii (Fabaceae, Caesalpinioideae), conhecida popularmente como 

“copaíba”, “copaibeira” ou “pau d’óleo”, é uma árvore de grande porte que se encontra 

amplamente distribuída pelo Brasil, desde a floresta amazônica até a vegetação do cerrado. A 

oleorresina, constituída principalmente por sesquiterpenos e diterpenos, é utilizada na 

medicina popular no tratamento de desordens infecciosas e inflamatórias. Por outro lado, 

estudos sobre suas folhas, as quais são constituídas majoritariamente por flavonoides e 

derivados galoilquínicos, são escassos. Assim, foi proposto o isolamento de marcadores 

químicos, desenvolvimento e validação de método analítico por CLAE-UV-DAD, bem como 

o estudo sazonal. O extrato bruto obtido das folhas foi particionado com solventes de 

polaridade crescente: diclorometano, acetato de etila e n-butanol. As frações em n-butanol e 

aquosa apresentaram, majoritariamente, compostos polares, dentre os quais se destacaram os 

derivados galoilquínicos. Para isolamento desses compostos utilizaram-se a cromatografia de 

permeação em gel de Sephadex LH-20 e a cromatografia líquida de alta eficiência preparativa. 

Nas análises por CLAE-UV-DAD empregou-se coluna analítica Synergi Polar-RP (100 mm x 

3,0 mm, 2,5 μm) e fase móvel composta por ácido fórmico-água (0,1:99,9, solvente A) e iso-

propanol-metanol-acetonitrila (0,5:4:6, solvente B). O gradiente de eluição foi A:B (90:10 

para 85:15) em 8,33 minutos, seguido por A:B (85:15 para 64:36) até 29,17 minutos, 

utilizando vazão de 0,68 mL/min. Os estudos de sazonalidade foram realizados com 10 

acessos de C. langsdorffii cultivados no Sítio Beija-Flor (Cajuru/SP). A partir da fração 

aquosa foram isolados e identificados 16 derivados galoilquínicos: ácido 5’-O-metil-3-O-

galoilquínico (AGQ-1), ácido 5’’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico (AGQ-2), ácido 5’,5’’-di-O-

metil-3,4-di-O-galoilquínico (AGQ-3), ácido 3,4-di-O-galoilquínico (AGQ-4), ácido 5’’-O-

metil-3,5-di-O-galoilquínico (AGQ-5), ácido 5’-O-metil-3,5-di-O-galoilquínico (AGQ-6), 

ácido 5’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico (AGQ-7), ácido 5’,5’’-di-O-metil-3,5-di-O-

galoilquínico (AGQ-8), ácido 5’,5’’-di-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico (AGQ-9), ácido 3,5-di-

O-galoilquínico (AGQ-10), ácido 4,5-di-O-galoilquínico (AGQ-11), ácido 5’-O-metil-4,5-di-

O-galoilquínico (AGQ-12), ácido 5’’-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico (AGQ-13), ácido 3,4,5-

tri-O-galoilquínico (AGQ-14), ácido 5’’-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico (AGQ-15), ácido 

5’,5’’,5’’’-tri-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico (AGQ-16). Além disso, por meio das análises 

realizadas por CLAE-EM foi possível constatar a presença de outros 10 derivados 

galoilquínicos: ácido 3-O-galoilquínico, ácido 4-O-galoilquínico, ácido 5-O-galoilquínico, 

ácido 5’-O-metil-4-O-galoilquínico, ácido 5’-O-metil-5-O-galoilquínico, ácido 5’-O-metil-

3,4,5-tri-O-galoilquínico, ácido 5’’’-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico, ácido 5’,5’’-di-O-

metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico, ácido 5’,5’’’-di-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico, ácido 

5’’,5’’’-di-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico. O método analítico mostrou-se adequado para 

quantificação de nove derivados galoilquínicos (AGQ-1, AGQ-5, AGQ-6, AGQ-7, AGQ-8, 
AGQ-9, AGQ-10, AGQ-15, AGQ-16) e dois flavonoides, quercitrina e afzelina, frente aos 

parâmetros seletividade, linearidade, sensibilidade, precisão e exatidão. Por meio de análise 

estatística multivariada dos estudos sazonais concluiu-se que os acessos apresentaram perfis 

químicos qualitativos e quantitativos semelhantes nas coletas isoladas e perfis quantitativos 

diferentes ao longo dos meses.  

 

Palavras-chave: Copaifera langsdorffii, galoilquínico, CLAE-UV-DAD, sazonalidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso 

terapêutico de muitas comunidades, sendo que a utilização das mesmas para prevenção e 

tratamento de doenças é uma prática milenar que vem crescendo cada vez mais no mundo 

inteiro (YAN et al., 2013). Apesar dos grandes avanços tecnológicos obtidos nas últimas 

décadas, as plantas medicinais continuam sendo utilizadas e estima-se que 25-30% de todos 

os fármacos avaliados como agentes terapêuticos são derivados de produtos obtidos a partir 

delas (NEWMAN e CRAGG, 2012). Ainda hoje nas regiões mais pobres do país e até nas 

grandes cidades brasileiras, as plantas medicinais são comercializadas em feiras livres, 

mercados populares e encontradas em quintais residenciais. As observações populares sobre o 

uso e a eficácia dessas plantas contribuem de forma relevante para a divulgação de suas 

virtudes terapêuticas, prescritas com frequência, pelos efeitos medicinais que produzem, 

apesar de não terem seus constituintes químicos conhecidos. Dessa forma, usuários de plantas 

medicinais de todo o mundo mantêm a prática do consumo de fitoterápicos, tornando válidas 

informações terapêuticas que foram sendo passadas de geração em geração durante os 

séculos. Esse tipo de cultura medicinal desperta o interesse de pesquisadores em estudos 

envolvendo áreas multidisciplinares, como, por exemplo, botânica, farmacologia e 

fitoquímica, que juntas enriquecem os conhecimentos sobre a inesgotável fonte medicinal 

natural: a flora mundial (LOPEZ, 2006). 

Nesse contexto, o Brasil é um dos países que abriga uma das maiores biodiversidades 

do mundo com importante fonte de recursos naturais derivados de animais, plantas e micro-

organismos (OLIVEIRA et al., 2012), contando com mais de 20% do número total de 

espécies do planeta e com um número de espécies vegetais superior a 55 mil descritas, o que 

corresponde a 22% do total mundial (BRANDÃO et al., 2006; FERRO et al., 2006). Essa rica 

biodiversidade é acompanhada por uma longa aceitação de uso de plantas medicinais e 

conhecimento tradicional associado (VEIGA JUNIOR et al., 2008), o que demonstra a 

importância de se conhecer cada vez mais a flora brasileira, em especial para fins 

terapêuticos. Dentre as diversas aplicabilidades que a biodiversidade pode proporcionar, 

destaca-se aqui a produção e padronização de fitoterápicos. 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 48, de 16 de março de 2004, define 

fitoterápicos como medicamentos preparados exclusivamente com plantas ou partes das 

mesmas (raízes, cascas, folhas, flores, frutos ou sementes), que possuem propriedades 

reconhecidas de cura, prevenção, diagnóstico ou tratamento sintomático de doenças, validadas 
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em estudos etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas ou ensaios clínicos de fase 3 

(BRASIL, 2004). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 65-80% da população mundial 

fazem uso de plantas medicinais como primeira forma de tratamento de saúde (YAN et al., 

2013) ou utiliza, em alguma instânica, medicamentos fitoterápicos para o tratamento ou 

prevenção de doenças (DAOLIO, 2006), e isso se deve ao aumento no interesse global pela 

medicina alternativa e pelo tratamento por plantas medicinais. Porém, muitas espécies 

vegetais são usadas empiricamente, sem respaldo científico quanto à eficácia e segurança, o 

que demonstra que em um país como o Brasil, com enorme biodiversidade, ainda existe uma 

grande lacuna entre a oferta de plantas e as poucas pesquisas (FOGLIO et al., 2006). Além 

disso, um dos grandes problemas relacionados à administração de medicamentos fitoterápicos 

é que a maioria da população acredita que sua utilização não confere riscos à saúde por se 

tratar de uma terapia natural. Por essa razão sua utilização ocorre de forma indiscriminada e 

gera muitas vezes efeitos adversos indesejáveis (MARTINS-RAMOS et al., 2010). Sendo 

assim, esses fatores servem como incentivo ao estudo das plantas medicinais, visando sua 

utilização como fonte de recursos terapêuticos, pois o reino vegetal representa, em virtude da 

pouca quantidade de espécies estudadas, um vasto celeiro de substâncias bioativas a serem 

descobertas. Portanto, o contínuo estudo da composição química de matérias-primas naturais 

visando à proposição de novos princípios ativos é condição essencial para o desenvolvimento 

de novos medicamentos (FOGLIO et al., 2006). 

A administração segura dos fitoterápicos também esbarra, assim como todo 

medicamento, no fator confiança. Os produtos de origem vegetal utilizados necessitam de um 

controle da qualidade adequado, tanto para suas matérias-primas (plantas), quanto para o 

produto tecnologicamente acabado (fármaco ou fitoterápico) (ONG, 2004). Este controle 

contribui, sem dúvida, para a garantia do tripé eficácia, segurança e qualidade, refletindo 

como principal resultado no binômio custo-benefício. Estes princípios são necessários ao 

desenvolvimento científico e tecnológico dos medicamentos fitoterápicos, pois asseguram 

confiabilidade para os consumidores. 

A qualidade é um parâmetro muito complexo quando se trabalha com espécies 

vegetais. Esse é um dos maiores desafios para qualquer indústria que queira produzir um 

produto confiável e garantir os efeitos farmacológicos prometidos. Devido à complexidade de 

extratos vegetais e à sua enorme variação regional em termos de constituintes químicos, existe 

a necessidade de padronização de matérias-primas vegetais, através do desenvolvimento e 

validação de métodos analíticos específicos que quantifiquem os seus marcadores nos extratos 
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preparados e em outras formulações, para garantir uma melhor qualidade de um possível 

fitoterápico que venha a surgir (CARDELLINA, 2002; DAOLIO, 2006). Alguns desafios para 

o desenvolvimento de um método analítico a ser utilizado no estudo de materiais vegetais 

envolvem a extração dos constituintes, principalmente compostos ativos, a partir de uma 

matriz complexa; a falta de substâncias de referência; a variação da composição química entre 

lote coletado, localidade e época do ano, bem como vários outros aspectos (BLANK et al., 

2007; SOUZA-MOREIRA et al., 2010). 

A qualidade dos medicamentos fitoterápicos pode ser alcançada através de técnicas 

cromatográficas que avaliam as características qualitativas e quantitativas da droga vegetal. 

Por exemplo, a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector ultravioleta de 

arranjo de diodos (CLAE-UV-DAD) demonstra com precisão e sensibilidade adequadas 

informações a respeito de possíveis marcadores presentes nas plantas. Outras técnicas mais 

sensíveis e seletivas também podem ser utilizadas, como cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada a espectrômetro de massas (CLAE-EM) ou a espectrômetro de 

ressonância magnética nuclear (CLAE-RMN-
1
H), respectivamente. Todas essas técnicas 

oferecem uma caracterização da espécie vegetal do produto analisado, além de permitirem a 

distinção entre espécies com características morfológicas semelhantes (DRASARA e 

MORAVCOVA, 2004; LIU et al., 2007). 

Assim, o controle da qualidade ou pesquisa de um produto envolve a avaliação e a 

otimização de vários parâmetros analíticos, desde o preparo da amostra, separação 

cromatográfica, detecção e quantificação, sendo que estes devem ser intensivamente 

estudados e intrinsecamente relacionados com os metabólitos de interesse. Neste contexto, 

tanto a validação de um método analítico como os estudos rigorosos da segurança e qualidade 

são imprescindíveis para o registro de novos produtos (SHABIR, 2003). 

A validação de um método desenvolvido, normalmente requerido pelas agências 

nacionais e internacionais, é realizada pela avaliação do desempenho analítico, o qual pode 

ser determinado pelos seguintes parâmetros: seletividade, linearidade, limite operacional de 

detecção, limite operacional de quantificação, precisão, exatidão, e robustez (RIBANI et al., 

2004). Estes parâmetros de validação têm sido definidos por diferentes grupos de pesquisas 

(THOMPSON et al., 2002; RIBANI et al., 2007; ROZET et al., 2007), comitês e/ou agências 

nacionais e internacionais como: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e 

International Conference on Harmonization (ICH). Cada uma dessas agências descreve de 

forma peculiar a aplicação de cada conceito e método experimental e, por isso, a proposição 
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do planejamento para a validação de método talvez seja alternativa para atingir o sucesso no 

desenvolvimento e validação de novos produtos. Esta proposição deve seguir algumas etapas, 

tais como definição do preparo analítico da amostra, escolha da melhor técnica de análise, 

obtenção dos padrões cromatográficos da espécie vegetal em estudo e, por fim, avaliação dos 

parâmetros de desempenho analítico. 

A RDC nº 899, de 29 de maio de 2003, estabelece o “Guia para validação de métodos 

analíticos e bioanalíticos”. Segundo essa resolução, o método desenvolvido deve passar por 

um processo de validação por meio de estudos experimentais, para assegurar a confiabilidade 

dos resultados (BRASIL, 2003). Para tanto, o método desenvolvido deve apresentar 

especificidade, linearidade, intervalo, precisão, sensibilidade, limite de quantificação e 

exatidão adequados às análises, para que, a partir dos resultados obtidos, seja possível 

verificar os teores dos princípios ativos ou dos marcadores da espécie vegetal a partir da qual 

é feita o fitoterápico e, dessa maneira, garantir sua qualidade mediante constância química. 

Outras normas também regulam a área de medicamentos fitoterápicos, como a RDC  nº 48, de 

16 de março de 2004, que foi revogada pela RDC nº 14, de 31 de março de 2010, com o 

objetivo de atualizar os requisitos mínimos para o registro de medicamentos fitoterápicos 

(BRASIL, 2004, BRASIL, 2010a).  

Outro ponto crucial nesse cenário é o Decreto nº 5813, de 22 de junho de 2006, o qual 

dispõe sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e proporciona à 

população brasileira o acesso seguro, bem como o uso racional de  plantas medicinais e 

fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia 

produtiva e da indústria nacional, ampliando as opções terapêuticas aos usuários, com 

garantia de acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, na 

perspectiva da integralidade da atenção à saúde, considerando o conhecimento tradicional 

sobre plantas medicinais (BRASIL, 2006). Para estimular o desenvolvimento e consumo dos 

fitoterápicos, esse decreto ainda incentiva o cultivo, a formação técnico-científica, a formação 

e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e 

inovações em plantas medicinais e fitoterápicos e estabelece estratégias de comunicação para 

a divulgação do setor de plantas medicinais e fitoterápicos.  

Sendo assim, a produção de medicamentos fitoterápicos requer o desenvolvimento e 

validação de métodos analíticos que ostentem o tripé segurança, eficácia e qualidade. Neste 

sentido, o controle da qualidade e a padronização de produtos naturais, especialmente plantas, 

são importantes para estudar a influência da sazonalidade, selecionar a melhor população para 

o cultivo, determinar a melhor época de colheita, desenvolver processos de extração e 
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formulação, analisar o produto final, bem como monitorar a qualidade destes produtos durante 

os ensaios pré-clínico e clínico (FEINBERG, 2007). 

 

1.1 Copaifera langsdorffii – contexto e perspectivas 

 

O gênero Copaifera (Fabaceae, Caesalpinioideae) é composto por 43 espécies, as 

quais estão distribuídas pela América do Sul (37 espécies, 28 espécies no Brasil), América 

Central (4 espécies) e África (4 espécies) (NASCIMENTO et al., 2012). No território 

brasileiro, as espécies mais abundantes são C. officinalis L., C. guianensis Desf., C. reticulata 

Ducke, C. multijuga Hayne, C. confertiflora Bth., C. langsdorffii Desf., C. coriacea Mart. and 

C. cearensis Huber ex Ducke (LEANDRO et al., 2012).  

Em especial, C. langsdorffii (Figura 1) é uma árvore de grande porte que se encontra 

amplamente distribuída pelo Brasil, desde a floresta amazônica até a vegetação do cerrado 

(SALOMÃO, 2013). 

 

 
Figura 1. Indivíduo de Copaifera langsdorffii localizado em 

frente ao Laboratório de Farmacognosia da FCFRP-USP. 
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Assim como outras espécies do gênero, C. langsdorffii é conhecida popularmente 

como “copaíba”, “copaibeira” ou “pau d’óleo” em alusão à oleorresina que pode ser extraída 

de forma sustentável do seu tronco. Tal oleorresina é um exsudato constituído por ácidos 

resinosos e compostos voláteis, considerado um valioso remédio na medicina popular, pois 

apresenta ações anti-inflamatória e anti-infecciosa no tratamento de várias condições, tais 

como dores de garganta, infecções urinária e pulmonar (MARTINS-DA-SILVA et al., 2008; 

LEANDRO et al., 2012). 

A oleorresina produzida por diferentes espécies de Copaifera tem sido caracterizada 

principalmente pela presença de sesquiterpenos, tais como α-copaeno, δ-cadineno, β-selineno, 

β-cariofileno e β-bisaboleno (CASCON e GILBERT, 2000; LAMEIRA et al., 2009; ZOGHBI 

et al., 2009a; ZOGHBI et al., 2009b), e diterpenos das classes caurano, clerodano e labdano 

(PINTO et al., 2000; VEIGA JUNIOR e PINTO, 2002), sendo que a partir da oleorresina de 

C. langsdorffii já foram isolados e identificados, por exemplo, óxido de cariofileno, ácido 

caurenoico, ácido copálico, ácido 3-acetoxi-copálico, ácido agático, ácido 3-hidroxicopálico 

(SOUSA, 2011). Estudos sobre as atividades biológicas em animais com o óleo dessa espécie 

apresentaram atividades protetoras de colite aguda e de danos do intestino (PAIVA et al., 

2004a e 2004b). Além disso, o desenvolvimento e a validação de métodos analíticos para a 

oleoresina têm sido descritos na literatura, visando garantir a aunteticidade das amostras 

comercializadas e diminuir os casos de adulteração (VEIGA JUNIOR et al. 1997, 

VASCONCELOS e GODINHO, 2002; TAPPIN et al., 2004; BIAVATTI et al., 2006; 

SOUSA et al., 2011). 

Os principais trabalhos realizados e publicados na literatura envolvendo o estudo não 

só da espécie C. langsdorffii, assim como das demais espécies do gênero, estão relacionados à 

oleorresina ou à fração volátil obtida da mesma. Por outro lado, há pouquíssimos estudos 

relatando a composição química e atividades biológicas das folhas de C. langsdorffii. O 

conhecimento do uso do chá das folhas de C. langsdorffii para tratamento de cálculo renal 

serviu como base de estudo etnofarmacológico para nosso grupo de pesquisa, o qual vem 

direcionando esforços na tentativa de descobrir os princípios ativos responsáveis por tal 

efeito, bem como comprová-lo.  

Sendo assim, estudos prévios constataram que a constituição química do extrato 

hidroalcoólico das folhas de C. langsdorffii diferia significativamente daquela observada para 

a oleorresina, sendo o extrato constituído principalmente por compostos polares derivados da 

via do ácido chiquímico, incluindo flavonoides e derivados galoilquínicos. Sousa e 

colaboradores (2012a) isolaram dois flavonoides majoritários, canferol-3-O-α-L-
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raminopiranosídeo (afzelina) e quercetina-3-O-α-L-raminopiranosídeo (quercitrina) (Figura 

2), os quais foram utilizados como padrões cromatográficos no desenvolvimento e validação 

de método analítico para a espécie em questão. Além destes, outros compostos foram obtidos 

a partir do extrato (SOUSA et al., 2012b): ácido caurenoico, caurenol, ácido 2-hidroxi-ent-

labda-7,13-dien-15-oico, ácido 2-ent-labda-7,13-dien-15-oico e óxido de cariofileno     

(Figura 2). 

 

 

 

Óxido de cariofileno 

 

R = COOH 

R = CH2OH 

Ácido caurenoico 

Caurenol 

 

R = H 

R = OH 

Ácido 2-ent-labda-7,13-dien-15-oico 

Ácido 2-hidroxi-ent-labda-7,13-dien-15-oico 

 

R = H 

R = OH 

Afzelina 

Quercitrina 

Figura 2. Metabólitos secundários obtidos a partir das folhas de Copaifera langsdorffii. 
 

 

Dando continuidade aos estudos fitoquímicos, Nogueira (2011) otimizou o isolamento 

dos flavonoides quercitrina e afzelina a partir do extrato bruto das folhas de C. langsdorffii 

por cromatografia contracorrente e também constatou a presença de derivados galoilquínicos 

no mesmo extrato (Figura 3).  

 



Introdução      9 

 

Ácido 3-O-galoilquínico 

 

Ácido 5’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico 

 

R1 = H; R2 = H; R3 = CH3 

Ácido 5’’’-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico 

 

R1 = CH3; R2 = H; R3 = CH3 

Ácido 5’,5’’’-O-dimetil-3,4,5-tri-O-galoilquínico 

Figura 3. Derivados galoilquínicos obtidos a partir das folhas de Copaifera langsdorffii. 
 

 

A partir dos estudos realizados por Brancalion et al. (2012) foi possível constatar que 

animais com urolitíase induzida tratados com extrato bruto das folhas de C. langsdorffii 

apresentavam média da massa total dos cálculos discretamente menor em comparação ao 

grupo controle após o período de tratamento. Além disso, a média do número e a dureza dos 

cálculos formados foi significativamente menor nos animais tratados. 

Estudos realizados por Oliveira et al. (2013) demonstraram que o extrato das folhas de 

C. langsdorffii apresenta potencial profilático na prevenção da recorrência de cálculo renal. 

Tais informações viabilizaram a obtenção de novos marcadores químicos para a espécie C. 

langsdorrfii e geraram novas perspectivas sobre o potencial químico e biológico da espécie 

em questão. 
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Devido aos resultados obtidos, foi solicitado o registro de depósito de patente junto ao 

INPI: PI 04088br, “Processo de obtenção e utilização de extratos, frações e substâncias 

isoladas de espécies de copaífera no tratamento da litíase urinária em seres humanos e em 

animais”. Esta patente ainda precisa ser fortalecida com novas informações imprescindíveis 

tais como: constituintes químicos presentes no extrato ativo, métodos analíticos validados, 

tecnologia de obtenção da forma farmacêutica, resultados de eficácia pré-clínica para o 

extrato bruto, frações e substâncias isoladas, bem como os resultados dos ensaios clínicos.  

Desse modo, o presente estudo objetivou contribuir para o desenvolvimento de novo 

fitoterápico a partir de espécie vegetal brasileira, por meio do desenvolvimento e validação de 

método analítico e estudos sazonais para as folhas da espécie C. langsdorffii, pontos 

mandatórios para o desenvolvimento de medicamentos, em especial, os fitoterápicos. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Dentre as técnicas cromatográficas empregadas para o isolamento dos derivados 

galoilquínicos a partir das folhas de Copaifera langsdorffii, a cromatografia de filtração em 

gel de Sephadex LH-20 e a cromatografia líquida de alta eficiência preparativa, quando 

associadas, demonstraram-se satisfatórias para o isolamento de 16 derivados galoiquínicos. 

Além disso, foi possível identificar outros 10 derivados por meio de espectrometria de 

massas, totalizando 26 metabólitos dessa classe. São eles: 

 

Resíduo de ácido quínico 
Resíduo de ácido gálico 

G-1 (não metilado) G-2 (metilado) 
 

   

R3 = G-1; R4 = H; R5 = H Ácido 3-O-galoilquínico 

R3 = H; R4 = G-1; R5 = H Ácido 4-O-galoilquínico 

R3 = H; R4 = H; R5 = G-1 Ácido 5-O-galoilquínico 

R3 = G-2; R4 = H; R5 = H Ácido 5’-O-metil-3-O-galoilquínico (AGQ-1) 

R3 = H; R4 = G-2; R5 = H Ácido 5’-O-metil-4-O-galoilquínico 

R3 = H; R4 = H; R5 = AG-2 Ácido 5’-O-metil-5-O-galoilquínico 

R3 = G-1; R4 = G-1; R5 = H Ácido 3,4-di-O-galoilquínico (AGQ-4) 

R3 = G-2; R4 = G-1; R5 = H Ácido 5’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico (AGQ-7) 

R3 = G-1; R4 = G-2; R5 = H Ácido 5’’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico (AGQ-2) 

R3 = G-2; R4 = G-2; R5 = H Ácido 5’,5’’-di-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico (AGQ-3) 

R3 = G-1; R4 = H; R5 = G-1 Ácido 3,5-di-O-galoilquínico (AGQ-10) 

R3 = G-2; R4 = H; R5 = G-1 Ácido 5’-O-metil-3,5-di-O-galoilquínico (AGQ-6) 

R3 = G-1; R4 = H; R5 = G-2 Ácido 5’’-O-metil-3,5-di-O-galoilquínico (AGQ-5) 

R3 = G-2; R4 = H; R5 = G-2 Ácido 5’,5’’-di-O-metil-3,5-di-O-galoilquínico (AGQ-8) 

R3 = H; R4 = G-1; R5 = G-1 Ácido 4,5-di-O-galoilquínico (AGQ-11) 

R3 = H; R4 = G-2; R5 = G-1 Ácido 5’-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico (AGQ-12) 

R3 = H; R4 = G-1; R5 = G-2 Ácido 5’’-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico (AGQ-13) 

R3 = H; R4 = G-2; R5 = G-2 Ácido 5’,5’’-di-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico (AGQ-9) 

R3 = G-1; R4 = G-1; R5 = G-1 Ácido 3,4,5-tri-O-galoilquínico (AGQ-14) 

R3 = G-2; R4 = G-1; R5 = G-1 Ácido 5’-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico (AGQ-17) 

R3 = G-1; R4 = G-2; R5 = G-1 Ácido 5’’-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico (AGQ-15) 

R3 = G-1; R4 = G-1; R5 = G-2 Ácido 5’’’-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico (AGQ-18) 

R3 = G-2; R4 = G-2; R5 = G-1 Ácido 5’,5’’-di-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico 

R3 = G-2; R4 = G-1; R5 = G-2 Ácido 5’,5’’’-di-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico 

R3 = G-1; R4 = G-2; R5 = G-2 Ácido 5’’,5’’’-di-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico 

R3 = G-2; R4 = G-2; R5 = G-2 Ácido 5’,5’’,5’’’-tri-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico (AGQ-16) 
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Esses derivados galoilquínicos foram identificados e/ou isolados pela primeira vez a 

partir das folhas de C. langsdorffii pelo nosso grupo de pesquisa no Laboratório de 

Farmacognosia da FCFRP-USP, sendo que os derivados galoilquínicos metilados são 

compostos inéditos na literatura. 

Além de serem isolados, 16 derivados galoilquínicos foram obtidos com grau de 

pureza satisfatório para serem utilizados como padrões no desenvolvimento do método 

analítico. O método analítico desenvolvido e validado foi capaz de identificar todos os 

derivados galoilquínicos isolados e quantificar satisfatoriamente AGQ-1, AGQ-5, AGQ-6, 

AGQ-7, AGQ-8, AGQ-9, AGQ-10, AGQ-15, AGQ-16, quercitrina e afzelina, seguindo 

recomendações da ANVISA e do INMETRO. 

O método analítico validado foi utilizado nos estudos de sazonalidade dos 10 acessos 

de C. langsdorffii cultivados no Sítio Beija-Flor (Cajuru/SP). Através de análise estatística 

multivariada, concluiu-se que não há variação química qualitativa e quantitativa entre as 

coletas individuais, existindo apenas variação sazonal. Desse modo, a produção de 

fitoterápico a base das folhas de C. langsdorffii é favorecido, tendo em vista a homogeneidade 

da matéria-prima a ser utilizada. Os derivados galoilquínicos isolados podem ser, a partir 

desse estudo, considerados marcadores químicos para as folhas de C. langsdorffii, assim 

como já são os flavonoides quercitrina e afzelina. 

Portanto, o isolamento e a identificação dos derivados galoilquínicos a partir do 

extrato hidroalcoólico das folhas de C. langsdorffii abrem novas perspectivas sobre o 

potencial químico e biológico da espécie em questão e viabilizaram a obtenção de novos 

marcadores químicos. Os marcadores químicos foram utilizados especialmente no 

desenvolvimento e validação de método analítico capaz de identificar e quantificar esses 

compostos na droga vegetal, em extratos e em todas as etapas de produção de eventuais 

fitoterápicos, bem como nos estudos de sazonalidade. Além disso, as ferramentas 

desenvolvidas nesse trabalho poderão ser utilizadas para os estudos de desreplicação na 

análise dos compostos fenólicos presentes nas partes aéreas de espécies de todo o gênero 

Copaifera. 
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