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RESUMO 

O elevado índice de pessoas afetadas pela ansiedade tem levado os 

pesquisadores a buscarem novas alternativas de tratamento. A fitoterapia tem 

empregado medicamentos contendo algumas espécies de Passiflora, conhecidas 

popularmente como "maracujá". As folhas de P.alata oficializadas na Farmacopéia 

Brasileira e os órgãos aéreos de P.incamata, inscrita em farmacopéias 

estrangeiras, são matéria-prima para a elaboração de diversos medicamentos 

fitoterápicos. No entanto, as semelhanças morfológicas entre plantas medicinais 

deste gênero geram erros e falsificações. Considerando este fato, constitui 

objetivo desta dissertação, o estudo farmacognóstico comparativo de folhas de 

cinco espec,es medicinais: P.alata, P.caerulea, P.edulis, P.incamata e ·. 

P.quadrangularis. Embora a forma das folhas de P.alata e de P.quadrangu/aris 

seja similar, observam-se caracteres diferenciais como o número de nervuras 

laterais e glândulas peciolares. P.alata apresenta dois pares de glândulas e 

P.quadrangularis possui três pares. P.edulis e P.incamata, espécies semelhantes 

morfologicamente, diferenciam-se na análise microscópica pelo tipo e freqüência 

de tricomas; localização de estômatos. P.edulis caracteriza-se pela presença de 

tricomas tectores simples, pouco freqüentes e estômatos na face abaxial. 

P.incamata exibe tricomas pluricelulares freqüentes e estômatos em ambas as 

faces. P.caeru/ea diferencia-se facilmente das anteriores pela folha provida 

geralmente de 5 lo~os longos e estreitos; acresce-se o parênquima paliçádico que 

alcança até mais da metade da largura do mesofilo. Fotografias acompanham as 

descrições bem como as análises cromatográficas comparativas em camada 

delgada (CCD) e camada delgada de alta eficiência (HPTLC). O controle de 

qualidade das drogas vegetais é complementado com a quantificação da fração 

flavonoídica através de método espectrofotométrico e por HPTLC. 
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Abstract 

The high number of people suffering from anxiety has led reseachers to 

seek alternative kinds of treatment. Phytotherapy has used medicines containing a 

few species of Passiflora, popularly known in Portuguese as "maracujá". P a/ata 

leaves officially included in the Brazilian Pharmacopoeia and the aerial parts of P. 

incamata, listed in foreign pharmacopoeia, are the raw materiais to prepare several 

phytomedicines. However, the morphological similarities of medicinal plants of this 

kind may lead to errors and fraud. Bearing in mind this possibility, the purpose of 

this dissertation, is the comparative pharmacognostic study of leaves from five 

medicinal species - P.alata, P.caerulea, P.edulis, P.incamata and P. 

quadrangularis. Although the shape of P.alata and P.quadrangularis leaves is 

similar, there are different characteristics such as number of side veins and petiolar 

glands. P.alata has two pairs of glands and P.quadrangularis has three pairs of 

glands. P.edulis and P.incamata, which are species with similar structure, appear 

different in a microscopic analysis due to the types and frequency of their covering 

trichomes and stomata location: P.edulis typically has infrequent unicellular 

covering trichomes and stomata on its lower surface. P.incamata has frequent 

pluricellular trichomes and stomata on both sides. P.caeru/ea can be easily 

distinguished from the aforementioned by its leaves, which are palmately divided in 

more than half their depth into five lobes; in addition to their palisade parenchyma, 

which extends to more than half their mesophyll width. Photomicrographs are 

enclosed with the descriptions, as well as thin layer chromatography and 

comparative high performance thin layer chromatography (HPTLC). Quality control 

of crude drugs is further completed with the amount of flavonoid fraction through 

spectrophotometry and HPTLC. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa de plantas medicinais, em crescente 

desenvolvimento, tem como um dos focos de interesse a busca por 

ansiolíticos. As constantes mudanças verificadas na sociedade, nos 

últimos séculos, exigiram do ser humano uma grande capacidade de 

adaptação. Quando o indivíduo não se adapta às condições impostas por 

seu meio ocorre uma desestabilização emocional, que gera ansiedade. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2001 ), a ansiedade está 

entre os transtornos psiquiátricos mais freqüentes. que pode se tornar 

uma doença crônica, interferindo no desempenho social do indivíduo. 

Devido ao elevado índice de pessoas afetadas por este distúrbio, os 

pesquisadores buscam novas alternativas de tratamento, uma vez que os 

ansiolíticos consagrados apresentam reconhecidos efeitos adversos 

(Galenberg et al.,1997; Andreatini et ai., 2001; Dhawan et ai., 2001a; 

OMS, 2001 ). Neste contexto, espécies vegetais, notadamente as 

pertencentes ao gênero Passiflora L. (Passifloraceae Juss. ex Roussel), 

cujo emprego na medicina remonta de 1867 (Freitas, 1985), têm sido 

avaliadas para esta finalidade. As passifloras já eram conhecidas e 

utilizadas pela população indígena das Américas e este conhecimento foi 

levado à Europa pelos conquistadores espanhóis, disseminando seu uso 

como sedativo, calmante e antiespamódico (Lorenzi, Matos, 2002). 

A primeira referência ao maracujá, no Brasil, ocorreu em 1587 no 

"Tratado Descritivo do Brasil" como "erva que dá fruto" (Ruggiero, 1987; 

Sousa, Meletti, 1997). Em nosso país, a denominação "maracujá" 

originou_-se da expressão tupi-guarani "mara cuia", que significa "comida 

preparada na cuia", que descreve perfeitamente o uso da polpa de frutos 

de passifloras como alimento (Sacco, 1980; Burras, 1994; Sousa, Meletti, 

1997). Além dos frutos, esta planta sempre chamou a atenção pela 

beleza de suas flores. Missionários do século XVII relacionaram os 
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componentes de suas flores como símbolos de cenas da Paixão de 

Cristo. Os filamentos da carona foram interpretados como a coroa de 

espinhos, os estigmas como os pregos e as anteras lembravam as 

chagas. Deste fato, o gênero conhecido por Granadilla recebeu o nome 

Passiflora que, em latim, significa "flor da paixão", denominação pela 

qual esta planta é conhecida em muitos países (Souza, Meletti, 1997). 

O Brasil apresenta cerca de cento e cinqüenta espécies de 

passifloras e é o maior produtor mundial de maracujá amarelo (P.edulis 

Sims. forma f/avicarpa) para fins alimentícios (Sousa, Meletti, 1997; 

Brasil, 2004 ). 

O estudo farmacológico de diversas passifloras, de modo geral, 

aponta a existência de atividades compatíveis com o uso popular (Aoyagi 

et ai. , 1974; Vale, Leite, 1983; Akhondzadeh et ai., 2001; Dhawan et ai.; 

2001a). Alguns autores citam um alcalóide como seu princípio atívo 

(Pletscher, citado em Oga, 1984; Ruggiero, 1980). Outros pesquisadores 

relacionaram sua atividade sedativa com a fração flavonoídica (Dhawan 

et ai., 2003a); outros, com a fração alcaloídica associada à fração 

flavonoídica (Lutomsky, Wrocinski, 1960). Assim, nota-se a necessidade 

de maiores estudos científicos sobre o tema. 

As folhas de P. a/ata oficializadas na Farmacopéia Brasileira 1ª 

edição (1929) e os órgãos aéreos de P.incamata, a espécie mais 

estudada no gênero, inscrita em diversas farmacopéias, como a 

Helvética (1971 ), Francesa (1980), British Herbal Pharmacopoeia (1983) 

e Deutsches Arzneibuch (1994), entre outros compêndios, são matéria

prima para a elaboração de medicamentos fitoterápicos. 

As semelhanças morfológicas de folhas das espécies 

oficializadas em farmacopéias com outras plantas do gênero, como 

P.caerulea, P.edulis e P.quadrangularis, causam erros e/ou falsificações 

das drogas vegetais comercializadas. Segundo Bruneton (1999), P. 

incamata pode ser falsificada com os caules e folhas de P. edulis Sims. 
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forma f/avicarpa Degener, além de P.caerulea L. No mercado paulista, 

encontra-se substituição de P. a/ata por outras espécies vegetais. A 

adulteração e a falsificação de matérias primas e medicamentos 

representam grave problema social que demonstra a despreocupação 

dos fraudadores com a saúde do ser humano. No Brasil, este fato 

remonta de vários anos, sendo tema de discussão até a atualidade. 

Embora a Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977 e a Portaria 2.814, de 29 

de maio de 1998 tratem das infrações e penalidades à legislação 

sanitária federal, o problema persiste. Para que a fitoterapia seja 

considerada alternativa terapêutica racional e científica deve seguir 

critérios de qualidade. Um dos parâmetros principais da qualidade das 

drogas vegetais é a correta identificação das plantas utilizadas. 

Esta dissertação pretende ampliar o conhecimento morto

anatômico e químico de cinco espécies de Passiflora que se destacam 

pelo emprego na medicina popular: P. a/ata Curtis, P.caerulea L., 

P.edulis Sims. forma flavicarpa Degener, P.incamata L. e 

P.quadrangularis L., fornecendo notadamente informações úteis na 

detecção de fraudes ou adulterações, permitindo assegurar a qualidade 

da matéria prima empregada na produção de medicamentos 

fitoterápicos. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura foi subdividida nos itens seguintes: 

aspectos botânicos do gênero Passiflora e família Passifloraceae e, 

aspectos químicos e farmacológicos do gênero Passiflora. As cinco 

espécies tema desta dissertação foram tratadas em itens isolados, 

englobando os aspectos abordados para o gênero e a família. 
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2.1. Aspectos botânicos 

2.1.1 Família Passifloraceae 

A família Passifloraceae consiste de plantas originárias de 

regiões tropicais e subtropicais, compreendendo desde trepadeiras e 

subarbustos até pequenas árvores, sendo que as trepadeiras compõem 

a maioria (Metcalfe, Chalk, 1950; Hutchinson, 1973; Sacco, 1980; 

Burras, 1994; Bernacci, 2003). Bemacci (2003) considera dezenove o 

número de gêneros e quinhentos e trinta o de espécies. Estas plantas, 

geralmente, exibem flores vistosas que atraem diversos tipos de 

polinizadores, tais como, abelhas, vespas, mariposas, borboletas, 

pássaros e morcegos. Suas folhas servem de alimento para as larvas de 

borboletas do gênero Heliconius (Judd et ai., 1999). 

No Brasil ocorrem os gêneros Mitostemma, Dilkea, Tetrastylis e 

Passiflora. O gênero Dilkea é originário do Amazonas e Pará. Tetrastylis 

ocorre nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Mitostemma está presente nos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Sul. Passiflora ocorre em todo o país (Sacco, 1980; 

Sousa, Meletti, 1997). Em São Paulo, ocorrem os gêneros Tetrasty/is e 

Passiflora (Bernacci, 2003). 

2.1.1.1 Morfologia da família 

A família consiste, em sua maioria, de trepadeiras herbáceas ou 

lenhosas, que se fixam por meio de gavinhas, ou apresentam-se como 

subarbustos a árvores pequenas, hermafroditas, dióicas ou 

andromonóicas providas de ramos (sub)cilíndricos, raramente angulados 

ou achatados (Killip, 1938; Bernacci, 2003). As trepadeiras apresentam, 

freqüentemente, gavinhas longas e espiraladas (Krüssmann, 1985). 
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As folhas são alternas, glabras ou pubescentes, simples ou 

compostas (Souza, Meletti, 1997). Quando simples podem se apresentar 

inteiras, lobadas ou partidas e, com freqüência, exibem pecíolos e 

estípulas (Hutchinson, 1973). A margem do limbo foliar é, normalmente, 

inteira, embora em diversas espécies seja denteada ou pectinada. As 

folhas são predominantemente trinérveas ou raramente pentanérveas. As 

nervuras alcançam a margem e, com freqüência, terminam em mucro 

(Killip, 1938). 

As estípulas, quando presentes, podem ser pequenas e decíduas 

ou foliáceas e persistentes (Hutchinson, 1973). Os pecíolos podem ou 

não conter glândulas (Barroso, 1978; Sacco, 1980). A presença ou 

ausência destas glândulas, sua forma, posição e número constituem 

importantes características de diferenciação entre espécies e grupos de 

espécies (Killip, 1938; Ruggiero, 1987). 

As brácteas, de um modo geral, estão sempre presentes, exceto 

em algumas espécies de Plectostemma (Killip, 1938). As inflorescências, 

normalmente, são axilares, formando cimeiras, panículas, racemos, 

pseudoracemos ou fascículos (Sacco, 1980). As flores são 

heteroclamídeas, díclinas ou monóclinas, actinomorfas ou zigomorfas, 

muito vistosas, exibindo coloração branca, verde, vermelha, azul ou 

púrpura (Sacco, 1980; Joly, 1985; Sousa, Meletti, 1997; Judd et ai., 1999; 

Bemacci, 2003). 

O cálice, de tamanho e coloração variável, apresenta forma 

tubular ou aplanada (Killip, 1938). As sépalas são carnosas, raro 

subcoriáceas, livres ou concrescidas na base, imbricadas e em número 

que varia de três a cinco. A forma das sépalas pode ser linear ou ovada 

e, geralmente, apresentam a mesma coloração do cálice (Killip, 1938; 

Sacco, 1980; Sousa, Meletti, 1997; Bhattacharyya, Johri, 1998). 

As pétalas, algumas · vezes podem estar ausentes; quando 

presentes, ocorrem em número que varia de três a oito e mostram 
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consistência membranácea. Geralmente, são imbricadas, livres ou 

concrescidas na base e alternas às sépalas, sendo menores que estas e 

de textura mais delicada. A coloração varia de branca a intensamente 

colorida (Killip, 1938; Hutchinson, 1973; Sacco, 1980; Bhattacharyya, 

Johri, 1998; Bernacci, 2003). 

A corona vistosa é formada por filamentos dispostos em diversas 

séries, situadas entre a corola e o androceu (Hutchinson, 1973; 

Bhattacharyya, Johri, 1998; Judd et ai., 1999). Os aspectos funcionais 

dos componentes da carona foram estudados por Lindman, em 1906 

(Endress, 1994). As duas séries mais internas da corona formam duas 

fimbrias, que circundam e cobrem o disco nectarífero. A posição destes 

componentes foi relacionada ao polinizador da espécie (Endress, 1994). 

Os estames em número de quatro, cinco ou mais, alternos às pétalas 

estão inseridos no hipanto ou podem formar um androginóforo 

(Hutchinson, 1973; Sacco, 1980; Bernacci, 2003). As anteras podem ser 

basifixas, dorsifixas ou versáteis, como em Passiflora. Apresentam dois 

lóculos de deiscência rimosa (Killip, 1938; Hutchinson, 1973; Sacco, 

1980).0 ovário é súpero, bi- a pentacarpelar, unilocular, séssil ou 

estipitado e contém grande número de óvulos de placentação parietal 

(Sacco, 1980; Joly, 1985; Judd et ai., 1999; Bernacci, 2003). Os estiletes 

podem estar dispostos livremente ou unidos somente pela base 

(Cronquist, 1981 ). O estigma apresenta-se capitado, clavado ou em 

forma de disco (Sacco, 1980; Joly, 1985). 

O fruto é, com freqüência, uma cápsula ou uma baga, com 

sementes numerosas, comprimidas e ariladas, de testa óssea. O arilo, 

em forma de saco, é carnoso. O embrião é reto, bem desenvolvido e 

encontra-se embebido em endosperma oleoso (Barroso, 1978; 

Sacco,1980; Cronquist, 1981; Joly, 1985; Bhattacharyya, Johri, 1998; 

Judd et ai., 1999; Bernacci, 2003). 
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2.1.1.2. Anatomia da família 

A folha, geralmente, apresenta-se dorsiventral e, algumas vezes, 

isobilateral como em Adenia, Paropsia, Passiflora e Tryphostemma. Em 

Mitostemma são observadas células compactas na porção central do 

mesofilo (Metcalfe, Chalk, 1950). Os cristais de oxalato de cálcio, 

isolados ou agrupados, ocorrem geralmente nos tecidos parenquimáticos 

(Cronquist, 1981). 

O tipo mais comum de tricoma é o unicelular e unisseriado. 

Tricomas glandulares providos de pedicelos multisseriados ocorrem com 

menor freqüência (Metcalfe, Chalk, 1950; Bhattacharyya, Johri, 1998; 

Judd et ai., 1999). Os tricomas podem ser encontrados em todo o limbo 

foliar mas, freqüentemente, observam-se nas nervuras (Barroso, 1978). 

A epiderme normalmente é uniestratificada. Em Adenia e 

Passiflora é papilosa na face abaxial (Metcalfe, Chalk, 1950). A 

hipoderme ocorre em poucas espécies de Abatia. Com freqüência, os 

estômatos restringem-se à face abaxial e, normalmente, são 

anomocíticos (Cronquist, 1981; Takhtajan, 1997). 

As glândulas do pecíolo ou dos bordos do limbo foliar são 

pluricelulares e plurisseriados (Barroso, 1978). 

2.1.2. Gênero Passiflora 

O gênero Passiflora possui o maior número de espec,es na 

família, cerca de quatrocentas, vinte delas restritas à f ndia, China, 

sudeste asiático, Au~trália, ilhas da Oceania e regiões vizinhas; o 

restante distribui-se dos Estados Unidos ao Chile e Argentina (Sacco, 

1980; Bernacci, 2003). 
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O Brasil, com cerca de cento e vinte espécies, é um dos países 

com maior número de representantes nativos. Em São Paulo, ocorrem 

trinta e sete espécies nativas (Bernacci, 2003). 

2.1.2.1. Morfologia do gênero 

O gênero Passiflora mostra grande variação morfológica, não 

sendo fácil a sua distinção de outros gêneros da família. As espécies de 

Passiflora são hermafroditas ou andromonóicas. As folhas apresentam

se alternas, geralmente simples, inteiras, lobadas ou partidas, com 

nervação trinérvea ou pentanérvea e margem inteira ou serreada, às 

vezes glandular (Ruggiero, 1987, Bernacci, 2003). Os pecíolos exibem, 

com freqüência, glândulas variáveis na forma e em número, que pode ser 

de dois a oito. As estipulas podem estar ausentes ou presentes em 

número de dois, sendo foliáceas e, algumas vezes, pinadas e 

glandulares. As gavinhas são laterais e indivisas, raramente ausentes 

(Ruggiero, 1987). 

As flores são monóclinas, actinomorfas, ocorrendo isoladas ou 

aos pares nas axilas das folhas. Ocasionalmente, observam-se 

inflorescências em racemos, pseudoracemos ou fascículos. Apresentam 

. pedicelo articulado abaixo da base do hipanto e exibem, normalmente, 

três brácteas alternas ou verticiladas, às vezes decíduas (Deginani, 

2001, Bernacci, 2003). O cálice, urceolado, longo ou tubular, possui de 

quatro a cinco lobos estreitos, geralmente, coloridos internamente 

(Hutchinson, 1973). As sépalas, em número de cinco, são carnosas ou 

membranáceas, lineares a amplamente ovadas, persistentes e podem 

ser livres ou unidas na base (Hutchinson, 1973; Barroso, 1978; Sacco, 

1980). As pétalas podem estar ausentes ou presentes em número de 

quatro a cinco. Quando presentes, encontram-se alternas às sépalas, 

com coloração destacada em relação a estas, de consistência que varia 
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de membranácea a carnosa e a pré-floração mostra-se imbricada (Killip, 

1938; Hutchinson, 1973; Sacco, 1980; Deginani, 2001). 

A corona, característica da família, é bem desenvolvida em 

Passiflora, podendo ser simples ou dupla, compreendendo de uma a 

duas séries de numerosos filamentos de formas e colorações 

diversificadas (Deginani, 2001 ). O opérculo origina-se no interior ou 

abaixo da carona e pode apresentar-se membranáceo, liso ou 

pregueado, inteiro, lacerado ou filamentoso (Killip, 1938; Sacco, 1980). O 

anel nectarífero situa-se na base do tubo do cálice, variando de 

arredondado a agudo (Sacco, 1980; Deginani, 2001 ). O límen, quando 

presente, é membranáceo ou carnoso (Killip, 1938; Sacco, 1980; 

Deginani, 2001; Bemacci, 2003). O androceu é isostêmone com, 

geralmente, cinco estames monadelfos, cujos filetes encontram-se 

adnatos ao ginóforo e livres na parte superior (Killip, 1938; Hutchinson, 

1973; Sacco, 1980). As anteras são lineares, ovadas ou oblongas, 

dorsifixas e versáteis (Killip, 1938; Sacco, 1980; Burras, 1994). Os grãos 

de pólen são bicelulares, grandes e são considerados primitivos, do 

ponto de vista filogenético (Deginani, 2001 ). 

O ovário, globoso, ovóide ou fusiforme, é estipitado, súpero e 

unilocular. Encontra-se, geralmente, sobre um ginóforo alongado em 

muitas espécies e curto ou ausente em algumas outras (Killip, 1938; 

Sacco, 1980). Os óvulos numerosos estão presentes em três placentas 

parietais. Os estiletes, em número de três, apresentam estigmas 

capitados, orbiculares ou reniformes (Killip, 1938; Sacco, 1980). 

O fruto, de polpa mucilaginosa, é geralmente uma baga globosa 

ou ovóide, sendo raramente fusiforme. As sementes, geralmente, de cor 

escura, são numerosas e comprimidas, mostrando arilo carnoso ou 

membranáceo (Killip, 1938; Sacco, 1980). 

O caule é obtuso-quadrangular (Freitas, 1985), cilíndrico ou 

subcilíndrico (Sousa, Meletti, 1997). 
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2.1.2.2 Anatomia do gênero 

Os tricomas, em Passif/ora, são unicelulares ou unisseriados, 

podendo exibir extremidades em gancho. Entretanto, em algumas 

espécies, os tricomas são glandulares, apresentando cabeça esférica 

sobre pedicelo multisseriado. Projeções cuticulares são restritas a 

algumas espécies (Metcalfe, Chalk, 1950). 

Os pecíolos, em secções transversais, revelam um conjunto de 

feixes vasculares em forma de círculo, acompanhado por feixes menores 

nas alas. No caule, observa-se periciclo formado por feixes de fibras 

largamente espaçados. (Metcalfe, Chalk, 1950; Freitas, 1985). 

Freitas (1985) e Gattuso et ai. (1996) descrevem mesofilo 

dorsiventral, caule com estrutura eustélica e drusas de oxalato de cálcio 

em espécies medicinais de Passiflora. 

2.2. Aspectos químicos 

As espécies do gênero Passiflora caracterizam-se pela presença 

de flavonóides C-glicosídeos, alcalóides de núcleo harmana e 

glicosídeos cianogênicos (Lutomski, Wrocinski, 1960; Ruggiero, 1987; 

Rehwald et ai., 1994). A atividade sedativa de Passiflora tem sido 

atribuída principalmente aos dois primeiros grupos de substâncias. Os 

flavonóides representam os compostos majoritários, enquanto que os 

alcalóides são encontrados como traços (Rehwald et ai., 1994; Raffaeli et 

ai., 1997; Dhawan et ai., 2004). Os glicosídeos cianogênicos 

ciclopentanóides de Passifloraceae possuem valor taxonômico (Spencer, 

Seigler, 1984). 

Outros constituintes identificados em Passiflora são as a-pironas 

maltol (2-hidroxi-2-metil-4-pirona) e passifloricina, o poliacetileno 
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passicol, as cumarinas escopoletina e umbeliferona (Aoyagi et ai, 197 4; 

Chassagne, Crouzet, 1998; Ulubelen et ai, 1982; Echeverri et ai. (2001 ). 

2.2.1. Flavonóides 

Os flavonóides são quase sempre polifenóis de unidade básica 

de quinze carbonos, incluindo dois anéis aromáticos hidroxilados, ligados 

entre si por um fragmento de três carbonos. Nos flavonóides C

glicosídeos, os açúcares estão diretamente ligados ao núcleo aromático 

por uma ligação C-C, sendo encontrados nas posições 6 e/ou 8. 

Segundo Harborne (1988), aproximadamente um terço do total de 

fenólicos encontram-se nos tricomas. Nas folhas ocorrem como 

glicosídeos em vacúolos de células epidérmicas; com menor freqüência, 

encontram-se na cera epicuticular. Costa (1968) descreve estes 

compostos também nos parênquimas paliçádico e lacunoso. Aceita-se 

que os flavonóides em conjunto com outros polifenóis desempenhem 

papel na proteção contra a herbivoria. Beninger e Abou-Zaid (1997) 

relataram a redução do crescimento e aumento da mortalidade de larvas 

de mariposa (Lymantria díspar) quando se incorporam folhas de Pinus, 

contendo rutina e quercetina 3-glicosídeo, na sua dieta. Geralmente, 

apresentam atividade farmacológica e são de interesse 

quimiotaxonômico, sendo freqüentemente usados como "marcadores" na 

análise de medicamentos fitoterápicos (Oga et ai., 1984; Freitas, 1985; 

Ruggiero, 1987; Moraes et ai., 1997; Pereira et ai., 2000). 

A composição da fração flavonoídica de Passiflora é variável 

conforme a espécie (Ulubelen et ai., 1982; Freitas, 1985; Moraes et ai., 

1995). Menghini e Mancini (1988) verificaram em Passiflora que o teor de 

flavonóides varia com o período vegetativo e o órgão vegetal utilizado. 

Em P.incamata o maior teor em isovitexina foi encontrado nas folhas, nos 

estágios de pré-floração e floração. 
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A figura 1 apresenta algumas estruturas dos flavonóides C

glicosídeos e flavonas encontrados em Passif/ora. Na figura 2 

encontram-se os flavonóis e os flavonóides O-glicosídeos. 

OH O 

Ordem Composto R1 R2 Ra R. 
1 Vrtexina H H Glc H 

2 lsovitexina Glc H H H 

3 Orientina H H Glc OH 

4 lsoorientina Glc H H OH 

5 Chaftosídeo Glc H Ara H 

6 lsochaftosídeo Ara H Glc H 

7 Svertisina Glc CH3 H H 

8 Vicenina-2 Glc H Glc H 
9 Lucenina-2 Glc H Glc OH 

10 Saponarina Glc Glc H H 
11 lsoscoparina-2" -0-13- OCH3 H Soph H 

glicopiranosídeo 
12 Apigenina-6-C-glicosil- H H Glc Ribose 

8-13-a-ribofuranosídeo 

13 Luteolina-6-C- 13-D- H H OH 
quinovosideo quinopiranosil 

14 Luteolina-6-C- 13-L- H H OH 
fucosídeo fucopiranosil 

15 Apigenina H H H H 
16 Luteolina H H H OH 
17 Crisina H H H H 

Glc = glucosil Soph = 
soforosil 

Ara = a-L-arabinopiranosil 

Figura 1. Flavonóides C-glicosídeos e flavonas de Passiflora. 
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R 

H OH 

(18) Canferol R = H (19) Quercetina R = OH 

OH 

HO 

Ordem Substância 

20 Rutina 0-Glu-Rha OH 

21 Hiperosídeo O-Gal OH 

Glu = glucosil Rha = ramnosil Gal = ,B-0-galactopiranosil 

Figura 2. Flavonóis e flavonóides 0-glicosídeos detectados em Passiflora. 

2.2.2. Alcalóides 

Os alcalóides representam o grupo de substâncias com maior 

dificuldade definição pela heterogeneidade química, bioquímica e fisiológica. O 

termo é comumente aplicado a compostos nitrogenados, de origem vegetal que 

são fisiologicamente ativos (Bruneton, 1999). Estes compostos podem ser 
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encontrados em todas as partes de um vegetal, entretanto pode ocorrer 

acúmulo preferencial em alguns órgãos. Geralmente, este acúmulo ocorre em 

tecidos com crescimento ativo, células epidérmicas e hipodérmicas, bainhas 

vasculares e lactíferos. São sintetizados no retículo endoplasmático e 

concentram-se nos vacúolos (Simões et ai., 2000). Sua função no vegetal 

ainda é incerta. O fato de serem tóxicos e, geralmente, amargos leva à 

suposição de proteção contra predadores. No entanto, outras hipóteses 

apontam-nos como produtos de detoxificação de substâncias nocivas 

originadas no metabolismo primário ou ainda como protetores da irradiação 

ultavioleta, visto que núcleos aromáticos são altamente absorventes desta 

radiação (Simões et ai., 1999). 

Os alcalóides harmana, harmina, harmalina, harmol e harmalol foram 

encontrados em espécies de Passiflora. Devido à sua baixa concentração 

somente o uso de técnicas precisas e sensíveis toma possível a detecção 

destes compostos (Slaytor, McFarlane, 1968; Rehwald et ai., 1995). O teor de 

alcalóides também varia conforme o órgão vegetal. Lutomski e Malek (1976) 

avaliando a presença e o teor de alcalóides em diversos órgãos vegetais de 

P.edulis constataram a presença de alcalóides em todos os órgãos desta 

espécie, exceto nas raízes. Adicionalmente, verificaram maior concentração 

destes compostos nas folhas. P.incamata apresentou harmana, harmina, 

harmol, harmalol e harmalina (Poethke et ai., 1970b; Abourashed f:t ai., 2003). · 

P.alata foi estudada por Oga et ai. (1984), que encontraram teor de 0,217 mg 

% de alcalóides no extrato seco das folhas. 

Diversos autores relacionam a atividade farmacológica dos extratos de 

Passiflora à ação conjunta de seus componentes flavonoídicos e alcaloídicos 

(Oga et ai., 1984; Freitas, 1985; Ruggiero, 1987). 

A figura 3 apresenta os alcalóides encontrados em Passiflora. 



CH3 

(22) Harmana 

(24) Harrnina 

H 

H 

(26) Harmalol 

Figura 3. Alcalóides encontrados em Passiflora 

2.2.3 Glicosídeos Cianogênicos 

CH3 

(23) Harmol 

CH3 

(25) Harrnalina 

15 

Glicosídeos cianogênicos são substâncias presentes em certas 

plantas que, após hidrólise, fornecem ácido cianídrico (Harbome, 1988). 

Podem ocorrer em diversos órgãos vegetais sendo considerados uma 
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defesa química da planta contra, por exemplo, larvas de borboletas 

(Wheeler et ai., 2001 ). 

Uma vez que os glicosídeos cianogênicos só ocorrem em 

algumas famílias relacionadas, são usados como marcadores 

taxonômicos. A sua presença em Passifloraceae posiciona esta familia 

junto a Tumeraceae, Malesherbiaceae, Achariaceae e certas espécies de 

Flacourtiaceae (Olafsdottir et ai., 1989). 

Ginocardina, um glicosídeo cianogênico, que possui um anel 2,3-

ciclopentenila e que só havia sido encontrado em espécies primitivas de 

Flacourtiaceae, foi isolado de P.incamata, em 1984, por Spencer e 

Seigler. Com o crescente interesse taxonômico dos glicosídeos 

cianogênicos, muitas espécies de Passiflora têm sido estudadas quanto 

a este aspecto (Spencer e Seigler, 1984). Olafsdottir et ai. (1989) 

demonstraram a diversidade no padrão dos glicosídeos cianogênicos, em 

Passiflora, que abrange desde os derivados de valina ou isoleucina até 

os ciclopentanóides. 

A figura 4 apresenta as estruturas dos principais glicosídeos 

cianogênicos encontrados em Passiflora. 



Ordem 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

Ordem 

(31) 

(32) 

Substância R 

Prunasina H 

Sambunigrina H 

Amigdalina Glc 

Passiedulina H 

Glc = (3-D-glicopiranosil 

Substância 

R1 
bGlc 

Sulfato de tetrafilina B 

Ginocardina 

R1 R2 

H OH 

H OH 

H OH 

OH H 

R 

H 

H OH 

Figura 4. Glicosídeos cianogênicos encontrados em Passiflora. 
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HO (33) Passiflorina 
C02-B -0-Glu 

(34) Maltol 

Figura 5. Substâncias encontradas em Passiflora. 



OH 
OH 

8 OR 

(36) R = H: (3E)-3, 7-dirnetil-3-octeno-1 ,2,6, 7-
tetraol 
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HOH2C••,,, 

(3 5) Quadrangulosídeo 

7 E COOR 

(37) R =H: ácido (2E)-2,6-dimetil-
2,5-heptadienóico 

8 

OH 

(39) R=H: (5E)-2,6-dimetil-5, 7-
octadieno-2,3-diol 

Figura 6. Compostos isolados e identificados em P.quadrangularis. 
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Na tabela 1 estão relacionados os diversos grupos de compostos e/ou 
substâncias encontradas em espécies de Passiflora. 

Tabela 1. Substâncias isoladas e/ou detectadas em Passiflora 

Espécie Orgão Substância Referência 
Spencer et ai. 

folha linamarina•, lotaustralina• (1986) 
P.adenopoda 

chaftosídeo"', isochaftosídeo"' Abourashed et 
a/. (2003) 

P.alata folha 2" -xilosil-vitexina"', vitexina"' Ulubelen et ai. 
orientina• (1982a) 

folha orientina"', isoorientina..,, 
isovitexina..,, vitexina..,, Freitas (1985) 

rutina..,, harrnana+ 
folha vitexina• (traços), isovitexina• Muller et ai. 

{2004) 
folha isoorientina..,, isovitexina"', 

2" - O - ramnosil-vitexina"', 
2" - O - ramnosil- escoparina•, Doyama et ai. 

2" - O - ramnosil-orientina"', (2005) 

quadrangulosídeo•, 
ácido oleanólico-3-soforosídeo• 

P. alato-caerulea folha tetrafilina B•, sulfato de epitetrafilina Seigler et ai. 

B• (1982) 

harrnana •, harrnina •, vitexina"', 
P. allantophyl/a chaftosídeo..,, isochaftosídeo"', Abourashed et 

isoorientina..,, orientina..,, ai. (2002, 2003) 

isovitexina"' 
P.ambigua folha saponarina"' Ulubelen et ai. 

{1982a) 
P.ampullacea chaftosídeo"', isochaftosídeo•, Abourashed et 

isoorientina..,, orientina..,, ai. (2002, 2003)) 
isovitexina"', vitexina• 

P.anfracta orientina..,, isoorientina• Abourashed et 
a/. {2002} 

P. apetala folha passibiflorina • Jaroszewski et 
caule a/. (2002) 

P.biflora folha passibiflorina•, epipassibiflorina • Spencer, Seigler 
(1985) 

isoorientina..,, isovitexina..,, vitexina• Abourashed et 
ai. (2002, 2003) 

folha.caule passibiflorina• Jaroszewski et 
ai. (2002) 
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Espécie Órgão Substância Referência 

P.bryonioides folha, raiz harrnana+, Poethke et ai. 
caule saponaretina•vitexina•, apigenina•, (1970a) 

canferol• 
P.caerulea folha derivados de apigenina• e de Tronchet 

luteolina• (1978) 

folha tetrafilina B•. epitetrafilina B• Seigler et ai. 
(1982) 

tetrafilina B• Jaroszewski, 
Fog (1989) 

folha, caule crisina• Medina et ai. 
(1990) 

isoorientina• Pastene et ai. 
(1997) 

chaftosídeo•, isochaftosídeo•, Abourashed et 
vitexina..,, isoorientina•, isovitexina• ai. (2002, 2003) 

P. calcarata passiflorina..- Bombardelli et 
ai. (1975) 

P. capsularis folha, caule passicapsina• Fischer et ai. 
(1982) 

P. citrina folha passicapsina• Jaroszewski et 
caule ai. (2002) 

P.coactilis vitexina..,, isovitexina• ,orientina..,, Escobar et ai. 
escoporina• (1983) 

P.coccinea folha passicocina • Spencer, Seigler 
(1985) 

P.coliinvauxii folha, caule passibiflorina • Andersen et ai. 
{1993) 

chaftosídeo•, isochaftosídeo..,, Abourashed et 
isoorientina•, orientina•, ai. (2002, 2003) 

isovitexina• 
isoorientina•, vitexina•, harrnina • Abourashed et 

P.coriacea ai. (2002, 2003) 
folha deidaciina •, tetrafilina A•, Olafsdottir et ai. 

tetrafilina B•, epivolquenina•. (1989) 
taractofilina • 

P.cuneata folha passibiflorina • Jaroszewski et 
caule ai. (2002) 

chaftosídeo•. isochaftosídeo•. Abourashed et 
orientina•, isoorientina• ai. (2002, 2003) 

P.cyanea folha 2· - xilosilvitexina• Ulubelen et ai. 
(1981) 
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Espécie O!]lãO Substância Referência 

P.discophora chaftosídeo•. isochaftosídeo•, Abourashed et 

isovitexina• ai. (2002) 

P.edulis folha passiflorina..- Bombardelli et 
ai. {1975} 

prunasina• Spencer, Seigler 
{1983} 

folha orientina•. isovitexina•. Freitas (1985) 

vitexina• , isovitexina•, 
harrnana+ 

sambunigrina•. amigdalina• Chassagne, 
Crouzet {1996} 

fruto j3-rutinosídeo-(R)- rnandelonitrila -a- Chassagne, 
L-ramnopiranosil-13-D- Crouzet (1998) 

glucoeiranosídeo• 
folha 6-C-chinovosídeo•, Marecket 

6-C-fucosídeo• al.(1991) 

folha vitexina•. isovitexina•. Petryet ai. 
isoorientina•. orientina• (2001) 

harrnana •, harmina •, harmalina • Abourashed et 
a/. {2003} 

P.edulis var. chaftosídeo•, isochaftosídeo•, Abourashed et 
golden nugget orientina• ,isovitexina•,isoorientina• a/. (2002, 2003) 

P.filipes chaftosídeo•. isochaftosídeo•, Abourashed et 
orientina• ,isovitexina• ,isoorientina• a/. (2002, 2003) 

folha passiflorinaT Echeverri, 
P.foetida Suarez{2001) 

semente tetrafilina A•, tetrafilina B•. sulfato Andersen et ai. 
de tetrafilina B •, deidaclina• (1998) 

volguenina•. 
chaftosídeo•. isochaftosídeo, Abourashed et 

isoorientina•. isovitexina•. ai. (2002, 2003) 

orientina•, vitexina• 
P.foetida var. folha flavonóides C-glicosídeos4 Ulubelen et ai. 

hise_ida {1982b} 
P.foetida var. folha flavonóides C-glicosídeos• Ulubelen et 

hibiscifolia a/.(1982b} 
harmina+ Abourashed et 

ai. {2003} 
P.foetida var. harmol +, harrnana •, harmalina •, Abourashed et 
gossipifoloia harmina+ a/. (2003) 

chaftosídeo•, isochaftosídeo•. Abourashed et 
P.gilbertiana isoorientina•, orientina•. a/. (2002, 2003) 

isovitexina• 
Jaroszewski et 

P.guatemalensis folha, caule pass!guatemalina• a/. (2002) 
harmalol +, harmina •, harmol+, Abourashed et 

harmalina •, harmana+ a/. (2003) 
P.graci/is chaftosídeo•, isochaftosídeo•, Abourashed et 

isovitexina•, vitexina• a/. (2002) 
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Espécie Órgão Substância Referência 
P. herbertiana folha deidaclina•. epivolquenina•. Jaroszewski 

caule taradofilina•, tetrafilina• (2002) 
P.holosericea orientina•. vitexina• Abourashed et 

ai. (2002) 
tetrafilina B • Jaroszewski, 

P.hybrida folha Fog {1989) 
harmalol+, harmol+, harmana+, Abourashed et 

harmalina+, harmina+ ai. (2003) 
Glotzbach, 

P.incamata folha, saponarina•, saponaretina•, Rimpler 
caule vitexina•, homoorientina• (1968) 

harmana +, harmalina +, harmalol +, Poethke et ai. 
harmina+ (1970a) 

apigenina•. luteolina•. quercetina•. Gavasheli et ai. 
canferol• (1974) 

maltol• Aoyagi et 
a/.(1974) 

vitexina•, isovitexina• Lutomski et ai. 
(1960) 

folha ginocardina• Spencer, Seigler 
(1984) 

folha vitexina•, isovitexina•, Freitas (1985) 
orientina•, isoorientina•, 

harmana+ 
vitexina•, isovitexina• Pietta et ai. 

(1989) 
chaftosídeo•,isochaftosídeo•, Geiger, Markhan 

isovitexina•, isoorientina•. (1986) 
vicenina•. isovitexin-2· -0-13-

glucopiranosídeo•, isoorientin-2· -0-
f½)lucoeiranosídeo• 

chaftosídeo•, isochaftosídeo•, Qimin et 
isovitexina-2" - O-~ al.(1991) 

glucopiranosídeo•, isoorientin-2· -0-
f½)lucoeiranosídeo• 

svertisina•, isovitexina•, Rehwald et 
isoorientina•, chaftosídeo•, al.(1994) 

isochaftosídeo• 
isoscoparin-2" -0-glucosídeo• Rhaman et 

al.(1997) 
harmalol +, harmol +, harmana +, 

harmalina •, harmina •, Abourashed et 
chaftosídeo•, isochaftosídeo•, ai. (2002, 2003) 

isoorientina•. orientina•, 
isovitexina•. vitexina• 

P. indecora folha passibiflorina• Jaroszewski et 
caule ai. (2002) 

P.laurifolia orientina•, vitexina•, harmalina •, Abourashed et 
hannina+ ai. (2002, 2003) 
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Espécie Órgão Substância Referência 

P.manicata isoorientina•, orientina•, Abourashed et 
isovitexina•, vitexina•, harmalina •, ai. (2002, 2003) 

hannina• 

P.menisperrnifolia folha vitexina•, orientina•, luteolina-7-fl-D- Ulubelen et ai. 
glicosídeo•, esculetina• (1981) 

harmana •, harmalina • Abourashed et 
ai. (2003) 

P.multiflora harmana •, harmalina •, harmina• Abourashed et 
a/. (2003) 

P.oerstedii folha 2· -xylosilvitexina• Ulubelen et ai. 
(1981) 

P.palmeri folha isovitexina•, isoscoparina•, 
quercetina 7,3'-dimetileter•, Ulubelen et ai. 

vitexina•, quercetina•, (1984) 

apigenina 7-glicosídeo•, luteolina•, 
isoorientina•, 

vicenin-2, 6-rnetoxi-canferol• 

P.pavonis folha isoorientina 4'-Jl-D-glicosídeo• McConnick., 
isovitexina•. isoorientina•, Mabry 
luteolina 7-13-0-glicosídeo• (1981) 

P.pendens folha linamarina, lotaustralina•, Spencer et ai. 
linustatina•, neolinustatina• (1986) 

P.perfoliata folha a-hidroxinitrila Fischer et 
al.(1982) 

passibiflorina• Jaroszewski et 
a/. (2002) 

harmana •, harmalina •, harmina •, Abourashed et 
isovitexina• ai. (2002, 2003) 

P.pittieri folha isovitexina•, vicenina•, Ulubelen et ai. 
chaftosídeo•. isochaftosídeo•, 2·- (1982a) 

xylosilvitexina•. luteolina-7-0-
glicosídeo• 

P.platiloba chaftosídeo•, isochaftosídeo•, Abourashed et 
isoorientina•, orientina•, ai. (2002, 2003) 

isovitexina•. vitexina• 

P.pulchella folha, saponarina•, saponaretina•. Glotzbach, 
caule vitexina•, hornoorientina• Rimpler 

!1968! 
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Espécie Õ!:9ãO Substância Referência 
saponarina•, saponaretina•, Glotzbach, 

P. quadrangularis folha.caule vitexina• Rimpler 
{1968} 

folha vitexina•, orientina•, Freitas (1985) 
isovitexina•, isoorientina•, 

harmana• 
folha Quadrangulosídeo• Orsini et ai. 

{1986} 
fruto (3E)-3, 7-dimetil-3-octano- Osório et 

1,2,6,7-tetraol; ácido (2E)-2,6- al.(2000) 
dimetil-2,~heptadienóico•; 
(2E)-2,6-dimetil-2.~ 
heptadienóico P-D-
glucopiranosil éster•; 
(SE)-2,6-dimetil-5, 7-octadieno-

2,3-diol; (3E)-3, 7-dimetil-3-
octeno-1,2,6, 7-tetrol• 

folha tetrafilina B Jaroszewski,Fog 
{1989} 

Abourashed et 
P.racemosa harmalina •, harmina • ai. (2003) 

folha tetrafilina B• Jaroszewski, 
Fog {1989} 

P.rubra harmana •, harmalina •, harmina • Abourashed et 
ai. {2003) 

P.sanguinolenta folha isovitexina•, luteolina•, Ulubelen, Mabry 
luteolina 7-0-galactosídeo•, (1983) 
xilosilvitexina•, apigenina•, 
aeigenina 7-0-glicosídeo• 

chaftosídeo•, isochaftosídeo•, Abourashed et 
P. serratffolía isoorientina•, orientina•, ai. (2002, 2003) 

folha vitexina•, isovitexina•, Ulubelen, Mabry 
orientina•, 2· -xilosilvitexina•, (1980) 

2" -xilosilisovitexina• 
lucenina•, carlinosídeo•, 

P.sexflora folha isoviolantina•, chaftosídeo•, McCormick, 
vicenina•, isochaftosídeo•, Mabry (1982) 

orientina•, isoorientina•, vitexina•, 
isosveriajaponina•, luteolina•, 

isosvertisina•, svertiajaponina•, 
luteolina-7-0-glicosídeo•, aurona• 

harmol •, harmana •, harmina • , Abourashed et 
chaftosídeo•, isochaftosídeo•, ai. (2002, 2003) 

isoorientina•, isovitexina• 
P. talamancensis folha passibiflorina•, epipassibiflorina• Spencer, Seigler 

{1985} 
Spencer, Seigler 

P.trffasciata folha passitrifasciatina• (1985) 
Olafsdottir et ai. 

{1991} 



Espécie 

P.trinervia 

P. warmingii 

Orgão 

folha 

folha 

folha 

Substância 
vitexina•. isovitexina•. 

luteolina -7-0-galactosídeo•, 
esculetina• , isoorientina• 

linamarina• 

epilotaustralina• 
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Referência 

Ulubelen, Mabry 
(1983) 

Fisher et 
a/.(1982) 

Spencer et ai. 
(1986) 

Olafsdottir et ai. 
(1989) 

.., Flavonóide , + Alcalóide, • Glicosídeo cianogênico, • Monoterpeno, • a-Pirona 
,.. Glicosídeo triterpênico 

2.3. Aspectos farmacológicos e usos 

Na medicina popular, algumas espécies de Passif/ora 

apresentam diversos empregos. P.laurifolia L., em Trinidad, é usada no 

tratamento de palpitações cardíacas de origem nervosa (Raintree 

Nutrition, 1999). Nas ilhas Mauricius, a decocção das folhas de 

P.suberosa L. é empregada em banhos para tratar dermatites. Egg 

(1999), relata o uso popular de diversas espécies de Passiflora no Peru. 

Entre elas está P.ligularis Jussieu, cujos frutos são empregados contra 

febre amarela e como antihelmínticos, e as folhas, sob fonna de tintura 

ou infusão, são usadas como febrífugas, estomacais e hemostáticas. 

P.laurifolia L., no mesmo estudo, apresenta uso das folhas contra febre 

amarela e no tratamento de diabetes, além de ser considerada 

antidiarreica e antihelmíntica. O cozimento da raiz de P.mollissima (HBK) 

Bailey é empregado contra distúrbios das vias urinárias, e as folhas e 

raízes são vennífugas (EGG, 1999). 

· O uso consagrado de Passiflora como sedativo e tranqüilizante 

na medicina popular é antigo. Em 1867, Phares (citado em Vale, Leite, 

1983), destacou a propriedade sedativa da folha desta planta e, em 

1904, Stapleton (citado em Vale, Leite, 1983), empregou o extrato de 

folhas para o tratamento clínico de insônia. Entretanto, ainda não foram 
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determinados os constituintes químicos responsáveis pelas propriedades 

farmacológicas, existindo controvérsia entre os pesquisadores (Aoyagi et 

ai., 1974; Vale, Leite, 1983; Petry et ai., 2000; Dhawan et ai.; 2001a). Os 

compostos considerados ativos são os flavonóides, os alcalóides e um 

derivado de pirona, o maltol (Dhawan et ai., 2004). 

Pletscher, em 1959 (citado em Oga, 1984), verificou a ação 

inibitória que os alcalóides harmina e harmalina exerciam na 

monoaminooxidase (MAO). A MAO é uma enzima que degrada a 

serotonina, neurotransmissor envolvido nos estados de 

ansiedade/depressão. Baixos níveis de serotonina são apontados como 

uma das causas da ansiedade e da depressão. A inibição da MAO eleva 

os níveis deste neurotransmissor no sistema nervoso central e, 

conseqüentemente, auxilia o tratamento da ansiedade (Ballone, 2001). O 

teor de alcalóides em Passiflora tem-se mostrado reduzido, da ordem de 

O, 1 ppm, fato que gera dúvidas de serem estes os constituintes 

responsáveis pela ação ansiolítica do maracujá (Rehwald et ai., 1994). 

Desta forma, o alvo das pesquisas sobre constituintes bicativos de 

Passiflora passou a ser os flavonóides. 

O flavonóide crisina apresentou afinidade pelos receptores 

benzodiazepínicos centrais e periféricos no estudo realizado por Medina 

et a/.(1990), em camundongos. Crisina e apigenina foram estudadas por 

Zanoli et ai. (2000) em relação à sua ação sobre o sistema nervoso 

central. A propriedade ansiolítica de crisina foi relacionada a uma 

ativação do receptor benzodiazepínico. Embora o estudo não tenha 

proposto o mecanismo de ação da apigenina, relata que ambos 

flavonóides são igualmente potentes na redução locomotora de ratos, em 

doses maiores que 25 mg/kg. 

Prabhakar et ai. (1981) avaliando a ação farmacológica de 

vitexina, verificaram atividade antiinflamatória, antiespasmódica e 

hipotensora em diversos animais de laboratório. 
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Murcia et ai. (2001) ressaltaram a importância do gênero 

Passif/ora como fonte de flavonóides, tais como crisina, apigenina, 

quercetina, canferol, relacionados a atividades antioxidantes, 

imunomoduladoras, ansiolíticas e antitumorais. No estudo de Calderone 

et ai. (2004) os flavonóides apigenina, luteolina e crisina apresentaram 

atividade vasodilatadora, in vitro. 

Outras espécies, além das já reconhecidas como medicinais, têm 

sido consideradas promissoras fontes de fármacos. P.tetranda Barlcs ex 

DC., por exemplo, possui atividade contra Escherichia coli, Bacillus 

subtilis, Pseudomonas aeroginosa, e · citotoxicidade para células 

leucêmicas (Nicolls et ai., 1973; Perry et ai., 1991). 

2.4 Toxicidade 

A toxicidade de espécies de Passiflora tem sido atribuída aos 

glicosídeos cianogênicos. P.adenopoda provoca intoxicação devido à 

presença desses compostos no pericarpo e arilo de frutos imaturos, bem 

como em caules primários, pecíolos, brácteas e estipulas (Saenz, 

Nassar, 1972). Sousa et ai. (1991) atribuíram a toxicidade à aglicona 

cianogênica prunasina, presente em frutos imaturos de Passiflora. 

Também alertaram para o risco do uso de doses exageradamente altas 

do chá das folhas de P.alata, pois poderiam causar intoxicação 

cianídrica. Entretanto, segundo Morton (1987) estas substâncias são 

encontradas na polpa dos frutos, em todos os estágios de 

desenvolvimento, mas o teor é maior nos frutos muito jovens. Os frutos 

maduros empregados para consumo, segundo a autora, apresentam 

nível tão baixo destes compostos que não seriam mais significativos 

toxicologicamente. 



2.5. Passíflora a/ata Curtis 

Figura 7. Ramo florido de Passif/ora a/ata Curtis (www.flora:. 
toskana. de/ .. ./Passiflora _ ai ata _g .jpg) 
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Passiflora a/ata Curtis já foi atribuída a outros dois autores: Aiton e 

Dryander. O engano de autoria desta espécie originou-se com Killip 

(1938) que considerou a descrição feita por Dryander (1789)-em Aiton's 

Hortus Kewensis. Entretanto, esta espécie foi, na verdade, descrita por 

Curtis, em 1788, no Botanical Magazine, e assim consideram que este 

autor deva prevalecer (Bernacci et ai., 2003). Como sinônimos constam 

P. a/ata Dryand, P. a/ata var. /afifo/ia (DC) Mart., P. /afifo/ia DC e P. 

phoenicia Lindl. (Missouri Botanical Garden, 2005). 

Trepadeira robusta, provavelmente originária do Brasil, muito 

cultivada por suas flores vistosas e perfumadas (Fig . 7), apresenta fruto 

de polpa doce, de odor forte e agradável. Devido ao formato de seu fruto 

é conhecida como "maracujá-pera" (Sousa, Meletti, 1997). 

Espécie heliófita e higrófila, comum nas capoeiras, borda e 

interior de florestas, cerrados e restingas litorâneas, ocorre no Equador, 

Peru, Paraguai e Argentina. No Brasil constam registros no Pará, da 

Bahia ao Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste. É uma das espécies de 
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Passifloraceae de maior importância econômica pelo emprego dos frutos 

como alimento e pelo extrato das folhas utilizado em diversos · 

medicamentos fitoterápicos (Bernacci, 2003). Na medicina popular, as 

folhas e frutos são empregados como calmante, diurético, 

antihipertensivo, antiasmático e para tratamento de hemorróida (Grandi 

et ai., 1989). 

As folhas desta espécie foram inscritas na Farmacopéia 

Brasileira, nas duas primeiras edições. Freitas (1985) apresentou os 

aspectos morto-anatômicos e determinou, por densitometria, o teor 

flavonoídico (44,8 µg/100mg) do extrato seco de suas folhas. Petry et ai. 

(1998) relataram teor de 0,55 % (w/w) de flavonóides expressos em 

apigenina nos órgãos aéreos. Paris et ai. (2002) obtiveram 1,90 % (w/w) 

de flavonóides totais, em apigenina, no extrato aquoso das folhas e 

verificaram a presença de saponinas. 

Ulubelen et ai. (1982a) relataram a presença de vitexina, 2"

xilosil-vitexina e orientina em extrato de folhas de P.alata. Freitas (1985) 

constatou a ocorrência de manchas coincidentes a orientina, isoorientina, 

isovitexina, vitexina, rutina e harmana na análise cromatográfica em 

camada delgada do extrato de suas folhas (Fig. 1 ). 

Oga et ai. (1984) observaram que o extrato de folhas de P. a/ata, 

nas doses de 75 e 150 mg/kg, potencializou o sono induzido pelo 

pentobarbital em ratos, aumentou o tempo de latência na convulsão 

provocada por estricnina e diminuiu a atividade motora espontânea em 

ratos. Petry et ai., em 2001, comprovaram atividade ansiolítica do extrato 

hidroetanólico das folhas em animais de laboratório. 

Doyama et ai. (2005) avaliando os efeitos do extrato de folhas de 

P.a/ata em relação a parâmetros bioquímicos, em ratos, não observaram 

modificação significativa da concentração de lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL), mas alteração do metabolismo lipídico, com aumento 

do nível de lipoproteínas de alta densidade (HDL), sem modificação da 
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concentração de colesterol total. No mesmo estudo, os autores isolaram 

e identificaram as saponinas triterpênicas, quadrangulosídeo e ácido 

oleanólico-3-soforosídeo e, os flavonóides 2"-0-ramnosil-vitexina, 2"-0-

ramnosil-escoparina, 2"-0-ramnosil-orientina, isoorientina e isovitexina, 

empregando espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear 

de próton e de carbono. 

Quanto à toxicidade, Oga .ef ai. (1984) verificaram que o ,extrato 

de suas folhas causou depressão profunda e morte, em doses acima de 

400 mg/kg em camundongos. A DLS0, nesta pesquisa, foi estimada em 

456 mg/kg. 

Giavina-Bianchi ef ai. (1997) alertaram para o risco de 

desenvolvimento de asma e rinite ocupacional em manipuladores de 

farmácia que trabalham com extratos de P.alata. Em seu estudo foi 

verificada sensibilização in vivo e in vifro causada pelos extratos desta 

planta. 

2.6. Passiflora..caeru/ea L. 

Figura 8. Passinora caerulea L. (www.plantimag.de/dat/0207225.html) 
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Passiflora caerulea, trepadeira glabra, desenvolve-se em borda e 

interior de matas (Fig. 8). É nativa da América do Sul, sendo encontrada 

no Paraguai, Uruguai e Argentina. No Brasil, ocorre nos estados de 

Ceará, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

(Sacco, 1980). Como sinônimos encontram-se P. caerulea var. regnellii 

Mast., P. chinensis hort. ex Mast., P. loureirii G.Don (Missouri Botanical 

Garden, 2005). 

O · "maracujá de flor azul" (do latim, caerulea = azul), muito 

cultivado como ornamental no sul do Brasil e norte da Argentina, tem 

seus órgãos aéreos empregados como ansiolítico, diurético e 

emenagogo na Argentina, Peru e Uruguai (Medina et ai., 1989; Gupta, 

1995; Gattuso et ai., 1996; Pastene et ai., 1997). Na Argentina, a infusão 

da raiz é empregada como antihelmíntica e antiinflamatória. No Uruguai, 

utilizam-se os frutos ou infusões das folhas para tratar da icterícia, 

escorbuto e disenteria (Gupta, 1995). Esta espécie, cujas folhas foram 

caracterizadas morfo-anatomicamente por Gattuso et ai. (1996), é citada 

como falsificação de P. incamata pela Farmacopéia Européia (1996). 

Harmana (Lõhdefink, Kating, 1974), derivados de apigenina e de 

luteolina (Tronchet, 1978), crisina, orientina (Medina et ai., 1990; Pastene 

et ai., 1997), vitexina, isoorientina, isovitexina, chaftosídeo, 

isochaftosídeo (Abourashed et ai., 2003), e glicosídeos cianogênicos tem 

sido identificados principalmente em folhas da espécie (Jaroszewski, 

Fog, 1989). Nos órgãos aéreos tem sido relatada a presença de 

neohesperidina, ácidos cafeico, clorogênico, p-cumárico e ferúlico e 

umbeliferona (Gupta, 1995). 

Pastene (1997), empregando análise cromatográfica em camada 

delgada de alta eficiência (HPTLC), determinou o teor de flavonóides de 

1,21%, expressos em isoorientina, nesta espécie. 
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Poucos trabalhos referentes à sua atividade biológica são 

encontrados na literatura. Medina et ai., em 1990, isolaram e 

identificaram crisina. Verificaram a ligação deste . flavonóide aos 

receptores benzodiazepínicos, in vitro, e administrando por via 

intracerebroventricular em camundongos, . na dose de 50 mg/kg, 

observaram ação atividade anticonvulsivante e miorrelaxante. 

Gupta (1995) relata ação antimicrobiana em Aspergillus 

fumigatus, Epidermophyton f/ocosum, Microsporum cookei, M. canis, 

Streptomyces olivaceus e Candida albicans. A infusão das folhas mostra 

atividade calmante, diminui a pressão arterial e ativa a respiração. Em 

doses elevadas provocam inicialmente vômitos e convulsões, podendo 

levar à morte. Essa informação contradiz o estudo de Alvarez et ai. 

(1990) que administraram doses, do extrato dos órgãos aéreos de 

P.caerulea, 20 a 40 vezes superiores àquelas usadas em humanos, por 

via oral e parenteral em ratos. Os animais foram observados por 14 dias 

e não apresentaram reações de toxicidade. 

Zacchino et ai. (1997) avaliando a fração etanólica e a fração 

alcaloídica de folhas de P. caerulea em ratos, em doses três vezes 

superiores à utilizada na medicina popular Argentina, não verificaram 

qualquer efeito adverso. No ensaio de toxicidade crônica, ministrando o 

extrato etanólico diariamente, por via oral, em doses equivalentes às 

usadas por seres humanos, registraram alterações persistentes na 

atividade espontânea dos ratos após 30 dias. Somente a fração 

alcaloídica deste extrato causou alteração do comportamento dos 

animais. 



2.7. Passiflora edulis Sims. forma flavicarpa O. Degener 

Figura 9. Ramo florido de Passiflora edulis Sims.fo. flavicarpa O.Deg. 

(www.cjb.unige.ch/) 
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Passíf/ora edulis é conhecida popularmente por maracujá-roxo, 

maracujá-azedo, maracujá-do-mato. A sua mutante, P.edulis L. forma 

flavicarpa Degener, denominada de maracujá-amarelo, diferencia-se do 

maracujá-roxo pelas folhas e flores ligeiramente maiores, flores mais 

pigmentadas, gavinhas avermelhadas e frutos mais atraentes, redondos 

a ovais, maiores e menos fragrantes (Fig. 8). Outra diferença entre as 

duas plantas é a época e hora da floração. P. edu/is forma flavicarpa é 

diurna, enquanto a outra é parcialmente noturna(www.ciat.cgiar.org). 

Trepadeira, glabra até pubescente, ocorre em todo o Brasil, onde 

provavelmente é nativa, no Paraguai, norte da Argentina, Jamaica, 

algumas ilhas das Índias Ocidentais, na América Central, norte da 

Venezuela e Equador. Em São Paulo ocorre no sudeste do Estado 

(Bernacci, 2003). 

Espécie heliófita e higrófila é comum na borda de matas, em 

florestas perturbadas, em florestas intactas, cerrados e escrube, em 
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solos bem drenados ou encharcados (Bernacci, 2003). Economicamente 

é a principal espécie de Passiflora, muito cultivada nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil para produção de frutos usados para obtenção de 

suco (Sacco, 1980; Sousa, Meletti, 1997). Como sinônimos constam 

Passif/ora edulis var. venvcifera (Lindl.) Mast. e Passif/ora venvcifera 

Lindl. (Missouri Botanical Garden, 2005). 

Sob o aspecto fitoquímico, passiflorina (Bombardelli et ai, 1975), 

prunasina (Spencer, Seigler, 1983), orientina, vitexina, isovitexina 

(Freitas, 1985; Petry et ai., 2001), harmana, harmina, harmalina (Freitas, 

1985; Abourashed et ai., 2003), sambunigrina, amigdalina (Chassagne, 

Crouzet, 1996), 6-C-chinovosídeo e 6-C-fucosídeo (Mareck et ai., 1991) 

foram detectados ou identificados nas folhas desta espécie. Nos frutos foi 

identificado o f3-rutinosídeo-(R)-mandelonitrila-a-L-ramnopiranosil-f3-D

glucopiranosídeo (Chassagne, Crouzet, 1998). Compostos sulfurados 

(Engel, Tressl, 1991 ), vários sesquiterpenos, cumarina, ácidos cafeico, 

clorogênico e p-cumárico, hesperidina, neohesperidina, quercetina, f3-
sitosterol, estigmasterol, prunasina, rutina, passicol (Nicolls et ai., 1973), 

umbeliferona, 1,3,4,5,6,7 hexahidro,7,7-dimetil-1-propan-2-onil 

isobenzofurano, diidroedulan 1, edulan li, diidroedulan (Naf et ai., 1977, 

Gupta, 1995) também tem sido identificados na espécie. 

Popularmente tem sido empregada para tratar sintomas de 

alcoolismo, ansiedade, insônia, enxaqueca, bronquite e asma. (Maluf et 

ai., 1991; Gupta, 1995).0 decocto das folhas é usado como diurético 

(Almeida, 1993; Gupta, 1995). Gupta (1995) descreve o uso das folhas 

frescas no tratamento da hipertensão ou para induzir a diurese. As 

folhas, quando fragmentadas, podem ser aplicadas topicamente para 

auxiliar no tratamento de tumores hemorroidários (Almeida, 1993). No 

Peru, a infusão das folhas é empregada popularmente como sedativa e 

relaxante muscular (Egg, 1999). 
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Vale e Leite (1983) demonstraram a atividade depressora geral 

do sistema nervoso central, empregando extrato aquoso de folhas de 

P.edulis f. f/avicarpa, preparado de forma semelhante ao chá utilizado 

popularmente. Administraram doses de 20 e 40 mg/Kg em 

camundongos. Resultados como redução . da temperatura corporal, 

indução ao sono, potencialização da ação hipnótica do pentabarbital e de 

depressores como a morfina, foram obtidos neste ensaio. Atribuíram tais 

atividades a constituintes de natureza proteica. 

Maluf et ai. (1991) avaliaram os efeitos sedativos e hipnóticos do 

extrato de folhas de P.edulis, em voluntários e em animais (ratos e 

camundongos). Não verificaram efeitos sedativos e hipnóticos nos 

voluntários e nos animais, mas observaram ação depressora não 

específica sobre o sistema nervoso central. Estes mesmos autores 

pesquisaram a toxicidade do extrato das folhas em voluntários, utilizando 

um chá a 10% (p/v), semelhante ao usado popularmente. Observaram 

que quatro dos nove voluntários apresentaram, um dia após a ingestão, 

indícios de toxicidade no tecido pancreático. Outros voluntários 

mostraram alterações que sugeriam disfunção hepatobiliar e aumento no 

nível de ácido úrico. 

Petry et ai. (2001) realizaram um estudo comparativo da ação 

farmacológica de P.alata e P.edu/is. A atividade ansiolítica de P.edu/is foi 

observada nas doses de 50, 100 e 150 mg/Kg, enquanto que P.alata 

apresentou a mesma ação apenas nas doses de 100 e 150 mg/Kg. 

Outras atividades tem sido avaliadas. O extrato etanólico da 

planta inteira não apresentou atividade antivirai contra o vírus de 

Coxsackie, herpes tipo 1, sarampo, pólio tipo 1 (Vanden Berghe et ai., 

1978). O extrato hidroalcoólico de folhas frescas, administrado em ratas 

por intubação gátrica evidenciou fraco efeito cronotrópico negativo 

(Ribeiro et ai., 1986) e atividade diurética (Ribeiro et ai., 1988). 
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2.8. P,assiflora incarnata L. 

Figura 1 O. Passiflora inca mata L. 

(www.fo.bio.utk.edu/ .. ./Plants. week/oassionflower. htm) 

Passiflora incamata, dentre as cinco plantas escolhidas, é a mais 

estudada. Segundo Killip (1938), esta espécie decídua,_ nativa do 

sudoeste dos Estados Unidos, muito cultivada pela beleza das flores, é 

encontrada em campos, apreciando solos úmidos (Fig. 1 O) . Como sinônimos 

constam: Granadilla incarnata (L.) Medik; Passiflora incarnata fo. alba 

Waterf.; Passiflora incamata Ker.Gawl.; Passif/ora incarnata var. 

integriloba D. .. C.; Passif/ora incamata var. major Sweet (Missouri 

Botanical Garden, 2005). 

Suas propriedades sedativas tem sido descritas há muito tempo. 

Em 1867, pesquisadores americanos indicaram-na para o combate da 

insônia e das perturbações nervosas relacionadas à menopausa 

(Soulimani et ai., 1997). Em 1904, Stapleton descreve seu uso em 



38 

pacientes neurastênicos e histéricos (Ruggiero, 1987; Freitas, 1985; 

Maluf et ai., 1991 ). 

Embora a composição química e o teor flavonoídico mostrem 

considerável variação em diversos estudos, observa-se que P.incamata 

contém C-glicosídeos de apigenina e de . luteolina. Os flavonóides 

identificados em P.incamata foram apigenina, luteolina, quercetina, 

canferol (Gavasheli et ai., 1974), vitexina, isovitexina (Glotzbach, 

Rimpler, 1968; Lutomski et ai., 1981; Geiger, Markhan, 1986; Pietta et ai., 

1986; Rehwald et ai., 1994; Abourashed et ai., 2003), orientina, 

isoorientina (Abourashed et ai., 2003), chaftosídeo, isochaftosídeo, 

svertísína (Rehwald et ai., 1994), vícenína-2, isovitexina-2"-O-~

glicopiranosídeo, isoorientina-2" -O-(3-glicopiranosídeo (Geiger, Markhan, 

1986; Qimin et ai., 1991), crisina (Zanoli et ai., 2000) e isoscoparina-2·-0-

glicosídeo (Rhaman et ai., 1997). Menghini et ai. (1993), em análise 

qualitativa dos flavonóides desta espécie, encontraram maior teor em 

isovitexina. 

Os alcalóides identificados nesta espécie foram harmina, harmana, 

harmol, harmalina e harmalol (Poethke et ai., 1970a; Abourashed et ai., 

2003). Alcalóides indólicos, como harmol, harmalol, harmana, podem 

ocorrer, conforme a origem e a maturidade da planta (Lõhdefink, Kating, 

1974; Brasseur, Angenot, 1984). Estes alcalóides, entretanto, não têm 

sido detectados em amostras comerciais (Rehwald et ai., 1995). A 

benzopirona maltol foi identificada por Aoyagi et ai. em 197 4. O 

glicosídeo cianogênico ginocardina foi isolado por Spencer e Seigler em 

1984. 

Lutomsky e Wrocinski, em 1960, avaliando essa espécie química 

e farmacologicamente, verificaram maior atividade sedativa do extrato 

contendo flavonóides e alcalóides. 

Pletscher, em 1959 (Oga et ai., 1984), observou que os 

alcalóides harmina e harmalina, isolados de P.incamata, inibem a 
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monoaminooxidase e atuam como estimulante central. Aoyagi et ai. 

(1974) atribuíram os efeitos depressores como sendo resultantes da 

presença de maltol em P. incamata. Segundo os autores, esta 

substância poderia mascarar o efeito estimulante dos alcalóides 

presentes. Neste ensaio, foi observado que o maltol potencializa o sono 

induzido por hexobarbital, apresenta ação anticonvulsivante e inibe a 

atividade motora espontânea em camundongos. Mas, Soulimani et ai. 

(1997) estudaram o efeito conjunto de maltol-alcalóide e não verificaram 

alterações na ação ansiolítica. 

Speroni e Minghetti (1988) estudaram um extrato hidroetanólico 

preparado com órgãos aéreos de P.incamata, em ratos. A dose 

administrada por via oral foi de 160 mg/kg e de 50 mg/kg por via 

intraperitoneal. Verificaram aumento do limiar de sensibilidade em ambas 

vias de administração e, observaram o prolongamento significativo do 

tempo de sono induzido por pentobarbital, alteração da atividade 

locomotora e ação anticonvulsivante · na administração por via 

intraperitoneal. O extrato foi fracionado e as frações obtidas foram 

usadas nos mesmos estudos farmacológicos do extrato hidroetanólico. 

As frações lipofílica e hidrofílica mostraram-se ativas. 

Soulimani et ai. (1997) administraram extratos hidroalcoólicos e 

aquosos liofilizados de órgãos aéreos de P.incamata, em camundongos, 

por via intraperitoneal. Na dose de 400 mg/kg, verificaram atividade 

ansiolítica do extrato hidroalcoólico e sedativa para o extrato aquoso, 

empregando testes comportamentais que determinam ação sedativa e 

ansiolítica. 

Em 2000, Zanoli et ai. verificaram que crisina, flavonóide 

presente em P.incamata, administrada intraperitonealmente em ratos na 

dose de 1 mg/kg apresentava ação ansiolítica, e na dose de 25 mg/kg 

reduzia a atividade locomotora. 
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Em 2001, Akhondzadeh et ai. organizaram um ensaio duplo cego, em 

36 pacientes, comparando o extrato vegetal de P.incamata com oxazepam e 

concluíram a eficácia deste extrato. 

Dhawan et ai. (2001 a) relataram a presença de um derivado de 

benzoflavona numa fração metanólica dó extrato de P.incamata. Visto 

que este composto apresentou ação ansiolítica na dose de 10 mg/kg, em 

camundongos, os autores sugerem que este seja o componente ativo 

desta planta.O derivado de benzoflavona foi empregado pelos mesmos 

autores, em 2002, em um estudo de reversão de dependência a 

canabinóides. O composto mostrou-se eficaz na doses de 1 O e 20 

mg/Kg, em camundongos, via oral. Em 2003, verificaram atividade 

antiasmática do extrato metanólico de folhas desta espécie, em cobaias, 

na dose de 100 mg/kg. 

Em 2002, Kapadia et ai., estudaram a propriedade antitumoral de 

trinta e duas plantas consideradas medicinais e observaram, in vitro, que 

P.incamata apresentava esta ação utilizando extrato da planta inteira. 

Parra et ai. (2002) pesquisaram o potencial toxicogenético do 

extrato fluido desta espécie em ensaios in vivo e in vitro, e não 

observaram atividade mutagênica. As concentrações do extrato fluido de 

P.incamata no teste in vitro foram de O, 162 a 1,296 mg/ml e de 0,607 a 

5250,00 mg/kg para o teste com ratos. Speroni e Minghetti (1988) não 

observaram sinais de toxicidade aguda do extrato fluido, em 

camundongos, após administração intraperitoneal de doses maiores que 

900 mg/kg. 

Fischer et ai. (2000) relataram um caso de paciente que 

apresentou sinais de toxicidade cardiovascular e gastrintestinal, 

provocados pela administração de dose terapêutica (500-1000 mg/dia) 

de um medicamento contendo extrato de P.incamata. No entanto, devido 

à falta dos mesmos efeitos adversos deste produto em outros pacientes, 

concluiu-se, hipoteticamente, que o paciente poderia portar variação de 

um gene responsável por esta hipersensibilidade. Outras ocorrências 



41 

causadas por ingestão de comprimidos contendo extrato de Passiflora 

também foram relatadas por estes autores, que acreditam numa reação 

de hipersensibilidade individual. 

2.9. Passiflora quadrangularis L. 

Figura 11 . Passiflora quadrangularis L. 
(www.passiflora.it/quadrangularis. htm) 

Passif/ora quadrangularis (Fig. 11) é conhecida pelas 

denominações de "maracujá-açu" (ou assu) e "maracujá-melão", que 

indicam a grande dimensão de seu fruto (Sousa, Meletti, 1997). Segundo 

Killip (1938), Masters separou P.quadrangularis de P.macrocarpa, porém 

existem dúvidas quanto a esta distinção. Sousa e Meletti (1997) 

consideram-nas uma mesma espécie. Como sinônimos constam: 

Granadilla quadrangularis (L.) Medik.; Passiflora macrocarpa Linden ex 
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Mast.; Passiflora sulcata Jacq.; Passiflora tetragona M.Roem. (Missouri 

Botanical Garden, 2005). 

Trepadeira glabra, considerada nativa da Amazônia por Peckolt 

(citado em Sousa, Meletti, 1997), pode ser encontrada em toda América 

tropical. Nas Américas, seu plantio em escala doméstica, ocorre desde o 

México até o Rio Grande do Sul, mas o fruto adquire maior 

desenvolvimento nos climas quentes e úmidos (Sousa, Meletti, 1997). 

Seu fruto pode atingir de 15 a 30 cm de comprimento e pesar de 2 a 3 kg 

(Egg, 1999). 

Poucos pesquisadores têm se dedicado a seu estudo. Foram 

detectados, por cromatografia em camada delgada, os flavonóides 

vitexina, isovitexina, orientina e isoorientina (Glotzbach, Rimpler, 1968; 

Freitas, 1985) e as saponinas saponarina e saponaretina (Glotzbach, 

Rimpler, 1968). Foram isolados e identificados no fruto os monoterpenos 

(3E)-3, 7-dimetil-3-octano-1,2,6, 7-tetraol; ácido (2E)-2,6-dimetil-2,5-

heptadienóico; éster de (2E)-2,6-dimetil-2,5-heptadienóico P-D
glucopiranosil; (5E)-2,6-dimetil-5,7-octadieno-2,3-diol; (3E)-3,7-dimetil-3-

octeno-1,2,6,7-tetrol (Osório et ai., 1999; Osório et ai., 2000), o glicosídeo 

cianogênico tetrafilina B (Jaroszewski, Fog, 1989) e o triterpenóide 

quadrangulosídeo nas folhas (Orsini et ai., 1986). 

Segundo Duke (1987), apresenta ação antihelmíntica, diurética e 

emética. Também é empregada na medicina popular para insônia e 

ansiedade (Ruggiero, 1987). Egg (1999) relatou seu uso popular no Peru, 

como febrífuga, antihipertensiva e antitussígena. As flores e as folhas, 

em infusão, são empregadas como sedativas. No entanto, o autor 

ressalta que as folhas, raízes e flores são abortivas e os caules são 

tóxicos. Os frutos consumidos em grande quantidade podem ser 

soporíferos e de difícil digestão (Cáceres, 1999). Okamoto e Yoshikawa 

(1994) apontaram-na como fonte de potencial agente antihipertensivo. 
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3. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi realizar o estudo comparativo 

entre cinco espécies de Passif/ora: P.a/ata Curtis, P.caerulea L., P.edulis 

Sims, P.incamata L.e P.quadrangularis L., por intermédio dos seguintes 

parâmetros: 

1. Morfologia e anatomia de folhas e caules 

2. Perfil cromatográfico em camada delgada (CCD) e em 

camada delgada de alta eficiência (HPTLC) dos 

extratos 

3. Análise quantitativa da fração flavonoídica através de 

método espectrofotométrico e densitométrico (HPTLC) 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material vegetal 

Folhas adultas de Passiflora a/ata, P. caeru/ea, P.edulis, 

P.incamata e P.quadrangularis empregadas no estudo foram coletadas 

nas seguintes localidades: Escola Superior de Agronomia Luiz de 

Queiroz (Piracicaba), Instituto Agronômico de Campinas (Campinas), 

Instituto Plantarum (Nova Odessa) e Laboratório Centroflora (Botucatu). 

Exsicatas referência do material de estudo encontram-se depositadas no 

herbário do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 

(P.a/ata - V.M.Mezo 01 ), no Instituto Plantarum (P. edu/is - H.Lorenzi 

2.223; P. caerulea -H.Lorenzi 2.458; P incamata - H.Lorenzi 2.500). 

4.2 Estudo farmacobotânico 
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O estudo da morfologia externa da droga vegetal foi realizado 

através de observação à vista desarmada e/ou com lupa estereoscópica 

Willd® empregando método descrito por Dibbern et ai. (1987). No 

estudo anatômico das folhas e dos caules foram utilizados materiais 

frescos e/ou fixados em F.A.A. 50 e conservados em etanol 70%. Cortes 

transversais no terço mediano inferior da lâmina foliar, da região mediana 

do pecíolo e cortes longitudinais das duas faces foram preparados 

(Oliveira, Akisue, 2000). Hematoxilina de Delafield (Johansen, 1940), 

floroglucina clorídrica (Sass, 1951) e sudam Ili (Sass, 1951) foram 

empregados para caracterizar celulose, lignina e substâncias lipófilas, 

respectivamente. A terminologia empregada nas descrições seguiu a 

utilizada por Rizzini (1961) e Raven et ai. (2001 ). 

A morfologia interna foi observada empregando-se microscópio 

de luz Olympus@, modelo CH-2, binocular. As fotomicrografias foram 

obtidas empregando-se fotomicroscópio Nikon@. Para cada aumento 

utilizado, fotografou-se a lâmina micrométrica que serviu de escala de 

referência para as cópias fotográficas. 

4.3. Análise cromatográfica 

4.3.1. Preparo dos extratos 

Os extratos empregados na nas análises cromatográficas, foram 

preparados com folhas adultas de P.alata, P.edulis, P.incamata, 

P.qua_drangularis e P.caeru/ea, secas em estufa com circulação de ar a 

40-45 ºC, durante 72 horas. A moagem foi realizada em moinho de facas 

e martelos de marca Thomas®, com abertura de malha de 1,0 mm2 

O material pulverizado (1,25 g), obtido de cada uma das cinco 

espécies de Passiflora, foi extraído, sob refluxo, com metanol, durante 15 

minutos a 60 ºC. A seguir, foi filtrado e o resíduo foi levado novamente a 
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refluxo. O processo foi repetido por três vezes e a solução obtida, 

concentrada em rotaevaporador até secura. Posteriormente, o resíduo foi 

retomado em 0,5 ml do solvente. 

4.3.2. Análise cromatográfica em camada delgada (CCD) 

Os sistemas cromatográficos · descritos a seguir foram 

escolhidos, dentre os diversos ensaiados, para o estudo comparativo das 

cinco espécies. 

4.3.2.1 Sistema cromatográfico CCD1 

As análises foram realizadas em placas de silicagel 60G (0,30 

mm), ativadas a 105-110 ºe durante 1 hora. A fase móvel constituída de 

acetato de etila:ácido fórmico:água (9:1 :1) foi mantida na cuba durante 1 

hora. Em seguida, procedeu-se o desenvolvimento simples e 

ascendente, com percurso de 15 cm. Foram empregados como reativos 

de revelação NP (Natural products polyethylene glycol reagent) a 1 % 

(p/v) em metanol e PEG 400 (propilenoglicol) a 5 % (p/v) em etanol 

(Wagner, Bladt, 1996). A visualização foi realizada a UV a 366 nm. As 

soluções metanólicas de rutina a O, 1 %, ácido cafeico a 0,02% e vitexina 

a O, 1 % foram utilizadas como padrões, sendo o volume de aplicação de 

1 µl para padrões e amostras. 

4.3.2.2 Sistema cromatográfico CCD2 

As condições do sistema cromatográfico CCD1 foram 

empregadas no sistema CCD2, substituindo-se a fase móvel para 

acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético:água (100: 11: 11 :26) 

(Wagner, Bladt, 1996). Os padrões utilizados foram soluções metanólicas 
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de rutina a O, 1 %, ácido cafeico a 0,02%, vitexina a O, 1 % e orientina a 

0,1%. 

4.3.3. Análise cromatográfica em camada delgada de alta eficiência 

(HPTLC) 

4.3.3.1. Sistema cromatográfico HPTLC1 

As amostras e padrões foram aplicados em placas de sílica gel 

60 F254 HPTLC Merck®, 20 x 1 O cm, utilizando-se o equipamento TLC 

ATS3 "spotting devices" Camag@. As placas, previamente ativadas a 100 

ºC por 30 min, foram desenvolvidas em cubas "twin-trough" Camag®. As 

cubas foram mantidas com acetato de etila-ácido fórmico-água (82:9:9) 

(Pharmacopoeia Helvetica, 1990) durante 30 minutos. A largura das 

bandas aplicadas foi de 6 mm e a distância entre duas bandas, de 13 

mm. O tempo de aplicação de cada banda foi de 150 nUs e o tempo 

entre as aplicações, de 20 segundos. Após o desenvolvimento e 

secagem, as placas foram tratadas com os reagentes de visualização NP 

(Natural products polyethylene glycol reagent) a 1 % (p/v) em metanol e 

PEG 400 (propilenoglicol) a 5 % (p/v) em etanol. Após secagem por 30 

minutos foram escaneadas por meio de Camag TLC Scanner 3®, 

controlado por software WinCATS ®· 

4.3.3.2. Sistema cromatográfico HPTLC2 

Foram empregadas as mesmas condições do sistema 

cromatográfico HPTLC1, substituindo-se a fase móvel por acetato de 

etila-ácido fórmico-água (45:5:5) (Pastene et ai., 1997). 

4.3.3.3. Sistema cromatográfico HPTLC3 
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Foram empregadas as mesmas condições do sistema 

cromatográfico HPTLC1, substituindo-se a fase móvel por acetato de 

etila:metilcetona:ácido fórmico-isopropanol (80:5:5:5) e placa de sílica gel 

60 HPTLC, Merck ®· 

4.4. Análise quantitativa da fração flavonoídica 

4.4.1. Análise espectrofotométrica. Método 1 

A quantificação de flavonóides totais, expressos em apigenina, foi 

baseada no trabalho de Petry et ai. (1998). 

4.4.1.1. Preparo da solução amostra concentrada 

A 1,25 g de cada uma das drogas vegetais, transferidos para 

balão de fundo redondo, foram adicionados 15 mL de metanol. A mistura 

foi aquecida em banho-maria, sob refluxo, por 30 minutos a 45-50 ºC. A 

seguir, a mistura foi filtrada em algodão para balão volumétrico de 25 ml. 

Os resíduos foram novamente submetidos a refluxo por 1 O minutos com 

1 O mL de metanol. A mistura obtida foi filtrada em algodão para o mesmo 

balão volumétrico utilizado na primeira filtração. Após resfriamento, o 

volume foi completado com metanol. As amostras foram preparadas em 

triplicata para cada espécie. 

4.4.1.2. Preparo da solução amostra de leitura 

Uma alíquota de 2 mL da solução amostra concentrada (item 

4.4.1.1) foi acrescida de 0,5 mL de uma solução metanólica a 1 % de 
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cloreto de alumínio e completado o volume para 25 ml. Após 30 minutos 

procedeu-se à leitura. A análise foi realizada em triplicata. 

4.4.1.3. Preparo da curva-padrão de apigenina 

Uma solução metanólica foi preparada com 25,6 mg de apigenina 

Merck® (98 %) e 10 ml do solvente. Uma alíquota de 1 ml desta 

solução mãe foi transferida para balão volumétrico de 25 ml e . 

completou-se o volume com metanol. A partir desta solução foram 

preparadas as soluções de padrão para · construção da curva-padrão. 

Foram empregadas as seguintes concentrações: 0,004038 mg/ml, 

0,008075 mg/ml, 0,001211 mg/ml, 0,016150 mg/ml e 0,020188 mg/ml. 

4.4.1.4. Preparo do branco 

1 ml de cada uma das amostras concentradas (item 4.4.1.1) foi 

diluída para 25 ml com metanol. 

4.4.1.5. Leitura espectrofotométrica 

As absorvâncias das soluções foram medidas em 

espectrofotômetro Hewlett Packard Vectra XM, em 397 nm, 30 minutos 

após a adição da solução de cloreto de alumínio. 

4.4.1.6. Cálculo 

Teor de flavonóides = leitura amostra x cone.padrão x fator de diluição amostra 

Leitura padrão x massa amostra 

4.4.2. Análise espectrofotométrica. Método 2 



49 

A quantificação de flavonóides totais, expressos em rutina, foi 

baseada no trabalho de Santos e Blatt (1998). 

4.4.2.1. Preparo da solução amostra de leitura 

Uma alíquota de 2 ml de cada uma das soluções concentradas 

(item 4.4.1.1) foi _ acrescida de 0,5 ml de uma solução metanólica a 1 % 

de cloreto de alumínio e completado o volume para 25 ml. A leitura foi 

feita após 30 minutos da adição da solução de cloreto de alumínio. A 

análise foi efetuada em triplicata. 

4.4.2.2. Preparo da curva-padrão de rutina 

Uma solução metanólica foi preparada com 11,2 mg de padrão 

de rutina Merck® (90,53%) e diluindo-se para 10 ml. Uma alíquota de 1 

ml desta solução mãe foi transferida para balão volumétrico de 25 ml e 

completou-se o volume com metanol. A partir desta solução foram 

preparadas as soluções de padrão para construção da curva-padrão. 

Foram empregadas as seguintes concentrações: 0,042730 mg/ml, 

0,0854602 mg/ml, 0,012819 mg/ml, 0,017092 mg/ml e 0,021365 

mg/ml. 

4.4.2.3. Preparo do branco 

Foram preparadas soluções metanólicas, contendo 1 ml de cada 

amostra concentrada (item 4.4.1 .1 ), completando-se o volume para 25 

ml. 

4.4.2.4. Leitura espectrofotométrica 
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As absorvâncias das soluções foram medidas em 

espectrofotômetro Hewlett Packard Vectra XM, em 425 nm, 30 minutos 

após adição da solução de cloreto de alumínio. 

4.4.2.5. Cálculo 

Teor de flavonóides = leitura amostra x cone.padrão x fator de diluição amostra 

Leitura padrão x massa amostra 

4.4.3. Análise cromatográfica em camada delgada de alta eficiência 

(HPTLC) 

4.4.3.1. Preparo da solução amostra 

Uma alíquota de 2 µLda solução de cada amostra concentrada 

(item 4.4.1.1) foi aplicada em placa de HPTLC. 

4.4.3.2. Preparo da solução padrão de rutina 

Uma solução metanólica foi preparada com 65,5 mg de padrão 

de rutina Merck® (90,53%). A partir desta solução foram preparadas as 

soluções para a construção da curva-padrão. Foram empregadas as 

seguintes concentrações: 0,2489 mg/mL, 0,4978 mg/mL, O, 7 467 mg/mL, 

0,9956 mg/mL e 1,2445 mg/ml. Uma alíquota de 2 µL foi aplicada em 

placa de HPTLC. 

4.4.3.3. Sistema cromatográfico 
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As amostras e padrões foram aplicados em placas de sílica gel 

60 F254 HPTLC Merck®, 20 x 1 O cm, utilizando-se o equipamento TLC 

ATS3 "spotting devices" Camag®. As placas, previamente ativadas a 100 

ºC por 30 min, foram desenvolvidas em cubas "twin-trough" Camag®. As 

cubas foram mantidas com acetato de etila - ácido fórmico- água (6: 1: 1) 

durante 30 minutos. A largura das bandas aplicadas foi de 6 mm e a 

distância entre duas bandas, de 13 mm. O tempo de aplicação de cada 

banda foi de 150 nus e o tempo entre as aplicações, de 20 segundos. 

Após o desenvolvimento e secagem, as placas foram tratadas com os 

reagentes de visualização NP (Natural products polyethylene glycol 

reagent) a 1 % (p/v) em metanol e PEG 400 (propilenoglicol) a 5 % (p/v) 

em etanol. Após secagem por 1 hora foram escaneadas por meio de 

Camag TLC Scanner 3®, controlado por software WinCATS®. O 

comprimento de onda a ser empregado foi avaliado através de varredura 

das amostras, no intervalo de 200 a 400 nm. Para a análise quantitativa 

de flavonóides totais as áreas de todos os picos foram consideradas. 

4.4.3.4. Avaliação densitométrica 

As placas desenvolvidas com os extratos vegetais e padrão froam 

escaneadas empregando-se equipamento Camag TLC Scanner 3 e 

analisadas por densitômetro Camag Automatic controlado por software 

WinCATS. Os parâmetros de análise utilizados foram: modo varredura; 

Âexcitação de 366 nm; Âemissà:i de 500 nm; largura da fenda de 0,04 mm; 

altura da fenda de 6 mm; sistema óptico otimizado. 

As placas de HPTLC foram fotografadas empregando-se Câmera 

digital CAMAG com transluminador Represtar 3Nídeo Documentation 

System (Desaga). 
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5.1 Estudo farmacobotânico 

5.1.1 Passiflora a/ata Curtis 

5.1.1.1 Descrição macroscópica da folha e de caule de P.alata 
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As folhas são simples, inteiras, de contorno oval, glabras, de 

base ligeiramente cordada, ápice agudo ou acuminado (Fig.12). 

Apresentam-se discolores, sendo a coloração verde mais escura na face 

adaxial e mais clara na abaxial. São peninérveas com 6 a 8 nervuras 

laterais de cada lado da nervura mediana. O ângulo formado entre a 

nervura mediana e as nervuras laterais é de 40 a 60°. A consistência é 

membranácea. Medem de 11 a 15,5 cm de comprimento por 7 a 12,5 cm 

de largura. As margens são ligeiramente onduladas. 

Os pecíolos canaletados apresentam-se torcidos na porção 

próxima ao caule. Medem de 4 a 6,5 cm de comprimento e portam 

glândulas sésseis, cujo número varia de duas a quatro, sendo na maioria 

das vezes duas glândulas junto ao limbo e duas na região mediana do 

pecíolo (Fig.12b). As estipulas são lineares e as gavinhas axilares 

(Fig.12c). O caule é quadrangular e provido de alas. As folhas 

desidratadas apresentam-se acastanhadas, inodoras, de consistência 

membranácea e de sabor amargo. 



Figura 12. Passiflora a/ata Curtis: (a) folha inteira (escala= 1,4 cm); (b) e (c) 

desenhos esquemáticos; (b) glândulas peciolares; (c) estípulas (escala= 1 cm). 

5.1.1.2 Descrição microscópica da· folha e do caule de P.alata 

• Lâmina foliar 
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Em vista frontal, as células epidérmicas exibem contorno 

poligonal e paredes proporcionalmente sinuosas na face abaxial 

(Fig.13a,b). A cutícula é lisa. A folha hipoestomática mostra estômatos 

com 2 a 4 células subsidiárias, predominando os paracíticos (Fig.13b). 

A secção transversal da lâmina foliar permite observar na face 

adaxial, células epidérmicas, aproximadamente, retangulares, alongadas 

no sentido periclinal. Na face abaxial, essas células evidenciam 

comparativamente maior irregularidade, tanto em tamanho quanto na 

forma. Estômatos ocorrem no mesmo nível das demais células 

epidérmicas. O mesofilo dorsiventral apresenta, freqüentes vezes, 

camada única de células paliçádicas. Estas células apresentaram o 
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comprimento cerca de duas vezes maior que a largura. A espessura 

desta camada é cerca de 1 /6 da largura do mesofilo. Por vezes, observa

se camada de células coletoras. O parênquima lacunoso apresenta cerca 

de seis camadas de células braciformes (Fig.13f). 

A região da nervura mediana mostra-se pronunciadamente 

biconvexa, evidenciando aspecto agudo na face abaxial (fig. 13c). A 

epiderme é formada por uma camada de células aproximadamente 

quadrangulares, com as paredes externas convexas. Na face abaxial, 

essas células apresentam-se proporcionalmente menores que as da face 

adaxial. Junto à face adaxial, o colênquima angular é formado de doze a 

quinze camadas (Fig.13d). Na face abaxial, o colênquima angular 

compõe-se de sete a nove camadas (Fig.13e). 

O sistema vascular toma a forma arqueada, sendo um feixe 

maior oposto aos outros quatro ou cinco feixes menores (Fig.14a). Os 

feixes vasculares são colaterais (Fig.14b). Fibras perivasculares 

lignificadas são observadas nesta região (Fig.14c). Drusas de oxalato de 

cálcio ocorrem, principalmente, na nervura mediana, distribuídas no 

colênquima, parênquima fundamental e no floema. No mesofilo ocorrem 

notadamente no parênquima lacunoso. 

A nervura lateral apresenta contorno convexo na face adaxial e 

careniforme na abaxial (Fig.15a). As células epidérmicas, em ambas 

faces, possuem tamanho e contorno variados. O colênquima sob as duas 

faces é bem desenvolvido, observando-se por vezes, até dez camadas 

células com espessamento nos ângulos (Fig. 15b). O sistema vascular 

apresenta-se em arco aposto a um pequeno feixe voltado para a face 

adaxial (Fig. 15c). 
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Figura 1 3 Passiflora a/ata Curtis. Lâmina foliar. Vista frontal: (a) Face adaxial (20µm) e 
{b) Face abaxial (20 µm). Secções transversais. Nervura mediana: (c) 
desenho esquemático de nervura mediana (0,9 cm), (d) detalhe do 
colênquima da face adaxial (40µm); (e) detalhe da face abaxial (100 µm). (f) 
Mesofilo dorsiventral (20µm). 
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• Pecíolo 

O pecíolo, na reg,ao próxima ao limbo, apresenta contorno 

côncavo-convexo (Fig. 1 Sd). A medida que seu diâmetro diminui, as alas 

mostram redução gradativa até desaparecerem e o pecíolo assume 

forma arredondada. As células epidérmicas são tabulares, às vezes, 

quadrangulares. A cutícula é lisa e espessa. Sob a epiderme, observam

se 3 a 9 camadas de colênquima angular (Fig. 15e). O sistema vascular 

apresenta-se disposto em círculo, formado por um feixe vascular maior 

voltado para as alas e oposto a cerca de doze feixes de tamanhos 

variados (Fig.1 Sf). No centro deste círculo encontram-se dois feixes 

voltados para o feixe maior, voltado para a face adaxial. Sob cada ala, 

observa-se um pequeno feixe vascular. Conforme o diâmetro do pecíolo 

é reduzido, os feixes das alas aproximam-se do círculo de feixes, 

praticamente fazendo parte deste. Drusas em grande número podem ser 

encontradas no parênquima fundamental e no parênquima do sistema 

vascular. 

• Caule 

O contorno do caule é quadrangular. A epiderme apresenta 

células de tamanho variável e contorno, aproximadamente, retangular 

alongadas no sentido periclinal. O colênquima é formado por três a seis 

camadas de células com espessamento angular. O parêquima cortical 

possui de quatro a oito camadas de células. Em cada ângulo do caule 

existe um grupo maior de feixes fibrosos e dois menores, em forma 

circular. Aposto ao floema observa-se calota fibrosa (Fig. 16a,b). A faixa 

cambial é evidente. Drusas são observadas no córtex e na medula (Fig. 

16b,c). 
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Figura 14. Passiflora a/ata Curtis. Lâmina 
foliar. Secções transversais. Nervura 
mediana: Sistema vascular: (a) Aspecto 
geral da nervura mediana (100µm); (b) 
detalhe do sistema vascular (40µm); (c) 
detalhe evidenciando fibras 
perivasculares e drusas no floema (20 
µm). 
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Figura 15. Passiflora alata Curtis. Lâmina foliar. Secções transversais. Nervura lateral: 
(a) aspecto geral da nervura lateral (100 µm); (b) detalhe da face adaxial (40 µm); (c) 
detalhe do sistema vascular (40 µm). Pecíolo: (d) desenho esquemático (0,9 cm); (e) 
detalhe do colênquima; (f) detalhe da distribuição dos feixes vasculares (40 µm). 
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Figura 16. Passiflora a/ata 

Curtis. Caule. Secções 

transversais: (a) Detalhe de 

um dos ângulos do caule (100 

µm); (b) Detalhe da região 

entre arestas destacando 

calota fibrosa externa ao 

floema (40 µm); (c) Detalhe 

da região xilemática e 

medular (40 µm). 
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5.1.2 Passiflora caeru/ea L. 

5.1.2.1 Descrição macroscópica de folha e caule de P.caeru/ea 

As folhas · são simples, glabras, palmatipartidas (Fig. 17c). As 

folhas dos ramos jovens, por vezes, apresentam-se tripartidas (Fig.17 

a,b). Os lobos, freqüentemente, mostram contorno linear-oblongo e são 

estreitos; porém, algumas vezes, os lobos exibem maior largura, tendo o 

lobo central maior comprimento que os demais (Fig.17a-c). O ápice é 

mucronado. Apresentam consistência coriácea, margem lisa e base 

cardada. A coloração é verde escura na face adaxial e verde clara na 

abaxial. São palmatinérveas e medem 4 a 5,5 cm de comprimento por 7 

a 8 cm de largura. Junto à região em que os lobos se unem existem duas 

pequenas glândulas, uma de cada lado do lobo (Fig. 17e). 

Os pecíolos, ligeiramente torcidos (Fig. 17), medem de 2 a 3 cm 

de comprimento. Apresentam duas ou quatro glândulas pedunculadas 

localizadas junto ao limbo e na porção mediana do pecíolo (Fig. 17e). As 

estípulas mostram-se reniformes (Fig. 17 d). O caule é côncavo-convexo. 

As folhas transformadas em droga vegetal são inodoras, de coloração 

verde escura, membranáceas e de sabor amargo. 
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Figura 17. Passiflora caerulea L. 

(a-c) Diversidade de folhas en

contradas em um único indivíduo 

(d) Desenho esquemático destª 

cando em ( d') estípulas e em 

(d") gavinha (Escala= 0,9 cm). 

J/J (e) Desenho esquemático destª 

J/~ ~ cando glândulas dos bordos da 
,... e" -J/ lâmina foliar (e') e peciolares (e") 

~ :" 

Escala = 0,9 cm. 

5.1.2.Descrição microscópica de folha e de caule de P.caerulea 

• Lâmina foliar 

Em vista frontal, as células epidérmicas, de ambas faces, 

apresentam contorno poligonal e espessamento tipo "contas de rosário", 

notadamente na face adaxial (Fig. 18a,b). A folha é hipoestomática. Três 

a quatro células ladeiam as células estomáticas, com predomínio de 

estômatos anomocítícos (Fíg.18 b). A cutícula é lisa. 
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A secção transversal evidencia alternância de células 

epidérmicas quadrangulares a retangulares, alongadas no sentido 

periclinal nas duas faces. No mesofilo dorsiventral destaca-se a 

espessura da camada paliçádica (Fig. 18c). O parênquima paliçádico, 

uniestratificado, é constituído por células com comprimento até dez 

vezes maior que a largura. Algumas vezes, este tecido ocupa mais da 

· metade da espessura do mesofilo (Fig. 18c). O parênquima lacunoso 

apresenta de quatro a cinco camadas de células braciformes. Raras 

drusas de oxalato de cálcio são observadas nesta região. 

A nervura mediana, em secção transversal, apresenta-se 

aproximadamente biconvexa. A epiderme consiste de células 

quadrangulares, de paredes anticlinais externas ligeiramente convexas. 

Sob a epiderme da face adaxial, encontram-se cinco a oito camadas de 

colênquima (Fig. 18f). Junto à face abaxial, observam-se duas a três 

camadas do mesmo tecido. 

O sistema vascular, disposto em arco aberto, é formado por dois 

a três feixes vasculares colaterais e, por vezes, observa-se um pequeno 

feixe vascular aposto ao arco e voltado para a face adaxial (Fig. 18d). 

Drusas de oxalato de cálcio evidenciam-se, principalmente, na região 

floemática e no parênquima fundamental. A nervura lateral apresenta 

estrutura semelhante à da nervura mediana. 

• Pecíolo 

As regiões proximal, mediana e distal, em que o pecíolo foi 

seccionado, apresentam-se semelhantes na disposição dos tecidos. As 

células epidérmicas, retangulares, alongadas no sentido periclinal, são 

revestidas por cutícula lisa. Sob a epiderme, encontram-se 3 a 4 

camadas de células colenquimáticas com espessamento acentuado nas 

paredes periclinais. 
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Cinco a seis feixes vasculares pequenos e um destacadamente 

maior, voltado para a face adaxial, dispõem-se em círculo (Fig. 19a). Sob 

cada aresta no pecíolo, observa-se um pequeno feixe vascular (Fig. 19a). 

Drusas de oxalato de cálcio ocorrem no córtex, medula ejunto aos feixes 

vasculares. 

• Caule 

Em secção transversal, o caule apresenta contorno pentangular. 

A epiderme compõe-se por células aproximadamente quadrangulares, 

com as paredes anticlinais externas ligeiramente convexas. O 

colênquima possui de duas a quatro camadas de células com 

espessamento predominantemente angular (Fig. 20a,b,c). O parênquima 

cortical apresenta de 2 a 6 camadas de células delimitando meatos. Os 

feixes vasculares colaterais dispõem-se em círculo, sendo maiores os 

que se situam nos ângulos do caule (Fig. 20a,d). Externo aos feixes 

observa-se calota fibrosa, notadamente desenvolvida nas arestas. 



GJ 

Figura 18. Passiflora caerulea L. Lâmina foliar. Vista frontal. (a) Face adaxial, 
destacando espessamento em "contas de rosário" (seta) (20 µm). (b) 
Face abaxial com estômatos (20 µm). (c-f) Secções transversais: (c) 
mesofilo dorsiventral, com parênquima paliçádico (pp) e lacunoso (pi) (40 
µm); (d) nervura mediana (100 µm); (e) detalhe da nervura mediana com 
destaque ao sistema vascular (seta no xilema) (40 µm); (f) detalhe da 
nervura mediana com estaque para o colênquima (co) da face adaxial 
(20µm). 
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Figura 19. Passiflora caeru/ea L. Pecíolo. Seções transversais: (a) desenho esquemático 
(Escala = 0,9 cm); (b) distribuição dos feixes vasculares (40µm);(c) detalhe do 
feixe vascular da aresta (10 µm). 

Figura 20. Passiflora caerulea L. Caule. Secções transversais: (a) detalhe 
evidenciando arestas e tecido vascular (100 µm); (b) detalhe com 
seqüência de tecidos em aresta (40 µm); (c) detalhe com seqüência de 
tecidos em região entre arestas (20 µm)); (d) detalhe do tecido vascular 
(seta no xilema) (1 O um). 
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5.1.3 Passiflora edulis Sims. forma flavicarpa Degener 

5.1.3.1 Descrição macroscópica de folha e de caule de P.edulis f. 

flavicarpa 

As folhas apresentam-se simples e profundamente trilobadas. Por 

vezes, observam-se folhas inteiras. O ápice mostra-se acuminado e a base 

cordada. A margem é serrilhada e nos recortes dos bordos, sob lupa, 

podem-se observar pequenas glândulas. A superfície apresenta-se lisa, 

glabra e discolor, sendo verde mais escura na face adaxial e mais clara na 

abaxial. A nervação é trinérvea nas folhas trilobadas e peninérvea nas 

inteiras. O tamanho da folha varia de 11 a 17 cm de comprimento por 9 a 

15 cm de largura. Gavinhas são observadas na região de inserção das 

folhas. Nas folhas transformadas em droga vegetal verifica-se consistência 

subcoriácea, aspecto amarrotado e coloração acastanhada {Fig. 21a-d). 

O pecíolo mede, de 3 a 5 cm de comprimento e mostra-se torcido 

próximo ao caule. Junto ao limbo observa-se um par de glândulas sésseis 

(Fig. 21d). As estípulas são triangular subuladas {Fig. 21c). O caule tem 

contorno subcilíndrico. 
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Figura 21 . Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa Deg. Folha: (a) folha 
desidratada (Escala= 2 cm); (b) Detalhe da margem (1 cm); 
(e-d) desenhos esquemáticos destacando (e') estípula e (c") 
gavinha; (d) glândulas peciolares. 
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5.1.3.2 Descrição microscópica da folha e do caule de P.edulis f. 

f/avicarpa 

• Lâmina foliar 
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A folha é hipoestomática. A vista frontal da face adaxial (Fig. 22a), 

mostra células epidérmicas poligonais providas de paredes com 

espessamentos do tipo "contas de rosário", revestidas por cutícula lisa. As 

células da face abaxial apresentam contorno comparativamente mais 

sinuoso. Duas a quatro células ladeiam o estômato (Fig. 22b). 

Em secção transversal, a epiderme apresenta-se uniestratificada, 

constituída de células tabulares, alongadas no sentido periclinal e de 

tamanho variado. As células da face inferior são proporcionalmente 

menores. A cutícula é lisa. 

O mesofilo é dorsiventral (Fig. 29a). O parênquima paliçádico 

apresenta-se em camada única, alcançando cerca de 1/3 da largura do 

mesofilo. Por vezes observa-se camada de células coletoras. O 

parênquima lacunoso possui de cinco a seis camadas de células com 

projeções curtas, delimitando pequenos espaços intercelulares. Estômatos 

são observados ao mesmo nível das demais células epidérmicas. Drusas de 

oxalato de cálcio acompanham os feixes vasculares. 

A nervura mediana mostra-se biconvexa, pronunciadamente 

careniforme na face adaxial. As células epidérmicas da face adaxial 

apresentam-se, aproximadamente, quadrangulares, com as paredes 

externas convexas. As células da face oposta mostram formato semelhante, 

mas são comparativamente menores. Tricomas tectores unicelulares, 

cônicos, de paredes lignificadas são encontrados, principalmente, na face 

abaxial da nervura (Fig.29 b). Sob a epiderme, verifica-se um colênquima 

bem desenvolvido com cinco a seis camadas,· provido de espessamento 

angular (Fig.30 a, 30 b). 

O sistema vascular é formado por um conjunto de quatro a cinco 

feixes vasculares colaterais abertos, disposto em círculo (Fig. 28 c). Grande 
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número de drusas de oxalato de cálcio é observado, principalmente, na 

região floemática e no entorno. 

A nervura lateral não difere da mediana (Fig. 29 c, 29 d). 

• Pecíolo 

As regiões proximal, mediana e distal do pecíolo não apresentaram 

diferenças significativas (Fig. 30 c). As células epidérmicas apresentam-se, 

aproximadamente, quadrangulares com as paredes periclinais externas 

convexas. Tricomas tectores unicelulares, cônicos e lignificados ocorrem 

com maior freqüência nas alas da canaleta. 

O sistema vascular é formado por quatro a cinco feixes vasculares 

menores, voltados para a face abaxial, e um feixe vascular maior, em 

oposição aos outros, assumindo o conjunto forma aproximadamente circular 

(Fig. 30 d). Em cada ala da canaleta observa-se um pequeno feixe vascular 

(Fig. 30 e). Drusas ocorrem, freqüentemente, na região floemática. 

• Caule 

A secção transversal do caule exibe contorno cilíndrico. A epiderme 

é composta por células, aproximadamente, retangulares com tamanho 

variável. O colênquima é pouco desenvolvido e formado por três a cinco 

camadas de células espessadas nos ângulos. O parênquima cortical 

apresenta cinco a seis camadas de células de tamanhos e formas variadas. 

Observa-se periciclo fibroso descontínuo em forma de calota que 

acompanha os feixes vasculares (Fig. 31 a, 31b, 31 e). Os vasos do xilema 

estão dispostos em fileiras (Fig. 31 e, 31d). 



Figura 22. Passif/ora edu/is Sims f. flavicarpa Deg. Folha. Vista frontal: 
(a) Face adaxial (20 µm); (b) Face abaxial (20µm). Secções 
transversais: (e) Detalhe do mesofilo dorsiventral (40 µm); (d) 
Detalhe da nervura mediana mostrando tricomas tectores 
simples (10 µm). 
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Figura 23. Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa Deg. Nervura mediana. 
Secções transversais: (a) aspecto geral da nervura (100 µm); (b) 
detalhe do colênquima (co) na aresta da face adaxial (40 µm); (e) 
destaque à distribuição dos feixes vasculares (40 µm); (d) detalhe 
evidenciando feixe vascular e drusa (seta) (10 µm). 
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Figura 24. Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg. Pecíolo. Secções 
transversais: (a) Desenho esquemático (Escala = 100 µm); (b) 
detalhe do colênquima (co) voltado para a face abaxial (20 µm); (c) 
detalhe evidenciando distribuição dos feixes vasculares (40 µm); (d) 
detalhe do feixe vascular da aresta (20 µm). 



5.1.4 Passiflora incarnata L. 
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Figura 25. Passiflora edulis f. flavicarpa 

Deg. Caule. Secções transversais: (a) 

Detalhe evidenciando seqüência de 

tecidos na região externa (40 µm); (b) 

detalhe da calota fibrosa (fi) externa ao 

floema (fo) (20 µm); (e) detalhe 

mostrando o xilema (xi) (20 µm). 

5.1.4.1 Descrição macroscópica da folha de P.incarnata 

As folhas são simples, profundamente trilobadas e de consistência 

membranácea. O ápice é acuminado, a base cuneada e a margem 

serrilhada. A superfície é fosca e, sob lupa, principalmente as nervuras 
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mostram-se pubescentes. A coloração é verde mais escura na face adaxial e , 

verde mais clara na adaxial. A nervação é trinérvea. Medem de 6-13 cm de 

comprimento por 7-15 cm de largura. Gavinhas ocorrem nas axilas das folhas (Fig. 

26). 

O pecíolo, levemente torcido, mede até 8 cm de comprimento. Possui um 

par de glândulas sésseis próximas ao limbo (Fig. 2'6d ). As estípulas são setáceas 

(Fig. 26c'). O caule é cilíndrico. A droga vegetal apresenta coloração marrom 

esverdeada, é inodora e possui sabor amargo. 
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Figura 26. Passif/ora incarnata L. Folha: (a) folha desidratada (Escala = 
2cm); (b) detalhe da margem (1 cm); (e) desenho esquemático 
destacando em (e') estípula, em (c") gavinha e em (d') glândulas 
peciolares (1 cm). 
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5.1.4.2 Descrição microscópica da folha e do caule de P.incamata 

• Lâmina foliar 

Em vista frontal, as células epidérmicas de ambas faces mostram-se 

sinuosas, evidenciando-se comparativamente maior sinuosidade na face abaxial 

(Fig. 27a,b). A cutícula é lisa. A folha é anfiestomática, predominando os 

estômatos na face abaxial. Três a quatro células flanqueiam os estômatos (Fig. 

27a,b). 

· Na secção transversal do terço mediano inferior da folha nota-se a 

presença de mesofilo dorsiventral (Fig. 27c). O parênquima paliçádico é formado 

por camada única de células, sendo o comprimento cerca de três vezes a largura. 

A camada paliçádica alcança de 1/3 a 1/2 da espessura do mesofilo. O 

parênquima lacunoso é composto por três a quatro camadas de células alongadas 

anticlinalmente. As células epidérmicas, em ambas as faces, são retangulares, 

alongadas no sentido periclinal. 

Em secção transversal, a nervura mediana apresenta-se biconvexa. A 

epiderme está formada por células, aproximadamente, quadrangulares de paredes 

periclinais externas convexas. Tricomas tectores uni a pluricelulares unisseriados 

ocorrem em ambas faces, mas principalmente junto à carena (Fig. 27d,e,f). 

Apresentam na base estrias longitudinais. Sob a epiderme encontra-se 

colênquima angular, às vezes lamelar, formado por três a sete camadas de células 

(Fig. 27f,g). Drusas são observadas neste tecido. 

O sistema vascular, distribuído em círculo, é constituído por três feixes 

vasculares colaterais. Drusas ocorrem junto aos feixes vasculares (Fig. 27 h). A 

nervura lateral apresenta estrutura semelhante à nervura mediana. 

• Pecíolõ 
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Não ocorrem diferenças significativas entre as regiões proximal, mediana 

e distal do pecíolo. A secção transversal do pecíolo é, aproximadamente, 

arredondada, com concavidade voltada à face adaxial (Fig. 28a). Nesta região 

observam-se numerosos tricomas tectores pluricelulares unisseriados (Fig. 28a, b, 

c). 

A epiderme apresenta células quadrangulares. Sob a epiderme, encontra

se colênquima angular e, por vezes lamelar, formado por duas a seis camadas de 

células (Fig. 28c). 

O sistema vascular compreende um feixe maior voltado para à face 

adaxial e oposto a outros cinco feixes menores, formando um círculo (Fig. 

28a,d,e). Nas alas ocorrem, geralmente, dois feixes vasculares pequenos, sendo 

um deles proporcionalmente menor (Fig. 28a,f). Freqüentemente, observa-se 

fístula (Fig. 28d, e). 

• Caule 

O caule, em secção transversal, apresenta contorno aproximadamente 

arredondado e estrutura eustélica. A epiderme está formada por células 

quadrangulares a retangulares e de tamanho variável. Tricomas tectores 

pluricelulares e unisseriados são encontrados nesta região. O colênquima, 

formado por 3 a 4 camadas de células, mostra espessamento angular. O 

parênquima cortical é composto por 4 a 5 camadas de células delimitando meatos. 

Externo ao floema observam-se calotas fibrosas. Feixes vasculares colaterais (fig. 

29a,b) dispõem-se em círculo. Drusas são verificadas principalmente no floema. 
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Figura 27. Passiflora incamata L. Lâmina foliar. (a-b) Vista frontal evidenciando 
estômatos nas faces adaxial (a) e abaxial (b) (20 µm). (c-h) Secções 
transversais: (c) mesofilo dorsiventral (40 µm) e (d-h) nervura. (d) e (e) 
tricomas tectores (1 O e 40 µm ); (f) colênquima junto à face abaxial (40 µm); 
(g) colênquima junto à face adaxial (40 µm); (h) distribuição dos feixes 
vascularres (40 µm). 
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Figura 28. Passiflora incamata L. Pecíolo. Secções transversais: (a) desenho 
esquemático (0,9 cm); (b-c) detalhe com tricomas tectores (40 µm); (d) 
distribuição dos feixes vasculares e fístula (fi) (100 µm); (e) detalhe da foto 
anterior destacando feixes vasculares (40 µm); (f) detalhe de feixe 
vascular da região da ala (20 µm). 
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Figura 29. Passiflora incamata L. Caule. Secções transversais: (a) detalhe com 

seqüência de tecidos, destacando a região floemática (fl.) (40 µm) e (b) 

detalhe evidenciando a região xilemática (40 µm) 
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5.1.5 Passiflora quadrangularis L. 

5.1.5.1 Descrição macroscópica de folhas e de caules de P.quadrangularis 

As folhas são glabras, simples, inteiras e de forma oval a oval oblonga, 

ápice acuminado, base arredondada a subcordada, nervação peninérvea e 

consistência membranácea. As nervuras laterais, em número de dez a doze de 

cada lado da nervura mediana, são evidentes e formam ângulo de 60 a 70° com· 

esta (Fig. 30a). A coloração é verde escura na face adaxial e mais clara na 

abaxial. Medem de 1 O a 20 cm de comprimento por 8 a 15 cm de largura. 

O pecíolo torcido apresenta geralmente três pares de glândulas 

pedunculadas, sendo 1 par junto ao limbo, 1 par na região mediana e outro na 

porção distal do pecíolo (Fig.30c). As estípulas são ovaladas a oval-lanceoladas e 

as gavinhas observam-se na axila das folhas (Fig. 30b). O caule de contorno 

quadrangular com ângulos alados apresenta fístula. 
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Figura 30. Passiflora quadrangularis L. Folha: (a) inteira (escala= 2cm); (b-c) desenhos 
esquemáticos, destacando em (b) a estípula (b') e gavinha (b") e, em (c) 
glândulas pedalares (seta) . Escala= 0,9 cm. 

5.1.5.2 Descrição microscópica de folhas e de caules de P.quadrangularis 

• Lâmina foliar 

Em vista frontal, as células epidérmicas apresentam-se sinuosas e 

recobertas por cutícula lisa (Fig. 31a, b). As folhas são hipoestomáticas. Os 

estômatos mostram de duas a quatro células anexas. 

O terço mediano inferior da folha , em secção transversal, apresenta 

mesofilo dorsiventral (Fig.31c). O parênquima paliçádico é formado por camada 

única de células cujo comprimento equivale a cerca de duas vezes a largura. A 

espessura deste parênquima corresponde a 1/3-1/2 do mesofilo. O parênquima 
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lacunoso está composto por três a quatro camadas de células alongadas no 

sentido periclinal. As células epidérmicas são tabulares, alongadas no sentido 

periclinal e de tamanho irregular, nas duas faces. 

A região da nervura mediana, em secção transversal, mostra-se 

pronunciadamente biconvexa (Fig. 31d,e). A epiderme é formada por células de 

tamanhos variáveis, aproximadamente, quadrangulares com as paredes periclinais 

externas convexas. Sob a epiderme, situa-se um colênquima angular, às vezes 

lamelar, formado por cerca de nove camadas (Fig. 31d). 

O sistema vascular compõe-se de três a quatro feixes vasculares 

colaterais dispostos em arco; oposto ao arco observa-se um feixe voltado para a 

face adaxial (Fig.31f). Drusas, ocorrem principalmente na região perivascular. 

A nervura lateral, em secção transversal, apresenta contorno biconvexo. 

A epiderme é formada por células, aproximadamente, retangulares, alongadas no 

sentido periclinal. O colênquima da face adaxial compõe-se de cinco a seis 

camadas de células com espessamento angular. Na face abaxial, o colênquima 

angular possui de três a seis camadas. Observa-se apenas um feixe vascular. 
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Figura 31 . Passiflora quadrangu/aris L. Lâmina foliar. Vista frontal: (a) face adaxial (20 
µm); (b) face abaxial (20 µm). Secções transversais: (c) mesofilo dorsiventral (40 
µm); (d-f) nervura mediana, (d) aresta da face adaxial (40 µm); (e) aresta da face 
abaxial (100 µm); (f) distribuição dos feixes vasculares, onde (x) = xilema e (f) = 
floema (40 um ). 
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• Pecíolo 

Não ocorrem diferenças significativas entre as regiões proximal, mediana 

e distal do pecíolo. A epiderme é composta por cé:lulas tabulares revestidas por 

cutícula lisa. O colênquima angular é formado por duas a quatro camadas de 

células. Os quatro feixes vasculares dispõem-se em círculo (Fig. 32a,b). Em cada 

ala observa-se um pequeno feixe vascular (Fig. 32c). 

Q 

Figura 32. Passiflora quadrangularis L. Secções 

transversais. Pecíolo: (a) Desenho 

esquemático (Escala = O, 1 cm); (b) 

distribuição dos feixes vasculares (100 µm); 

(e) aspecto da ala com destaque ao feixe 

vascular ( seta) ( 100 µm ) . 
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• Caule 

O caule, em secção transversal, apresenta contorno, aproximadamente, 

quadrangular com alas bem desenvolvidas. A epiderme é formada por células 

aproximadamente quadrangulares e de tamanho variável. O colênquima, pouco 

evidente, está formado por cerca de duas a três camadas de células com 

espessamento angular. O parênquima cortical exibe quatro a cinco camadas de 

células arrredondadas delimitando meatos. As alas apresentam um grupo de 

fibras bem desenvolvido (Fig. 33c). Externo aos feixes vasculares colaterais 

observam-se grupos de fibras (Fig. 33a,c). O parênquima medular é bem 

desenvolvido (Fig. 31a,b). Drusas são encontradas por todo o parênquima. 
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Figura 33. Passiflora quadrangu/aris L. Caule. Secções transversais: (a) detalhe 
destacando grupo de fibras (f) externo ao floema (F) (40 µm); (b) destaque ao 
sistema vascular (20 µm); (e) detalhe da região da ala (40 µm); (d) grupo de 
fibras (f) externo ao floema (10 µm). 



5.2 Perfil cromatográfico 

5.2.1. AnáHse cromatográfica em camada delgada (CCD) 

A análise empregando o sistema cromatográfico CCD1 (item 4.3..2.1) 

forneceu o resultado apresentado na figura 34. 

A Q I E e R AC V 

Figura 34. Cromatograma em camada delgada. Sistema cromatográfico 

CCD1. Fase móvel: acetato de etila-ácido fórmico-água (9: 1: 1). 

Revelador: NP/PEG. A = Passiflora a/ata. Q= P.quadrangularís. I= 

P.íncarnata. E= P.edulís. C= P.caf;n,J/ea. R= rutina. AC=Acido 

cafeico. V= vitexina. 
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A análise empregando o sistema cromatográfico CCD2 (item 4.3.2.2) 

forneceu o resuiltado apresentado na figura 35. 

R V o A Q I E e 

Figura 35. Cromatograma em camada delgada. Sistema cromatográfico 

CCD2. Fase móvel: acetato de etila-ácido fórmico-ácido acético-água 

(100:11:11:26). Revelador: NP/PEG. A = Passiflora a/ata. Q= 

P.quadrangu/aris. I= P.incarnata. E= P.edu/is. C= P.caerulea. R= 

rutina. O=orientina. V= vitexina. 
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5.2.2. Análise cromatográfica em camada delgada de alta eficiên~ia 

(HPTLC) 

A análise empregando o s·istema cromatográfico HPTLC1 (item 

4.3.3.1) forneceu o resultado apresentado na figura 36. 

A e AC E R I R Q 

Figura 36. Cromatograma em camada delgada de alta eficiência. Sistema 

cromatográfico HPTLC1 . Fase móvel: acetato de etila - ácido fórmico 

- água (82:9:9) . Placa HPTLC sílica gel 60 F254. Leitura em 366 nm 

após derivatização com NP/PEG. A = Passiflora a/ata. Q= 

P.quadrangu/aris. I= P.incarnata. E= P.edulis. C= P.caerulea. R= 

rutina. AC=ácido clorogênico. 
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A análise empregando o sistema cromatográfico HPTLC2 (,item 

4.3.3.2) forneceu o resultado apresentado na figura 37. 

V e AC I A Q E AP 

Figura 37. Cromatograma em camada delgada de alta eficiência. Sistema 

cromatográfico HPTLC2. Fase móvel: acetato de etila:ácido fórmico:água 

(45:5:5). Placa HPTLC sílica gel 60 F254. Leitura em 366 nm após 

derivatização com NP/PEG. A = Passiflora a/ata. Q= P.quadrangu/aris. I= · 

P.incarnata. E= P.edulis. C= P.caerulea. V= vitexina. AC= ácido cafeico. 

AP= apigenina. 



A análise empregando o sistema cromatográfico HPTLC3 (item 

4.3.3.3) forneceu o resultado apresentado na figura 38. 

AP A ACI Q E AC I e N 
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Figura 38. Cromatograma em camada delgada de alta eficiência. Sistema 

cromatográfico HPTLC3. Fase móvel: metilcetona-acetato de etila-ácido 

fórmico-isopropanol (5:80:5:5) Placa HPTLC sílica gel 60 F254. Leitura em 

366 nm após derivatização com NP/PEG. A = Passiflora a/ata. Q= 

P.quadrangu/aris. I= P.incarnata. E= P.edulis. C= P.caeru/ea. AP= 

apigenina. ACI= ácido clorogênico. AC= ácido cafeico. N= naringenina. 
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As figuras 39, 40 e 41 representam densitogramas das cinco passifloras. 

P.alata 

P.edulis 

j~ 
{\í\ 

P. quadrangular is 

P.caerulea 

P . incarnata 

1 

1 

Figura 39. Densitograma dos extratos de 

Passiflora a/ata, P.caerulea, P.edulis, 

P.incarnata e P.quadrangularis 

empregando placa de sílicagel 60 HPTLC e 

mistura de solventes constituída por 

acetato de etila:metilcetona: ácido fórmico: 

isopropanol (80:5:5:5) 
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A figura 40 representa densitogramas comparativos de P. a/ata e P. 

quadrangularis. 
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Figura 40. Densitogramas comparativos de P.alata e P.quadrangularis, 
empregando placa de sílica gel 60 F254 e acetato de etila: ácido fórmico: 
água (82:9:9). 

A figura 41 representa densitogramas comparativos de P. edulís e 

P.incarnata e a figura 42, o densitograma de P. caeru/ea. 
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Figura 41. Densitogramas comparativos de Passiflora edulis e 
P.incamata, empregando placa de sílica gel 60 F254 e acetato de 
etila: ãcido fórmico: ãgua (82:9:9). 
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Figura 42. Densitograma de Passiflora caerulea empregando placa de 
sílica gel 60 F254 e acetato de etila: ãcido fórmico: água (82:9:9). 
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5.3. Análise quantitativa da fração flavonoídica 

5.3.1. Análise espectrofotométrica. Método 1. 

A tabela 2 apresenta os teores de flavonóides totais expressos em 

apigenina, resultantes do método espectrofotométrico descrito no item 

4.4.1. Os valores representam a média aritmética de três determinações. 

Tabela 2. Análise espectrofotométrica. Teor de flavonóides em Passiflora 

Espécie 

P.alata 

P.caerulea 

P.edulis 

P.incarnata 

P. quadrangularis 

Teor de flavonóides totais(%) 

0,62 

0,21 

0,43 

0,45 

0,43 

5.3.2. Análise espectrofotométrica. Método 2. 

A tabela 3 apresenta os teores de flavonóides totais expressos em 

rutina, resultantes do método espectrofotométrico descrito no item 4.4.2. 

Os valores representam a média aritmética de três determinações. 
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Tabela 3 Análise espectrofotométrica. Teor de flavonóides em Passiflora. 

Espécie Teor de flavonóides totais (0/4) 

P.alata 0,62 

P.caerulea 0,22 

P.edulis 0,41 

P.incamata 0,43 

P.quadrangularis 0,41 

5.3.3. Análise cromatográfica em camada delgada de alta eficiência 

(HPTLC). 

Na tabela 4 estão relacionados os teores de flavonóides totais, 

em Passiflora, empregando análise densitométrica (item 4.4.3). Os 

valores representam a média aritmética de três determinações. 

Tabela 4. Análise cromatográfica em · camada delgada de alta eficiência 

(HPTLC). Teor de flavonóides totais em Passiflora. 

Espécie 

P.alata 

P.caeru/ea 

P.edulis 

P.incamata 

P.quadrangularis 

Teor de flavonóides totais(%) 

1,18 

0,72 

1,33 

1,42 

1,34 
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6. Discussão 

6.1 Aspectos botânicos 

As folhas de Passfflora apresentam-se . inteiras ou lobadas (Killip, 

1938; Hutchinson, 1973; Barroso, 1978; Sacco; 1980; Bhattacharyya, Johri, 

1998; Judd et ai., 1999). As espécies medicinais estudadas nesta 

dissertação podem ser diferenciadas quanto à subdivisão do limbo foliar: 

P.edulis (Fig. 21 a) e P.incamata (Fig. 26 a) mostram-se geralmente 

trilobadas; P.caerulea varia de tri a pentapartidas (Fig. 17 a,b,c), enquanto 

P.alata (Fig. 12a) e P.quadrangularis (Fig. 30a) apresentam folhas inteiras. 

Por vezes, P.edulis pode apresentar folhas inteiras ou bilobadas, mas seu 

contorno difere daquele de P.alata e P.quadrangu/aris, por ser lanceolado e 

de margem serrilhada. Freitas (1985) salienta a heterofilia em P.edulis. 

P.caerulea é prontamente diferenciada das outras quatro espécies. Ainda 

que as folhas dos ramos jovens desta espécie possam apresentar três 

lobos, nos ramos bem desenvolvidos são pentapartidas (Fig. 17 a,b,c). O 

tamanho de suas folhas, bem como a forma dos lobos, também auxiliam na 

diferenciação, visto apresentar folhas menores e com lobos mais estreitos 

que P.edulis e P.incamata. Embora P.alata e P.quadrangularis apresentem 

folhas inteiras e semelhantes sob o aspecto morfológico, pode-se 

diferenciá-las pelo número de nervuras laterais que em P.quadrangularis é 

de 10 a 12 de cada lado (Fig. 30 a), enquanto P.alata apresenta de 6 a 8 

nervuras laterais (Fig. 12 a). O ângulo formado entre a nervura principal e 

as nervuras laterais em P.quadrangularis é de 60º a 70º e, em P.a/ata, é de 

40º a 60º. Freitas (1985) também aponta estas características diferenciais. 

Entre si, P.edulis e P.incamata diferenciam-se quanto à margem, 

sendo nitidamente ondulada na primeira (Fig. 21a). Brausser e Angenot 

(1984) relatam o fato da folha de P.edu/is possuir os dentes da margem 
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mais longos e com tendência a recurvarem-se em direção ao ápice. Com 

exceção à curvatura em direção ao ápice, que foi observada nas duas 

espécies (Fig. 21b, 26b), os dentes das folhas de P.edulis (Fig. 21b) 

mostraram-se mais espaçados que os de P.incamata (Fig. 26b ). Deginani 

(2001) destaca, em P.edu/is, as glândulas nas margens da lâmina foliar; 

neste estudo, foram constatadas estruturas semelhantes em P.incamata. 

Nota-se, ainda, que a face adaxial de P.edulis é brilhante e a de P.incamata 

fosca e pubescente quando observada sob lupa. 

Para Killip (1938), a forma das estípulas constitui-se importante fator 

de diferenciação. P.alata possui estípulas linear-lanceoladas (Fig. 12c); em 

P.quadrangularis são ovais ou oval-lanceoladas (Fig. 30b); em P.edulis são 

lanceoladas (Fig. 21c); em P.caeru/ea mostram-se reniformes (Fig. 17d), e 

em P.incamata, oval-lanceoladas (Fig. 26c). 

Deginani (2001) destaca que na maioria das espécies há presença 

de duas ou mais glândulas no pecíolo, sendo este aspecto importante para 

a diferenciação. P.alata é diferenciada de P.quadrangularis pelo número de 

glândulas peciolares, sendo que a primeira apresenta de um a dois pares 

(Fig. 12b) e a segunda, três (Fig. 30 a,c). Nota-se, ainda, que em P.alata as 

glândulas são sésseis e em P.quadrangularis são pedunculadas. P.edulis 

(Fig. 21d) e P.incamata (Fig. 26d) exibem apenas um par de glândulas 

peciolares sésseis. P.caerulea (Fig. 17e) apresenta de duas a quatro e 

pedunculadas. 

Metcalfe e Chalk (1950) mencionam folhas dorsiventrais em 

Passiflora, fato confirmado nos materiais em estudo (Fig. 13f, 18c, 22c, 27c, 

31c). Freitas (1985) descreve este tipo de mesofilo para P.alata, P.edulis, 

P.incamata e P.quadrangu/aris; Gattuso et ai. (1996) para P. caeru/ea. 

A Farmacopéia Brasileira, nas 1ª e 2ª edições, menciona que o 

parênquima paliçádico de P.alata é composto por até 3 camadas de 

células. Observa-se que o parênquima paliçádico, em P.alata, é geralmente 
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constituído de apenas uma camada celular e, menos freqüentemente, por 

duas. Este fato é mencionado por Freitas (1985), que sugere uma correção 

da monografia farmacopeica. O parênquima paliçádico das outras quatro 

espécies é constituído por camada única. 

As cinco espécies possuem drusas de oxalato de cálcio, 

característica apontada por Cronquist (1981) para o gênero. Freitas (1985) 

observa, ainda, que estas estão situadas por todo o parênquima lacunoso 

de P.alata, enquanto que em P.quadrangularis localizam-se, 

preferencialmente, nas bainhas que envolvem os feixes vasculares. De 

acordo com Brausser e Angenot (1984), P.edulís é mais rica em cristais de 

oxalato de cálcio que P.incamata. Estas características foram confirmadas 

neste estudo. 

As folhas de P.alata, P.edulis, P.incamata, P.quadrangularis e P. 

caerulea são hipoestomáticas. P.íncarnata difere dessas quatro espécies 

por ser anfiestomática com predominância de estômatos na face abaxial. A 

presença de células não diferenciadas flanqueando os estômatos é 

freqüente em Passiflora (Takhatajan, 1997; Bhattacharyya, Johri, 1998). 

Neste estudo observa-se predominância de estômatos paracíticos em 

P.alata, P.edulis e P.quadrangularis; de estômatos anomocíticos em 

P.caerulea e P.íncamata, fato que acresce dados para a diagnose (Fig. 13 

a,b; 18 a,b; 22 a,b; 27 a,b; 31 a,b). 

Metcalfe e Chalk (1950), observam que o gênero Passiflora 

apresenta, freqüentemente, tricomas tectores simples e cônicos e, às 

vezes, em forma de gancho. Brausser e Angenot (1984) e Bisset (1994) 

apontam este aspecto para autenticação de P.íncamata, diferenciando-a de 

P.edulís. De fato, pode-se observar que P.incamata exibe, nas duas faces 

da lâmina foliar, tricomas tectores cônicos providos de uma a cinco células, 

com as células basais revestidas por cutícula finamente estriada. Por 

vezes, estes tricomas possuem ápice em gancho. Em P.edulis os tricomas 
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tectores simples, cônicos e curtos ocorrem ocasionalmente nas nervuras. 

As outras três espécies são glabras. 

Os pecíolos, em secção transversal, igualmente podem ser 

diferenciados pela presença dos tricomas, descritos para a lâmina foliar, em 

P.edulis (Fig. 22d) e P.incamata (Fig. 28b,c) e, por sua ausência em 

P.alata, P.caerulea e P.quadrangularis. Os caules de P.alata e 

P.quadrangularis mostram contorno quadrangular e arestas bem marcadas. 

Nestas regiões observam-se feixes vasculares de maior porte, 

encontrando-se em P.quadrangularis, as fibras dispostas em três calotas. O 

caule de P.incamata apresenta-se cilíndrico, . por vezes, penta-anguloso e 

provido de tricomas tectores semelhantes aos observados nas folhas. O 

caule de P.edulis mostra-se subcilíndrico e o de P.caerulea, pentangular. 

6.2 Análise cromatográfica em camada delgada 

O elevado número de espécies de Passfflora, a semelhança entre 

diversos exemplares do ponto de vista morto-anatômico/químico e o 

problema de adulterações e falsificações verificados no mercado nacional 

justificam a procura por métodos de análise simples, rápidos e eficientes. 

Neste aspecto foram desenvolvidas análises cromatográficas em camada 

delgada (CCD) e camada delgada de alta eficiência (HPTLC) na obtenção 

de perfis cromatográficos que complementam a caracterização macro e 

microscópica das drogas vegetais mesmo quando se encontram na forma 

de pós. 

A substância responsável pela atividade sedativa de Passfflora 

ainda não está definida, observando-se controvérsia entre os autores 

quanto ao grupo farmacologicamente ativo; se flavonóides, alcalóides e/ou 

outros compostos como o maltol (Speroni, Minghetti, 1988; Dhawan, 2004). 

Flavonóides foram selecionados como marcadores nas análises por 
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apresentarem-se em todas as amostras e pela disponibilidade de alguns 

padrões no mercado nacional. O método empregado no preparo dos 

extratos utilizados na análise cromatográfica, segundo Wagner e Bladt 

(1996), permite extrair flavonóides lipofílicos e hidrofílicos. Na seleção dos 

sistemas cromatográficos foram empregadas fases móveis descritas na 

literatura para análise desse grupo de substâncias (Freitas, 1985; Brasseur, 

Angenot, 1984; Wagner, Bladt, 1996; Pastene et ai., 1997). 

Sob luz UV 366 nm, os flavonóides exibem fluorescência amarela 

escura, verde ou azul. A fluorescência azul pode indicar presença de ácidos 

fenólicos como cafeico e clorogênico, ou cumarinas (Brasseur, Angenot, 

1984; Wagner, Bladt, 1996). Nos cromatogramas destacaram-se manchas 

com deslocamento e coloração indicativas da presença de flavonóides e 

ácidos fenólicos. Embora os flavonóides orientina, isoorientina, vitexina e 

isovitexina ocorram em espécies de Passiflora, o alto custo e a 

disponibilidade no mercado restringem sua utilização como marcadores. 

Vitexina e orientina disponíveis em nosso laboratório em quantidades 

reduzidas foram empregadas durante a padronização do ensaio e constam 

apenas na análise documentada nas figuras 34, 35 e 37. 

O sistema cromatográfico constituído pela mistura de acetato de 

etila:ácido fórmico:água (9: 1 : 1) apresentou melhor separação na análise 

cromatográfica em camada delgada convencional (CCD). Neste sistema, 

P.edulis apresenta, caracteristicamente, duas manchas próximas, sendo 

uma verde-amarelada (Rf = 0,6) e a outra de forte coloração amarela (Rf = 
0,5). Nesta mesma região, em P.incamata, destacam-se duas manchas 

alaranjadas. Diferencia-se de P.edulis por exibir mancha alaranjada em Rf 

= 0,2. P.alata assemelha-se à P.quadrangularis quanto às manchas em Rf 

0,2, 0,3, 0,5 e 0,6. Porém, em P.quadrangularis, as manchas mostram-se 

mais intensas. P.caeru/ea apresenta mancha verde amarelada em Rf 0,2 e 

amarela em Rf 0,3, sendo facilmente diferenciada das demais espécies. As 
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cinco amostras evidenciaram manchas amarelas com deslocamento 

semelhante à rutina, mas vitexina e ácido cafeico não foram observadas no 

cromatograma (Fig. 34 ). 

A mistura de acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético:água 

(100:11 :11 :26) (Fig. 35) permitiu observar que P.alata e P.quadrangularis 

apresentam perfil semelhante, diferenciando-se P.quadrangularis, por exibir 

mancha de coloração azulada intensa em Rf 0,8. Nota-se, ainda, que 

P.a/ata, P.quadrangu/aris possuem manchas alaranjadas em Rf 0,3 e 

P.caeru/ea em Rf 0,2; porém, ausentes em P.incamata e em P.edulis. No 

Rf 0,5, P.alata, P.quadrangu/aris, P.incamata e P.edulis exibem manchas 

alaranjadas, sendo a de P.edulis a mais intensa. As amostras apresentaram 

manchas em região compatível com a de rutina. Nas amostras as regiões 

correspondentes à vitexina e orientina não se observam manchas nítidas. 

Os cromatogramas em camada delgada convencional permitiram 

diferenciar o extrato de P. caerulea dos demais. Os extratos de P.alata e 

P.quadrangu/aris apresentaram-se semelhantes diferenciando-se pela 

presença de mancha azul em Rf 0,8 (Fig. 35). Os extratos de P.incamata e 

P.edulis diferenciaram-se pela presença de manchas em Rf O, 1 e 0,2 no 

extrato de P.incamata (Fig. 34). 

Os cromatogramas obtidos por HPTLC forneceram melhor 

resultado que os de cromatografia convencional. Em relação à CCD, a 

HPTLC apresenta como vantagens a precisão, menor tempo de análise e 

menores volumes de amostra e de fase móvel. A precisão decorre da 

aplicação automática que permite a padronização do tipo e do volume da 

aplicação. A técnica permite ainda realizar varredura de comprimento de 

onda, escolhendo-se aquele em que a amostra apresenta melhor resultado. 

A figura 36 apresenta o cromatograma obtido por HPTLC com o 

sistema cromatográfico HPTLC1. P.alata e P.quadrangularis diferenciam-se 

pelas bandas azuis (Rf O, 15-0,20) e alaranjada no Rf 0,3 e pela banda azul 
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no Rf 0,9, apresentadas por P.quadrangularis; as demais manchas 

mostram comportamento semelhante. As figuras 37 e 38 evidenciam a 

semelhança das duas espécies, diferenciando-se basicamente pela 

mancha azul (Rf 0,9) em P.quadrangularis. P.edu/is diferencia-se de 

P.incamata pelo número de bandas; cerca de 1 O na primeira e 6 na 

segunda (Fig. 36). Em P.incamata observa-se seqüência de bandas 

alaranjada e verde intensa em Rf (O, 15-0,2), ausentes em P.edu/is. Os 

densitogramas da figura 41 demonstram mais claramente as diferenças 

entre os perfis cromatográficos destas duas espécies. O perfil 

cromatográfico de P.caerulea destaca-se pelas bandas azuis do Rf O, 1 e 

0,4, que a diferenciam com facilidade das outras espécies. O perfil 

cromatográfico de P.caeru/ea apresentado na figura 36 e o densitograma 

da figura 42 demonstram esta diferenciação. 

A figura 37 apresenta o perfil cromatográfico obtido por HPTLC, 

utilizando-se o sistema cromatográfico HPTLC2. Neste sistema, P.alata e 

P.quadrangularis diferenciam-se pela banda azul, em Rf 0,9 nesta última. 

P.edulis e P.incamata apresentaram como diferenciação a banda de Rf 0,5 

azul em P.edu/is e, verde em P.incamata. Em P.incamata destaca-se ainda 

uma banda verde em Rf 0,3, ausente na outra espécie. P.caerulea 

apresenta poucas bandas; uma banda verde em 0,3 e uma azul em Rf 0,5. 

Não foram observadas manchas equivalentes à vitexina, ácido cafeico e 

apigenina nos extratos. 

Na figura 38, que representa o desenvolvimento com o sistema 

cromatográfico HPTLC3, destaca-se a banda amarela no Rf 0,3 de 

P.incamata, que a diferencia de P.edulis. Nesta região, P.edulis apresenta 

duas bandas tênues de cor azul. P.quadrangularis apresenta apenas a 

banda azul em Rf 0,9 como diferença de P.alata. P.caerulea exibe diversas 

bandas azuis, pouco definidas. Não foram detectadas bandas com 

deslocamento equivalente à apigenina, ácido clorogêncio, ácido cafeico e 
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naringenina nos extratos. A figura 39 evidencia perfis por HPTLC dos cinco 

extratos. Neste sistema, com exceção dos extratos de P.quadrangularis e 

P.alata que mostram pequena diferença (Fig. 40), os demais perfis são 

distintos (Fig. 41 e 42). 

6.3. Análise quantitativa da fração flavonoídica 

As farmacopéias alemã (1994) e helvética (1971) adotam o método 

espectrofotométrico de quantificação de flavonóides empregando hidrólise 

ácida. Entretanto, Petry et ai. (1998) e Pastene et ai. (1997) relatam que 

este procedimento não é adequado para os flavonóides de Passiflora, visto 

que não garante a extração de flavonóides C-glicosídeos e ainda permite a 

isomerização de Wessely-Moser, podendo ocorrer mistura de 8-C

glicos ídeos e de 6-C-glicosídeos. A farmacopéia francesa (1980) utiliza o 

método espectrofotométrico empregando complexação com cloreto de 

alumínio sem hidrólise ácida. 

Petry et ai. (1998) determinaram o teor de flavonóides em P.alata, 

empregando complexação com cloreto de alumínio, porém utilizando o 

comprimento de onda 397 nm que, segundo os autores, apresenta menor 

efeito interferente de substâncias lipofílicas. O padrão de apigenina foi 

escolhido devido ao máximo de absorção observado, após a adição de 

cloreto de alumínio, e pela semelhança do espectro com a de outros 

flavonóides presentes nestas plantas. Pelos motivos expostos seguiu-se 

este método para a quantificação dos flavonóides totais. 

O segundo método empregado na quantificação seguiu o trabalho 

de Santos, Blatt (1998), expressando o teor em rutina. Pesquisadores 

brasileiros têm procurado ajustar as metodologias de quantificação de 

flavonóides de Passiflora utilizando padrões acessíveis (Santos, Blatt, 1998; 

Petry et ai., 1998). 
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Os dados fornecidos pelo método espectrofotométrico por 

· complexação com cloreto de alumínio, tanto empregando os padrões de 

rutina como apigenina, apresentaram resultados próximos (Tabelas 2 e 3). 

P.alata apresentou o maior teor, P.edulis e P.quadrangularis 

assemelharam-se e P.caerulea teve o menor teor de flavonóides totais. 

A terceira análise quantitativa de flavonóides de Passiflora 

empregou o método de cromatografia em camada delgada de alta eficiência 

(HPTLC). Esta técnica vem sendo utilizada na padronização de 

fitoterápicos (Pereira et ai., 2004 ). O densitômetro quantifica a densidade 

ótica das bandas cromatográficas diretamente na placa, avaliando cada 

banda em relação aos pontos da curva-padrão. Tendo em vista que a rutina 

vem sendo utilizada como padrão preferencial em trabalhos recentes, foi 

empregada nesta análise. O método quantitativo por HPTLC apresentou 

teores mais elevados (Tabela 3) do que o método espectrofotométrico. No 

entanto, novamente, P.a/ata exibiu o teor mais alto, enquanto que P.edulis 

e P.quadrangularis mostraram teores próximos e P.caerulea apresentou o 

menor valor. 

7. Conclusão 

A observação macro e microscópica das cinco espécies de 

Passiflora apresenta elementos característicos do gênero, mas itens 

distintivos que orientam sua morto-diagnose. Esses resultados associados 

aos perfis cromatográficos em camada delgada (CCD) e camada delgada 

de alta eficiência (HPTLC) evidenciam-se ferramentas úteis na 

diferenciação dessas espécies, oferecendo suporte na análise de drogas 

vegetais preparadas com folhas de P.alata, P.caeru/ea, P.edulis, 

P.incarnata e P.quadrangularis e P.incarnata. 
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