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Resumo 

A fitoquímica é o estudo dos compostos químicos 

encontrados em plantas e que faz uso de análises 

cromatográficas para sua execução. As amostras foram 

analisadas empregando técnicas cromatográficas de 

coluna (CC), camada delgada analítica e preparativa 

(CCD) e alta eficiência acoplada a detector de massas 

(UHPLC-MS). Para algumas substâncias presentes nas 

amostras, foi tentada a identificação pelo uso de 

reveladores e pela proposta de fragmentação. As 

substâncias estão em fase de identificação, mas parece 

tratar-se de uma cumarina e de alguns ésteres de 

forbóis. 

Introdução 

O estudo fitoquímico tem a finalidade de tentar isolar e 

caracterizar substâncias químicas presentes em extratos 

de espécies vegetais. As técnicas cromatográficas são 

essenciais nesse estudo, pois permitem separar 

diferentes estruturas químicas, e, juntamente com 

reveladores e detectores, permite fazer a proposta de 

identificação (CAVALARO, 2018; COLLINS, 2010). 

Pertencem à família Euphorbiaceae os gêneros Croton e 

Euphorbia; os terpenos são os metabólitos secundários 

majoritários desses gêneros. Os ésteres de forbóis são 

diterpenos com núcleo tigliano e possuem diversas 

atividades biológicas, sendo a mais conhecida a 

estimulação da proteína quinase C (PKC) (ZHANG, 

2013; WU et al., 2009). 

Os objetivos dessa pesquisa foram realizar o estudo 

fitoquímico de frações e subfrações do óleo de Croton 

tiglium e látex de Euphorbia umbellata utilizando de 

técnicas cromatográficas e se possível, identificar 

substâncias nessas amostras pelo uso dos reveladores e 

emprego da técnica de espectrometria de massas. 

Material e Métodos 

Para as diferentes amostras foram realizadas CC 

utilizando diferentes fases móveis e reveladores. As 

frações obtidas foram acompanhadas por CCD. Algumas 

dessas frações foram selecionadas e avaliadas por 

UHPLC-MS. Para identificação das substâncias, estudos 

bibliográficos foram feitos para se propor fragmentações 

e sugerir as estruturas. 

Resultados e Discussão 

As frações 46 e 36-40 do látex de Euphorbia umbellata 

(Figura 1) foram analisadas por CC utilizando uma 

coluna com Sephadex como fase estacionária para a 

primeira fração e sílica gel para a segunda fração. As 

subfrações 7-16, 17-25 e 26-3 da primeira coluna foram 

reunidas e foi realizada uma CCD preparativa e usado 

KOH como revelador. Desse procedimento se sugeriu o 

isolamento de uma cumarina que está em fase de 

identificação. Para as amostras obtidas a partir da 

Croton tiglium foi sugerida a presença de ésteres de 

forbóis, através do uso da técnica de UHPLC-MS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Figura 1- Exemplos de técnicas cromatográficas empregadas no 

estudo das espécies de Euphorbiaceae. 

Conclusão ou Conclusões 

Algumas frações e subfrações avaliadas pelas técnicas 

cromatográficas disponíveis nesse estudo permitiram 

sugerir a presença de substâncias da classe das 

cumarinas e dos terpenos. Análises complementares 

deverão ser feitas para se confirmar as estruturas das 

substâncias estudadas. 
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