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1. RESUMO 

As folhas da espécie Echinodorus uruguayensis foram submetidas a um 

processo de maceração exaustiva em hexano seguido de maceração em 

acetato de etila para gerar os respectivos extratos. Através da análise de 

espectroscopia RMN de 1H dos extratos, foi constatado a presença de 

substâncias do grupo das feofitinas para o extrato em acetato de etila. Este 

extrato foi então submetido a procedimentos cromatográficos gerando 8 

subfrações (A–H) visando o isolamento e caracterização de tais substâncias. A 

partir da subfração B5 proveniente da fração B, foi isolada a Feofitina a. A 

estrutura da substância foi determinada pela análise de RMN de 1H, 13C e por 

comparação com resultados da literatura. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 As macrófitas aquáticas são representadas por aproximadamente 2600 

espécies distribuidas por 450 gêneros, no entanto estudos envolvendo 

isolamento, caracterização estrutural e avaliação da atividade biológica são 

escassos quando comparados ao número de espécies [1]. O gênero 

Echinodorus tem 27 espécies, mas apenas duas espécies tiveram o estudo 

fitoquímico realizado (E. grandiflorus e E. macrophyllus) [2].  

A espécie Echinodorus Uruguayensis tem ocorrência no Uruguai e na 

região sul do Brasil e pertence à família Alistemataceae que compreende doze 

gêneros de macrófitas aquáticas e 80 espécies [2].  

A classe das Feofitinas é originada a partir da clorofila, substância 

amplamente encontrada em algas e folhas de plantas. Na estrutura básica das 

clorofilas, o anel porfirínico apresenta um átomo de magnésio quelatado. A 

formação das feofitinas ocorre pelo processo de dequelatação, onde agora dois 

dos átomos de nitrogênio do anel porfirínico formam ligação com átomos de 

hidrogênio. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo a obtenção e caracterização de 

Feofitinas a partir das folhas da espécie Echinodorus uruguayensis utilizando 



técnicas cromatográficas e determinação estrutural por técnicas 

espectroscópicas. 

 

4. METODOLOGIA 

A substância foi isolada com base em técnicas cromatográficas 

utilizando cromatografia em coluna aberta e cromatografia líquida de alta 

eficiência. O fracionamento foi monitorado por RMN de 1H para verificar a 

presença da substância de interesse nas frações e subfrações resultantes. 

De posse da substância pura, esta foi submetida a análise de RMN de 

1H e 13C para determinação estrutural, além da comparação com resultados da 

literatura. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O material vegetal (folhas) foi submetido à secagem em estufa sob 

ventilação a 50°C, visando eliminação total de água. Após esse período, o 

material foi moído e extraído exaustivamente com hexano até esgotamento, 

seguido de acetato de etila. As amostras foram concentradas em evaporador 

rotatório sob pressão reduzida obtendo-se, então, os extratos. 

A análise de RMN de 1H revelou a presença de substâncias da classe de 

feofitinas no extrato em acetato de etila. 

Com isto, este extrato foi submetido a um fracionamento cromatográfico 

em coluna aberta de sílica gel no modo gradiente utilizando como eluente 

porções de hexano, acetato de etila e metanol para aumentar a polaridade do 

eluente ao longo da eluição do extrato gerando 8 frações nomeadas de A a H. 

As frações obtidas foram enviadas para análise de RMN de 1H e esta análise 

revelou a presença das substâncias de interesse nas frações B e C. 

A fração B foi submetida a novo procedimento cromatográfico em 

cromatografia em coluna aberta em modo de gradiente utilizando como eluente 

porções de hexano, acetato de etila e metanol que gerou nove subfrações 

designadas B1 a B9. A análise de RMN de 1H de todas as frações revelou 

presença de compostos do grupo das feofitinas nas frações B5, B6, B7 e B8.  

A fração B5 foi selecionada como primeira subfração para isolamento de 

substância de interesse. Esta subfração foi submetida a purificação por 



cromatografia líquida de alta eficiência utilizando fase estacionária C18 e fase 

móvel constituída de acetonitrila e acetato de etila no modo gradiente de 

eluição. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir dos procedimentos cromatográficos isolou-se a Feofitina a 

(Figura 1), que teve sua estrutura molecular determinada por espectroscopia de 

RMN de 1H e 13C, além de comparação com resultados descritos na literatura 

[3]. 

O espectro de RMN de 1H apresentou simpletos em  9,53, 9,40, 8,56 

correspondentes a hidrogênios metinicos aromáticos, sinais em  3,69, 3,40 

and 3,25 ppm correspondentes a hidrogênios de grupos metilicos ligados aos 

anél porfirínicos e dois simpletos em  -1,43 e -1,62 ppm que correspondem 

aos hidrogênios ligados aos aos átomos de nitrogenio do anel porfirínico. 

Destes dados aliados a presença de sinais em  189,7, 173,0, 169,6, 104,4, 

97,5 e 93,1 ppm no espectro de 13C revelaram a substância como feofitina a. 

Figura 1: Estrutura molecular da feofitina a. 
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As frações B6, B7, B8 também serão submetidas a procedimentos 

cromatograficos visando o isolamento de substâncias da classe das feofitinas, 

uma vez que a análise de RMN de 1H apresentou sinais caracteristicos para 

tais substâncias. 
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