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RESUMO

Montrichardia linifera (Arruda) Schott (Araceae) é uma macrófita aquática pertencente à
família Araceae e caracteriza-se por possuir grande amplitude ecológica podendo ser encontrada de
emergente a terrestre de solo saturado de água. Conhecida popularmente como aninga é uma planta
que possui um amplo espectro etnofarmacológico onde estudos fitoquímicos preliminares indicaram
a presença de substâncias da classe dos flavonoides. O presente trabalho teve o objetivo de
quantificar o teor de flavonoides totais, bem como realizar a localização in situ dos compostos
fenólicos totais e flavonoides nas folhas de M. linifera. O teor de flavonoides totais foi quantificado
em folhas de Montrichardia linifera (Arruda) Schott (Araceae) por espectrometria de absorção na
região do ultravioleta-visível (UV-VIS). A localização anatômica desta classe de substâncias foi
identificada por microscopia de luz e de fluorescência. Foi observado que os compostos fenólicos
estão contidos nos idioblastos ao longo da lâmina foliar com um teor de 0,14% correspondendo a
substâncias do grupo dos flavonoides, que podem ser úteis para a quimiotaxonomia do gênero
Montrichardia Crüger, além de indicar o possível isolamento e purificação de flavonoides com
potencial atividade biológica.

Palavras-Chave - Aninga, Macrófita aquática, Araceae, Compostos fenólicos, Várzea amazônica
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ABSTRACT

Montrichardia linifera (Arruda) Schott (Araceae) is an amphibious macrophyte belongs to
the Araceae family and is characterized by having wide ecological amplitude can be found
emerging terrestrial soil saturated with water. Popularly known as aninga is a plant that has a broad
spectrum ethnopharmacological where preliminary phytochemical studies indicated the presence of
substances in the class of flavonoids. Therefore, the present study aimed to assess the levels of
flavonoids in Montrichardia linifera, because besides the strictly medical or taxonomic interest,
knowledge about the taxa Montrichardia is also desirable from an ecological standpoint and
environmental conservation. Total flavonoid content was measured in leaves Montrichardia linifera
(Arruda) Schott (Araceae) by absorption spectrometry in ultraviolet-visible (UV-VIS) and by light
microscopy and fluorescence was identified its anatomical location. It was observed that phenolic
compounds are contained in idioblasts dispersed along the leaf lamina with a content of 0.14%
corresponds to substances from the group of flavonoids, which can be useful for the
chemotaxonomy of the genus Montrichardia Crüger besides indicating the potential for the
isolation and purification of flavonoids with potential biological activities.

Keywords: Aninga, Aquatic macrophyte, Araceae, Phenolic compounds, Amazon floodplain.
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INTRODUÇÃO

Montrichardia linifera (Arruda) Schott (Araceae) é uma macrófita aquática anfíbia
pertencente à família Araceae e caracteriza-se por possuir grande amplitude ecológica podendo ser
encontrada de emergente a terrestre de solo saturado de água (Macedo et al., 2005; Lins, 1994; Lins
& Oliveira, 1994;). Conhecida popularmente como aninga (Macedo et al., 2005) é uma planta que
possui um amplo espectro etnofarmacológico onde estudos fitoquímicos preliminares indicaram a
presença de substâncias da classe dos flavonoides, entre elas uma flavona (Amarante, 2010; Costa
et al., 2009).
Os flavonoides têm merecido destaque em virtude de sua ampla gama de ações terapêuticas
já demonstradas tanto experimentalmente quanto em humanos (Machado, 2008), tais como ação
anti-oxidante, anti-carcinogênica, anti-úlcera, anti-trombótica, anti-inflamatória, anti-alergênica,
moduladora do sistema imunológico, anti-microbiana, vasodilatadora e analgésica (Wollgast &
Anklan, 2000; Zuanazzi, 2000). Outro uso desse grupo de compostos fenólicos tem sido a
abordagem taxonômica como marcadores, dentre os quais se destacam os flavonoides, as flavonas,
6- e 8-hidroxiflavonoides e os flavonoides sulfatados. Estes compostos têm permitido a polarização
de caracteres que facilitam a sistemática filogenética na identificação de grupos mono e polifiléticos
(Silva, 2007), principalmente.
Flavonoides contém uma ou mais características estruturais que podem ser envolvidas na
formação de complexos com metais. E esses complexos muitas vezes desempenham um papel não
negligenciável em certas propriedades biológicas. Além disso, flavonoides são usados como
reagentes colorimétricos para a detecção e dosagem de traços de metais em solução. Mas pouco se
conhece sobre as propriedades estruturais e espectrocópicas dos complexos de flavonoides (Cornard
& Merlin, 2002).
A maioria dos flavonoides de origem natural são polifenóis que contém características
estruturais que indicam estarem envolvidos na formação de complexos com metais (Cornard &
Merlin, 2001; Cornard & Merlin, 2002). A complexação de flavonoides com metais, principalmente
com o íon Al+3, é uma técnica comumente empregada no estudo de flavonoides pela análise da
espectrometria de absorção na região do ultravioleta-visível (UV-VIS). O cátion alumínio forma
complexos estáveis com os flavonoides em metanol, ocorrendo na análise espectrofotométrica um
desvio para maiores comprimentos de onda (desvio batocrômico) e uma intensificação da absorção
(Mabry et al., 1970). Os deslocamentos são devidos à formação do complexo Al+3-flavonoide
(Markham, 1982; Robards & Antolovich, 1997; Deng & Van Berkel, 1998). O esquema
representado na Figura 1 apresenta os três possíveis sítios quelantes: grupos 3-OH, 5-OH e 3’,4’-odiOH. O cloreto de alumínio (AlCl3) em solução neutra, forma complexos com estes grupos.
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Figura 1. Cinnamoyl (a) e benzoyle (b) formas mesomericas participando na ressonância do
Al(Iso)(H2O)42+. Moléculas de água foram omitidas (Cornard & Merlin, 2002).
Dessa maneira, é possível determinar a quantidade de flavonoides, evitando-se a
interferência de outras substâncias fenólicas, principalmente os ácidos fenólicos, que
invariavelmente acompanham os flavonoides nos tecidos vegetais. Comumente a leitura é feita em
espectrofotômetro a 425 nm, utilizando-se cloreto de alumínio a 2% em metanol (Woisky, 1996;
Woisky & Salatino, 1998). Nessas condições, o complexo Al+3-flavonoide absorve em
comprimento de onda bem maior do que o flavonoide sem a presença do agente complexante. Os
ácidos fenólicos, mesmo os que formam complexos com AlCl3, absorvem em comprimentos de
onda muito inferiores, evitando-se dessa maneira interferências nas medidas de absorbância.
A capacidade dos flavonoides em formar complexos metálicos é extensamente utilizada para
elucidar sua estrutura, podendo também contribuir para a bioatividade destes compostos, agindo
como portadores e reguladores de concentração de metais. Alguns flavonoides possuem um forte
efeito antioxidante por sua atividade anti-radicais e quelação de íons metálicos (Castro & Blanco,
2004).
Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo conhecer os teores de flavonoides, em
Montrichardia linifera, pois além do interesse medicinal ou estritamente taxonômico, o
conhecimento sobre os táxons de Montrichardia é igualmente desejável do ponto de vista ecológico
e de conservação ambiental, pois Montrichardia segue um amplo gradiente sucessional nas áreas
alagáveis, desde ambientes pioneiros até as matas de várzeas, apresentando variações morfológicas
e fenotípicas que dificultam a separação entre as espécies Montrichardia linifera e M. arborescens
(Lins, 1994). E os compostos fenólicos podem ser úteis no estabelecimento de afinidades entre
diferentes níveis hierárquicos.
O doseamento do teor de flavonoides e a sua localização anatômica são essenciais para se
reconhecer como que esta via metabólica se expressa neste táxon e onde que tal composto é
armazenado no tecido vegetal. Diante disso, este estudo teve o objetivo de quantificar o teor de
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flavonoides totais, bem como realizar a localização in situ dos compostos fenólicos totais e
flavonoides nas folhas de M. linifera.

METODOLOGIA

Material vegetal

Folhas adultas de Montrichardia linifera com médias de 44 cm de largura e 52 cm de
comprimento foram coletadas no período de estiagem (julho/2008), no horário entre 07:30 h e 09:00
h, durante a maré baixa, em cinco pontos equidistantes ao longo da extensão da orla do Campus da
Universidade Federal do Pará (UFPA), margem direita do Rio Guamá (01º28’41,3” S; 48º27’29,0”
W), em Belém, no Estado do Pará.
A espécie vegetal Montrichardia linifera foi identificada pela Drª Alba Lúcia Ferreira de
Almeida Lins do herbário “João Murça Pires” do Museu Paraense Emílio Goeldi (MG) e um
exemplar foi incorporado ao herbário (MG 188906).

Metodologia analítica

As análises quantitativas foram realizadas em espectrofotômetro Spectro Vision UV-Visível
DB 1880S com cubeta de quartzo de 10 mm de caminho óptico.
Para a extração foi utilizado metanol p.a. (Vetec). Para metodologia analítica utilizaram-se
água destilada e reagente cloreto de alumínio em metanol a 50,0 mg/mL (Vetec). Como padrão para
flavonoides foi empregada rutina 99,5% (Merck).
Seguiu-se a metodologia descrita por Woisk (1996) modificada por Santos & Blatt (1998).
O extrato foi preparado com 2,0 g de amostra seca e pulverizada com granulometria de 60 mesh em
Erlenmeyer de 250 mL, ao qual foram adicionados 150 mL de metanol a 70% e extraído à
temperatura ambiente (25°C) por um período de 48 horas. O extrato foi filtrado para balão
volumétrico de 250 mL e aferido o volume com o mesmo solvente. Deste extrato foi pipetada e
transferida uma alíquota de 15 mL para balão volumétrico de 50,0 mL acrescida de 1 mL de solução
de cloreto de alumínio em metanol a 50,0 mg/mL, completando-se o volume com água destilada.
Este procedimento foi realizado em triplicata. Após 30 min, as leituras foram realizadas a 420 nm
em cubetas de quartzo.
Para a construção da curva de calibração foram preparadas soluções metanólicas com
concentrações crescentes de rutina. A solução padrão de rutina foi preparada com metanol a 70%
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numa concentração de 100 µg/mL. Alíquotas de 3,5 mL (7,0 µg/mL) a 10,0 mL (20 µg/mL), com
intervalos de 0,5 mL foram utilizadas para a confecção da curva padrão, acrescidas de 1 mL de
cloreto de alumínio e completadas para 50 mL com metanol a 70%.
Figura 2. Curva de calibração construída com padrão Rutina (7,0 a 20,0 g/mL) a 420 nm.
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O desempenho do método foi avaliado através do estudo dos seguintes parâmetros
analíticos:

intervalo

de

linearidade,

limite

de

detecção,

limite

de

quantificação

e

seletividade/especificidade. Para a linearidade foi usada a média de três intervalos com repetições
autênticas, que contemplavam oito concentrações da solução de Rutina 100 g/mL (7,0 a 20,0
g/mL). Os resultados foram analisados estatisticamente pelo cálculo da linha de regressão pelo
método dos mínimos quadrados para definir o coeficiente de determinação (mínimo aceitável R 2 =
0,99) (Brasil, 2003). Os limites de detecção e quantificação foram estimados (em g/mL)
considerando o desvio padrão correspondente a dez leituras do branco em razão ao coeficiente
angular (inclinação da reta) obtidos pela linearidade (Woisky, 1996), nos quais foram utilizadas as
equações 1 e 2 para determinar o limite de detecção e quantificação, respectivamente:

( 3 x DP)
a
( 10 x DP)
LQ 
a

LD 

(1)
(2)
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Onde:
LD = Limite de detecção;
LQ = Limite de quantificação;
DP = Desvio padrão das leituras do branco;
a = Coeficiente angular da curva de calibração.
O ensaio de especificidade foi conduzido com o extrato metanólico das folhas de M. linifera
e rutina como padrão, ambos na concentração de 18,0 g/mL, para verificação de possíveis
interferentes. Os espectros de absorbância foram realizados na faixa compreendida entre 300-450
nm e forneceram os dados para a construção do gráfico de especificidade. O parâmetro recuperação
foi realizado em triplicata e o resultado foi obtido através da equação 3.
R (%) 

CTF - CFA
X 100
CFP

(3)

Onde:
CTF = Concentração Total de Flavonoides (padrão rutina adicionado à amostra);
CFA = Concentração de Flavonoides na Amostra;
CFP = Concentração de Flavonoides no Padrão rutina;
R(%) = Recuperação obtida

Metodologia anatômica

Microscopia de luz e de fluorescência

Para a análise anatômica, lâminas foliares foram fixadas em FAA (formaldeído, ácido
acético e etanol 50%, 1:1:18, v/v), por 24 horas para análise estrutural e em sulfato ferroso em
formalina (SFF) (Johansen, 1940) para localização in situ de compostos fenólicos totais e em
solução de Karnovsky por 48 horas para localização in situ de flavonoides (Karnovsky, 1965). O
material foi mantido em bomba de vácuo durante a fixação, lavado e estocado em etanol 70%. As
amostras foram desidratadas em série butílica (álcool butílico terciário) (Johansen, 1940) e incluídas
em Paraplast. O material foi seccionado transversalmente em micrótomo rotativo RM 1455 Leica,
corados com Safranina e Azul de Astra (Gerlach, 1969) e as lâminas montadas em resina sintética.
Testes para a localização in situ de flavonoides foram efetuados em material tratado com
solução de cloreto de alumínio (1% em metanol) (Charrière-Ladreix, 1976) e reagente natural A
(ácido difenilbórico 2-aminoetilester, 1% em metanol) (Wollenweber, 1982; Schnitzler et al., 1996)
por 5 mintutos e lavados repetidamente em metanol.
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Observações das secções sem tratamento sob luz branca, UV e azul foram realizadas
previamente para caracterizar o branco e a autofluorescência dos compostos (Charrière-Ladreix,
1976). O controle dos testes para detecção de flavonoides foi efetuado pelo tratamento prévio das
peças com uma mistura etanol/ácido clorídrico 1% (9:1 v:v) à temperatura ambiente (modificado de
Harborne) (Harborne, 1973).
Observações sob fluorescência nas bandas do UV e azul foram realizadas em microscópio
de epifluorescência Olympus BX41 equipado com lâmpada de mercúrio (HBO 100W) e filtros
bloqueadores BA420 e BA515 (filtros de excitação BP330-385, BP450-480 e espelho dicromático
DM400 e DM500, respectivamente).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado da quantificação de flavonoides nas folhas de M. linifera obtido neste trabalho
foi de 57,42 ± 12,65 µg/mL que em termos percentuais representa 0,14%, ou seja, 0,14 g de
flavonoides/100 g de amostra. Este valor foi próximo ao encontrado na uva (fruto), Vitis labrusca,
(0,18%) (Abe et al., 2007) e superior ao encontrado nas folhas do chá verde, Camellia sinensis,
(0,11%) (Pereira et al., 2009). Na Tabela 1 estão apresentados teores de flavonoides encontrados
nestas e em outras espécies vegetais utilizadas tanto na medicina tradicional quanto na alimentação,
para efeito de comparação.

Tabela 1. Teores de flavonoides em porcentagem (%) em diferentes espécies.
Espécie
Camellia
sinensis
Psidium
cattleyanum
Sabine var.
cattleyanum
Própolis de
Apis
mellifera L.
Rubus
eubatus
Vitis
labrusca

Nome
popular

Uso(s)
tradicional(is)

Parte
TFT*
utilizada (%)

Referência

Chá
verde

Emagrecedor

Folhas
secas

0,11
%

28

Fruto

2,9%

29

1,79
%

30

AraçáAlimentação
vermelho

Própolis

Cicatrizante,
Resina
antiinflamatória

Amora
preta

Alimentação

Fruta
fresca

0,23% 31

Uva

Alimentação

Fruto

0,18% 27

*Teor de flavonoides totais

Os resultados indicam que são promissores futuros estudos fitoquímicos mais detalhados
utilizando técnicas analíticas tais como espectrometria de RMN 1H e 13C, cromatografia líquida e/ou
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gasosa e espectrometria na região do infravermelho com a finalidade de se identificar, isolar e
purificar os flavonoides detectados por espectrometria na região do UV-VIS presentes nas folhas de
M. linifera.
Para a análise de especificidade do método proposto pode-se observar na Figura 2 o espectro
obtido para o extrato de M. linifera e para a solução de Rutina, ambos na concentração de 18,0
g/mL, na faixa compreendida entre 350–475 nm, sendo evidenciado apenas um pico de absorção
máxima a 420 nm. Com isso, foi confirmado que neste comprimento de onda é possível quantificar
especificamente o padrão para flavonoide e os contidos no extrato, mesmo na presença de
impurezas.
O método espectrofotométrico apresentou linearidade a 420 nm para as concentrações
estudadas (7,0 a 20,0 g/mL). A equação da regressão linear média obtida a partir de três curvas de
calibração foi:
y = 0,0236x - 0,0284
onde:
y= absorbância (nm)
x= concentração (g/mL) em equivalentes de rutina (Figura 3).

LINEARIDADE
y = 0,0236x - 0,0284
2

R = 0,999
0,40
0,35
0,30

Absorbância

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,05
7,0

8,0

9,0

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0
Concentração (microgramas/mL)

Figura 3. Especificidade do método construído com padrão Rutina (18,0g/mL) e com o extrato
metanólico obtido das folhas de Montrichardia linifera (Arr.) Schott (Aracaceae) (18,0 g/mL).
Amplitude compreendida entre 325 – 475 nm.
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O coeficiente de determinação obtido foi R2 = 0,999, comprovando a adequação do método
ao intervalo avaliado (Brasil, 2003).
Os valores dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) estimados pelas equações 1 e
2, foram 0,12 g/mL e 0,42 g/mL, respectivamente. Com esses resultados, verifica-se que o
método possui alta sensibilidade para detectar e quantificar o padrão, sem sofrer alteração de fatores
intrínsecos do equipamento. As recuperações nas amostras foram próximas de 100% (86% - 99%),
portanto situaram-se no intervalo considerado dentro dos critérios de aceitação deste tipo de método
(80-120%) (Brasil, 2003), mostrando boa exatidão da metodologia proposta.
As estruturas secretoras onde os compostos fenólicos estão contidos são idioblastos, que
estão dispersos ao longo da lâmina foliar. Na nervura central, os idioblastos estão nas proximidades
dos feixes vasculares (Figura 4a), enquanto no mesofilo, estas estruturas localizam-se tanto no
parênquima paliçádico, com idioblastos alongados, como no lacunoso, onde são isodiamétricos e
mais conspícuos (Figura 4b, 4c). O material fixado em SFF reagiu positivamente para compostos
fenólicos totais (Figura 4d, 4e). Diante da técnica da fluorescência foi possível detectar que parte
dos compostos fenólicos totais localizados na lâmina foliar podem ser identificados como
flavonoides (Figura 4f). Compostos fenólicos em idioblastos também foram encontrados no
parênquima cotiledonar (Lins & Oliveira, 1994), no mesofilo e no tecido de revestimento de
bainhas foliares de 3º, 4º e 5º nós (Macedo et al., 2005 ), porém não foram dosados.
Figura 4. Secções transversais da lâmina foliar
de Montrichardia linifera. a. vista geral da
nervura central mostrando idioblastos dispersos
(seta); b. vista geral do mesofilo com idioblastos
nos parênquimas paliçádico (pp) e lacunoso (pl);
c. detalhe do idioblasto; d. reação positiva para
compostos fenólicos totais; e. detalhe do
idioblasto com conteúdo fenólico; f. reação
positiva para flavonoides nos idioblastos
(asteriscos). Barras: 250µm (a); 50µm (b, d, f);
30µm (c, e).
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Os compostos fenólicos são uma grande classe de metabólitos secundários, que agregam
várias outros compostos de natureza fenólica. Logo, neste estudo foram dectados compostos
fenólicos totais e dentro desta grande classe foram detectados os flavonóides, como descrito na
metodologia do presente estudo.
De acordo com Soares (2002) os compostos fenólicos nos vegetais têm sido bastante
estudados por apresentarem ação farmacológica e antinutricional, inibindo a oxidação lipídica e a
proliferação de fungos. Para Farah & Donangelo (2006) os compostos fenólicos estão envolvidos
nos processos de adaptação, ou na defesa contra radiação ou contra agressão de patógenos. Braga et
al. (2007), estudando as atividades anti-leishmaniose e antifúngicas de algumas plantas medicinais
brasileiras, puderam concluir que a presença flavonóides em Pothomorphe umbellata (L.) Miq.
(Piperaceae) possui forte relação com a sua atividade contra Leishmania amazonensis, e,
principalmente com sua atividade antifúngica. Logo, há indícios de que a presença de tal metabólito
na espécie em estudo possua semelhante atividade biológica.

CONCLUSÃO

Compostos fenólicos presentes nas folhas de Montrichardia linifera (Arruda) Schott
(Araceae) estão localizados nos idioblastos. Dentre estes compostos, um teor médio de 0,14%
corresponde a flavonoides totais, apontando para um grande potencial em estudos fitoquímicos mais
detalhados a fim de que se possa isolar e purificar flavonoides com possíveis atividades biológicas
descritas na medicina popular. Considera-se este resultado com potencial para a pesquisa de novas
moléculas ativas desta classe de substâncias a partir desta planta, as quais poderão também servir
como marcadores quimiotaxonômicos no gênero Montrichardia Crüger, visto que este gênero ainda
carece estudos desta natureza.
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