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RESUMO 
 

GOUVEA, D. R. Estudo da variação populacional dos metabólitos secundários 
do arnicão (Lychnophora salicifolia Mart., Vernonieae, Asteraceae). 2010. 105f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 

  
Cerca de 10% da flora mundial é representada pela família Asteraceae, uma das 
maiores famílias de Angiospermae, caracterizada não só pela diversidade 
morfológica e taxonômica, como também pela riqueza de metabólitos secundários 
apresentada pelas espécies estudadas dessa família. Lychnophora salicifolia Mart. é 
a espécie de maior distribuição geográfica do gênero (ocorrendo na Serra do 
Espinhaço na Bahia, em Minas Gerais e no sudeste de Goiás) e a mais polimórfica 
também. Entre seus usos etnobotânicos, destaca-se a ação anti-inflamatória e 
analgésica. Neste trabalho, realizamos o estudo da variação dos metabólitos polares 
dessa espécie, sendo que para isso foi utilizada a desreplicação do extrato bruto 
(metanol/água obtido a partir da folhas) através da análise por CLAE-DAD-EM, a 
qual permitiu a caracterização dos constituintes dessa mistura através da análise 
dos espectros de UV e dados de EM. Assim foi possível identificar 20 substâncias: 
ácido protecatecuico; ácido 3-O-E-cafeoilquínico; ácido 3-O-p-cumaroilquínico; ácido 
4-O-E-cafeoilquínico; ácido 5-O-E-cafeoilquínico; ácido 4-O-p-cumaroilquínico; ácido 
5-O-p-cumaroilquinico; ácido 5-O-feruloilquínico; vicenina-2 (6,8-di-C-β-
glcosilapigenina); ácido 3,4-di-O-E-cafeoilquínico; ácido 3,5-di-O-E-cafeoilquínico; 
ácido 3-O-cumaroil 5-O-p-cafeoilquínico; ácido 3-O-cafeoil, 5-O-p-cumaroilquínico; 
ácido 4,5-di-O-E-cafeoilquínico; ácido 4-feruloil-5-O-E-cafeoilquínico; ácido 3,4 di-O-
p-cumaroilquínico; ácido 3,5 di-O-p-cumaroilquínico; ácido 4,5 di-O-p-
cumaroilquínico; ácido lychnofólico e o ácido 2-O-acetil lychnofólico. Para a 
validação da metodologia analítica foi utilizada uma substância pertencente a cada 
classe de compostos: ácido 5-O-E-cafeoilquínico, vicenina-2 e o ácido 2-O-acetil 
lychnofólico. Quanto à validação da metodologia analítica, esta garantiu a 
confiabilidade dos resultados e a credibilidade do método para os propósitos deste 
estudo, abrangendo a faixa de concentração necessária para as análises de 
variação populacional, além apresentar valores de limites de detecção e limites de 
quantificação, precisão e recuperação adequados. Na análise intrapopulacional, 
verificou-se uma variabilidade quantitativa entre indivíduos da mesma população, 
porém, em média os indivíduos pertencentes à mesma população são parecidos 
quimicamente. Já em relação ao estudo da variação populacional, pudemos verificar 
diferenças tanto quanti como qualitativas entre populações coletadas em regiões 
distintas do Brasil, sendo que a partir da análise estatística, verificamos que há uma 
correlação entre isolamento geográfico e diminuição da semelhança do perfil de 
metabólitos polares entre as plantas de populações diferentes indicando que o 
padrão encontrado para concentração dos metabólitos é influenciado pela 
distribuição geográfica das amostras. Todavia, não é possível determinar a 
localização das amostras unicamente pelas variáveis metabólicas estudadas. Assim, 
a concentração e presença dos metabólitos são influenciadas pela distribuição 
geográfica das amostras.  
 
Palavras-chave: Lychnophora salicifolia, variação populacional, CLAE-DAD-EM, 

Asteraceae.  
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ABSTRACT 

 

GOUVEA, D. R. Interpopulational variation of secondary metabolites of arnicão 
(Lychnophora salicifolia Mart., Vernonieae, Asteraceae). 2010. 105f. Dissertation 
(Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 
  
 

About 10% of the world flora is represented by the Asteraceae family, which has 
been extensively studied since it is one of the largest families of Angiospermae, 
characterized not only by morphological and taxonomic diversity but also the wealth 
of secondary metabolites produced by the species studied of this family. 
Lychnophora salicifolia Mart. is the most widely distributed species of the genus 
(occurring in the Serra do Espinhaço in Bahia, Minas Gerais and in the southeast of 
Goiás) and also is the most polymorphic. Its popular use is due to the anti-
inflammatory and analgesic activity. In this work, we studied the variation of polar 
metabolites of this species using the dereplication of the crude extract 
(methanol/water obtained from the leaves) by the HPLC-DAD-MS analysis, which led 
us to identify the constituents of this mixture by analyzing the UV spectra and MS 
data. Thus it was possible to identify 20 substances: protocatechuic acid; 3-O-E-
caffeoylquinic acid; 3-O-p-coumaroylquinic acid; 4-O-E-caffeoylquinic acid; 5-O-E-
caffeoylquinic acid; 4-O-p-coumaroylquinic acid; 5-O-p-coumaroylquinic acid; 5-O-
feruloylquinic acid; vicenin-2 (6,8-di-C-β-glucosylapigenin); 3,4-di-O-E-caffeoylquinic 
acid, 3,5-di-O-E-caffeoylquinic acid; 3-O-coumaroyl-5-O-p-caffeoylquinic acid; 3-O-
caffeoyl acid, 5-O-p-coumaroylquinic acid; 4,5-di-O-E-caffeoylquinic acid, 4-feruloyl-
5-O-E-caffeoylquinic acid; 3,4-di-O-p-coumaroylquinic acid; 3,5-di-O-p-
coumaroylquinic acid; 4,5-di-O-p-coumaroylquinic acid; lychnofolic acid and 2-O-
acetyl lychnofolic acid. To the validation of analytical methodology were used one 
substance belonging to each class of compounds: 5-O-E-caffeoylquinic acid, vicenin-
2 and 2-O-acetyl lychnofolic acid. So, the validation of analytical method ensured the 
reliability and credibility of the results of the method for purposes of this study, 
covering the concentration range required for analysis of population variation and 
presents appropriates values of detection and quantification limits, precision and 
recovery. For intrapopulation analysis, there was a quantitative variability between 
individuals of the same population, but on average the individuals of the same 
population are similar chemically. In relation to the study of interpopulation variation, 
we could see quantitative and qualitative differences between populations collected 
from different regions of Brazil, and from the statistical analysis, we found that there 
is a correlation between geographic isolation and decrease of the similarity of the 
polar metabolites profile between plants of different populations. This indicated that 
the pattern found for the concentration of metabolites is influenced by the 
geographical distribution of samples. However, it is not possible to determine the 
location of the samples only by the metabolic variables studied. Thus, the presence 
and concentration of metabolites are influenced by the geographical distribution of 
samples.  
 

Keywords: Lychnophora salicifolia, populational variation, HPLC-DAD-MS, 

Asteraceae.  
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1. INTRODUÇÂO 

1.1. Variações no metabolismo secundário de plantas. 

Os metabólitos secundários são componentes especiais do metabolismo 

vegetal frequentemente relacionados a aspectos ecológicos e evolutivos das 

espécies vegetais, uma vez que desempenham importante papel quanto à interação 

planta-ambiente, podendo proteger as plantas contra uma ampla variedade de 

microrganismos (vírus, bactérias, fungos) e herbívoros (artrópodes, vertebrados) 

além de outras funções que garantem a sobrevivência das espécies no ecossistema 

(WINK, 1988). 

A presença e a quantidade desses compostos são influenciadas pela carga e 

expressão genética, pelos processos bioquímicos e fisiológicos da planta além de 

também sofrerem influência das variáveis ambientais. As flutuações na 

concentração e nas proporções relativas desses metabólitos podem ocorrer 

temporalmente e espacialmente, ocorrendo em diferentes níveis: sazonais e diárias; 

intraplanta, interplantas e interespécies (JAMIESON & BOWERS, 2010; DARROW & 

BOWERS, 1997; BOWERS & STAMP, 1993; LINDROTH et al., 1987).  

Dentre os principais fatores que influenciam a dinâmica dos metabólitos estão 

os ciclos sazonais, circadianos e fenológicos, latitute, altitude, disponibilidade hídrica 

e de nutrientes, nível de radiação, poluição atmosférica, indução por estímulos 

mecânicos, herbivoria e ataques por patógenos. Há um grande número de estudos 

sobre a influência destes fatores na produção de metabólitos secundários, ficando 

evidente que esses fatores não atuam isoladamente, porém estes estudos 

normalmente abrangem espécies predominantemente ocorrentes em regiões 

temperadas, muitas das quais são comercialmente importantes e, portanto, podem 

ter sofrido fortes pressões seletivas visando certas características desejadas pelo 

homem. Assim, essas informações podem nem sempre ser representativas para 

plantas selvagens ou de outros tipos de habitat (GOBBO-NETO & LOPES, 2007).  
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Figura 1. GOBBO-NETO, L. & LOPES, N.P. Plantas medicinais: fatores de 
influência no conteúdo de metabólitos secundários. Química Nova. v.30, n.2, 
p.374-381, 2007. 

 

Sabe-se que diferentes populações de muitas espécies de plantas podem 

apresentar variação em uma ou mais classes de constituintes químicos, assim, 

estudos sobre os ritmos na produção de metabólitos secundários podem revelar 

quais substâncias são úteis como marcadores químicos. Ainda podemos considerar 

que essas informações podem servir como um conjunto adicional de caracteres 

taxonômicos e muitas vezes permitem a determinação de quimiotipos, uma vez que 

evidenciam as diferenças entre indivíduos em qualquer nível hierárquico (LAITINEN, 

et al., 2000; WILT et al., 1992; MABRY, 1973). 

Populações quimicamente diferentes são consideradas raças químicas ou 

quimiotipos, pois apesar de apresentarem fenótipos semelhantes, possuem 

diferentes genótipos e assim sendo, são idênticas na aparência externa, mas 

diferem em seus constituintes químicos (EVANS, 1996).  

Os termos "genótipo" e "fenótipo" foram introduzidos em 1909 pelo botânico 

dinamarquês Wilhelm Johannsen, que definiu genótipo como a constituição genética 

do organismo e o fenótipo, as características que resultam da interação de genótipo 
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e ambiente. O termo "quimiotipo" entrou em uso mais tarde na literatura química, 

genética e microbiológica no início da década de 1960. A relação entre genótipo e 

quimiotipo é complexa, sendo que a presença de determinado gene de uma via 

biossintética não garante a presença do metabólito secundário produzido por essa, 

nem prediz a quantidade produzida do mesmo (DESJARDINS, 2008). 

Espécies estreitamente relacionadas e taxa infraespecíficas podem exibir 

padrões de metabólitos secundários similares e ás vezes idênticos. Assim, estudos 

quimiossistemáticos quantitativos podem fornecer parâmetros adicionais, 

colaborando na discriminação entre taxa particulares. Nesse caso, os pré-requisitos 

conhecidos para o uso de dados de estudos fitoquímicos para essa distinção são: o 

grau de variação química entre diferentes populações de um táxon; a variação 

existente entre indivíduos de uma mesma população; diferenças no conteúdo de 

uma dada substância durante o período de crescimento, além de variações entre 

populações crescendo em diferentes ambientes como, por exemplo, em diferentes 

altitudes (ZIDORN & STUPPNER, 2001). 

Em estudos quimiotaxonômicos pode-se utilizar a análise da similaridade 

química baseada em fingerprint a qual pode ser empregada para avaliação dos 

perfis metabólicos obtidos por CLAE-UV (cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada a um detector de luz ultravioleta) ou CLAE-DAD (cromatografia líquida de 

alta eficiência acoplada a um detector de arranjo de diodos), enquanto o uso de um 

espectrômetro de massas (EM) como detector em CLAE pode fornecer excelente 

sensibilidade e seletividade em matrizes complexas, além de informações estruturais 

importantes on-line permitindo a desreplicação e caracterização rápida de produtos 

naturais (WOLFENDER, 2009). 

 

1.2. Aplicação de técnicas acopladas no estudo de metabólitos secundários. 

A desreplicação tem sido amplamente utilizada na área de produtos naturais, 

já que permite a caracterização rápida dos constituintes de misturas complexas 

utilizando técnicas acopladas. O screening químico utilizando técnicas como CLAE-

EM, CLAE-DAD-EM, CLAE-DAD-RMN fornece rapidamente ampla informação 

estrutural, possibilitando em alguns casos a identificação inequívoca, de compostos 

sem a necessidade do isolamento clássico dos mesmos, auxiliando assim, na 

racionalização dos estudos de fitoquímica (WOLFENDER, 2009; WILSON & 

BRINKMAN, 2003; CORDELL & SHIN, 1999).  
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A CLAE é uma técnica muito poderosa e versátil para separação de produtos 

naturais em matrizes complexas como extratos brutos polares, utilizando nesse caso 

a análise em fase reversa. Entre todos os detectores usados em CLAE, o mais 

simples e o mais amplamente utilizado é o UV, embora tenha algumas limitações, 

sobretudo para produtos naturais que não possuem cromóforos. Contudo esse 

detector é o que apresenta a melhor combinação de sensibilidade, linearidade, 

versatilidade e confiabilidade de todos os detectores desenvolvidos até o momento. 

Métodos desenvolvidos em CLAE-UV ou CLAE-DAD podem ser usados para 

comparar os fingerprints e perfis metabólicos de espécies estreitamente 

relacionadas ou da mesma espécie proveniente de diferentes localidades (LIANG et 

al., 2007).  

Idealmente, as técnicas acopladas devem proporcionar a mesma qualidade 

da informação espectroscópica adquirida com substâncias isoladas puras. No 

entanto, este não é o caso, e cada técnica apresenta suas limitações. Se tratando de 

produtos naturais desconhecidos, essas informações necessitam ser mais 

completas sendo necessário, por exemplo, a obtenção de dados de RMN. Esta 

técnica pode ser diretamente acoplada com CLAE usado em linha, com pré-

concentração como a SPE-CLAE-RMN, porém isto implica em altíssimo custo. Um 

ponto a ser considerado é que o acoplamento de vários métodos, muitas vezes 

chamado hipernação pode comprometer, por exemplo, a sensibilidade do método, 

apesar de apresentar a grande vantagem de que todas as informações estruturais 

podem ser obtidas dentro de uma única análise (WILSON & BRINKMAN, 2007).  

No caso da detecção por arranjo de diodos, uma técnica muito mais barata, 

espectros de UV são fornecidos diretamente on-line sendo particularmente útil para 

a detecção de metabólitos secundários com cromóforos característicos, como no 

caso de polifenóis. Para esses compostos, podem ser criadas bibliotecas de 

espectros de UV para serem utilizadas na desreplicação, contanto que as 

substâncias sejam analisadas sob as mesmas condições na análise por CLAE, 

como a composição da fase móvel (WOLFENDER, 2009).  

Na desreplicação de produtos naturais, o método mais utilizado é CLAE-DAD-

EM, em que os espectros de UV e dados de EM são utilizados em conjunto com 

informações quimiossistemáticas da espécie estudada, sendo por isso muito útil o 

acesso a bancos de dados de compostos naturais, como o NAPRALERT e o 

SciFinder (NIELSEN & SMEDSGAARD, 2003; CORDELL & SHIN, 1999). 
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A ESI (ionização por electrospray) é a técnica de ionização mais utilizada para 

acoplamento com CLAE, já que permite a análise de moléculas polares, passíveis 

de sofrer ionização. Esse tipo de ionização ocorre à pressão atmosférica, onde um 

campo elétrico intenso dispersa uma amostra líquida em um gás, na forma de um 

fino spray de gotas carregadas que, por evaporação, ejetam íons na fase gasosa 

(CROTTI et al., 2006b;  FENN, et al., 1989). 

Os íons formados podem ser íons moleculares, moléculas 

protonadas/desprotonadas além de moléculas cationizadas e anionizadas sendo que 

essa ionização dependerá do balanço entre as reações de oxidação e redução (que 

produzem íons moleculares (M+•) ou (M–•); reações ácido/base, nesse caso, a 

ionização ocorre principalmente por reações ácido-base de Brönsted-Lowry, ou seja, 

pela protonação ou desprotonação de moléculas ([M+H]+ ou [M-H]–) e finalmente a 

formação de moléculas cationizadas ([M+Na]+, [M+K]+, ou anionizadas [M+Cl]– etc.) 

(VESSECCHI, et al., 2007).  

Por ser um método brando de ionização pouca energia residual é retida pelo 

analito em ESI, sendo assim, limitada fragmentação ocorre já que as moléculas 

recebem pouca energia diretamente, o que de certa forma, é uma desvantagem da 

ESI para estudos de elucidação estrutural. Assim, foram desenvolvidos 

equipamentos de espectrometria de massas em sequência (EM/EM ou EMn) nos 

quais as moléculas podem ativadas por um processo colisional e serem 

fragmentadas na célula de colisão gerando íons que muitas vezes permitem a 

identificação das substâncias (CROTTI et al., 2006a). 

Nas análises de EM/EM, um íon do primeiro estágio (íon precursor) é 

selecionado e transferido para uma célula de colisão, onde utilizando um gás inerte 

(usualmente Ar, N2, He ou CO2) a dissociação induzida por colisão (CID – colision 

induced dissociation) produz a fragmentação do íon precursor. Dessa forma, são 

gerados íons produtos ou de segunda geração, que podem proporcionar muita 

informação estrutural sobre o íon precursor. Dessa forma, torna-se possível a 

identificação de compostos desconhecidos, já que os dados de massas moleculares 

exatas e os espectros de íons produtos, além de no caso com acoplamento com 

CLAE-DAD, os tempos de retenção e espectros de UV, são dados muitas vezes 

suficientes para a elucidação estrutural (CROTTI et al., 2006a).  

 No caso de séries homólogas de compostos cuja relação estrutura-

fragmentação já foi estudada e é conhecida, esse estudo se torna ainda mais prático 



____________________________________________________________________Introdução     6 

e rápido. Isso se aplica, por exemplo, à identificação dos ácidos clorogênicos nos 

trabalhos realizados por Clifford e colaboradores (2003, 2005, 2006), flavonoides 

(CUICKENS & CLAEYS, 2004; WARIDEL et al., 2001; CUICKENS et al., 2000; MA 

et al., 1997; 2001;), alcaloides (PIVATTO et al., 2005) e inclusive de lactonas 

sesquiterpênicas (CROTTI et al., 2005). 

 

1.3. O Cerrado. 

O Brasil é considerado um dos países de maior biodiversidade no mundo, 

pois se calcula que nada menos do que 10% de toda a biota terrestre encontra-se no 

país (MITTERMEIER et al., 1999). O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e 

se destaca pela riqueza de fisionomias e por abrigar grande diversidade de espécies 

animais e vegetais. Com solo deficiente em nutrientes e rico em ferro e alumínio 

cobre mais de dois milhões de Km2 no Brasil Central, onde abrange 10 estados além 

de partes da Bolívia e do Paraguai (SIMON et al., 2009).  

Enquanto a estratificação vertical (existência de várias “camadas” de 

ambientes) da Amazônia ou da Mata Atlântica, proporciona riqueza de nichos para o 

estabelecimento das espécies, no Cerrado a heterogeneidade espacial (a variação 

dos ecossistemas ao longo do espaço) é o fator determinante para a expressiva 

riqueza de espécies. As fisionomias do Cerrado variam significativamente no sentido 

horizontal, sendo que áreas campestres, capões de mata, florestas e áreas brejosas 

podem existir interligadas em uma mesma região (MACHADO et al., 2004). 

O termo “Cerrado” designa uma vegetação de aspecto e flora própria, 

classificado dentro dos padrões de vegetação do mundo como savana (EITEN, 

1994) destacando-se, porém, por sua variação na composição, apresenta formas 

florestais, savânicas e campestres (RIBEIRO & WALTER, 1998).  

 Apesar de sua importância, a carência de áreas de conservação no Cerrado 

é representativa e pode ser evidenciada quando se compara o esforço 

governamental em conservar os ecossistemas Amazônicos, os quais têm 12% da 

sua área protegida em unidades de conservação, contra menos de 2% no Cerrado. 

A forma de intervenção humana mais significativa nesse bioma tem sido a grande 

expansão das pastagens plantadas de lavouras comerciais como a soja, o milho, 

arroz, café, feijão e mandioca (KLINK, 1996) sendo que as taxas anuais de 

desmatamento no Cerrado são elevadíssimas, variando de 22.000 a 30.000 Km2 por 

ano (MACHADO et al., 2004). 
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Figura 2. Adaptado de Machado et al., 2004; mapas do Brasil ilustrando a 
localização do Cerrado (em laranja) e as áreas restantes de vegetação nativa (em 
verde no detalhe aproximado). 

 

Em 2000, Myers e colaboradores estimavam que o Cerrado brasileiro era 

possuidor de 10.000 espécies vegetais das quais 44% são endêmicas, o que 

representa aproximadamente 1,5% do total de espécies endêmicas no planeta, 

sendo considerado um hotspot de biodiversidade. Portanto, a intensificação nos 

estudos das espécies ocorrentes no Cerrado é fundamental para o suporte no 

delineamento de estratégias de conservação dentro do bioma, tendo em vista o 

acelerado processo de degradação ambiental e o risco eminente de extinção de 

muitos grupos taxonômicos (CASTRO et al., 1999; RATTER et al.,  1997). Fica claro, 

portanto, que a proteção do Cerrado, a conservação de sua diversidade genética e o 

estudo de sua flora são de fundamental importância.  

 

1.4. A espécie Lychnophora salicifolia Mart. (Vernonieae, Asteraceae). 

Cerca de 10% da flora mundial é representada pela família Asteraceae, a qual 

vem sendo intensamente estudada justamente por ser uma das maiores famílias de 

Angiospermae, caracterizando-se não só pela diversidade morfológica e taxonômica, 

como também pela riqueza de metabólitos secundários apresentada pelas espécies 

estudadas dessa família (BREMER, 1994). Quimicamente, a família Asteraceae é 

caracterizada pela capacidade de biossintetizar grande diversidade de metabólitos 

secundários, como monoterpenos, diterpenos, triterpenos, sesquiterpenos, entre 

eles as lactonas sesquiterpênicas, além de poliacetilenos, flavonoides, ácidos 

fenólicos, benzofuranos e cumarinas (CALABRIA et al., 2009).  
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No Brasil há um particular interesse fitoquímico pela tribo Vernonieae 

(Asteraceae), pois, com cerca de 40 gêneros e 450 espécies, o país é reconhecido 

como um de seus principais centros de ocorrência (ROBINSON, 1999; SEMIR, 

1991). Lychnophorinae é uma subtribo pertencente à tribo Vernonieae, destacando-

se devido à sua distribuição restrita ao Brasil. Esta subtribo compreende 9 gêneros e 

81 espécies (ROBINSON, 1999).  

Nessa subtribo, espécies do gênero Lychnophora sp. destacam-se por 

estarem entre as plantas da família Asteraceae mais utilizadas na medicina popular 

brasileira, ao lado da carqueja (Baccharis trimera Less.), do guaco (Mikania 

glomerata Spreng) e do boldo (Vernonia condensata Backer), por exemplo. Este 

gênero apresenta espécies com um microendemismo bastante pronunciado, 

ocorrendo em regiões elevadas e tendo distribuição restrita aos complexos rupestres 

de quartzito da Bahia, Goiás, Tocantins e Minas Gerais (ROBINSON, 1999; SEMIR, 

1991).  

 A espécie Lychnophora salicifolia Mart. (Vernonieae, Asteraceae) é 

considerada a espécie tipo do gênero (COILE & JONES, 1981), sendo a de maior 

distribuição geográfica e a mais polimórfica de Lychnophora sp. (SEMIR, 1991). 

Essa espécie tem ocorrência na Bahia, em Minas Gerais e em Goiás, crescendo em 

declives secos de rochas de arenito e quartzito, sobre o campo rupestre aberto 

(COILE & JONES, 1981). É caracterizada por um grande polimorfismo, sendo que 

Coile & Jones (1981) a consideraram como sinônimos de: L. hakeaefolia, L. 

urbaniana, L. arrojadoana, L. luetzelburgii, L. lanigera e L. columnnares. Esses 

autores também a classificaram como sendo a mesma espécie que L. martiana o 

que não foi aceito pela revisão taxonômica feita por Semir (1991). Outras espécies 

com as quais pode ser confundida são L. diamantinana e L. villosissima sendo muito 

parecidas (SEMIR, 1991). 

L. salicifolia apresenta-se como arvoreta ou arbusto candelabriforme, 

caracterizada pela presença de um ramo principal ou primário do qual emergem 

vários ramos secundários. Os ramos são posteriormente arqueados e com os ápices 

voltados para o topo, lembrando um candelabro ou um guarda-chuva invertido 

(SEMIR, 1991). Essa espécie pode variar de altura entre 1,5 a 2,5 m quando adulta. 

É caracterizada por apresentar folhas longas, com lâminas sésseis e coriáceas, 

além de inflorescências formadas por glomérulos hemisféricos simples. O número de 

flores por capítulo varia de quatro a nove e sua coloração vai do magenta ao lilás 
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(SEMIR, 1991) e a floração e frutificação ocorrem de outubro a maio, mas 

ocasionalmente podem se estender por todo o ano (COILE & JONES, 1981).  

 

 

Figura 3. Fotos de indivíduos da espécie Lychnophora salicifolia em seu habitat 
natural (fotos: Norberto Peporine Lopes e Leonardo Gobbo Neto). 

 

L. salicifolia, conhecida popularmente como arnicão, está incluída na lista de 

espécies aromáticas e medicinais do Cerrado com alta prioridade para coleção de 

germoplasma e conservação (VIEIRA, 1999), e entre seus usos etnobotânicos mais 

frequentes, destaca-se a ação anti-inflamatória e analgésica. Esse emprego, similar 

ao observado para a falsa arnica ou arnica da serra (Lychnophora ericoides Mart.), 

tem estimulado alguns estudos fitoquímicos (tabela 1) e farmacológicos, sendo 

relatada a ação antibacteriana contra Staphylococcus aureus, além de propriedades 

antifúngicas, incluindo contra Candida albicans (MIGUEL et al., 1996) além de 

também ter sido relatado que extratos de folhas e inflorescências apresentam ação 

tripanocida (JORDÃO et al., 2003).  
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Tabela 1. Substâncias já relatadas na espécie Lychnophora salicifolia e suas 
respectivas referências. 
  

Substância Referência 

apigenina KING, 1986 

luteolina KING, 1986 

chrisoeriol KING, 1986 

luteolina 7,4’-dimetiléter KING, 1986 

luteolina 7,3’-dimetiléter KING, 1986 

luteolina 3’,4’,7’-trimetiléter KING, 1986 

quercetina 3-metiléter KING, 1986 

quercetina-3,3’di-metiléter KING, 1986 

quercetina-3,7-di-metiléter KING, 1986 

quercetina-3,7,3’-di-metiléter KING, 1986 

quercetina-3,7,3’,4’-tetra-metiléter KING, 1986 

luteolina 7-O-glicosídeo KING, 1986 

luteolina 7-O-diglicosídeo KING, 1986 

chrisoeriol 7- O-glicosídeo KING, 1986 

kaempferol 3-O-glicosídeo KING, 1986 

quercetina 3-O-glicosídeo KING, 1986 

quercetina 3-O-galactosídeo KING, 1986 

quercetina 3-O-arabinose KING, 1986 

quercetina 3-metiléter 7-O-galactosídeo KING, 1986 

isorhamnetina 3-O-rhamnosídeo KING, 1986 

isorhamnetina 3-O-galactosídeo KING, 1986 

Isorhamnetina 3-O-glicosídeo KING, 1986 

apigenina 3-C-glicosídeo KING, 1986 

apigenina 8-C-glicosídeo KING, 1986 

apigenina 6,8-C-di-glicosídeo KING, 1986 

luteolina 8-C-glicosídeo KING, 1986 

diosmetina 6-C-glicosídeo KING, 1986 

kaempferol (p-coumaroil) glicosídeo KING, 1986 

kaempferol 3-acil glicosídeo KING, 1986 
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diidroflavonol KING, 1986 

ácido 15-óico-cariofilênico BOHLMANN et al., 1980 

trideca-1,11-dieno-3,5,9-pentain-1-eno BOHLMANN et al., 1980 

trideca-1,11-dieno-3,5,9-pentain-1-tetraino BOHLMANN et al., 1980 

ácido 5,6-diidrocariofilen-15-óico BOHLMANN et al., 1980 

lupe-12-en-3-beta-ol BOHLMANN et al., 1980 

ácido 5,6-diidro-15-hidro-cariofilênico BOHLMANN et al., 1980 

5-β-6-α-epóxi-cariofilênico BOHLMANN et al., 1980 

5-β-6-α-epóxi-custonolido BOHLMANN et al., 1980 

5-β-6-α-epóxi-eremantina BOHLMANN et al., 1983 

lychnosalicifolido BOHLMANN et al., 1983 

2-epi-salicifolido BOHLMANN et al., 1980 

acetato de taraxasterila BOHLMANN et al., 1980 

β-amirina BOHLMANN et al., 1980 

acetato de β-amirina BOHLMANN et al., 1980 

 

Considerando o número de sinonímias descritas para essa espécie, além da 

variabilidade química descrita na tabela 1, fica claro a necessidade de estudos mais 

detalhados sobre essa espécie para colaborar não somente com os conhecimentos 

focados em seus usos populares, como também na tentativa de auxiliar nos estudos 

quimiossistemáticos.  

Considerando ainda, que inúmeros fatores podem levar à variação no 

conteúdo de metabólitos secundários, reforça-se a necessidade do planejamento de 

estudos visando detectar essas variações, principalmente quanto ao local de coleta, 

estabelecendo parâmetros adequados para a obtenção da matéria prima vegetal 

com concentrações desejáveis dos metabólitos de interesse. Além de que, estudos 

sobre o conteúdo de metabólitos secundários também podem auxiliar na ampliação 

dos conhecimentos sobre interações ecológicas do vegetal com seu ambiente.  
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2.  OBJETIVOS 

Considerando a carência e importância de estudos sobre a flora do Cerrado 

brasileiro, além da amplitude da família Asteraceae e do uso popular da espécie L. 

salicifolia, este trabalho teve por objetivo verificar nessa espécie, a existência (ou 

ausência) de variação interpopulacional e intraespecífica na produção dos 

metabólitos secundários polares majoritários, com as seguintes ações: 

     -   Desenvolvimento e validação de uma metodologia para análise do extrato 

polar bruto de diferentes populações de L. salicifolia por CLAE-DAD, 

     -  Identificação dos metabólitos secundários de alta e média polaridade 

presentes nos extratos obtidos a partir das folhas,  

    -  Verificar a existência de possíveis quimiotipos e correlacionar a presença de 

variação na constituição química com o local de coleta da planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ Conclusões   67 

5.  CONCLUSÕES  

  Com o trabalho realizado foi possível concluir que a metodologia analítica por 

CLAE-DAD é seletiva para os diferentes metabólitos encontrados em todas as 

populações estudadas, sendo possível identificar 20 substâncias presentes no 

extrato polar obtido a partir das folhas moídas de L. salicifolia: ácido protecatecuico; 

ácido 3-O-E-cafeoilquínico; ácido 3-O-p-cumaroilquínico; ácido 4-O-E-cafeoilquínico; 

ácido 5-O-E-cafeoilquínico; ácido 4-O-p-cumaroilquínico; ácido 5-O-p-

cumaroilquinico; ácido 5-O-feruloilquínico; vicenina-2 (6,8-di-C-β-glcosilapigenina); 

ácido 3,4-di-O-E-cafeoilquínico; ácido 3,5-di-O-E-cafeoilquínico; ácido 3-O-cumaroil 

5-O-p-cafeoilquínico; ácido 3-O-cafeoil, 5-O-p-cumaroilquínico; ácido 4,5-di-O-E-

cafeoilquínico; ácido 4-feruloil-5-O-E-cafeoilquínico; ácido 3,4 di-O-p-

cumaroilquínico; ácido 3,5 di-O-p-cumaroilquínico; ácido 4,5 di-O-p-cumaroilquínico; 

ácido lychnofólico e o ácido 2-O-acetil lychnofólico. 

Dentre as substâncias identificadas, foram utilizadas na validação da 

metodologia analítica uma pertencente a cada classe de compostos, no caso: ácido 

5-O-E-cafeoilquínico, vicenina-2 e o ácido 2-O-acetil lychnofólico. Sendo que a 

validação do método analítico garantiu a confiabilidade dos resultados e a 

credibilidade do método para os propósitos deste estudo, abrangendo a faixa de 

concentração necessária para as análises de variação populacional, além 

apresentar valores de limites de detecção e limites de quantificação, precisão e 

recuperação adequados. 

Quanto à análise intrapopulacional, podemos concluir que há variabilidade 

quantitativa entre indivíduos da mesma população, porém, em média os indivíduos 

pertencentes à mesma população são parecidos quimicamente. Já em relação ao 

estudo da variação populacional, concluímos que há diferenças tanto quanti como 

qualitativas entre populações coletadas em regiões distintas do Brasil, sendo que a 

partir da análise estatística, conclui-se que existe correlação entre isolamento 

geográfico e diminuição da semelhança do perfil de metabólitos polares entre as 

plantas de populações diferentes sendo indicado que o padrão encontrado para 

concentração dos metabólitos é influenciado pela distribuição geográfica das 

amostras. Todavia, não é possível determinar a localização das amostras 

unicamente pelas variáveis metabólicas estudadas. Assim, a presença dos 

metabólitos é influenciada pela distribuição geográfica das amostras.  
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