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Introdução
A cebola (Allium cepa) é uma espécie amplamente
comercializada, muito utilizada como alimento
devido às suas propriedades nutricionais, sendo que
diferentes variedades são cultivadas em território
nacional1. As espécies deste gênero são
abundantes em saponinas esteroidais, substâncias
com características anfipáticas responsáveis por
suas propriedades medicinais2. A cebola crioula
(Allium cepa) é um alimento funcional, utilizada
principalmente no controle dos níveis de colesterol,
triglicerídeos e na regulação de índices glicêmicos 3.
O objetivo deste trabalho foi executar o isolamento e
a caracterização estrutural preliminar de um
constituinte bioativo presente em uma variedade
comercial de cebola crioula.

Resultados e Discussão
A partir do extrato metanólico dos bulbos da cebola,
técnicas de cromatografia por exclusão molecular e
monitoração por cromatografia por adsorção foram
utilizadas para a separação e purificação dos
componentes da mistura. Assim sendo, foi possível
detectar a presença de substâncias de diferentes
massas moleculares e diferentes polaridades. A
revelação com orcinol sulfúrico indicou existência de
substâncias
contendo
carboidratos
como
constituintes químicos do extrato. A substância de
maior polaridade e mais elevada massa molecular
foi submetida à purificação e posterior análise por
Ressonância Magnética Nuclear para sua
caracterização estrutural preliminar. Os resultados
obtidos sugerem um perfil característico para
saponinas esteroidais, cujos sinais se dividem em
dois grupos distintos, um núcleo lipofílico e um
núcleo hidrofílico, conforme o esperado para
substâncias anfipáticas (Figura 1).

Figura 1: Estrutura química da substância isolada,
sugestão baseada em técnicas de Ressonância
Magnética
Nuclear
unidimensional
e
bidimensional.

Conclusões
Com a utilização de técnicas cromatográficas foi
possível detectar a presença de substâncias de
caráter anfipático com elevada polaridade e
diferentes massas moleculares como constituintes
da espécie Allium cepa, uma variedade comercial
de cebola utilizada como alimento funcional.
Técnicas adicionais para elucidação estrutural e
ensaios biológicos serão realizados para verificar a
relação entre estrutura e atividade do constituinte
isolado presente nesta variedade comercial de
cebola crioula.
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