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Introdução 

A espécie Bathysa gymnocarpa K.Schum. é 

endêmica no Brasil, ocorre em regiões serranas dos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo
1
 e não 

apresenta até o momento registros de estudos 

químicos e farmacológicos. Este trabalho descreve 

os primeiros resultados do estudo inédito sobre o 

perfil químico e o potencial antioxidante das folhas 

de B. gymnocarpa, uma árvore pertencente à família 

Rubiaceae, coletada no Parque Nacional da Tijuca 

em janeiro de 2018.  Suas folhas secas e trituradas 

(42,0 g) foram extraídas com MeOH com auxílio de 

ultrassom e o solvente evaporado à pressão 

reduzida gerando 5,5 g de extrato seco. Este foi 

submetido à CCD em diferentes condições de fase 

móvel e reveladores (irradiação sob luz UV e 

reagentes cromogênicos como Dragendorff/NaNO2, 

NP/PEG, anisaldeído/H2SO4), visando a prospecção 

da presença de alguns dos principais metabólitos 

secundários encontrados nas espécies da família 

Rubiaceae: alcaloides, terpenoides, iridoides e 

compostos fenólicos (3). Parte do extrato (59,2 mg) 

foi então submetido à CC em Sephadex LH-20 

gerando catorze frações que foram reunidas por 

similaridade por CCD, obtendo-se três frações 

finais. Estas frações e o extrato bruto foram em 

seguida submetidos à análise preliminar para 

atividade antioxidante por bioautografia com o 

radical DPPH (2,2'-difenil-1-picrilhidrazila) em placa 

cromatográfica de gel de sílica. A atividade 

antioxidante do extrato foi quantificada através do 

procedimento descrito por Santos.
2
 

Resultados e Discussão 

O resultado da prospecção no extrato bruto para as 

principais classes de metabólitos mostrou a 

presença de flavonoides e ácidos fenólicos. A 

análise por CCD das frações oriundas da CC em 

Sephadex LH-20 revelou para a fração final 3 

(Tabela 1), a presença de mistura complexa de 

compostos fenólicos (Fig. 1B). A análise preliminar 

da atividade antioxidante mostrou a presença de 

compostos com atividade antioxidante no extrato e 

na fração 3 (Fig. 1C). A quantificação da atividade 

antioxidante do extrato (expressa em concentração 

necessária para atingir uma redução de 50% do 

radical DPPH) revelou CI50 = 25,5 µg/mL. 

 

Tabela 1. Frações obtidas na cromatografia em 
coluna em Sephadex LH-20 do extrato bruto 

Frações 
reunidas 

Frações 
finais 

Fase móvel 
Massa 
(mg) 

1-5 1 Hexano/CH
2
Cl

2 (4:1)  2,6 

6-11 2 Acetona/CH
2
Cl

2 (2:3)  4,9 

12-14 3 Metanol 32,0 

 

 
 
Figura 1. CCD em gel de sílica das frações 1-3 
(Tabela 1) e do extrato MeOH (E) das folhas de 
Bathysa gymnocarpa em AcOEt/AcOH/HCOOH/H2O 
(100:11:11:27) como fase móvel e reveladores: UV 
365 nm (A), NP/PEG + UV 365 nm (B), DPPH (C). 
 
A análise por RMN 

1
H (500 MHz, CD3OD) da fração 

bioativa 3 mostrou vários sinais relativos à prótons 
aromáticos (compatíveis com os de compostos 
fenólicos) e prótons ligados a carbono ligado a 
heteroátomo (provável presença de açúcares) 
confirmando a obtenção de fração enriquecida em 
fenólicos e também a complexidade da mistura. 

Conclusões 

Os resultados obtidos revelaram que as folhas da 

espécie Bathysa gymnocarpa contêm uma mistura 

complexa de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante significativa. 
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