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PRINCIPAIS ROTAS 

DOS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS

MONOSACARÍDEOS POLISSACARÍDEOS

ÁC. CHIQUÍMICO

ÁC. CINÂMICO

Fenóis

Lignanas

Taninos

Cumarinas

Flavonóides

Antocianidinas

GLICÓLISE

ÁC. PIRÚVICO

ACETIL CoA

CICLO DE KREBS

CO2

AA AROMÁTICOS

AA ALIFÁTICOS

POLIACETATOS

ÁC. MEVALÔNICO

Alcalóides

Proteínas

Antracenos

Ác. graxos

Mono terpenos

Iridoides

Sesquiterpenos

Diterpenos

Triterpenos

Esteróides

isopreno

esqualeno



FLAVONÓIDES

Conceito: São polifenóis, presentes em relativa

abundância entre os metabólitos secundários

de vegetais.
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Nome DESCRIÇÃO

Flavonas Presente em frutos, especialmente os cítricos e em

cereais,conferindo cor amarela. Pertencem ao grupo a tangeretina, a

luteolina, adiosmetina, a nobiletina e a apigenina.

Flavanas Presente em frutos e folhas. Confere cor aos alimentos. As

biflavanas estão presentes também no lúpulo, nozes e na água de

coco. Compõem esse grupo a procianidina, o luteoforol,

atheaflavina e a catequina.

Flavanonas São características de frutas cítricas, possuindo cor amarelo-palha.

A hesperitina e a naringenina pertencem a esse grupo.

Flavonóis São abundantes no reino vegetal e possuem cor amarela pálida. Os

principais representantes do grupo são a quercetina, a rutina, a

mircetina e o Canferol.

Isoflavonóides As leguminosas são as principais fontes de substâncias deste grupo,

como a daidzeína e a genisteína.

Antocianinas Conferem a coloração azul, roxa ou violeta para frutas e flores,

como a uva e a berinjela. Cianidina, delfinidina e peonidina

pertencem a esse grupo.



O anel C (resultante da ciclização da ponte C3) diferencia estruturalmente os FLAVONÓIDES:

Chalcona Flavanona Flavona

Flavanonol
(di-hidro-flavanol)

Flavonol Flavandiol

Flavanol

FLAVONÓIDES

Flavan – 2,3 dihidro

Flavon – 2,3 insaturada

Flavonol – 3 OH

Favanol – 3 OH



FLAVONÓIDES

FLAVONOL

São flavonas 

substituídas na posição 

C-3



FLAVONÓIDES

ANTOCIANINAS OH O
+

OH

OH

Pigmentos

Coloração das pétalas de flores

Agentes polinizadores

Cor vermelha de vinhos frutas e doces de 

confeitarias







A estrutura base pode apresentar:  –OH; -OMe;  -OGli ; - Cgli

Chamados de heterosídeos quando há presença de açucares (O- e/ou C-heterosídeos)

Hidroxilas e Metoxilas

Anel A: -OH; sem –OMe; em  7 e 5. 

Anel B: 1’,2’ ou 3’ –OH ou –OMe 

mono: -OH/-OMe: em  4’

di: -OH/-OMe: em 3’ e 5’

tri: -OH/-OMe:  3’, 4’ e 5’.

Açúcares: (O-Gli em 3, 7, 3’ e 4’, diglicosídeos em 3 e 7 ou 7 e 4’)

Monosacarídeos: D-glic, D-galact, D-xil, L-rhamn, L-arab e ác. D-glucur

Disacarídeos: Gentiobiose (gli β1->6 gli); Rutinosídeo (rhamn α1 -> 6 gli)

Trisacarídeos: Gentiotriose (gli β 1->6 gli β 1->6 gli); Sorborose (gli β 1->6 gli α 1->4 gli)
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Aspectos físico-químicos

Flavonóides

Heterosídeos

solúveis em água, álcoois e

outros solventes orgânicos

polares, insolúveis em

solventes orgânicos

apolares

Agliconas (geninas)

Muito pouco solúveis em

água, solúveis em solventes

de polaridade intermediária

e apolares.
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FLAVONÓIDES

RUTINOSÍDEO

β-D-Gli

α-L-Rha

RUTINA
(3-O-rut-quercetina)

PRUNINA
(7-O-gli-Naringenina)

HESPERIDINA
(hesperitina -> 4’-OMe-Eriodictiol)



FLAVONÓIDES

Funções nos vegetais

proteção dos vegetais contra a incidência de raios ultravioleta e visível;

proteção contra insetos, fungos, vírus e bactérias;

atração de animais com finalidade de polinização;

antioxidantes;

controle da ação de hormônios vegetais;

agentes alelopáticos;

inibidores de enzimas.



FLAVONÓIDES

Propriedades Biológicas (farmacológicas)

atividade sobre a permeabilidade capilar (hesperidina, rutina, quercetina):

diminuem a fragilidade capilar e aumentam sua resistência, em distúrbios

circulatórios e doenças hemorrágicas, como vasculoprotetores e

venotônicos;

atividade antioxidante;

atividade anti-inflamatória;

atividade antiviral e antitumoral;

atividade hormonal: menor incidência de osteoporose (isoflavonas).



ISOFLAVONAS

Como os demais flavonóides, as isoflavonas apresentam cadeia C6-C3-C6. Porém, do tipo di-

fenil-1,2-propano.

Apresenta distribuição restrita (Fabaceae) e raramente são glicosilados

Genisteína: um dos fitoestrogéneos mais abundante. 

Por apresentarem ação estrogênica, são denominadas de fitoestrógenos.

FLAVONÓIDES
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ISOFLAVONAS

Mecanismo de Ação

Ligando-se à receptores de estrógeno (ação estrogênica ou antiestrogênica),;

Os fitoesteróis atuam em receptores ß-estrogênicos hepáticos, melhorando o perfil lipídico,

através do favorecimento do catabolismo de colesterol;

Inibem a atividade de enzimas responsáveis pela indução tumoral;

Atividade antioxidante, inibindo a de espécies reativas de oxigênio;

A genisteína inibe ainda a agregação plaquetária e a migração e proliferação de células da

musculatura lisa;

Emprego Clínico: Doenças cardiovasculares e hipercolesterolemia; Menopausa; Osteoporose;

Câncer

Fonte de isoflavonas: Glycine max L. (Fabaceae) - Soja
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FLAVONÓIDES

Extração de flavonóides – extrações seqüenciais com aumento da polaridade

1 – Solvente apolar (hexano/tolueno)

obtenção de gorduras, esteróides e pigmentos

2 – Solvente menos apolar (clorofórmio/diclorometano)

obtenção de agliconas livres com elevado grau de metilação

3 – Solvente mais polar (acetona/metanol)

agliconas pilihidroxiladas

flavonas

auronas

chaconas

4 – Solvente muito polar (misturas de etanol e água)

glicosídeos

catequinas (flavanóis)



FLAVONÓIDES

Empregando drogas vegetais secas 

1 – Extrair com etanol/metanol

2 – Eliminar o solvente sob pressão reduzida

3 – Extrair sucessivamente o resíduo:

3.1. hexano

3.2. diclorometano

3.3. acetato de etila

3.4. butanol

4 – Caracterizar as frações (CCD, precipitação, etc)



FLAVONÓIDES

Análise espectrofotométrica de flavonóides

Benzoil

Banda II

240 – 280 nm

Cinamoil

Banda I

300 – 400 nm
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Análise espectrofotométrica de flavonóides

Máximos característicos de cada grupo

Grupos

Flavonas

Flavonóis

Dihidroflavonóis

Flavanonas

Isoflavanonas

Chalconas

Auronas

Antocianidinas

Banda II

240 – 280

240 – 280

270 – 295 (intensa)

270 – 295 (intensa)

245 – 270 (intensa)

Pequena

220 – 270 (intensa)

270 – 280 (pequena)

Banda I

305 – 350 (intensa)

350 – 385 (intensa)

Baixa intensidade

ombro

340 – 390 (intensa)

370 – 430 (intensa)

480 – 550(intensa)



FLAVONÓIDES

Análise espectrofotométrica de flavonóides

Reagentes de leitura

1) MeONa (metóxido de sódio)

2) a-AlCl3 (cloreto de alumínio)

b-AlCl3/HCl

3) a-CH3COONa (acetato de sódio)

b-H3BO3 (ácido bórico)



FLAVONÓIDES

Análise espectrofotométrica de flavonóides

Reagentes de leitura

AlCl3

Forma quelatos com hidroxilas adjacentes à carbonila tanto em C5 quanto em C3

Também forma quelatos com hidroxilas na posição orto, porém estas são instáveis 

em meio ácido.

Flavonóis > 5OH flavonas> ortodiOH > 3OH-dihidroflavonol



FLAVONÓIDES

Análise espectrofotométrica de flavonóides

Reagentes de leitura

Aglicona + AlCl3



Análise espectrofotométrica de flavonóides

Reagentes de leitura
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Análise espectrofotométrica de flavonóides

Princípio dos métodos gerais com AlCl3

0,4 g da droga vegetal em acetona

+ 2 ml HCl R

Refluxo 3 x

Balão de separação +  água

Extração com AcOEt 3x

Reunir AcOEt

Diluir com 

CH3COOH em MeOH 5%

AlCl3 e diluir com 

CH3COOH em MeOH 5%

hiperosídeo

vitexina

apigenina


