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Introdução 

As antocianinas são pigmentos da classe dos 

flavonoides e têm como co-pigmentos as flavonas e 

os flavonóis, compostos fenólicos responsáveis 

pelas cores azul, violeta, vermelho e rosa de flores e 

frutos.
1,2

 Sabendo-se que as azaleias são utilizadas 

como indicadores naturais de pH,
3
 o objetivo deste 

trabalho é identificar, através da CP as antocianinas 

presentes nas azaleias estudadas. 

Resultados e Discussão 

Foram analisadas as pétalas de azaleia branca 

(AZB), rosa clara (AZRC) e rosa escura (AZRE). A 

extração dos pigmentos vegetais seguiu dois 

métodos, os quais foram adaptados. Método 1:
3
 

foram coletados 4 g de tecido vegetal e imersos em 

5 mL de solução etanólica de HCl a 1 % durante  40 

min, a 80° C. Método 2:
1
 4 g de tecido vegetal 

macerados e imersos em 5 mL de H2O e em 5 mL 

de etanol por 48 h. Em seguida, os extratos foram 

filtrados e a partir deles foi realizada espectroscopia 

de ultravioleta visível (UV-VIS) para confirmar os 

valores de absorbância máxima das antocianinas 

entre 475 e 560 nm e CP  para determinar o Rf  de 

cada pigmento identificado. Para o estudo 

cromatográfico utilizou-se como eluente a mistura 

denominada BAW, que consiste de butanol, ácido 

acético e água, na proporção de 4:1:5, v/v, 

respectivamente. Para determinação dos Rf’s 

obtidos mediu-se a distância (d) do centro da 

mancha (cm) e dividiu-se pela distância total 

percorrida pelo solvente (10 cm) e multiplicou-se por 

100, conforme a equação: Rf = (d/10)*100. Os 

valores dos Rf’s obtidos foram comparados com a 

literatura
3
 e são apresentados na Tabela 1. Após os 

papeis cromatográficos secarem, analisou-se em luz 

de UV para identificar os compostos invisíveis na luz 

visível bem como suas colorações. Observa-se que 

além das antocianinas glicosídicas cianidina 

(AZRE), peonidina (AZRE), malvidina (AZRE), 

pelargonidina (AZB e AZRC) e petunidina (AZRC) há 

a presença da antocianina diglicosídica delfinidina 

3,5-diglicosídica (AZRE). A distinção do 3,5 

diglicosídio é justificada pelo baixo valor do Rf em 

BAW
2
 e pela coloração malva na luz visível e rosa 

opaca na luz UV.
2
 Observa-se ainda a presença de 

duas das flavonas mais comuns encontradas em 

pétalas e folhas,
2
 que são a apigenina e a luteolina e 

de um dos flavonóis mais comuns, a quercetina, um 

flavonol de coloração amarelo brilhante na luz UV. A 

presença destas flavonas é justificada pelos Rf’s 

obtidos em BAW,
2
 bem como pela coloração ocre 

escuro na luz visível e ocre escuro brilhante no UV. 

A presença do biflavonil kaiflavona na AZB é 

justificada
2
 pelo elevado Rf (98) em BAW e a 

coloração marrom escura na luz UV. Já a presença 

de glicosilflavonas é identificada pela coloração 

amarela esverdeada na luz UV sendo que o Rf de 

56 verificado indica a presença de isovitexina. 

Observa-se nos extratos de AZB a presença do 

flavonol quercetina, com Rf de 65 em BAW e ainda 

justificada
2
 pela ausência de coloração na luz visível 

e coloração esverdeada na luz UV. 

Tabela 1. Rf’s obtidos a partir dos extratos de 

azaleia branca, rosa clara e rosa escura. 
Solvente  
extrator 

Extrato Rfa Rfb Atribuição 

H2O 

AZB 88 89 Apigenina (flavona) 
AZRC 88 89 Apigenina (flavona) 

AZRE 
68 68 Cianidina 
75 71 Peonidina 

EtOH 

AZB 77 78 Luteolina (flavona) 
AZRC 89 89 Apigenina (flavona) 

AZRE 
58 58 Malvidina 

18 15 
Delfinidina 3,5-

digliosídica 

EtOH/HCl  
(1 %) 

AZB 
98 98 Kaiflavona (biflavonil) 
78 80 Pelargonidina 
65 64 Quercetina (Flavonol) 

AZRC 
82 80 Pelargonidina 
49 52 Petunidina 

AZRE 

78 78 Luteolina (flavona) 

56 56 
Isovitexina 

(glicosilflavona) 
67 68 Cianidina 

a
 Este trabalho. 

b
 Harborne (ref. 2).  

Conclusões 

Os resultados obtidos até o momento demonstram a 

presença de antocianinas e dos co-pigmentos 

flavonóis e flavonas. Estudos detalhados para 

identificação e caracterização dos diferentes 

pigmentos flavonoides serão realizados 

posteriormente utilizando padrões para fundamentar 

cientificamente a proposta. 
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