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Palavras Chave: Piper peltatum, caapeba, flavona, óleo essencial. 

Introdução 

A família Piperaceae é constituída por ervas, 

arbustos ou pequenas árvores, com predominância 

tropical, que inclui de 5 a 8 gêneros, com 

aproximadamente 2000 espécies, a maioria 

pertencente aos gêneros Piper e Peperomia.  O 

gênero Piper é nativo do Brasil e algumas espécies 

são medicinais e conhecidas pela produção de óleo 

essencial
1
. Piper peltatum (L.) Miq é popularmente 

conhecida como caapeba ou caapeba do Norte 

muito utilizada na região amazônica na cura de 

inflamações, erisipela, úlceras cultâneas e 

queimaduras. Visando contribuir para o 

conhecimento químico desta espécie, neste trabalho 

são relatados, a composição química do óleo 

essencial e do extrato hexânico, o isolamento de um 

diterpeno e um flavonóide, obtidos das suas folhas. 

Resultados e Discussão 

As folhas de P. peltatum, coletadas no Campus da 
UFAM foram secas, moídas e maceradas, 
sucessivamente, em hexano, acetato de etila e 
etanol. O extrato hexânico foi fracionado por CC de 
sílica gel e eluído com hexano/acetato de etila (10% 
a 100%) resultando em 7 frações. As frações 4 - 6 
foram submetidas às novas colunas 
cromatográficas, em condições similares,  
obtendo-se, a partir da fração 4, um constituinte 
majoritário com aspecto oleoso. A partir da 
comparação dos espectros de RMN 

1
H e 

13
C,

 
com a 

verificação na literatura foi possível identificar o 
diterpeno acíclico 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-
1-ol, conhecido como fitol, comumente encontrado 
em folhas. A fração 5 apresentou sólido cristalino 
que foi identificado por CG-EM, como uma mistura 
de esteróides constituída de campesterol (9,1%), 
estigmasterol (16,2%) e sitosterol (74,7%).  A partir 
da fração 6 foi isolado um sólido cristalino amarelo, 
cujos espectros de RMN 1D e 2D (Tabela 1) 
apresentaram sinais característicos de esqueleto 
flavonoídico, compatíveis com o da flavona,  
5-hidróxi-7,4’-dimetoxiflavona (Figura 1). Os óleos 
essenciais extraídos por intermédio da 
hidrodestilação das folhas frescas de P. peltatum 
(0,1%) foram analisados por CG-EM e seus 
constituintes majoritários identificados (teor ± DP), 
com base na biblioteca Wiley e literatura

2
 foram:  

β-cariofileno (25,2±0,7), germacreno D (7,0±0,4), 

fitol (5,0±0,5), -humuleno (5,1±0,2), óxido de 
cariofileno (4,5±1,2), E-nerolidol (3,7±0,4), 
biciclogermacreno (3,4±0,2).  

 

Tabela 1. Dados de RMN 1D e 2D de  

5-hidróxi-7,4’-dimetoxiflavona. 
Posição 

13
C(δ) 

1
H (m, J em Hz) gHMBC (

1
H-

13
C)

 

2 164,5   
3 104,2 6,60 (s) 2, 4, 10, 1’ 
4 182,7   
5 161,8   
6 98,3 6,38 (d, 2,2) 5, 7, 8, 10  
7 165,7   
8 92,9 6,52 (d, 2,2) 6, 7, 9, 10 
9 157,9   

10 105,6   
1’ 123,5   

2’, 6’ 128,3 7,87 (d, 8,9) 2, 2’ ou 6’, 4’ 
3’, 5’ 114,6 7,03 (d, 8,9) 1’, 3’ ou 5’, 4’ 

4’ 162,8   
7 (OCH3) 55,6 3,90 (s) 7 
4’(OCH3) 55,9 3,91 (s) 4’ 
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Figura 1.Estrutura do 5-hidróxi-7,4’-dimetoxiflavona. 

Conclusões 

A composição química do óleo essencial das folhas 

de P. peltatum, aliados ao isolamento do fitol e  

5-hidróxi-7,4’-dimetoxiflavona evidencia a 

potencialidade da espécie em produzir metabólitos 

bioativos, justificando a continuação da investigação 

fitoquímica. Embora relatados, anteriormente, para 

outras espécies de Piper, este é o primeiro registro 

da presença do fitol, 3,7,11,15-tetrametil-2-

hexadecen-1-ol e da 5-hidróxi-7,4’-dimetoxiflavona 

em folhas de P. peltatum.  
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