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A espécie Nectandra oppositifolia Nees., Lauraceae, conhecida popularmente como canela-

amarela, pertence a uma família muito conhecida pela presença de metabólitos secundários como 

lignanas,1 e até onde vai nosso conhecimento, ainda não há estudos sobre a química da mesma. 

Isto posto, o objetivo deste trabalho é realizar o estudo fitoquímico da espécie e contribuir com a 

química da família Lauraceae. Inicialmente, as folhas de N. oppositifolia foram submetidas à 

maceração exaustiva com hexano e em seguida com metanol. O extrato em metanol foi 

submetido à testes químicos qualitativos para identificação das classes de substâncias presentes 

por meio de mudança de coloração e/ou formação de precipitados e espuma. Os extratos da 

espécie foram submetidos à fracionamento utilizando cromatografia em coluna de sílica normal, 

tipo flash e gel de Sephadex LH-20, obtendo diversas frações de diferentes polaridades. Algumas 

frações de baixa e média polaridade foram analisadas por meio de Cromatografia Gasosa 

acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM) para identificação dos constituintes. Uma fração 

de alta polaridade foi analisada por meio dos experimentos de 1H e 13C de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada à 

Espectrometria de Massas de Alta Resolução (CLAE-EM), empregando coluna analítica de fase 

reversa C18, água desionizada e metanol acidificados como fase móvel. Os espectros de 

fragmentação do tipo EM/EM foram obtidos nos modos positivo e negativo de ionização. O 

perfil químico qualitativo das espécies revelou a presença de alcaloides, antraquinonas, fenólicos 

em geral, flavonoides, taninos, triterpenos e esteroides. O fracionamento do extrato hexânico 

evidenciou a presença de duas misturas, que foram analisadas por meio de CG-EM. A primeira 

continha -sitosterol, estigmasterol e campesterol, e a segunda fitol e espatulenol. Na fração de 

alta polaridade oriunda do extrato metanólico foi identificada uma mistura de substâncias 

fenólicas contendo canferol-3-O-α-L-ramnopiranosídeo (afzelina) e quercetina-3-O-α-L-

ramnopiranosídeo (quercetrina) como constituintes majoritários, identificados por meio dos 

espectros de fragmentação de massas EM/EM e de RMN. As técnicas analíticas citadas 

permitiram a identificação de algumas substâncias pertencentes à classes de metabólitos 

secundários verificadas nos testes qualitativos.  
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