
QUADRO 06 – PADRÕES DE COMPOSTOS FENÓLICOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS TRABALHOS CONSULTADOS. 
 

COMPOSTO 
FENÓLICO 

EMPREGADO 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NÚMERO 
DE TRA-
BALHOS 

Kampferol CHU; CHANG e HSU, 2000; JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998; BENDINI; TOSCHI e LERCKER, 2002; 
BURNS et al., 2001; CORDENUNSI et al., 2002; LEITE et al., 2001; MIEAN e MOHAMED, 2001; 
PUUPPONEN-PIMIÃ et al., 2001; RAUHA et al., 2000; SLUIS et al., 2001; WANG e ZHENG, 2001; ZHENG e 
WANG, 2001;  

12 

Quercetina CHU; CHANG e HSU, 2000; JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998; BENDINI; TOSCHI e LERCKER, 2002; 
BURNS et al., 2001; CORDENUNSI et al., 2002; LEITE et al., 2001; MIEAN e MOHAMED, 2001; SLUIS et al., 
2001; TOMÁS-BARBERÁN et al., 2001; WANG e ZHENG, 2001; WATANABE, 1998; ZHENG e WANG, 2001; 

12 

Antocianinas 
diversas 

WANG; CAO e PRIOR, 1997; GIL et al., 2000; BRENNA e PAGLIARINI, 2001; KAHKONEN; HOPIA e 
HEINONEN, 2001; PUUPPONEN-PIMIÃ et al., 2001; TOMÁS-BARBERÁN et al., 2001; WANG e ZHENG, 
2001;  

7 

Apigenina CHU; CHANG e HSU, 2000; JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998; BENDINI; TOSCHI e LERCKER, 2002; 
MIEAN e MOHAMED, 2001; PUUPPONEN-PIMIÃ et al., 2001; ZHENG e WANG, 2001;  

6 

Miricetina CHU; CHANG e HSU, 2000; JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998; BURNS et al., 2001; MIEAN e 
MOHAMED, 2001; PUUPPONEN-PIMIÃ et al., 2001; SLUIS et al., 2001;  

6 

Rutina MIYAKE E SHIBAMOTO, 1997; BENDINI; TOSCHI e LERCKER, 2002; KAHKONEN; HOPIA e HEINONEN, 
2001; PUUPPONEN-PIMIÃ et al., 2001; RAUHA et al., 2000; SLUIS et al., 2001;  

6 

Catequina BURNS et al., 2001; KAHKONEN; HOPIA e HEINONEN, 2001; PUUPPONEN-PIMIÃ et al., 2001; TOMÁS-
BARBERÁN et al., 2001; WATANABE, 1998;  

5 

Luteolina CHU; CHANG e HSU, 2000; JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998; MIEAN e MOHAMED, 2001; 
PUUPPONEN-PIMIÃ et al., 2001; ZHENG e WANG, 2001;  

5 

Naringina MIYAKE E SHIBAMOTO, 1997; JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998; RAUHA et al., 2000; ZHENG e 
WANG, 2001;  

4 

Epicatequina BURNS et al., 2001; TOMÁS-BARBERÁN et al., 2001; WATANABE, 1998;  3 
Eriodictiol JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998; BENDINI; TOSCHI e LERCKER, 2002;  2 
Dihidroquercetina BENDINI; TOSCHI e LERCKER, 2002;  1 
Floretina JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998;  1 
Galangin MIYAKE E SHIBAMOTO, 1997;  1 
Hesperitina JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998; BENDINI; TOSCHI e LERCKER, 2002;  1 



Isoquercetina PUUPPONEN-PIMIÃ et al., 2001; 1 
Isorhamnetina JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH, 1998;  1 
Morina RAUHA et al., 2000;  1 
Naringenina RAUHA et al., 2000;  1 
 
 
BURNS et al. Fez uma identificação em HP 1100 e coluna Prodigy 5u ODS3 fase reversa de sílica (250 mm x 4,6 mm, 
Phenomenex) e os solventes para eluição foram (A) água/tetrahidrofuran/ácido trifluoracetico 98:2:1 e (B) acetonitrila 
 
LEITE et al. Utilizou Ultrasphere com coluna ODS 5 µm (250 x 4,6 mm) com eluição com metanol – água (40:60 v/v) numa 
vazão de 1,0 mL/min 
 
MIEAN e MOHAMED utilizaram Nova-Pak C18 coluna (3,9 x 150 mm, 4 um) usando metanol/água  (50:50 v/v, pH 2,5 com 
ácido trifluoracético) como fase móvel e detecção em UV (365 nm) numa vazão de 1 mL/min 
 
PUUPPONEN-PIMIÃ et al. Realizou o ensaio utilizando o aparelho Walters PDA 996 com detetor de varredura por diodo. A 
coluna foi da Nova-Pak C-18 (3,9 x 150 mm, com tamanho de partícula de 4 µm) com uma pré-coluna Spherisorb S5 ODS 2,2 
x 20 mm e tamanho de partícula de 5 µm ambientada a 40 °C. O gradiente foi ajustado para 50 mmol/L de fosfato dihidrogênio 
de amônia ajustado para pH 2,6 com ácido ortofosfórico (solvente A), 20% de solvente A com 80% de acetonitrila (solvente B) 
e 0,2 mol/L de ácido ortofosfórico ajustado com amônia a pH 1,5 (solvente C) 
 
SLUIS et al. utilizou coluna Merck Lichrosorb RP18 (4 x 250 mm, 5 µm). O equipamento era dotado de detetor Spectra Focus 
scanning UV-vis, um programador de solvente Spectra System P2000 e um autodosador Spectra System AS3000. 
 
SU et al. empregou 10 µL do extrato de acetona (10 mg/mL) e foi injetado na coluna (Hypersil ODS, 250 x 4,6 mm, 5 µm; 
Alltech, Deerfield), via uma válvula Rheodyne (capacidade de 20 µL). A solução aquosa contendo 14,5% de tetrahidrofurano, 
12,5% de dioxano, 5,5% de metanol, 2,0% de ácido acético e 0,01% de ácido fosfórico foi utilizado numa vazão de 1,0 
mL/min. Os flavonóides individualmente foram identificados utilizando-se um detetor a 275 nm (UVIS-205, Alltech)  
 
JUSTESEN; KNUTHSEN e LETH utilizaram aparelho Waters System 717. Para a análise as amostras hidrolisadas com ácido 
foi empregada uma coluna Phenomenex RP C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) protegida por uma coluna de guarda (LC18). A fase 



móvel consistiu de metanol-água (30:70, v/v) com 1% de ácido fórmico (A) e 100% de metanol (B). O gradiente foi 25-86% B 
em 50 min a uma vazão de 1 mL/min. O espectro de UV foi acertado para 220-450 nm numa velecidade de 1,00 spectro/s e 
uma resolução de 1,2 nm. Para a análise dos glicosídios, uma coluna HP Puropher RP C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) foi 
empregada com uma fase móvel consistido de 1% de ácido fórmico em água (A) e 100% acetonitrila (B). O gradiente foi de 5-
60% B em 60 min a uma vazão de 1 mL/min 
 
CORDENUNSI et al. utilizaram um cromatógrafo de fase reversa HP 1100 acoplado a um detetor de varredura por diodo. A 
coluna utilizada foi a Prodigy 5µ ODS3 com fase reversa de sílica (250 mm x 4,6 mm, Phenomenex) e os solvetes de eluição 
foram (A) água/ tetrahidrofurano/ ácido trifluoracético 98:2:0,1 e (B) acetonitrila. O gradiente do solvente foi o mesmo utilizado 
por Price et al., exceto para a separação de flavonols ácidos, onde a % inicial de B foi de 25% de forma a permitir a separação 
do ácido elágico da glucoronida quercetina. As amostras foram injetadas em duplicata e os flavonols foram quantificados 
usando quercetina-3-ramnosídio (rutina) como um padrão externo. A calibração foi feita injetando o padrão 3 vezes a 4 
concentrações diferentes. Os resultados foram expressos como miligrama de quercetina por 100 g. 
 
WANG e ZHENG utilizaram um cromatógrafo Walters 990, acoplado a um detetor de varredura por diodo. As amostras foram 
injetadas a temperatura ambiente (20 °C) com uma coluna de fase reversa NOVA-PAK C18 (150 x 3,9 mm, tamanho de 
partícula de 4 µm) com uma coluna de guarda NOVA-PAK C18 (150 x 3,9 mm, tamanho de partícula de 4 µm). A fase móvel 
foi água acidificada contendo 2,5% de ácido fórmico (A) e acetonitrila (B) com um gradiente linear de 20 a 30% B por 5 min, 
então uma mistura isocrática por 5 min. , seguido por um gradiente linear de 30 a 90% B por 5 min. e uma mistura isocrática 
por 2 min. antes de retornar às condições iniciais. A vazão foi de 1,0 mL/min e os comprimentos de onda de detecção foram 
de 320, 350 e 510 nm. Os dados obtidos entre 240 e 550 nm foram analisados por um analisador Walters 990 3-D e 
comparados com os padrões puros. 
 
WATANABE utilizou um cromatógrafo de detetor de varredura de diodo. As condições empregadas para a análise foram as 
seguintes: coluna Cosmosil 5C18 (4,6 x 250 mm); fase móvel com gradiente linear de metanol/água (contendo 2,5% de ácido 
acético), com vazão de 1 mL/min, e espectro de varredura de 240 – 400nm. 
 
ZHENG e WANG utilizaram um coluna NOVA-PAK C18 (150 x 3,9 mm, tamanho de partícula 4 µm) com uma coluna de 
guarda NOVA-PAK C18 (20 x 3,9 mm, tamanho de partícula de 4 µm) à temperatura ambiente (20 °C). Um cromatógrafo 
Waters 600E acoplado a um detetor de varredura de diodo foi utilizado. A fase móvel foi acetonitrila (A) e água acidificada 



contendo 2,5% de ácido fórmico (B). A vazão foi de 1,0 mL/min e os comprimentos de onda de detecção 280, 330 e 350 nm. 
Os comprimentos entre 200 e 450 nm foram registrados e posteriormente analisados em analisador Walter 990 3-D.  
 
  
 
 


