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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o conteúdo em nitrogénio proteico, 
não-protéico e ureídeos (alantoína e ácido alantóico) em raízes e folhas de plantas de 
coaSiei,(Symphytumofficinale L.). Os resultados mostraram que, nas folhas, 12% do 
nitrogénio era não-protéico, 28% do qual era de ureídeos. Nas raízes, 54% de nitro
génio total era não-protéico, 71% do qual proveniente de ureídeos. Alantoína repre
sentou 92% e 79% dos ureídeos de raízes e folhas respectivamente. 

Termos de indexação: confrei; Symphytum officinale L.; ureídeos; alantoína; ácido 
alantóico. 

1. INTRODUÇÃO 

Desde há muito, os ureídeos, alantoína e ácido alantóico, têm sido 
detectados em vegetais, reconhecendo-se neles a importância quanto ao me
tabolismo de nitrogénio, armazenamento e transporte (BARNÈS, 1959; 
BUTLER, 1961; REINBOTHE & MOTHES, 1962; THOMAS & SCHRADER, 
1981), além da reconhecida capacidade de a alantoína atuar como cicatri
zante quando aplicada a ferimentos de animais. Em leguminosas, a síntese e 
o transporte desses compostos aminados estão relacionados com a fixação de 
nitrogénio atmosférico mediante a simbiose com rizóbios (MATSUMOTO 



et alii, 1977; STREETER, 1979; TEIXEIRA, 1984; TEIXEIRA et alii, 
1981; TEIXEIRA & SODEK, 1980 e 1983). Em outras espécies como con-
frei (Symphytum sp.) e Platanus orientalis L., têm sido encontrados teores 
elevados de alantoína, enquanto são mais elevados os de ácido alantóico em 
Acer negundo e Pelargonium zonale UHérit (REINBOTHE & MOTHES, 
1962). Em confrei, o teor de ácido alantóico nas plantas é insignificante 
(BUTLER et alii, 1961; REINBOTHE & MOTHES, 1962), indicando baixa 
atividade da enzima alantoinase nessas plantas. O teor de nitrogénio de alan
toína atinge até cerca de 50% do total de nitrogénio em plantas de confrei 
(FUJIHARA & YAMAGUCHI, 1978). Em tais plantas, há variação sasonal 
no teor de ureídeos (BUTLER et alii, 1961; MATSUMOTO et alii, 1977; 
REINBOTHE & MOTHES, 1962), e esses compostos se acumulam nas 
raízes no outono (THOMAS & SCHRADER, 1981). Mediante estudos com 
carbono marcado, esses autores mostraram que as raízes de confrei sinte
tizam ureídeos, havendo evidências de que tal síntese se processe pela degra
dação de bases purinas, como ocojre em nódulos de leguminosas (TEIXEIRA 
et alii, 1981; THOMAS & SCHRADER, 1981). O teor de ureídeos em 
vegetais pode ser afetado pelo seu estádio de desenvolvimento fisiológico ou 
estado nutricional (BARNÊS, 1959; BUTLER et alii, 1961; FREIBERG et 
alii, 1957). O objetivo deste estudo foi a avaliação preliminar do conteúdo 
de ureídeos, nitrogénio total e não-protéico em raízes e folhas de plantas de 
confrei. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas cinco plantas de confrei, desenvolvidas em condi
ções de campo, separadas em folhas e raízes. Essas partes foram secas a 
60°C até peso constante e moídas, utilizando-se peneira de 40 mesh. Nessas 
amostras determinaram-se os teores de nitrogénio total (BATAGLIA et 
alii, 1983), nitrogénio não-protéico (CARELLI et alii, 1981) e ureídeos. 
Os ureídeos totais foram avaliados após extração com álcool etílico 80% 
utilizando metodologia descrita por TEIXEIRA (1984) e YOUNG & CON-
WAY (1942). Para determinação do teor de ácido alantóico omitiu-se hi
drólise alcalina do extrato, que é o passo inicial da metodologia descrita 
por aquele autor. O teor de alantoína foi obtido por diferença entre o teor 
de ureídeos totais e de ácido alantóico. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No quadro 1 são apresentados os teores dos ureídeos em folhas 
e raízes de diferentes plantas de confrei. Os resultados evidenciam que nas 



raízes, órgãos de reserva, o teor de alantoína é cerca de quatro vezes mais 
elevado do que aquele verificado nas folhas. O ácido alantóico em média 
corresponde a cerca de 8% dos ureídeos das raízes e 21% dos das folhas. 
Verifica-se que as plantas 1 e 2 apresentaram teores diferenciados de ácido 
alantóico nas folhas ( F i e F2) e nas raízes (RI e R2), o que provavelmente 
decorra de que estivessem em processo de crescimento, havendo, então 
mobilização de reservas. A presença de teores mais elevados de ácido alan
tóico evidencia a metabolização de alantoína, o que permite a síntese de ami
noácidos a partir da amónia obtida por esta via, à semelhança do verificado 



por TEIXEIRA (1984) para outra espécie. Os dados do quadro 1 refletem 
a predominância de alantoína dentre os ureídeos nesta espécie, concordando 
com outros autores (BUTLER et alii, 1961; REINBOTHE & MOTHES, 
1962). A idade fisiológica das folhas afeta diretamente o teor de ureídeos, 
verificando-se que folhas velhas apresentaram teor médio de 0,22%/matéria 
seca (M.S.); folhas totalmente expandidas, 0,51%/M.S. e novas, não total
mente expandidas, 1^20%/M.S. Consequentemente, ao amostrar todas as fo
lhas de uma planta, a proporção de ocorrência desses diversos tipos afetará 
o teor médio que se determina. 



Do nitrogénio total presente nas folhas (Quadro 2) cerca de 12% 
foi representado por nitrogénio não-protéico, do qual 28% em média era de 
nitrogénio de ureídeos. Portanto, as folhas apresentaram em média 88% do 
seu conteúdo em nitrogénio na forma proteica. As raízes, por sua vez, apre
sentaram aproximadamente 54% do nitrogénio total como fração não-
protéica, da qual cerca de 71% é constituída de nitrogénio de ureídeos. Os 
dados obtidos neste trabalho indicam a importância de alantoína, principal
mente, na economia de nitrogénio dessa espécie. Do ponto de vista da 
extração de alantoína para fins industriais, além de as raízes se mostrarem 
mais ricas nesse composto, permitem obter extratos alcoólicos pouco 
pigmentados e com cerca de 65% do seu conteúdo em nitrogénio como alan
toína. 

SUMMARY 

EVALUATION OF UREIDES CONTENTS IN COMFREY FLANTS 

The objective of thisstudy was to verify the contente ofprotein and non-
protedn nitrogen and ureides (allantoin and allantoic acid) in leaves and roots of oom-
firey plants (Symphytum offkUuúe L.). The resulte showed that 12% of the nitrogen 
was non-protein nitrogen and 28% of which was from ureides. Non-protein nitrogen 
amounted to 54% of the total nitrogen of the roots, and 71% of which was fiom 
ureides. Allantoin contente per leaves^ and roots were 79% and 92% of the total 
ureides, respectively. 

Index terms: comfrey; Symphytum officnude L.; ureides; allantoin; allantoic acid. 
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