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A PRESENÇA DE ESCATOL NO "TACHY PRETO" (TACHIGALIA
MYRMECOPHIIA, DUCKE*)

por

R. F. A. ALTMAN

Escatol ou metil-indol foi descoberto nas fezes huma
nas já em 1877 por Brieger, ') E' inte
ressante que esta substância, tendo um
cheiro repugnante, é encontrada também
na madeira de algumas árvores, tais como
Celtis reticulosa Miq. -) ou Celtis cinna-
momea Lindl. =')> Celtis Wightii Planch
='), Nectanãra ■*) em quantidades que va
riam entre 0.01 e 0.05%. Na Indonésia,
a madeira Celtis cinnamcmea tem apli
cação na medicina popular contra con
vulsões.-') .

C —CH

\  Foi entregue neste laboratório pelo Dr. Robert Lechthaler,
especialista em papel dêste Instituto, uma amostra de mais ou
menos lOg duma substância, misturada com pedacinhos de ma
deira, coletada de uma árvore chamada "Tachy Preto" que, se
gundo Paul Le Cointe, é Tachigalia Myrmecophila, Ducke. Le
Cointe observa que a madeira é^'alvacenta, dufá,"^'de cheiro
fétido". Não conseguimios obter da literatura mais peculiarida
des sôbre a substância, causa dêste "cheiro fétido".

Confirmamos pessoalmente à presença da substância cris
talina no tronco do Tachy Preto: achamos um verdadeiro "veio"
de cristais brancos no cerne (Ver fotografias).

Sob o microscópio, a substância em estudo apresenta cha
pas brilhantes incolores com birrefringência forte, mostrando às
vêzes, côres de interferência. Separam-se manualmente com

■*) Publicação N.® VII do autor na série 'Estudo químico de plan
tas amazônicas (cf. Boi. Téc. Inst. Agron. Norte n.® p. 3 - 111 (1956).
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facilidade os cristais com bastante pureza dos pedacinhos de
madeira. Êstes cristais fundem a 93°C. Por recristalização em
hexano o P. F. subiu até 95°C. O mal cheiro e êste ponto de
fusão indicavam que o composto em estudo seria provàvelments
escatol, suposição que foi confirmada ]:'elas seguintes reações
positivas:

1. Com nitroprussiato de sódio em solução alcalina obtém-
se uma coloração amarela intensiva, que se torna em
violeta suja adicionando, a quente, ácido acético glacial.

2. Com uma solução alcoólica de p. dimetilamino-benzal-
deído (2%) aparece uma coloração violeta quando tra
tado, gota por gota, com ácido clorídrico a 25%. Esta
côr torna-se em vermelho por algumas gotas duma so
lução de nitrito de sódio. A última côr é instável e desa
parece depois de pouco tempo.

3. Com formaldeído e ácido sulfúrico concentrado obtém-

se uma coloração amarela, tornando-se em marron.

4. Uma determinação de nitrogênio (Kjeldahl) deu 10,61%
N; o teor calculado é 10,69%.

SUMMARY

The presence of SKATOLE in "Tachy Preto" (Tdchigalia
Myrmecophila, Ducke).

According to Paul Le Cointe"') the wood of "Tachy preto"
is "ivory, hard and with a fetid odour". A sample of crystals
mixed with some wood particles was handed over to the author
by Dr. Robert Lechthaler, paper specialist of this Institute.
The crystals were collected of a fallen "Tachy preto" tree near
by the city of Manaus. It could be confirmed by the author
that a real "vein" of crystals exists ni the center of the stem
(see the photographs) .

The bad smell and the melting point of the crystals (93°C,
after recrystallisation from hexane: 95°C) lead the author to
the assumption that they are constituted of skatole. This could
be completely confirmed by various colour reactions and by a
determination of nitrogen, which resulted in the finding of
10,61N (the calculated percentage of N in Skatole is 10,697f) •

It should be remarked in this place that various other
plants contain skatole, such as Celtis reúculosa Miq.-), Celtis
cinnamomea LindV^), Celtis Wightiv^), Nectara-') etc.
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Um indivíduo de "Tachy Preto" na mala próxima a Manaus.
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O "veio" de escatol mais detalhado.
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Uma concentração de cristais com bastante aproximação.
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A mesma concentração de cristais mais detalhada.




