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RESUMO 

 

As macrófitas aquáticas apresentam aproximadamente 2600 espécies 

distribuídas em mais de 450 gêneros. No entanto, quando se compara a 

quantidade de espécies com os números de estudos relacionados aos 

constituintes químicos assim como as propriedades terapêuticas dos 

compostos isolados há uma grande discrepância. Diante deste quadro, a 

bioprospecção torna-se atraente para a busca de novas moléculas 

biologicamente ativas. Com isto, o presente projeto visa a bioprospecção em 

macrófitas aquáticas provenientes de cultivo visando trabalhar de forma 

sustentável e preservar a biodiversidade. As espécies selecionadas foram 

Saururus cernuus L. e Echinodorus uruguayensis com base na disponibilidade 

do produtor e análise prévia dos espectros de ressonância magnética nuclear 

de hidrogênio (RMN de 1H). O fracionamento dos extratos em hexano e em 

acetato de etila da espécie S. cernuus resultou no isolamento de seis 

substâncias, meso-austrobailignana-5 (1), eritro-austrobilignana (2), ácido 

meso-dihidroguaiarético (3), saucernetina (4), manassantina A (5) e 

treo,eritro-manassantina A (6). Já o fracionamento do extrato em acetato de 

etila da espécie E. uruguayensis resultou na identificação de três substâncias, 

Feofitina a (7), 131-hidroxi-132-oxofeofitina a (8) e 132-hydroxifeofitina b (9). 

Todas as substâncias foram submetidas a ensaios frente a Leshimania 

amazonensis, agente etiológico da leishmaniose bem, como a avaliação da 

atividade citotóxica em linhagens de células tumorigênicas de melanoma 

murino B16F10, melanoma humano (A258), carcinoma cervical humano 

(HeLa) e adenocarcinoma de mama (MCF-7) além de células não 

tumorigênicas de fibroblasto humano (T75). O ensaio das substâncias 

isoladas de E. uruguayensis encontra-se ainda em fase de avaliação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Reconhecidamente os compostos obtidos a partir de fontes naturais 

são um dos principais métodos para a aquisição de moléculas biologicamente 

ativas. Entre os muitos compostos utilizados com êxito no que diz respeito às 

suas propriedades terapêuticas podem ser destacados a Morfina obtida a 

partir da Papoula (Papaver somniferum) que ainda é considerada um dos 

mais potentes analgésicos que se tem conhecimento (LUCH, 2009;) o Taxol 

extraído das cascas da árvore Taxus brevifolia, é um dos medicamentos mais 

utilizados no tratamento de câncer de mama (WANI et al., 1971; DEMAIN e 

VAISHNAV, 2011); a Lovastatina, obtida a partir da colônia de fungos 

Aspergillus terreus (ENDO, 1979; ALBERTS et al., 1980), é um dos principais 

medicamentos no tratamento a elevada taxa de colesterol, uma vez que atua 

na inibição da enzima HMG-redutase, responsável por uma das etapas da 

biossíntese do colesterol (TOBERT, 2003) e a Penicilina extraída da colônia 

de fungos Penicillium chrysogenum é um potente antibiótico (FLEMING, 1929; 

CHAIN et al., 1940) (Figura 1). 

 

Figura 1: Estruturas dos compostos utilizados com fins terapêuticos 

obtidos a partir de fontes naturais. 
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 Além da utilização para fins terapêuticos, os compostos de origem 

natural, também podem atuar como protótipos para a síntese de novas 

moléculas biologicamente ativas. Um importante exemplo é a penicilina G, 

que foi o primeiro antibiótico da classe das -lactamas e a partir da 

observação de que a atividade do composto estava na presença do anel -

lactâmico uma série de outros compostos com atividade antibiótica foram 

sintetizados mantendo-se a o sítio responsável pela atividade biológica 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Estruturas moleculares de antibióticos -lactâmicos derivados 

da penicilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isto, a busca por novas moléculas biologicamente ativas é um 

processo incessante, tanto pela necessidade de encontrar novos compostos 

que apresentem maior atividade biológica, como pela busca da redução dos 

efeitos colaterais aos medicamentos já existentes. 
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1.1.  Leishmaniose 

 

A leishmaniose é uma doença negligenciada causada por parasitas do 

gênero Leishmania (Trypanossomatidae) transmitida aos humanos no repasto 

sanguíneo de fêmeas de um inseto (Figura 3), o flebótomo do gênero 

Lutzomya, popularmente conhecido como mosquito palha, tatuquira, birigui, 

cangalhinha, asa branca, de acordo com a região onde é encontrado 

(MDSAÚDE, 2010). É uma doença endêmica em áreas tropicais e 

subtropicais do mundo, afetando cerca de 12 milhões de pessoas em 98 

países em todo o mundo, com aproximadamente de 1 a 2 milhões de novos 

casos ocorrendo anualmente (LIESE et al., 2010; WHO, 2013). 

 

Figura 3: Mosquito palha, inseto vetor de parasitas causadores da 

leishmaniose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento desta doença pode ocorrer de duas formas: a 

leishmaniose tegumentar (LT), que acomete a pele e as mucosas e a 

leishmaniose visceral ou calazar (LV), que acomete os órgãos internos. O que 

define o tipo de leishmaniose que o paciente terá, é a espécie de leishmania 

que o contaminar (AKHOUNDI et al., 2016). A forma cutânea, causada por 

cerca de 20 espécies do parasita, são caracterizadas pela presença de 

úlceras nas partes expostas do corpo, de formato arredondado ou ovulado, de 

tamanho variável e bordas elevadas; em contrapartida, a forma visceral é 

caracterizada pelo acometimento sistêmico dos órgãos internos (STUART et 

al., 2008). O tratamento de primeira escolha para esta enfermidade, são a 



7 
 

base das drogas antimoniais pentavalentes (antimoniato de meglumina e 

estibogluconato de sódio) durante os últimos 60 anos e como medicamentos 

alternativos, o desoxilato de anfotericina B e o isotronato de pentamidina 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Devido à elevada toxicidade do atual arsenal terapêutico, e tendo em 

vista a diminuição da eficácia conforme a evolução da doença, é importante a 

busca por novos fármacos que possam ser utilizados como uma alternativa 

terapêutica. Diversos estudos com produtos naturais vêm apresentando uma 

atividade promissora com metabólitos secundários. De acordo com Grecco e 

colaboradores (2011), a substância sakuranetina (I), isolada da espécie 

Baccharis retusa (Asteraceae) apresentou uma relevante atividade frente à L. 

chagasi, assim como o ácido ursólico (II) isolado da espécie Petiveria 

alliaceae (Phytolaccaceae) (YAMAMOTO et al., 2015), que também 

apresentou atividade leishmanicida (Figura 4). 

 

Figura 4: Estrutura dos compostos sakuranetina (I) e ácido ursólico (II).  

 

 

Diante deste contexto, a busca por novos protótipos farmacêuticos 

continua sendo alvo de grande estudo. A gênero Saururus, embora tenha 

apresentado uma diversidade de constituintes químicos isolados, ainda não 

foi estudada frente a atividade leishmanicida, o mesmo ocorre com o gênero 

Echinodorus. Assim, uma das abordagens deste trabalho será a avaliação da 

atividade leishmanicida das substâncias isoladas para as espécies Saururus 
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cernuus e Echinodorus uruguayensis, com o intuito de agregar resultados 

positivos e colaborar com a descoberta de novos protótipos terapêuticos. 

 

1.2.  Câncer 

 

Atualmente, o câncer é uma das principais causas de mortalidade em 

todo o mundo, com aproximadamente 8,8 milhões de mortes por ano 

relacionados a esta doença, principalmente em países de baixa e média 

renda (ONU, 2017). De acordo com a Organização Mundial da Saúde, este 

aumento refere-se à média anual registrada em 2012, quando ocorreram 8,2 

milhões de mortes (WHO, 2015). 

Os tipos de câncer de maior ocorrência no mundo foram os de pulmão 

(1,8 milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). 

No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da 

Silva – INCA (2016) estimou-se para o biênio 2016-2017 a ocorrência de 

aproximadamente 600 mil novos casos de câncer, com exceção dos casos de 

pele, não melanoma (em torno de 180 mil novos casos). Este perfil 

epidemiológico observado assemelha-se ao da América Latina e do Caribe, 

onde os cânceres de mama (58 mil) e mulheres e próstata (61 mil) são os 

mais frequentes. 

Ainda com base nas informações do INCA (2016), os 10 tipos de 

câncer mais incidentes no Brasil estimados para 2016, podem ser observados 

na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais 

incidentes no ano de 2016 para homens e mulheres.  
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Frente a este panorama, pesquisas com produtos naturais têm 

apresentado importantes resultados na busca por compostos com potencial 

citotóxico e antitumoral. A substância conhecida como jacaranona (III), isolada 

da espécie Pentacalia desiderabilis (Asteraceae) apresentou ampla atividade 

antitumoral e efeito protetor anti-melanoma, revelando ser um composto 

promissor no tratamento do melanoma (MASSAOKA et al., 2012), assim como 

os compostos canfeno (IV), isolado de Piper cernuum (GIROLA et al., 2015), 

e a substância 4-hidroxi-5-metoxi-3-3´-metoxi-1´-(8´-propenil)fenoxi|-1-(7-oxo-

8-propenil)benzeno (V), isolada de Nectandra leucanta (SOUSA et al., 2017), 

demonstraram atividade citotóxica frente as linhagens tumorais. As 

substâncias mencionadas acima, encontram-se ilustradas na Figura 6. 

 

Figura 6: Estrutura dos compostos jacaranona (III), canfeno (IV) e 4-

hidroxi-5-metoxi-3-|3´-metoxi-1´-(8´-propenil)fenoxi|-1-(7-oxo-8-

propenil)benzeno (V).  

 

Alguns compostos da classe das lignanas, isoladas de Saururus 

chinense (HODGES et al., 2004; HOSSAIN et al., 2005) e atividade 

antitumoral para extratos de Houttuynia cordata (LAI et al., 2010) 

apresentaram atividade citotóxica e antitumoral. Desta maneira, ensaios in 

vitro para atividades citotóxicas utilizando a espécie Saururus cernuus 

(Saururaceae) serão abordados neste trabalho. Considerando a espécie 

Echinodorus uruguayensis, verificou-se que extratos são abundantes em 

feofitinas; estudos realizados com a espécie Strobilanthes cripus revelou 

potente atividade antitumoral em ensaio in vivo de uma das frações 
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enriquecida com feofitinas obtida por fracionamento cromatográfico, em 

modelo induzido de tumor em mama de rato utilizando N-methyl-N-

Nitrosoureia quando comparado com o controle Tamoxifeno. (YAACOB et. al., 

2015) 

Como segunda abordagem, extratos e substâncias isoladas serão 

avaliados em relação a atividade citotóxica e antitumoral. 

 

 

1.3. Macrófitas aquáticas 

 

As macrófitas aquáticas são conhecidas popularmente como plantas 

aquáticas. 

As macrófitas aquáticas ao longo de seu processo evolutivo 

adaptaram-se ao ambiente aquático de forma muito eficiente. Apresentam 

aproximadamente 2600 espécies espalhadas por mais de 450 gêneros e 

estão representadas por sete grandes grupos: cianobactérias, clorófitas, 

rodófitas, xantófitas, briófitas, pteridófitas e espematófitas (CHAMBERS et al., 

2008).  

As macrófitas aquáticas apresentam uma grande versatilidade com 

relação ao seu habitat, assim sete classificações são atribuídas de acordo 

com suas características adaptativas ao ambiente aquático (ESTEVES, 

2011). 

1. Anfíbia: capaz de viver tanto na forma emersa quando imersa; 

2. Emergente: apresenta as raízes no fundo do ambiente aquático, e 

parte dos caules e folhas estão parcialmente emersos; 

3. Flutuante fixa: as raízes estão no fundo do ambiente aquático, mas 

os caules e folhas estão flutuando; 

4. Flutuante livre: não apresentam raízes fixas e podem ser levadas 

pela correnteza; 

5. Submersas fixas: as raízes estão fixas no fundo do ambiente 

aquático assim como todas as outras partes da planta; 

6. Submersas livres: As raízes não estão fixas no fundo dos lagos ou 

rios e todas as outras partes da planta também estão submersas; 
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7. Epífitas: estão instaladas sobre outras plantas aquáticas. 

 

1.4. Aspectos químicos e biológicos 

 

Apesar do grande número de espécies de macrófitas aquáticas, muitos 

gêneros não apresentam qualquer descrição da composição química ou 

propriedades biológicas de suas espécies. Assim segue uma breve descrição 

a respeito dos gêneros estudados neste projeto. 

 

 

1.4.1. Gênero Echinodorus 

 

A família Alistemataceae compreende doze gêneros de macrófitas 

aquáticas e 80 espécies. Entre os doze gêneros, apenas dois são de 

ocorrência natural na região neotropical: Echinodorus e Sagittaria. (MATIAS, 

2007) As espécies do gênero Echinodorus são encontradas desde os Estados 

Unidos até a Argentina com  ocorrência predominante na América do Sul, 

com descrição de 27 espécies. (MATIAS, 2010) 

Na medicina popular, espécies do gênero Echinodorus são usadas no 

tratamento de hepatite e reumatismo além de possuírem propriedades 

diuréticas e anti-inflamatórias (PINTO et al., 2007;LESSA et al., 2008). 

Ensaios biológicos realizados com os extratos brutos de E. 

macrophyllus e E. grandiflorus apresentaram efeitos imunossupressores e 

anti-hipertensivo, respectivamente (PINTO et al., 2007; LESSA et al., 2008). 

Os poucos relatos sobre a composição química de espécies do gênero 

Echinodorus envolvem as espécies E. grandiflorus e E. macrophyllus e de 

ambas espécies foram isolados diterpenos do tipo clerodano e cembrano com 

variação estrutural nas cadeias laterais ou grupos funcionais. No entanto, 

nenhuma atividade biológica foi atribuída aos compostos isolados (TANAKA 

et al., 1997; KOBAYASHI et al., 2000a; KOBAYASHI et al., 2000b; 

KOBAYASHI et al., 2000c) (Figura 7 e 8). 
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Figura 7: Substâncias isoladas da espécie E. grandiflorus. 

  

    

 

Figura 8: Substâncias isoladas da espécie E. macrophyllus. 
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Figura 8: (Continuação) Substâncias isoladas da espécie E. macrophyllus. 
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1.4.1.1. Espécie Echinodorus uruguayensis 

 

A espécie E. uruguayensis tem ocorrência no Uruguai e na região sul 

do Brasil e até o momento não há nenhuma descrição sobre o estudo 

fitoquímico e biológico de extratos vegetais. A espécie tem amplo cultivo e é 
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comercializada como planta ornamental para aquários e lagos artificiais 

(Figura 9). 

 

Figura 9: Espécie Echinodorus uruguayensis. 

 

 

1.4.2. Gênero Saururus 

 

O gênero Saururus pertence à pequena família Saururaceae que 

possui somente quatro gêneros com seis espécies (MENG et al., 2002). As 

espécies Saururus cernuus e S. chinensis tem ampla utilização na medicina 

popular oriental no tratamento de doenças como edemas, gonorreia e pelas 

propriedades diuréticas, anti-inflamatórias e antipiréticas (LEE et al., 2004).  

 Os únicos relatos a respeito dos constituintes químicos do gênero se 

referem a Saururus chinensis e S. cernuus, sendo observado que ambas 

espécies apresentaram um grande variedade de classes de compostos como 

neolignanas, lignanas, flavonóides, alcalóides, artistolactamas e isoprenóides 

(RAO e REDDY, 1990; HWANG et al., 2003; QU e LIANG, 2009). No entanto, 

quando se compara a quantidade de metabólitos secundários isolados com o 

número de relatos acerca das propriedades biológicas há uma grande 

discrepância. Os estudos envolvendo as propriedades terapêuticas dos 

compostos isolados demonstraram atividade inibidora de Protease HIV-1 para 

os lignóides isolados de Saururus chinensis e atividade antitumoral para as 

dineolignanas isoladas de S. cernuus (HODGES et al., 2004). Já o extrato 

etanólico de S. chinensis apresentou atividade anti-inflamatória e 

antiangiogênica (YOO et al., 2008). 
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1.4.2.1. Espécie Saururus cernuus 

 

Saururus cernuus L. (Figura 10), é uma das angiospermas emergente 

de água doce popularmente conhecida como rabo de lagarto ou dragão de 

água (KUBANEK et al., 2001). É uma herbácea perene, que cresce 

normalmente de 15 – 120 cm na natureza, apresentando folhas em forma de 

coração de 4 – 25 cm de comprimento e pequenas flores brancas perfumadas 

empacotadas em racemos esbeltos, cônicos, parecidos com picos 

(MISSOURI, 2017); (eFloras, 2017). 

 

Figura 10: Ocorrência da Saururus cernuus L. em terrenos alagadiços.  

(Fonte: Missouri Botanical Garden) 

 

 

 

 

Sua distribuição encontra-se em todo o sudeste dos Estados Unidos 

(Ontário, Quebec e sul da Nova Inglaterra ao sul da Flórida, Texas e Missouri, 

conforme indicado na Figura 7 (MISSOURI, 20017); (eFloras, 2017).  

 

 

 

Figura 11: Área de ocorrência da Saururus cernuus L..  

(Fonte: Flora of North America) 
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Botanicamente, esta espécie está classificada da seguinte forma: 

 

Hierarquia Taxonômica 

Divisão Magnoliophyta 

   Classe Magnoliopsida 

      Ordem Piperales 

         Família Saururaceae 

            Gênero Saururus 

               Espécie Saururus cernuus L. 

 

Classificação específica de S. cernuus L. (adaptado de USDA, 2017). 

 

Esta espécie tem sido muito utilizada como remédio popular para 

inflamações de mamas, bexiga, rins e também como sedativos (KUBANEK et 

al., 2001). Embora os constituintes químicos responsáveis por estas 

propriedades nunca tenham sido identificados, produtos naturais da classe 

das lignanas com alguma atividade biológica significativa isolados desta 

espécie já foram descritos na literatura (RAO & ALVAREZ, 1982; RAO et al., 

1987; RAO & REDDY, 1990; RAO & RAO, 1990; RAO & ORUGANTY, 1997). 

Alguns constituintes químicos isolados da espécie S. cernuus L. 

encontram-se referidos na Tabela 3 (ZHUANG et al., 2015). 
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Tabela 11: Constituintes químicos da espécie S. cernuus L. 

N° Nome 
Classe do 

composto 
Referência 

1 Ácido meso-Dihidroguaiarético Lignanas Kubanek et al., 2000 

2 Austrobailignana-5  Lignanas Rao e Alvarez, 1982 

3 (-)-Austrobailignana-6 Lignanas Rao & Rao, 1990 

4 (-)-Saururina Lignanas Rao & Rao, 1990 

5 (-)-Saururenina Lignanas Rao & Rao, 1990 

6 (+)-Saururinona Lignanas Rao & Rao, 1990 

7 Sauriol A Lignanas Kubanek et al., 2000 

8 Sauriol B Lignanas Kubanek et al., 2000 

9 Veraguensina Lignanas Rao e Alvarez, 1982 

10 (+)-Zuonina A Lignanas Rao & Rao, 1990 

11 (-)-Calopiptina Lignanas Rao & Rao, 1990 

12 Galbacina Lignanas Rao & Rao, 1990 

13 Saucernetina Lignanas Rao e Alvarez, 1982 

14 Saucerneol Lignanas Rao e Alvarez, 1983 

15 Saucerneol metil éter Lignanas Kubanek et al., 2000 

16 Manassantina A Lignanas Rao e Alvarez, 1983 

17 Manassantina B Lignanas Rao e Alvarez, 1983 

18 4-O-Demetilmanassantina B Lignanas Hodges et al., 2004 

19 Guaiacina Lignanas Rao e Alvarez, 1982 

20 Licarina A Lignanas Kubanek et al., 2000 

21 Aristolactama B II Alcalóides Rao & Reddy, 1990 

22 Sauristolactama Alcalóide Kim et al., 2001 

23 12,13-Dehidrogenarilgeraniol Terpenóide Bauer et al., 1996 

 

As estruturas das substâncias citadas acima, encontram-se ilustradas 

na Figura 12. 
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Figura 12: Estruturas das substâncias encontradas em S. cernuus L.  
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Figura 12: (Continuação) Estruturas das substâncias encontradas em S. cernuus L. 
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Figura 12: (Continuação) Estruturas das substâncias encontradas em S. cernuus L. 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

Apesar da grande diversidade de macrófitas aquáticas, os estudos 

envolvendo o isolamento e as propriedades biológicas dos composto 

químicos dessas espécies podem ser considerados escassos. Com isto, 

torna-se atraente a bioprospecção a partir de tais espécies com o intuito de 

identificar novos compostos assim como as suas propriedades biológicas e 

também realizar ensaios biológicos com aqueles compostos já identificados 

anteriormente, mas sem este estudo. 

 Assim, os objetivos deste trabalho visam: 

1. Produzir extratos brutos a partir de espécies de macrófitas aquáticas 

que possam gerar a quantidade necessária de biomassa seca para o 

estudo utilizando a menor quantidade possível indivíduos. 

2. Através do fracionamento cromatográfico dos extratos brutos das 

espécies selecionadas pretende-se a obtenção de moléculas com 

potencial biológico. Para a comprovação do efeito biológico os 

compostos isolados serão submetidos a ensaios biológicos frente a 

Leshimania amazonensis, agente etiológico da leishmaniose bem 

como a avaliação da atividade citotóxica em linhagens de células 

tumorigênicas de melanoma murino B16F10, melanoma humano 

(A258), carcinoma cervical humano (HeLa) e adenocarcinoma de 

mama (MCF-7) além de células não tumorigênicas de fibroblasto 

humano (T75). 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Equipamentos 

 

A moagem das folhas das espécies vegetais foi realizada em um 

liquidificador comercial da marca Walita, modelo RI2094/01/A, 110-220V ~ 

60Hz, 600-750W. 

A concentração dos extratos e frações foi realizada em um evaporador 

rotativo da marca Büchi, modelo R-215, acoplado de controlador de vácuo 

modelo V-850 e bomba de diafragma modelo V-710. 

Os espectros de massas de baixa resolução foram otidos em 

equipamento CG-MS QP2010 Plus (Shimadzu®), com detector quadrupolo e 

ionização por impacto de elétrons (IE) 70eV. As temperaturas empregadas 

nas análises foram de 100°C como temperatura inicial, 200°C para 

temperatura do injetor e 280°C para o detector. Para tanto, foi empregado 

uma rampa de aquecimento a 5°C por minuto até atingir a temperatura de 

280°C, a qual foi mantida por 15 minutos. Para a realização das análises foi 

utilizado uma coluna Rtx®-5Ms, 30 m, 0,25 mm usando hélio como gás de 

arraste. 

Os espectros de RMN unidimensionais de 1H, 13C, foram registrados no 

espectrômetro Ultrashield 300 Bruker Avance III, operando a 300 MHz e a 75 

MHz e Bruker Advance III operando a 500 MHz no ICAQF – UNIFESP, 

utilizando clorofórmio deuterado (CDCl3) como solvente e TMS como padrão 

interno. 

 

3.2. Solventes 

 

Para os processos de extrações, eluições cromatográficas de colunas e 

placas foram utilizados solventes de grau PA da marca Labynth® (metanol, 

hexano, acetato de etila, clorofórmio, diclorometano e acetona). Para 

amostras analisadas por CG/EM e por CLAE foram utilizados solventes de 

grau HPLC da marca Merck®. 
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As análises espectroscópicas de RMN foram preparadas utilizando 

clorofórmio deuterado (CDCl3) da Cambridge Isotops Laboratories®. 

 

3.3. Materiais Cromatográficos 

 

As análises por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foram 

realizadas em equipamento Dionex/ThermoFisher, modelo Ultimate 3000, 

com detector espectrofotométrico modelo UVD-170OU, utilizando-se coluna 

analítica (Coluna Luna - 5μ C18(2) 100A, 250 x 4,6 MM) e coluna semi-

preparativa (Coluna Luna - 5μ C18(2) 100A, 250 x 10,0 MM) da marca Allcrom 

e bomba quaternária. 

Para as colunas cromatográficas gravitacionais (CC), foram utilizados 

como fase estacionária sílica gel 60 (partículas de 0,063 – 0,200 mm – Merk) 

e Sephadex LH-20 (partículas de 25-100 μm – Amersham Pharmacia 

Biotech). 

Para as cromatografias em camada delgada (CCD), foram utilizados 

como fase estacionária cromatofolhas de sílica gel 60, com indicador de 

fluoresceína F254 sob suporte de alumínio, nas dimensões de 20x20 cm, 0,10 

mm de espessura da Merck®. As placas cromatográficas preparativas (CCDP) 

sob suporte de vidro foram preparadas com sílica gel 60 para cromatografia 

em camada fina da marca Merck® e água deionizada, de modo a obter 

espessura aproximada de 1mm.  

Para as revelações da cromatofolhas (CCDC) e das placas 

preparativas (CCDP) foi utilizada uma câmara de UV da Spectroline, modelo 

CM-10 com irradiação na região do ultravioleta (λ 254 e 366nm) As 

substâncias eluídas nas placas foram reveladas também com solução aquosa 

ácida de sulfáto cérico (Ce(SO4)2), que foi preparada dissolvendo 2,1g de 

Ce(SO4)2.5H20 em 15 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, adicionado 

a 800 mL de água (CHAVES, 1997). 

 

3.4. Métodos 

 

3.4.1. Material vegetal 
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O material vegetal foi adquirido junto a um produtor de plantas 

ornamentais para aquários e lagos artificiais na cidade de Suzano/SP (Figura 

13) (coordenadas: latitude 23° 34´ 21,81´´, longitude 46° 18´55,69´´), e 

identificado pelas Profª. Drª. Fátima Otavina de Souza Buturi, da Universidade 

São Judas Tadeu, e Profª. Drª. Oriana Aparecida Fávero da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Entre as espécies almejadas para o estudo 

fitoquímico mencionadas no projeto inicial (Saururus cernuus , Echinodorus 

uruguayensis, Lagenandra thwaitesii, Ludwgia reapens, Althertera Sessilis, 

Hydrocotile leucocephala e Anubias lanceolata), as espécie Saururus cernuus 

L. e Echinodorus uruguayensis foram selecionadas com base na 

disponibilidade do produtor e análises de ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN de 1H) dos extratos a fim de verificar a presença de 

possíveis características  estruturais que poderiam sugerir a classe de 

compostos biossintetizados pela planta. 

 

Figura 13: Viveiro de plantas para obtenção das espécies vegetais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Espécie Saururus cernuus L. 
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Figura 15: Espécie Echinodorus. Uruguayensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 
4.1. Ensaio de viabilidade celular – Método de redução MTT 

 

Os ensaios de citotoxicidade foram realizados no Departamento de 

Micro, Imuno e Parasitologia da Universidade Federal de São Paulo – 

Campus São Paulo, sob a colaboração do Dr. Carlos Rogério Figueiredo, 

utilizando o método colorimétrico com MTT. Este método baseia-se na 

medição do dano causado no metabolismo celular pelas substâncias isoladas 

neste trabalho, através da avaliação das atividades enzimáticas mitocondriais 

presentes em células viáveis. O processo consiste na análise quantitativa 

colorimétrica baseada na conversão do sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-

brometo de tetrazólio (MTT), também conhecido como sal de tetrazólio, em 

um produto de coloração roxa (formazana), conforme observado na Figura 

21, com um máximo de absorção próximo a 570 nm. Logo, a quantidade de 

formazana formada é diretamente proporcional ao número de células viáveis, 

ou vivas. 
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Figura 21: Reação de redução do MTT à formazana. 

 

 

 

4.1.1. Cultura de células 

 

Para realização dos ensaios, foram utilizadas linhagens celulares 

tumorigênicas (melanoma murino B16F10, melanoma humano A2058, 

carcinoma cervical humano HeLa, adenocarcinoma de mama MCF7) e célula 

não tumorigênica (fibroblasto humano T75). 

As células foram cultivadas a uma temperatura de 37°C, em atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2, utilizando meio RPMI 1640 (Invitrogen, Carlsbad, 

CA) para células tumorais ou meio DMEM (Invitrogen, Carlsbad, CA) para as 

células não tumorais, suplementado com 10 mM de ácido 2-

hidroxietillpiperazina-N2 etanosulfônico (Hepes) (Sigma, St.Louis, MO), 

bicarbonato de sódio 24 mM (Sigma), 40 mg/mL de gentamicida (Schering-

Plough, São Paulo), pH 7,2 e 10% de soro fetal bovino (Invitrogen). 

 

4.1.2. Determinação da concentração inibitória 50% - CE50  

 

Para a realização do ensaio, 1x104 células foram plaqueadas em 

placas de 96 poços com meio RPMI 1640, suplementadas com 10% de soro 

fetal bovino. Passado 8h de inoculação, as células foram incubadas com as 

substâncias isoladas em diferentes concentrações variando de 0 a 100 μg/mL 

ou com o veículo de diluição dos compostos como controle negativo. Para 
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testar a viabilidade celular perante a incubação com as substâncias isoladas, 

foi utilizado o método colorimétrico MTT. Após o período de incubação, foram 

adicionados 10 μL de solução de MTT (5 mg/mL) e as células foram 

novamente incubadas por mais 3h a 37°C. Em seguida, foram adicionados 

100 μL de SDS 10% aos poços, e os mesmos foram incubados por 24h a 

37°C. Através do leitor de placas (SpectraMax® - M2, Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA), foi obtida a absorbância a 570 nm com um filtro de referência 

a λ 650 nm. 

Para determinar o valor de inibição do crescimento a 50% das células 

tumorais (CI50), foi utilizado curvas dose-resposta, em função de regressão 

linear através do programa Origin (OriginLab Corporation, Northampton, MA, 

EUA) (MASSAOKA et al., 2012). 

 

4.1.3.  Determinação do potencial citotóxico 

 

Para a realização dos ensaios de citotoxicidade, 1x104 células viáveis 

foram incubadas em placas de 96 poços e meio RPMI 1640, suplementado 

como 10% de soro fetal bovino. Após 8h de inoculação, as células estudadas 

foram tratadas com as substâncias isoladas em concentrações de 50 e 25 

μg/mL, ou meio fresco para as células controle. Após 24h, foram adicionados 

10 μL de solução MTT (5 mg/mL) a cada poço, e as células foram incubadas 

por mais 4h a 37°C. Foram adicionadas 50 μL da solução tampão fosfato 

salina (PBS), para liberação dos cristais de formazana, seguido por incubação 

por 4h a 37°C. 

Através de um leitor de placas espectrofotométrico automatizado 

(SpectraMax® - M2, Molecular Devices, Sunnyvale, CA), foi obtida a 

absorbância a 570 nm com um filtro de referência a λ 650 nm. A viabilidade 

celular foi expressa como valores percentuais comparando com as células 

controle. Todos os experimentos foram feitos em triplicatas (MASSAOKA et 

al., 2012). 
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4.2. Avaliação da atividade leishmanicida 

 

Os ensaios das substâncias isoladas para avaliação biológica 

envolvendo o parasita L. (L.) amazonenses foram realizados no Laboratório 

de Patologia de Moléstias Infecciosas (LIM-50), Departamento de Patologia 

da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo (São Paulo/SP), 

com a colaboração do Prof. Dr. Luis Felipe D. Passero. O parasito foi 

gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Fernando Tobias Silveira do Laboratório de 

Leishmaniose Prof. Dr. Ralph Laison, Departamento de Parasitologia do 

Instituto Evandro Chagas, Ministério da Saúde, (Belém/PA). 

 

4.2.1. Cultura de parasitas 

 

Promastigotas de L. (L.) amazonenses (MHOM/BR/73/M2269) foram 

mantidas no coxim plantar das patas traseiras de camundongos BALB/c. Após 

o isolamento dos parasitas, os mesmos foram cultivados em meio M-199 

suplementado com 10% de soro fetal bovino inativo, 0,25 mM HEPES, 

gentamicina (10μg/mL) e penicilina (100 IU/mL), mantidos a 25°C.  

 

4.2.2. Determinação in vitro da atividade leishmanicida e da 

concentração inibitória 50% - CE50  

 

As substâncias isoladas foram dissolvidas em DMSO e esterilizadas 

por filtração através de uma membrana de 0,22 μm antes de serem 

adicionadas à cultura. Promastigotas de L. (L.) amazonenses (2x107 

promastigotas/mL) foram acondicionadas em placa de cultura com 96 poços 

utilizando meio M-199 suplementado com 10% de soro fetal bovino inativo, 

0,25 mM HEPES, gentamicina (10μg/mL) e penicilina (100 IU/mL), mantida a 

25°C, usando anfotericina B com padrão. 

A placa foi incubada por 24h a 25°C, seguida de centrifugação a 3000 

rpm durante 10 min a 4°C, e então lavada com 200 μL de solução fisiológica 

por três vezes. Em seguida, 50 μL de uma solução de MTT (brometo de 3-

(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio) foi adicionado aos poços por 4h a 
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uma concentração de 4 mg/mL e então, novamente incubada a 25°C. 

Passado este período, foi adicionado a cada poço 50 μL de uma solução a 

10% de dodecil sulfato de sódio (SDS), e em seguida, a placa foi incubada 

por mais 18h a 25ºC e depois lidos em um leitor ELISA usando o comprimento 

de onda de 595 nm. A eficácia das substâncias foi expressa como a 

concentração da substância que inibi 50% da população parasitária 

(Concentração inibitória 50% - CI50). A comparação das CI50 das substâncias 

isoladas foram feitas com a concentração obtida com a anfotericina B 

(YAMAMOTO et al., 2015). 

 

4.2.3. Determinação do potencial citotóxico 

 

Macrófagos da linhagem J774 (105 macrófagos/poço) foram cultivados 

em placa de cultura com 96 poços em meio RPMI juntamente com as 

substâncias em concentrações padronizadas de acordo com o protocolo 

experimental. A placa foi mantida em incubadora a 37°C, 5% de CO2 por 24h 

e depois centrifugada a 1000 rpm por 10 min a uma temperatura de 4°C, 

seguida de lavagem por três vezes. Em seguida, a viabilidade celular foi 

avaliada através da oxidação da resazurina (Life Technolies, EUA). Após 

duas horas, a placa foi lida utilizando leitor ELIZA com filtro de fluorescência 

(emissão 535 nm e excitação 615 nm). A concentração citotóxica (CC50) foi 

calculada e os dados comparados com os dados obtidos com a anfotericina B 

(YAMAMOTO et al., 2015). 

 

5. ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E ENSAIOS BIOLÓGICOS 

 

Com a finalidade de maior clareza dos procedimentos, resultados e 

discussões, a descrição do estudo de cada espécie será individualizada. 

 

5.1. Saururus cernuus 

Folhas da espécie vegetal S. cernuus foram mantidas em estufa a 

50°C, por 24h. Após a secagem, o material foi moído em liquidificador 

comercial fornecendo 322,7 g de material seco e moído. A continuidade do 
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trabalho se deu através da extração de 315,0 g do material vegetal com 

metanol, gerando um extrato bruto de massa 90,60 g, conforme representado 

na Figura 16. 

Figura 16: Fluxograma de obtenção do extrato metanólico de S. cernuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O extrato metanólico foi ressuspendido em uma solução hidroalcóolica 

de MeOH:H2O (v/v 1:1) e submetido a partição líquido-líquido com hexano (17 

X 300 mL) e posteriormente com acetato de etila (7 X 300 mL). 

Na sequência, os solventes foram evaporados sob pressão reduzida 

em evaporador rotativo, a 40°C, o que forneceu 18,55 g da fase hexânica e 

4,95 g da fase em acetato de etila. A Figura 17 abaixo, representa o esquema 

de partição líquido-líquido. 

Figura 17: Fluxograma de obtenção dos extratos em hexano e acetato de 

etila por partição líquido-líquido a partir do extrato em metanol de S. cernuus. 
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5.1.1. Fracionamento cromatográfico da fase hexânica (FH) 

 

A fase hexânica (FH) foi submetida à análise por cromatografia em 

camada delgada (CCD), com o intuito de verificar qual o sistema de solventes 

mais adequado para a separação dos compostos presentes. Desta forma, 

8,95 g da fase hexânica foi submetida a fracionamento através de 

cromatografia em coluna aberta (4,0 cm de diâmetro por 35 cm de altura), 

utilizando como fase estacionária 152 g de sílica gel. Como fase móvel foi 

utilizada uma mistura de solventes de Hex:AcOEt nas proporções (9:1, 8:2, 

7:3, 6:4, 1:1, 4:6 e 2:8), e AcOEt:MeOH (7:3, 4:6) finalizando com 100% de 

MeOH. Este processo forneceu 370 frações (15 mL) que foram analisadas por 

cromatografia em camada delgada analítica (CCDA). As frações foram 

reunidas de acordo com a similaridade em que as substâncias se dispuseram 

através de manchas na placa, após revelação sob luz UV (λ = 254 nm). Desta 

forma, da fase hexânica foi possível obter 12 grupos (A – L), conforme 

descrito na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Grupos formados após o fracionamento da Fase Hexânica (FH) das 

folhas de S. cernuus. 

Grupos Frações Massa (mg) 

FH-A 1 a 29 117,7 

FH-B 30 a 90 1868,5 

FH-C 91 a 130 530,0 

FH-D 131 a 170 720,0 

FH-E 171 a 205 278,9 

 FH-F 206 a 255 604,6 

FH-G 256 a 275 313,2 

FH-H 276 a 295 230,4 

FH-I 296 a 330 333,0 

FH-J 331 a 351 1049,0 

FH-K 352 a 354 243,2 

FH-L 355 a 370 1053,4 
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Seguidamente, todos os grupos foram submetidos a análises 

espectrais de RMN de 1H, e devido à presença de sinais característicos das 

substâncias de interesse, os grupos FH-B, FH-C, FH-F e FH-G foram 

escolhidos para serem novamente fracionados. As demais frações 

mostraram-se compostas por material graxo ou em misturas complexas em 

pequena quantidade, não justificando assim, o fracionamento cromatográfico. 

 

5.1.1.1. Purificação da fração FH-B 

 

A fração FH-B (1420,0 mg) foi submetida a fracionamento em coluna 

aberta (2,0 cm de diâmetro por 47 cm de altura), utilizando 104 g de sílica gel 

como fase estacionária e misturas de Hex:AcOEt nas proporções 9:1, 8:2, 7:3, 

6:4 e 1:1 além de 100% AcOEt e 100% MeOH como eluentes. Este processo 

forneceu 196 frações (10 mL) que foram analisadas por CCDA. Na sequência 

as frações foram reunidas de acordo com a semelhança na placa 

cromatográfica, o que forneceu nove subgrupos (FH-B1 a FHB-9), de acordo 

com a Tabela 3. 

Tabela 3: Subgrupos formados após fracionamento do grupo  FH-B. 

Grupos Frações Massa (mg) 

FH-B1 1 a 10 81,3 

FH-B2 11  109,1 

FH-B3 12 a 14 35,8 

FH-B4 15 a 16 719,8 

FH-B5 17 a 45 9,9 

FH-B6 46 a 48 226,1 

FH-B7 49 a 94 17,7 

FH-B8 95 a 120 88,0 

FH-B9 121 a 196 45,0 

 

Cada um dos grupos obtidos foi submetido a análises por RMN de 1H, 

onde foi possível verificar que o grupo FH-B4 apresentava-se puro e 

constituído por 1. 

 



32 
 

5.1.1.2. Purificação da fração FH-C 

 

A fração FH-C (530,0 mg) foi fracionada através de cromatografia em 

coluna aberta (4,0 cm de diâmetro e 27,5 cm de altura), utilizando 152 g de 

sílica gel como fase estacionária e misturas de Hex:AcOEt nas proporções 

8:2, 7:3, 6:4 e 1:1 além de AcOEt puro e MeOH puro como fases móveis.  

Este processo forneceu 235 frações (10 mL) que foram analisadas em 

CCDA e reunidas de acordo com a semelhança na placa cromatográfica. 

Deste processo foi possível obter 7 subgrupos (FHC-1 a FHC-7), de acordo 

com a Tabela 4. 

 

Tabela 4: Subgrupos formados após fracionamento do grupo FH-C. 

Grupos Frações Massa (mg) 

FH-C1 1 a 11 37,1 

FH-C2 12 a 17  69,8 

FH-C3 17 a 27 95,2 

FH-C4 28 a 35 35,0 

FH-C5 36 a 60 42,9 

FH-C6 61 a 120 23,5 

FH-C7 121 a 235 54,5 

 

Em seguida, os grupos foram submetidos a análises de RMN de 1H, 

onde foi possível verificar que o grupo FH-C3 apresentou sinais 

característicos das substâncias de interesse. No entanto, uma vez que a 

amostra não estava com uma pureza adequada esta foi submetida a novo 

fracionamento cromatográfico.   

Para tanto, 90,4 mg do grupo FHC-3 foi submetido a purificação em 

coluna aberta (2,0 cm de diâmetro e 18 cm de altura), utilizando 6 g de sílica 

gel como fase estacionária e misturas de Hex:AcOEt nas proporções 9:1, 8:2, 

7:3, 6:4 e 1:1 além de  AcOEt puro como fases móveis. Este processo gerou o 

recolhimento de 129 frações (10 mL) que foram analisadas por CCDA e 

reunidas de acordo com a semelhança na placa cromatográfica. Deste 
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processo foi possível obter 8 subgrupos (FH-C3a a FHC-3h), de acordo com a 

Tabela 5.  

 

Tabela 5. Subgrupos formados após fracionamento do grupo FH-C3. 

Grupos Frações Massa (mg) 

FH-C3a 1 a 2 10,5 

FH-C3b 3 3,7 

FH-C3c 4 a 5 15,0 

FH-C3d 6 a 13 41,2 

FH-C3e 14 a 39 13,3 

FH-C3f 40 a 98 8,1 

FH-C3g 99 a 117 7,7 

FH-C3h 118 a 129 0,4 

 

Realizadas a reuniões de frações, as mesmas foram analisadas por 

RMN de 1H, onde foi possível verificar que o grupo FH-C3d estava puro e 

constituído por 2.  

 

 

5.1.1.3. Purificação da fração FH-F 

 

A fração FH-F (600,0 mg) foi fracionada através de cromatografia em 

coluna aberta (4,0 cm de diâmetro e 27,5 cm de altura), utilizando 152 g de 

sílica gel como fase estacionária e misturas de Hex:AcOEt nas proporções 

8:2, 7:3, 6:4 e 1:1 além de AcOEt puro como fases móveis. Este processo 

forneceu 115 frações (10 mL) que foram analisadas em CCDA de acordo com 

a semelhança na placa cromatográfica. Deste processo, foram obtidos nove 

subgrupos (FH-F1 a FH-F9), de acordo com a Tabela 6. 

 

Tabela 6: Subgrupos formados após fracionamento do grupo FH-F. 

Grupos Frações Massa (mg) 

FH-F1 1 a 8 69,1 

FH-F2 9 a 18 26,1 
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FH-F3 19 a 28 26,9 

FH-F4 29 a 33 12,8 

FH-F5 34 a 53 113,0 

FH-F6 54 a 71 115,6 

FH-F7 72 a 77 20,7 

FH-F8 78 a 90 22,4 

FH-F9 91 a 115 20,7 

 

Após a reunião, todos os grupos obtidos foram submetidos a análises 

de RMN de 1H, onde foi possível verificar que o grupo FH-F6 estava puro e 

constituído por 3.  

 

5.1.1.4. Purificação da fração FH-G 

 

A fração FH-G (300,0 mg) foi fracionada através de cromatografia em 

coluna aberta (2,5 cm de diâmetro e 48,0 cm de altura), utilizando 96 g de 

sílica gel como fase estacionária e misturas de Hex:AcOEt nas proporções 

9:1, 8:2, 7:3, 6:4 e 1:1 além de AcOEt, AcOEt:MeOH 1:1 e MeOH como fases 

móveis. Este processo forneceu 165 frações (10 mL) que  foram analisadas 

em CCDA e  reunidas de acordo com a semelhança na placa cromatográfica. 

Deste processo foi possível obter treze subgrupos (FH-G1 a FHG-13), 

conforme a Tabela 7. 

 

Tabela 7. Subgrupos formados após fracionamento do grupo FH-G. 

Grupos Frações Massa (mg) 

FH-G1 1 a 26 19,6 

FH-G2 27 a 42 4,8 

FH-G3 43 a 52 12,4 

FH-G4 53 a 56 8,7 

FH-G5 57 a 61 33,3 

 FH-G6 62 a 78 80,1 

FH-G7 79 a 82 10,2 

FH-G8 83 a 92 12,9 
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FH-G9 93 a 117 27,8 

FH-G10 118 a 130 16,1 

FH-G11 131 a 133 33,5 

FH-G12 134 a 140 18,8 

FH-G13 141 a 164 20,6 

 

Após a reunião, todos os grupos foram submetidos a análise espectral 

por de RMN de 1H. Desta análise foi possível inferir que os grupos FH-G5 e 

FH-G6 estavam constituídos por substâncias de interesse e, portanto foram 

selecionados para purificação posterior. 

 

5.1.1.5. Purificação da fração FH-G5 

 

A fração FH-G5 (30,0 mg) foi fracionada através de cromatografia em 

camada delgada preparativa (CCDP) de sílica gel a qual foi eluída com uma 

mistura de Hex:AcOEt 7:3. Após este processo, foi possível observar através 

de revelação em câmara UV (λ = 254 nm) a presença de sete bandas 

distintas, as quais foram recolhidas, como mostrado na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Subgrupos formados após fracionamento do grupo FH-G5. 

Grupos Massa (mg) 

FH-G5a 2,1 

FH-G5b 2,9 

FH-G5c 3,3 

FH-G5d 4,0 

FH-G5e 6,1 

FH-G5f 6,8 

FH-G5g 3,9 

 

Todos os grupos obtidos foram submetidos a análise espectral por  

RMN de 1H o que indicou a presença de 4 nos grupos  FH-G5d e FH-G5e.  
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5.1.1.6. Purificação da fração FH-G6 

 

A fração FH-G6 (60,0 mg) foi purificada através de cromatografia em 

camada delgada preparativa (CCDP), utilizando como fase estacionária sílica 

gel e uma mistura de Hex:AcOEt 7:3 como fase móvel. Após este processo, 

foi possível observar através de revelação em câmara UV (λ = 254 nm) a 

presença de nove bandas distintas, as quais foram recolhidas, de acordo com 

a Tabela 9. 

 

Tabela 9: Subgrupos formados após fracionamento do grupo FH-G6. 

Grupos Massa (mg) 

FH-G6a 2,1 

FH-G6b 3,1 

FH-G6c 3,8 

FH-G6d 3,0 

FH-G6e 2,2 

FH-G6f 3,5 

FH-G6g 17,4 

FH-G6h 19,6 

FH-G6i 3,1 

 

Os grupos obtidos foram analisados por RMN de 1H. De acordo com 

essa análise foi possível inferir que os grupos FH-G6g e FH-G6h 

apresentaram sinais característicos das substâncias de interesse, porém com 

grau de pureza ainda insatisfatório. Contudo, devido a quantidade de massa 

reduzida de ambos os grupos, optou-se por fazer esta nova purificação 

através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Este processo de 

purificação ainda está sendo realizado, de modo que até o momento não foi 

possível definir uma condição de separação adequada. A Figura 13 

apresenta um esquema de todo o fracionamento da fase hexânica, bem como 

da purificação das frações e obtenção dos compostos isolados. 
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Figura 18: Fluxograma de fracionamento da fase hexânica (FH) do extrato 

metanólico das folhas de S. cernuus. 

 

 

5.1.2. Fracionamento cromatográfico da Fase AcOEt (FA) 

 

A fase em AcOEt (FA) foi submetida à análise por cromatografia em 

camada delgada analítica (CCDA) juntamente com a fase hexânica para 

verificação do perfil cromatográfico. Após eluição da placa em uma mistura de 

Hex:AcOEt 7:3, foi observado que as fases não apresentavam semelhança 

cromatográfica, sendo, portanto, compostas por metabólitos diferentes. 

Assim, devido a alta polaridade das substâncias presentes, a separação dos 

compostos da fase em AcOEt foi realizada em gel de Sephadex LH-20. 

A separação cromatográfica se deu através da aplicação de 1 g da fase 

em AcOEt (2x 500 mg), que foi separada em gel de Sephadex LH-20 eluída 

com 100% MeOH; foram recolhidas 215 frações (10 mL) as quais foram 

analisadas por CCDA e reunidas conforme a similaridade na placa 

cromatográfica. Desta forma, das colunas da Fase AcOEt (FA) foi possível 

obter sete grupos (FA-A a FA-G), conforme descrito na Tabela 10. 
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Tabela 10: Grupos formados após o fracionamento das colunas da Fase em 

AcOEt (FA) das folhas de S. cernuus L. 

Grupos  Massa (mg) 

FA-A 199,8 

FA-B 127,7 

FA-C 212,1 

FA-D 30,6 

FA-E 74,2 

FA-F 74,5 

FA-G 266,7 

 

5.1.2.1. Purificação da fração FA-B 

 

A fração FH-B (100,0 mg) foi submetida a fracionamento em coluna por 

cromatografia em coluna aberta (2,0 cm de diâmetro por 37 cm de altura), 

utilizando 47 g de sílica gel como fase estacionária e misturas de Hex:AcOEt  

nas proporções de 8:2, 7:3, 6:4 e 1:1além de AcOEt e MeOH puros como 

eluentes. Este processo forneceu 70 frações (10 mL) que foram analisadas 

por CCDA e reunidas de acordo com a semelhança na placa cromatográfica. 

Deste processo foi possível obter nove subgrupos (FA-B1 a FA-B9), de 

acordo com a Tabela 11. 

 

Tabela 11: Subgrupos formados após fracionamento do grupo FA-B. 

Grupos Frações Massa (mg) 

FA-B1 1 a 16 6,0 

FA-B2 17 a 22 1,8 

FA-B3 23 a 25 3,1 

FA-B4 26 a 29 3,8 

FA-B5 30 a 37 5,2 

FA-B6 38 a 40 8,3 

FA-B7 41 a 54 13,5 

FA-B8 55 a 63 28,5 

FA-B9 64 a 70 23,8 
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Os grupos obtidos desse processo foram submetidos a análises de 

RMN de 1H, onde foi possível verificar que o grupo FA-B8 apresentou sinais 

característicos de substâncias de interesse, porém ainda na forma impura. 

Sendo assim, o grupo FA-B8 foi submetido a novo processo de purificação. 

 

5.1.2.2. Purificação do subgrupo FA-B8 

 

 A purificação do subgrupo FA-B8 (25 mg) foi realizada por 

cromatografia em camada delgada preparativa (CCDP), utilizando sílica gel 

como fase estacionária e uma mistura de CHCl3:MeOH 9:1 como fase móvel.  

Desse processo foi possível observar através de revelação em câmara UV (λ 

= 254 nm) a presença de quatro bandas distintas, conforme Tabela 12. 

 

Tabela 12: Subgrupos formados após fracionamento do grupo FA-B8. 

Grupos Massa (mg) 

FA-B8a 2,8 

FA-B8b 3,8 

FA-B8c 12,2 

FA-B8d 3,3 

 

Os grupos formados foram analisados por RMN de 1H onde foi possível 

verificar que o grupo FA-B8c apresentou sinais característicos de substâncias 

de interesse. Contudo, tal análise permitiu inferir que a mesma ainda não se 

encontrava com grau de pureza adequado. Assim, o grupo FA-B8c será 

submetido a um novo processo de purificação. 

 

5.1.2.3. Purificação da fração FA-E 

 

A fração FA-E (60,0 mg) foi submetida a fracionamento em coluna por 

cromatografia em coluna aberta (2,0 cm de diâmetro por 30 cm de altura), 

utilizando 28 g de sílica gel como fase estacionária e uma mistura de 

Hex:AcOEt  nas proporções 8:2, 7:3, 6:4 e 1:1 além de AcOEt e MeOH puros 

como eluentes. Este processo forneceu 88 frações (10 mL) que foram 
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analisadas por CCDA de acordo com a semelhança na placa cromatográfica. 

Deste processo foi possível obter oito subgrupos (FA-E1 a FA-E8), de acordo 

com a Tabela 13. 

 

Tabela 13: Subgrupos formados após fracionamento do grupo  FA-E. 

Grupos Frações Massa (mg) 

FA-E1 1 a 8 3,4 

FA-E2 9 a 18  3,2 

FA-E3 19 a 24 3,0 

FA-E4 25 a 30 4,3 

FA-E5 31 a 54 5,8 

FA-E6 55 a 58 22,9 

FA-E7 59 a 72 5,0 

FA-E8 73 a 88 9,6 

 

Foram realizadas análises de RMN de 1H dos grupos obtidos, onde foi 

possível verificar que o grupo FA-E6 apresentou sinais característicos de 

substâncias de interesse. Tendo em vista a similaridade estrutural dos 

compostos presentes nesse grupo e a dificuldade de purificação em sílica gel, 

tal grupo foi submetido a fracionamento em CLAE semi-preparativo.. 

 

5.1.2.4 Purificação do subgrupo FA-E6 

 

A amostra foi analisada por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) em escala analítica e após o scale up para o sistema semi-

preparativo, foi possível o recolhimento de seis grupos, conforme apresentado 

na Figura 19 e na Tabela 14. 
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Figura 19: Perfil cromatográfico dos picos a serem recolhidos do grupo FA-E6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14: Picos recolhidos, tR e massas do fracionamento do grupo  FA-E6. 

Grupo tR (min) Massa (mg) 

1 7,1 3,3 

 2 11,2 1,5 

 3 11,8 0,7 

 4 12,2 1,3 

 5 12,9 3,4 

 6 13,5 1,7 

Todos os picos foram submetidos a análise espectroscópica de RMN 

de 1H, onde foi possível verificar que os grupos 5 e 6 apresentavam sinais 

característicos de substâncias de interesse e com elevado grau de pureza. 

Desta forma foi possível a identificação dos compostos 5 e 6, 

respectivamente, nos grupos 5 e 6. 

 

5.1.2.5. Purificação da fração FA-F 

 

A fração FA-F (60,0 mg) foi submetida a fracionamento em coluna por 

cromatografia em coluna aberta (2,0 cm de diâmetro por 21 cm de altura), 

utilizando 28 g de sílica gel como fase estacionária e uma mistura de 

Hex:AcOEt na proporção 8:2, 7:3, 6:4 e 1:1 além de AcOEt puro como 

eluentes. Este processo forneceu 75 frações (10 mL) que foram analisadas 

em CCDA e reunidas de acordo com a semelhança na placa cromatográfica. 
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Deste processo foi possível obter oito subgrupos (FA-F1 a FA-F8), de acordo 

com a Tabela 15. 

 

Tabela 15: Subgrupos formados após fracionamento do grupo FA-F. 

Grupos Frações Massa (mg) 

FA-F1 1 a 9 3,6 

FA-F2 10 a 21  3,3 

FA-F3 22 a 28 3,8 

FA-F4 29 a 30 1,8 

FA-F5 31 a 42 6,2 

FA-F6 43 a 56 21,9 

FA-F7 57 a 68 3,6 

FA-F8 69 a 75 12,8 

 

Os grupos foram submetidos a análises de RMN de 1H, onde foi 

possível verificar que o grupo FA-F6 apresentou sinais característicos de 

substâncias de interesse. Contudo, devido a presença de impurezas na 

amostra, será necessário por realizar uma nova purificação através de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Este processo ainda está em 

andamento devido a busca de uma melhor condição de separação. A Figura 

20 apresenta um esquema detalhado de todo o fracionamento da fase em 

AcOEt, bem como a purificação dos grupos escolhidos.  
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Figura 20: Fluxograma do fracionamento e purificação da fase em AcOEt (FA). 

 

5.1.3. Resultados e discussão 

 

5.1.3.1. Identificação estrutural dos compostos isolados da fase 

hexânica do extrato metanólico das folhas de S. cernuus  

 
O estudo fitoquímico da fase hexânica das folhas de S. cernuus levou, 

até o momento, ao isolamento de quatro neolignanas (1 – 4). O processo de 

identificação estrutural de cada uma das substâncias está descrito no item a 

seguir. 
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5.1.3.1.1. Identificação estrutural do composto 1: meso-

austrobailignana-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espectro de RMN de 1H do composto 1 (Figura 22) apresentou um 

dupleto em δH 0,79 (J = 6,6 Hz, H9/H9´) e um multipleto em δH 1,79 referente 

aos grupos metínicos (H8/H8´). Foram observados também a presença de 

prótons benzílicos como duplo dupletos em δH 2,53 (J = 13,5 e 6,3 Hz) 

referente aos hidrogênios H7 e em δH 2,31 (J = 13,5 e 8,1 Hz) referente aos 

hidrogênios H7´. Foi observada também a presença de um anel aromático 

1,3,4-trissubstituído devido aos sinais em δH 6,56 (d, J = 1,2 Hz, H2), δH 6,68 

(d, J = 7,8 Hz, H5) e em δH 6,50 (dd, J = 7,8 e 1,2 Hz, H6) além de um singleto 

em δH 5,85 referente aos hidrogênios do grupo metilenodioxílico. Tais dados 

permitiram inferir que 1 pertence a classe das neolignanas dibenzilbutânicas 

(FILLEUR et al., 2001). 

O espectro de RMN de 13C (Figura 23) apresentou sinais entre δC 

109,7 e 147,5 atribuídos aos carbonos dos anéis aromáticos (C1 – C6), bem 

como um sinal em δC 13,9 referente aos grupos metílicos C9 e C9´. Foi 

possível observar também sinais em δC 38,2 referentes aos carbonos 

metínicos C8/C8´ e em δC 41,2 atribuído aos carbonos metilênico C7/C7’. O 

sinal em δC 100,7 foi atribuído aos carbonos do grupo metilenodioxílico ligado 

diretamente ao anel aromático (FILLEUR et al., 2001). Todos os dados de 

RMN de 1H e 13C estão descritos na Tabela 16. O espectro de massas 

apresentou o pico do íon molecular em m/z 326, confirmando a fórmula 

molecular C20H22O4, de acordo com a Figura 24. Desta forma, o composto 1 

através de comparação com os dados da literatura (FILLEUR et al., 2001), foi 

denominado de austrobailignana-5.  
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Tabela 16: Dados espectroscópicos de RMN de 1H e 13C do composto 1 (, 

300 e 75 MHz, CDCl3) e dados na literatura (FILLEUR et al., 2001). 

Posição δH (mult, J/Hz) δH literatura  δC  
δC 

literatura  

1 - - 135,4 135,4 

2 6,56 (d, 1,2) 5,58 (d, 1,4) 109,7 109,3 

3 - - 147,5 147,4 

4 - - 145,5 145,4 

5 6,68 (d, 7,8) 6,73 (d, 7,9) 107,9 107,9 

6 6,50 (dd, 7,8 e 1,2) 6,54 (dd, 7,9 e 1,6) 121,8 121,6 

7 
2,31 (dd, 13,5 e 8,1) 

2,53 (dd, 13,5 e 6,3) 

2,34 (dd, 13,6 e 8,3) 

2,55 (dd, 13,6 e 6,1) 
41,2 41,1 

8 1,72 (m) 1,73 (m) 38,2 38,2 

9 0,79 (d, 6,6) 0,81 (d, 6,7) 13,9 13,8 

OCH2O 5,86 (s) 5,92 (s) 100,7 100,7 

1´ - - 135,4 135,4 

2´ 6,55 (d, 1,2) 6,64 (d, 1,5) 109,7 109,3 

3´ - - 147,5 147,4 

4´ - - 145,5 145,4 

5´ 6,68 (d, 7,8) 6,71 (d, 7,9) 107,9 107,9 

6´ 6,50 (d, 7,8 e 1,2) 6,60 (dd, 8,0 e 1,5) 121,8 121,6 

7´ 
2,31 (dd, 13,5 e 8,1) 

2,53 (dd, 13,5 e 6,3) 

2,26 (dd, 13,4 e 9,3) 

2,71 (dd, 13,4 e 4,8) 
41,2 41,1 

8´ 1,72 (m) 1,73 (m) 38,2 38,2 

9´ 0,79 (d, 6,6) 0,83 (d, 6,7) 13,9 13,8 

OCH2O 5,85 (s) 5,92 (s) 100,7 100,7 
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Figura 22. Espectro de RMN de 1H do composto 1 (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3). 
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Figura 23:  Espectro de RMN de 13C do composto 1 (δ/ppm, 75 MHz, CDCl3). 
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Figura 24: Espectro de massas (ionização por elétrons, 70 eV) do composto 1. 
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5.1.3.1.2. Identificação estrutural do composto 2 – eritro-austrobilignana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espectro de RMN de 1H (Figura 25) do composto 2 apresentou um 

singleto em δH 3,83 referente aos hidrogênios da do grupo metoxílico, e um 

singleto em δH 5,50 referente ao hidrogênio da hidroxila. Os hidrogênios 

associados ao grupo metilenodioxílico foram observados como um singleto 

em δH 5,90.  

O RMN de 13C (Figura 26) apresentou sinais entre δC 107,9 e 147,4 

atribuídos aos carbonos dos anéis aromáticos (C1 – C6), um sinal em δC 

100,9 correspondente ao grupo metilenodioxílico e um sinal em δC 55,8 do 

carbono metoxílico (WOO et al., 1986). Frente a esses dados, foi proposta 

que a diferença estrutural entre os compostos 1 e 2 está no padrão de 

substituição de um dos anéis aromáticos, sendo que, no caso de 2, estão 

presentes um grupo piperonil e um grupo guaiacil na estrutura da neolignana . 

Os demais sinais de RMN de 1H e 13C estão reportados na Tabela 17. 

Através da análise por espectrometria de massas (EM), foi possível obter o 

pico do íon molecular [M]+ em m/z 328 (Figura 27) confirmando a fórmula 

molecular C20H24O4, de acordo com a Figura 27. Sendo assim, através de 

comparação com os dados da literatura (WOO et al., 1986), foi denominado 

de eritro-austrobailignana o composto 2. 
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Tabela 17: Dados espectroscópicos de RMN de 1H e 13C do composto 2 (, 

300 e 75 MHz, CDCl3)  e dados na literatura (WOO et al., 1986). 

Posição δH (mult, J/Hz) δH literatura  δC  
δC 

literatura  

1 - - 135,5 135,7 

2 6,61 (d, 1,5) 6,65 (d, 1,8) 107,4 108,0 

3 - - 147,4 147,7 

4 - - 145,4 146,6 

5 6,81 (d, 7,8) 6,82 (d, 7,9) 109,3 109,4 

6 6,56 (dd, 7,8 e 1,5) 6,64 (dd, 7,9 e 1,8) 121,7 121,8 

7 

 

2,54 (dd, 13,5 e 6,6) 

2,26 (ddd, 13,5; 8,1 e 

3,3) 

 

2,72 (dd, 13,7 e 4,9) 

2,28 (dd, 13,7 e 9,2) 
39,2 39,2 

8 1,75 – 1,66 (m) 1,77 - 1,67 (m) 41,1 39,5 

9 0,81 (d, 6,3) 0,83 (d, 6,6) 13,9 16,3 

OCH2O 5,90 (s) 5,92 (s) 100,7 100,7 

OMe 3,83 (s) 3,86 (s) 55,8 55,9 

OH 5,50 (s) 5,48 (s) - - 

1´ - - 133,5 133,8 

2´ 6,61 (d, 1,5) 6,61 (d, 1,6) 111,3 117,7 

3´ - - 146,3 146,6 

4´ - - 143,6 143,8 

5´ 6,72 (d, 7,8) 6,72 (d, 7,8) 113,9 114,2 

6´ 6,60 (dd, 7,8 e 1,5) 6,60 (dd, 7,8 e 1,6) 121,7 121,8 

7´ 

 

2,54 (dd, 13,5 e 6,6) 

2,26 (ddd, 13,5; 8,1 e 

3,3) 

 

2,72 (dd, 13,7 e 4,9) 

2,25 (dd, 13,7 e 9,4) 
39,0 39,0 

8´ 1,75 - 1,66 (m) 1,77 - 1,67 (m) 41,1 39,4 

9´ 0,81 (d, 6,3) 0,82 (d, 6,6) 13,2 16,2 
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Figura 25: Espectro de RMN de 1H do composto 2 (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3).  
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Figura 26: Espectro de RMN de 13C do composto 2 δ/ppm, 75 MHz, CDCl3 
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Figura 27: Espectro de massas (ionização por elétrons, 70 eV) do composto 2. 
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5.1.3.1.3. Identificação estrutural do composto 3: ácido meso-

dihidroguaiarético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O espectro de RMN de 1H do composto 3 (Figura 28), mostrou sinais 

para um anel aromático trissubstituído em δH 6,79 (d, J = 7,9 Hz), 6,58 (d, J = 

8,0 Hz) e em 6,52 (d, J = 1,7 Hz) referente aos hidrogênios H5/H5´, H6/H6´ e 

H2/H2´, respectivamente. Foi possível observar também um singleto em δH 

3,80 referente aos grupos metoxílicos e um dupleto em e δH 0,82 (J = 6,7 Hz) 

atribuído a H9/H9´. A presença de prótons benzílicos como duplo-dupletos em 

δH 2,55 – 2,34 permitiram a atribuição desses sinais a H7 e H7´. 

O espectro de RMN de 13C (Figura 29) apresentou sinais entre δC 

111,3 e 146,3 atribuídos aos carbonos dos anéis aromáticos (C1 – C6), bem 

como um sinal em δC 13,9 referente aos grupos metílicos C9 e C9´. Foi 

possível observar também um sinal em δC 37,5 do carbono metínico 

(C8/C8´) e um sinal em δC 41,1 do carbono metilênico (C7/C7´) (MOON et 

al., 2008). Todos os dados de RMN de 1H e 13C estão descritos na Tabela 

18. Os dados obtidos através de espectrometria de massas (Figura 30) o 

qual mostrou o pico do íon molecular [M].+ em m/z 330, confirmou a fórmula 

molecular C20H26O4. Através de comparação com os dados da literatura 

(MOON et al., 2008) foi possível inferir que o composto 3 correspondia ao 

ácido meso-dihidroguaiarético.  
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Tabela 18. Dados espectroscópicos de RMN de 1H e 13C do composto 3 (, 300 e 

75 MHz, CDCl3) e dados na literatura (MOON et al., 2008) 

Posição δH (mult, J/Hz) δH literatura  δC  
δC 

literatura  

1 - - 133,6 133,5 

2 6,51 (d, 1,7) 6,50 (d, 1,7) 113,9 111,2 

3 - - 146,3 146,2 

4 - - 143,5 143,4 

5 6,79 (d, 7,9) 6,77 (d, 7,9) 111,3 113,8 

6 6,58 (d, 8,0) 6,58 (d, 8,0) 121,6 121,5 

7 2,55~2,34 (m) 2,55~2,32 (m) 41,1 41,0 

8 1,73 (m) 1,72 (m) 37,5 37,4 

9 0,82 (d, 6,7) 0,80 (d, 6,7) 13,9 13,8 

OCH3 3,80 (s) 3,78 (s) 55,8 55,7 

1´ - - 133,6 133,5 

2´ 6,52 (d, 1,7) 6,50 (d, 1,7) 113,9 111,2 

3´ - - 146,3 146,2 

4´ - - 143,5 143,4 

5´ 6,79 (d, 7,9) 6,77 (d, 7,9) 111,3 113,8 

6´ 6,58 (d, 8,0) 6,58 (d, 8,0) 121,6 121,5 

7´ 2,55~2,34 (m) 2,55~2,32 (m) 41,1 41,0 

8´ 1,73(m) 1,72 (m) 37,5 37,4 

9´ 0,82 (d, 6,7) 0,80 (d, 6,7) 13,9 13,8 

OCH3 3,80 (s) 3,78 (s) 55,8 55,7 
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Figura 28. Espectro de RMN de 1H do composto 3 (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3) 
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Figura 29: Espectro de RMN de 13C do composto 3 (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3). 
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Figura 30: Espectro de massas (ionização por elétrons, 70 eV) do composto 3  
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5.1.3.1.3.  Identificação estrutural do composto 4: saucernetina 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

O espectro de RMN de 1H (Figura 31) do composto 4 indicou a 

presença de um anel aromático trissubstituído devido aos sinais com 

deslocamento químico em δH 6,85 que integrando para seis hidrogênios, 

foram portanto atribuídos a H2/H2´, H5/H5´, e H6/H6´. Foi possível observar 

também sinais atribuídos ao grupo metoxílico em δH 3,46. Estes dados, 

associados ao dupleto atribuído aos hidrogênios benzílicos H7/H7´ em δH 5,45 

(J = 5,3 Hz), bem como ao dupleto relativo aos grupos metilênicos (C8/C8´) 

em δH 0,69 (J = 5,3 Hz) indicam a ocorrência de uma neolignana 

tetrahidrofurânica do tipo cis, trans, cis (RAO & ALVAREZ, 1982). 

O espectro de RMN de 13C (Figura 32) apresentou sinais entre δC 

109,6 e 148,6 atribuídos aos carbonos dos anéis aromáticos (C1 – C6 e C1´- 

C6´), bem como um sinal em δC 14,7 referente aos grupos metílicos C9/C9´. 

Foi possível observar também um sinal em δC 55,9 atribuídos às metoxilas 

ligadas aos carbonos C4/C4´e C5/C5´ do anel aromático. Assim, os dados 

espectroscópicos obtidos foram comparados com os dados descritos na 

literatura (RAO & ORUGANTY, 1987), o que possibilitou a identificação do 

composto 4 como sendo a saucernetina. A atribuição de todos os dados de 

RMN de 1H e 13C estão apresentados na Tabela 19.  
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Tabela 19. Dados espectroscópicos de RMN de 1H e 13C do composto 4 (, 

300 e 75 MHz, CDCl3) e dados na literatura (RAO & ORUGANTY, 1987). 

Posição δH (mult, J/Hz) δH literatura  δC  
δC 

literatura  

1 - - 133,9 134,0 

2 6,85 (s) 6,83 (s) 110,8 110,8 

3 - - 148,7 148,9 

4 - - 147,9 147,9 

5 6,85 (s) 6,83 (s) 118,5 118,4 

6 6,85  (s) 6,83 (s) 109,6 109,6 

7 5,45 (d, 5,3) 5,45 (d) 83,7 83,5 

8 2,27 (m) 2,08~2,47 (m) 44,01 44,0 

9 0,69 (d, 5,3) 0,69 (d) 14,7 14,7 

OCH3 5,85 (s) 3,90 (s) 55,9 55,9 

1´ - - 133,9 134,0 

2´ 6,85 (s) 5,56 (d, J= 1,4) 110,8 110,8 

3´ - - 148,7 148,9 

4´ - - 147,9 147,9 

5´ 6,85 (s) 6,83 (s) 118,5 118,4 

6´ 6,85 (s) 6,83 (s) 109,6 109,6 

7´ 5,45 (d, 5,3) 5,45 (d) 83,7 83,5 

8´ 2,27 (m) 2,08~2,47 (m) 44,0 44,0 

9´ 0,69 (d, 5,3) 0,69 (d) 14,7 14,7 

OCH3 5,85 (s) 3,90 (s) 55,9 55,89 
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Figura 31: Espectro de RMN de 1H do composto 4 (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3). 
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Figura 32: Espectro de RMN de 13C do composto 4 (δ/ppm, 75 MHz, CDCl3). 
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5.1.4. Identificação estrutural dos compostos isolados da fase em acetato de 

etila do extrato metanólico das folhas de S. cernuus  

 

A análise fitoquímica da fase em acetato de etila das folhas de S. cernuus L. 

levou ao isolamento até o momento de duas neolignanas, 5 e 6. O processo de 

identificação estrutural de cada uma das substâncias está descrito no item a seguir. 

 

5.1.4.1. Identificação estrutural do composto 5: manassantina A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espectro de RMN de 1H (Figura 33) do composto 5 apresentou um 

dupleto em δH 0,73 (J = 6,3 Hz) referente aos hidrogênios H6 e H7 e um 

multipleto em δH 2,33 atribuído aos hidrogênios dos grupos metínico H3 e 

H4. Foram observados também a presença de sinais referentes a 

hidrogênios ligados ao anel aromático como dupletos em δH 6,84 (J = 8,1 

Hz) referente ao H2’, em δH 6,94 (J = 8,1 Hz) referente ao H3´ além de um 

simpleto em δH 6,99, atribuído aoH6´. Foi observado, dentre outros sinais, 

um singleto em δH 3,93 referente aos hidrogênios de grupos metoxílicos e 

um dupleto em δH 4,67 (J = 8,5 Hz) atribuído aos hidrogênios do carbono 

ligado ao grupo hidroxila (H2´´´). 

O espectro de RMN de 13C (Figura 34) apresentou sinais entre δC 

109,7 e 150,4 atribuídos aos carbonos dos anéis aromáticos (C1´ - C6´e 

C1´´- C6´´), bem como sinais em δC 14,9 e 13,4 referentes aos grupos 

metílicos (C6 e C7 além de em δC 17,1, atribuído a metila C3´´´. Foi possível 

observar, dentre outros, um sinal em δC 83,4 do carbono metínico C5 da 

unidade tetraidrofurânica e em δC 55,9, referente aos grupos metoxílicos. Os 
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dados espectroscópicos obtidos foram comparados com os dados da 

literatura, possibilitando a identificação do composto 5 como manassantina 

A. Todos os dados de RMN de 1H e 13C estão descritos na Tabela 20.  

 

Tabela 20: Dados espectroscópicos de RMN de 1H e 13C do composto 5 (, 300 e 

75 MHz, CDCl3) e dados na literatura (HAMH et al., 2005). 

Posição δH (mult, J/Hz) δH literatura  δC  δC literatura  

4 5,47 (d, 5.8) 5,47 (d, 5,8) 0,83 83,4 

5 2,33 (m) 2,33 (m) 44,1 44,2 

6 0,73 (d, 3,9) 0,73 (d, 6,3) 14,9 14,9 

7 0,73 (d, 3,9) 0,73 (d, 6,3) 14,2 14,9 

1´ - - 136,4 136,5  

2´ 7,06 (d, 8,2) 6,99 (d, ,1) 118,6 118,7 

3´ 7,02 (d, 8,2) 6,94 (d, 8,1) 120,0 120,0 

4´ - - 146,4  146,5 

5´ - - 150,4 150,6  

6´ 6,99 (s) 6,92 (s) 110,4 110,2 

1´´ - - 132,2 132,6 

2´´ 6,94 (m) 6,94 (d, 8,1) 109,5 110,1 

3´´ 6,94 (d, 8,1) 6,84 (d, 8,1) 110,5  110,9 

4´´ - - 148,6 148,9 

5´´  - - 148,8 149,0 

6´´ 6,99 (s) 6,84 (s) 118,7  118,7  

1´´´ 4,12 (m) 4,15 (m)  84,3 84,1 

2´´´ 4,65 (d, 8,3) 4,65 (d, 8,3) 78,4 78,4 

3´´´ 1,19 (d, 6,5) 1,17 (d, 6,2) 17,2 17,1 

OCH3 3,90 (s) 3,89 (s) 55,9 - 
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Figura 33: Espectro de RMN de 1H do composto 6 (δ/ppm, 500 MHz, CDCl3) 
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Figura 34: Espectro de RMN de 13C do composto 6 (δ/ppm, 125 MHz, CDCl3).
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5.1.4.1.2. Identificação estrutural do composto 6: treo,eritro-manassantina A 

 

 

 O espectro de RMN de 1H (Figura 35) do composto 5 apresentou um 

dupleto em δH 0,73 (J = 6,0 Hz) referente aos hidrogênios H6 e H7 e um 

multipleto em δH 2,33 atribuído aos hidrogênios dos grupos metínico H3 e 

H4. Foram observados também a presença de sinais referentes a 

hidrogênios ligados ao anel aromático como dupletos em δH 6,84 (J = 8,1 

Hz) referente ao H2’, em δH 6,94 (J = 8,1 Hz) referente ao H3´ além de um 

simpleto em δH 6,99, atribuído ao H6´. Foi observado, dentre outros sinais, 

um simpleto em δH 3,93 referente aos hidrogênios de grupos metoxílicos e 

um dupleto em δH 4,67 (J = 8,5 Hz) atribuído aos hidrogênios do carbono 

ligado ao grupo hidroxila (H2´´´). 

O espectro de RMN de 13C (Figura 36) apresentou sinais entre δC 

109,7 e 150,4 atribuídos aos carbonos dos anéis aromáticos (C1´ - C6´e C1´´- 

C6´´), bem como sinais em δC 14,9 e 13,4 referentes aos grupos metílicos (C6 

e C7 além de em  δC 17,1, atribuído a  metila C3´´´. Foi possível observar, 

dentre outros, um sinal em δC 83,4 do carbono metínico C5 da unidade 

tetraidrofurânica e  em δC 55,9, referente aos grupos metoxílicos. Os dados 

espectroscópicos obtidos foram comparados com os dados da literatura, 

possibilitando a identificação do composto 6 como treo,eritro-manassantina A 

(HAMH et al., 2005). Todos os dados de RMN de 1H e 13C estão descritos na 

Tabela 21.  
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Tabela 21. Dados espectroscópicos de RMN de 1H e 13C do composto 6 (, 300 e 

75 MHz, CDCl3)  e dados na literatura (HAMH et al., 2005). 

Posição δH (mult, J/Hz) δH literatura  δC  δC literatura  

4 2,33 (m) 2,31 (m) 44,1 44,3 

5 5,51 (d, ) 5,47 (d, 5,8) 83,4 83,4 

6 0,73 (d, 6,0) 0,72 (d, 6,3) 14,9 14,9 

7 0,73 (d, 6,0) 0,72 (d, 6,3) 13,4 14,9 

1´ - - 136,5 136,5/136,7 

2´ 6,84 (d, 8,1) 6,99 (d, 8,1) 118,3/118,4 118,5/118,7 

3´ 6,94 (d, 8,1) 6,94 (d, 8,1) 119,6 119,5/120,0 

4´ - - 145,1 145,5/146,5 

5´ - - 150,4 150,6/151,3 

6´ 6,99 (s) 6,92 (s) 110,4 110,2 

1´´ - - 132,2 132,5/132,6 

2´´ 6,94 (d, 8,1) 6,94 (d, 8,1) 109,7/109,5 109,6/110,1 

3´´ 6,84 (d, 8,1) 6,84 (d, 8,1) 110,5/110,7 110,8/110,9 

4´´ - - 148,8/148,6 148,2/148,9 

5´´  - - 148,6/148,8 148,9/149,0 

6´´ 6,95 (s) 6,84 (s) 118,6/118,9 118,7/119,0 

1´´´ 4,12 (m) 4,15 (m)  82,7/84,3 82,4/84,1 

2´´´ 
4,85 (d, 2,5) 

4,67 (d, 8,5) 

4,85 (d, 3,0)  

4,65 (d, 8,3) 
73,3 73,6/78,4 

3´´´ 1,19 (d, 6,5) 1,17 (d, 6,2) 13,4/17,1 13,5/17,1 

OCH3 3,93 (s) 3,89 (s) 55,9 XXX 

 

No entanto, a estereoquímica apresentada por Hamh e colaboradores 

(2005), onde a proposta dos substituintes do anel furânico estavam todos em cis, 

foi corrigida por Seo e colaboradores (2009), onde apresentaram a estereoquímica 

cis, em relação aos substituintes em C2 e C3, trans para as duas metilas ligadas 

aos carbonos C3 e C4, e cis, para os carbonos C4 e C5. Com relação a 

estereoquímica da cadeia lateral sugerida por Hamh, os dados apresentados pela 

literatura condizem com os dados experimentais. 
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Figura 35: Espectro de RMN de 1H do composto 5 (δ/ppm, 500 MHz,CDCl3). 
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Figura 36: Espectro de RMN de 13C do composto 5 (δ/ppm 125 MHz, CDCl3). 
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5.1.5. Avaliação da atividade citotóxica in vitro frente à 

linhagem celular B16F10 

 

Os compostos 1 -  4 isolados a partir da fase hexânica do extrato 

metanólico das folhas de S. cernuus foram avaliados quanto a seus potenciais 

citotóxicos frente a linhagem tumoral de melanoma murinho (B16F10), bem 

como em linhagens tumorigênicas humanas: melanoma (A2058), carcinoma 

cervical (HeLa) e adenocarcinoma de mama (MCF7). Além disso, a atividade 

citotóxica dos compostos 1 – 4 foi avaliada frente a linhagem não 

tumorigência de fibroblasto humano (T75). Para estes ensaios, foi utilizada 

cisplatina como controle positivo. A Tabela 22 mostra os valores de CE50 dos 

compostos 1 - 4 frente às linhagens avaliadas. 

 

Tabela 22 - Valores de CE50 (g/mL) para os compostos 1, 2, 3 e 4 isolados 

da fase hexânica do extrato MeOH das folhas de S. cernuus frente às 

células neoplásicas, utilizando cisplatina (controle positivo). 

 
 CE50 (g/mL) 

Compostos B16F10 A2058 HeLa MCF-7 T75 

1 97,5 ± 9,4 > 100 90,9 ± 11,4 > 100 > 100 

2 32,8 ± 2,1 44,3 ± 4,2 28,3 ± 3,9 46,3 ± 1,9 53,2 ± 3,6 

3 52,6 ± 6,6 41,5 ± 7,5 45,5 ± 12,7 36,3 ± 3,5 66,7 ± 8,5 

4 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 

Cisplatina 53,1  ± 4,2 43,2 ± 3,2 20,6 ± 1,5 21,1 ± 1,4  > 100 

* B16F10-Nex2 (Melanoma murino), A2058 (Melanoma humano), MCF7 (Adenocarcinoma 
humano), HL-60 (Leucemia), HeLa (Carcinoma cervical humano) e T75 (Fibroblasto 
humano).   ** CE50:  concentração que inibe 50% do crescimento celular (µg/mL). 

 

Os compostos 2 e 3 isolados da fase hexânica do extrato metanólico 

das folhas de S. cernuus apresentaram citotoxicidade, sendo que o 

composto 2 apresentou maior eficácia frente à linhagem celular tumoral 

HeLa, com CE50 de 28,3 ± 3,89 g/mL. Por outro lado, o composto 3 

mostrou eficácia moderada apresentando valor de CE50 de 32,8 ± 2,11 
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g/mL frente a linhagem B16F10. Estes resultados foram inferidos com base 

na comparação com o controle positivo cisplatina, que apresenta os valores 

de CE50 20,6 ± 1,5 para a linhagem HeLa e 21,9 ± 1,4 para a linhagem MCF-

7. Comparando com a linhagem saudável T75, observou-se que ambos os 

compostos 2 e 3 eram seletivos, ou seja, atacavam o tumor, sem prejudicar 

a célula saudável. Estes resultados foram sugeridos com base nos dados da 

linhagem T75, que apresentou valor de CE50 53,2 ± 3,6 para o composto 2, e 

66,7 ± 8,5 para o composto 3, onde é possível notar que é necessário quase 

a metade da concentração dos compostos para atingir a célula da tumoral, 

sem que cause danos a célula saudável.  

Finalmente, devido a similaridade estrutural entre 2 e 3, onde a 

diferença encontra-se na substituição em um dos anéis aromáticos, 

podemos sugerir que o padrão de substituição em 2 (grupo metilenodioxi em 

um anel e no outro uma metoxila e uma hidroxila) era primordial para um 

aumento da atividade, uma vez que no composto 3, a substituição era 

ambos os anéis eram com uma metoxila e uma hidroxila, conforme figura 

37. 

 

Figura 37: Estruturas dos compostos 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

5.1.6. Avaliação da atividade leishmanicida 

 
Todas os compostos isolados da fase hexânica (1 – 4) foram 

avaliados quanto ao seu potencial leishmanicida frente às formas 

promastigotas de L. amazonenses.  Para tanto, os valores de concentração 

inibitória a 50% (CE50) e a concentração citotóxica a 50% (CC50) frente as 

células J774 dos compostos isolados bem como para o controle positivo 

(anfotericina B), estão apresentados na Tabela 23. 
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Tabela 23. Valores de CE50 e CC50 dos compostos frente à forma 

promastigotas de L. amazonenses.  

Compostos CE50 (g/mL) CC50 (g/mL) 

1 33,4 ± 3,02 31,6 ± 6,5 

2 13,9 ± 1,21 24,1 ± 2,7 

3 16,3 ± 1,76 11,4 ± 3,3 

4 17,4 ± 2,76 10,9 ± 2,1 

Anfotericina B 0,060 ± 0,001 57,3 ± 9,3 

Valores de CE50:  concentração que inibe 50% do crescimento celular (µg/mL).                

Valores de CC50:   concentração citotóxica a 50%. Anfotericina B – controle positivo. 

O resultado do ensaio biológico demostrou que todos os compostos 

avaliados apresentaram atividade, sendo que o composto 2 mostrou-se mais 

ativo, com valor de CE50 13,94 μg/mL. Devido à similaridade estrutural entre 

os compostos 2 e 3, diferindo entre eles apenas pela substituição dos anéis 

aromáticos nas posições C3-C4 e C3´-C4´ verificou-se que no composto 2, 

onde o padrão de substituição era com o grupo metilenodioxi em um anel e 

no outro uma metoxila e uma hidroxila, foi verificado uma melhor atividade. 

Finalmente no composto 3, onde a substituição de ambos os anéis eram com 

uma metoxila e uma hidroxila, uma atividade foi moderada. A Figura 38 

apresenta a estrutura dos compostos mencionados. 

Figura 38: Estrutura dos compostos 2 e 3. 

 

 

 

De acordo com essas observações, foi possível sugerir que o padrão 

de substituição apresentado no composto 2 era necessário para que 

houvesse uma melhora na atividade leishmanicida. Com o isolamento os 

compostos 5 e 6 e outros metabolitos no extrato estudado e que ainda estão 

em fase de purificação e de caracterização estrutural, pretende-se, na 
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próxima etapa do trabalho, aprofundar a discussão acerca da atividade anti-

leishmania das neolignanas de S. cernuus. 

 

5.1.7. Conclusões parciais e etapas futuras 

 

Até o momento foram identificados seis compostos para a espécie 

Saururus cernuus: austrobailignana-5 (1); eritro-austrobailignana-6 (2); ácido 

meso-dihidroguaiarético (3); saucernetina (4); manassantina A (5) e 

treo,eritro manassantina A (6). As estruturas dos compostos 1 – 6 foram 

definidas após análise detalhada dos espectros de RMN e dos espectros de 

massas seguido da comparação dos dados descritos na literatura.  

Os compostos 1 – 4 foram avaliados quanto ao seu potencial 

citotóxico frente as linhagens celulares de melanoma murino (B16F10), 

melanoma humano (A2058), carcinoma cervical humano (HeLa) e 

adenocarcinoma de mama (MCF7), e também na linhagem não tumorigência 

de fibroblasto humano (T75). Dentre os compostos isolados, as lignanas 2 e 

3 apresentaram citotoxicidade frente as linhagens B16F10 e HeLa, 

respectivamente, sugerindo a presença de compostos com ação citotóxica. 

No entanto, esses resultados são ainda preliminares e maiores estudos 

precisam ser realizados na próxima etapa do trabalho visando o 

reconhecimento de protótipos moleculares para o futuro desenvolvimento de 

fármacos 

Ainda no que tange a atividade biológica, os compostos 1 – 4 foram 

avaliados quanto ao seu potencial leishmanicida frente à forma promastigota 

de L. amazonensis. Como resultado preliminar, foi detectada atividade para 

todos os compostos testados, sendo que o composto 2 (13,9 μg/mL) se 

mostrou mais ativo, seguido do composto 3 (16,3 μg/mL), 4 (17,4 μg/mL) e 

por último o composto 1 (33,4 μg/mL).  

As substâncias 5 e 6 já foram submetidas aos ensaios biológicos, mas 

ainda não estão finalizados. Quando finalizados irão compor as tabelas de 

atividade biológica. Os resultados apresentados tornam-se relevantes para a 

espécie estudada uma vez que são inéditos, assim os dados juntos irão ser 

descritos em periódico compatível com o estudo químico e biológico 

realizado. 
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5.2. Echinodorus uruguayensis 

 

Folhas de E. uruguayensis foram mantidas em estufa a 50°C por 24h. 

Após a secagem, o material foi moído em liquidificador comercial fornecendo 

434,45 g de material seco e moído. A seguir, 400,0 g do material foi extraído 

com hexano até exaustão, gerando o extrato em hexano com massa 10,34 g. 

O resíduo foi então submetido a nova extração em acetado de etila até 

exaustão gerando uma massa de 6,8 g do respectivo extrato (Figura 39). 

Figura 39: Fluxograma de obtenção dos extratos de E. uruguayensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do espectro de RMN de 1H do extrato em hexano revelou 

majoritariamente a presença de ácidos graxos devido a presença de sinais de 

cadeia alquílica na região entre  1,20-1,30 ppm aliado a presença de sinais 

intensos de ligações duplas na região de 5,30-5,45 ppm. 

Já o espectro do extrato em acetato de etila apresentou simpletos 

entre  11,12 e 8,48 ppm  correspondentes a hidrogênios aromáticos 

metínicos de porfirina. A presença de simpletos entre  3,88 e 3,21 ppm 

correspondem a hidrogênios de metilas ligadas ao anel porfirínico e estão de 

acordo com a literatura, além de dois simpletos em  -1,50 e -1,63 ppm, 

respectivamente, o que caracteriza a presença de dois átomos de hidrogênio 

ligados a dois átomos de nitrogênio do anel porfirínico (Figura 40 e 41) 

(CHAVES et. al., 2013; YAACOB et. al, 2015) 

Extração com Hexano 

Extração com Acetato de etila 

E. uruguayensis 
Folhas (400 g) 

Extrato Hexano 
 (10,34 g) 

Material vegetal 
residual 

  

Extrato acetato 
de etila (6,8 g) 

Torta Residual 
 descartada 
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Figura 40: Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) do extrato em hexano de E. uruguayensis. 
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 Figura 41: Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) do extrato em acetato de etila de E. uruguayensis. 
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Diante destas observações optou por trabalhar com o extrato em 

acetato de etila. 

 
 
5.1.8. Fracionamento cromatográfico do extrato em acetato de etila 

 

Uma alíquota do extrato em acetato de etila foi submetido à análise 

por cromatografia em camada delgada (CCD), com o intuito de verificar qual 

o sistema de solventes mais adequado para a separação dos compostos 

presentes. Desta forma, 6,0 g deste extrato foi submetido a um fracionamento 

através de cromatografia em coluna aberta (6,0 cm de diâmetro por 40 cm de 

altura), utilizando como fase estacionária 589 g de sílica gel 60 (0,040-0,063 

mm). Como fase móvel foi utilizada uma mistura de solventes de Hex:AcOEt 

nas proporções (10:0, 8:2, 6:4, 4:6, 2:8, 0:10), e AcOEt:MeOH (8:2, 6:4, 4:6, 

2:8, 0:10). Este processo forneceu 50 frações (125 mL) que foram analisadas 

por cromatografia em camada delgada analítica (CCDA). As frações foram 

reunidas de acordo com a similaridade em que as substâncias se dispuseram 

através de manchas na placa, após revelação sob luz UV (λ = 254 nm). 

Desta forma, da fase em acetato de etila foi possível obter 8 grupos (A – H), 

conforme descrito na Tabela 24. 

 

Tabela 24: Grupos formados após o fracionamento do extrato em acetato de 

etila das folhas de E. uruguayensis. 

Grupos Frações Massa (mg) 

A 1 a 3 626,2 

B 4 a 6 1145,8 

C 7 a 13 965,0 

D 14 a 20 304,4 

E 21 a 26 439,6 

F 27 a 35 520,9 

G 36 a 37 2204,7 

H 38 a 50 1155,9 
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Seguidamente, todos os grupos foram submetidos a análises 

espectroscopia de RMN de 1H, e devido à presença de sinais característicos 

das substâncias de interesse, os grupos B e C foram escolhidos para serem 

novamente fracionados. As demais frações mostraram-se compostas por 

material graxo ou em misturas complexas em pequena quantidade, não 

justificando assim, o fracionamento cromatográfico. 

 

5.2.1. Fracionamento cromatográfico da fração B 

 

A fração B (1050,0 mg) foi submetida a fracionamento em coluna 

aberta (3,5 cm de diâmetro por 26,5 cm de altura), utilizando 145,16 g de 

sílica gel como fase estacionária e misturas de Hex:AcOEt nas proporções 

9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3,5:7,5, além de 100% AcOEt e 100% MeOH como 

eluentes. Este processo forneceu 187 frações (20 mL) que foram analisadas 

por CCDA. Na sequência as frações foram reunidas de acordo com a 

semelhança na placa cromatográfica, o que forneceu nove subfraçoes (B1 a 

B-9), de acordo com a Tabela 25. 

 

Tabela 25: Grupos formados após o fracionamento do extrato em acetato de 

etila das folhas de E. uruguayensis. 

Grupos Frações Massa (mg) 

B1 1 a 15 154,7 

B2 16 a 32 76,0 

B3 33 a 52 126,1 

B4 53 a 58 54,7 

B5 59 a 69 235,5 

B6 70 a 94 223,5 

B7 95 a 140 96,3 

B8 141 a 175 38,8 

B9 176 a 187 38,7 
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Cada uma das subfrações foi submetido a análises por RMN de 1H, 

onde foi possível verificar que os grupos B5, B6, B7 e B8 apresentavam 

sinais das substâncias de interesse. 

O Grupo B5 e B6 apresentavam as mesmas substâncias de interesse, 

no entanto pela análise do espectro de RMN de 1H, foi constatado que B5 

apresentava-se em maior grau de pureza. 

Desta forma a subfração B5 foi submetida a purificação por 

cromatografia de camada delgada preparativa, utilizando cinco placas 

cromatográficas de silíca gel com aplicação de 10 mg em cada placa.   

A subfração B5, foi então eluída como fase móvel hexano e acetato de 

etila em uma proporção (8:2), no entanto a separação obtida pela análise de 

CCDA não foi reproduzida pela CCDP (Figura 42). 

 

Figura 42: Placa cromatográfica preperativa da subfração B5. 

 

 

Deste modo, optou por realizar a análise da subfração utilizando 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 

Uma alíquota de 1 mg da subfração foi solubilizada em acetonitrila e 

analisada utilizando coluna C18 e fase móvel constituída de acetonitrila e 

acetato de etila em uma proporção 8:2, obtendo-se então uma boa separação 

da substância de interesse. 

Assim, esta subfração foi então injetada em coluna semi-preparativa 

obtendo-se a substância 7.  
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A fração B8 constituia-se quase que majoritariamente da substância 8, 

sendo submetida a purificação por cromatografia de camada delgada 

preparativa, utilizando 3 placas cromatográficas de silíca gel com aplicação 

de 10 mg em cada placa.  

Esta subfração foi eluída como fase móvel hexano e acetato de etila 

em uma proporção (8:2). 

 

 

5.2.2. Fracionamento cromatográfico da fração C 

 

A fração C (880,0 mg) foi submetida a fracionamento em coluna aberta 

(3,5 cm de diâmetro por 25,0 cm de altura), utilizando 137,0 g de sílica gel 

como fase estacionária e misturas de Hex:AcOEt nas proporções 9:1, 8:2, 

7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3,5:7,5, além de 100% AcOEt e 100% MeOH como 

eluentes. Este processo forneceu 225 frações (20 mL) que foram analisadas 

por CCDA. Na sequência as frações foram reunidas de acordo com a 

semelhança na placa cromatográfica, o que forneceu nove subfrações (C1 a 

C7), de acordo com a Tabela 25. 

 

Tabela 26: Grupos formados após o fracionamento do extrato em acetato de 

etila das folhas de E. uruguayensis. 

Grupos Frações Massa (mg) 

C1 1 a 14 192,0 

C2 15 a 28 94,5 

C3 29 a 56 243,5 

C4 57 a 94 249,4 

C5 95 a 121 82,8 

C6 122 a 144 28,6 

B7 145 a 225 114,2 

 

Cada uma das subfrações foi submetido a análise por RMN de 1H, 

onde foi possível verificar que o grupo C2 E C4 apresentava sinais das 

substâncias de interesse. A subfração C4 estava pura e constituída apenas 
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de 9, já a fração C2 necessita ainda de etapas de purificação. Abaixo segue 

fluxograma de fracionamento cromatográfico do extrato em acetato de etila 

das folhas de E. uruguayensis (Figura 43). 

 

Figura 43: Fluxograma do fracionamento e purificação do extrato em acetato de 

etila das folhas de E. uruguayensis. 
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5.2.2. Identificação estrutural dos compostos isolados do extrato em 

acetato de etila das folhas de E. uruguayensis 

 
O estudo fitoquímico do extrato em acetato de etila do extrato em 

acetato de etila das folhas de E. uruguayensis levou, até o momento, ao 

isolamento de três substâncias do grupo das feofitinas (7 – 9). O processo de 

identificação estrutural de cada uma das substâncias está descrito a seguir. 

 

5.2.2.1 Identificação estrutural do composto 7: Feofitina a 
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O espectro de RMN de 1H (Figura 44) apresentou simpletos em  9,53 

(H-10), 9,40 (H-5), 8,56 (H-20) correspondentes a hidrogênios metinicos 

aromáticos, sinais em  3,69 (H-121), 3,40 (H-21) e 3,25 (H-71) ppm 

correspondentes a hidrogênios de grupos metilicos ligados ao anel porfirínico 

e dois simpletos em  -1,43 e -1,62 ppm que correspondem aos hidrogênios 

ligados aos átomos de nitrogenio do anel porfirínico. 

O simpleto em  3,88 ppm, corresponde ao grupo metila da função 

éster. 

Três conjuntos de dupletos de dupletos  8,00, 6,29 e 6,18 ppm 

correspondem um grupo etileno ligado a posição H-31. 

A presença de uma grande sobreposição de sinais entre  0,90 – 1,40 

ppm indicou a presença da ramificação fitila. 

Assim, os dados espectroscópicos obtidos foram comparados 

com os dados descritos na literatura (YAACOB et. al, 2015), o que 

possibilitou a identificação do composto 7 como sendo a feofitina a. A 
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atribuição de todos os dados de RMN de 1H estão apresentados na 

Tabela 27.  

Tabela 27. Dados espectroscópicos de RMN de 1H do composto 7 (, 300 

MHz, CDCl3) e dados na literatura (YAACOB et. al., 2015). 

Posição δH (mult, J/Hz) δH literatura (mult, J/Hz) 

1 - - 

2 - - 

21 3,40 (s) 3,39 (s) 

3 - - 

31 8,00 (dd,18,0; 11,5) 7,97 (dd, 17,8; 11,3) 

32 6,29 (dd, 18,0; 1,5) 6,26 (dd, 17,8; 1,3) 

 6,19 (dd, 11,5; 1,5) 6,16 (dd, 11,5; 1,3) 

4 - - 

5 9,39 (s) 9,35 (s) 

6 - - 

7 - - 

71 3,24 3,21 (s) 

8 - - 

81 3,70 (q, 8,0) 3,67 (q, 7,6) 

82 1,70 (t, 8,0) 1,68 (t, 7,6) 

9 - - 

10 9,53 9,49 (s) 

11 - - 

12 - - 

121 - 3,68 (s) 

13 - - 

131 - - 

132 6,26 (s) 6,27 (s) 

133 - - 

134 3,88 (s) 3,88 (s) 

14 - - 

15 - - 

16 - - 

17 4,21 (dt, 8,0; 2,5) 4,21 (dt, 8,1; 2,7;) 

171a 2,63 (m) 2,63 (m) 

171b 2,33 (m) 2,34 (m) 
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172a 2,48 (m) 2,48 (m) 

172b 2,19 2,20 (m) 

173 - - 

18 4,47 (m) 4,49 (m) 

181 1,80 (d, 7,5) 1,80 (d, 7,4) 

19 - - 

20 8,56 (s) 8,58 (s) 

NH -1,44 (s); -1,62 (s) -1,46; -1,65 (s) 

P1 4,46 (m) 4,45 (m) 

P2 5,18 (t, 6,0) 5,13 (t, 7,0) 

P3 - - 

P4 1,87 (m) 1,87 (m) 

P31 1,57 (s) 1,57 (s) 

P71 0,80 (d, 6,5) 0,80 (d, 6,6) 

P111 0,78 (d, 6,5) 0,78 (d, 6,6) 

P15 1,49 (m) 1,49 (m) 

P151 0,84 (d, 6,5) 0,85 (d, 6,6) 

P152 0,84 (d, 6,5) 0,85 (d, 6,6) 

P5-P14 0,90-1,40 (m) 0,90-1,40 (m) 
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 Figura 44: Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 7 (feofitina a). 
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5.2.2..2 Identificação estrutural do composto 8: 131-hidroxi-132-

oxofeofitina a. 
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Assim, como a substância 7, o espectro de RMN de 1H (Figura 31) do 

composto 8 apresentou-se muito semelhante indicando grande similaridade 

estrutural, com variações no deslocamento químico. Assim, a análise do 

espectro de RMN de 1H indicou a presença de hidrogênios metinicos 

aromáticos representados por simpletos em  9,77 (H-10), 9,55 (H-5), 8,71 

(H-20) ppm. Sinais de hidrogênios de grupos metilicos ligados aos anél 

porfirínicos em  3,76 (H-121), 3,44 (H-21) e 3,28 (H-71) ppm e dois simpletos 

em  -1,09 e -1,40 ppm que correspondem aos hidrogênios ligados aos 

átomos de nitrogenio do anel porfirínico. 

O simpleto em  3,90 ppm, corresponde ao grupo metila da função 

éster. 

Três conjuntos de dupletos de dupletos  8,02, 6,36 e 6,18 ppm 

correspondem um grupo etileno ligado a posição H-31. 

A presença de uma grande sobreposição de sinais entre  0,9 – 1,60 

ppm indicou a prença da ramificação fitila. 

Assim, os dados espectroscópicos obtidos foram comparados 

com os dados descritos na literatura (YAACOB, 2015 et. al., 2015), o 

que possibilitou a identificação do composto 8 como sendo a 131-
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hidroxi-132-oxofeofitina a. A atribuição de todos os dados de RMN de 1H 

estão apresentados na Tabela 28.  

Tabela 28. Dados espectroscópicos de RMN de 1H do composto 8 (, 300 

MHz, CDCl3) e dados na literatura (YAACOB et. al., 2015). 

 

Posição δH (mult, J/Hz) δH literatura (mult, J/Hz) 

1 - - 

2 - - 

21 3,44 (s) 3,44 (s) 

3 - - 

31 8,02 (dd, 11,5; 18,0) 8,02 (dd, 11,9; 17,8) 

32 6,35 (dd, 1,5; 17,8) 6,34 (dd, 1,3; 17,8) 

 6,19 (dd, 1,5; 11,5) 6,17 (dd, 1,3; 11,9) 

4 - - 

5 9,55 (s) 9,56 (s) 

6 - - 

7 - - 

71 3,28 (s) 3,28 (s) 

8 - - 

81 3,75 (q, 8,0) 3,75 (q, 7,6) 

82 1,72 (t, 7,5) 1,72 (t, 7,6) 

9 - - 

10 9,77 (s) 9,76 (s) 

11 - - 

12 - - 

121 3,90 (s) 3,90 (s) 

13 - - 

131 - - 

132 - - 

133 - - 

134 3,76 (s) 3,74 (s) 

14 - - 

15 - - 

16 - - 

17 5,13 (m) 5,14 (m) 

171 2,81 (m) 2,81 (m) 
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 2,05 (m) 2,05 (m) 

172 2,35 (t, 7,5) 2,34 (m) 

 2,16 (m) 2,16 (m) 

173 - - 

18 4,46 (m) 4,44 (m) 

181 1,60 (d, 7,0) 1,63 (d) 

19 - - 

20 8,71 (s) 8,70 (s) 

NH -1,10 (s); -1,40 (s) -1,07 (s); -1,36 (s) 

P1 4,44 (m)  4,44 (m) 

P2 5,14 (t, 7,5) 5,14 (t, 7,6) 

P3 - - 

P31 1,57 (s) 1,57 (s) 

P71 0,77 (d, 7,0) 0,77 (d, 6,6) 

P111 0,80 (d, 6,5) 0,80 (d, 6,6) 

P15 1,29 (s) 1,29 (s) 

P151 0,85 (d, 6,5) 0,85 (d, 6,6) 

P16 0,85 (d, 6,5) 0,85 (d, 6,6) 

P4-P14 0,90-1,50 (m) 0,90-1,50 (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

Figura 44: Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 8 (131-hidroxi-132-oxofeofitina a). 
 

 



 91 

5.2.2.3. Identificação estrutural do composto 9: 132-hydroxifeofitina b. 

NN

NN

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

H H

OO

CH
2

H

HH

HO

O

O

O

OH

134

121

10

71

531

21

20

 

Novamente a análise do espectro de RMN de 1H revelou a presença 

de um composto do grupo das feofitinas devido grande similaridade aos 

espectros de RMN de 1H das substâncias 7 e 8. No entanto, o simpleto 

observado em  11,17 ppm, refere-se ao hidrogênio do grupo aldeído 

caracterizando o composto com estrutura básica da feofitina b. Ainda, a 

análise do espectro de RMN de 1H indicou a presença de hidrogênios 

metinicos aromáticos representados por simpletos em  10,40 (H-10), 9,69 

(H-5), 8,55 (H-20) ppm. Sinais de hidrogênios de grupos metilicos ligados 

aos anél porfirínicos em  3,70 (H-121), 3,37 (H-21) ppm e dois simpletos em 

 -1,29 e -1,47 ppm que correspondem aos hidrogênios ligados aos átomos 

de nitrogenio do anel porfirínico. 

O simpleto em  3,90 ppm, corresponde ao grupo metila da função 

éster. 

Três conjuntos de dupletos de dupletos  8,01, 6,37 e 6,22 ppm 

correspondem um grupo etileno ligado a posição H-31. 

A ausência presença de uma grande sobreposição de sinais entre  

0,9 – 1,60 ppm indicou que o composto não apresenta a ramificação fitila. 

Assim, os dados espectroscópicos obtidos foram comparados com os dados 

descritos na literatura (CHAVES et. al., 2013), o que possibilitou a 

identificação do composto 9 como sendo a 132-hydroxifeofitina b. A 

atribuição de todos os dados de RMN de 1H estão apresentados na Tabela 

29.  
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Tabela 29: Dados espectroscópicos de RMN de 1H e 13C do composto 9 (, 

300 MHz, CDCl3) e dados na literatura (CHAVES at. al., 2013). 

Posição δH (mult, J/Hz) δH literatura (mult, J/Hz) 

1 - - 

2 - - 

21 3,69 (s) 3,59 (s) 

3 - - 

31 8,02 (dd, 11,4; 17,7) 8,02 (dd, 11,6; 17,5) 

32 6,23 (dd, 1,5; 11,6) 6,22 (dd, 11,6; 17,5)  

 6,38 (dd, 1,5; 18,0) 6,37 (dd, 11,6; 17,5)  

4 - - 

5 9,69 (s) 9,76 (s) 

6 - - 

7 - - 

71 11,20 (s) 11,17 (s) 

8 - - 

81 4,09 (q, 7,8) 4,10 (q, 7,8) 

82 1,83 (7,2) 1,83 (t, 7,5) 

9 - - 

10 10,40 (s) 10,47 (s) 

11 - - 

12 - - 

121 3,69 (s) 3,71 (s) 

13 - - 

131 - - 

132 - - 

133 - - 

134 3,90 (s) 3,85 (s) 

14 - - 

15 - - 

16 - - 

17 5,32 (t, 3,5) 5,31 (d, 3,4) 

171 - - 

172 - - 

173 - - 

174 - - 
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175 - - 

18 4,45 (m) 4,41 (m) 

181 1,57 (d, 7,5) 1,57 (d, 7,6) 

19 - - 

20 8,55 (s) 8,58 (s) 

NH -1,29 (s); -1,47 (s) - 
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Figura 44: Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) do composto 9 (132-hidroxi-feofitina b). 
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5.2.3. Conclusões parciais e etapas futuras. 

 

Até o momento foram identificados três compostos: feofitina a (7); 131-

hidroxi-132-oxofeofitina a (8); 132-hidroxi-feofitina b (9) para a espécie 

Echinodorus uruguayensis. As estruturas dos compostos 7 – 9 foram 

definidas após análise detalhada dos espectros de RMN seguido da 

comparação dos dados descritos na literatura.  

Os extratos e substâncias foram enviados para a realização dos 

ensaios biológicos, mas ainda estão em andamento. A presença dos três 

compostos do grupo das feofitinas é inédito para o gênero Echinodorus e 

pode ser associada a importantes aspectos quimiotaxonômicos deste gênero.  

Com isto, os resultados obtidos justificam o envio de manuscrito para 

publicação compatível com o trabalho realizado aliado aos resultados das 

atividades biológicas. 

 

6. Formação de Recursos Humanos 

Alunos de Iniciação Científica 

 

6.1. Sabrina de Jesus Lima Ramos 

Curso – Química, 5º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: Pibic. 

 

6.2. Matheus Rocha Rosa 

Curso – Química, 7º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: Mackpesquisa. 

 

6.3. Giovanna Felippe dos santos 

Curso – Química, 6º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: PIBIC/CNPq. 

 

6.4. Juliana Ribeiro de Brito 

Curso – química, 5º semestre. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: MACKPESQUISA. 
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Alunos de Mestrado 

6.5. Juliana Ribeiro de Brito 

Curso – química. 

Agência de Fomento para bolsa de estudo: CAPES. 
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