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RESUMO 

 

O trabalho relata a investigação química dos extratos das raízes de Cordia multispicata e 

Cordia globosa. Para o isolamento dos compostos foram utilizadas técnicas 

cromatográficas clássicas, tais como: cromatografia em coluna aberta e do tipo “flash”, 

cromatografia por exclusão molecular e cromatografia líquida de alta eficiência. A 

investigação química do extrato hexânico de C. multispicata resultou no isolamento de 

duas naftoquinonas terpênicas conhecidas, as cordiaquinonas B e J, além da naftoquinona 

inédita 6-[10-(12,12,16-trimetil-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-2-ila]-2,3-dihidroxi-1,4-

naftalenodiona, a qual foi denominada de cordiaquinona P. Do extrato etanólico das raízes 

de C. globosa foram isoladas duas hidroquinonas terpênicas incomuns: (4bE,6Z,8E)-1,4-

dihidroxi-9a,10-dihidro-10,12-epoxi-5-etilbenzo[a]azulen-12-ona e (4bZ,6Z,8E)-1-hidroxi-

9a,10-dihidro-4,11:10,12-diepoxi-benzo[a]-azulen-11,12-diona, ambas relatadas pela 

primeira vez. O éster N-benzoil-L-fenilalaninato de N-benzoil-2-amino-3-fenilpropila foi 

também isolado. A citotoxicidade dos novos compostos foi avaliada frente a três linhagens 

de células tumorais: OVCAR-8 (ovário), SF-295 (glioblastoma) e HCT-116 (cólon). Os 

compostos foram fracamente ativos com valores de IC50 > 5 μg/mL. A determinação 

estrutural das substâncias isoladas foi realizada através de métodos espectrométricos: IR, 

EMAR and RMN 
1
H and 

13
C, incluindo técnicas bidimensionais (COSY, HSQC, HMBC), 

além de comparação com dados disponíveis na literatura, sempre que disponíveis. 

 

Palavras-chave: Cordia multispicata. Cordia globosa, Boraginaceae. 



 

 

ABSTRACT 

 

This work reports the chemical investigation of the hexane extracts from the roots of 

Cordia multispicata and Cordia globosa species. For the compounds isolation were used 

classic chromatographic techniques, such as open and “flash” chromatography on column 

over silica gel, molecular exclusion on sephadex LH-20 and High Performance Liquid 

Cromatography in reverse phase. The chemical investigation of the hexane extract of C. 

multispicata lead to the isolation of two known terpenoid naphthoquinones, the 

cordiaquinones B and J. In addition, the new naphthoquinone 6-[10-(12,12,16-trimethyl-7-

oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-2,3-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, which was designed 

cordiaquinone P. From the hexane extract of C. globosa were isolated two uncommon 

terpenec hydroquinones, (4bE,6Z,8E)-1,4-dihydroxy-9a,10-dihydro-10,12-epoxy-5-

methylbenzo[a]azulen-12-one and 4bZ,6Z,8E)-1-hydroxy-9a,10-dihydro-4,11:10,12-

diepoxy-benzo[a]-azulen-11,12-dione, both reported for the first time. The N-

benzoylphenylalaninyl-N-benzoyl-2-amino-3-phenylpropyl was also isolated. The 

cytotoxic potential of the new compounds were evaluated against three tumor cell lines 

OVCAR-8 (ovarium), SF-295 (glioblastoma) and HCT-116 (colon). The compounds were 

weakly active showing IC50 values > 5µg/mL. The structural elucidation was performed by 

spectrometric methods: IR, HRMS and 
1
H and 

13
C NMR, including bidimensional 

techniques (COSY, HSQC and HMBC), in addition to comparison with literature data, 

whenever available.    

 

Keywords: Cordia multispicata. Cordia globosa, Boraginaceae. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais (PN) são utilizados pela humanidade desde tempos 

imemoriais. A busca para o alívio e cura de doenças pela utilização de ervas e folhas talvez 

tenha sido uma das primeiras formas de emprego dos produtos naturais. O isolamento de 

produtos naturais na forma pura, no final do século XIX, foi um passo decisivo para a 

implementação da indústria farmacêutica. Durante a primeira fase, os produtos naturais se 

constituíram na principal fonte de insumos para a preparação de medicamentos.  Trinta por 

cento das novas substâncias químicas descobertas entre 1981 e 2006 são produtos naturais 

ou derivados desses. Outros 24% dessas novas moléculas são produtos sintetizados 

mimetizando estruturas encontradas na natureza. Isto é particularmente evidente nas áreas 

de oncologia e infectologia, onde mais de 60% e 75% das drogas, respectivamente, são de 

origem natural. Esta análise foi baseada no número de novas drogas aprovadas por 

agências reguladoras, por exemplo, a United States Food and Drug Administration (FDA) 

(NEWMAN & CRAGG, 2007).  

Na medicina tradicional, formulações ou extratos combinados de plantas são 

utilizados para o tratamento de uma ampla variedade de doenças (ANSARULLAH, et al., 

2009). No entanto, é importante ressaltar que muitas das suposições quanto à eficácia dos 

produtos naturais utilizados pela medicina tradicional ainda são vistas com certo ceticismo, 

no entretanto os benefícios dos PN estão mais que comprovados. (NEWMAN & CRAGG, 

2005). Muitos compostos naturais ativos foram identificados em função do conhecimento 

etnofarmacológico de algumas plantas. As fontes naturais estão disponíveis em abundância 

e oferecem as melhores possibilidades de encontrar substâncias de interesse terapêutico. 

De fato, mais de uma centena de compostos derivados de produtos naturais está em fase de 

testes clínicos, principalmente para tratamento do câncer e de doenças infecciosas 

(HARVEY, 2008). Além disso, um total de 13 fármacos derivados de produtos naturais 

foram aprovados para utilização clínica entre 2005 e 2007 (BUTLER, 2004). 

Algumas plantas pertencentes à família Boraginaceae são utilizadas na medicina 

popular, principalmente contra asma, bronquite, contusão, erisipela, furúnculo, gripe, 

resfriado e tosse. Em virtude disso, plantas desta família tem sido alvo de estudos como 

fonte de substâncias bioativas de interesse das indústrias farmacêutica e de cosméticos 

(BARROSO et al., 2002).  
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O gênero Cordia, um dos mais importantes da família Boraginaceae, encontra-se 

distribuído em todo o mundo nas regiões mais quentes (THIRUPATHI et al., 2008). No 

Brasil, é representado por cerca de 65 espécies (TARODA & GIBBS, 1987).  Os 

compostos isolados a partir desse gênero têm exibido uma ampla gama de atividades 

biológicas. Tem sido relatado que os extratos de folhas de certas espécies de Cordia como 

C. myxa, e C. serratifolia têm significativa atividade analgésica, anti-inflamatória, e 

antiartrítica em testes feitos em ratos (FICARRA et al., 1995). Estudos recentes relatam 

sobre a atividade antimicrobiana das espécies C. globifera (DETTRAKUL et al, 2009) e C. 

curassavica (HERNANDEZ et al, 2007), atividade  leishimanicida de C. fragrantissima 

(MORI et al, 2008), além de propriedades antifúngica e larvicida de C. linnaei (IOSET et 

al, 1998) e C. curassavica (IOSET et al, 2000), etc. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo a realização do estudo 

químico das espécies C. multispicata e C. globosa, visando o isolamento, caracterização 

estrutural e ensaios biológicos de metabólitos secundários a partir da investigação 

fitoquímica das raízes. 

Para o isolamento e purificação das substâncias foram utilizadas técnicas 

cromatográficas clássicas, tais como: cromatografia em camada delgada (CCD), 

cromatografia em coluna (CC) e sob pressão (flash), cromatografia por exclusão molecular 

(Sephadex LH-20) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). A caracterização 

estrutural das mesmas foi realizada através da utilização de métodos físicos (ponto de 

fusão) e espectroscópicos, utilizando espectroscopia na região do infravermelho (IV); 

ressonância magnética nuclear de 
1
H e 

13
C (RMN 

1
H e 

13
C) e espectrometria de massa de 

alta resolução (EMAR), além de comparação com informações disponíveis na literatura. 

 Este trabalho encontra-se dividido em seis capítulos, seguido pelas referências 

bibliográficas. Os capítulos estão dispostos da seguinte maneira: Capítulo 1 – Introdução; 

Capítulo 2 – Considerações botânicas; Capítulo 3 – Levantamento bibliográfico; Capítulo 

4 – Determinação estrutural; Capítulo 5 – Procedimento experimental; Capítulo 6 - 

Conclusões; Capítulo 7 – Referências bibliográficas. 
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2 - CONDIDERAÇÕES BOTÂNICAS 

 

2.1- Considerações sobre a família Boraginaceae 

 

A família Boraginaceae (Jussieu, 1737) pertence à ordem Lamiales, à sub-classe 

Asteridae e à classe Magnoliatae. Reúne cerca de 2.600 espécies em 130 gêneros, com 

representantes distribuídas nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas, poucas delas 

nas zonas temperadas do hemisfério Norte (AL-SHEHBAZ, 1991).  

 No Brasil, a família encontra-se representada por 12 gêneros e aproximadamente 

130 espécies, sendo Cordia, Heliotropium e Tournefortia os gêneros mais numerosos, 

inclusive para o país. A região Nordeste se destaca por concentrar cerca de 70 espécies 

distribuídas em seis gêneros desta família: Auxemma M., Cordia L., Heliotropium L., 

Patagonula L., Rotula L. e Tournefortia L. (FREITAS et al., 2008). 

Vários gêneros são reconhecidos regionalmente ou localmente por sua importância 

econômica. Alguns por apresentarem frutos comestíveis, outros por apresentarem folhas, 

raízes ou flores com propriedades medicinais, e ainda aqueles que se destacam por serem 

produtores de madeira de boa qualidade. A importância da madeira de algumas espécies de 

Cordia é reconhecida desde longas datas. Por exemplo, os povos egípcios, há muito tempo, 

faziam uso extensivo de madeiras de C. myxa, uma árvore nativa do Egito, Pérsia, Arábia e 

Índia (JOLY, 1985). As espécies da família Boraginaceae são descritas da seguinte forma: 

 

São plantas que variam de ervas a grandes árvores. As folhas são simples, 

geralmente alternas, raro opostas ou verticiladas, estípula ausente. Inflorescência 

predominantemente de tipos cimosos mais ou menos amplas de ramos 

escorpióides ou helicóides. Flores hermafroditas e unissexuais, por aborto, 

diclamídeas, actinomorfas ou zigomorfas. Cálice gamossépalo, tubuloso, com 

lobos curtos ou meio profundos, corola tubulosa, infundibuliformes, 

campanulada, hipocrateriforme ou rotácea. Androceu com cinco estames livres, 

excertos ou não, com filetes curtos ou longos, antera bilocular, rimosa, com 

lóculos globosos, ovóides, oblongos. Gineceu composto de dois a quatro 

carpelos, constituindo ovário súpero, com dois a quatro lóculos, uniovulados, 

raro, uniloculares, com quatro óvulos anátropos, estilete inteiro ou bipartido no 

ápice. Fruto indeiscente, carnoso, constituindo uma drupa com dois a quatro 

lóculos ou pirenado por aborto ou um esquizocarpo dissolvido em quatro núculas 
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livres ou concrescidas duas a duas, com estrutura drupácea, raramente o fruto é 

seco. Semente com ou sem endosperma. Embrião reto ou curvo, com cotilédones 

planos ou dobrados. Em certos gêneros, há espécies trepadeiras (BARROSO, et 

al, 1991, v.3).” 

 

2.2 - Considerações sobre o gênero Cordia 

 

O gênero Cordia L. foi descrito por Linnaeus em 1753 (TARODA, 1984) e está 

estimado com 250 espécies para o mundo, e está bem representado no Brasil com ¼ do 

total do número de espécies, constituído basicamente por herbáceas e arbustos. O gênero 

Cordia é de grande importância na medicina popular utilizada como anti-inflamatório, 

anti-helmíntico, adstringente, diurético, no tratamento de infecções urinárias, pulmonar, da 

pele, entre outros. O gênero Cordia é descrito da seguinte forma: 

 

Caracteriza-se por ser composto de espécies arbóreas ou subarbustivas, 

variadamente pubescentes, tricomas simples ou estrelados. Suas folhas são 

alternas, raramente subopostas, pecioladas, inteiras ou dentadas. Flores sésseis, 

reunidas em cimeiras dicótomas de ramos escorpióides, também em espigas 

cilíndricas ou em densos capítulos; cálice tubuloso ou campanulado, liso ou com 

nervuras longitudinais, denteado. Corola infundibuliforme ou tubular cilíndrica 

com quatro ou número indefinido de lobos; estames epipétalos, excertos ou 

inclusos, geralmente vilosos na base; ovário tetraovular; estilete alongado, 

bífido; fruto drupáceo contendo apenas uma semente (LEITE, 2006). 

 

2.3 - Considerações sobre a espécie Cordia multispicata (Cham.) 

 

 C. multispicata (Fig. 1, pág. 20) ocorre apenas no Brasil, nas regiões Norte e 

Nordeste (TARODA, 1984). Podendo ser encontrada em florestas litorâneas e interioranas. 

Floresce em janeiro, abril, e de junho a agosto e frutifica em novembro. Uma vez 

estabelecida, C. multispicata se propaga rapidamente, espalhando-se inclusive sobre a 

grama (VIEIRA et al., 1994). É conhecida popularmente como carucaá, chá-de-caboclo ou 

cavarucaá. C. multispicata é definida como: 

 

Arbustos, escandentes a sub-escandentes. Em pastagens abandonadas, C. 

multispicata é um arbusto de até 2 m de altura com distribuição desigual, 
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enquanto que em florestas secundárias é uma videira, cuja altura depende da 

árvore de suporte. A inflorescência é axilar terminal ou pedunculada. Elas podem 

ser isoladas ou em aglomerados de dois ou três. As flores são hermafroditas, 

brancas, com cheiro muito agradável, e mostram dimorfismo em relação ao estilo 

e comprimento do estame. Os frutos de C. multispicata são cônicos, com 

pericarpo vermelho e carnudo. O tamanho médio dos frutos é 4,8 x 3,5 mm e o 

peso médio é 0,01 g (VIEIRA E SILVA, 1997). 

 

2.4 - Considerações sobre a espécie Cordia globosa (Jacq.) Kunth. 

 

C. globosa (syn. Varronia globosa Jacq.) (Fig. 2, pág. 20), vulgarmente conhecida 

como maria-preta, é encontrada no sudeste da Flórida e México, nordeste da América do 

Sul e Antilhas (MILLER, 1988). No Brasil, está associada a ambientes de caatinga, 

ocorrendo nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e 

Alagoas (MELO et al., 2010). Floresce e frutifica no mês de maio. Pode ser plantada 

isoladamente ou em grupos, formando renques ou conjuntos em pleno sol. Suporta bem os 

solos pobres e secos. Não tolera baixas temperaturas, tendo assim seu cultivo restrito aos 

trópicos. Trata-se de uma planta muito florífera e ornamental e devido a esta qualidade é 

amplamente cultivada com este objetivo em várias regiões do país (LORENZI, 1992). 

Segundo MELO & ANDRADE (2007) a espécie é morfologicamente semelhante a 

C. leucocephala, da qual se distingue pelo disco nectarífero espessado na base do ovário e 

pelo tamanho da corola (13-34 mm em C. leucocephala e 2,5-3,5 mm em C. globosa). 

 

Arbustos, 1,5-3,5 m, eretos; ramos estrigosos a escabrosos. Folhas 1,5-5,3 × 0,6-

2,0 cm, membranáceas, lanceoladas, ovadas a ovado-lanceoladas, ápice obtuso a 

agudo, margem serreada, base aguda a truncada, face adaxial estrigosa, face 

abaxial tomentosa; pecíolo 0,2-1 cm, hirsuto; venação semicraspedódroma. 

Inflorescências 0,5-1 cm, terminais e internodais, glomérulo-globosas, congestas; 

pedúnculo 0,7-2,8 cm, hirsuto. Flores 3-7 mm, sésseis; cálice 3-3,5 mm, 

campanulado, lacínios 1-1,5 × 1 mm, largamente obovados, ápice cirroso; corola 

2,5-3,5 mm, infundibuliforme, branca, lobos 1,5-2 × 0,8-1 mm, truncados. 

Estames sésseis; anteras 1-2 mm, oblongas a lanceoladas. Ovário ca. 1,5 mm 

compr., piriforme; disco nectarífero 0,8-1,0 mm espessura; estilete 2,7-3,5 mm; 

estigma ca. 0,5 mm compr., clavado. Frutos ca. 1,5 mm diâm., globosos, cálice 

persistente (MELO E ANDRADE, 2007). 
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Figura 1 - Fotos de C. multispicata. A- Planta inteira; B – inflorescência. 

 

 

  

 

Figura 2 - Fotos de C. globosa. A- Planta inteira; B – flores.             

                        

  

A 

B 

A 

B 
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3 - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DOS CONSTITUINTES 

QUÍMICOS ISOLADOS DE ESPÉCIES DE Cordia 

 

O uso de plantas do gênero Cordia é bastante antigo, tendo sido destaque em um 

dos mais antigos sistemas de medicina tradicional da humanidade, como o da medicina 

Ayurvédica, assim como na obra criada no século I, pelo antigo médico grego Dioscorides 

Pedanius, o livro De Materia Medica Libre (THIRUPATHI et al., 2008). Ao longo dos 

tempos foram realizados estudos com diversas espécies de Cordia, os quais apontam o 

potencial terapêutico dessas plantas através do relato do seu uso para o tratamento de 

diferentes sintomas. 

Com o intuito de conhecermos o estado da arte sobre o gênero Cordia, uma 

pesquisa bibliográfica foi realizada através do Scifinder scholar e no site Science Direct 

abrangendo artigos publicados no período de 1972 a 2012, além da busca em trabalhos de 

conclusão como dissertações de mestrado e teses de doutorado. Através do levantamento 

foram encontrados estudos envolvendo cerca de 28 espécies do gênero Cordia. 

As plantas do gênero Cordia caracterizam-se como ricas fontes de constituintes, 

sendo a maior parte constituída por quinonas meroterpenóides ou suas respectivas formas 

reduzidas, as hidroquinonas. Interessantemente, as quinonas isoladas de Cordias se 

caracterizam por apresentar uma unidade terpênica, o que as difere da grande maioria das 

quinonas em geral. Estes metabólitos passaram a ser denominados cordiaquinonas (Fig. 3, 

p. 22) em alusão ao gênero. Cordiaquinonas têm sido isoladas das espécies C. linnaei 

(IOSET et al., 1998), C. polycephala (FREITAS et al., 2012), C. corymbosa (BIEBER et 

al., 1990; BIEBER et al., 1994), C. curassavica (IOSET et al., 2000) e C. leucocephala 

(DINIZ et al., 2009). Algumas delas apresentam interessantes atividades biológicas, tais 

como: citotóxica, antifúngica, larvicida e tripanomicida (PARKS et al., 2010; IOSET et al., 

2000; IOSET et al., 1998; DETTRAKUL et al., 2009; FREITAS et al., 2012; MARINHO-

FILHO et al., 2010; VIEIRA et al., 2008). Além das cordiaquinonas, outros compostos 

como as benzoquinonas globiferina e globiferano, ambos isoladas das raízes de C. 

globifera (PARKS et al., 2010), também apresentam atividades antimicobacteriana e 

citotóxica, respectivamente. As atividades biológicas descritas para plantas deste gênero 

foram avaliadas e estão resumidas na Tabela 1 (p. 32).  
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Figura 3 – Estruturas das cordiaquinonas isoladas de espécies de Cordia 

                

Cordiaquinona A      Cordiaquinona B 
          Antifúngica e larvicida            Antifúngica e larvicida  

    C. corymbosa; C. curassavica                C. linnaei; C. corymbosa; C. curassavica; C. polycephala 

 

 
Cordiaquinona C 

Antifúngica e larvicida 

C. linnaei; C. corymbosa; 

 

 

OMe(CH2)24CO

O

O

 
Cordiaquinona D 

C. corymbosa 

 

                               

Cordiaquinona E                                                                            Cordiaquinona F 
        Antifúngica e larvicida                     Antifúngica e larvicida 

      C. linnaei; C. polycephala                    C. linnaei 
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Cont. Figura 3 – Estruturas das cordiaquinonas isoladas de espécies de Cordia 

 

Cordiaquinona G 
Antifúngica e larvicida 

C. linnaei 

 

Cordiaquinona H 
C. linnaei 

 

                      
                     Cordiaquinona J     Cordiaquinona K 
               Antifúngica,larvicida e citotóxica              Antifúngica e larvicida 

               C. curassavica; C. leucocephala                                  C. curassavica 

 

          

                 Cordiaquinona L                                                                   Cordiaquinona M 
        Citotóxica                                                                                  Citotóxica  

       C. leucocephala; C.polycephala                                                        C. leucocephala                                                                                                             
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Cont. Figura 3 – Estruturas das cordiaquinonas isoladas de espécies de Cordia 

 

 

Cordiaquinona N 
Citotóxica 

C. polycephala 

 

Cordiaquinona O 
    Citotóxica 

C. polycephala 

 

 

 

Assim como as cordiaquinonas, as hidroquinonas também possuem uma grande 

diversidade estrutural, muitas das quais são bioativas. Por exemplo, as hidroquinonas 

isoladas de C. fragrantíssima apresentaram atividade leishmanicida contra L. major, L. 

panamensis e L.guyanensis (MORI et al., 2008). Outras hidroquinonas foram isoladas das 

espécies C. globifera (DETTRAKUL et al., 2009), C. alliodora (IOSET et al., 2000; 

STEVENS & JURD, 1976) e C. trichotoma (MENEZES et al., 2001). 

Outro grupo de constituintes isolados de espécies de Cordia recebe a denominação 

de cordiacromos, a maioria deles representados por benzoquinonas, também contendo em 

sua estrutura uma porção de natureza terpênica. A literatura relata a existência de cerca de 

dez compostos pertencentes a este grupo, os cordiacromos A-J (MOIR & THOMSON, 

1972; MORI et al., 2008; MANNERS & JURD, 1977; DETTRAKUL et al., 2009), os 

quais estão ilustrados na Figura 4, p. 25.  
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Figura 4 - Estruturas dos cordiacromos isolados de espécies de Cordia 

                         

                    

         Cordiacromo A                                       Cordiacromo B  
           Antifúngica                                     Antimalárica, antgifúngica e citotóxica 

            C. globifera; C. fragrantissima;                                     C. globifera; C. fragrantíssima; C. millenii 

                C. millenii; C. alliodora 

 

      

                      Cordiacromo C                         Cordiacromo D 
    Antimalárica, antgifúngica e citotóxica                                         C. millenii 
C. globifera; C. fragrantíssima; C. millenii 

 

      

       

 

 

 

         Cordiacromo E                        Cordiacromo F 
             C. millenii                                                                              C. millenii 

 

         

 

 

 

 

        Cordiacromo G                       Cordiacromo H 
            C. millenii              C. millenii 
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Cont. Figura 4 - Estruturas dos cordiacromos isolados de espécies de Cordia 

 

       

 

 

 

 

          Cordiacromo I                      Cordiacromo J 
             C. millenii            C. millenii 

 

 

Outra parcela considerável de metabólitos secundários presentes na espécie em 

estudo é representada por triterpenos. Eles estão presentes em C. spinescens 

(NAKAMURA et al., 1997), C. piauhiensis (SANTOS et al., 2005), C. verbenacea 

(VINCENT et al., 1982) e C. multispicata (KUROYANAGI et al., 2003; KUROYANAGI 

et al., 2001). Um dos estudos realizado com as folhas desta última espécie relata o 

isolamento de dez triterpenos de esqueleto damarano (cordianóis A-I e cordialina A- Fig 5; 

p. 27) os quais exibiram atividade anti-androgênica. Outros triterpenos foram isolados das 

folhas de C. multispicata, sendo seis de esqueleto ursano (Fig 6; p. 28), também com 

atividade anti-androgênica e mais sete de esqueletos variados: ácido lantanólico, ácido 3-

epipomólico, ácido lântico, icterogenina, lantadeno A, lantadeno B, ácido ursômico e ácido 

pomônico. Diterpenos e sesquiterpenos também foram isolados de espécies de Cordia. 

Sesquiterpenos com atividade anti-inflamatória estão presentes em C. trichotoma e C. 

verbenacea (MEDEIROS et al., 2007; MENEZES et al., 2005) e da espécie C. latifolia 

(BINA et al., 2006) foram isolados dois novos diterpenos de esqueleto abietano com 

atividade nematicida. 
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Figura 5 - Triterpenos de esqueleto damarano isolados das folhas de C. multispicata     

     

Cordianol A     Cordianol B 

 

  Cordianol C     Cordianol D 

               

                            Cordianol E                                             Cordianol F  
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Cont. Figura 5 - Triterpenos de esqueleto damarano isolados das folhas de C. 

multispicata 

              

            Cordianol G     Cordianol H 

            

  Cordianol I     Cordialina A 

 

Figura 6 - Triterpenos de esqueleto ursano isolados das folhas de C. multispicata 

                           

 

 

 

 

 

1 R = Ac, R’= CHO  Cordiacetal A 

2 R = H, R’ = CH2OAc  Cordiacetal B 

3 R = O, R’ = Ac  Cordianal A 

5 R = O, R’ = H    Cordianal B 

6 R = β-OH, α-H, R’ = H  Cordianal C 
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Cont. Figura 6 - Triterpenos de esqueleto ursano isolados das folhas de C. 

multispicata 

 

Cordianona 

 

Na literatura é relatada a presença de cerebrosídeos e lignanas para as espécies C. 

platythyrsa (TAPONDJOU et al., 2005) e C. rufescens (DA-SILVA et al., 2004); 

saponinas foram encontradas em C. piauhiensis (SANTOS et al., 2005) e derivados 

fenilpropanóides, com propriedades antifúngica e larvicida, estão presentes nas raízes de C. 

alliodora (IOSET et al., 2000) e nas partes aéreas de C. globosa (DA-SILVA et al., 2004; 

MENEZES et al., 2005). Alcaloides pirrolizidínicos e glutarimídicos foram isolados de C. 

myxa (AFZAL et al., 2007) e C. globifera (PARKS et al., 2010), respectivamente, estes 

últimos possuindo atividade citotóxica. 

Também foram isolados alguns flavonoides de espécies do gênero Cordia: dois das 

folhas de C. multispicata (KUROYANAGI et al., 2001), três das folhas de C. polycephala 

(FREITAS et al., 2012), um do cerne de C. trichotoma, um das cascas de C. dichotoma, 

dois das partes aéreas de C. globosa e cinco com atividade anti-inflamatória  das partes 

aéreas de C. sinensis (NAWAL et al., 2011). Esses metabólitos estão ilustrados na figura 7, 

p. 30. 
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Figura 7 - Estruturas dos flavonoides isolados de espécies de Cordia 

 

C. multispicata 

 

                   

            5,3’-Dihidroxi-3,7,4’-trimetoxiflavona              5,3’-Dihidroxi-3,6,7,4’-trimetoxiflavona 

 

 

5,3’,4’-Trihidroxi-3,7-dimetoxiflavona 

C. polycephala 

 

 

Tilirosídeo 

C. trichotoma 

R  

1 H Pachipodol 

2 Me Retusina 
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Cont. Figura 7 - Estruturas dos flavonoides isolados de espécies de Cordia 

 

 

Apigenina 
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Tabela 1 - Atividades biológicas descritas para plantas do gênero Cordia 

Espécie Parte usada Atividade reportada 

C. alliodora Casca da raiz Antifúngica, larvicida 

C. corymbosa Frutas Antimicrobiana, citotóxica, antitumoral 

C. curassavica Raízes Antifúngica, larvicida, antibacteriana 

C. cylindrostachya Raízes Antibacteriana, anti-inflamatória 

C. dichotoma Frutas Anti-helmíntico, cicatrizante  

 Folhas Antifertilidade, obstrução biliar 

C. fragrantissima Madeira Leishmanicida 

C. francisci Folhas Analgésica, anti-inflamatória 

C. globosa Raízes Citotóxica, tripanomicida 

 Folhas Vasodilatadora, espasmolítica 

C. goetzei Casca do caule Antifúngica 

C. latifolia Frutos maduros Anti-úlcera, anti-histamínica 

C. linnaei Raízes Antifúngica, larvicida 

C. martinicensis Folhas Citotóxica, hepatotóxica, anti-inflamatória, analgésica 

C. monosperma Partes aéreas Antimicrobiana 

C. multispicata Folhas Anti-androgênica 

C. myxa Folhas Anti-inflamatória, analgésica, anti-artrítica 

 Frutas Adstringente, anti-helmíntica, diurética, demulcente 

 Folhas Citotóxica 

 Frutas, folhas Antimicrobiana, cirrose hepática 

 Cascas Antifertilidade, anti-histamínica, antitumoral 

C. oblique Sementes Anti-inflamatória 

C. perrottettii Frutas Antioxidante, 

C. piauhiensis Frutas Larvicida 

C. salicifolia Planta inteira Efeito ionotrópico 

C. serratifolia Folhas Analgésica, anti-inflamatória 

C. sinensis Folhas Antitumoral 

C. spinescens Folhas Antiviral, anti-HIV 

   

C. ulmifolia Folhas Citotóxica, hepatotóxica, anti-inflamatória,  

  analgésica 

C. verbenacea Folhas Anti-inflamatória, analgésica, toxicidade fetal 

 Partes aéreas Antimicrobiana 

 Folhas Ação anti-soro, potenciação 

C. globifera Raízes Antimicobacteriana, antimalárica, citotóxica, antifúngica 

C. fragrantissima Caule Antileishmanicida 

C. polycephala Raízes Citotóxica 
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Tabela 2 - Classes de constituintes químicos isolados de plantas do gênero Cordia 

Espécies Constituintes Partes usadas 

C. abyssinica Polissacarídeos, gomas Frutas 

C. alliodora Hidroquinonas Raízes 

C. corymbosa Quinonas meroterpenoides Raízes 

   

C. decandra Menisdaurina, dhurrina, p-hidroxibenzaldeído Folhas 

C. dentata Derivados fenólicos, flavonoides Flores 

C. dichotoma Carboidratos 

Carboidratos 

Ácido graxo 

Flavonoides 

Frutas 

Frutas 

Sementes 

Folhas 

C. globosa Flavonoides Partes aéreas 

 QuinonasmeroterpenóidesFlavonóides, fenilpropanóides Raízes 

Partes aéreas 

 

C. goetzei Derivados fenólicos Cascas do caule 

C. linnaei Quinonas meroterpenoides, Naftoxireno Raízes 

C. macleodii Ácido p-hidroxifenilático, flavonoides Folhas, flores 

C. multispicata Triterpenos 

Triterpenos 

Folhas 

Folhas 

C. myxa Flavonoides Folhas 

  

Óleos fixos 

 

Sementes 

 Ácidos graxos, terpenos Folhas 

 Carotenoides Folhas 

 Alcaloides pirrolizidínicos Folhas 

 Saponinas Caule 

C. obliqua Glicosídeos 

Glicosídeos 

Raízes 

Raízes 

 Toxifolina-3, 5-di-raminosídeo Sementes 

 Gomas naturais, mucilagens Frutas 

C. platythyrsa Cerebrosídeos Cascas do caule 

 Cordiacromos Cerne do caule 

C. piauhiensis Saponinas, triterpenos Caule 

C. rothii e C. sebestina Ácidos graxos, terpenos Folhas 

C. spinescens Triterpenos Folhas 
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C. trichotoma Sesquiterpenos, triterpenos, quinonas, flavonoides, 

alcaloides 

Cerne 

C. verbenacea Terpenos Partes aéreas 

 Triterpenos Folhas 

 Derivados fenólicos Folhas 

 Flavonoides Partes aéreas 

C. globifera Quinonas meroterpenoides, alcaloides glutarimídicos, 

hidroquinonas, cordiacromos 

Raízes 

 

C. fragrantissima Hidroquinonas, cordiacromos Caule 

C. milenii Cordiacromos Cerne 

C. polycephala Quinonas, flavonoides Raízes 

C. leucocephala Quinonas Raízes 

C. curassavica Quinonas Raízes 

C. latifólia Diterpenos, triterpenos, fenilpropanoides Cascas do caule 

C. americana Derivados fenólicos Folhas 

 

Na Tabela 2 (p. 33) foram sumarizados os constituintes registrados para as espécies 

de Cordia (THIRUPATHI et al., 2008). Conforme pode ser observado, os metabólitos 

mais frequentes em plantas do gênero Cordia são as quinonas e hidroquinonas terpênicas, 

consideradas de importância quimiotaxionômica, além de triterpenos e flavonoides. Outras 

classes de constituintes podem ser encontradas em menor número, tais como alcaloides, 

derivados fenólicos, diterpenos, sesquiterpenos, cerebrosídeos, etc. 

As evidências científicas sobre as propriedades biológicas de plantas do gênero 

Cordia justificam o uso dessas espécies para o tratamento de sintomas de diferentes 

doenças. Apesar disso e do crescente número de trabalhos em fitoquímica, ainda há poucos 

estudos sobre as propriedades farmacológicas dos compostos isolados das plantas 

pertencentes ao gênero Cordia. 

Neste levantamento são relatados dados de compostos isolados de Cordia, bem 

como seus estudos biológicos, deixando claro que estas espécies são prolíficas fontes de 

metabólitos secundários potencialmente ativos. Muitas das atividades detectadas nestas 

espécies foram testadas em animais. Apesar de não haver efeitos colaterais relatados para o 

uso dessas espécies a eficácia clínica e outras especificações de segurança ainda não são 

claras. O desenvolvimento de métodos adequados para o isolamento eficaz dos compostos 

bioativos e confiáveis técnicas analíticas são as perspectivas futuras de pesquisa. 
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4 – DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL 

 

4.1-Determinação estrutural das naftoquinonas isoladas das raízes de C. multispicata. 

 

4.1.1 - Determinação estrutural de CM-1 

 

O composto denominado CM-1 isolado a partir do extrato hexânico (EHCM) das 

raízes de C. multispicata (item 5.6.3.1, p. 104) foi obtido como uma resina amarela com 

rotação ótica [α]D
20

 +3,2 (1mg/mL, CHCl3).  

 O espectro de absorção na região no infravermelho (Fig. 10, p. 40) mostrou 

absorções em 1706 e 1665 cm
-1

 referentes à ligação C=O de carbonila, sendo a última de 

carbonila envolvida em conjugação (PAVIA, et al., 2010). Verificou-se ainda absorção em 

1599 cm
-1

 associada à deformação axial de ligação C=C de anel aromático, assim como 

bandas em 903, 835 e 731 cm
-1

 compatíveis com deformação angular fora do plano de 

ligação C-H de anel aromático com padrão de substituição 1,2,4. 

A fórmula molecular C21H24O3, com 10 deficiências de hidrogênio, foi obtida 

através do espectro de massa de alta resolução (APCI-EM, Figura 22, p. 46) que 

apresentou o íon que corresponde à molécula protonada [M + H]
+ em m/z 325,1806 

(calculado m/z 325,1798; erro = 2,46 ppm). 

 O espectro de RMN 
1
H (500 MHz, (CD3)2CO – Figs 11 e 12, p. 40 e 41) apresentou 

na região de aromáticos sinais em δ 7,98 (d, J = 7,8 Hz); 7,88 (d, J = 1,7 Hz) e 7,76 (dd, J 

= 7,8 e 1,7 Hz) correspondentes a um sistema do tipo AMX. Apresentou também um 

simpleto intenso com integração para dois hidrogênios magneticamente equivalentes em 

δ7,01, além de uma série de sinais correspondentes a hidrogênios de grupamentos 

metilênicos e metínicos. Adicionalmente foram observados sinais para três grupos metilas, 

um dos quais ligado a carbono não hidrogenado em δ 0,60 (s, CH3-18) e os outros dois 

ligados a carbonos metínicos em δ 1,02 (d, J = 6,8 Hz, CH3-19) e em δ 0,98 (d, J = 6,8 Hz, 

CH3-17). 

 O espectro de RMN 
13

C (125 MHz, (CD3)2CO - Fig 13, p. 41) apresentou vinte e 

uma linhas espectrais, que quando comparado com o espectro DEPT 135º (Fig. 14, p. 42), 

demonstrou a existência de sete carbonos metínicos, quatro carbonos metilênicos e três 

carbonos metílicos. Por comparação entre os sinais dos respectivos espectros foram 
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observados sete carbonos não hidrogenados, entre eles, três correspondentes a grupos 

carbonílicos em δ 212,7 (C-13), 186,3 (C-4) e 185,9 (C-1), sendo o primeiro de alquil-

cetonas. Na região de aromáticos foram verificadas oito linhas espectrais na faixa de δ 

151,4 a 126,9 que aliadas aos sinais de carbonos carbonílicos em δ 186,3 e 185,9 e  aos 

sinais de hidrogênio na região de aromáticos, caracterizaram um sistema naftoquinônico 

(Fig. 8 - I).   

Através do espectro COSY (Figs. 20 e 21, p. 45) foram observadas as correlações 

dos hidrogênios em δ 1,63/1,72 (2H-9) com os hidrogênios em δ 2,76/2,89 (2H-10), os 

quais no espectro HSQC (Fig. 15 e 16, p. 42 e 43) mostraram correlações com os carbonos 

em δ 40,2 e 30,5, respectivamente, configurando um sistema isolado de dois carbonos 

metilênicos (Fig. 8– II). Ainda neste experimento foi observada a correlação em “W” do 

sinal da metila em δ 0,60 (CH3-18) com o sinal em δ 2,77 (H-12), bem como dos sinais em 

δ 2,48 e 2,24 (2H-14) com os sinais em δ 1,63 e 1,91 (2H-10). As outras correlações 

obtidas através do espectro HSQC permitiram atribuir inequivocamente os sinais de 

carbono aos respectivos sinais de hidrogênio (Fig. 17, p. 41). 

Diante desses dados foi possível concluir que o composto possuía as três 

subunidades abaixo (Fig. 8) que confirmam o IDH calculado. 

 

Figura 8 - Subunidades estruturais de CM-1 

            

  I    II    III 

 

 

O espectro HMBC (Figs. 17, 18 e 19, p. 43 e 44) mostrou correlações entre o sinal 

em δ 7,01 (H-2 e H-3) com as carbonilas em δ186,3 e 185,9, assim como com os sinais em 

133,63 (C-4a) e 131,5 (C-8a). Correlações importantes foram observadas entre o sinal de 

hidrogênio em δ 7,9 (H-8) e o carbono 4a, entre os sinais em δ 7,88 (H-5) e 7,76 (H-7) com 

o carbono 8a. Estas últimas nos permitiram confirmar o núcleo naftoquinônico.  Os sinais 

de hidrogênio em δ 1,63/1,72 (2H-9) correlacionaram com o sinal de carbono aromático 
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em δ151,4 (C-6) configurando uma cadeia lateral ligada ao anel quinônico. Verificaram-se 

também correlações do hidrogênio em δ 2,77 (H-12) e em 2,24 e 2,48 (2H-14) com o 

carbono carbonílico em δ 212,7 (C-13), bem como correlações dos hidrogênios da metila 

em δ 0,98 (3H-18) com o sinal de carbono em δ 40,2 (C-10). Outras correlações 

encontram-se demonstradas nas figuras 18 e 19 – p. 44 e descritas na tabela 4 – p. 39.  

A combinação das informações obtidas dos espectros de RMN 
1
H e 

13
C, uni e 

bidimensionais, IV e EMAR e comparação com dados da literatura levaram a concluir que 

CM-1 tratava-se da cordiaquinona B, (6-[10-(11,12,16-trimetil-3-oxociclohexil)etil]-1,4-

naftalenodiona, anteriormente isolada das raízes de C. corymbosa (BIEBER, et al., 1990 e 

BIEBER et al; 1994), C. curassavica (IOSET et al., 2000), C. linnaei (IOSET et al., 1998) 

e C. polycephala (FREITAS, 2012). Cordiaquinona B possui propriedade antifúngica 

contra Cladosporium cucumerinum e Candida albicans, assim como efeito larvicida contra 

o mosquito da dengue, Aedes aegypti (IOSET, et al.; 1998). 

 

Figura 9 - Estrutura de CM-1 (Cordiaquinona B) 
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Tabela 3 - Dados de RMN 
1
H, 

13
C ((CD3)2CO) de CM-1. 

 

C HSQC HSQC* Lit. 

δC δH δC δH 

1 185,9 - 185,2 - 

2 140,13 7,01 (s) 138,7 6,97 (s) 

3 139,9 7,01 (s) 138,5 6,97 (s) 

4 186,3 - 184,7 - 

4a 133,63 - 132,0 - 

5 126,9 7,88 (d, J = 1,7Hz)) 126,8
a
 7,89 (d, J = 1,9 Hz) 

6 151,4 - 149,5 - 

7 135,4 7,76 (dd, J = 7,8 e 1,7 Hz) 133,9 7,57 (dd, J = 7,8 e 1,8 Hz) 

8 127,8 7,9 (d; J = 7,8Hz) 125,9
a
 8,02 (d, J = 7,8 Hz) 

8a 131,5 - 130,0 - 

9 30,5 1,72 (td, J = 8,6 e 5 Hz) / 1,63 (m) 29,4 2,80 (td, J = 13,1 e 4,9 Hz) 

10 40,2 2,89 (td, J = 8,6 e 5 Hz)/ 

2,76 (td, J = 8,6 e 5 Hz) 

38,8 1,66 (m)/1,65 (m) 

11 44,8 - 43,6 - 

12 51,1 2,77 (m) 50,3 2,60 (q, J = 6,8 Hz)  

13 212,7 - 213,1 - 

14 42,4 2,48 (td, J = 10 e 6,5 Hz)/ 

2,24 (m) 

41,5 2,41 (m)/2,41m) 

15 32,0 1,91 (m)/ 

1,63 (td, J = 13 e 4,9 Hz) 

30,8 1,93 (m)/1,68 (m) 

16 37,2 2,25 (m) 36,2 2,14 (m) 

17 16,0  1,02 (d, J = 6,7 Hz) 15,1 1,01 (d, J = 6,4 Hz) 

18 8,6 0,98 (d; J = 6,7 Hz) 15,2 0,63 (s) 

19 15,9 0,60 (s) 7,7 1,03 (d, J = 6,8 Hz) 

 

*Dados de RMN 
1
H e 

13
C (CDCl3) (IOSET et al., 1998) 

a 
Valores que podem ser permutados (IOSET et al., 1998) 
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Tabela 4 - Correlações a longa distância 
1
H, 

13
C-HMBC 

n
J (n=2, n=3) de CM-1 

 

 

C 

HMBC 

δC 
2
JCH 

3
JCH 

1 185,9 H-2 H-3; H-5 

2 140,13 H-3 - 

3 139,9 H-2 - 

4 186,3 H-3 H-2; H-5 

4ª 133,63 - H-3; H-5 

5 126,9 - H-7 

6 151,4 2H-9 H-5; 2H-10  

7 135,4 - 2H-9 

8 127,8 - - 

8ª 131,5 - H-5; H-7 

9 30,5 2H-10 H-5; H-7; 3H-18 

10 40,2 2H-9 H-5; H-7; H-16; 3H-17 

11 44,8 H-12; H-16; 3H-18; 2H-9; 2H-15; 3H-17; 3H-

19;  

12 51,1 3H-19 2H-10; 2H-14; H-16; 3H-18 

13 212,7 H-12; 2H-14 2H-15; H-16 

14 42,4 H-15 H-12 

15 32,0 2H-14; H-16 3H-17 

16 37,2 2H-15; 3H-17 2H-10; H-12; 2H-14; 3H-18 

17 8,6 - H-12; 2H-15 

18 15,9 - H-12; 2H-15;  

H-16 

19 16,0 H-12 2H-10; H-16 
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Figura 10 - Espectro de absorção na região do infravermelho de CM-1 

 
 

Figura 11 - Espectro de RMN 
1
H (500 MHz, (CD3)2CO) de CM-1 
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Figura 12 - Expansão do espectro de RMN 
1
H (500 MHz, (CD3)2CO) de CM-1 

 

Figura 13 - Espectro de RMN 
13

C - CPD (125 MHz, (CD3)2CO) de CM-1 
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Figura 14 - Espectro de RMN 
13

C – DEPT 135° (125 MHz, (CD3)2CO) de CM-1 

 

 

Figura 15 - Espectro de RMN de 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, (CD3)2CO) de CM-1 

 

 



43 

 

Silva, A.K.O. 

Figura 16 - Expansão do espectro de RMN de 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, (CD3)2CO) 

de CM-1 

 

Figura 17 - Espectro de 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, (CD3)2CO) de CM-1 
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Figura 18 - Expansão do espectro de 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, (CD3)2CO) de CM-1 

 

Figura 19 - Expansão do espectro de 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, (CD3)2CO) de CM-1 
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Figura 20 - Espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz – (CD3)2CO) de CM-1 

 

Figura 21 - Expansão do espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz, (CD3)2CO) de 

CM-1 

 

 

O

O

H

H

1

4 5

6

7

8

4a

8a2

3

 

O
CH3

CH3

H

H
H

H

H

CH3

10

11 12

13

1415

16
17

18 19

H

 



46 

 

Silva, A.K.O. 

Figura 22 - Espectro de massa de alta resolução de CM-1 
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4.1.2 - Determinação estrutural de CM-2 

 

CM-2, uma resina esverdeada, com rotação ótica [α]D
20

 +32,5 (1mg/mL, CHCl3) foi 

isolada a partir do extrato hexânico (EHCM) das raízes de C. multispicata (item 5.6.3.2, p. 

105). 

 O espectro de absorção na região do infravermelho (Fig. 25, p. 52) mostrou uma 

absorção intensa em 1665 cm
-1 

associada à ligação C=O de cetona conjugada, uma 

absorção em 1599 cm
-1

 característica de deformação axial de ligação C=C de anel 

aromático, assim como uma banda intensa em 1238 cm
-1

 associada à ligação C-O do tipo 

éter. Foi observada também, uma banda em 832 cm
-1

 compatível com deformação angular 

fora do plano de ligação C-H de anel aromático (PAVIA et al., 2010).  

 No espectro de massa de alta resolução (APCI-EM, Fig. 36, p. 57) foi 

exibido o íon correspondente à molécula protonada [M + H]
+ em m/z 325,1800 (calculado 

m/z 325,1798; erro = 0,62 ppm) levando à fórmula molecular C21H24O3 com IDH = 10. 

No espectro de RMN 
1
H (500 MHz, (CD3)2CO – Figs. 26 e 27, p. 52 e 53) foram 

observados na região de aromáticos, sinais em δ 7,98 (d, J = 9,0 Hz), 7,87 (d, J = 1,7 Hz) e 

7,75 (dd, J = 9,0 e 1,7 Hz), configurando um sistema AMX, semelhante ao que foi 

observado para CM-1, e um simpleto intenso com integração para dois hidrogênios 

magneticamente equivalentes em δ 7,01. Este espectro também apresentou sinais de 

grupamentos metilênicos e metínicos, além de três sinais para grupos metilas, todos ligados 

a carbonos não hidrogenados em δ 1,32 (s, CH3-17), 1,12 (s, CH3-18) e em 1,08 (s, CH3-

19). 

Da mesma forma que CM-1, o espectro de RMN 
13

C (125 MHz, (CD3)2CO - Fig 

28, p. 51) de CM-2 apresentou vinte e uma linhas espectrais. Este experimento quando 

comparado com o espectro DEPT 135º (Fig. 29, p. 54), revelou a existência de sete 

carbonos metínicos (cinco do tipo sp
2
 e dois sp

3
, sendo um oxigenado), quatro carbonos 

metilênicos, três carbonos metílicos e sete carbonos não hidrogenados. Entre estes foram 

observados dois sinais correspondentes a carbonilas em δ 185,8 (C-1), 185,4 (C-4) e na 

região de aromáticos, oito linhas espectrais na faixa de δ 150,8 a 126,4, que quando aliados 

às informações obtidas com o espectro de RMN 
1
H caracterizam um sistema 

naftoquinônico (Fig. 23 - I – p. 48). Foram observados também dois sinais correspondentes 

a carbonos ligados a heteroátomo (oxigênio), um em δ 87,04 (C-16), correspondente a 
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carbono não hidrogenado e outro em δ 86,5 (C-13) correspondente a carbono metínico 

ligado a oxigênio. 

O espectro COSY (Figs 34 e 35, p. 56 e 57) revelou as correlações dos hidrogênios 

em δ 2,82 (2H-9) com os hidrogênios em δ 1,68 (2H-10) e destes com o sinal do 

hidrogênio em δ 1,38 (H-11). No espectro HSQC (Figs 30 e 31, p. 54 e 55) estes 

mostraram correlações com os carbonos em δ 36,9 (C-9), 30,4 (C-10) e 56,3 (C-11), 

respectivamente. Ainda no espectro COSY foram observadas as correlações do sinal de 

hidrogênio em δ 1,42 (H-15b) com o sinal em δ 1,92 (H-14b). 

No espectro HMBC (Fig. 32 e 33, p. 55 e 56) foram vistas correlações entre o sinal 

em δ 7,01 (H-2 e H-3) com as carbonilas em δ 185,8 (C-1) e 185,4 (C-4), dos sinais de 

hidrogênio em δ 7,96 (H-8) com o sinal de carbono em δ 133,0 (C-4a) e dos hidrogênios 

em δ 7,87 (H-5) e 7,72 (H-7) como o sinal de carbono em δ 131,1 (C-8a). A correlação 

entre o sinal em δ 2,82 (2H-9) com o sinal de carbono aromático em δ 150,8 (C-6) 

configura uma cadeia lateral ligada ao carbono aromático (C-6). Outras correlações 

encontradas foram dos sinais das metilas em δ1,12 (3H-18) e 1,08 (3H-19) com o sinal em 

δ 46,1 (C-12) e dos hidrogênios da metila em δ 1,30 (3H-17) com o sinal em δ 30,4 (C-10). 

As principais correlações estão demonstradas na figura 33 (p. 56) e descritas na 

tabela 6 (p. 51). Diante do exposto concluiu-se que o composto é formado pelas três 

subunidades abaixo: 

 

Figura 23 - Subunidades estruturais de CM-2 

        

I    II    III 

  

 

Diante das informações obtidas dos espectros de RMN 
1
H e 

13
C, uni e 

bidimensionais, IV e EMAR, juntamente com dados da literatura pôde-se concluir que 

CM-2 tratava-se da cordiaquinona J, (6-[10-(12,12,16-Trimetil-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-2-

ila]-1,4-naftalenodiona), previamente isolada das raízes de C. curassavica (IOSET, et al., 



49 

 

Silva, A.K.O. 

2000). São relatadas para esta substância propriedades antifúngica contra Cladosporium 

cucumerinum e Candida albicans e larvicida contra Aedes aegypti (IOSET, et al., 2000), 

assim como atividade citotóxica contra células tumorais (MARINHO-FILHO, et al., 2010). 

 

Figura 24 - Estrutura de CM-2 (Cordiaquinona J) 
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Tabela 5 - Dados de RMN 
1
H, 

13
C ((CD3)2CO) e correlações de 

1
H, 

13
C-HSQC e 

13
C-

HMBC 
n
J (n=2, n=3) de CM-2. 

 

C HSQC HSQC *Lit. 

δC δH δC δH 

1 185,8 - 185,7
a
 - 

2 139,6 7,0 (s) 139,5
b
 7,00 (s) 

3 139,5 7,0 (s) 139,3
b
 7,00 (s) 

4 185,4 - 185,3
a
 - 

4a 133,0 - 132,9
c
 - 

5 126,4 7,8 (d, J = 1,7 Hz) 126,3 7,85 (d, J = 1,3 Hz) 

6 150,8 - 150,7 - 

7 134,8 7,7 (dd, J = 9,0 e 1,7 Hz) 134,7 7,72 (dd, J = 8 e 1,8 Hz) 

8 127,2 7,9 (d, J = 9,0 Hz) 127,1 7,95 (d, J = 7,8 Hz) 

8a 131,1 - 130,9
c
 - 

9 36,9 2,82 (m – 2H) 36,8 2,8 (m) 

10 30,4 1,68 (m – 2H) 30,3 1,63 (m)/1,72 (m) 

11 56,3 1,38 (m) 56,2 1,37 (m) 

12 46,1 - 46,0 - 

13 86,5 3,68 (d, J = 6Hz) 86,4 3,67 (d, J = 5,4 Hz) 

14 26,4 1,92 (m)/1,64 (m) 26,3
d
 1,93 (m) 

15 39,8 1,54 (m)/1,42 (m) 39,7
d 

1,55 (m) 

16 87,0 - 86,9 - 

17 19,3 1,32 (s) 19,2 1,32 (s) 

18 26,2 1,12 (s) 26,2 1,12 (s) 

19 23,8 1,08 (s) 23,6 1,08 (s) 

 

* Dados de RMN 
1
H e 

13
C ((CD3)2CO), (IOSET et al., 2000) 

a-d 
Valores que podem ser permutados (IOSET et al., 2000) 
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Tabela 6 – Correlações a longa distância 
1
H, 

13
C – HMBC ((CD3)2CO) de CM-2 

 

 

C 

HMBC 

δC 
2
JCH 

3
JCH 

1 185,8 H-2 H-3; H-8 

2 139,6 H-3 - 

3 139,5 H-2 - 

4 185,4 H-3 H-2 

4a 133,0 - H-8 

5 126,4 - H-3 

6 150,8 H-9 H-8 

7 134,8 - H-5 

8 127,2 - - 

8a 131,1 - H-2; H-5; H-7 

9 36,9 2H-10 - 

10 30,4 - 3H-19 

11 56,3 2H-10 H-13; 3H-17; 3H-18; 3H-19 

12 46,1 3H-18; 3H-19 2H-10 

13 86,5 - 3H-18; 3H-19 

14 26,4 - 3H-19 

15 39,8 - H-13; 3H-17 

16 87,0 H-11; 3H-17 2H-10 

17 19,3 - 2H-10; 2H-15; 3H-18 

18 26,2 - H-11; 3H-19 

19 23,8 - H-11; H-13; 3H-18 
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Figura 25 - Espectro de absorção na região do infravermelho de CM-2 

 

Figura 26 - Espectro de RMN 
1
H (500 MHz – (CD3)2CO) de CM-2 
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Figura 27 - Expansão do espectro de RMN 
1
H (500 MHz – (CD3)2CO) de CM-2 

 

 

Figura 28 - Espectro de RMN 
13

C – CPD (125 MHz, (CD3)2CO) de CM-2 
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Figura 29 - Espectro de RMN 
13

C – DEPT 135º (125 MHz, (CD3)2CO) de CM-2 

 

Figura 30 - Espectro de RMN 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, (CD3)2CO) de CM-2 

 



55 

 

Silva, A.K.O. 

Figura 31 - Expansão do espectro de RMN de 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, (CD3)2CO) 

de CM-2 

 

Figura 32 - Espectro de 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, (CD3)2CO) de CM-2 
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Figura 33 - Expansão do espectro de 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, (CD3)2CO) de CM-2 

 

Figura 34 - Espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz – (CD3)2CO) de CM-2 
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Figura 35 - Expansão do espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz, (CD3)2CO) de 

CM-2 

 

Figura 36 - Espectro de massa de alta resolução de CM-2 
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4.1.3 - Determinação estrutural de CM-3 

 

O composto CM-3, isolado do extrato hexânico (EHCM) das raízes de C. 

multispicata, foi obtido como uma resina amarela (item 5.6.3.3, p. 106), com rotação ótica 

[α]D
20

-9,7 (1mg/mL, CHCl3). 

 No espectro de infravermelho (Fig. 38, p. 61) foram observadas absorções 

semelhantes às do composto CM-2, como a absorção em 1672 cm
-1 

característica de 

ligação C=O de cetona conjugada, absorção em 1601 cm
-1

 de dupla ligação C=C, bem 

como uma banda em 1264 cm
-1

, típica de ligação C-O (PAVIA et al., 2010).  

 O espectro de massa de alta resolução de CM-3 (APCI-EM, Fig. 52, p. 68) 

apresentou um pico em m/z 339,1998 (calculado m/z 339,1596; erro = 0,62 ppm), 

compatível com a fórmula molecular C21H24O5, após a perda de uma unidade de água [M-

H2O]
-
.  

 O espectro de RMN 
1
H (500 MHz, CDCl3 – Figs 39 e 40, p. 61 e 62) mostrou-se 

praticamente idêntico ao de CM-2, tendo como principal diferença a ausência do simpleto 

em δ 7,01 correspondente aos dois hidrogênios magneticamente equivalentes H-2 e H-3, 

presentes em CM-2. Foram vistos sinais na região de aromáticos em δ 8,01 (sl); 8,13 (d, J 

= 8Hz) e 7,67 (dl, J = 8Hz), típicos de sistema AMX, sinais de hidrogênios metilênicos e 

metínicos, assim como três simpletos para hidrogênios metílicos em δ 1,47 (CH3-17), 1,15 

(CH3-19) e 1,13 (CH3-18). 

O espectro de RMN 
13

C (125 MHz, CDCl3- Figs 41 e 42, p. 62 e 63) exibiu 21 

linhas espectrais, da mesma forma que os dois compostos já discutidos anteriormente. Este 

ao ser comparado com o DEPT 135° (Fig. 43, p. 63) revelou a existência de cinco carbonos 

metínicos, quatro metilênicos, três metílicos e nove carbonos não-hidrogenados. Sinais 

correspondentes a carbonos carbonílicos aparecem em δ 182,3 (C-4) e 183,0 (C-1), além 

de oito sinais na região de aromáticos na faixa de δ 150,7 a 126,7, consistentes com a 

existência de um sistema naftoquinônico, o qual difere daquele de CM-2 pela presença de 

hidroxilas nos carbonos C-2 e C-3. Foram observadas duas linhas espectrais 

correspondentes a carbonos ligados a oxigênio em δ 86,3 (C-13) e 86,8 (C-16). 

Através do espectro COSY (Figs 49 e 50, p. 66 e 67) foi possível verificar 

acoplamento do sinal de hidrogênio em δ 1,50 (H-15) com o sinal em δ 1,75 (H-10a); este, 

juntamente com o sinal em δ 1,95 (H-10b) mostrou acoplamento com os sinais dos 

hidrogênios das metilas H-18 (δ 1,13) e H-19 (δ 1,15). Foram verificados ainda 
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acoplamentos do hidrogênio em δ 7,67 (H-7) com os hidrogênios H-5 (δ 8,01) e H-8 (δ 

8,13) pertencentes ao núcleo quinônico.  

As correlações encontradas no espectro HMBC (Figs 46, 47 e 48 p. 65 e 66) 

confirmaram o núcleo naftoquinônico de CM-3 através das correlações entre o hidrogênio 

H-5 (δ 8,01) com os carbonos em δ 183,0 (C-4), 132,7 (C-8a) e 36,7 (C-9); correlação dos 

sinais do hidrogênio H-7 com os carbonos C-5 e C-9 e do hidrogênio H-8 com os carbonos 

C-1 e C-4a. Correlações dos hidrogênios metilênicos (2H-9) com o carbono em δ 126,7 (C-

5) confirmam a conectividade da cadeia lateral constituída de um grupo etila ligado a um 

anel biciclo idêntico ao de CM-2 (subunidade II, Fig. 37). Foram vistas ainda correlações 

do sinal de carbono em δ 55,8 (C-11) com os hidrogênios das metilas 3H-17 (δ 1,47), 3H-

18 (δ 1,13) e 3H-19 (δ 1,15). As principais correlações observadas no espectro HMBC 

encontram-se nas figuras 46 e 48 – p. 65 e 66, e na tabela 7 – p. 60. A similaridade entre as 

estruturas de CM-2 e CM-3 podem ser observadas quando comparados os deslocamentos 

químicos de RMN 
1
H e 

13
C de ambas.  

Os dados descritos para este composto confirmam a similaridade de CM-3 com a 

cordiaquinona J, descrita anteriormente (CM-2). As informações contidas nos espectros de 

RMN 
1
H e 

13
C, IV e EMAR e dados obtidos da literatura conduziram à estrutura de uma 

quinona denominada (6-[10-(11,12,16-trimetil-3-oxociclohexil)etil]-2,3-diidroxi-1,4-

naftalenodiona. Este composto, de estrutura semelhante à da cordiaquinona J, está sendo 

relatado pela primeira vez . A exemplo de outras quinonas isoladas no gênero, esta será 

denominada de cordiaquinona P. 

 

 

Figura 37 - Estrutura de CM-3 (Cordiaquinona P) 
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Tabela 7 - Dados de RMN 
1
H, 

13
C (CDCl3) e correlações de 

1
H, 

13
C-HSQC e 

13
C-

HMBC 
n
J (n=2, n=3) de CM-3. 

 

C HSQC HMBC 

δC δH 
2
JCH 

3
JCH 

1 182,3 - - H-8 

2 140,7 - - - 

3 140,7 - - - 

4 183,0 - - H-5 

4a 134,9 - - H-8 

5 126,7 8,01 (sl) - H-7; 2H-9 

6 150,7 - 2H-9 H-8 

7 134,7 7,67 (dl, J = 8 Hz) - H-5; 2H-9 

8 127.65 8,13 (d, J = 8 Hz) - - 

8a 132,7 - - H-5; H-7 

9 36,72 2,84 (m), 2,75 (m)  H-5; H-7 

10 25,97 1,95(m), 1,75 (m) - - 

11 55,8 1,35 (m) - H-13; 3H-17; 3H-18; 

3H-19 

12 45,6 - 3H-18; 3H-19 - 

13 86,3 3,29 (dl, J = 5,1 Hz) - 3H-18; 3H-19 

14 29,7 1,76 (m)/1,30 (m) - - 

15 39,2 1,50 (m) - H-13; 3H-17 

16 86,8 - 3H-17 H-13 

17 19,1 1,47 (s) - - 

18 25,4 1,13 (s) - H-13; 3H-19 

19 23,7 1,15 (s) - 3H-18 

 

 

 

 



61 

 

Silva, A.K.O. 

Figura 38 - Espectro de absorção na região do infravermelho de CM-3 

 

 

 Figura 39 - Espectro de RMN 
1
H (500 MHz – CDCl3) de CM-3 
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Figura 40 - Expansão do espectro de RMN 
1
H (500 MHz – CDCl3) de CM-3 

 

 

Figura 41 - Espectro de RMN 
13

C – CPD (125 MHz, CDCl3) de CM-3 
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Figura 42 - Expansão do espectro de RMN 
13

C – CPD (125 MHz, CDCl3) de CM-3 

 

 

Figura 43 - Espectro de RMN 
13

C – DEPT 135º (125 MHz, CDCl3) de CM-3 
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Figura 44 - Espectro de RMN 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, CDCl3) de CM-3 

 

 

 

Figura 45 - Expansão do espectro de RMN 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, CDCl3) de 

CM-3 
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Figura 46 - Espectro de 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, CDCl3) de CM-3 

3  

 

Figura 47 - Expansão do espectro de 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, CDCl3) de CM-3 
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Figura 48 - Expansão do espectro de 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, CDCl3) de CM-3 

      

 

 

Figura 49 - Espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz –CDCl3) de CM-3 
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Figura 50 - Expansão do espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz –CDCl3) de 

CM-3 

 
 

Figura 51 - Expansão do espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz –CDCl3) de 

CM-3 
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Figura 52 - Espectro de massa de alta resolução de CM-3 
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4.2 - Determinação estrutural das substâncias isoladas das raízes de C. globosa 

 

4.2.1 - Determinação estrutural de CG-1 

 

O composto CG-1 foi isolado a partir da fração diclorometano do extrato etanólico 

das raízes de C. globosa como um sólido amarelo com ponto de fusão na faixa de 197 – 

203 °C. (item 5.6.4.1, p. 108) e rotação ótica [α]D
20

-595,3 (0,01 mg/mL, MeOH). 

No espectro de absorção no infravermelho (Fig. 55, p. 73) foi possível observar 

uma banda larga em 3317 cm
-1

 característica de deformação axial de ligação O-H; uma 

banda intensa em 1718 cm
-1

 associada à vibração de deformação axial de C=O de lactona 

conjugada; bandas de deformação axial em 1684 e 1639 cm
-1

 representativas de ligação 

C=C, além de bandas na faixa de 1286 a 1214 cm
-1

 indicativas de deformação axial de 

ligação C-O (PAVIA et al., 2010).  

O espectro de massa de alta resolução (APCI-EM, Figura 64, p. 77) apresentou o 

íon referente à molécula protonada [M + H]
+
 em m/z 269,0808 (calculado m/z 269,0808; 

erro = 0 ppm) conduzindo à fórmula molecular C16H12O4, a qual possui 11 deficiências de 

hidrogênios. 

O espectro de RMN 
1
H (500 MHz, (CD3)2CO – Fig 56, p. 73) exibiu sinais na 

região de aromáticos em δ 6,85 (d, J = 8,5 Hz; H-2) e 6,82 (d, J = 8,5 Hz; H-3), 

evidenciando um sistema de spin do tipo AB de um núcleo 1,4-hidroquinônico, bem como 

sinais em δ 7,03 (dd, J = 5,8 e 1,6 Hz; H-8), 7,02 (d, J = 11,4 Hz; H-6) e 6,77 (dd, J = 11,4 

e 5,8 Hz; H-7) relacionados a hidrogênios olefínicos. Também foram observados dois 

sinais, um em δ 6,17 (d, J = 7,7 Hz; H-10) e outro em 2,96 (H-9a), relacionados a dois 

hidrogênios metínicos, o primeiro oxigenado e o segundo não-oxigenado. Foi observado 

ainda um simpleto em δ 2,48 (s), referente a hidrogênios de grupamento metila (3H-11), 

ligado a carbono com dupla ligação. 

No espectro de RMN 
13

C (125 MHz, (CD3)2CO - Fig 57, p. 74) foram vistas 

dezesseis linhas espectrais: treze correspondentes a carbonos com hibridização sp
2
 e três a 

carbonos sp
3
. A análise comparativa deste experimento com o espectro DEPT 135º (Fig. 

58, p. 74) demonstrou a existência de sete carbonos metínicos, um deles oxigenado em δ 

79,79 (C-10), um metílico (δ 23,67; C-11) e oito carbonos não hidrogenados, entre os 
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quais, um de grupamento éster (δ 167,34; C-12). Os deslocamentos químicos em δ 149,46 

(C-1) e 147,61 (C-4), referentes a carbonos oxigenados, corroboram a existência do 

sistema hidroquinônico, citado anteriormente.  Foram observados ainda diversos sinais na 

região mais desprotegida do espectro em: δ 133,37 (C-4a), 129,42 (C-4b), 128,59 (C-5), 

127,82 (C-10a) e 125,92 (C-9). 

No espectro HSQC (Figs 59 e 60, p. 75), cada sinal de carbono foi correlacionado 

ao seu respectivo sinal de hidrogênio. Neste espectro foi possível observar a 

correspondência a uma ligação entre o carbono oxigenado em δ 79,79 (C-10) com o sinal 

de hidrogênio em δ 6,17 (H-10), e do carbono em δ 47,70 com o hidrogênio em δ 2,96 (H-

9a). No espectro COSY (Fig. 63, p. 77), esse último mostrou correlação com os sinais em δ 

7,03 (H-8), 6,17 (H-10) e 2,48 (3H-11). Ainda neste experimento foi vista correlação dos 

sinais em δ 7,02 (H-6) e 6,77 (H-7) entre si. Com base nas informações acima 

mencionadas chegou-se a três subunidades: 1,4-hidroquinona (Fig. 53 – I), uma lactona de 

cinco membros (Fig. 53 – subunidade II) e um sistema constituído de três ligações duplas 

(Fig.53 – III).  

 

Figura 53 - Subunidades estruturais de CG-1 

           

 I              II    III 

 

Através do espectro HMBC (Fig. 61 e 62, p. 76) observaram-se correlações entre o 

hidrogênio em δ 6,85 (H-2) com os carbonos em δ 149,46 (C-1) e 127,82 (C-10a) e do 

hidrogênio em δ 6,82 (H-3) com os sinais de carbono em δ 147,61 (C-4) e 133,37 (C-4a) 

confirmando a existência do anel 1,4-hidroquinônico (Fig. 53 - I). Importantes correlações 

do sinal do hidrogênio H-10 foram vistas com os carbonos C-10a e C-1 e ainda com o sinal 

em δ 129,4 (C-4b). A carbonila em δ 167,3 apresentou correlações com os sinais dos 

hidrogênios H-8, H-9a e H-10, confirmando a proximidade destes com o grupamento éster 

da lactona. Foram observadas ainda, cobrrelações do sinal da metila em δ 2,48 (3H-11) 
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com os sinais de carbono em δ 144,25 (C-6), 129,42 (C-4b) e 128,59 (C-5) comprovando a 

ligação desta ao anel de sete membros (Fig. 53 - III). As figuras 61 e 62 (p. 76) e a tabela 8 

(p. 72) mostram as principais correlações encontradas no espectro HMBC. 

Baseando-se nas informações exibidas pelos espectros de RMN 
1
H e 

13
C, uni e 

bidimensionais, IV e EMAR foi possível estabelecer a estrutura do composto denominado 

CG-1. Este metabólito secundário trata-se de uma hidroquinona meroterpenóide de 

estrutura incomum, de nomenclatura (4bE, 6Z, 8E)-1,4-dihidroxi-9a,10-dihidro-10,12-

epoxi-5-metilbenzo[a]azulen-12-ona, a qual está sendo relatado pela primeira vez na 

literatura.  

 

Figura 54 - Estrutura de CG-1 
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Tabela 8 - Dados de RMN 
1
H, 

13
C ((CD3)2CO) e correlações de 

1
H, 

13
C-HSQC e 

13
C-

HMBC 
n
J (n=2, n=3) de CG-1 

 

C HSQC HMBC 

δC δH 
2
JCH 

3
JCH 

1 149,4 - H-2 H-10 

2 120,1 6,85 (d, J = 8,5 Hz) - - 

3 118,8 6,82 (d, J = 8,5 Hz) - - 

4 147,6 - H-3 - 

4a 133,3 - - H-3 

4b 129,4 - - H-10; H-6; 3H-11 

5 128,5 - 3H-11 H-9a; H-7 

6 144,2 7,02 (d, J = 11,4 Hz) - H-8; 3H-11 

7 128,8 6,77 (dd, J = 11,4 e 5,8 Hz) - - 

8 127,6 7,03 (dd, J = 5,8 e 1,6 Hz) - H-6 

9 125,9 - H-9ª H-7 

9a 47,7 2,96  H-8 

10 79,7 6,17 (d, J = 7,7 Hz) - - 

10a 127,8  H-10 H-2 

11 23,6 2,48 (s) - H-6 

12 167,3 - - H-9a; H-10; H-8 
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Figura 55 - Espectro de absorção na região do infravermelho de CG-1 

 

 

Figura 56 - Espectro de RMN 
1
H (500 MHz – (CD3)2CO) de CG-1 
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Figura 57 - Espectro de RMN 
13

C – CPD (125 MHz, (CD3)2CO) de CG-1 

 

 

Figura 58 - Espectro de RMN 
13

C – DEPT 135º (125 MHz, (CD3)2CO) de CG-1 
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Figura 59 - Espectro de RMN 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, (CD3)2CO) de CG-1 

 

Figura 60 - Expansão do espectro de RMN de 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, (CD3)2CO) 

de CG-1 
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Figura 61 - Espectro de RMN 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, (CD3)2CO) de CG-1 

 

Figura 62 - Expansão do espectro de RMN 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, (CD3)2CO) de 

CG-1 
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Figura 63 - Espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz – (CD3)2CO) de CG-1 

 

 

Figura 64 - Espectro de massa de alta resolução de CG-1 
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4.2.2 - Determinação estrutural de CG-2 

 

O tratamento cromatográfico da fração diclorometano do extrato etanólico das 

raízes de C. globosa resultou no isolamento de um sólido amorfo esverdeado, denominado 

CG-2 (item 5.6.4.1, p. 108), com ponto de fusão compreendido entre 200 – 205 °C e 

rotação ótica [α]D
20

 -129,3 (0,9 mg/mL, AcOEt). 

O espectro de absorção do infravermelho (Fig. 67, p. 81) apresentou bandas 

intensas na faixa de 1750 a 1628 cm
-1

 características de deformação axial de C=O de 

lactona não conjugada e conjugada, respectivamente; uma absorção em 1465 cm
-1

 típica de 

deformação axial de C=C, além de bandas de deformação axial de ligação C-O na faixa de 

1249 a 1147 cm
-1 

(PAVIA et al., 2010). 

Através do espectro de massa de alta resolução (APCI-EM, Fig. 77, p. 86) chegou-

se à fórmula molecular C16H8O5 (13 deficiências de hidrogênio) por observação do pico 

referente à molécula protonada [M + H]
+ em m/z 281,0469 (calculado m/z 281,0444; erro = 

8,9 ppm). 

O espectro de RMN 
1
H (500 MHz, C5D5N – Fig 68, p. 81) demonstrou algumas 

semelhanças com o espectro do composto CG-1. Um núcleo hidroquinônico pôde ser 

observado pela presença de dois dupletos na região de aromáticos: um em δ 7,33 (J = 8,5; 

H-3) e outro em δ 7,23 (J = 8,5; H-2). Hidrogênios olefínicos exibiram sinais em δ 7,62 (d, 

J = 11,8 Hz; H-6), 7,26 (dl, J = 6,1 Hz; H-8) e 6,82 (dd, J = 11,8 e 6,1 Hz; H-7), além de 

dois hidrogênios metínicos em δ 6,56 (d, J = 6,9 Hz; H-10) e 4,08 (d, J = 6,9 Hz; H-9a), o 

primeiro estando ligado a oxigênio. Não foi observado qualquer sinal referente a 

hidrogênios metílicos. 

O espectro de RMN 
13

C (125 MHz, C5D5N - Fig 69 e 70, p. 82), assim como em 

CG-1, mostrou dezesseis linhas espectrais e quando comparado com o espectro DEPT 135° 

(Fig. 71, p. 83), observa-se que sete sinais referem-se a carbonos metínicos e nove a 

carbonos não-hidrogenados. Os deslocamentos químicos em δ 167,4 (C-12) e 161,6 (C-11) 

foram atribuídos a dois carbonos de grupamento éster. Foi observada uma série de sinais 

na região mais desprotegida do espectro na faixa de δ 153,9 a 116,7. Entre estes, os sinais 

em δ 153,9 (C-1) e 146,0 (C-4) caracterizam dois carbonos aromáticos oxigenados 

pertencentes ao núcleo 1,4-hidroquinônico, citado anteriormente. Foram vistos ainda, dois 

sinais em δ 45,8 (C-9a) e 82,1 (C-10), associados a carbonos metínicos, sendo este último 

oxigenado. Uma comparação com o espectro de RMN 
13

C do composto CG-1 revela um 
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padrão estrutural semelhante entre ambos os compostos. Os maiores valores de 

deslocamento químico presentes no espectro de CG-2 são devidos à presença de um 

grupamento éster adicional. 

O espectro HSQC (Fig, 72 e 73, p. 84) permitiu-nos relacionar cada sinal de 

carbono com seu respectivo sinal de hidrogênio. O espectro COSY (Fig. 76, p. 85) 

evidenciou as seguintes correlações: do sinal em δ 6,56 (H-10) com o sinal em 4,08 (H-9a); 

deste com o sinal em δ 7,26 (H-8) e deste com o sinal em δ 6,82 (H-7). Através destas 

informações e da comparação com os dados obtidos para o composto CG-1, foi possível 

chegar às três subunidades mostradas na figura 9 abaixo. 

 

Figura 65 - Subunidades estruturais de CG-2 

 

   

  I        II    III 

 

O espectro HMBC (Fig. 74 e 75, p. 85) exibiu correlações dos sinais dos 

hidrogênios H-2 e H-3 com os carbonos C-1 e C-4 do anel hidroquinônico (Fig. 65 - I). Os 

sinais dos hidrogênios em δ 6,56 (H-10) e 7,26 (H-8) mostraram importantes correlações 

com o carbono C-12 (δ 167,4), além destas, houve ainda correlações do hidrogênio H-9a (δ 

4,08) com os carbonos C-4b (δ 143,57), C-5 (δ 122,68) e C-9 (δ 116,74), e do hidrogênio 

H-6 (δ 7,62) com o carbono C-11 (δ 161,64). As figuras 74 (p. 84) e 75 (p. 85) e a tabela 9 

(p. 80) apresentam as principais correlações encontradas neste experimento. 

A estrutura do composto CG-2 foi determinada de acordo com as informações obtidas a 

partir dos espectros de RMN 
1
H e 

13
C, uni e bidimensionais, IV, EMAR e da comparação 

com os dados espectroscópicos de CG-1. Trata-se também de uma hidroquinona de 

natureza terpênica, ainda não relatada na literatura, de nomenclatura (4bZ,6Z,8E)-1-

hidroxi-9a,10-dihidro-4,11:10,12-diepoxi-benzo[a]-azulen-11,12-diona. 

. 
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Figura 66 - Estrutura de CG-2 
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Tabela 9 - Dados de RMN 
1
H, 

13
C (C5D5N) e correlações de 

1
H, 

13
C-HSQC e 

13
C-

HMBC 
n
J (n=2, n=3) de CG-2 

 

C HSQC HMBC 

δC δH 
2
JCH 

3
JCH 

1 153,90 - H-2 H-3; H-10 

2 118,41 7,23 (d, J = 8,5 Hz) - - 

3 123,26 7,33 (d, J = 8,5 Hz) - - 

4 146,87 - H-3 H-2 

4a 124,18 -  H-4b 

4b 143,57 - H-9a H-10; H-6 

5 122,68 -  H-9a; H-7 

6 131,20 7,62 (d, J = 11,8 Hz)  H-8 

7 130,21 6,82 (dd, J = 11,8 e 6,1 Hz)  H-8 

8 130,35 7,26 (dl, J = 6,1Hz) H-7 H-9a; H-8 

9 116,74 - H-9a H-7 

9a 45,87 4,08 (d, J = 6,9 Hz)   

10 82,14 6,56 (d, J = 6,9 Hz)   

10a 123,49 -  H-2; H-9a 

11 161,64 -  H-6 

12 167,45 -  H-9a; H-10; H-8 
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Figura 67 - Espectro de absorção na região do infravermelho de CG-2 

 

Figura 68 - Espectro de RMN 
1
H (500 MHz – C5D5N) de CG-2 
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Figura 69 - Espectro de RMN 
13

C – CPD (125 MHz, C5D5N) de CG-2 

 

 

Figura 70 - Expansão do espectro de RMN 
13

C – CPD (125 MHz, C5D5N) de CG-2 
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Figura 71 - Espectro de RMN 
13

C – DEPT 135º (125 MHz, C5D5N) de CG-2 

 

Figura 72 - Espectro de RMN 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, C5D5N) de CG-2 
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Figura 73 - Expansão do espectro de RMN de 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, C5D5N) de 

CG-2 

 

 

Figura 74 - Expansão do espectro de RMN 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, C5D5N) de CG-2  
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Figura 75 - Expansão do espectro de RMN 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, C5D5N) de 

CG-2 

 

Figura 76 - Espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz – C5D5N) de CG-2 
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Figura 77 - Espectro de massa de alta resolução de CG-2 
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4.2.3 - Determinação estrutural de CG-3 

 

A partir da fração diclorometano das raízes de C. globosa (item 5.6.4.2, p. 110) foi 

isolado o composto denominado CG-3 como um sólido branco com ponto de fusão na 

faixa de 185-189°C e rotação ótica [α]D
20

 +3,8 (1mg/mL, AcOEt). 

No espectro de IV (Fig. 80; p. 91) foram observadas bandas de deformação axial de 

ligação N-H de amidas em 3304 cm
-1

, absorções intensas em 1751 e 1636 cm
-1 

correspondentes a ligações C=O de grupamentos éster e amida, respectivamente, além de 

uma banda intensa em 1527 cm
-1

 atribuída à deformação angular de ligação N-H de amida 

(PAVIA et al., 2010). 

 O espectro de massa de alta resolução (ESI-EM, Fig. 93, p. 96) exibiu um pico 

correspondente ao aduto de sódio [M + Na]
+ em m/z 529,2163 (calculado m/z 529,2098; 

erro = 8,69 ppm) o que levou à fórmula molecular C32H30O4N2, a qual apresenta IDH = 19.   

 O espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, C5D5N – Figs 81 e 82, p. 92) apresentou 

sinais na região de aromático compreendidos entre δ 7,21 e 8,23 (20 H) sugerindo a 

presença de vários sistemas aromáticos. Adicionalmente, foram observados sinais na faixa 

de δ 5,21 a 3,11 correspondentes a hidrogênios ligados a carbonos oxigenados (H -1a e H-

1b), nitrogenados (H-2 e H-2’) e ligados a anel aromático (H-3 e H-3’). Os pares de sinais 

em δ 3,11 (dd, J = 13,6 e 7,1 – H-3a) e 3,18 (dd, J = 13,6 e 7,6 – H-3b) e em δ 3,47 (dd, J 

= 13,6 e 9,1 – H-3’a) e 3,57 (dd, J = 13,6 e 5,8 – H-3’b) representam hidrogênios 

diastereotópicos, os quais no espectro HSQC (Figs 89 e 90, p. 94) mostraram correlação 

com os sinais de carbono em δ 37,6 (C-3) e 37,8 (C-3’), respectivamente. Sinais em δ 9,81 

(d, J = 7,15 Hz) e 8,86 (d, J = 8,3 Hz) foram compatíveis com hidrogênios amídicos 

(SILVERSTEIN et al., 2005). 

 O espectro de RMN 
13

C (125 MHz, C5D5N - Figs 86 e 87, p. 93) exibiu 24 linhas 

espectrais e quando comparado com o espectro DEPT 135° (Fig. 88, p. 93) foi possível 

distinguir sete carbonos não hidrogenados, incluindo 4 olefínicos e 3 carbonílicos; vinte e 

dois carbonos metínicos, considerando os aromáticos e três carbonos metilênicos, um dos 

quais ligado a oxigênio. Com base na teoria do deslocamento químico, os sinais em δ 

172,8, 168,92 e 168,0 pertencem a uma função éster ou amida.  Os dois CH’s em δ 56,1 e 
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51,3 são consistentes com carbonos nitrogenados e um CH2 em δ 66,1 é indicativo de 

oximetileno. 

 O espectro COSY (Fig. 92; p. 95) evidenciou acoplamentos entre os hidrogênios 

diastereotópicos H-3a/b e H3’-a/b com os hidrogênios H-2 e H-2’, respectivamente, além 

de correlações dos hidrogênios aromáticos H-12/16 e H12’/16’ com H-13/15 e H-13’/15’, 

respectivamente. 

 A atribuição inequívoca dos deslocamentos químicos dos hidrogênios e seus 

respectivos carbonos foi estabelecida pela análise do espectro HSQC, além das correlações 

a longa distância 
1
H, 

13
C observadas no espectro HMBC (Fig. 91, p. 95). Este espectro 

mostrou sinais de acoplamento entre H-2 (δ 5,02) e a carbonila em δ 168,0 (C-10), e desta 

com o dupleto referente aos hidrogênios aromáticos H-12/16 (δ 8,23). Este acoplamento 

nos permitiu propor a ligação de um grupo fenila ao carbono carbonílico em C-10 

(subunidade I- Fig. 78).  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

   I     II   

   

A correlação dos hidrogênios H-3a/3b com o carbono metínico C-2 (δ 51,3) e com 

os carbonos aromáticos C-5/9 (δ 130,0) justificam a presença de um grupo benzila na 

subunidade I (Fig. 78). Outro sistema presente na molécula é a subunidade II (Fig. 78). 

Essa observação foi confirmada principalmente pelo espectro HMBC, no qual se 

observaram correlações dos hidrogênios H-3a/3b com C-2’ (δ 56,1) e com a carbonila de 

éster em δ172,8 (C-1’). A presença de dois sinais de δ C=O de amida (C-10/ δ 168,9 e C-

O 
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Figura 78 - Subunidades estruturais e correlações encontradas no espectro de 

HMBC de CG-3 
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10’/ δ 168,92) e suas respectivas correlações com os hidrogênios H-2 e H-2’ confirmam a 

existência de duas unidades benzamidas na estrutura de CG-3. Os grupos fenila e benzila, 

semelhantes aos observados em I, podem ser incluídos em II, pelos acoplamentos dos 

hidrogênios H12’/16’ com C-10’ e de H-3’a/3’b com os carbonos C-5’/9’. A correlação 

existente entre C-1’ e os hidrogênios H-1a/1b possibilitou unir as subunidades I e II e 

assim, obter a estrutura de CG-3. 

A reunião dos dados previamente discutidos nos espectros de RMN 
1
H e 

13
C, uni e 

bidimensionais, IV e EMAR, além de informações obtidas na literatura possibilitou a 

identificação do composto como sendo o N-benzoil-L-fenilalaninato de N-benzoil-2-

amino-3-fenilpropila, também conhecido como auranamida. Esta substância foi isolada 

anteriormente das espécies Croton hieronymi (CATALAN et al., 2003), Zeyhera digitalis 

(FACCIONE et al., 2004), Piper aurantiacatum (BANERJI et al., 1981) e Medicago 

polymorpha (POI & ADITYACHOUDHURY, 1986). Quando isolada a partir de fungos 

tais como Aspergillus flavipes (CLARK et al., 1977), Anaphalis subumbellata 

(TALAPATRA et al., 1983), Penicillium canadense (McCORDINKALE et al., 1978), essa 

substância é citada como asperfenamato. Apesar de conhecido, o referido composto trata-

se de uma substância inédita para o gênero Cordia.  

 

Figura 79 - Estrutura de CG-3 (Auranamida) 
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Tabela 10 – Deslocamentos químicos (δ) de RMN 
1
H e 

13
C (C5D5N) de CG-3 

 

 

C 

HSQC HSQC ***Lit. 

δC δH δC δH 

1 66,1 a 4,35 (dd, J = 11 e 5,2)  

b 4,83 (dd, J = 11 e 4) 

65,4 a 3,96 (dd) 

b 4,47 (dd) 

2 51,3 5,02* 50,2 4,53 (m) 

3 37,6 a 3,11 (dd, J = 13,6 e 7,1) 

b 3,18 (dd, J = 13,6 e 7,6) 

37,0 a 2,85 (dd) 

b 2,93 (dd) 

4 139,0 - 137,2 - 

5/9 130,0 7,34 (m) 129,0 7,17 (d, J = 7,5) 

6/8 128,9 7,31 (m) 128,3 7,25 (t, J = 7,5) 

7 127,4 7,21** 127,2 7,21 (t, J = 7,5) 

10 168,0 - 168,0 - 

11 135,3 - 134,0 - 

12/16 128,4 8,23 (d, J = 7,2) 127,0 7,62 (d, J = 7,8) 

13/15 129,1 7,27 (t, J = 7,2) 128,5 7,33 (t, J = 7,8) 

14 132,1 7,40 (m) 131,9 7,44 (t, J = 7,8) 

 1’ 172,8 - 172,0 - 

2’ 56,1 5,21 (dd, J = 13,6 e 6,4) 54,5 4,84 (t) 

3’ 37,8 a 3,47 (dd, J = 13,6 e 9,1) 

b 3,57 (dd, J = 13,6 e 5,8) 

 

37,2 a 3,17 (dd) 

b 3,22 (dd) 

4’ 138,5 - 136,0 - 

5’/9’ 130,0 7,34 (m) 129,2 7,16 (d, J = 7,5) 

6’/8’ 129,0 7,31 (m) 128,7 7,28 (t, J = 7,5) 

7’ 127,16 7,21** 126,6 7,20 (t, J = 7,5) 

10’ 168,92 - 168,1 - 

11’ 135,33 - 133,0 - 

12’/16’ 128,51 8,14 (d, J = 7,3) 127,1 7,63 (d, J = 7,8) 

13’/15’ 129,22 7,27 (t, J = 7,2) 128,6 7,25 (t, J = 7,8) 

14’ 131,73 7,40 (m) 131,4 7,39 (t, J = 7,8) 

2’-NH - 9,81 (d, J = 7,15) -  

2-NH - 8,86 (d, J = 8,3) -  
 

* Sobreposto pelo sinal da água. 

** Sobreposto pelo sinal do solvente. 

*** Dados de RMN 
1
H e 

13
C (CDCl3/CD3OD) (CARDOZO, 2006) 
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Figura 80 - Espectro de absorção na região do infravermelho de CG-3 
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Figura 81 - Espectro de RMN 
1
H (500 MHz, C5D5N) de CG-3 
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Figura 82 - Expansão do espectro de RMN 
1
H (500 MHz, C5D5N) de CG-3 

 

 

Figura 83 - Espectro de RMN 
13

C - CPD (125 MHz, C5D5N) de CG-3 
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Figura 84 - Expansão do espectro de RMN 
13

C - CPD (125 MHz, C5D5N) de CG-3 

 

Figura 85 - Espectro de RMN 
13

C – DEPT 135° (125 MHz, C5D5N) de CG-3 
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Figura 86 - Espectro de RMN de 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, C5D5N) de CG-3 

 

Figura 87 - Expansão do espectro de RMN de 
1
H, 

13
C – HSQC (500 MHz, C5D5N) de 

CG-3 
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Figura 88 - Espectro de 
1
H, 

13
C – HMBC (500 MHz, C5D5N) de CG-3 

 

 

Figura 89 - Espectro de RMN 
1
H, 

1
H – COSY (500 MHz – C5D5N) de CG-3 
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Figura 90 - Espectro de massa de alta resolução de CG-3 
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4.3 - Atividade citotóxica das substâncias CM-3, CG-1 e CG-2. 

 Dos seis compostos isolados neste trabalho, três já são relatados na literatura, sendo 

dois deles possuidores de atividade citotóxica. A Cordiaquinona B (CM-1) foi testada 

frente a linhagens de células tumorais (leucemia, cólon, gliobastoma e melanoma), 

mostrando-se ativa contra todas elas com IC50 variando de 1,64-2,43 µg/mL (FREITAS, 

2010). A Cordiaquinona J (CM-2) teve seu efeito citotóxico investigado contra várias 

linhagens de células tumorais se mostrando ativa contra as leucêmicas e com gliobastoma 

com IC50 de 2,7 e 6,6 µg/mL, respectivamente (MARINHO-FILHO et al., 2010). 

 Os três compostos isolados neste trabalho que estão sendo relatados pela primeira 

vez na literatura (CM-3, CG-1 e CG-2), foram submetidos a testes farmacológicos contra 

três linhagens de células tumorais (item 5.4.1, p. 101). São elas: OVCAR-8 (ovário), SF-

295 (glioblastoma) e HCT-116 (cólon). Os resultados estão resumidos na tabela 11 abaixo. 

 

Tabela 11 - Atividade citotóxica in vitro em linhagens de células tumorais humanas. 

                             IC50 µg/mL 

 CM-3 CG-1 CG-2 Doxorrubicina* 

HCT-116 (cólon) 

(0,09-0,17) 

>5µg/mL >5µg/mL >5µg/mL 0,12 

Ovcar-8 (ovário) 

(0,17-0,3) 

>5µg/mL >5µg/mL >5µg/mL 0,26 

SF-295 (gliobastoma) 

(0,2-0,27) 

>5µg/mL >5µg/mL >5µg/mL 0,24 

 

Os dados são apresentados em valores de IC50 µg/mL e o intervalo de confiança de 95% de dois 

experimentos independentes realizado em duplicata pelo método do MTT após 72 horas de incubação para as 

linhagens Ovcar-8 (Ovário), SF-295 (glioblastoma) e HCT-116 (cólon). 

*Controle positivo 

 

 O experimento mostrou que todas as substâncias testadas exibiram valores de IC50 

maiores que 5µg/mL, enquanto que no padrão testado para cada tipo de célula, os valores 

de IC50 se encontram todos abaixo de 1µg/mL. Diante desses resultados, concluiu-se que as 

substâncias testadas demonstraram-se fracamente ativas contra essas linhagens de células 

na concentração testada.  
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5 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

5.1 - Métodos cromatográficos 

 

5.1.1 -  Cromatografia de adsorção 

 

As cromatografias de adsorção foram executadas utilizando-se gel de sílica 60 

da Merck ou da Vetec, com granulometria de  70-230 m para cromatografia 

gravitacional e  40-63 m para cromatografia sob média pressão (cromatografia flash). O 

comprimento e o diâmetro das colunas variaram de acordo com as alíquotas das amostras e 

a quantidades de gel de sílica empregada. As colunas utilizadas na cromatografia de 

adsorção sob média pressão (cromatografia flash) foram de vidro resistente à pressão e 

continham bulbos no ápice, para armazenamento de solvente. Foi empregada nesta técnica, 

bomba de ar comprimido modelo Inalar Compact N° 682403 de Ind. de aparelhos médicos 

Ltda. As cromatografias em camada delgada foram efetuadas em cromatoplacas de gel de 

sílica 60, 5-40 µm, sobre alumínio com indicador de fluorescência na faixa de 254 nm da 

Merck. Os eluentes utilizados nos procedimentos cromatográficos foram: hexano, 

diclorometano, acetato de etila e metanol, puros ou em misturas binárias em proporções 

crescentes de polaridade.  

A revelação das substâncias nas cromatoplacas analíticas foi realizada por 

exposição à radiação ultravioleta (UV) no equipamento Boitton modelo BOIT-LUB 01 em 

dois comprimentos de onda (254 e 365 nm) e/ou por aspersão com solução de vanilina 

(C8H8O3) e ácido perclórico 0,75 mol/L (HClO4) em etanol (C2H6O), seguido de 

aquecimento em chapa aquecedora a 100 °C por aproximadamente 2 minutos.  

 

5.1.2 - Cromatografia Líquida por Exclusão Molecular 

 

Os fracionamentos cromatográficos por exclusão molecular foram efetuados em 

colunas de diâmetro 2,5 cm e 40 cm de comprimento com gel de dextrana Sephadex LH-20 

da Pharmacia Fine Chemicals, utilizando-se a mistura diclorometano/metanol 1:1 como 

fase móvel. 
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5.1.3 - Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foi realizada em equipamento da 

marca SHIMADZU, constituído por três bombas de alta pressão, modelo LC-20 AT, 

desgaseificador tipo DGU-20 AS, detector com arranjo diiodo, modelo SPD-M20 A e um 

forno termostático para acomodar a coluna, modelo CTO-20 A. Utilizaram-se colunas 

Gemini Phenomenex analítica (LC, 250 x 4,6 mm;  5 µm) e semipreparativa (LC, 250 x 

10 mm;  5 µm). Como fase móvel foram utilizados os solventes metanol, acetonitrila 

(grau CLAE) e água Milli-Q. Os solventes metanol e acetonitrila foram filtrados em 

membrana de nylon com poros de PIFE de 0,45 µm. As amostras foram dissolvidas com os 

solventes usados na fase móvel e filtradas num sistema manual de membrana de teflon 

0,45 µm da Whatman. 

 

5.2 - Métodos espectroscópicos 

 

5.2.1 - Espectroscopia na região do infravermelho (IV) 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho (IV) foram obtidos em 

espectrômetro Spectrum 100 – FT-IR Spectrometer da Perkin Elmer, modelo Universal 

ATR Sampling Accessory. Os experimentos foram realizados com as amostras sólidas ou 

em solução, neste caso, utilizando-se o solvente diclorometano. 

 

5.2.2 - Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio (RMN 
1
H) e de 

carbono-13 (RMN 
13

C) uni e bidimensionais, foram obtidos em espectrômetros Bruker, 

modelo Avance DPX-500, operando na freqüência do hidrogênio a 500,13 MHz e na 

freqüência do carbono a 125,75 MHz, pertencente ao Centro Nordestino de Aplicação e 

Uso da Ressonância Magnética Nuclear, da Universidade Federal do Ceará 

(CENAUREMN-UFC). 

Os solventes deuterados utilizados na dissolução das amostras para obtenção 

dos espectros são comercializados pelas companhias ACROS, Cambridge Isotope 

Laboratories, Merck ou Aldrich. 
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Os deslocamentos químicos () foram expressos em partes por milhão (ppm) e 

referenciados, nos espectros de RMN 
1
H pelos picos dos hidrogênios pertencentes às 

moléculas residuais não deuteradas dos solventes utilizados: acetona (H 2,06), clorofórmio 

(H 7,27), e piridina (H 7,21, 7,58 e 8,72). Nos espectros de RMN 
13

C os deslocamentos 

químicos foram referenciados pelos picos centrais dos carbonos-13 dos solventes: acetona 

(C 206,00 e 30,20), clorofórmio ( 77,00) e piridina (C 124,05, 136,06 e 150,22).  

A multiplicidade dos sinais de hidrogênio nos espectros de RMN 
1
H foi 

indicada segundo a convenção: s (simpleto), sl (simpleto largo), d (dupleto), dd (duplo 

dupleto), dl (dupleto largo), t (tripleto), q (quarteto), m (multipleto).  

O padrão de hidrogenação dos carbonos foi determinado através da utilização 

da técnica DEPT com ângulo de nutação de 135° (CH e CH3 com amplitude em oposição 

aos CH2). Os carbonos não hidrogenados foram caracterizados pela subtração dos sinais do 

espectro CPD e DEPT 135° e segundo convenção: C (carbono não hidrogenado), CH 

(carbono metínico), CH2 (carbono metilênico) e CH3 (carbono metílico). 

 

4.2.3 - Espectrometria de massa de alta resolução (EMAR) 

 

 Os espectros de massas de alta resolução foram obtidos em espectrômetro 

SHIMADZU, modelo LCMS-IT-TOF, equipado com uma fonte de ionização por ionização 

química a pressão atmosférica (Atmospheric Pressure Chemical Ionization - APCI) 

pertencente ao Laboratório de Espectrometria de Massa do Nordeste, da Universidade 

Federal do Ceará (LEMANOR-UFC), sendo os scans adquiridos no modo positivo ou 

negativo. Condições gerais das análises: voltagens do capilar 3500 V; temperatura e fluxo 

do gás secante: 150°C e 150µL/h. Nitrogênio foi utilizado como gás de nebulização e 

solução de NaTFA foi usada como padrão para calibração do IT-TOF. 

 

5.3 - Métodos físicos  

 

5.3.1 - Ponto de fusão 

 

 Os pontos de fusão foram obtidos em equipamento de microdeterminação digital 

MARCONI, modelo MA 381/CE composto por uma placa aquecedora N480D pertencente 
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ao Laboratório de Fitoquímica de Plantas Medicinais - LAFIPLAM/UFC. As verificações 

foram realizadas a uma taxa de aquecimento de 3 
o
C/min.  

 

5.3.2 - Rotação óptica 

 

 As rotações ópticas foram obtidas em polarímetro digital da Perkin-Elmer 341 em 

temperatura de 25 ºC e concentração de 1mg/1mL de solvente.   

 

5.4 - Ensaio biológico 

 

As linhagens utilizadas, HCT-116, OVCAR-8, SF-295 e HL-60 foram cedidas 

pelo Instituto Nacional do Câncer (USA), sendo cultivadas em meio RPMI 1640, 

suplementadas com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos, mantidas em estufa a 

37C e atmosfera contendo 5% de CO2. As amostras testadas foram dissolvidas em 

dimetil-sulfóxido (DMSO) e diluídas para a concentração estoque de 1mg/mL. 

 

5.4.1 - Citotoxicidade In Vitro em células tumorais 

 

A análise de citotoxicidade pelo método do MTT vem sendo utilizada no programa 

de screening do National Cancer Institute dos Estados Unidos (NCI), que testa mais de 

10.000 amostras a cada ano (SKEHAN et al., 1990). É um método rápido, sensível e 

barato. Foi descrito primeiramente por Mosman (1983), tendo a capacidade de analisar o 

estado metabólico da célula. É uma análise colorimétrica baseada na conversão do sal 3-

(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de tetrazolium (MTT) em azul de formazan, 

a partir de substratos de enzimas microssomais e mitocondriais presentes somente nas 

células metabolicamente ativas. O estudo citotóxico pelo método do MTT permite definir 

facilmente a citotoxicidade, mas não o mecanismo de ação (BERRIDGE et al., 1996). 

Foram plaqueadas 3 placas de 96 cavidades por experimento, uma para cada 

linhagem celular testada. As células foram plaqueadas nas seguintes concentrações 

(células/mL): SF-295: 0,1 x 10
6
; HCT-116: 0,7 x 10

5
; Ovcar-8: 0,1 x 10

6
. 

As substâncias previamente diluídas em DMSO foram diluídas em série em meio 

RPMI para obtenção das concentrações finais (0,048-5μg/mL) e adicionadas em placa de 

96 poços (100 μL/poço). Após um período de incubação de 72h, as placas foram retiradas e 
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centrifugadas a 1500 rpm / 15 minutos. O sobrenadante foi aspirado e foi adicionado 150 

μL de solução de MTT 10% em RPMI, sendo a placa colocada na estufa a 5% de CO2 por 

3h. Em seguida, as placas foram novamente centrifugadas a 3000 rpm / 10 minutos, tendo 

o sobrenadante aspirado e seu precipitado ressuspendido em 150 μL de DMSO e agitado 

por 10 minutos, até completa dissolução dos cristais de formazan.. As placas foram lidas 

no espectrofotômetro da placa a um comprimento de onda de 550 nm.   

A análise do MTT determina a viabilidade metabólica das células pela análise da 

atividade redutiva mitocondrial das células. Foi descrito primeiramente por Mosmann 

(1983) e modificado por Alley (1996), tendo a capacidade de analisar a viabilidade e o 

estado metabólico da célula. É uma análise colorimétrica baseada na conversão do sal 3-

(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-brometo de tetrazolium (MTT) em azul de formazan, a 

partir de enzimas mitocondriais presentes somente nas células metabolicamente ativas. Ou 

seja, a solução amarela do MTT é reduzida pela atividade mitocondrial, nas células 

metabolicamente ativas em um cristal azul/preto. O estudo citotóxico através do método do 

MTT nos possibilita definir facilmente a citotoxicidade, mas não o mecanismo de ação 

(BERRIDGE et al., 1996). 

 

5.4.2 - Método de análise dos resultados 

 

Os resultados foram analisados segundo suas médias e respectivos erros-padrões. O 

cálculo das CI50 (concentração inibitória média capaz de provocar 50% do efeito máximo) 

e seus respectivos desvios foram realizados a partir da regressão não-linear no programa 

GraphPrism (versão 5).   

 

5.5 - Coleta do material botânico 

 

As raízes de C. multispicata e C. globosa foram coletadas na localidade de 

Pico alto, no município de Guaramiranga (CE), pelo prof. Edilberto Rocha Silveira, 

pertencente ao Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal 

do Ceará. O material vegetal de C. globosa foi identificado botanicamente pelo prof. Edson 

de Paula Nunes, do departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará. A 

exsicata correspondente à coleta encontra-se depositada no Herbário Prisco Bezerra/UFC, 

com o número de inscrição 31.583 (C. globosa) e 44.581 (C. multispicata). 
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5.6 - Estudo fitoquímico das raízes de C. multispicata e C. globosa 

 

5.6.1 - Obtenção dos extratos das raízes de C. multispicata: EHCM e EECM 

 

2,230 Kg de raízes de C. multispicata, depois de moídos, foram extraídos 

exaustivamente (3 repetições) com hexano a frio. As soluções foram evaporadas sob 

pressão reduzida em evaporador rotativo, para a obtenção do extrato denominado EHCM 

(24,10 g; 0,01% de rendimento). 

Após a extração com hexano a frio, o material vegetal foi submetido à extração 

com etanol bruto por aproximadamente 72 horas a frio de forma exaustiva. O extrato 

obtido foi denominado EECM (134,9 g; 8,53% de rendimento). 

 

5.6.2 - Obtenção dos extratos das raízes de C. globosa: EHCG e EECG 

 

 7,495 Kg de raízes de C. globosa depois de moídos, foram extraídos 

exaustivamente (3 repetições) com hexano a frio. As soluções foram evaporadas sob 

pressão reduzida em evaporador rotativo, para a obtenção do extrato denominado EHCG 

(13, 9066 g; 0,001% de rendimento). 

Após a extração com hexano a frio, o material vegetal foi submetido à extração 

com etanol bruto por aproximadamente 72 horas a frio de forma exaustiva. O extrato 

obtido foi denominado EECG (67,8 g; 0,009% de rendimento). 

 

5.6.3 - Fracionamento cromatográfico do extrato hexânico das raízes de C. multispicata 

 

O extrato EHCM (24,10 g) foi adsorvido a 43,8 g de gel de sílica (70-230 

m), e acondicionado em uma coluna de vidro (Øint = 7,5 cm) contendo 97,0 g de gel de 

sílica ( 63-200 m). Para a eluição foi utilizado: hexano (300 mL), hex/AcOEt 20-80% 

(300mL) e metanol (400mL), fornecendo as frações descritas na tabela 12 (p. 104) a 

seguir. 
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Tabela 12 - Dados referentes ao fracionamento cromatográfico do extrato hexânico 

das cascas da raiz de C. multispicata 

 

As frações CM1F4 e CM1F5 foram reunidas (CM1F4-5) diante de sua semelhança 

observada através de análise por cromatografia em camada delgada. 

 

 5.6.3.1 - Fracionamento cromatográfico de CM1F3 e isolamento de CM-1 

 

A fração CM1F3 (11,24 g) foi adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e 

acondicionada sobre 28,24 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int 

= 6 cm). CM1F3 foi fracionada por eluição com uma mistura binária dos solventes 

hexano/acetato de etila nas proporções de 10-80% (200 mL) seguida por adição de metanol 

(100 mL), obtendo-se 28 frações que foram reunidas, após análise em CCD, da seguinte 

maneira: F. 1 (341 mg), F. 2-5 (846 mg), F. 6-13 (3,55 g), F. 14-21 (5,17 g), F. 22-27 (112 

mg) e F. 28 (370 mg). 

A fração F6-13 (3,55 g) foi adsorvida a gel de sílica ( 70-230 m) e acondicionada 

sobre 22,69 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int = 3,5 cm). 

C2F6-13 foi fracionada por eluição com uma mistura binária dos solventes hexano/acetato 

de etila nas proporções de 5-50% (200 mL) seguida por adição de metanol (100 mL). 

Foram obtidas 37 frações que após análise comparativa em CCD, foram reunidas de acordo 

com suas semelhanças: F. 1-2 (185 mg), F. 3-5 (353 mg), F. 6-9 (519 mg), F. 10-15 (216 

mg), F. 16-27 (1,50 g), F. 28-36 (890 mg) e F. 37 (282 mg). 

 A fração F.16-27 (1,5 g) foi adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e 

acondicionada sobre 18,50 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int 

ELUENTE FRAÇÃO MASSA 

Hexano CM1F1 234 mg 

Hex/AcOEt 20% CM1F2 510 mg 

Hex/AcOEt 40% CM1F3 11,24 g 

Hex/AcOEt 60% CM1F4 4,23 g 

Hex/AcOEt 80% CM1F5 4,96 g 

Metanol CM1F6 687 mg 

 Total 

Rendimento 

21,86 g 

90,66% 



106 

 

Silva, A.K.O. 

= 2,5 cm). F. 16-27 foi fracionada por eluição com uma mistura binária dos solventes 

hexano/acetato de etila nas proporções de: 10-20% (200 mL) seguida por adição de 

metanol (100 mL). Obtiveram-se 32 frações que após análise comparativa em CCD, foram 

reunidas nos seguintes grupos de acordo com suas semelhanças: F. 1-3 (180 mg), F. 4-6 

(1,2 g), F. 7-11 (377 mg), F. 12-14 (43 mg), F. 15-19 (31 mg), F. 20-23 (48 mg), F. 24-31 

(70 mg) e F. 32 (206 mg).  

A fração F.7-11, uma resina amarela, após análise em CCD apresentou-se como uma 

mancha roxa uniforme, e foi denominada CM-1. A caracterização estrutural desse 

composto encontra-se discutida nas páginas 35-37. 

5.6.3.2 - Fracionamento cromatográfico da fração F14-21 e isolamento de CM-2 

 

A fração F. 14-21 (5,17g), resultado do tratamento cromatográfico de CM1F3, foi 

adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e acondicionada sobre 34,24 g de gel de sílica 

( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int = 6 cm). F. 14-21 foi fracionada por eluição 

com uma mistura binária dos solventes hexano/acetato de etila nas proporções de 10-20% 

(500 mL) seguida por adição de metanol (200 mL).  Foram obtidas 28 frações que após 

análise comparativa em CCD, foram reunidas nos seguintes grupos de acordo com suas 

semelhanças: F. 1 (661 mg), F. 2-5 (1,6 g), F. 6-7 (580 mg), F.8-11 (524 mg), F. 12-24 

(742 mg), F. 25-27 (600 mg) e F. 28 (455 mg).  

A fração F. 8-11 (524 mg) foi adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e 

acondicionada sobre 23,0 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int = 

3,5 cm). F. 8-11 foi fracionada por eluição com uma mistura binária dos solventes 

hexano/acetato de etila nas proporções de 10-20% (200 mL) seguida por adição de metanol 

(100 mL). Foram obtidas 20 frações que após análise comparativa em CCD, foram 

reunidas nos seguintes grupos de acordo com suas semelhanças: F. 1-7 (21 mg), F. 8-10 

(63 mg), F. 11-14 (61 mg) e F. 15-20 (81 mg). A fração F. 11-14, uma resina de coloração 

esverdeada, após análise em CCD apresentou-se como uma mancha rosa uniforme e foi 

denominada CM-2. 

A elucidação estrutural desse composto encontra-se discutida nas páginas 47-49. 

 

5.6.3.3 - Fracionamento cromatográfico da fração FMCM e isolamento de CM-3 
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 Observou-se que as frações F.4-6 (1,2 g), resultante do tratamento cromatográfico 

de F.16-27, e F.2-5 (1,6 g), resultante do tratamento cromatográfico de F.14-21, 

assemelhavam-se, através de análise por CCD. Diante disso, as duas frações foram 

reunidas originando uma nova fração que foi denominada FMCM. 

 A fração FMCM (2,80 g) foi adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e 

acondicionada sobre 25,80 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int 

= 3,5 cm). A eluição foi feita com uma mistura binária dos solventes hexano/acetato de  

etila nas proporções de 10-50% (200 mL) seguida por adição de metanol (100mL). Foram 

obtidas 37 frações que após análise comparativa em CCD, foram reunidas nos seguintes 

grupos de acordo com suas semelhanças: F. 1-5 (129 mg), F. 6-12 (441 mg), F. 13-20 (111 

mg), F. 21-25 (107 mg), F. 26-30 (345 mg), F. 31-33 (112 mg), F. 34-36 (618 mg) e F. 37 

(123 mg). 

 A fração F. 35-36 (610 mg) foi submetida à cromatografia por exclusão molecular 

(Sephadex) utilizando-se como eluente a mistura binária diclorometano/metanol 1:1. 

Foram obtidas 30 frações que após análise comparativa em CCD, foram reunidas nos 

seguintes grupos de acordo com suas semelhanças: F. 1-7 (62 mg), F. 8-24 (406 mg), e F. 

25-30 (124 mg).  

 A fração F. 8-24 (406 mg) foi submetida à cromatografia do tipo “flash” sob 

pressão. O material foi adsorvido a gel de sílica ( = 40-63 m) e acondicionado a 170 g 

de gel de sílica ( = 40-63 m) numa coluna (int = 3,5 cm). Utilizou-se como eluente a 

mistura binária diclorometano/metanol 1:1. Foram obtidas 75 frações que após análise 

comparativa em CCD, foram reunidas nos seguintes grupos de acordo com suas 

semelhanças: F. 1-8 (25 mg), F. 10-32 (56 mg), F. 33-35 (72 mg), F. 36-30 (39 mg). F. 40-

51 (60 mg), F52-56 (93 mg) e F. 57-75 (61 mg). A fração F. 57-75 foi analisada por 

CLAE. 

 1 mg da amostra F. 57-75 (61 mg) foi solubilizada em 1 mL de acetonitrila (grau 

CLAE) e filtradas num sistema manual com filtros de 0,45 m. Para o desenvolvimento do 

método foram injetados 20 L da amostra em coluna analítica de fase reversa (LC, 250 X 

4,6 mm;  5 µm), utilizando-se um sistema isocrático de solventes composto por ACN-

MeOH-H2O 88-4-8%, em fluxo de 1 mL/min. Obteve-se o cromatograma seguinte. 
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Figura 91 - Cromatograma de F. 57-75 em ACN-MeOH-H2O 88-4-8% 

 

 

 

  

 Para a coleta do material correspondente aos picos 1-7, o restante da amostra (60 

mg) foi solubilizado em 3 mL de uma mistura de acetonitrila/metanol 1:1 e filtrada 

manualmente com filtros de 0,45m. 200 L dessa solução foram injetados nas mesmas 

condições descritas acima. Foi utilizada uma coluna semi-preparativa de fase reversa (250 

X 10 mm;  5 µm) em fluxo de 4,5 mL/min. Após o término das injeções e coleta do 

material correspondente ao pico 7 (TR = 28,5 min.), o solvente foi removido sob pressão 

reduzida, fornecendo 6 mg de uma resina amarela que foi denominada CM-3. A 

determinação estrutural desse composto encontra-se discutida na página 58 e 59. 

 

5.6.4 - Fracionamento cromatográfico do extrato EtOH das raízes de C. globosa 

 

O extrato EECG (67,8 g) foi adsorvido a 43,80 g de gel de sílica ( 70-230 

m), e acondicionado em uma coluna de vidro (Øint = 7,5 cm) contendo 97,0 g de gel de 

sílica ( 63-200 m). Para a realização da partição foram utilizados os solventes 

diclorometano (100% - 500 mL) e acetato de etila (100% - 500 mL) fornecendo as frações 

FDCM (24,45 g) e FAcEt (3,00 g). 
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5.6.4.1 - Fracionamento cromatográfico da fração FDCM e isolamento de CG-1 e CG-2 

 

A fração FDCM (24,45 g) foi adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e 

acondicionada sobre 104,99 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int 

= 6 cm). FDCM foi fracionada por eluição com uma mistura binária dos solventes 

hexano/acetato de etila nas proporções de 20-80% (200 mL) seguida por adição de acetato 

de etila l00% (100 mL), obtendo-se 28 frações que foram reunidas, após análise em CCD, 

da seguinte maneira: F. 1-5 (712 mg), F. 6-7 (1,26 g), F. 8-12 (1,26 g), F. 13-15 (945 mg), 

F. 16-19 (754 mg), F. 20-22 (1,14 g), F. 23-27 (1,90 g) e F. 28 (6,00 g). 

 A fração F. 23-27 (1,90 g) foi adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e 

acondicionada sobre 21,5187 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro 

(int = 3,5 cm). F. 23-27 foi fracionada por eluição com uma mistura binária dos solventes 

hexano/acetato de etila nas proporções de 50-70% (200 mL) seguida por adição de metanol 

(100mL). Foram obtidas 45 frações que após análise comparativa em CCD, foram reunidas 

nos seguintes grupos de acordo com suas semelhanças: F. 1-4 (12 mg), F. 5-17 (894 mg), 

F. 18-22 (18 mg), F. 26-41 (407 mg), F. 42-45 (8 mg). 

A fração F. 26-41 (408 mg) foi adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e 

acondicionada sobre 7,91 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int = 

2,5 cm). F. 26-41 foi fracionada por eluição com uma mistura binária dos solventes 

hexano/acetato de etila nas proporções de 30-60% (200 mL) seguida por adição de metanol 

(100 mL). Foram obtidas 40 frações que após análise comparativa em CCD, foram 

reunidas nos seguintes grupos de acordo com suas semelhanças: F. 1-10 (12 mg), F. 11-13 

(15 mg), F. 14-24 (192 mg), F. 25-31 (73 mg) e F. 33-40 (25 mg). 

A fração F. 14-24 (192 mg) foi adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e 

acondicionada sobre 12,27 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int 

= 3,5 cm). F. 14-24 foi fracionada por eluição com uma mistura binária dos solventes 

hexano/acetato de etila nas proporções de 20-50% (100 mL) seguida por adição de metanol 

(100 mL). Foram obtidas 42 frações que após análise comparativa em CCD, foram 

reunidas nos seguintes grupos de acordo com suas semelhanças: F. 1-22 (10 mg), F. 23-28 

(129 mg), F. 29-35 (13 mg) e F. 36-42 (9 mg). A fração F. 23-28 foi submetida à análise 

por CLAE. 
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 1,0 mg da amostra F. 23-28 (129 mg) foi solubilizada em 1 mL de 

acetonitrila/metanol (grau CLAE) na proporção 1:1 e filtradas num sistema manual com 

filtros de 0,45 m. Para o desenvolvimento do método foram injetados 20 L da amostra 

em coluna analítica de fase reversa (LC, 250 X 4,6 mm;  5 µm), utilizando um sistema 

isocrático de solventes composto por ACN-H2O 65%, em fluxo de 1,0 mL/min, obtendo-se 

o cromatograma mostrado na figura 95, abaixo. 

 

Figura 92 - Cromatograma de F. 23-28 em ACN-H2O 65% 

 

 

  

  

 Após o desenvolvimento do método, uma parte da amostra foi solubilizada em 5 

mL de uma mistura de acetonitrila/metanol 1:1 e filtrada manualmente com filtros de 

0,45m. 200 L dessa solução foram injetados nas mesmas condições descritas acima. 

Para fins preparativos foi utilizada uma coluna semi-preparativa de fase reversa (LC 250 X 

10 mm;  5 µm) em fluxo de 4,5 mL/min. Após o término das injeções e coleta do 

material referente aos picos 2 e 4, o solvente foi removido sob pressão reduzida. O material 

obtido pela coleta do pico 2 (TR = 8,8 min.) forneceu 6 mg de um sólido amarelo que foi 

denominado CG-1. A determinação estrutural desse composto encontra-se discutida nas 

páginas 69-71.  Por sua vez, o material obtido pela coleta do pico 4 (TR = 15,5 min.) 

forneceu 8 mg de um sólido amorfo esverdeado que foi denominado CG-2. Sua 

determinação estrutural encontra-se discutida nas páginas 78-80. 
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5.6.4.2 - Fracionamento cromatográfico da fração FAcOEt de FDCM e isolamento de 

CG-3 

 

A fração AcOEt (6,0 g) foi adsorvida a gel de sílica ( = 70-230 m) e acondicionada 

sobre 50,56 g de gel de sílica ( = 70-230 m) numa coluna de vidro (int = 6 cm). O 

fracionamento foi feito por eluição com uma mistura binária dos solventes 

diclorometano/acetato de etila nas proporções de 30 (350 mL), 40 (300 mL), 50 (300 mL), 

60 (300 mL) e 80% (300 mL). As frações foram coletadas em erlenmeyers e concentradas 

em evaporador rotativo sob pressão reduzida.   

A fração DCM/AcOEt 30% (1,06 g) foi submetida à cromatografia do tipo “flash”. O 

material foi adsorvido a gel de sílica ( = 40-63 m) e acondicionado a 15,67 g de gel de 

sílica ( = 40-63 m) numa coluna (int = 3,5 cm). A eluição foi realizada com uma 

mistura binária dos solventes diclorometano/acetato de etila 20% obtendo-se 95 frações, as 

quais foram reunidas de acordo com suas semelhanças através de análise por CCD. As 

frações 56-72, anteriormente reunidas foram submetidas à cromatografia líquida de alta 

eficiência.  

 1,0 mg da amostra F. 56-72 (80 mg) foi solubilizada em 1 mL de acetonitrila (grau 

CLAE)  e filltradas num sistema manual com filtros de 0,45 m. Para o desenvolvimento 

do método foram injetados 20 L da amostra em coluna analítica de fase reversa (LC, 250 

X 4,6 mm;  5 µm), utilizando um sistema isocrático de solventes composto por ACN-

H2O 40%, em fluxo de 1,0 mL/min, obtendo-se o cromatograma mostrado na figura 96, 

abaixo. 

Figura 93 - Cromatograma de F. 56-72 em ACN-H2O 40% 

 

 

CG-3 
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 Após o desenvolvimento do método, uma parte da amostra foi solubilizada em 5 

mL de acetonitrila e filtrada manualmente com filtros de 0,45m. 200 L dessa solução 

foram injetados nas mesmas condições do desenvolvimento do método. Para fins 

preparativos foi utilizada uma coluna semi-preparativa de fase reversa (250 X 10 mm;  5 

µm) em fluxo de 4,5 mL/min. Após o término das injeções foi feita a coleta do pico no 

tempo de retenção em 13,5 minutos, o solvente foi removido do material coletado. O 

material obtido forneceu 5,5 mg de um sólido branco que foi denominado CG-3. A 

determinação estrutural desse composto encontra-se discutida nas páginas 87-89.  
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6 - CONCLUSÕES 

 

A investigação química do extrato hexânico das raízes de Cordia multispicata resultou 

no isolamento de três naftoquinonas terpênicas, as Cordiaquinonas B (CM-1) e J (CM-2), 

ambas previamente isoladas no gênero, além da naftoquinona de caráter inédito na literatura 

denominada 6-[10-(12,12,16-trimetil-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-2-ila]-2,3-dihidroxi-1,4-

naftalenodiona.  

Do extrato etanólico das raízes de Cordia globosa foi possível isolar e caracterizar 

três substâncias: duas hidroquinonas meroterpenóides de estrutura pouco comum, 

estabelecidas como (4bE,6Z,8E)-1,4-dihidroxi-9a,10-dihidro-10,12-epoxi-5-

metilbenzo[a]azulen-12-ona e (4bZ,6Z,8E)-1-hidroxi-9a,10-dihidro-4,11:10,12-diepoxi-

benzo[a]-azulen-11,12-diona, ambas relatadas pela primeira vez na literatura, além do éster  

N-benzoil-L-fenilalaninato de N-benzoil-2-amino-3-fenilpropila, o qual apesar de 

amplamente relatado na literatura, foi isolado pela primeira vez no gênero Cordia.  

As naftoquinonas B e J apresentam diversas atividades biológicas, entre elas, 

antifúngica, larvicida e citotóxica. Este fato nos impulsionou a realizar testes biológicos 

quanto à citotoxicidade com a naftoquinona inédita isolada de C. multispicata e com as 

duas hidroquinonas isoladas de C. globosa, uma vez que compostos de natureza quinônica 

normalmente são citotóxicos. As substâncias foram testadas frente três linhagens de células 

tumorais: OVCAR-8 (ovário), SF-295 (glioblastoma) e HCT-116 (cólon). Os ensaios 

realizados demonstraram que as substâncias testadas foram fracamente bioativas na 

concentração testada. 

Os resultados aqui descritos apontam as espécies C. multispicata e C. globosa como 

prolíficas fontes de quinonas meroterpenóides e suas respectivas formas reduzidas, 

mostrando que essas são bioproduzidas particularmente nas raízes 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Silva, A.K.O. 

7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

AFZAL, M.; OBUEKWE, C.; SHUIAB, N.; BARAKAT, H. Photosynthetic pigment 

profile of Cordia myxa L. and its potential in folklore medicinal application. International 

journal of food agriculture and environment, v. 2, p. 114-120, 2007. 

 

AL-SHEHBAZ, I.A. The genera of Boraginaceae in the Southeastern United States. 

Journal of the Arnold Arboretum, v. 1, p. 1-169, 1991. 

 

ANSARULLAH, B.; MARATI, U.; MITESH, D.; NARESH C. L.; RASHEEDUNNISA, 

B.; ANANDWARDHAN, A.; HARDIKAR, A. V.; RAMACHANDRAN, A. V. Oreocnide 

integrifolia: Flavonoids Augment Reprogramming for Islet Neogenesis and β-Cell 

Regeneration in Pancreatectomized BALB/c Mice. Jornal Article, v. 2012, p. 260-467, 

2009.  

 

BANERJI, A.; RAY, R.; Auranamide, a new phenylalanine derivative isolated from Piper 

aurantiacum Wall. Indian Journal Chemical B, v. 20, p. 597, 1981. 

 

BARROSO, G. M.; PEIXOTO, A. L.; COSTA, C. G.; ICHASO, C. L. F.; GUIMARÃES, 

E. F.; LIMA, H. C. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Universidade Federal de 

Viçosa, v. 3, 1991. 

 

BARROSO, I. C. E.; OLIVEIRA, F.; BRANCO, L. H. Z.; KATO, E. T. M.; DIAS, T. G. 

O. Gênero Cordia L.: botânica, química e farmacologia. Revista Lecta, v. 20, n. 1, p. 15-

34, 2002. 

 

BIEBER, L. W.; KREBS, H. C.; SCHAFER, W. Further meroterpenoid naphthoquinones  

from Cordia corymbosa. Phytochemistry, v. 35, n. 4, p. 1027–1028, 1994. 

 

BIEBER, L. W.; MESSANA, I.; LINS, S. C. N.; DA SILVA FILHO, A. A.; CHIAPPETA, 

A. A.; DE-MELLO, J. F. Meroterpenoid naphthoquinones from Cordia corymbosa. 

Phytochemistry, v. 29, p. 1955–1959, 1990. 

 

BINA S. S.; PERWAIZ, S.; BEGUM, S. Two new abietane diterpenes from Cordia 

latifolia. Tetrahedron, v. 62, p. 10087–10090, 2006. 

 

BUTLER, M.S. The role of natural product chemistry in drug discovery. Journal of Natural 

Products, v. 67, p. 2141-2153, 2004. 

 

CARDOZO, M. A. R. Metabólitos especiais isolados dos galhos e folhas de Piptadenia 

gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. (Leguminosae) e das flores de Laseguea erecta Mull. 

Arg. (Apocynaceae). 2006. Dissertação (Mestrado em Química de Produtos Naturais) – 

Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 

2006. 

 

CATALAN, C. A. N.; HELUANI, C. S.; KOTOWICZ, C.; GEDRIS, T. E.; HERZ, W. A 

linear sesquiterpene, two squalene derivatives and two peptide derivatives from Croton 

hieronymi. Phytochemistry, v. 64, p. 625-629, 2003.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Begum%2BR%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Begum%2BR%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Hardikar%2BAA%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ramachandran%2BAV%5bauth%5d
https://scifinder.cas.org/scifinder/references/answers/7035F19FX86F35099X1D1A7A745F593EB94D:704A9D63X86F350B0X5EDD8CCA4E8EF96F1A/1.html?nav=eNpVkL8vQ1EUx09fIwYdyiIixGAQkvsqraqQ0N9tvLyKtiIWudqbtrz37nPvbbWLMGCwGJTFYLCxE3-CxCgsksbOKjG5ryXiTCc5n_PJ95ybd-gS4MICRqd9gfBMLOhfDQUT_ilfxLc6FY_FQtFoOBAPxRMzwcRkWKIbnEHvJq5hZGCrhNKWICXC-t4urz73j0IKuNLQVcNGldQZeP84vWpuEHZ40xzqOW0dKwB1GwAUKSwLGAznc6nM8npaX4nrOdnomfXkcia_lNaTkqB8G3bBLXmXAIXR_wkilBoEW48jbO_p4utDJlj7TWCDw9ecbY_sOJebE5SVUAFzRHkBM8QJqxGGitTEFQsVqGlSC2UpE1mbFOZOri-HzlsPCigaeMxGhhUrFjYWSUPAmCZFqhSpbZHaEakdkdoRqZKc1aDbbDhGLmBAc3KrVVExVK1ibZFiCvNylojZum3LcP3ts5wx-jd-MZ7Xmq_jw87ffo9vUz_z-9hB8-zuNuB2_rrjkZ_yzi9Au-rf8NydIA&key=caplus_1990:529354&title=Meroterpenoid%20naphthoquinones%20from%20Cordia%20corymbosa&launchSrc=reflist&p=1


115 

 

Silva, A.K.O. 

 

CLARK, A. M.; HUFFORD, C. D.; ROBERTSON, L. W. Two metabolites from 

Aspergillus flavipes. Journal of Natural Products, v. 40, p. 146, 1977. 

 

COSTA-LOTUFO, L. V.; MONTENEGRO, R. C.; ALVES, A. P. N. N., MADEIRA, S. 

V. F.; PESSOA, C.; MORAES, M. E. A.; MORAES, M. O. A contribuição dos produtos 

naturais como fonte de novos fármacos anticâncer: estudos no Laboratório Nacional de 

Oncologia Experimental da Universidade Federal do Ceará. Revista Virtual de Química, 

v. 2, p. 47-58, 2010. 

 

DA-SILVA, S. A. S.; SOUTO, A. L.; AGRA, M. F.; DA-CUNHA, E. V. L.; BARBOSA-

FILHO, J. M.; DA-SILVA, M. S.; BRAZ-FILHO, R. A new arylnaphthalene type lignan 

from Cordia rufescens A. DC. (Boraginaceae). Arkivoc, v. 6, p. 54-58, 2004. 

 

DA-SILVA, S. A. S.; RODRIGUES, M. S. L.; AGRA, M. F.; DA-CUNHA, E. V. L.; 

BARBOSA-FILHO, J. M.; DA-SILVA, M. S. Flavonoids from Cordia globosa. 

Biochemical Systematics and Ecology, v. 32, p. 359–361, 2004. 

 

DETTRAKUL, S.; SURERUM, S.; RAJVIROONGIT, S.; KITTAKOOP, P. Biomimetic 

transformation and biological activities of Globiferin, a terpenoid benzoquinone from 

Cordia globifera. Journal of Natural Products, v. 72, p. 861–865, 2009.  

 

DINIZ, J. C.; VIANA, F. A.; OLIVEIRA, O. F.; MACIEL, M. A. M.; TORRES, M. C. M.; 

BRAZ-FILHO, R.; SILVEIRA, E. R.; PESSOA, O. D. L. 
1
H and 

13
C NMR assignments 

for two new cordiaquinones from roots of Cordia leucocephala. Magnetic Resonance in 

Chemistry, v. 47, p. 190–193, 2009. 

 

FACCIONE, M.; FERREIRA, D. T.; BRAZ-FIHO, R.; POMINI, A. M. Synthesis of 

asperphenamate and aurantiamide benzoate for structural revision. Revista 

Latinoamericana de Química, v. 32, p. 7-14, 2004. 

 

FICARRA, R.; FICARRA, P.; TOMMASINI, S.; CALABRO, M. L.; RAGUSA, S.; 

BARBERA, R.; RAPISARDA, A. Leaf extracts of some Cordia species: analgesic and 

anti-inflammatory activities as well as their chromatographic analysis. Farmaco, v. 50, p. 

245-256, 1995. 

 

FREITAS, A. M. M.; MELO, J. I. M.; QUEIROZ, L. P.  Boraginaceae A. Juss. Do 

Arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, Brasil. Iheringia, v. 63, n. 2, p. 257-

262, 2008. 

 

FREITAS, H.P.S.; MAIA, A.I.V.; SILVEIRA, E.R.; MARINHO-FILHO, J.D.; MORAES, 

M.O.; PESSOA, C.; COSTA-LOTUFO, L.V.;  PESSOA, O.D.L.  Cytotoxic 

cordiaquinones from the roots of Cordia polycephala. Journal of the Brazilian Chemical 

Society, v. 23, n. 8, p. 1558-1562, 2012. 

 

HARVEY, A. L.; Natural products in drug discovery. Drug Discovery Today, v. 13, p. 

894, 2008.  

 



116 

 

Silva, A.K.O. 

HERNANDEZ, T.; CANALES, M.; TERAN, B.; AVILA, O.; DURAN, A.; GARCIA, A. 

M.; HERNANDEZ, H.; ANGELES-LOPEZ, O.; FERNANDEZ-ARAIZA, M.; AVILA, G. 

Antimicrobial activity of the essential oil and extracts of Cordia curassavica 

(Boraginaceae). Journal of Ethnopharmacology, v. 111, p. 137–141, 2007. 

 

IOSET, J. R.; MARSTON, A.; GUPTA, M.P.; HOSTETTMANN, K. Antifungal and 

larvicidal meroterpenoid naphthoquinones and a naphthoxirene from the roots of Cordia 

linnaei. Phytochemistry, v. 47, n. 5, p. 729-734, 1998. 

 

IOSET, J. R.; MARSTON, A.; GUPTA, M. P.; HOSTETTMANN, K.  Antifungal and 

larvicidal compounds from the root bark of Cordia alliodora. Journal of Natural 

Products, v. 63, p. 424–426, 2000. 

 

IOSET, J. R.; MARSTON, A.; GUPTA, M. P.; HOSTETTMANN, K. Antifungal and 

larvicidal cordiaquinones from the roots of Cordia curassavica. Phytochemistry, v. 53, p. 

613–617, 2000. 

 

JOLY, A. B. Botânica-Introdução a taxonomia vegetal, 7ª ed., p. 484-487, 1985. 

 

KUROYANAGI, M.; KAWAHARA, N.; SEKITA, S.; SATAKE, M.; HAYASHI, T.; 

TAKASE, Y.; MASUDA, K. Dammarane-type triterpenes from the Brazilian medicinal 

plant Cordia multispicata. Journal of Natural Products, v. 66, p. 1307-1312, 2003. 

 

KUROYANAGI, M.; SEKI, T.; HAYASHI, T.; NAGASHIMA, Y.; KAWAHARA, N.; 

SEKITA, S.; SATAKE, M. Anti-androgenic triterpenoids from the Brazilian medicinal 

plant, Cordia multispicata. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, v. 49, n. 8, p. 954-

957, 2001. 

 

LEITE, K.G. Abordagem taxonômica da família Boraginaceae Juss. Disponível em: 

sisweb.castelobranco.br/pesquisa/v.15/PDFs/2006. Pdf. Acesso em : 05 mai. 2012. 

 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas 

nativas do Brasil. 1ª Ed., São Paulo: Ed. Plantarum LTDA, 1992. 

 

MANNERS, G. D.; JURD, L.; The hydroquinone terpenoids of Cordia alliodora. Journal 

of the Chemical Society, 1977. 

 

MARINHO-FILHO, J. D. B.; BEZERRA, D. P.; ARAÚJO, A. J.; MONTENEGRO, R. C.; 

PESSOA, C.; DINIZ, J. C.; VIANA, F. A.; PESSOA, O. D. L.; SILVEIRA, E. R.; 

MORAES, M. O.; LOTUFO, L. V. C. Oxidative stress induction by (+)-cordiaquinone J 

triggers both mitochondria-dependent apoptosis and necrosis in leukemia cells. Chemico-

Biological Interactions, v. 183, p. 369-379, 2010. 

 

McCORDINKALE, N. J.; BAXTER, R. L.; ROY, T. P.; SHIELDS, H. S.; STEWART, R. 

M.; HUTCHINSON, S. A. Synthesis and chemistry of N-benzoyl-O-[N’-benzoyl-L-

phenylalanyl]-L-phenylalaninol, the major mycelial metabolite of Penicillium canadense. 

Tetrahedron, v. 34, p. 2791, 1978. 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/cpb


117 

 

Silva, A.K.O. 

MEDEIROS, R.;  PASSOS, G. F.;  VITOR, C. E.; KOEPP, J.; MAZZUCO, T. 

L.; PIANOWSKI, L. F.; CAMPOS, M. M.; CALIXTO, J.B. Effect of two active 

compounds obtained from the essential oil of Cordia verbenacea on the acute 

inflammatory responses elicited by LPS in the rat paw. British Journal of Pharmacology, 

v. 151, p. 618-627, 2007.
 

 

MELO, J. I. M.; ANDRADE, W. M. Boraginaceae s.l. A. Juss. em uma área de Caatinga 

da ESEC Raso da Catarina, BA, Brasil. Acta Botanica Brasileira,  v. 21, p. 369-378, 

2007. 

 

MELO, J. I. M.; SILVA, L. C.; STAPF, M. N. S.; RANGA, N. T. Boraginaceae. In: Lista 

de Espécies da Flora do Brasil. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro. - 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB081318. Acesso em: 30 de jun. 2010. 

 

MENEZES, J. E. A.; LEMOS, T. L. G.; SILVEIRA, E. R.; BRAZ-FILHO, R.; PESSOA, 

O. D. L. Trichotomol, a new cadinenediol from Cordia trichotoma. Journal of the 

Brazilian Chemical Society, v. 12, n. 6, p. 787-790, 2001. 

 

MILLER, J. S. A revised treatment of Boraginaceae for Panama. Botanical Garden, v. 75, 

p. 456-521, 1988. 

  

MORI, K.; KAWANO, M.; FUCHINO, H.; OOI, T.; SATAKE, M.; AGATSUMA, Y.; 

KUSUMI, T.; SEKITA, S.; Antileishmanial compounds from Cordia fragrantissima 

collected in Burma (Myanmar). Journal of Natural Products, v. 71, p. 18-21, 2008.  

 

MOIR, M.; THOMSON, R. H. Cordiachromes: A new group of terpenoid quinones from 

Cordia spp Journal of the Chemical Society, 1972. 

 

NAKAMURA, N.; KOJIMA, S.; LIM, Y. A.; MESELHY, R 

.; HATTORI, M.; GUPTA, M. P.; CORREA, M. Dammarane-type triterpenes from cordia 

spinescens. Phytochemistry, v. 4, n. 6, p. 1139-1141, 1997. 

 

NAWAL A. M.; SHAGUFTA, P.; ITRAT, F.; MUHAMMAD, N.; AJAZ, H. Antioxidant, 

anti-glycation and anti-inflammatory activities of phenolic constituents from Cordia 

sinensis. Molecules, v. 16, p. 10214-10226, 2011. 

 

NEWMAN, D.J.; CRAGG, G.M.; SNADER, K.M. Natural products as sources of new 

drugs over the period. Journal of Natural Products, v. 66, p. 1022-1037, 2005. 

 

NEWMAN, D, J.; CRAGG, G. M. Natural Products as Sources of New Drugs over the last 

25 years. J. Nat. Prod., v. 70, p. 461-477, 2007. 

 

PARKS, J.; GYELTSHEN, T.; PRACHYAWARAKORN, V.; MAHIDOL, C.; 

RUCHIRAWAT, S.; KITTAKOOP, P. Glutarimide alkaloids and a terpenoid 

benzoquinone from Cordia globifera. Journal of Natural Products, v. 73, p. 992–994, 

2010. 

 

PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S.; VYVYAN, J. R. Introdução à 

Espectroscopia. 4 ed. (tradução), São Paulo: Ed. Cengage Learning, 2010. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medeiros%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Passos%20GF%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vitor%20CE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koepp%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazzuco%20TL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pianowski%20LF%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campos%20MM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calixto%20JB%5Bauth%5D
http://www.brjpharmacol.org/
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB081318
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/c3/article.asp


118 

 

Silva, A.K.O. 

 

POI, R.; ADITYACHOUDHURY, N. Ocurrence of two rare amides in Medicago 

polymorpha. Indian Journal Chemistry B., v. 25, p. 1245, 1986.. 

 

SANTOS, R. P.; LEMOS, T. L. G.; PESSOA, O. D. L.; BRAZ-FILHO, R.; RODRIGUES-

FILHO, E.; VIANA, F. A.; SILVEIRA, E. R. Chemical constituents of Cordia piauhiensis 

– Boraginaceae. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 16, n. 3B, p. 662-665, 

2005. 

 

SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J. Identificação espectrométrica 

de compostos orgânicos. 7ª Ed. São Paulo: LTC, 2005. 

 

SKEHAN, P.; STORENG, R.; SCUDIERO, D.; MONKS, A.; MCMAHON, J.; VISTICA, 

D.; WARREN, J. T.; BODESCH, H.; KENNEY, S.; BOYD, M. R. New colorimetric 

cytotoxicity assay for anticancer – drug screening. Journal of the National Cancer 

Institute, v. 82, p. 1107-1112, 1990. 

 

STEVENS, K. L.; JURD, L. The structure and synthesis of alliodorin. Tetrahedron, v. 32, 

p. 665-668, 1976. 

 

TALAPATRA, S. K.; PAL, M. K.; MALLIK, A. K.; TALAPATRA, B. Structure and 

synthesis of (-)anabellamide. A new phenylalanine derivate ester amide from Anaphalis 

subumbellata: occurrence of 4’hydroxydehydrokawain. Journal of Natural Products, v. 

46, p. 140, 1983. 

  

TAPONDJOU, L. A.; MITAINE-OFFER, A. C.; SAUTOUR, M.; MIYAMOTO, T.; 

LACAILLE-DUBOIS, M. A. Sphingolipids and other constituents from Cordia 

platythyrsa. Biochemical Systematics and Ecology, v. 33, p. 1293-1297, 2005. 

 

TARODA, N. Taxonomic studies on Brazilian species of Cordia L. (Boraginaceae). 

Philosophy Doctor Thesis, University of Saint Andrews, Saint Andrews, 1984. 

 

TARODA, N.; GIBBS, P. Studies on the genus Cordia L. Boraginaceae in Brazil. An 

outline taxonomic revision of subgenus Myxa taroda. Hoehnea, v. 14, p. 31-52, 1987.  

 

THIRUPATHI, K.; KUMAR, S. S.; RAJU, V. S.; RAVIKUMAR, B.; KRISHNA, D. R.; 

MOHAN, G. K. A review of medicinal plants of the genus Cordia: their chemistry and 

pharmacological uses. Journal of Natural Remedies, v. 8, p. 1–10, 2008. 

 

VIEIRA, I. C. G.; SILVA, J. M. C.; Phenology, fruit set and dispersal of Cordia 

multispicata Cham., an important weed shrub of abandoned pastures in eastern Amazonia. 

Revista Brasileira de Botânica, v. 20, n. 1, p. 51-56, 1997. 

 

VIEIRA, I. C. G.; UHL, C.; NEPSTAD, D. C. The role of the shrub Cordia multispicata 

Cham. as a "succession facilitator" in an abandoned pasture. Vegetatio, v. 115, p. 91-99, 

1994. 

 

VIEIRA, N. C.; ESPINDOLA, L. S.; SANTANA, J. M.; VERAS, M. L.; PESSOA, O. D. 

L.; PINHEIRO, S. M.; ARAÚJO, R. M.; LIMA, M. A. S.; SILVEIRA, E. R. Trypanocidal 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_National_Cancer_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_National_Cancer_Institute


119 

 

Silva, A.K.O. 

activity of a new pterocarpan and other secondary metabolites of plants from Northeastern 

Brazil flora. Bioorganic & Medicinal Chemistry, v. 16, p. 1676–1682, 2008. 

 

VINCENT, V. V.; LAVIE, D.; ZELNIK, R.; AMABILE, K.; MATIDA.; PANIZZA, S. 

Cordialin A and B, two new triterpenes from Cordia verbenacea DC. Journal of 

Chemical Society, v. 1, p. 2697-2700, 1982. 
 

 


