
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÂNICA E INORGÂNICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

 

 

NAYARA CORIOLANO DE AQUINO 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS E CROMATOGRÁFICAS  

NA CARACTERIZAÇÃO DE SEIS TIPOS QUÍMICOS DE  

Myracrodruon urundeuva Fr. Allem (AROEIRA-DO-SERTÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 



 

 

 

NAYARA CORIOLANO DE AQUINO 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS E CROMATOGRÁFICAS  

NA CARACTERIZAÇÃO DE SEIS TIPOS QUÍMICOS DE  

Myracrodruon urundeuva Fr. Allem (AROEIRA-DO-SERTÃO) 

 

 

 

Dissertação de Mestrado submetida à 
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em 
Química, da Universidade Federal do Ceará, 
como requisito parcial para obtenção do título 
de Mestre em Química. Área de concentração: 
Química Orgânica. 
 

Orientador: Prof. Edilberto Rocha Silveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 



 

 

  



 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

À Deus, pelo meu caminho traçado, onde pude conhecer e conviver com algumas 

pessoas que me ajudaram nessa jornada acadêmica. 

À minha família por todo amor, compreensão e apoio em minhas decisões. Ao meu 

namorado, Pedro, que apesar da distância não deixou de expressar todo seu carinho, apoio, 

compreensão, e que com muita paciência me ajudou na formatação da dissertação.  

Ao meu orientador, prof. Edilberto Rocha Silveira, pela orientação, apoio, dedicação, 

lições de vida e principalmente pelas oportunidades, transmissão de conhecimentos e amizade 

que contribuíram, e muito, para a minha formação acadêmica e para o meu crescimento 

pessoal. 

Aos demais professores do curso de Pós-Graduação em Química, pelos ensinamentos 

transmitidos. 

Aos colegas do LAFIPLAM I, II e III, pela ajuda, companheirismo e por tornarem os 

dias de trabalhos mais alegres e agradáveis. 

Às minhas duas amigas Patrícia Coelho e Karísia Barros, pela amizade, paciência, e 

ajuda na correção de apresentações, exame de conhecimentos, projeto, entre várias outras 

coisas, formando-se praticamente minhas co-orientadoras. 

À professora Renata Mendonça pela amizade e ajuda durante o desenvolvimento do 

trabalho. 

À professora Rose Jane Ribeiro, que apesar de não ter sido membro da banca 

examinadora, corrigiu a versão final da minha dissertação.  

Ao Nicolau Saker Neto, pelas inúmeras vezes que pedi para procurar e me enviar 

alguns artigos científicos para a elaboração desta dissertação. 

Aos operadores do CENAUREMN, do Cromatógrafo Gasoso, do Infravermelho e do 

polarímetro, pela obtenção dos espectros e dados físicos das substâncias isoladas. 

Aos funcionários, Lana, Sr. Paulo, Célia e Orlando, pelos serviços prestados.  

Ao professor Marcos Esmeraldo e seus alunos do NEPAU, pelos experimentos 

agronômicos realizados com a aroeira. 

À professora Kalyne, do Departamento de Farmacologia-UFC, e seus alunos pela 

realização dos testes farmacológicos dos extratos de aroeira.  

Ao CNPq, pelo apoio financeiro ao projeto e pelas bolsas concedidas de iniciação 

científica e mestrado. 



 

 

RESUMO 

 

Myracrodruon urundeuva Fr. Allem (Anacardiaceae) é a designação científica 

para a aroeira-do-sertão, uma das plantas cujo uso medicinal é dos mais difundidos na 

população rural no Nordeste do Brasil. O decocto da entrecasca apresenta uso 

etnofarmacológico no tratamento de afecções cutâneas, problemas relacionados com doenças 

respiratórias e urinárias, além de excelente “banho-de-assento” no pós-parto e outros 

problemas ginecológicos. Recentemente a aroeira-do-sertão foi incluída na lista oficial de 

plantas ANVISA, preconizadas pelo uso popular, com potencial uso fitoterápico, mas o 

extrativismo predatório a tem colocado na lista do IBAMA das espécies da caatinga 

nordestina em risco de extinção. Este trabalho tem como objetivo a análise fitoquímica das 

folhas de Myracrodruon urundeuva, visando o detalhamento da composição química volátil, e 

o isolamento dos constituintes não voláteis. As folhas frescas de 52 espécimes silvestres de 

aroeira-do-sertão foram submetidas à extração por hidrodestilação, para obtenção dos óleos 

essenciais. As análises por RMN 1H e CG-MS das diversas amostras de óleos essenciais 

provenientes de folhas de aroeira-do-sertão silvestres permitiu a caracterização de seis 

marcadores quimiotaxonômicos e, em conseqüência de seis diferentes tipos químicos ((E)-β-

ocimeno, (Z)-β-ocimeno, Δ3-careno, α-pineno, mirceno e limoneno) revelando, portanto uma 

variação química intra-específica. Também foram analisados os óleos essenciais das folhas de 

plantas cultivadas, caracterizando-se a constituição química volátil semelhante as plantas 

silvestres. Os extratos aquoso (decocção) e etanólico (maceração) da folhas de aroeira-do-

sertão foram submetidos a testes farmacológicos de citotoxicidade e anti-inflamatório em 

neutrófilo humano, revelando que os extratos não apresentaram citotoxicidade, mas tinham 

potencial anti-inflamatório. O estudo fitoquímico dos extratos resultou no isolamento e 

caracterização de quatro compostos: ácido gálico, galato de metila, ácido quínico e N-metil-

3R*,5R*-di-hidroxi-2-piperidinona, uma lactama inédita na literatura. 

 

Palavras-chave: Myracrodruon urundeuva, Anacardiaceae, aroeira-do-sertão, constituição 

química.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Myracrodruon urundeuva Fr. Alem. (Anacardiaceae) is the scientific designation of “aroeira-

do-sertão”, a tree well dispersed at the northeasttern of Brazil characteristic “caatinga”, whose 

medicinal use is widespread throughout the rural population. The inner trunk bark decoction 

is ethnopharmacologically used to treat cutaneous affections, urinary and respiratory diseases, 

as an aseptic bath postpartum, and as a remedy to other gynecological problems. Recently, 

“aroeira-do-sertão” has been included by ANVISA, in the official list of plants with reputed 

folk medicinal use having potential for phitoterapic exploration. On the hand, due to its 

predatory extractivism, it has also been included in the IBAMA list of native species under 

extinction threat. This work has as the main objective the phytochemical analysis of the leaves 

of “aroeira-do-sertão” seeking for scientific details about the volatile chemical composition as 

well as the non-volatile constitution. Fresh leaves of 52 wild “aroeira-do-sertão” specimens 

were submitted to hydrodistillation. Analyses by 1H NMR and GC-MS of all oil samples 

permited the characterization of six chemomarkers and, in consequence, the characterization 

of six “aroeira-do-sertão” chemotypes: (E)-β-ocimene (Z)-β-ocimene, Δ3-carene, α-pinene, 

myrcene and limonene. The volatile composition of oil samples from leaves of 43 cultivated 

“aroeira-do-sertão” revealed the same type of behavior for young plants. Both the aqueous 

(obtained by decoction) and the ethanol (by maceration) extracts from leaves of “aroeira-do-

sertão” were submitted to pharmacological assays showing no cytotoxic effect, but 

antiflammatory potential. The phytochemical analysis of both extracts, using spectroscopic 

and chromatographic techniques, lead to the isolation and characterization of gallic acid, 

methyl gallate, quinic acid and the unknown N-methyl-3R*, 5R*-dihydroxy-2-piperidinone 

 

Keyword: Myracrodruon urundeuva, “aroeira-do-sertão”, Anacardiaceae, chemical 

constitution.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Myracrodruon urundeuva Fr. Allem. (Sinonímia: Astronium urundeuva) é a 

designação científica para a aroeira-do-sertão, uma árvore de grande porte, com tronco alto, 

linheiro, às vezes com mais de 1 m de diâmetro, encimada por larga copa, formada por ramos 

flácidos (BRAGA, 2001). 

Figura 1 - Aroeira-do-sertão em seu habitat natural, durante o período chuvoso (A) e no 
período de estiagem (B) (Fotos: Edilberto. R. Silveira). 
 

 
 

Esta espécie, pertencente à família Anacardiaceae, ocorre na caatinga e matas 

secas, desde o Ceará até os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, especialmente no lado 

oeste dos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e sul dos estados do Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso e Goiás, sendo mais frequente no Nordeste. No estado do Ceará é encontrada 

com muita freqüência em vários municípios sertanejos (LORENZI, 2000).  

O nome aroeira é uma simplificação do vocábulo araroeira, que deriva de arara, 

com acréscimo da terminação eira (lugar), isto é, árvore da arara, por ser uma planta em que 

de preferência essa ave pousa e vive. Esta planta também recebe o nome de urundeuva, 

aroeira-preta, aroeira-do-campo, ou simplesmente aroeira (BRAGA, 2001). 

O uso medicinal desta espécie é um dos mais difundidos na população rural e 

metropolitana da região Nordeste do Brasil, principalmente no Ceará (VIANA, BANDEIRA, 

MATOS, 2003). De acordo com Matos, o decocto (cozimento) da entrecasca apresenta uso 

(B) (A) 
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etnofarmacológico no tratamento de afecções cutâneas, problemas relacionados com doenças 

respiratórias e urinárias, além de excelente “banho-de-assento” no pós-parto e outros 

problemas ginecológicos (MATOS, 2002). 

O estudo farmacológico pré-clínico do extrato-aquoso da entrecasca, bem como 

do extrato hidroalcólico e, especialmente, do extrato obtido com acetato de etila a partir da 

entrecasca, mostraram significante efeito antiinflamatório, antiulcerogênico e cicatrizante; o 

extrato aquoso mostrou nível baixo de toxicidade em ratos por via oral, excetos em ratas 

prenhas quando administrado por longo tempo. Os resultados destes estudos e observações 

clínicas permitem recomendar seu uso oral como antiinflamatório e cicatrizante, indicado no 

tratamento de ferimentos, infeccionados ou não, na pele, nas gastrites, úlcera gástrica, 

cervicite, vaginites e hemorroidas (BANDEIRA, 2002).  

Ensaio clínico farmacológico com a entrecasca de aroeira-do-sertão para avaliar a 

eficácia no tratamento por via oral de úlcera péptica e por via local de cervicite e ectopia, 

gerou as preparações farmacotécnicas designadas de “elixir de aroeira” e “creme vaginal de 

aroeira”. Os resultados clínicos mostraram-se promissores e as formulações citadas passaram 

a ser utilizadas nas unidades de apoio social farmacêutico, instaladas em comunidades 

públicas e privadas pelo Projeto Farmácias Vivas da UFC e por outros Programas de 

Fitoterapia aplicada à Saúde Pública (BANDEIRA, 2002). Recentemente a aroeira-do-sertão 

foi incluída na lista oficial da ANVISA de plantas, preconizadas pelo uso popular, com 

potencial uso como fitoterápicos. 

Além do uso medicinal, as cascas de aroeira-do-sertão por apresentar elevado teor 

de taninos é aproveitada na indústria de curtume, a resina amarelo-clara, proveniente das 

lesões da casca, é medicamento de larga aplicação entre os sertanejos como tônico e nos 

mesmos casos em que se usam as cascas, as folhas maduras passam por forrageiras. A sua 

madeira de cerne escuro, com veios claros, dura, difícil de ser lavrada, é usada na construção 

civil, esteios, dormentes, moendas de engenho, vigamentos, postes, obras hidráulicas, quase 

imputrescível ao contato ao chão (BRAGA, 2001).  

Devido à exploração predatória como matéria prima para a produção de 

fitoterápicos (elixir, enema, creme vaginal), cosméticos (sabonetes sólidos e líquidos, 

shampoos, etc.) e madeiras, a aroeira-do-sertão foi colocada na lista do IBAMA das espécies 

da caatinga nordestina em risco de extinção (IBAMA, 1989). 

A aroeira-do-sertão vem sendo alvo de estudo há muito tempo. O seu vasto uso 

medicinal e risco de extinção despertou vários grupos de pesquisa a estudarem as atividades 
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farmacológicas e biológicas que esta espécie apresenta, a tentarem isolar os seus possíveis 

princípios ativos, além de maneiras de reflorestamento. 

Pesquisa realizada no Scifinder Scholar® utilizando as palavras chaves 

“Myracrodruon urundeuva” e “Astronium urundeuva”, e no site de busca Google utilizando 

as palavras: “Myracrodruon urundeuva teses e dissertações”, permitiu encontrar diversos 

trabalhos científicos, teses e dissertações de várias áreas de concentrações.  

Os trabalhos publicados com a espécie relatando atividades farmacológicas 

representam mais de 50%, seguido dos trabalhos que abordam aspectos químicos e 

agronômicos. Dentre os trabalhos que abordam estudos químicos, a maioria relata estudos 

com a parte da planta usada na medicina popular e aborda principalmente a caracterização de 

taninos (QUEIROZ et al., 2002) (MONTEIRO et al., 2005, 2006), polifenóis eligninas 

(MORAIS et al., 1999), caracterização e isolamento de metabólitos secundários 

(BANDEIRA, 2002). Somente três trabalhos relatam estudos com as folhas, sendo dois com 

óleos essenciais (MAIA et al., 2002)(BANDEIRA, 1993), em que são relatados resultados 

diferentes. O outro mostra caracterização microquímica dos metabólitos secundários 

(MATOS, 2009) presentes nas folhas. Não foram encontrados trabalhos realizados com as 

raízes. 

Este trabalho tem como objetivo a análise fitoquímica das folhas de 

Myracrodruon urundeuva, visando uma análise mais detalhada da composição química 

volátil, pois a literatura apresenta resultados distintos, e o isolamento dos constituintes não 

voláteis, presentes no decocto e extrato etanólico das folhas. 
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1.1 Óleos essenciais 

Óleos essenciais são misturas líquidas complexas, de substâncias lipofílicas e 

voláteis dotadas de aroma forte, quase sempre agradável, obtidas do metabolismo secundário 

de plantas e animais. Nas plantas o óleo essencial assume diferentes papéis, principalmente 

em função do órgão onde for produzido. Normalmente os óleos contidos nas folhas, raízes e 

cascas estão associados à sobrevivência da planta, atuando na defesa contra microrganismos, 

como fungos e bactérias. Já os óleos essenciais produzidos nas flores têm primariamente a 

função de atrair agentes polinizadores, como pássaros e insetos (SIMÕES et al., 2010). Neste 

processo, quando insetos, morcegos e pássaros visitam flores para se alimentarem do pólen, 

eles usualmente polinizam as flores (ARAUJO, LORDELLO, MAIA, 2001). 

As plantas ricas em óleos essenciais são as angiospermas dicotiledôneas, tais 

como as das famílias Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, entre outras. 

Dependendo da família, os óleos voláteis podem ocorrer em estruturas secretoras 

especializadas. Embora todos os órgãos de uma planta possam acumular óleos voláteis, sua 

composição pode variar segundo a localização. Além disso, a composição química do óleo 

pode variar significativamente com a época de coleta, condições climáticas e do solo 

(SIMÕES et al., 2010). 

“A composição química do óleo essencial de uma planta é determinada 

geneticamente, sendo geralmente específica para um determinado órgão e característica para 

seu estágio de desenvolvimento. A ocorrência de quimiotipos ou raças químicas é frequente 

em plantas ricas em óleos essenciais; seria aqueles vegetais botanicamente idênticos, mas que 

diferem quimicamente” (SIMÕES et al., 2010). 

Os compostos terpênicos voláteis, monoterpenos (C-10) e sesquiterpenos (C-15), 

são os principais constituintes dos óleos essenciais. Os arilpropanóides não são constituintes 

muito comuns nos óleos essenciais, embora existam espécies que produzem essas substâncias 

em quantidades importantes.  
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1.2 Biossíntese dos terpenos 

Os terpenos formam uma grande e estruturalmente diversa família de produtos 

naturais. Eles podem ser hidrocarbonetos ou podem conter oxigênio e serem alcoóis, cetonas 

ou aldeídos. 

Após análise de um grande número de terpenos, os químicos orgânicos 

perceberam que os mesmos continham átomos de carbono em um número múltiplo de 5. 

Investigações posteriores mostraram que as estruturas estão de acordo com a suposição de que 

foram feitas pela junção de unidades de isopreno (2-metil-1,3-butadieno), usualmente de 

forma cabeça-cauda (a terminação ramificada do isopreno é chamada de cabeça e a 

terminação não ramificada de cauda) (BRUICE, 2006). 

 

Os terpenos são classificados de acordo com o número de carbonos que contêm: 

hemiterpenos (C5), monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), triterpenos 

(C30) e tetraterpenos (C40) (DEWICK, 2001). 

 A substância usada na biossíntese dos terpenos na verdade não é o isopreno, mas 

sim o difosfato de isopentenila e o difosfato de dimetilalila, que por sua vez, origina-se a 

partir do ácido mevalônico (BRUICE, 2006; SIMÕES et al., 2010). 

 O ácido mevalônico, formado a partir de duas moléculas de acetilcoenzima A, é o 

precursor das duas unidades básicas dos terpenos, o difosfato de isopentenila (IPP) e o 

difosfato de dimetilalila (DMAPP). A rota do ácido mevalônico é apresentada na Figura 2. O 

ácido mevalónico é difosfatado por duas unidades de ATP originando o difosfato de 

mevalonila, o qual sofre descarboxilação com a participação de outra molécula de ATP, 

originando o difosfato de isopentenila (IPP). O DMAPP é formado por isomerização da 

ligação dupla do IPP (DEWICK, 2001). 

 

 

Cauda 

Cabeça 

 
 

Cauda 

Cabeça 



20 

 

Figura 2 - Esquema darota do ácido mevalônico na biossíntese do difosfato de isopentenila (IPP) e do difosfato 
de dimetilalila, adaptado de Dewick, 2001. 

 

A combinação do DMAPP e IPP gera o difosfato de geranila (GPP) (Figura 3), a 

partir do qual se formam os monoterpenos, e que dá origem também ao difosfato de farnesila 

que, por sua vez, origina sesquiterpenos e o difosfato de geranilgeranila que é precursor dos 

diterpenos (DEWICK, 2001). 

Figura 3 - Formação do difosfato de geranila (GPP). 

 

A biossíntese dos monoterpenos (Figura 4, p. 22) tem início com a ionização do 

difosfato de geranila (GPP) (1) formando o cátion linalílico (2). A isomerização do GPP (1), 

obtida com a migração do grupamento difosfato do C1 para o C3, resulta no difosfato 
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linalílico (LPP) (3). A subseqüente rotação da ligação C3-C4 e ionização resultam no isômero 

do cátion linalílico (4), a desprotonação do carbono C4, leva à obtenção do E-β-ocimeno (5). 

A rotação da ligação C2-C3 do difosfato linalílico (3) e ionização resultam no 

isômero do cátion linalílico (6), que difere do primeiro por apresentar características espaciais 

favoráveis à ciclização molecular. Desta forma, além de formar o Z-β-ocimeno (7) e o 

mirceno (8), pela perda de próton no C4 e C10, respectivamente, a ciclização do isômero do 

cátion linalílico (6), entre C1 e C6, conduz ao cátion α-terpinílico (9), um intermediário chave 

da biossíntese dos monoterpenos cíclicos (BARROS, 2009). 

A desprotonação do C8 do cátion α-terpinílico (8) favorece a produção do 

limoneno (9). A ciclização eletrofílica do cátion α-terpinílico (8) gera o cátion pinílico (10), 

desprotonação do cátion pinílico no C4 conduz ao α-pineno (11). A perda de um próton do 

carbono C5 do cátion α-terpinílico (8) resulta na formação do Δ3-careno (12). 
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Figura 4 - Biossíntese dos monoterpenos: Z-β-ocimeno, E-β-ocimeno, mirceno, limoneno, α-pineno e Δ3-careno. 
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1.3 Modos de extração de óleos essenciais 

Uma planta produz óleos essenciais em vários órgãos. Denominam-se tricomas as 

“bolsas” onde fica encapsulado o óleo essencial na planta. Estes tricomas são rompidos 

naturalmente pela espécie vegetal, liberando o óleo essencial. Os tricomas também são 

rompidos durante os processos intencionais de extração do óleo essencial 

(WOLFFENBÜTTEL, 2007). Existem inúmeros processos industriais e artesanais de 

extração, alguns deles são: 

Arraste com vapor d’água: na extração por arraste com vapor de água, a amostra seca é 

colocada em um recipiente através do qual se faz passar uma corrente de vapor de água. As 

substâncias voláteis são arrastadas em uma mistura em fase gasosa, e são conduzidas a um 

condensador onde voltam ao estado líquido, sendo recolhidas em um separador. O óleo 

essencial, imiscível em água e em geral, menos denso que esta, é separado na camada superior 

do sistema bifásico, sendo separado da água condensada por decantação (CRAVEIRO et al., 

1981). O arraste com vapor de água é utilizado em muitos países na extração industrial de 

óleos essenciais. Entre as vantagens da extração com arraste com vapor de água, encontram-se 

o baixo custo do vapor de água. (BANDONI, 2002). 

 

Hidrodestilação: é o método mais utilizado e o método de referência para a extração e análise 

dos óleos essenciais. Uma suspensão do material vegetal em água é levada à ebulição sendo o 

óleo essencial arrastado pelo vapor de água. Nesta técnica o material vegetal encontra-se 

sempre em contato com a água. Para extrações por hidrodestilação no laboratório, um 

aparelho tipo Clevenger é utilizado para condensar o vapor e coletar o óleo essencial. Embora 

a técnica seja utilizada como referência para estudos da composição dos óleos essenciais, 

apresenta as desvantagens de que alguns componentes são suscetíveis à hidrólise ou 

polimerização (BANDONI, 2002). 

Extração com solventes: solventes orgânicos são usados para extrair os óleos do material 

vegetal. A amostra seca é colocada em contato com o solvente, solubilizando-se tanto a 

essência como outras substâncias não voláteis como graxas, ceras, etc. Este tipo de extração é 

utilizado em experimentos de laboratório e em nível industrial, obtendo-se óleo, resinas e 

aromas (BANDONI, 2002). 
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Enfleurage: é utilizada geralmente para extrair essências de flores. A essência é solubilizada 

em graxas, gorduras (vegetais ou animais) e ceras, por contato do material. No processo é 

obtida uma mistura do óleo essencial com a gordura a qual é separada por dissolução em 

álcool absoluto. Esta técnica apresenta baixo rendimento e dificuldade na separação do óleo 

essencial do óleo extrator, fazendo o custo de extração elevado. Por esta razão os óleos 

essenciais extraídos por esta técnica apresentam valores altos (BANDONI, 2002). 

Extração com Fluídos Supercríticos: esta técnica utiliza as propriedades dos fluídos 

supercríticos para facilitar a extração de substâncias orgânicas de amostras sólidas. Um fluido 

supercrítico é uma substância cuja temperatura e pressão se encontra acima de seus valores 

críticos, pelo qual apresenta características próprias de gases e líquidos que favorecem a 

solubilização de diferentes substâncias. Entre as características dos fluidos supercríticos que 

favorecem a extração de outras substâncias encontram-se a alta densidade, baixa viscosidade e 

baixa tensão superficial, conseguindo penetrar e se difundir melhor na matriz da amostra. No 

sistema extrator, o fluido supercrítico é gerado submetendo uma alta pressão por meio de uma 

bomba, sendo logo introduzido a uma célula de extração com a amostra, aquecida a 

temperatura superior à temperatura crítica do solvente. Depois de transcorrido o tempo de 

extração, uma válvula é aberta e o material extraído é coletado em um solvente. Quando é 

utilizado CO2 como extrator, este é liberado em forma gasosa (BANDONI, 2002). 

A relativa instabilidade das moléculas que constituem os óleos voláteis torna 

difícil sua conservação. As possibilidades de degradação são inúmeras e para evitar a 

deterioração e a reduçãodo valor comercial dos óleos voláteis, estes devem ser guardados 

dessecados, com Na2SO4anidro, e livres de impurezas insolúveis. Deve-se acondicionar o óleo 

em embalagem neutra e âmbar, hermeticamente fechada e estocada a baixas temperaturas ou 

de preferência em atmosfera de nitrogênio (SIMÕES et al., 2010). 
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1.4 Métodos de análises de óleos essenciais 

O desenvolvimento de técnicas instrumentais de análise e o acoplamento com 

sistemas computadorizados têm facilitado a análise dos óleos essenciais. Até a primeira 

metade do século XX a análise constituía um processo muito longo já que era necessário 

isolar e purificar cada componente dos óleos essenciais para determinar a estrutura por 

métodos químicos tradicionais. Na atualidade, as técnicas usadas na análise dos óleos 

essenciais são as seguintes: técnicas cromatográficas de alta resolução, como cromatografia 

em fase gasosa com coluna capilar; técnicas espectrométricas, como espectrometria de massa 

(EM), espectroscopia no infravermelho (IV) e espectroscopia de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN); Sistemas cromatográficos acoplados a técnicas espectrométricas, como 

cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massa (CG-EM) e cromatografia 

em fase gasosa acoplada a espectroscopia no infravermelho (CG-IVTF) (BANDONI, 2002). 
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1.5 Considerações botânicas 

Myracrodruon urundeuva Fr. All, é uma árvore de tronco alto, com cerca de 10-

15 m de altura, podendo atingir mais de 1 m de diâmetro. Tem a copa larga formada por 

ramos subdecubentes, que portam folhas alternadas, imparipenadas, com 5-7 pares de folíolos, 

ovado-obtuso, pubescentes em ambas as faces, medindo cerca de 5 cm de comprimento. É 

uma planta dióica. As flores masculinas são pequenas, dispostas em grandes panículas, 

pendentes, pardacentas até purpura, com pelos brancacentos. O ramo florífero da planta 

feminina apresentam sépalas mais claras, com cerca de 5 mm de comprimento. Os frutos são 

drupáceos, com cerca de 0,5 cm de diâmetro, globoso-ovais, nigrescentes e curtamente 

apiculados (MARTIUS, 1876). 

 

Figura 5 - Prancha revelando as características botânicas de Myracrodruon urundeuva 
 (Adaptado de MARTIUS, 1876). 
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1.6 Óleos essenciais em Anacardiaceae 

A família Anacardiaceae é representada por 76 gêneros e cerca de 600 espécies, 

encontradas, nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. No Brasil ocorrem 14 gêneros e 

cerca de 45 espécies, encontradas principalmente no norte e nordeste (LAWRENCE, 1984).  

Diversas Anacardiaceae têm importância econômica por fornecerem frutos 

comestíveis, madeiras úteis ou espécies ornamentais. Do fruto do cajueiro (Anacardium 

occidentale L.) obtém-se a castanha de caju, enquanto o pedicelo floral espessado (hipocarpo 

ou fruto acessório) é comercializado in natura. Outros frutos de importância comercial ou 

regional incluem a manga (Mangifera indica L.), os cajás (Spondias spp.), o umbu 

(Spondiastuberosa Arruda) e a seriguela (Spondias purpurea L.). Schinus terebinthifolius 

Raddi, Schinus molle L. e Rhus succedanea L. são exemplos de plantas utilizadas na 

ornamentação de ruas e praças. Entre as espécies que apresentam madeira de boa qualidade 

estão o gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.), o guaritá (Astronium 

graveolens Jacq.), a aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão), a aroeira-brava (Lithrea 

molleoides (Vell.) Engl.) e a braúna (Schinopsis brasiliensis Engl.) (SOUZA, LORENZI, 2005).  

A maioria dos trabalhos publicados sobre Anacardiaceae se refere ao valor 

alimentício dos seus frutos. Trabalhos relacionados com a composição química dos óleos 

essenciais das folhas de algumas espécies também são descritos, como apresentado na Tabela 

1, p. 28. 

De acordo com a literatura encontrada e apresentada na Tabela 1, os principais 

constituintes dos óleos essenciais de Anacardiaceae relatados nas 11 espécies selecionadas são 

os monoterpenos α-pineno, limoneno, (E)-β-Ocimeno, mirceno e o sesquiterpeno trans-

cariofileno. Nesses trabalhos selecionados o processo de extração por hidrodestilação é o mais 

utilizado nas extrações dos óleos essenciais. A composição química volátil para as espécies 

Anacardium occidentale, Anacardium humile,Cotinus coggygria foi relatada por mais de um 

autor, onde os mesmos apresentaram diferentes resultados. 
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Tabela 1 - Óleos essenciais de espécies de Anacardiaceae. 

Espécies 
(Nome popular) 

Constituintes principais 
dos óleos essenciais 

Parte da planta/ 
Método de extração 

Referência 

Anacardium 
occidentale 
(Cajueiro) 

Limoneno (85,9%) 
trans-Cariofileno (1,7%) 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

MORONKOLA, 
KASALO, 

EKUNDAYOO, 2007 

(E)-β-Ocimeno (28,8%) 
α-Copaeno (13,6%) 

Folhas secas/ 
hidrodestilação 

MAIA et al., 
2000 

trans-Cariofileno (15,4%) 
Germacreno D (11,5%) 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

MONTANARI et al., 
2012 

Anacardium 
humile 

(Cajueiro-do-
campo) 

trans-Cariofileno (31,2%) 
α-Pineno (22,4%) 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

MONTANARI et al., 
2012 

α-Bulneseno (8,6%) 
δ-Cadineno (7,5%) 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

WINCK et al., 
2010 

Astronium 
graveolens 
(Guaritá) 

(E)-β-Ocimeno (40,1%)  
Mirceno (17,0%) 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

BURBANO, CELIS, 
PINO, 
2010 

Astronium 
fraxinifolium 

(Gonçalo-alves) 

(E)-β-Ocimeno (44,1%) 
α-Terpinoleno (15,2%) 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

MONTANARI et al., 
2012 

Cotinus 
coggygria 

(Árvore-do-fumo) 

Limoneno (48,5%) 
(Z)-β-Ocimeno (27,9%) 

Folhas secas/ 
hidrodestilação 

DEMIRCI, BASER 
2003 

Sabineno (24,2% ) 
Mirceno (14,0%) 

Folhas secas/ 
hidrodestilação 

TZAKOU, BAZOS  
2005 

Lithraea 
molleoides 

(Aroeira-brava) 

Limoneno (89,9%) 
α-Pineno (3,48) 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

SHIMIZU et al.,  
2006 

Mangifera 
indica 

(Mangueira) 

 Cipereno (37,7%) 
trans-Cariofileno (16,4%) 
 
Cipereno (31,2%) 
α-Terpinoleno (26,1%) 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

 
Folhas frescas/ 

Microextração em 
fase sólida 

GEBARAA et al., 
 2011 

Pistacia 
lentiscus 

(Lentisco) 

α-Pineno (17,4%) 
Terpinen-4-ol (12,2%). 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

DOUISSA et al.,  
2005 

Pistacia 
mutica 

α–Pineno (25,2%) 
Mirceno (9,99%) 

Folhas secas/ 
hidrodestilação 

MOGHTADER, 2010 
 

Schinus 
molle 

(Aroeira-salsa) 

δ-Cadineno (11,3%)  
α-Cadinol(10,8%) 

Folhas frescas/ 
hidrodestilação 

DEVECI et al.,  
2010 

α-Pineno (35,3%) 
Limoneno (32,21%) 

Folhas secas/ 
hidrodestilação 

PAWLOWSKI et al., 
2012 

Schinus 
terebinthifolius 

(Aroeira-da-praia) 

α-Pineno (31,5) 
(E)-β-Ocimeno (12,3%) 

Folhas secas/ 
hidrodestilação 

PAWLOWSKI et al., 
2012 
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1.7 Quimiotipos 

 
Quimiotipos ou raças químicas são aqueles vegetais botanicamente idênticos, mas 

que diferem quimicamente, a ocorrência é frequente em plantas ricas em óleos voláteis;” 

(SIMÕES et al., 2010). 

Uma planta para se adequar ao clima, tipo de solo, altitude e outras condições de 

uma determinada região, é capaz de modificar a sua estrutura sem afetar de maneira 

significativa o seu fenótipo – que são todas as características visíveis de um organismo. Isto 

quer dizer que uma planta, com o objetivo de se adaptar a um ambiente particular, pode dar 

origem a uma variedade quimicamente nova, com propriedades morfológicas idênticas ou 

muito semelhantes àquelas da mesma espécie (AZAMBUJA, 2009).  

Os quimiotipos, então, referem-se a esta variedade ou raça química da planta. Esta 

classificação é de grande importância para as plantas uma vez que isto afeta diretamente seus 

princípios ativos, e consequentemente, todas as suas propriedades (AZAMBUJA, 2009). 

Isto implica, por exemplo, que uma espécie que produz diferentes composições 

químicas de óleos essenciais, terá finalidades terapêuticas totalmente diferentes conforme sua 

composição química. 

Na tabela abaixo são apresentadas três espécies que distinguem-se em três tipos 

químicos, com os seus respectivos marcadores quimiotaxonômicos. 

Tabela 2 - Espécies que apresentam tipos químicos diferentes. 

Espécies 

(Família) 

Marcadores 

quimiotaxonômicos 
Referência 

Lippia alba 

(Verbenaceae) 

Citral 

Mirceno 

Limoneno 

BROWN et al., 2002. 

Zataria multiflora 

(Labiata) 

Carvacrol 

Timol 

Linalool 

ZOMORODIAN et al., 

2011. 

Thymus  hyemalis 

(Lamiaceae) 

Carvacrol 

Timol 

Linalool 

Borneol 

SAEZ, 1995. 
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2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

2.1 Constituintes voláteis de Myracrodruon urundeuva 

2.1.1 Composição química do óleo essencial das folhas de Myracrodruon urundeuva: 

 

Pesquisa realizada no Scifinder Scholar® e no site de busca Google, sobre os 

constituintes voláteis das folhas de Myracrodruon urundeuva revelou diferentes composições 

químicas.  

No estudo da constituição volátil das folhas, realizado por Bandeira 1993, foram 

identificados, por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, 16 compostos 

sendo o principal constituinte o sesquiterpeno, trans-cariofileno (38,6%) (Tabela 3). A 

extração dos constituintes foi realizada por hidrodestilação, a partir de 1 Kg de folhas 

trituradas, obtendo-se menos de 0,1 mL de óleo essencial (BANDEIRA, 1993). 

 Nas análises dos óleos essenciais das folhas de aroeira-do-sertão realizadas por 

Maia 2002, para dois espécimes diferentes, um coletado no Maranhão e outro em Tocantins, 

as constituições químicas dos óleos apresentaram o monoterpeno Δ3-careno como composto 

majoritário, com 78,1% e 56,3%, respectivamente (Tabela 3). A extração foi feita por 

hidrodestilação com as folhas secas, obtendo-se 0,2% de rendimento em ambas as análises 

(MAIA et al., 2002). 
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Tabela 3 – Componentes químicos dos diferentes óleos essenciais de folhas de aroeira-do-sertão segundo Maia (2002) e 
Bandeira(1993). 

Constituintes 
Maia 

Bandeira 
Amostra 1 Amostra 2 

α-Pineno 0,6 5,5 0,6 
β-Pineno - 0,2 - 
Mirceno 1,1 1,8 - 
Δ3-Careno 78,1 56,3 10,8 
α-Terpineno 0,5 0,3 - 
p-Cimeno - 0,6 - 
Eugenol - - 5,5 
Silvestreno 0,5 - - 
Limoneno 3,3 11,7 - 
(Z)-β-Ocimeno - 3,3 - 
(E)-β-Ocimeno 0,4 7,9 - 
γ-Terpineno 0,1 0,1 - 
p-Menta-2,4(8)-dieno 0,8 0,6 - 
Terpinoleno 5,3 3,8 6,9 
p-Cimeneno 0,1 0,2 - 
Linalol 0,1 - 1,4 
Óxido de cis-Limoneno 0,1 0,2 - 
Terpinen-4-ol - 0,1 - 
p-Cimen-8-ol - 0,1 - 
Terpinen-4-ol - 0,1 - 
p-Cimen-8-ol - 0,1 - 
Burato de (Z)-3-Hexenil - - - 
α-Terpineol - 0,1 - 
Citronelal - - 0,6 
Timol - 0,1 - 
α-Cubebeno - 0,1 - 
α-Ylangeno - 0,1 - 
α-Copaeno 0,3 0,1 - 
β-Elemeno 0,2 - 6,6 
β-Cariofileno 0,4 2,4 36,6 
Tujopseno - - 1,0 
Aromadendreno 0,3 0,4 - 
α-Humuleno 0,2 0,3 3,6 
allo-Aromadendreno - 0,1 - 
β-Maalieno - - 1,8 
γ-Muuroleno 0,5 0,3 - 
Germacreno D 0,6 0,3 - 
β-Selineno 0,7 0,1 - 
α-Selineno - 0,5 - 

Viridifloreno 0,4 - - 
δ-Elemeno - - 1,9 
Biciclogermacreno 0,9 0,3 - 
α-Muuroleno 0,1 0,1 - 
γ-Cadineno 0,8 0,6 - 
δ-Cadineno 0,8 0,6 0,9 
β-Sesquifelandreno - 0,1 - 
trans-Calameneno 0,2 - - 
Cadina-1,4-dieno 0,1 - - 
α-Cadineno 0,3 - - 
Selina-3,7(11)-dieno 0,3 - - 
α-Calacoreno - - - 
Germacreno B 0,5 - 6,0 
Nerolidol - - 0,9 
Espatulenol 0,1 0,2 - 
Óxido de Cariofileno  - 0,2 - 
Globulol 0,2 0,2 - 
Dilapiol 0,2 - - 
1-epi-Cubenol - - - 
Cubenol - 0,2 - 
α-Muurolol 0,2 - - 
α-Cadinol 0,2 0,2 - 
Selin-11-en-4α-ol 0,1 - - 
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2.2 Constituintes não-voláteis de Myracrodruon urundeuva 

 

A literatura relata poucos trabalhos de isolamento dos constituintes não-voláteis 

presentes em Myracrodruon urundeuva. 

Estudo químico-farmacológico realizado por Bandeira (2002), a partir do extrato 

acetato de etila, resultou no isolamento e identificação das chalconas diméricas urundeuvina 

A (1) (entrecasca e cerne da planta adulta; caule e órgão subterrâneos dos brotos), 

urundeuvina B (3) (entrecasca e cerne da planta adulta; caule e órgão subterrâneos dos 

brotos), urundeuvina C (2) (entrecasca da planta adulta) e matosina (4) (órgãos subterrâneos 

dos brotos). Nas folhas foram identificados outros flavonóides como, quercetina (5), 

aromadendrinol (6) e o biflavonóide agasthiflavona (7). E no cerne foram identificados o β-

sitosterol (8) e o glicosídeo do β-sitosterol (9) (Figura 6, p. 33).  

As chalconas urundeuvina A, B e C apresentaram efeitos anti-inflamatórios, 

analgésicos e antioxidantes (VIANA, 2003), e podem ser utilizadas no tratamento da 

conjuntivite alérgica (ALBUQUERQUE, 2011). As substâncias também podem apresentar 

vantagens, juntamente com outras terapias, em lesões neurodegenerativas, tais como a Doença 

de Parkinson (NOBRE et al., 2009).  

A análise do extrato etanólico das sementes realizada por Souza, resultou no 

isolamento do m-pentadecadienil-fenol (10) (Figura 6, p. 33), o mesmo apresentou uma 

potente atividade contra estágios imaturos do vetor dengue,  Aedes aegypti, sendo considerado 

o principal princípio larvicida (SOUSA et al., 2012). 
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Figura 6 - Estruturas das substâncias isoladas de Myracrodruon urundeuva. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Constituição volátil das folhas de Myracrodruon urundeuva 

3.1.1 Descoberta de seis quimiotipos. 

 

O presente trabalho iniciou-se com o estudo de 3 espécimes silvestres de aroeira-

do-sertão da localidade de Garapa, município de Acarape-CE, para acompanhamento da 

variação da composição química dos óleos essenciais das folhas. Em diferentes épocas do 

ano, as 3 árvores denominadas de CE-1, CE-2 e CE-3 tiveram suas folhas coletadas e 

submetidas a hidrodestilação. Os óleos obtidos foram imediatamente submetidos à análise por 

RMN 1H. A análise dos óleos essenciais revelou que todos os óleos apresentavam um 

componente de teor bastante elevado, que foi facilmente identificado por RMN 1H e 13C. 

Os espectros de RMN 1H dos óleos essenciais das aroeiras denominadas de CE-1 

e CE-2 mostraram-se semelhantes. O espectro de RMN 1H (Figura 10, p. 39) exibiu três 

simpletos em δH 1,83; 1,71 e 1,66, com integração para três hidrogênios cada, referente a três 

grupos metilas. Também mostrou dois tripletos em δH 2,89 e 5,38, um multipleto entre 

δH5,09-5,12 e um dupleto de dupleto em δH 6,83. O espectro de RMN 13C exibiu 10 linhas 

espectrais. Depois de realizada a comparação com dados da literatura (Tabela 5, p. 42), 

conclui-se tratar-se do monoterpeno (Z)-β-ocimeno (Figura 7). 

O espectro de RMN 1H (Figura 14, p. 41) do óleo de CE-3 também apresentou 

três sinais em δH 0,77; 1,00 e 1,60, referentes a três grupos metilas, um dupleto em  δH 1,70, 

quatro multipletos em δH 1,91; 1,96; 2,18 e 2,35 e um singleto em δH 5,24. O espectro de 

RMN 13C também mostrou 10 sinais. Comparação com dados da literatura (Tabela 5, p. 42) 

permitiu identificar que o constituinte majoritário do óleo essencial de CE-3 era o 

monoterpeno Δ3-careno (Figura 7). 

Figura 7 - Estruturas dos monoterpenos (Z)-β-ocimeno e Δ3-careno. 

 
 Δ3-Careno                                     (Z)-β-Ocimeno 
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Os monoterpenos Δ3-careno e (Z)-β-ocimeno são frequentemente encontrados em 

óleo essenciais de plantas. A diferença nos perfis químicos dos óleos despertou o interesse 

para um estudo mais detalhado. 

Numa segunda etapa deste trabalho foram coletadas folhas de espécimes de 

aroeira silvestres, escolhidos ao acaso, em diferentes estados nordestinos: 28 no Ceará, 10 no 

Rio Grande do Norte, 04 na Bahia, 04 em Pernambuco, 01 na Paraíba e 02 no Piauí. As 

geroreferências e denominação de cada espécime estudado encontram-se na Tabela 4, p. 36. 

 

Figura 8 - Mapa do Nordeste e pontos de coletas das aroeiras-do-sertão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 espécimes - Bahia 
04 espécimes - Pernambuco 
01 espécime - Paraíba  
10 espécimes - Rio Grande do Norte 
28 espécimes - Ceará 
02 espécimes- Piauí 
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Tabela 4 - Dados dos óleos essenciais de 49 espécimes de aroeiras-do-sertão silvestres de diferentes regiões do 
Nordeste. 

Amostra Localidade Georeferência 
Data da 
coleta 

Massa 
(g) 

Volume 
do óleo 
(mL) 

Rendimento 
Constituinte 
majoritário 

CEARÁ 

CE-4 Russas 
S: 05°00.928’ 

W: 037°47.817’ 
29/01/2010 385 1,2 0,311 α-Pineno 

CE-5 Garapa 
S: 04°13.897’ 

W: 038°37.637’ 
04/02/2010 430 0,8 0,186 

(Z)-β-
Ocimeno 

CE-6 Garapa 
S: 04°13.897’ 

W: 038°37.637’ 
04/02/2010 465 0,8 0,172 

(Z)-β-
Ocimeno 

CE-7 
Tabuleiro do 

Norte 
S: 05°15.887’ 

W: 038°03.746’ 
04/05/2010 635 1,4 0,220 Limoneno 

CE-8 Crateús 
S: 05°12.315’ 

W: 040°36.914’ 
11/05/2010 530 0,5 0,094 ∆3-Careno 

CE-9 Crateús 
S: 05°12.315’ 

W: 040°36.914’ 
11/05/2010 580 0,5 0,086 

(Z)-β-
Ocimeno 

CE-10 
Rodovia  
BR-20 

S: 04°01.874’ 
W: 038°59.483’ 

25/05/2010 575 0,8 0,139 α-Pineno 

CE-11 
Rodovia  
BR-20 

S: 04°09.157’ 
W: 039°07.619’ 

25/05/2010 650 0,7 0,107 
(E)-β-

Ocimeno 

CE-12 
Rodovia  
BR-20 

S 04° 25.743’ 
W 039° 19.940’ 

25/05/2010 930 0,5 0,053 ∆3-Careno 

CE-13 
Rodovia  
BR-20 

S 04° 44.471’ 
W 039° 28.181’ 

26/05/2010 690 1,4 0,202 α-Pineno 

CE-14 
Rodovia  
BR-20 

S 04° 55.910’ 
W 039° 37.665’ 

26/05/2010 560 0,7 0,125 ∆3-Careno 

CE-15 
Rodovia  
BR-20 

S 05° 12.659’ 
W 039° 47.765’ 

22/05/2010 575 0,5 0,086 ∆3-Careno 

CE-16 
Rodovia  
BR-20 

S 05° 12.659’ 
W 039° 47.765’ 

22/05/2010 775 0,7 0,090 ∆3-Careno 

CE-17 
Rodovia  
BR-20 

S 05° 12.659’ 
W 039° 47.765’ 

22/05/2010 610 0,9 0,147 α-Pineno 

CE-18 
Rodovia  
BR-20 

S 05° 25.617’ 
W 040°12 .200’ 

26/05/2010 560 0,8 0,142 
(E)-β-

Ocimeno 

CE-19 
Rodovia  
BR-20 

S 05° 15.646’ 
W 040°31.047’ 

26/05/2010 550 0,7 0,127 ∆3-Careno 

CE-20 
Rodovia  
BR-20 

S: 07°50.219’ 
W: 39°05.221’ 

26/06/2010 430 0,6 0,139 Limoneno 

CE-21 
Rodovia  
BR-20 

S: 05°17.113’ 
W: 38°10.659 

26/06/2010 535 1,2 0,224 ∆3-Careno 

CE-22 
Rodovia  
BR-20 

S: 04°43.370’ 
W: 38°05.182’ 

26/06/2010 505 0,65 0,128 ∆3-Careno 

CE-23 
Cajueiro da 
Jaburuna 

S: 03°53.408’ 
W: 40°57.913’ 

28/08/2010 535 0,35 0,065 ∆3-Careno 

CE-24 
Cajueiro da 
Jaburuna 

S: 03°53.408’ 
W: 40°57.913’ 

28/08/2010 565 0,35 0,061 Limoneno 

CE-25 Paramoti 
S: 04°09.151’ 

W: 039°07.196’ 
19/03/2011 775 1,5 0,193 ∆3-Careno 

CE-26 Paramoti 
S: 04°09.151’ 

W: 039°07.196’ 
19/03/2011 780 1,6 0,205 ∆3-Careno 

CE-27 Paramoti 
S: 04°09.151’ 

W: 039°07.196’ 
19/03/2011 740 1,5 0,202 ∆3-Careno 

CE-28 Paramoti 
S: 04°09.151’ 

W: 039°07.196’ 
19/03/2011 530 0,75 0,141 α-Pineno 
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Continuação  

Amostra Localidade Georeferência 
Data da 
coleta 

Massa 
(g) 

Volume 
do óleo 
(mL) 

Rendimento 
Constituinte 
majoritário 

CE-29 Paramoti 
S: 04°09.143’ 

W: 039°06.954’ 
19/03/2011 905 1,3 0,143 ∆3-Careno 

CE-30 Paramoti 
S: 04°09.016’ 

W: 039°06.553’ 
19/03/2011 1005 1,5 0,149 ∆3-Careno 

CE-31 Sobral 
S: 03°44.430’ 
W: 40°29.665’ 

26/03/2011 665 0,7 0,105 
(Z)-β-

Ocimeno 

RIO GRANDE DO NORTE 

RN-1 
Mossoró-
Baraúna 

S: 05°09.498’ 
W: 037°26.055’ 

29/01/2010 380 0,8 0,210 Limoneno 

RN-2 
Mossoró-
Baraúna 

S: 05°01.356’ 
W: 037°43.371’ 

29/01/2010 725 2,0 0,275 Mirceno 

RN-3 
São jose de 

Mipibu 
S: 06°08.785’ 

W: 035°13.681’ 
29/01/2010 350 0,5 0,142 Limoneno 

RN-4 
São José de 

Mipibu 
S: 06°08.785’ 

W: 035°13.681’ 
29/01/2010 595 1,1 0,184 ∆3-Careno 

RN-5 
São jose de 

Mipibu 
S: 06°08.785’ 

W: 035°13.681’ 
29/01/2010 735 0,6 0,081 ∆3-Careno 

RN-6 Apodi 
S: 05°.13.371’ 

W: 037°49.310’ 
04/05/2010 545 0,9 0,165 Limoneno 

RN-7 Baraúna 
S: 05°01.628’ 

W: 037°42.397’ 
04/05/2010 595 1,1 0,184 ∆3-Careno 

RN-8 Baraúna 
S: 05°02.938’ 

W: 037°44.721’ 
04/05/2010 710 1,0 0,140 Limoneno 

RN-9 Baraúna 
S: 05°02.989’ 

W: 037°44.708’ 
22/09/2010 220 0,35 0,159 Mirceno 

RN-10 Baraúna 
S: 05°02.259’ 

W: 037º41.768’ 
21/01/2011 720 1,0 0,138 Limoneno 

BAHIA 

BA-1 
Rodovia  
BR-116 

S: 11°12.046’ 
W: 40°02.402’ 

25/06/2010 685 1,4 0,204 ∆3-Careno 

BA-2 
Rodovia  
BR-116 

S: 10°51.381’ 
W: 40°06.722’ 

25/06/2010 615 1,0 0,165 
(Z)-β-

Ocimeno 

BA-3 
Rodovia  
BR-116 

S: 09°42.874’ 
W: 40°10229’ 

25/06/2010 585 1,5 0,256 Mirceno 

BA-4 
Rodovia  
BR-116 

S: 09°41.892’ 
W: 40°22.228 

25/06/2010 475 0,6 0,126 Limoneno 

PERNAMBUCO 

PE-1 
Rodovia  
BR-116 

S: 09°09.728’ 
W: 40°21.940’ 

25/06/2010 395 0,6 0,151 Mirceno 

PE-2 
Rodovia  
BR-116 

S: 08°53.853’ 
W: 40°02.685’ 

26/06/2010 400 0,4 0,100 Limoneno 

PE-3 
Rodovia  
BR-116 

S: 08°36.790’ 
W:39°40.126’ 

26/06/2010 280 0,5 0,178 α-Pineno 

PE-4 
Rodovia  
BR-116 

S: 08°32.387’ 
W: 08°14.593’ 

26/06/2010 495 0,4 0,080 Limoneno 

PARAÍBA 

PB-1 Cajazeira  22/01/2011 555 1,0 0,180 ∆3-Careno 

PIAUÍ 

PI-1 
Rodovia  
BR-222 

S: 03°58.651’ 
W: 41°20.707’ 

26/03/2011 745 0,6 0,080 
(E)-β-

Ocimeno 

PI-2 
Rodovia  
BR-222 

S: 03°57.449’ 
W: 41°17.137’ 

26/03/2011 840 0,7 0,083 α-Pineno 
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A análise dos espectros de RMN 1H dos óleos essenciais dos espécimes estudados 

permitiu verificar que todos os óleos apresentaram um constituinte majoritário, alguns 

semelhantes aos espectros de RMN 1H do (Z)-β-ocimeno (Figura 10, p. 39) e Δ3-careno 

(Figura 14, p. 41), porém após a análise de todos os espectros de RMN 1H observou-se o 

surgimento de mais quatro compostos diferentes. Os espectros de RMN 1H representativos 

para os quatro compostos estão representados na Figura 11, p. 39, Figura 12, p. 40, Figura 13, 

p. 40 e Figura 15, p. 41. Uma amostra de cada óleo que gerou constituinte diferente foi 

analisada por RMN 1H, RMN 13C e comparada com dados da literatura (Tabela 5, p. 42) e 

constatou-se que se tratavam dos monoterpenos mirceno, limoneno, α-pineno e (E)-β-ocimeno 

(Figura 9), esses compostos são também muito comuns em óleos essenciais. Os demais óleos 

foram analisados somente por comparação com espectro de RMN 1H e estão expressos na 

Tabela 4. 

 

Figura 9 - Estruturas dos monoterpenos mirceno, limoneno, (E)-β-ocimeno e α-pineno. 

 

Os resultados obtidos pela análise dos óleos essenciais permitem agrupar os 52 

espécimes silvestres em 6 grupos distintos caracterizados pela produção majoritária de Δ3-

careno (20 amostras), (Z)-β-ocimeno (7 amostras), (E)-β-ocimeno (3 amostras), α-pineno (7 

amostras), mirceno (4 amostras), e limoneno (11 amostras). Esse estudo mostrou que os óleos 

essenciais de aroeira-do-sertão apresentam diferente composição química, que pode 

caracterizar os seis tipos químicos. 

 
Mirceno               Limoneno            (E)-β-Ocimeno     α-Pineno 
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Figura 10 - Espectro de RMN 1H de CE-2 ((Z)-β-Ocimeno) (CDCl3, 500 MHz). 

 

 

Figura 11 - Espectro de RMN 1H de CE-32 ((E)-β-Ocimeno) (CDCl3, 500 MHz). 
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Figura 12 - Espectro de RMN 1H de CE-32 (mirceno) (CDCl3, 500 MHz). 

 

 

Figura 13 - Espectro de RMN 1H de CE-4 (α-Pineno) (CDCl3, 500 MHz) 
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Figura 14 - Espectro de RMN 1H de CE-3(Δ3-Careno) (CDCl3, 500 MHz) 

 

 

Figura 15 - Espectro de RMN 1H de RN-8 (Limoneno) (CDCl3, 500 MHz) 
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Tabela 5 - Dados de RMN 13C (ppm) dos óleos essenciais de M. urundeuva e comparação com os dados da literatura. 

Δ3-Careno1 
OEFA 
CE-3 

α-Pineno1 
OEFA 
CE-4 

Limoneno1 
OEFA 
RN-8 

Mirceno1 
OEFA 
RN-2 

(Z)-β-
Ocimeno2 

OEFA 
CE-2 

OEFA 
CE-32 

131,3 131,4 144,4 144,7 150,2 150,3 146,1 146,3 133,8 133,8 141,7 

119,4 119,7 116,0 116,2 133,7 133,8 139,0 139,2 132,1 132,1 131,9 

28,3 28,5 47,1 47,2 120,6 120,8 131,7 131,9 131,8 132,1 130,6 

24,3 25,0 40,8 40,9 108,4 108,5 124,1 124,3 129,9 129,8 126,4 

23,7 23,8 38,0 38,1 41,1 41,31 115,6 115,8 122,8 122,7 122,4 

20,8 21,0 31,5 31,6 30,9 31,0 113,0 113,2 113,4 113,6 110,6 

18,5 18,8 31,3 31,4 30,6 30,8 31,5 31,65 26,6 26,6 27,5 

16,7 16,9 26,4 26,5 28,0 28,1 26,8 26,9 25,7 25,8 25,8 

16,6 16,9 23,0 23,1 23,5 23,6 25,7 25,8 19,8 19,9 24,5 

13,2 13,3 20,8 21,0 20,9 20,9 17,7 17,8 17,7 17,8 17,8 

CDCl3,
1(POUCHERT, 1983) 2(CHANG, 1979) 
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Para uma análise dos constituintes químicos minoritários, foram selecionados seis 

espécimes que produzem constituintes majoritários distintos, CE-2((Z)-β-ocimeno), CE-3 (Δ3-

careno), CE-4 (α-pineno), CE-32((E)-β-ocimeno) e RN-2 (mirceno), RN-8 (limoneno). Os 

óleos foram submetidos à análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massa (CG-EM) para identificação dos compostos. A quantificação foi realizada por 

cromatografia gasosa usando o detector de ionização de chamas (CG-DIC), os cromatogramas 

e espectros de massa das substâncias identificadas estão em anexo. A identificação dos 

componentes do óleo foi baseada na comparação do índice de retenção de Kovats e espectro 

de massa obtido da literatura (ADAMS, 2007) e da amostra. O resultado encontra-se na 

Tabela 6. 

Tabela 6 - Constituintes identificados por CG-EM (quantificados CG-DIC) dos óleos essenciais de seis 
espécimes de aroeiras silvestres. 

 

 KIc 
CE-4 

α-Pineno 
RN-2 

Mirceno 
CE-3 

Δ3-Careno 
CE-2 

(Z)-β-Ocimeno 
CE-32 

(E)-β-Ocimeno 
RN-8 

Limoneno 

α-Pineno 939 87,85 0,33 0,25 - - 2,54 

Canfeno 964 0,28 - - - - - 

β-Pineno 983 1,42 - - - - - 

Mirceno 996 - 88,13 0,95 0,25 - 1,25 

Δ3-Careno 1016 0,22 - 84,52 - - - 

α-Terpineno 1018 - - 0,36 - - - 

Limoneno 1020 1,49 1,30 - - - 88,98 

Eucaliptol 1022 0,43 0,56 - - - - 

Silvestreno 1027 - - 2,18 - - - 

(Z)-β-Ocimeno 1037 - 0,20 1,05 79,17 1,20 - 

(E)-β-Ocimeno 1050 - - 0,41 5,95 91,46 - 

Terpinoleno 1090 0,43 0,36 2,07 - - - 

α-Copaeno 1376 - - - 0,32 - - 

trans-Cariofileno 1421 1,57 3,97 4,54 8,32 3,54 0,46 

Aromadendreno 1437 0,57 0,34 - 0,65 - - 

α-Humuleno 1453 - 0,36 0,19 0,66 0,30 - 

γ-Muuroleno 1498 - - - 0,40 - - 

Germacreno D 1485 - - - 0,36 - - 

Viridifloreno 1494 0,18 0,80 - 1,31 - - 

δ-Cadineno 1521 - 0,29 0,25 1,45 0,23 - 

Selina-3,7(11)-dieno 1549 - 0,31 0,35 - - - 

Germacreno B 1557 -- 0,60 0,77 - - - 

Viridiflorol 1593 0,63 0,25 - - - - 

Hidrocarbonetos  monoterpênicos 92,09% 90,32% 93,79% 85,37% 92,66% 92,77% 
Monoterpenos oxigenados 0,43% 0,56% - - - - 

Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 2,75% 6,67% 4,10% 13,47% 4,07% 0,46% 
Sesquiterpenos  oxigenados 0,63% 0,25% - - - - 

Total identificados 95,9% 97,80% 97,89% 98,84% 96,73% 93,23% 
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 As variações encontradas entre os compostos presentes nos óleos essenciais dos 

diferentes espécimes foram bastante perceptíveis, como já observadas pela análise preliminar 

por RMN 1H. 

 A composição química dos óleos essenciais dos espécimes estudados é constituída 

basicamente por monoterpenos e sesquiterpenos, e apresenta um constituinte em maior 

proporção. Todos os compostos majoritários presentes nos diferentes espécimes exibiram 

teores maiores que 79% (Tabela 6). 

 O óleo essencial de CE-4 que apresentou 87,85% do monoterpeno α-pineno, 

também exibiu o composto Δ3-careno em menor teor. O óleo de RN-2 mostrou que além do 

mirceno, também apresentou α-pineno em menor quantidade. A aroeira CE-3, além de gerar o 

Δ3-careno, também produziu α-pineno, mirceno, (Z)-β-Ocimeno e (E)-β-Ocimeno. O 

espécime CE-32 além de produzir (E)-β-Ocimeno, também gerou o (Z)-β-Ocimeno. Portanto, 

além da aroeira expressar um dos seis constituintes em maior teor, ela também pode produzir 

um ou mais dos outros em menor quantidade. 

 As análises também mostraram que dentre os sesquiterpenos gerados no óleo o 

composto trans-cariofileno é o único em comum em todos os espécimes, e também é o 

segundo composto em maior quantidade.  

 As análises por CG-EM e CG-DIC permitiram identificar os constituintes 

majoritários e minoritários do óleo. Em relação ao constituinte majoritário os resultados 

obtidos por CG-EM corroboram os dados obtidos por RMN 1H, constituindo esta uma técnica 

eficaz, e mais rápida, para a caracterização do composto majoritário e, em consequência, do 

tipo químico. 

3.1.2 Óleo essencial de aroeira-do-sertão cultivada 

  

Após o estudo do óleo essencial de aroeiras silvestres deu-se início a análise do 

óleo essencial de aroeiras cultivadas com intuito de conhecer se os constituintes majoritários 

se repetem em plantas cultivadas. 

Durante o período de floração/frutificação foram coletadas as sementes de três 

espécimes silvestres produtores de Δ3-careno (Aroeira CE-3) e (Z)-β-ocimeno (Aroeiras CE-1 

e CE-3). A partir da reprodução, por germinação de sementes, pequenas mudas foram obtidas 

e transplantadas para cultivo nos canteiros do NEPAU (Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Agronomia Urbana)-UFC. Foram feitos três canteiros com aproximadamente 20 plantas cada. 

As folhas de 14 plantas jovens (CE-1 cult. 1 a 5, CE-2 cult. 1 a 4 e CE-3 cult. 1 a 4) foram 
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selecionadas ao acaso, individualmente extraídas por hidrodestilação e os óleos obtidos 

analisados por RMN 1H.  Os resultados estão expressos na Tabela 7. 

Tabela 7 - Dados dos óleos essenciais dos espécimes de aroeiras-do-sertão cultivados. 

Aroeiras 
Data da 
coleta 

Massa 
(g) 

Volume 
do óleo 
(mL) 

Rendimento 
Constituinte 
majoritário 

CE-1 cult-1 05/01/2010 260 0,35 0,134 ∆3-Careno 
CE-1 cult-2 05/01/2010 165 0,2 0,121 (Z)-β-Ocimeno 
CE-1 cult-3 18/06/2010 395 0,5 0,126 ∆3-Careno 
CE-1 cult-4 18/06/2010 435 0,8 0,183 ∆3-Careno 
CE-1 cult-5 20/09/2010 340 0,6 0,176 (Z)-β-Ocimeno 
CE-1 cult-6 20/09/2010 295 0,3 0,101 ∆3-Careno 
CE-1 cult-7 11/12/2010 830 1,2 0,144 (E)-β-Ocimeno 
CE-1 cult-8 11/12/2010 830 0,8 0,096 ∆3-Careno 
CE-1 cult-9 14/12/2010 830 0,8 0,096 (Z)-β-Ocimeno 

CE-1 cult-10 14/12/2010 800 0,6 0,075 (Z)-β-Ocimeno 
CE-1 cult-11 17/12/2010 800 0,6 0,075 (E)-β-Ocimeno 
CE-1 cult-12 17/12/2010 1115 1,2 0,107 ∆3-Careno 
CE-1 cult-13 17/12/2010 825 0,6 0,072 ∆3-Careno 
CE-1 cult-14 17/12/2010 660 0,7 0,106 ∆3-Careno 
CE-1 cult-15 18/12/2010 410 0,2 0,048 ∆3-Careno 
CE-1 cult-16 18/12/2010 865 1,6 0,184 (Z)-β-Ocimeno 
CE-1 cult-17 18/12/2010 410 0,2 0,048 ∆3-Careno 
CE-1 cult-18 18/12/2010 685 0,7 0,102 ∆3-Careno 
CE-1 cult-19 20/12/2010 515 0,5 0,097 ∆3-Careno 
CE-1 cult-20 20/12/2010 800 0,7 0,087 ∆3-Careno 
CE-1 cult-21 17/12/2012 300 0,8 0,266 (Z)-β-Ocimeno 
CE-1 cult-22 17/12/2012 735 1,2 0,163 (E)-β-Ocimeno 
CE-1 cult-23 17/12/2012 365 0,5 0,166 (Z)-β-Ocimeno 
CE-1 cult-24 17/12/2012 300 0,7 0,233 ∆3-Careno 
CE-1 cult-25 17/12/2012 360 0,3 0,083 ∆3-Careno 
CE-1 cult-26 17/12/2012 690 0,6 0,200 ∆3-Careno 

CE-2 cult-1 21/01/2010 180 0,4 0,222 (Z)-β-Ocimeno 
CE-2 cult-2 21/01/2010 290 0,6 0,206 (Z)-β-Ocimeno 
CE-2 cult-3 16/03/2010 255 0,7 0,274 (E)-β-Ocimeno 
CE-2 cult-4 16/03/2010 150 0,45 0,300 α-Pineno 

CE-3 cult-1 09/01/2010 145 0,2 0,137 (Z)-β-Ocimeno 
CE-3 cult-2 09/01/2010 300 0,3 0,100 ∆3-Careno 
CE-3 cult-3 19/03/2010 285 0,4 0,140 ∆3-Careno 
CE-3 cult-4 19/03/2010 390 0,55 0,141 ∆3-Careno 

  

Observou-se que assim como nas aroeiras silvestres, as aroeiras cultivadas 

também apresentam, majoritariamente, em sua composição química volátil um, e somente um, 

dos seis compostos caracterizados anteriormente. 
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 Realizou-se também a análise por CG-EM e CG-DIC para seis plantas do canteiro 

proveniente das sementes da aroeira CE-1. O resultado está expresso na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Constituintes identificados por CG-EM (quantificados CG-DIC) dos óleos essenciais de seis aroeiras-
do-sertão cultivadas. 

 KIc 
Aroeiras cultivadas – Canteiro CE-1 

Cult.21 Cult.22 Cult.23 Cult.24 Cult.25 Cult.26 

α-Pineno 939 - - - - 0,52 - 

Mirceno 996 - - 0,25 0,96 0,93 0,94 

Δ3-Careno 1031 - - - 91,87 83,03 83,67 

(Z)-β-Ocimeno 1037 80,09 1,20 88,28 - - - 

(E)-β-Ocimeno 1050 6,34 82,2 6,05 - 0,71 - 

Terpinoleno 1090 - - - 3,31 4,01 4,27 

allo-Ocimeno 1120 0,33 - - - - - 

α-Copaeno 1378 - 0,48 - - - - 

trans-Cariofileno 1421 7,36 9,24 3,35 1,38 0,50 6,34 

Aromadendreno 1437 1,03 1,07 - - - 0,34 

α-Humuleno 1453 0,67 0,83 - - - 0,61 

γ-Muuroleno 1478 - - - - 0,70 - 

Germacreno D 1489 - - - - 1,49 - 

Viridifloreno 1494 2,22 2,24 - 0,23 0,60 0,87 

γ-Cadineno 1515 - - - - 0,50  

δ-Cadineno 1521 1,20 1,62 0,47 - 1,73 0,77 

Germacreno B 1557 - - 0,75 - - - 

Viridiflorol 1593 0,73 - - 0,10 0,38 - 

α-Muurolol 1637 - - - - 0,83 - 

Hidrocarbonetos  monoterpênicos 86,76% 83,40% 94,58% 96,14% 89,20% 88,88% 

Monoterpenos oxigenados - - - - - - 

Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 11,28% 15,48% 4,57% 1,61% 5,52% 8,93% 

Sesquiterpenos  oxigenados 0,73% - - 0,10% 1,21% - 

Total identificados 98,77% 98,88% 99,15% 97,85% 95,93% 97,81% 

 

Os dados obtidos das aroeiras cultivadas por CG também são semelhantes às 

aroeiras silvestres. As plantas apresentaram um dos seis compostos em teores acima de 80%, 

além da produção de um dos cinco compostos majoritários em menor quantidade, e dentre os 

sesquiterpenos identificados o trans-cariofileno e o terpinoleno exibiram segundo maior teor. 

 Outro fato observado é que no canteiro produzido a partir de sementes do 

espécime silvestre CE-3, produtora de ∆3-careno, as plantas além de produzirem ∆3-careno, 

também produzem individualmente (Z)-β-ocimeno como constituinte majoritário. O mesmo 
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aconteceu para os canteiros gerados a partir do espécime CE-1, produtor de (Z)-β-ocimeno, 

que gerou plantas produtoras de ∆3-careno, (Z)-β-ocimeno e (E)-β-ocimeno, e o espécime CE-

2, produtora de (Z)-β-ocimeno, produz plantas geradora de (Z)-β-ocimeno, (E)-β-ocimeno e α-

pineno. 

 Além do estudo da constituição química das folhas de plantas cultivadas, também 

analisou-se aproximadamente o tempo que as aroeiras jovens do canteiro CE-1 levariam para 

recuperar a folhagem após uma poda drástica, ou até mesmo a sua capacidade de 

sobrevivência. Para isto realizou-se três podas drásticas em diferentes períodos, como 

mostrado na Tabela 9. 

 
Tabela 9- Dados das podas realizadas com as plantas cultivadas do canteiro CE-1. 

 1ª Poda 2ª Poda 3ª Poda 

Data 11/12/2010 22/02/2012 28/04/2012 

Massa total das 
folhas 

12,0 kg 35,0 kg 28 kg 

 

Na primeira poda obteve-se aproximadamente 12 kg de folhas. As folhas destas 

plantas (CE-1 cult. 7 a 20) foram individualmente submetidas ao processo de hidrodestilação 

e os óleos obtidos foram analisados por RMN 1H (Tabela 7, p.45). Obteve-se no total 10,4 mL 

de óleo essencial. 

Na segunda poda obteve-se aproximadamente 35 kg de folhas que foram 

misturadas e submetidas à hidrodestilação, obtendo-se 33,75 mL de óleo. O óleo essencial foi 

analisado por RMN 1H, que exibiu sinais referentes aos quimiotipos  ∆3-careno, (Z)-β-

ocimeno e (E)-β-ocimeno. Com o intuito de saber se a composição química mudava durante o 

processo de hidrodestilação, em uma das extrações o óleo foi removido a cada meia hora de 

extração de um total de 2 horas, e submetido à análise por RMN 1H. Os espectros de RMN 1H 

das quatro alíquotas (Figura 16) foram comparados revelando que a constituição química do 

óleo aos 30 minutos de extração é semelhante àquele de 120 minutos, ou seja, não varia 

durante a extração. 
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Figura 16 - Espectro de RMN 1H do óleo essencial coletado durante a extração após 30 minutos (A), 60 minutos 
(B), 90 minutos (C) e 120 minutos (D). (CDCl3, 300 MHz) 

 

 

 

 

 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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3.1.3 Variação sazonal do óleo essencial de aroeira-do-sertão. 

 

A variação sazonal do constituinte majoritário do óleo essencial foi avaliado para 

oito espécimes de aroeira-do-sertão silvestres. As análises dos óleos foram monitoradas por 

RMN 1H. Os resultados estão expressos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Dados dos óleos essenciais de 8 aroeiras-do-sertão extraídos em diferentes épocas do ano. 

Aroeira 
(Constituinte 
majoritário) 

Massa 
(g) 

Volume do 
óleo (mL) 

Data da 
coleta 

Rendimento 
Constituinte 
majoritário 

CE-2 
(β-Ocimeno) 

410 0,8 04/02/2010 0,195 β-ocimeno 
455 0,55 12/04/2010 0,120 β-ocimeno 

CE-3 
(∆3-Careno) 

390 0,3 12/04/2010 0,076 ∆3-careno 
630 1,4 04/02/2010 0,222 ∆3-careno 

CE-4 
(α-Pineno) 

385 1,2 29/01/2010 0,311 α-pineno 
1065 3,2 26/01/2011 0,300 α-pineno 
3000 9,3 10/02/2012 0,310 α-pineno 

CE-8 
(∆3-Careno) 

645 0,5 21/05/2010 0,077 ∆3-careno 
530 0,5 11/05/2010 0,094 ∆3-careno 

CE-9 
(β-Ocimeno) 

580 0,5 11/05/2010 0,086 β-ocimeno 
1005 0,3 21/05/2010 0,029 β-ocimeno 

RN-2 
(Mirceno) 

725 2,0 29/01/2010 0,275 Mirceno 

535 0,4 04/05/2010 0,074 Mirceno 

1150 3,1 26/01/2011 0,269 Mirceno 
3000 3,7 10/02/2012 0,123 Mirceno 

RN-7 
(∆3-Careno) 

595 1,1 04/05/2010 0,184 ∆3-careno 
1015 3,4 27/01/2011 0,334 ∆3-careno 

RN-8 
(Limoneno) 

710 1,0 04/05/2010 0,140 Limoneno 
990 3,6 27/01/2011 0,363 Limoneno 

 

Os espécimes foram analisados em meses diferentes em um mesmo ano (CE-2, 

CE-3); no mesmo mês, porém em anos diferentes (CE-4 e RN-2); no mesmo mês e ano (CE-8 

e CE-9); e em diferentes meses e anos (RN-7 e RN-8). 

Concluiu-se que as constituições majoritárias dos óleos destas oito plantas não 

apresentam variação durante o estudo. 
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3.1.4 Composição química do óleo essencial de aroeira-do-sertão obtido a partir de folhas 

inteiras e trituradas. 

 

Folhas de quatro espécimes de aroeiras silvestres, CE-2, CE-3, CE-4 e RN-2, 

correspondentes aos quimiotipos, (Z)-β-ocimeno, Δ3-careno, α-pineno e mirceno, 

respectivamente, e dois espécimes de aroeiras cultivadas, CE-1 cult. 21 e CE-1 cult. 24, 

produtoras de (Z)-β-ocimeno, Δ3-careno, respectivamente, foram coletadas e submetidas a 

dois procedimentos diferentes de extrações. No primeiro caso as folhas foram trituradas (T) e 

depois adicionadas água, e no segundo foram trituradas com água (TA), uma espécie de suco 

de folhas (somente para as silvestres), em seguida realizou-se o processo de hidrodestilação. 

Os óleos essenciais obtidos, depois de determinado o rendimento, foram submetidos ao estudo 

da composição química. 

Os óleos essenciais foram analisados por RMN 1H, CG-EM e CG-DIC. A Tabela 

11, p. 52 mostra a identificação e o teor dos constituintes. 

O teor do constituinte majoritário em cada tipo extração foi plotado em um 

gráfico de barras (Figura 17). Os dados obtidos das extrações com as folhas trituradas (T) 

revelaram que em todas as amostras, silvestres e cultivadas, o teor do monoterpeno 

majoritário diminuiu, quando comparado com as folhas inteiras. Outro fato observado na 

Tabela 11, p. 52 é que o teor do sesquiterpeno trans-cariofileno aumentou. Em relação às 

folhas trituradas com água (TA) a porcentagem do constituinte majoritário é ainda menor. 

Figura 17 - Gráfico de barra comparando o teor do constituinte majoritário nos três modos de extração. 
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Também observou-se o surgimento de novos compostos que antes não eram 

extraídos nas folhas inteiras, o aldeído (E)-hex-2-enal e os álcoois (Z)-hex-3-enol e (Z)-hex-2-

enol. 

 A diminuição dos monoterpenos e aumento dos sesquiterpenos no óleo gerado 

com as folhas trituradas pode ser justificativa analisando o que acontece com as folhas 

durante o processo de trituração. A trituração favorece a extração de compostos menos 

voláteis, como é o caso dos sesquiterpenos quando comparado com monoterpenos, pois 

aumenta a superfície de contato da água com as folhas, o que gera o aumento do teor dos 

sesquiterpenos. Outro fato que acontece durante a trituração é o rompimento dos tricomas 

(“bolsa” onde fica encapsulado o óleo essencial na planta), no caso da extração com as folhas 

inteiras a clivagem dos tricomas só acontecem durante o aquecimento, essa quebra precoce 

dos tricomas pode ocasionar a perda dos constituintes mais voláteis (monoterpenos) antes do 

processo de extração.  

Figura 18 - Gráfico dos rendimentos obtidos nos três tipos de extração. 

 

Isso também pode explicar os baixos rendimentos do óleo quando se tritura a 

folha. Como está sendo mostrado no gráfico acima. 
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Tabela 11 - Dados de CG-EM e CG-DIC dos óleos essenciais de espécimes de aroeiras silvestres e cultivadas 
extraídos com folhas trituradas. 

 IKc 
RN-2 CE-4 CE-3 CE-2 Cult.21 Cult.24 

(T) (TA) (T) (TA) (T) (TA) (T) (TA) (T) (T) 

(E)-hex-2-enal 855 3,33 1,03 2,30 2,66 1,94 3,63 2,54 1,42 0,87 1,18 

(Z)-hex-3-enol 859 3,05 0,95 2,00 0,60 3,19 1,02 2,13 1,88 0,22 1,05 

(Z)-hex-2-enol 862 1,49 0,81 - - 1,01 - 0,95 0,90 0,26 0,68 

α-Pineno 939 0,41 - 68,40 35,73 - - - - - - 

Mirceno 996 67,48 30,00 2,11 1,93 - 0,53 - - - 0,75 

Δ3-Careno 1016 - - - - 53,87 54,07 - - - 73,61 

α-Terpineno 1018 - - - - 1,80 - - - - - 

Eucaliptol 1022 0,49 - 0,67 0,67 - - - - - - 

Silvestreno 1027 - - - - 0,92 1,85 - - - - 

(Z)-β-Ocimeno 1037 - - - - - 0,97 60,75 57,15 40,76 - 

(E)-β-Ocimeno 1050 - - - - - 0,51 5,33 5,22 3,86 - 

Terpinoleno 1090 - - - - 4,86 5,38 - - - 5,39 

α-Copaeno 1378 - - - - - 0,53 0,62 0,69 1,02 - 

trans-Cariofileno 1421 11,53 31,37 5,79 13,92 14,91 15,32 14,55 17,18 24,19 8,39 

Aromadendreno 1437 0,72 2,06 1,48 3,30 - - 0,69 0,88 1,73 0,49 

α-Humuleno 1453 1,00 2,75 0,67 1,66 1,28 1,23 1,29 1,56 2,64 0,79 

γ-Muuroleno 1478 - - 3,81 - - - 0,55 0,69 - - 

Germacreno D 1489 - - - - 0,91 0,86 1,22 1,19 - - 

Viridifloreno 1494 1,36 2,82 - 6,84 - 0,52 2,39 2,48 - 0,41 

γ-Cadineno 1515 - - - - - - 0,44 0,57 - - 

δ-Cadineno 1521 0,95 2,42 0,73 1,87 1,47 1,29 2,36 3,03 2,39 0,72 

Selina-3,7(11)-
dieno 

1549 0,52 1,50 - - 0,86 0,81 - - - - 

Germacrene B 1557 2,22 7,10 - - 7,66 6,75 - - - - 

Esptulenol 1586 - - - - - - - - 3,46 - 

Viridiflorol 1593 0,40 2,50 0,60 6,30 - - 0,86 1,13 3,86 1,60 

α-Cadinol 1647 - - - - 0,66 0,45 0,64 0,89 1,12 - 

Hidrocarbonetos  
monoterpênicos 

67,89% 30,00% 71,18% 37,66% 61,45% 63,31% 66,08% 62,37% 44,62% 79,75% 

Monoterpenos 
oxigenados 

0,49% - - 0,67% - - - - - - 

Hidrocarbonetos 
sesquiterpênicos 

18,30% 50,02% 12,48% 27,59% 27,36% 26,78% 24,35% 28,27% 31,97% 10,08% 

Sesquiterpenos  
oxigenados 

0,40% 2,50% 0,60% 6,30% 0,66% 0,45% 1,32% 2,02% 8,44% 1,60% 

Outros 7,87% 2,79% 3,26% 3,26% 6,14% 4,65% 5,62% 4,20% 1,35% 2,91% 

Total identificados 94,95% 85,31% 87,52% 75,48% 95,61% 95,19% 97,37% 96,86% 86,38% 94,34% 
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3.2 Constituintes não-voláteis das folhas de Myracrodruon urundeuva 

 

A investigação química dos componentes fixos das folhas de Myracrodruon 

urundeuva, iniciou-se após a análise dos óleos essenciais. Com a descoberta dos diferentes 

tipos químicos, decidiu-se realizar o estudo fitoquímico dos constituintes fixos presentes nas 

folhas a fim de descobrir se os espécimes que geravam constituição química volátil diferente 

apresentavam alguma semelhança/diferença na constituição não-volátil.  

O estudo fitoquímico das folhas foi inicialmente realizado com quatro espécimes 

de aroeira que geram composição química do óleo essencial diferente, CE-4 (α-pineno), RN-2 

(mirceno), RN-7 (Δ3-careno), RN-8 (limoneno). Os decoctos provenientes da hidrodestilação 

das folhas dos quatro espécimes foram primeiramente submetidos a testes farmacológicos de 

citotoxicidade e anti-inflamatório em neutrófilo humano, observou-se que os extratos não 

apresentaram citotoxicidade e tinham bom potencial anti-inflamatório, o que motivou dar 

continuidade as análises fitoquímicas das folhas. 

Os decoctos liofilizados das folhas dos quatro quimiotipos apresentaram o mesmo 

aspecto, um pó marrom.  A análise por RMN 1H permitiu verificar que todos os extratos 

apresentaram mesmo perfil espectroscópico (Figura 19). Os espécimes apresentam  

composição fixa bastante semelhantes. 

Figura 19 - Espectros de RMN 1H dos decoctos de quatro espécimes. (D2O, 300 MHz). 
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Dois extratos (RN-2 e CE-4) foram selecionados para realizar uma extração 

sólido-líquido e obter frações menos complexas para serem analisadas por RMN 1H. Mais 

uma vez as frações dos extratos de espécimes diferentes apresentaram mesmo perfil 

espectroscópico (Figura 20). Após a análise dos dados de RMN, resolveu-se continuar os 

fracionamentos cromatográficos com apenas um dos espécimes. 

Figura 20 - Espectros de RMN 1H das frações residuais e metanólicas dos decoctos de dois espécimes. 

 

O decocto das folhas de Myracrodruon urundeuva que gera óleo essencial com 

constituinte majoritário mirceno (Aroeira RN-2) foi submetido à extração sólido-líquido com 

metanol, gerando uma fração metanólica e um resíduo. A fração metanólica foi 

cromatografada em gel de Sephadex LH-20, fornecendo nove frações que foram analisadas 

por RMN 1H.  Os espectros de RMN de 1H das frações 2, 4 e 6 mostraram constituintes 

majoritários diferentes. 

Essas frações foram recromatografadas permitindo o isolamento de quatro 

compostos, que foram denominados de MU-1, MU-2, MU-3 e MU-4. Após a obtenção de 

todos os espectros de RMN, massa e infravermelho foi possível identificar MU-1, MU-2, 

MU-3 e MU-4 como N-metil-3R*,5R*-di-hidroxi-2-piperidinona, ácido quínico, ácido gálico e 

galato de metila, respectivamente. 
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Durante o fracionamento cromatográfico verificou-se que a maioria das frações 

com exceção da fração 1, continha ácido gálico. O ácido gálico é o componente majoritário no 

decocto das folhas.  

Também foi realizado o estudo fitoquímico do extrato etanólico, que também não 

apresentou citotoxicidade e tinha bom potencial anti-inflamatório, o fracionamento 

cromatográfico também resultou no isolamento de MU-1, MU-2, MU-3 e MU-4 

Os compostos MU-1 e MU-2 não estão totalmente puros, porém apresentaram 

pureza suficiente para que suas estruturas fossem elucidadas por RMN.  As tentativas de 

purificação por CLAE com detector de PDA-UV foram falhas, pois os compostos não são 

detectados.  
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3.2.1 Determinação estrutural de MU-1 

 

MU-1 foi isolada a partir de tratamentos cromatográficos da fração metanólica do 

decocto das folhas e apresentou-se como uma resina marrom,   
20

D  31o (c. 0,20, MeOH).

 O espectro na região do infravermelho de MU-1 (Figura 23, p. 60) apresentou 

uma banda média larga em 3281 cm-1, referente à deformação axial O-H, compatível a 

presença de hidroxila, absorção em 1618 cm-1 de deformação axial de C=O de amida e 

absorções em 1072, 1022 cm-1 de deformação axial de C-O ou C-N.  

 O espectro de RMN 13C-BB (Figura 25, p. 61) apresentou seis linhas espectrais, 

que após análise comparativa com o espectro de RMN DEPT 135º (Figura 25, p. 61), foi 

possível verificar o padrão de hidrogenação dos carbonos. Dessa forma, MU-1 apresenta uma 

metila (δC  44,1), dois carbonos metilênicos (δC  40,4 e 64,4), dois carbonos metínicos (δC 71,0 

e 72,0) e um carbono não-hidrogenado (δC 173,0).  

 Os três carbonos em δC 71,0; 72,0 e 64,4 podem estar ligados a oxigênio ou 

nitrogênio, considerando que a molécula tenha um nitrogênio, os carbonos em δC 71,0 e 72,0 

são mais desblindados, então provavelmente estão ligados a oxigênios, pois este é mais 

eletronegativo que o nitrogênio e desprotege mais o carbono, deste modo o carbono em δC 

64,4 estaria ligado a nitrogênio. A presença de hidroxila no espectro na região do IV (Figura 

23, p. 60), sugeriu que os carbonos em  δC 71,0; 72,0 estão ligados a oxigênio de hidroxilas. O 

carbono em δC 173,0 pode ser uma carboxila de ácido conjugado, éster ou amida, porém 

observou-se uma banda intensa em 1618 cm-1no espectro na região do IV, indicando que se 

trata de uma carboxila de amida. A partir, dos dados acima foi possível construir uma tabela 

de padrão de hidrogenação e propor um fórmula molecular. 

Tabela 12 - Padrão de hidrogenação dos carbonos determinado através da análise comparativa dos espectros de 
RMN 13C–BB e DEPT 135º de MU-1. 

C CH CH2 CH3 Fórmula molecular 
proposta 

173,0 (C=Oamida) 71,0 (CH-OH) 40,4 44,1  
 72,0 (CH-OH) 64,4 (CH2-N)   

1C 2CH 2CH2 1CH3 C6H11O3N 

 

A fórmula molecular C6H11O3N proposta foi confirmada com o espectro de massa 

de alta resolução obtido no modo positivo (Figura 22, p. 60) ao exibir o pico correspondente a 

molécula protonada [M + H]+ em m/z 146,0872  Daltons, a molécula apresenta índice de 

deficiência de hidrogênio (IDH) é igual a dois, que é referente à dupla da carboxila e um 
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sistema cíclico, pois não há sinais no RMN 13C-BB referente a duplas e triplas ligações 

carbono-carbono. O número ímpar de massa molecular para MU-1 confirma a presença de 

nitrogênio na molécula. 

 O espectro de RMN 1H (Figura 24, p. 61) apresentou sinais entre 1,5 e 4,5 ppm. O 

singleto em 3,00 ppm com integração para três hidrogênios é referente a metila 

provavelmente ligado a nitrogênio. O espectro também apresentou sinais em δH 2,16 (dddd, J 

= 5,0; 10,5 e 13,8 Hz, 1H); 2,44 (ddt, J = 2,0; 2,5 e 13,8 Hz, 1H); 3,07 (dt, J = 2,0 e 12,5 Hz, 

1H); 3,83 (dd, J =  5,0 e 12,5 Hz, 1H); 4,05 (dd, J = 2,5 e 10,5 Hz, 1H) e 4,50 (quinteto, J = 

2,0 e 5,0 Hz, 1H). As correlações a uma ligação (1JCH) hidrogênio-carbono foram observadas 

por meio da análise do espectro RMN 2D 1H,13C-HSQC (Figura 27, p. 62) e estão descritas na 

Tabela 13, p. 59. 

O espectro RMN 2D 1H,1H-COSY (Figura 26, p. 62) mostrou os acoplamentos 

entre os hidrogênios δH 2,16 e 2,44 (J = 13,8 Hz), e 3,07 e 3,83 (J = 12,5 Hz), com valores de 

constantes de acoplamento obtido no espectro de RMN 1H compatíveis com sistema geminal. 

O espectro também mostra correlações dos hidrogênios em δH 4,05 e 2,16 (J = 10,5 Hz), 

acoplamento axial-axial, δH 4,05 e 2,44 (J = 2,5); δH 4,50 e 2,16 (J = 5,0); δH 4,50 e 3,16 (J = 

2,0), acoplamento axial-equatorial. 

Analisando os deslocamentos químicos, multiplicidade, integração dos sinais e 

constantes de acoplamentos dos hidrogênios, além dos dados de RMN 13C, massa, 

infravermelho e sabendo que se trata de um sistema cíclico foi possível montar a seguinte δ-

lactama. 
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A estrutura foi confirmada através da análise do espectro de RMN 1H,13C-HMBC 

(Figura 28, p. 63), que mostrou as correlações a três ligações (3JCH) dos hidrogênios em 

δH2,16 (H-4ax) e 2,44 (H-4eq) com os carbonos δC 173,0 (C-2) e 64,4 (C-6), dos hidrogênios 

em δH3,07 (H-6eq) e 3,83 (H-6ax) com os carbonos em δC 44,1 (H-7) e 40,4 (H-4). 

Observaram-se também as correlações dos hidrogênios em δH 4,05 (H-3) e 3,00 (H-7) com os 

carbonos em δC 71,0 (C-5) e 64,4 (C-6), respectivamente, como mostrado na estrutura abaixo. 
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Foram observadas as correlações a duas ligações (2JCH) dos hidrogênios em δH 

2,44 (H-4b) e 3,83 (H-6a) com o carbono em δC 71,0 (C-5), do hidrogênio em δH 4,05 (H-3) 

com os carbonos em δC 173,0 (C-2) e 40,4 (C-4), e do hidrogênio em δH 2,16 (H-4a) com o 

carbono em δC 72,0 (C-3), como mostra a estrutura abaixo. 
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 A posição do grupo metila, que está ligado ao nitrogênio, em equatorial foi 

determinada por análise do espectro de RMN 1D 1H NOE seletivo, pela irradiação seletiva do 

hidrogênio em δH 4,05 (H-3). O hidrogênio H-3 não mostrou acoplamento dipolar com os 

hidrogênios em δH 3,00, indicando que a posição do grupo metila é equatorial. 

 MU-1 foi identificada como a N-metil-3R*,5R*-di-hidroxi-2-piperidinona, uma 

substância inédita na literatura. 

Figura 21 - Estrutura química de MU-1 (N-metil-3R*,5R*-di-hidroxi-2-piperidinona). 
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Tabela 13 - Dados de RMN 1D e 2D de 1H e 13C para MU-1. 
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 MU-1 HMBC 
 δC δH (mult, J, H) 

2JCH 3JCH 4JCH 
2 173,0 - 4,05 2,16  

3 72,0 
4,05 (dd, 2,5 e 10,5 Hz, 

1H) 
2,16 4,20 3,83; 3,00 

4 40,4 

2,16 (dddd, J= 5,0; 10,5 
e 13,8 Hz, 1H); 2,44 

(ddt, J = 2,0; 2,5  e 13,8 
Hz, 1H) 

— 3,07; 3,83 4,05 

5 71,0 
4,50 (quinteto, J = 2,0 e 

5,0 Hz, 1H) 
2,44; 3,83 4,05 — 

6 64,4 
3,07 (dt, 2,0 e 12,5 Hz, 

1H); 3,83 (dd, 5,0 e 12,5 
Hz, 1H) 

— 
3,00; 2,16; 

2,44 
— 

7 44,1 3,00 (s, 3H) — 3,07; 2,16 4,05 
MEOD (300 e 75 MHz) 
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Figura 22 - Espectro de massa de alta resolução obtido no modo positivo [M+H]+ de MU-1. 

 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Espectro na região do infravermelho de MU-1. 
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Figura 24 - Espectro de RMN 1H de MU-1 (300 MHz, MEOD). 

 
 

Figura 25 -Espectro de RMN 13C e DEPT 135º de MU-1 (75 MHz, MEOD). 
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Figura 26 - Espectro de RMN 2D1H,1H-COSY de MU-1 (300 MHz, MEOD). 

 
 

Figura 27 - Espectro de RMN 2D1H,13C-HSQC de MU-1 (300 MHz, MEOD). 
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Figura 28 - Espectro de RMN 2D1H,13C-HMBC de MU-1 (300 MHz, MEOD). 
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3.2.2 Determinação estrutural de MU-2 

 

 O composto MU-2 foi isolado do decocto das folhas, a partir de fracionamentos 

em gel de Sephadex LH-20 da fração metanólica. A substância apresentou-se como uma 

resina marrom,   
20

D  -16,8o (c. 0,5, H2O). O espectro de massa, obtido no modo negativo, 

exibiu pico do íon molecular em m/z igual a 191,388 Daltons (Figura 30, p. 68). 

O espectro de RMN 13C-BB (Figura 33, p. 69) apresentou sete linhas espectrais de 

maior intensidade. Através da análise comparativa dos espectros de RMN 13C-BB e DEPT 

135º (Figura 33, p. 69) foi possível obter o padrão de hidrogenação dos carbonos, dos quais 

dois são carbonos metilênicos, três são carbonos metínicos oxigenados e dois carbonos são 

não-hidrogenados, dentre estes um oxigenado e outro carboxílico. Os deslocamentos químicos 

encontram-se na tabela abaixo. 

 
Tabela 14 - Padrão de hidrogenação dos carbonos determinado através da análise comparativa dos espectros de 
RMN 13C–BB e DEPT 135º de MU-3. 

C CH CH2 Fórmula molecular 
proposta 

181,4 (COOH) 67,2 (C-O) 37,4  
77,0 (C-O) 70,4 (C-O) 40,6  

 75,2 (C-O)   

2C 3CH 2CH2 C7H8O6 

 

Analisando os dados de carbono é possível propor uma fórmula molecular 

C7H8O6, porém o pico do íon molecular, no modo negativo, de MU-2 é em m/z em 191 [M-

H]- Daltons, o que gera uma diferença de 4 Daltons da fórmula molecular proposta, com isso 

pode-se propor uma nova fórmula molecular, C7H12O6, no qual os quatro Daltons podem ser 

referentes ao acréscimo de 4 hidrogênios,  que podem estar ligados aos oxigênios. 

As hidroxilas propostas podem ser visualizadas no espectro na região do 

infravermelho (Figura 31, p. 68) onde o mesmo apresentou uma banda intensa e larga em 

3304 cm-1, característica de deformação axial de O-H com ligação de hidrogênio, além da 

banda em 1066 cm-1, referente à deformação axiais de C-O.  

 A partir dessa nova fórmula molecular calculou-se o índice de deficiência de 

hidrogênio (IDH), que é igual a dois. 

A ausência de sinais no RMN 13C-BB referente a duplas e triplas ligações 

carbono-carbono, nos leva a perceber a presença de um anel na molécula. Assim, o IDH igual 

a dois é correspondente a uma dupla ligação do ácido carboxílico e de um anel.  
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O espectro de RMN 1H (Figura 32, p. 69) apresentou três sinais de hidrogênios 

carbinólicos, um quarteto em 4,20 ppm (J = 3,9 Hz, 1H) (H-5), um quadruplo dupleto em 4,08 

ppm (J = 11,0; 9,5 e 4,0 Hz, 1H) (H-3) e um duplo dupleto em 3,61 ppm (J = 9,5 e 4,0 Hz, 

1H) (H-4). Observou-se também um multipleto com integração para dois hidrogênios entre 

2,10 e 2,15 ppm (H-6 e H-2) e , um quadruplo dupleto para um hidrogênio em 2,03 ppm (J = 

2,9; 4,0 e 14,9 Hz) (H-6) e um duplo dupleto para um hidrogênio em 1,93 ppm (J = 11,0 e 

13,4 Hz) (H-2). O espectro de RMN 2D 1H,13C-HSQC (Figura 35, p. 70) permitiu associar os 

hidrogênios mais blindados aos respectivos carbonos metilênicos através das correlações dos 

hidrogênios em  δH 2,15 e 1,93 com o carbono em δC 40,6 e dos hidrogênios em δH 2,03 e 

2,10 com o carbono em δC 37,4. A análise dos dados acima citados permitiu a propor a 

seguinte estrutura. 
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A posição dos hidrogênios na estrutura foi reforçada através do espectro de RMN 

2D 1H,1H-COSY (Figura 34, p. 70), que revelou os acoplamentos  geminal entre os 

hidrogênios H-2a e H-2b (a),  axial-axial dos hidrogênios H-2a  e H-3 (b), e H-3 e H-4 (c), 

além dos acoplamentos equatorial-axial dos hidrogênios H-4 e H-5 (d), e H-5 e H-6a (e), 

equatorial-equatorial dos hidrogênios H-5 e H-6b (f), e geminal dos hidrogênios H-6a e H-6b 

(g).  

 
O espectro de RMN 2D 1H,13C-HMBC (Figura 36, p. 71) corrobora a proposta 

estrutural, através dos acoplamentos a duas ligações (2JCH) dos hidrogênios em δH1,93 (H-2a), 

2,15 (H-2b), 2,03 (H-6b) e 2,10 (H-6a) com o carbono em δC 77,0 (C-1), dos hidrogênios em 

δH 3,61(H-4), 1,93 (H-2a) e 2,15 (H-2b) com o carbono em δC 67,2 (C-3), dos hidrogênios 
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δH2,03 (H-6b) e 2,10 (H-6a) com o carbono em δC 70,4 (C-5), e do hidrogênio δH 4,08 (H-3) 

com os carbonos em δC 75,2 (C-4) e 40,6 (C-2).  
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Também foram observados acoplamentos a três ligações (3JCH) dos hidrogênios 

em δH 1,93 (H-2a) e 2,15 (H-2b), com os carbonos  δC 181,4 (C-7), 40,6 (C-2) e 75,2 (C-4), 

dos hidrogênios em δH 2,03 (H-6b) e 2,10 (H-6a) com os carbonos em δC 181,4 (C-7) e 37,5 

(C-6), além dos acoplamentos do hidrogênio em δH 4,08 (H-3) com o carbono em δC 70,4 (C-

5), do hidrogênio em δH 4,20 (H-5) com o carbono em δC 67,2 (C-3) e do hidrogênio em 

δH3,61 (H-4) com o carbono em δC 40,6 (C-2). 
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De acordo com os dados obtidos e comparação com dados de RMN 13C 

registrados na literatura (KELLEY, 1976), conclui-se que MU-2 se trata do ácido (1, 3, 4S*, 

5S*)-tetra-hidroxiciclohexanóico, comumente denominado de ácido quínico. 

Figura 29 - Estrutura química de MU-2 (ácido quínico). 
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Tabela 15 - Dados de RMN 1D e 2D de 1H e 13C para MU-2 e comparação com os dados de RMN 13C da 
literatura (KELLEY, 1976). 
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 MU-3 HMBC Literatura 
 δC

* δH (mult, J, H) 
2JCH 3JCH δC 

1 77,0 — 
1,93; 2,15; 2,03; 

2,10 
— 77,0 

2 40,6 
1,93 (dd, 11,0; 13,4 Hz, 1H); 

2,15 (m, 1H) 
4,08 

2,03; 2,10; 
3,61 

40,7 

3 67,2 
4,08 (dddd, 4,0; 9,5; 11,0 Hz, 

1H) 
1,93; 2,15; 3,61 4,20 67,1 

4 75,2 3,61 (dd, 3,9; 9,5 Hz, 1H) 4,08 1,93; 2,15; 75,2 
5 70,4 4,20 (q, 3,9 Hz, 1H) 2,03; 2,10 4,08 70,5 

6 37,4 
2,03 ppm (J = 2,9;  4,0 e 14,9 

Hz); 2,10 (m, 1H) 
— 1,93; 2,15; 37,4 

7 181,4 — — 
1,93; 2,15; 
2,03; 2,10 

181,2 

*D2O (500 e 125 MHz); Lit.D2O(125 MHz.). 
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Figura 30 - Espectro de massa obtido no modo negativo [M-H]-de MU-2. 

 

 
Figura 31 - Espectro na região do infravermelho de MU-2. 
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Figura 32 - Espectro de RMN 1H de MU-2 (500 MHz, D2O). 

 

 

Figura 33 - Espectro de RMN 13C e DEPT 135º de MU-2 (125 MHz, D2O). 
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Figura 34 - Espectro de RMN 2D1H,1H-COSY de MU-2 (500 MHz, D2O). 

 

 

Figura 35 - Espectro de RMN 2D1H,13C-HSQC de MU-2 (500 MHz, D2O). 
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Figura 36 - Espectro de RMN 2D1H,13C-HMBC de MU-2 (500 MHz, D2O). 
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3.2.3 Determinação estrutural de MU-3 

 

O tratamento cromatográfico da fração metanólica obtida pela partição sólido-

líquido do decocto das folhas de M. urundeuva, resultou no isolamento de um sólido amorfo, 

denominado MU-3. 

O espectro na região do infravermelho de MU-3 (Figura 39, p. 75) apresentou 

uma banda larga em 3154 cm-1, correspondente à deformação axial de ligação O-H com 

ligação de hidrogênio, caracterizando a presença de hidroxila; absorção em 1649 cm-1relativa 

à deformação axial C=O, evidenciando a existência de carbonila; bandas esqueletais em 1608, 

1529 e 1456 cm-1de C=Carom e absorção em 1221 e 1344 cm-1 referentes às deformações axiais 

C-O. 

O espectro de RMN 13C-BB (Figura 41, p. 76) apresentou cinco linhas espectrais. 

A análise comparativa entre os espectros RMN 13C–BB e DEPT 135º (Figura 41, p. 76) 

revelou a presença de um carbono monohidrogenado insaturado em C 110,3 e quatro 

carbonos não hidrogenados, referentes a uma carbonila em C 173,1, um carbono olefínico em 

C 125,8 e dois carbonos olefínicos oxigenados em C 138,4 e 146,2 do anel aromático.  

Na região de carbonos em anéis aromáticos foram encontrados quatro sinais, dois 

dos quais, o carbono monohidrogenado insaturado em C 110,3 e o carbono não hidrogenado 

oxigenado em C 146,2, são visualmente mais intensos, e foram associados a carbonos 

quimicamente semelhantes. 

O espectro de RMN 1H (Figura 40, p. 76) apresentou somente um singleto intenso 

em 7,04 ppm característico de hidrogênio ligado a anel aromático, este sinal mostrou 

acoplamento a uma ligação com o carbono 110,3 ppm (RMN 2D 1H, 13C HSQC, Figura 42, p. 

77). A partir dos dados obtidos foi possível propor as seguintes subestruturas. 
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A alternativa estrutural B não é compatível com a estrutura correta, pois o 

deslocamento químico do carbono hidrogenado que está orto a dois carbonos oxigenados, 

para a outro carbono oxigenado e meta a carbonila seria mais desblindado, ou seja, em torno 

de 95 ppm, o que de fato não acontece pois o deslocamento químico apresentado no espectro 

de RMN 13C para o carbono monohidrogenado insaturado está em C 110,3. Assim a 

subestrutura A é a correta. 

O sinal do grupo carboxila em 173,1 ppm, pode ser atribuído a um ácido 

carboxílico conjugado ou éster. A análise do espectro na região do infravermelho que mostra 

bandas em 3154 e 1649 cm-1 e a do espectro de RMN 13C, onde a ausência de sinais que 

possam relacionar a um éster confirma que a carboxila é de um ácido carboxílico. 

A estrutura proposta foi confirmada por análise do espectro de RMN 2D 1H,13C-

HMBC (Figura 43, p. 77), que apresentou as correlações do hidrogênio H 7,04 a três ligações 

(3JCH) com os carbonos C 125,8 e 173,1 e a duas ligações (2JCH) com os carbonos C 138,4 e 

146,2. Outro fato que mostra que são dois hidrogênios magneticamente semelhantes é a 

presença da correlação no HMBC do hidrogênio a uma e a três ligações com mesmo carbono.  
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O espectro de massa de alta resolução (Figura 38, P.75) obtido no modo negativo 

de MU-3 exibiu um pico referente à molécula desprotonada [M-H]- em m/z 169,0156, 

compatível com a fórmula molecular C7H6O5, cujo o IDH é igual a cinco. 

A análise dos dados e comparação com dados da literatura (MOURA, 2011) 

permitiu identificar MU-3 como o ácido 3,4,5-tri-hidroxibenzóico, popularmente conhecido 

como ácido gálico.  

Figura 37 - Estrutura química de MU-3 (ácido gálico). 
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Tabela 16-Dados de RMN 1D e 2D de 1H e 13C para MU-3 e comparação com os dados de RMN 13C da 
literatura (MOURA, 2011). 
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 MU-3 HMBC Literatura 

 δC
* δH (mult, J, H) 

2JCH 3JCH C 

1 138,4 — 7,04 — 138,0 

2 110,3 7,04 (s,1H) — — 108,8 

3 146,2 — 7,04 — 145,4 

4 125,8 — — 7,04 120,0 

5 146,2 — 7,04 — 145,4 

6 110,3 7,04 (1H, s) — — 108,8 

7 173,1 — — 7,04 167,6 
*MEOD (300 e 75 MHz); Lit.DMSO-d6 (125 MHz.). 
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Figura 38 - Espectro de massa de alta resolução obtido no modo negativo [M-H]-de MU-3. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 - Espectro na região do infravermelho de MU-3. 
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Figura 40 - Espectro de RMN 1H de MU-3 (300 MHz, MEOD). 

 

 

Figura 41 - Espectro de RMN 13C e DEPT 135º de MU-3 (75 MHz, MEOD). 
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Figura 42 - Espectro de RMN 2D1H,13C-HSQC de MU-3 (300 MHz, MEOD). 

 

 

 

Figura 43 - Espectro de RMN 2D1H,13C-HMBC de MU-3 (300 MHz, MEOD). 
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3.2.4 Determinação estrutural de MU-4 

 

 Partição sólido-líquido do decocto das folhas de M. urundeuva, seguido de 

fracionamento cromatográfico por exclusão em gel de Sephadex, permitiu o isolamento de um 

sólido amorfo branco, denominado MU-2. 

A notória similaridade observada entre os espectros de RMN 13C-BB de MU-3 e 

MU-4 sinalizou uma semelhança estrutural entre eles. A região aromática mostrou 

deslocamentos químico bastantes similares, sendo a principal diferença entre os espectros de 

RMN 13C (Figura 48, p. 81), o surgimento de uma metoxila em 52,4 ppm e a mudança no 

deslocamento químico da carbonila para 169,1 ppm, sugerindo a presença de um éster em 

MU-4. 

 O espectro de RMN 1H (Figura 47, p.81) apresentou dois singletos intensos, um 

na região de hidrogênio ligado a anel aromático em 7,04 ppm, semelhante a MU-1, e outro em 

3,80 ppm com integração para três hidrogênios, característico de metoxila, confirmando a 

presença do éster na molécula. 

 Após a análise dos dados acima a estrutura proposta foi comparada com dados da 

literatura (MOURA, 2011) e confirmou-se que MU-4 tratava-se do éster 3,4,5-tri-

hidroxibenzoato de metila, denominado popularmente de galato de metila. 

Figura 44 - Estrutura química de MU-4 (galato de metila). 
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Tabela 17 - Dados de RMN 1D e 2D de 1H e 13C para MU-4 e comparação com os dados de RMN 13C da 
literatura (MOURA, 2011). 
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 MU-4 HMBC Literatura 

 δC
* δH (mult, J, H) 

2JCH 3JCH C 

1 139,8 — 7,04 — 138,0 

2 110,1 7,04 (1H, s) — — 108,8 

3 146,6 — 7,04 — 145,5 

4 121,5 — — 7,04 119,7 

5 146,6 — 7,04 — 145,5 

6 110,1 7,04 (1H, s) — — 108,8 

7 169,1 — — 7,04; 3,80 165,6 

8 52,4 3,80 (3H, s) — — 52,3 
*MEOD (500 e 125 MHz); Lit.DMSO-d6 (125 MHz.). 
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Figura 45 - Espectro de massa de alta resolução obtido no modo positivo [M+H]+ de MU-4. 

 
 
 
 
 

Figura 46 - Espectro na região do infravermelho de MU-4. 
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Figura 47 - Espectro de RMN1H de MU-4 (500 MHz, MEOD). 

 

Figura 48 - Espectro de RMN 13C e DEPT 135º de MU-4 (500 MHz, MEOD). 
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Figura 49 - Espectro de RMN 2D1H,13C-HSQC de MU-4 (500 MHz, MEOD). 

 
 

Figura 50 - Espectro de RMN 2D1H,13C-HMBC de MU-4 (500 MHz, MEOD). 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1 Material vegetal 

Este trabalho foi realizado utilizando vários espécimes de Myracroduon 

urundeuva, que foram coletados pelo prof. Edilberto Rocha Silveira. A relação das plantas, 

local, período da coleta e georeferências encontram-se na Tabela 4, p. 36. 

4.2 Métodos Cromatográficos 

4.2.1 Cromatografia de adsorção 

Nas cromatografias de adsorção foi empregada gel de sílica 60 da Whatman (∅ 

µm 70-230). O comprimento e o diâmetro das colunas variaram de acordo com as alíquotas 

das amostras e as quantidades de gel de sílica utilizadas. Para cromatografia de camada 

delgada (CCD) utilizou-se cromatoplacas de gel de sílica 60(∅ µm 2-25) sobre alumínio da 

Merck (com indicador de fluorescência na faixa de 254 nm). Os eluentes utilizados foram: 

diclorometano e metanol puros, ou combinados em proporções crescentes de polaridade.  

A revelação das substâncias nas cromatoplacas analíticas foi obtida por exposição 

à luz ultravioleta em dois comprimentos de onda (254 e 365 nm) realizada em aparelho 

Boitton modelo BOIT-LUB01 e/ou por aspersão com solução de vanilina (C8H8O3) e ácido 

perclórico (HClO4) e metanol (C2H6O), seguido de aquecimento em chapa aquecedora  a 98º 

C por aproximadamente 2 minutos. 

4.2.2 Cromatografia de exclusão 

 O fracionamento por cromatografia de exclusão foi efetuado em gel de dextrana 

Sephadex LH-20 da Pharmacia Fine Chemicals, por eluição com metanol (P.A.). 

4.2.3 Extração em Fase Sólida 

  As extrações em fase sólida, com fins de isolamento, foram realizadas em 

cartuchos de fase reversa (C18) de 20 g, fabricados pela Phenomenex. O uso dos cartuchos 

era precedido por ativação do adsorvente com metanol, seguida de acondicionamento em água 

Mili-Q, utilizando alíquotas equivalentes a três vezes o volume do cartucho. 
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4.3 Métodos Espectrométricos e Espectroscópicos 

4.3.1 Espectroscopia na região do infravermelho (IV) 

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos em espectrômetro 

PerkinElmer, modelo Spectrum 100 FT-IR, utilizando UATR (Universal Attenuated Total 

Reflectance Accessory) do  Laboratório  de Espectrometria de Massa do Nordeste da 

Universidade Federal do Ceará (LEMANOR-UFC). 

4.3.2 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Prótio (RMN 1H) e de 

Carbono-13 (RMN 13C) 

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

Ressonância Magnética Nuclear de Carbono-13 (RMN 13C), uni e bidimensionais, foram 

obtidos em espectrômetros Bruker, modelos Avance DRX-500 e DPX-300, pertencentes ao 

Centro Nordestino de Aplicação e Uso da Ressonância Magnética Nuclear, da Universidade 

Federal do Ceará (CENAUREMN-UFC). Foram aplicadas freqüências de 500,13 MHz (1H) e 

125,75 MHz (13C), sob um campo magnético de 11,7 T, e 300,13 MHz (1H) e 75,47 MHz 

(13C), sob um campo magnético de 7,05 T.  

Os deslocamentos químicos () foram expressos em partes por milhão (ppm) e 

referenciados, no caso dos espectros de prótio, pelos picos dos hidrogênios pertencentes às 

moléculas residuais não-deuteradas dos solventes deuterados utilizados: clorofórmio ( 7,27), 

metanol ( 3,31) e água (4,80). Nos espectros de carbono-13, os deslocamentos químicos 

foram referenciados pelos picos centrais dos carbonos-13 dos solventes: clorofórmio ( 

77,23), metanol (49,15) e água (4,80). 

As multiplicidades dos sinais de hidrogênio nos espectros de RMN 1H foram 

indicadas segundo a convenção: s (simpleto), q (quarteto), dd (duplo dupleto), td (tripleto de 

dupleto), dddd (quadruplo dupleto), e m (multipleto). 

Os experimentos unidimensionais de 1H e de 13C foram efetuados em sonda 

multinuclear de 5 mm com detecção inversa (500 MHz) ou em sonda dual de 5 mm com 

detecção direta (300 MHz) e foram estabelecidos os seguintes valores para os parâmetros de 

aquisição: larguras espectrais de 24 e 260 ppm, tempo de relaxação (D1) de 1 s e largura de 

pulso (P1) de 90o de 9,70 s (0 dB) e 15,50 s (0 dB) para 1H e 13C, respectivamente, no 500 

MHz, e 10,75 s (3 dB) e 10,00 s (3,5 dB) para 1H e 13C, respectivamente, no 300 MHz. 

Para todos os experimentos unidimensionais foram utilizados 65356 pontos para a aquisição 

(TD) e 32768 para o processamento (SI), enquanto para os experimentos bidimensionais 
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foram utilizados 2048 x 256 pontos para a matriz de dados de aquisição e 2048 x 1024 pontos 

para o processamento. Predição linear para o processamento 2D, utilizando 80 coeficientes, 

foi usada quando necessária. Os números de transientes (NS) variaram de acordo com as 

quantidades das amostras. 

Os microprogramas utilizados para a aquisição dos dados foram: 1H (zg ou 

zgcppr, quando aplicada a supressão da água), 13C-CPD (zgpg30), 13C-DEPT135 (dept135), 

NOE SELETIVO (selnogp), COSY (cosygpqf), HSQC (hsqcgpph) e HMBC (hmbcgplpndqf), 

todos fornecidos pelo fabricante. 

A técnica DEPT (Distortionless Enhancement by Polarization Transfer), com 

ângulos de nutação de 135, CH e CH3 com amplitudes em oposição aos CH2, foi utilizada na 

determinação do padrão de hidrogenação dos carbonos em RMN 13C, descritos segundo a 

convenção: C (carbono não-hidrogenado), CH (carbono metínico), CH2 (carbono metilênico 

ou metilidênico) e CH3 (carbono metílico). Os carbonos não-hidrogenados foram 

caracterizados por comparação do espectro DEPT 135 com o espectro 13C-CPD. 

Os experimentos bidimensionais de correlação homonuclear (COSY e NOESY) e 

heteronuclear (HSQC e HMBC), realizados no aparelho Bruker Avance DRX-500, foram 

efetuados em sonda multinuclear de 5 mm, com detecção inversa, empregando-se gradiente 

de campo no eixo Z e magnitude de 10 A. Os valores de J utilizados para os experimentos 

pertinentes foram 1JH,C = 145,0 (CNST2) e nJH,C = 7,25 (CNST13), onde n  2. Quando 

realizados no aparelho Bruker Avance DPX-300, em sonda dual de 5 mm com detecção 

direta, os valores de J utilizados foram 1JH,C = 145,0 (CNST2) e nJH,C = 10,0 (CNST13), onde 

n  2. 

4.3.3 Espectrometria de Massa (EM) 

  O espectro de massa realizado no modo negativo de MU-2 foi obtido em um 

espectrômetro de massas triplo quadrupolo e interface por eletronebulização, modelo TSQ 

Quantum Access, Thermo Scientific. 

  Os espectros de massa de alta resolução (MU-1, MU-3 e MU-4) foram obtidos em 

um espectrômetro de massa Shimadzu, modelo LCMS-IT-TOF, equipado com uma fonte de 

ionização por electrospray. 

  A identificação dos componentes químicos dos óleos essenciais foi feita por 

cromatógrafo a gás CG marca Shimadzu modelo GC-2010 acoplado a um espectrômetro da 

mesma marca de modelo GC-MS-QP2010 Plus, com injetor split a temperatura de 220ºC, gás 
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de arraste hélio a fluxo contínuo de 1mL/min e a coluna utilizada foi RTx-5 (30m x 0,25 mm 

x 0,25 micrômetros) operando a 60ºC-240C a 3ºC/min. A fonte de íons foi mantida a 240ºC e 

a interface a 240ºC. 

4.4 Métodos Físicos de Análise 

4.4.1 Determinação da Rotação Óptica 

  As rotações ópticas (  20

D ) foram obtidas em polarímetro Perkin-Elmer, modelo 

P-2000 do Laboratório de Espectrometria de Massa do Nordeste da Universidade Federal do 

Ceará (LEMANOR-UFC), operando a 589 nm e 20ºC e utilizando uma cubeta de 1,0 dm. 

4.5 Estudo dos constituintes voláteis das folhas de Myracrodruon urundeuva. 

4.5.1 Método de extração dos óleos essenciais das folhas de Myracroduon urundeuva 

  A obtenção dos óleos essenciais foi realizada por hidrodestilação, utilizando 

aparelho do tipo Clevenger modificado por Goltilleb. O processo consistiu em colocar as 

folhas frescas em um balão de 5 L, com adição de aproximadamente 2 L de água destilada, 

mantido sob ebulição por duas horas. Em seguida o óleo foi retirado do doseador, tratado com 

sulfato de sódio anidro e encaminhado para posterior análise. Os espécimes estudados e os 

rendimentos estão nas Tabela 4, p. 36 e Tabela 7, p. 45. 

4.6 Estudo Fitoquímico das folhas de Myracroduon urundeuva. 

4.6.1 Preparação do decocto das folhas de M. urundeuva (MURN2FD) 

 1,0 kg de folhas frescas foram acondicionados em balão de 5 L, a qual 

acrescentou-se 2,5 L de água,  submetendo-se ao processo de hidrodestilação por 2 horas. Os 

decoctos resultantes das três extrações de óleos essenciais foram filtrados, reunidos e 

liofilizado, resultando em 398,4 g de um pó marrom denominado MURN2FD. 

4.6.1.1 Extração sólido-líquido de MURN2FD 

Uma alíquota de 15,0 g de MURN2FD foi transferida para um erlenmeyer de 1 L 

e submetida a extração com 100 mL de metanol sob agitação por 15 minutos. O sólido foi 

separado da solução resultante por filtração simples. Repetiu-se o procedimento três vezes. A 

fração orgânica foi rotaevaporada e denominada MURN2FD-M (12 g), o resíduo (1,2 g) foi 

armazenado. 
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4.6.1.2 Fracionamento cromatográfico em Sephadex LH-20 de MURN2FD-M 

Uma alíquota de 3,00 g da fração MURN2FD-M foi solubilizada em 5 mL de 

metanol e acondicionada em uma coluna de 4,5 cm de diâmetro e 16 cm de altura de gel de 

Sephadex LH-20. A eluição foi realizada com metanol, num fluxo de 17-20 gotas/min. Foram 

coletadas 26 frações nos seguintes volumes: 1 (100 mL), 2-5 (50 mL), 6-15 (20 mL), 16-19 

(10 mL), 20-24 (40 mL), 25 (100 mL) e 26 (250 mL).  

Este procedimento foi realizado mais duas vezes, as frações resultantes foram 

submetidas à análise comparativa por CCD e, posteriormente, reunidas de acordo com suas 

semelhanças obtendo-se 9 grupos (Tabela 18). 

Tabela 18 - Frações obtidas do fracionamento cromatográfico de MURN2FD-M. 

Fração Peso (mg) 

MURN2FD-M-F1 151,5 

MURN2FD-M-F2 1597,9 
MURN2FD-M-F3 480,9 
MURN2FD-M-F4 518,6 
MURN2FD-M-F5 483,0 
MURN2FD-M-F6 2099,6 
MURN2FD-M-F7 443,9 
MURN2FD-M-F8 1306,9 
MURN2FD-M-F9 698,0 

Total: 7780,8 
Rendimento: 88,7% 

As frações F2 e F4 foram analisadas por RMN 1H, onde foi possível observar um 

composto majoritário em cada fração. Estas frações foram submetidas a fracionamento 

cromatográfico em cartucho C-18. As frações F6 e F7 também foram analisadas por RMN 1H 

mostrando-se semelhantes, porém o aspecto das frações eram diferentes. A fração F6 é um 

sólido envolto em uma resina marron, enquanto que a fração F7 uma resina escura. A fração 

F6 foi recromatografada, enquanto a F7 foi armazenada. 

4.6.1.3 Isolamento de MU-1 

4.6.1.3.1 Fracionamento cromatográfico de MURN2FD-M-F2 em Cartucho C-18 

  800,0 mg da fração MURN2FD-M-F2 foram solubilizados em 3 mL de água e 

acondicionados em um cartucho C-18 de 20 g e 2,7 cm de diâmetro, previamente ativado com 

metanol e em seguida acondicionado com a fase móvel inicial. A eluição foi realizada com 

água, água-metanol em diferentes proporções e metanol puro, como mostrado na Tabela 19. 
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Tabela 19- Dados do fracionamento cromatográfico MURN2FD-M-F2 

Eluente Fração Volume de cada fração (mL) 

H2O 1-5 50 
H2O/MeOH 10% 6-9 30 
H2O/MeOH 25% 10-12 20 
H2O/MeOH 50% 13-18 20 
H2O/MeOH 75% 19-21 20 
MeOH 22 50 

O restante da fração (790 mg) foi cromatografada realizando o mesmo 

procedimento acima citado. As frações resultantes dos dois fracionamentos foram analisadas 

por CCD (eluente: diclorometano/metanol 15%), comparadas e as semelhantes foram 

reunidas, fornecendo três frações: MURN2FD-M-F2(1) (1409,2 mg), MURN2FD-M-F2(2) 

(96,0 mg) e MURN2FD-M-F2(3) (67,9 mg), rendimento 98,7%. 

A análise da fração MURN2FD-M-F2(1) por RMN 1H, permitiu verificar que se 

travava de uma substância majoritária designada de MU-1 (Determinação estrutural pág. 56). 

4.6.1.4 Isolamento de MU-2 

4.6.1.4.1 Fracionamento cromatográfico de MURN2FD-M-F4 em cartucho C-18. 

470,3 mg da fração foram solubilizados em 2 mL de água e cromatografados em 

um cartucho C-18 de 20 g e 2,7 cm de diâmetro, segundo o mesmo procedimento acima 

descrito. A tabela seguinte mostra os dados do fracionamento. 

 
Tabela 20- Dados do fracionamento cromatográfico de MURN2FD-M-F4. 

Eluente Fração Volume de cada fração (mL) 

H2O 
1-9 10 

10-19 20 

H2O/MeOH 5% 
20-23 10 
24-25 25 

H2O/MeOH 15% 
26-29 10 
30-32 25 

H2O/MeOH 25% 
33-35 10 
36-37 25 

H2O/MeOH 50% 38-39 20 
MeOH 40-41 50 

As frações foram analisadas por CCD (eluente: diclorometano/metanol 15%) e 

reunidas de acordo com suas semelhanças, resultando nas frações sumarizadas na tabela a 

seguir. 
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Tabela 21 - Frações obtidas do fracionamento cromatográfico de MURN2FD-M-F4. 

Frações Peso (mg) 

MURN2FD-M-F4(1) 0,4 
MURN2FD-M-F4(2) 254,0 
MURN2FD-M-F4(3) 26,0 
MURN2FD-M-F4(4-5) 16,4 
MURN2FD-M-F4(6-7) 9,3 
MURN2FD-M-F4(8-9) 10,8 
MURN2FD-M-F4(10-21) 86,9 
MURN2FD-M-F4(22-26) 17,2 
MURN2FD-M-F4(27-31) 13,0 
MURN2FD-M-F4(32-36) 9,6 
MURN2FD-M-F4(37) 5,3 
MURN2FD-M-F4(38-40) 4,8 
MURN2FD-M-F4(41) 5,0 

Total: 458,7 
Rendimento: 97,5% 

 

4.6.1.4.2 Fracionamento cromatográfico em Sephadex LH-20 de MURN2FD-M-F4(2). 

A fração MURN2FD-M-F4(2) (250,0 mg) foi dissolvida em 2,0 mL de metanol e 

cromatografada em Sephadex LH-20 (int=2,0 cm). Foram coletadas 21 frações, utilizando 

metanol como eluente, num fluxo de 17-20 gotas/min. Os volumes das frações coletadas 

foram: 1 (25 mL), 2-6 (5 mL), 7-9 (20 mL), 10-16 (10 mL), 17-21 (50 mL). 

As frações foram comparadas por CCD (eluente: diclorometano/metanol 15%) e 

reunidas de acordo com a semelhança. 

Tabela 22 - Frações obtidas do fracionamento cromatográfico de MURN2FD-M-F4(2). 

Frações Peso (mg) 

MURN2FD-M-F4(2)(1-3) 26,9 
MURN2FD-M-F4(2)(4-6) 32,3 
MURN2FD-M-F4(2)(7) 73,0 
MURN2FD-M-F4(2)(8) 31,3 
MURN2FD-M-F4(2)(9) 10,5 
MURN2FD-M-F4(2)(10-12) 8,0 
MURN2FD-M-F4(2)(13-15) 4,6 
MURN2FD-M-F4(2)(16-18) 1,7 
MURN2FD-M-F4(2)(19) 3,8 
MURN2FD-M-F4(2)(20-21) 2,1 

Total: 194,2 
Rendimento: 77,68% 
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A fração MURN2FD-M-F4(2)(7) apresentou pureza suficiente para ser 

caracterizada por técnicas espectroscópicas, sendo assim codificada de MU-2 (Determinação 

estrutural pág. 60). 

4.6.1.5 Isolamento de MU-3 E MU-4 

4.6.1.5.1 Tratamento da fração MURN2FD-M-F6 

A fração F6 apresentou-se como um sólido envolto em uma resina marrom. 

Adicionou-se metanol à fração, agitou-se e deixou-se em repouso por aproximadamente 10 

minutos, em seguida retirou-se o sobrenadante utilizando uma pipeta Pasteur. Obteve-se um 

sólido (689 mg) e uma resina marrom no sobrenadante (1,23 g). 

O espectro de RMN 1H do sólido apresentou um composto majoritário e outro 

minoritário.    

4.6.1.5.2 Fracionamento cromatográfico em sílica de MURN2FD-M-F6 ppt 

Uma alíquota da fração (430 mg) foi adsorvida em 2,0 g de sílica gel e 

acondicionada sobre uma camada de 2,03 g de sílica gel em uma coluna de 3,0 cm de 

diâmetro. Foram coletadas 13 frações, utilizando diclorometano/metanol em diferentes 

proporções como mostrado na Tabela 23. 

Tabela 23 - Dados do fracionamento cromatográfico de MURN2FD-M-F6ppt. 

Eluente Fração Volume de cada fração (mL) 

Diclorometano 1-2 20 
Diclorometano/MeOH 3% 3-10 15 
Diclorometano /MeOH 20% 11-12 40 
MeOH 13 100 

 As frações foram analisadas por CCD (eluente: Diclorometano/metanol 10%) e as 

semelhantes foram reunidas gerando 7 frações. 

O restante da fração foi cromatografada utilizando o mesmo procedimento. As frações 

dos dois fracionamentos foram comparadas por CCD e reunidas conforme similaridade. 
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Tabela 24 - Frações obtidas do fracionamento cromatográfico de MURN2FD-M-F6ppt. 

Frações Peso (mg) 

MURN2FD-M-F6 ppt(1) 4,4 

MURN2FD-M-F6 ppt(2) 28,7 

MURN2FD-M-F6 ppt(3) 80,2 

MURN2FD-M-F6 ppt(4) 41,0 

MURN2FD-M-F6 ppt(5) 92,3 

MURN2FD-M-F6 ppt(6) 378,3 

MURN2FD-M-F6 ppt(7) 16,7 

Total: 561,3 

Rendimento: 82,5% 

As frações 2 e 6 foram analisadas por RMN 1H e denominadas de MU-4 

(Determinação estrutural pág. 75) e MU-3 (Determinação estrutural pág. 67), 

respectivamente. 

 

4.6.2 Preparação do extrato etanólico das folhas de M. urundeuva (MURN2F-E) 

2,00 kg de folhas frescas de Myracrodruon urundeuva foram triturados e submetidos à 

maceração em etanol. A extração foi repetida 3 vezes e as soluções etanólicas foram 

evaporadas sob pressão reduzida em evaporador rotativo e reunidas fornecendo o extrato 

denominado MURN2F-E (582,32 g, 29,11% de rendimento). 

 

4.6.2.1 Extração sólido-líquido de MURN2F-E 

15 g do extrato etanólico foi submetido à partição sólido-líquido com 100 mL de 

diclorometano, 400 mL de acetato de etila (4 x 100 mL). Tentou-se realizar partição com 

metanol, porém a amostra foi totalmente solúvel. Durante a partição a amostra foi mantida 

sob agitação por 10 minutos em cada extração. O fracionamento rendeu 582,4 mg de 

MURN2F-E-D; 307,0 mg de  MURN2F-E-A e 13,70 g de MURN2F-E-M. Todas as frações 

foram analisadas por RMN de 1H, as frações MURN2F-E-D e MURN2F-E-M apresentaram 

sinais característicos de gordura. A fração MURN2F-E-M foi a mais promissora para dar 

continuidade aos fracionamentos cromatográficos. 
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4.6.2.2 Fracionamento cromatográfico em Sephadex LH-20 de MURN2F-E-M 

3,00 g de MURN2F-E-M foram solubilizados em metanol e acondicionados em 

uma coluna de 4,5 cm de diâmetro que continha 16 cm de altura de gel de Sephadex LH-20. A 

eluição foi realizada com metanol, num fluxo de 17-20 gotas/min. Foram coletadas 26 frações 

nos seguintes volumes: 1 (100 mL), 2-5 (50 mL), 6-15 (20 mL), 16-19 (10 mL), 20-24 (40 

mL), 25 (100 mL) e 26 (250 mL).  

As frações foram analisadas por CCD (Eluente: diclorometano/metanol 10%) e as 

semelhantes foram reunidas. 

Tabela 25 -Frações obtidas do fracionamento cromatográfico de MURN2F-E-M 

 

Fração Peso (mg) 

MURN2F-E-M-(1) 5,0 
MURN2F-E-M-(2) 6,3 
MURN2F-E-M-(3-4) 42,0 
MURN2F-E-M-(5-6) 89,1 
MURN2F-E-M-(7-8) 199,0 
MURN2F-E-M-(9) 176,2 
MURN2F-E-M-(10-11) 165,0 
MURN2F-E-M-(12) 97,1 
MURN2F-E-M-(13-21) 808,8 
MURN2F-E-M-(22-25) 283,0 
MURN2F-E-M-(26) 93,5 

Total: 7780,8 
Rendimento: 88,7% 

 

 Algumas frações foram analisadas por RMN 1H, a fração MURN2FE-M-(10-11) 

apresentou uma mistura de MU-1 e MU-2, a fração MURN2FE-M-(13-21) mostrou uma 

mistura de MU-3 e MU-4 e a fração MURN2FE-M-(22-25) apresentou somente MU-4. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A análise das diversas amostras de óleos essenciais provenientes de folhas de 

aroeira-do-sertão silvestres permitiu a caracterização de seis marcadores quimiotaxonômicos 

e, em conseqüência de seis diferentes tipos químicos, revelando, portanto uma variação 

química intra-específica. A técnica de RMN 1H mostrou-se eficiente na caracterização dos 

constituintes majoritários.  

Os óleos essenciais de aroeiras cultivadas mostram-se semelhante as aroeiras  

silvestres. O cultivo de plantas a partir de sementes silvestres produtora de um dos seis 

compostos majoritários pode gerar plantas produtoras de qualquer um dos seis compostos 

majoritários (Δ3-careno, (Z)-β-ocimeno, (E)-β-ocimeno, α-pineno, mirceno, e limoneno). 

Também ficou comprovado que a produção dos constituintes majoritários de cada 

espécime de cada tipo químico diferente, é constante e independente da época do ano de 

colheita e do tipo de terreno (condições edafoclimáticas). 

Os óleos essenciais extraídos a partir das folhas inteiras e trituradas geram 

diferentes composições química. Quanto mais trituradas menos o teor de monoterpenos e 

maior o teor de sesquiterpenos. 

Óleos essenciais extraídos a partir das folhas trituradas geram menor rendimento 

do que óleo obtido de folhas inteiras. 

Os decoctos das folhas obtidos da hidrodestilação não apresentaram 

citotoxicidade e apresentam atividade anti-inflamatória. A composição química é composta 

majoritariamente por ácido gálico, galato de metila, ácido quínico e N-metil-3R*,5R*-di-

hidroxi-2-piperidinona. A lactama apresenta caráter inédito na literatura. 
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ANEXO 
 
Figura 51 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-2((Z)-β-
Ocimeno). 

 
 
Figura 52 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-3 (Δ3-Careno). 

 
 

Figura 53 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-32 (E)-β-

Ocimeno). 
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Figura 54 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira RN-2 (Mirceno) 

 

Figura 55 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-4 (α-Pineno) 

 

Figura 56 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-1 cult. 21. 
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Figura 57 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-1 cult.22. 

 

 

Figura 58 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-1 cult. 23. 

 

 

Figura 59 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-1 cult. 24. 
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Figura 60 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-1 cult. 25. 

 

 

Figura 61 - Cromatograma obtido por CG-EM dos constituintes voláteis das folhas da aroeira CE-1 cult 26. 
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Figura 62 - Cromatogramas obtido por CG-EM da aroeira CE-2 – Folhas trituradas (A) e Folhas trituradas com 

água (B). 

 

 

Figura 63 - Cromatogramas obtido por CG-EM da aroeira CE-3 – Folhas trituradas (A) e Folhas trituradas com 

água (B). 

 

 

Figura 64 - Cromatogramas obtido por CG-EM da aroeira CE-4 – Folhas trituradas (A) e Folhas trituradas com 

água (B). 
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Figura 65 - Cromatogramas obtido por CG-EM da aroeira RN-2 – Folhas trituradas (A) e Folhas trituradas com 

água (B). 

 

 

Figura 66- Cromatograma obtido por CG-EM da aroeira CE-1 cult. 21 com as folhas trituradas. 

 

 

Figura 67 - Cromatograma obtido por CG-EM da aroeira CE-1 cult. 24 com as folhas trituradas. 
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Figura 68 - Espectro de massa do eucaliptol. 

 

 

Figura 69 - Espectro de massa do limoneno. 

 

 

Figura 70 - Espectro de massa do Δ3-careno. 

 

 

Figura 71 - Espectro de massa do α-pineno. 
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Figura 72 - Espectro de massa do mirceno. 

 

 

Figura 73 - Espectro de massa do silvestreno. 

 

 

Figura 74 - Espectro de massa do terpinoleno. 

 

 

Figura 75- Espectro de massa do γ-terpineno. 
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Figura 76 - Espectro de massa do (Z)-β-ocimeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - Espectro de massa do α-terpineno. 

 

 

Figura 79 - Espectro de massa do canfeno. 

 

  

Figura 77 - Espectro de massa do (E)-β-ocimeno 
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Figura 80-Espectro de massa do β-pineno. 

 

 

Figura 81 - Espectro de massa do γ-muuroleno. 

 

Figura 82 - Espectro de massa do trans-cariofileno. 

 

 

Figura 83 - Espectro de massa do germacreno D. 
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Figura 84 - Espectro de massa do viridifloreno. 

 

 

Figura 85 - Espectro de massa do γ-cadineno. 

 

 

Figura 86 - Espectro de massa do δ cadineno. 

 

 

Figura 87 - Espectro de massa do viridiflorol. 

 

H

H

H

H

H

OH



110 

 

 

Figura 88 - Espectro de massa do aromadendreno. 

 

 

Figura 89 - Espectro de massa do α-humuleno 

 

 

Figura 90 - Espectro de massa do germacreno B. 

 

Figura 91 - Espectro de massa do α-copaeno. 
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Figura 92 - Espectro de massa do selina 3,7(11)-dieno. 

 

Figura 93 - Espectro de massa do espatulenol. 

 

 

Figura 94 - Espectro de massa do α-cadinol. 

 

 

Figura 95 - Espectro de massa do (E)-hex-2-enal. 
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Figura 96 - Espectro de massa do(Z)-hex-3-enol. 

 

 

Figura 97 - Espectro de massa do (Z)-hex-2-enol. 
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