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RESUMO 

 

A própolis vermelha oriunda do Estado de Alagoas possui uma composição química 

rica em isoflavonoides e tem sido usada como remédio tradicional na medicina 

popular por apresentar propriedades antioxidante e antiviral. Sua relevância decorre, 

principalmente, por apresentar diversas propriedades biológicas, dentre elas: 

antimicrobiana, anti-cancerígena, citotóxica e antitumoral. Neste trabalho foi 

realizado o estudo dos compostos fixos presentes na fração hexânica da própolis, o 

qual apresentou três ésteres: o hexadecanoato de metila (15,20%), o tetracosanoato 

de metila (10,40%) e o octadecanoato de metila (2,39%). Foram isoladas do extrato 

etanólico quatro isoflavanas (2’-hidroxi-4’,7-dimetoxiisoflavana [PV-1], 2’,7-dihidroxi-

4’-metoxiisoflavana [PV-3], 4’,7-dihidroxi-2’-metoxiisoflavana [PV-4] e 2’,4’-dihidroxi-

7-metoxiisoflavana [PV-5]), uma chalcona (2’,4’,4-trihidroxichalcona [PV-6]), e um 

triterpeno (lup-20(29)-en-3-ol [PV-2]), já conhecidos na própolis vermelha. A 

determinação estrutural das substâncias foi realizada através de métodos 

espectroscópicos de IV, RMN de 1H, RMN de 13C-BB, RMN de 13C-DEPT 135º, 

COSY, HSQC, HMBC e CG-EM. Realizou-se a determinação de fenóis totais, 

usando espectofotômetro, no extrato etanólico (EEPV), o qual apresentou um teor 

de compostos fenólicos de 133,3 ± 4,35 mg de EAG/ g de amostra, resultado inferior 

aos relatados na literatura. Outro teste realizado foi o de atividade antioxidante, 

usando o método de sequestro do radical DPPH, tanto no extrato etanólico, quanto 

nas frações hexânica, diclorometano, acetato de etila e metanólica, apresentando 

resultados satisfatórios e superiores ao do padrão Vitamina C. Além deste, foi 

realizado o ensaio de inibição da enzima acetilcolinesterase, através de método 

colorimétrico, no extrato etanólico e nas frações hexânica, diclorometano, acetato de 

etila e metanólica, quase todos apresentando resultados positivos em relação ao 

padrão sal de Eserina. 

 

Palavras-chave: própolis vermelha, compostos fixos, fenóis totais, atividade 

antioxidante, atividade anticolinesterásica. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The red propolis originally from the state of Alagoas has a chemical composition rich 

in isoflavones and has been used as traditional popular medicine presented as an 

antioxidant and antiviral properties. Its relevance to this study is mainly due to the 

same present several biological properties, among them: antimicrobial, anti-cancer, 

cytotoxic and anti-tumor. In this work it was performed the study of the fixed 

compounds present in hexane fraction of propolis, which presented three esters: the 

methyl hexadecanoate (15,20%), the methyl tetracosanoate (10,40%) and the methyl 

octadecanoate (2,39%). Four isoflavanes were isolated from the ethanolic extract (2'-

hydroxy-4',7-dimethoxyisoflavane [PV-1], 2',7-dihydroxy-4'-methoxyisoflavane [PV-3], 

4',7-dihydroxy-2'-methoxyisoflavane [PV-4] and 2',4'-dihydroxy-7-methoxyisoflavane 

[PV-5]), one chalcone (2',4 ',4-trihydroxychalcone [PV-6]) and a triterpene (lup-

20(29)-en-3-ol [PV-2]), known in red propolis. The structural determination of 

substances were performed by spectroscopic methods IR, 1H NMR, 13C-BB NMR, 

13C NMR DEPT-135°, COSY, HSQC, HMBC and GC-MS. It was performed the 

determination of total phenols, using a spectrophotometer, in the ethanolic extract 

(EEPV), which presented a phenolic content of 133.3 ± 4.35 mg GAE / g sample, a 

result lower than those reported in the literature. Another test was performed on the 

antioxidant activity, the scavenging method using DPPH radical, both ethanolic 

extract and the hexane, dichloromethane, ethyl acetate and metanol fractions, with 

satisfactory results and higher than standart Vitamin C. Besides the antioxidant test, 

if was performed the inhibition of acetylcholinesterase assay by colorimetric method, 

of the ethanolic extract and hexane, dichloromethane, ethyl acetate and metanol 

fractions, that yielded positive results in almost all, regarding standart Eserine salt. 

 

Keywords:  red propolis, fixed compounds, total phenolics, antioxidant activity, 

acetylcholinesterase activity. 
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1  INTRODUÇÃO 

A própolis, material resinoso coletado e processado pelas abelhas a partir de 

exsudatos de brotos e botões florais de várias plantas (CABRAL et al., 2009), 

dependendo da região da coleta possui colorações que variam do verde, vermelho 

ao marrom, odor característico e também propriedades adesivas devido sua forte 

interação com óleos e proteínas da pele (CUNHA et al., 2011). É utilizada pelas 

abelhas para manutenção da temperatura interna, reparo dos favos de mel, 

embalsamar insetos mortos e proteger a colméia contra a invasão de 

microrganismos (CABRAL et al., 2009).  

Cerca de 300 compostos foram identificados até o momento de diferentes 

amostras de própolis (FROZZA et al., 2013). A composição química da própolis está 

relacionada a biodiversidade da região em que foi originada e a época de sua coleta, 

e em geral, consistem em ceras, resinas, compostos inorgânicos, óleos essenciais, 

compostos fenólicos, ácidos e ésteres alifáticos, ácidos e ésteres aromáticos, ácidos 

graxos, chalconas, terpenóides, esteróides, álcoois, proteínas, vitaminas B1, B2, B6, 

C e E (CUNHA et al., 2011). 

Tem sido usada empiricamente como remédio tradicional na medicina popular 

há séculos, sendo conhecida por seus benefícios potenciais para a saúde humana, e 

por apresentar diversas atividades biológicas, tais como: anticancerígena, citotóxica, 

imunomodulatória, carcinogênica, antitumoral, antifúngica, antiviral, antioxidante, 

antibactericida, antimicrobiana e anti-inflamatória (ALENCAR et al., 2007; CUNHA et 

al., 2011; OLDONI et al., 2011; KAMIYA et al., 2012).  

A própolis tem sido comercializada por indústrias farmacêuticas como 

medicina alternativa para prevenir doenças, tais como diabetes, doenças cardíacas 

e até mesmo o câncer (LI et al., 2008). 

O Brasil é considerado um dos maiores fornecedores de própolis do mundo. 

Os diferentes tipos de própolis brasileira são relatados por possuírem composição 

química e propriedades biológicas distintas quando coletadas em diferentes regiões 

do país e em diferentes épocas do ano. Em razão da grande diversidade da flora 

brasileira, as própolis do Brasil foram classificadas em 12 grupos diferentes, de 

acordo com sua origem geográfica, composição química, origem vegetal e 
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atividades biológicas, sendo um da Região Sudeste, cinco da Região Sul e seis no 

Nordeste (CABRAL et al., 2009; CUNHA et al., 2011). 

Recentemente um tipo novo de própolis denominada de “própolis vermelha”, 

proveniente da região Nordeste do país, foi classificada como sendo o 13º tipo, com 

base em sua composição química única, particularmente rica em isoflavonoides. Sua 

origem botânica foi relacionada a espécie Dalbergia ecastophyllum, uma leguminosa 

proveniente da região do mangue do estado de Alagoas, rica em isoflavonoides, 

com interesse particular em neovestitol e vestitol para atividade antioxidante. Esta 

variedade é relatada como sendo proveniente de Cuba e Venezuela, originada da 

espécie Clusia nemorosa (Clusiaceae) e Clusia scrobiculata, respectivamente 

(CUNHA et al., 2011; BUENO-SILVA et al., 2013). 

Estudos recentes mostraram que a própolis vermelha apresentou quantidades 

elevadas de isoflavonas, grupo particular de polifenóis que possuem inúmeras 

propriedades biológias, dentre elas: antiviral, antimicrobiana, anti-inflamatória e anti-

cancerígena (OLDONI et al., 2011; BUENO-SILVA et al., 2013). Frozza et al. (2013) 

identificaram ainda outras propriedades como antibacteriana, antifúngica, 

antiulcerativa e antitumoral. 

A partir do exposto, o presente trabalho relata o isolamento e determinação 

estrutural dos metabólitos secundários do extrato etanólico da própolis vermelha de 

Alagoas, bem como a analise da composição química do seu óleo fixo, além da 

avaliação da atividade antioxidante e anticolinesterase do extrato e suas frações, e 

determinação do teor de compostos fenólicos presentes no extrato etanólico. 
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2  LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

2.1 Própolis 

Utilizada durante séculos pela humanidade, a própolis, um produto natural, 

pode ser usada de diversas formas. Era empregada como um dos materiais para 

embalsamar os mortos no antigo Egito (1700 A.C.), e foi empregada como 

cicatrizante na segunda guerra mundial em várias clínicas soviéticas (PEREIRA; 

SEIXAS; AQUINO NETO, 2002).  

 A própolis começou a ganhar prestígio como meio de tratamento para 

problemas de saúde nos anos de 1950 e 1960 na antiga União Soviética e em 

países do leste da Europa. Na metade dos anos 80 é que tornou um importante 

produto na medicina alternativa e complementar, sendo o Japão o principal 

importador de própolis, com preferência pela própolis brasileira (LUSTOSA et al., 

2008). 

 No Brasil, o interesse pela própolis ocorreu somente na década de 80 com um 

trabalho pioneiro que descrevia as propriedades terapêuticas da própolis e sua 

utilização como antibiótico natural (LUSTOSA et al., 2008). 

A palavra própolis deriva do grego, onde pró- significa para ou em defesa, e 

polis-, cidade, ou seja, a defesa da cidade (ou colméia). As abelhas (Apis mellifera 

L.) recolhem a resina das rachaduras na casca das árvores e brotos de folhas. Esta 

resina é mastigada, adicionada de enzimas salivares, e o material parcialmente 

digerido é misturado com cera de abelha e utilizado em colméia (BURDOCK, 1998). 

 Sua composição varia de acordo com a fonte. De modo geral é composto de 

50% de resina e bálsamo vegetal, 30% de cera, 10% de óleo essencial e aromático, 

5% de pólen e 5% de várias outras substâncias, incluindo restos orgânicos 

(MENEZES, 2005). 

 Apresenta dificuldade de remoção quando em contato com a pele humana, 

uma vez que parece interagir fortemente com os óleos e proteínas da pele. 

Fisicamente, é duro e quebradiço quando frio, mas torna-se suave e muito pegajoso 

quando quente (MARCUCCI, 1995). 

Segundo Mendonça (2011), a composição química da própolis varia de 

acordo com a sazonalidade regional. Os fatores que influenciam na escolha das 
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abelhas por uma determinada fonte vegetal não são conhecidos, sabe-se apenas 

que são seletivas durante a coleta.  

Muitos compostos já foram identificados em amostras de própolis, dentre eles, 

os flavonoides, compostos fenólicos oriundos de plantas que agem em diferentes 

processos fisiológicos e são os principais responsáveis pelo seu efeito benéfico. 

 

2.2 Compostos fenólicos 

Uma importante característica das plantas é sua capacidade de sintetizar uma 

gama de compostos com baixo peso molecular, denominados metabólitos 

secundários, os quais apresentam um papel essencial ou não no metabolismo 

vegetal (ROCKENBACH, 2008). 

 Os compostos do metabolismo secundário são geralmente substâncias que 

não fazem parte do metabolismo básico da planta e possuem características 

químicas bastante variadas. No metabolismo secundário das plantas são gerados os 

compostos fenólicos, os quais englobam desde moléculas simples até outras com 

alto grau de polimerização. Estão presentes nos vegetais na sua forma livre, ou 

ligados a açucares e proteínas (SOARES, 2002). 

 Quimicamente, são caracterizados por apresentar pelo menos um anel 

aromático no qual, ao menos, um hidrogênio é substituído por um grupamento 

hidroxila. Dentre as classes de compostos fenólicos que são amplamente 

distribuídos no reino vegetal, estão principalmente os flavonoides (VACCARI; 

SOCCOL; IDE, 2009). 

 

2.2.1 Flavonoides  

 Os flavonoides representam um dos grupos fenólicos mais importantes e 

diversificados entre os produtos de origem natural. São originados a partir da rota do 

chiquimato e do acetato formando o esqueleto básico C6-C3-C6 em diversas formas 

estruturais (Fig. 1, p. 18). 

Diversas funções são atribuídas aos flavonoides nas plantas, dentre elas, 

proteção dos vegetais contra a incidência de raios ultravioleta, além de proteção 

contra insetos, fungos; atração de animais com finalidade de polinização; 

antioxidantes, entre outras (SIMÕES et al., 2007). 
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Figura 1 – Núcleo fundamental dos flavonoides e sua numeração 
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2.3 Atividade antioxidante 

Antioxidantes são definidos como substâncias que, quando presentes em 

baixas concentrações em relação ao substrato oxidável, são capazes de inibir ou 

retardar substancialmente a oxidação desse substrato, ou seja, funcionam como 

sequestradores de radicais livres (MORELLI, 2010). 

Os radicais livres do oxigênio, com seus elétrons não pareados, podem atacar 

e danificar, praticamente, qualquer molécula encontrada no organismo. São tão 

ativos que uma vez formados, ligam-se a diferentes compostos em frações de 

segundos. Ao fazê-lo, podem entregar seu elétron não-pareado ou capturar um 

elétron de outra molécula, mas de qualquer forma, os radicais acabam ficando 

estáveis e a molécula atacada transforma-se em um radical. 

O radical hidroxila (OH.) e o peróxido de hidrogênio (H2O2) são algumas das 

espécies reativas do oxigênio que são importantes nos processos biológicos de 

produção de energia. O primeiro é mais reativo na indução de lesões nas moléculas 

celulares, e o segundo, é capaz de atravessar a membrana nuclear e induzir danos 

à molécula de DNA (RUFINO et al., 2007). 

Nos últimos anos, o crescente interesse em antioxidantes naturais e seus 

benefícios à saúde têm sido relatados, tendo em vista que estudos farmacológicos 

demonstram a associação entre seu consumo e o baixo risco de doenças 

degenerativas, além de apresentarem potenciais benefícios em relação à prevenção 

de doenças cancerígenas e neurológicas (MORELLI, 2010).  
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2.4 Atividade anticolinesterase 

Entre os idosos, evidenciam-se anormalidades decorrentes da disfunção do 

sistema nervoso, como deficiências na memória, na coordenação motora, etc. A 

demência está ligada ao envelhecimento cerebral, acometendo indivíduos com idade 

superior a 65 anos. Calcula-se que aproximadamente 10 a 15% destes indivíduos 

apresentam alguma forma de demência, e deste grupo, 50 a 60% sofrem de uma 

doença degenerativa de causa não totalmente conhecida denominada doença de 

Alzheimer (TREVISAN; MACEDO, 2003). 

A doença de Alzheimer está associada com “déficits” dos diversos 

neurotransmissores cerebrais, como a acetilcolina, serotonina e noradrenalina. O 

tratamento sintomático da doença envolve primeiramente a restauração da função 

colinérgica. Pesquisas já realizadas sugerem que um aumento no nível da 

acetilcolina poderia ser útil para melhorar um dos sinais da doença, a deficiência de 

aprendizagem.  

Atualmente as substâncias consideradas inibidores da enzima 

acetilcolinesterase demonstram uma maior eficiência no tratamento clínico da 

doença. Algumas drogas provenientes de produtos naturais, especialmente de 

plantas, são eficazes no tratamento desta doença, como exemplo o medicamento 

galantamina, que se mostrou um inibidor da enzima acetilcolinesterase de longa 

ação, sendo seletivo, reversível e competitivo, cujos efeitos terapêuticos 

permanecem após o término do tratamento (MORAIS et al., 2013). 

 

2.5 Constituintes químicos isolados da própolis vermelha 

Através de pesquisa bibliográfica realizada no SciFinder abrangendo o 

período de 2004 até 2014 acerca dos constituintes químicos isolados da própolis 

vermelha, observou-se a presença de compostos aromáticos entre estes lignanas, 

chalconas e flavonoides como principais metabólitos secundários isolados e 

reportados. 

A Tabela 1 (p. 20-23 ) a seguir apresenta os metabólitos secundários isolados 

da própolis vermelha, e as suas estruturas são apresentadas na Fig. 2 (p. 24-25). 
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Tabela 1 – Metabólitos secundários isolados da própolis vermelha 

Substâncias Local Referência 

(6aS,11aS)-6a-etoximedicarpina (1) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(6aS,11aS)-medicarpina (2) 
Paraíba/ Cuba/ 

Alagoas 

AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005/ 

TRUSHEVA et al., 2006 

(6aR,11aR)-3,4-dihidroxi-9-metoxipterocarpano (3) Paraíba/ Cuba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005 

(6aR,11aR)-4-metoximedicarpina (4) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(6aR,11aR)-3-hidroxi-8,9-dimetoxipterocarpano (5) Paraíba/ Cuba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005 

(6aS,11aS)-3,10-dihidroxi-9-metoxipterocarpano (6) Paraíba/ Cuba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005 

(6aR,11aR)-3,8-dihidroxi-9-metoxipterocarpano (7) Paraíba/ Cuba AWALE et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005 

(-)-melilotocarpano A (8) México LOTTI et al., 2010 

(-)-melilotocarpano D (9) México LOTTI et al., 2010 

(2R,3R)-3,7-dihidroxi-6-metoxiflavanona (10) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

Alnustinol (11) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(2S)-dihidrooroxilina A (12) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(2S)-dihidrobaicaleina (13) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(2S)-7-hidroxi-6-metoxiflavanona (14) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(2S)-7-hidroxiflavanona (15) Paraíba/ México AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/LOTTI et al., 2010 

(+)-pinocembrina (16) México LOTTI et al., 2010 

(2R,3R)-3,7-dihidroxiflavanona (17) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 
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(2S)-liquiritigenina (18) Paraíba/Cuba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005 

(2S)-naringenina (19) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

Garbanzol (20) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

Éter dimetil (+)-pinoresinol (21) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(+)-pinoresinol (22) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(+)-siringaresinol (23) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

2’,4’-dihidroxichalcona (24) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

Isoliquiritigenina (25) 
Paraíba/ Alagoas/ 

Cuba 

AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ OLDONI et al., 2011/ PICCINELLI et 

al., 2005 

4,4’-dihidroxi-2’-metoxichalcona (26) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(αS)-α,2’,4,4’-tetrahidroxidihidrochalcona (27) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(3S)-7-O-metilvestitol (28) 
Paraíba/ Cuba/ 

Alagoas 

AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005/ 

TRUSHEVA et al., 2006 

(3S)-mucronulatol (29) Paraíba/ México AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ LOTTI et al., 2010 

(3S)-vestitol (30) 
Paraíba/ México/ 

Alagoas/ Cuba 

AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ LOTTI et al., 2010 /BUENO-SILVA 

et al., 2013/ OLDONI, et al., 2011/ PICCINELLI et al., 2005 

(3S)-isovestitol (31) Paraíba/ Cuba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005 

Neovestitol (32) Alagoas BUENO-SILVA et al., 2013/ OLDONI, et al., 2011 

(-)-arizonicanol A (33) México LOTTI et al., 2010 

3-hidroxi-5,6-dimetoxiflavana (34) México LOTTI et al., 2010 

Biochanina A (35) Paraíba/ Cuba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005 
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Formononetina (36) Paraíba/ Cuba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008/ PICCINELLI et al., 2005 

2’-hidroxibiochanina A (37) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

Pratenseina (38) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

Xenognosina B (39) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

Calicosina (40) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

Daidzeina (41) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

7,3’-dihidroxi-5’-metoxiisoflavona (42) Alagoas PICCINELLI et al., 2011 

(3S)-ferreirina (43) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(3S)-violanona (44) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(3S)-vestitona (45) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(3R)-4’-metoxi-2’,3,7-trihidroxiisoflavanona (46) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

2-(2’,4’-dihidroxifenil)-3-metil-6-metoxibenzofurano (47) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

2,6-dihidroxi-2-[(4-hidroxifenil)metil]-3-benzofuranona (48) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

Alnusina (49) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

(7S)-dalbergifenol (50) Paraíba AWALE et al., 2008/ LI et al., 2008 

1-(3’,4’-dihidroxi-2’-metoxifenil)-3-fenilpropano (51) México LOTTI et al., 2010 

(Z)-1-(2’-metoxi-4’,5’-dihidroxifenil)-2-(3-fenil)propeno (52) México LOTTI et al., 2010 

Ácido gálico (53) Cuba PICCINELLI et al., 2005 

Retusapurpurina B (54) Alagoas PICCINELLI et al., 2011 

Retusapurpurina A (55) Alagoas PICCINELLI et al., 2011 
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Oblongifolina A (56) Alagoas PICCINELLI et al., 2011 

20(29)-lupen-3-ona (57) Alagoas TRUSHEVA et al., 2006 

2,3-epoxi-2-(3-metil-2-butenil)-1,4-naftalenodiona (58) Alagoas TRUSHEVA et al., 2006 
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Figura 2 – Estruturas dos constituintes químicos isolados da própolis vermelha 
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Durante o levantamento bibliográfico foi observado o relato de atividades 

apresentadas para alguns flavonoides obtidos da própolis vermelha. Apresentou 

atividade anti-inflamatória e antimicrobiana os compostos neovestitol (32) e vestitol 

(30) (BUENO-SILVA et al., 2013), atividade citotóxica para (6aR,11aR)-3,8-dihidroxi-

9-metoxipterocarpano (7), 7-hidroxi-6-metoxiflavanona (14) e mucronulatol (29) 

(AWALE et al., 2008; LI et al., 2008). Atividade antioxidante para vestitol (30), 

neovestitol (32) e isoliquiritigenina (25) (OLDONI et al., 2011). Já o composto 20(29)-

lupen-3-ona (57) apresentou atividade antioxidante e atividade antibiótica contra 

bactérias e fungos. Demostrou atividade antibacteriana, antifúngica e citotóxica o 

composto 2,3-epoxi-2-(3-metil-2-butenil)-1,4-naftalenodiona (58) (TRUSHEVA et al., 

2006). 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Determinação da composição de ácidos graxos da própolis vermelha 

O extrato hexânico da própolis vermelha foi submetido ao processo de 

saponificação/metilação para obtenção dos ácidos graxos metilados. 

A mistura de ésteres foi analisada por Cromatografia Gasosa acoplada ao 

Espectrômetro de Massas (CG-EM) juntamente com uma ferramenta auxiliar 

conhecida como índice de retenção de Kovat’s (IK), para identificação de seus 

compostos. Foram identificados seis constituintes no óleo fixo da própolis vermelha, 

totalizando 70,32% da composição total do óleo, dos quais três são ésteres, o 

hexadecanoato de metila (15,20%), octadecanoato de metila (2,39%) e o 

tetracosanoato de metila (10,40%) (Tabela 2). 

Os resultados do cálculo do IK foram postos na Tabela 2, e o cromatograma e 

os espectros de massas dos constituintes foram postos nas Fig. 3-9, p. 28 e 29. 

 

 

Tabela 2 – Composição química do óleo fixo da própolis vermelha 

Constituintes TR (min) IK* (exp.) IK* (lit.) Área (%) Literatura 

Hexadecanoato de metila 23.909 1917 1921 15,20 Adams, 2007 

Octadecanoato de metila 27.819 2118 2125 2,39 Adams, 2007 

Heneicosano 34.191 2468 2100 12,07 Adams, 1995 

Tetratetracontano 37.267 - - 13,82 - 

Tetracosanoato de metila 37.784 2823 3053 10,40  

1-Heptacosanol 44.446 3182 - 16,44 - 

Total    70,32  

TR: tempo de retenção 
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Figura 3 – Cromatograma do óleo fixo da própolis vermelha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Espectro de massas do octadecanoato de metila 

Figura 4 – Espectro de massas do hexadecanoato de metila 
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Figura 6 – Espectro de massas do heneicosano 
 

 
 

Figura 7 – Espectro de massas do tetratetracontano 
 

 
 

Figura 8 – Espectro de massas do tetracosanoato de metila 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Espectro de massas do 1-heptacosanol 
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3.2 Análise dos constituintes da própolis vermelha de Alagoas 

3.2.1 Identificação estrutural de PV-1 

O tratamento cromatográfico da fração diclorometano (FDPV) do extrato 

etanólico da própolis vermelha (EEPV) forneceu 6 mg de um sólido de cor rosa 

solúvel em CH2Cl2 e com ponto de fusão na faixa de 108,2-110,7 ºC, denominado de 

PV-1. 

 O espectro de absorção na região do infravermelho de PV-1 (Fig. 11, p. 36) 

apresentou uma banda larga em 3374 cm-1, característica de deformação axial de 

ligação O-H; dois sinais em 2917 e 2843 cm-1 relacionadas às deformações axiais de 

ligação Csp3-H de grupos alifáticos; três absorções em 1618, 1506 e 1444 cm-1 

referentes à ligação C=C de sistema aromático; cinco bandas em 1035, 1114, 1160, 

1205 e 1260 cm-1 associadas à deformação axial de ligação C-O. 

 O espectro de ressonância magnética nuclear de carbono 13 (RMN de 13C -

BB) [75 MHz, CDCl3] (Fig. 12, p. 36) apresentou 12 sinais correspondentes a átomos 

de carbono insaturado na faixa de δC 101,7 a δC 159,7, quatro dos quais oxigenados 

[δC 154,5 (C-2’), δC 155,4 (C-9), δC 159,4 (C-7) e δC 159,7 (C-4’)]; mostrou três sinais 

em δC 30,6 (C-4), δC 32,1 (C-3) e δC 70,2 (C-2) atribuídos a átomos de carbono 

saturado; além de sinal em δC 55,6, referente ao grupo metoxila. Após comparação 

dos espectros de RMN de 13C-BB e RMN de 13C-DEPT 135º (Fig. 13, p. 37) 

estabeleceu-se o padrão de hidrogenação que permitiu inferir sobre a presença de 

dois carbonos metilênicos, sendo um oxigenado (δC 70,2), e sete carbonos 

metínicos. Os seis sinais restantes são referentes a carbonos não hidrogenados 

(Tabela 3, p. 31). 
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Tabela 3 – Padrão de hidrogenação dos carbonos determinados por comparação entre os espectros 

de RMN de 
13

C-BB e DEPT 135º de PV-1 

C CH CH2 CH3 
Fórmula 

molecular 

159,7 (C-O) 130,4 (C=C) 70,2 (C-O) 55,6  

159,4 (C-O) 128,5 (C=C) 30,6 (MeO-7)  

155,4 (C=C) 107,5 (C=C)  (MeO-4’)  

154,5 (C-OH) 106,4 (C=C)    

120,2 (C=C) 102,4 (C=C)    

114,7 (C=C) 101,7 (C=C)    

 32,1    

C6HO3 C7H7 C2H4O C2H6 C17H18O4 

 

O espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H) 

[300 MHz, CDCl3] (Fig. 14, p. 37) apresentou quatro dupletos na região de sistemas 

aromáticos, em: δH 7,03 (H-6’, J= 8,7 Hz), δH 7,0 (H-5, J= 9,6 Hz), δH 6,45 (H-3’) e δH 

6,37 (H-8), referentes a dois acoplamentos orto e dois meta, respectivamente, e dois 

duplo dupletos em δH 6,48 (H-6 e H-5’, J= 8,4 e 2,1 Hz). Observou-se também sinais 

de hidrogênios ligados a carbono oxigenado em δH 4,35 (H-2a, J= 10,4 e 1,7 Hz), δH 

4,06 (H-2b, J= 10,4 Hz) e δH 3,78 (s), bem como dois duplos dupletos em δH 3,02 (H-

4a, J= 15,7 e 10,6 Hz) e δH 2,92 (H-4b, J= 15,7 e 6,5 Hz), referentes a acoplamentos 

geminal-vicinal.  

O espectro de massas de baixa resolução (Fig. 15, p. 38) forneceu o pico em 

m/z 286 Da correspondente ao íon molecular, confirmando a fórmula molecular 

C17H18O4 para o composto. Seu IDH igual a 9 está relacionado a presença de dois 

anéis aromáticos e uma estrutura cíclica. 

O espectro bidimensional de correlação homonuclear 1H – 1H COSY [300 

MHz, CDCl3] (Fig. 16 e 17, p. 38 e 39) apresentou acoplamento orto entre os 

hidrogênios H-5 (δH 7,0) e H-6 (δH 6,48) (subestrutura I), e os hidrogênios H-6’ (δH 

7,03) e H-5’ (δH 6,48) (subestrutura II); acoplamento geminal entre os hidrogênios H-

2a (δH 4,35) e H-2b (δH 4,06); e vicinal axial-axial entre os hidrogênios H-2b (δH 4,06) 

e H-3 (δH 3,51) (Estereoquímica relativa deduzida com base no valor de J= 10,4 Hz 

observado no sinal do H-2b) (subestrutura III). 
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 O espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – HSQC [300 

MHz, CDCl3] (Fig. 18 e 19, p. 39 e 40) permitiu correlacionar, a uma ligação, os 

sinais de hidrogênios em δH 2,92 e 3,02; 3,51; 3,78; 4,06 e 4,35; 6,37; 6,45; 6,48; 

7,0; 7,03, com seus respectivos carbonos (δC 30,6; 32,1; 55,6; 70,2; 102,4; 101,7; 

106,4 e 107,5; 130,4; 128,5) (Tabela 4, p. 35). 

 Através do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – 

HMBC [300 MHz, CDCl3] (Fig. 20-22, p. 40 e 41) pôde se estabelecer a correlação a 

duas (2JCH) e a três ligações (3JCH) entre os hidrogênios aromáticos em δH 6,48 (H-6) 

com o carbono em δC 159,4 (C-7); δH 6,37 (H-8) com os carbonos em δC 159,4 (C-7) 

e δC 106,4 (C-6); δH 7,0 (H-5) com os carbonos em δC 155,4 (C-9) e δC 30,6 (C-4), 

confirmando a presença de um anel aromático 1,2,4-trissubstituído. Definiu-se 

também a posição da metoxila em C-7, através da correlação a três ligações (3JCH) 

dos hidrogênios em δH 3,78 (H-7a) com o carbono em δC 159,7 (C-7) (subestrutura 

IV). 
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As correlações entre os hidrogênios δH 6,45 (H-3’) com o carbono em δC 159,7 

(C-4’); δH 6,48 (H-5’) com o carbono δC 159,7 (C-4’); δH 7,03 (H-6’) com os carbonos 

em δC 154,4 (C-2’), δC 159,7 (C-4’) e δC 32,1 (C-3), indicam a presença de outro 

sistema aromático 1,2,4-trissubstituído. Definiu-se também a posição da metoxila em 

C-4’, através da correlação a três ligações (3JCH) dos hidrogênios em δH 3,78 (H-4’a) 

com o carbono em δC 159,7 (C-4’) (subestrutura V).  
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As correlações observadas entre os dois hidrogênios δH 3,02 e 2,92 (H-4a e 

H-4b) com os carbonos em δC 70,2 (C-2), δC 32,1 (C-3) e δC 114,7 (C-1’); δH 4,35 e 

4,06 (H-2a e H-2b) com o carbono em δC 30,6 (C-4), sugere uma terceira parte da 

estrutura da molécula, característica do anel heterocíclico de uma isoflavana (CH2-

CH-CH2) (subestrutura VI). Os dados acima foram postos na Tabela 4, p. 35. 
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Com base na discussão exposta e através da análise comparativa com dados 

descritos na literatura (FERNÁNDEZ, 2007) (Tabela 4, p. 35), chegou-se à 

conclusão que PV-1 trata-se da 2’-hidroxi-4’,7-dimetoxiisoflavana (Fig. 10), 

substância já isolada anteriormente na própolis vermelha, conhecida como 

isosativan. 

                    

Figura 10 – Estrutura da 2’-hidroxi-4’,7-dimetoxiisoflavana (PV-1) 
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Tabela 4 – Correlação heteronuclear 
1
H, 

13
C – HSQC e HMBC (300 MHz, CDCl3) de PV-1 

 

C 

HSQC HMBC Literatura* 

δc δH 
2
JCH 

3
JCH δc

 

2 70,2 4,35 (dd, J= 10,4 e 1,7) 

4,06 (t, J= 10,4) 

- 2H-4 69,9 

3 32,1 3,51 (m) 2H-4 H-6’ 31,7 

4 30,6 3,02 (dd, J= 15,7 e 10,6) 

2,92 (dd, J= 15,7 e 6,5) 

- H-5; 2H-2 30,2 

5 130,4 7,0 (d, J= 8,7) - - 130,1 

6 106,4 6,48 (dd, J= 8,4 e 2,1) - H-8 107,2 

7 159,4 - H-6; H-8 MeO-7 159,3 

7ª 55,6 3,78 (s) - - 55,3 

8 102,4 6,37 (d) - - 101,4 

9 155,4 - - H-5 155,0 

10 120,2 - - H-8 114,4 

1’ 114,7 - - H-5’; H-3’; 2H-4 119,9 

2’ 154,4 - - H-6’ 154,2 

3’ 101,7 6,45 (d) - - 102,1 

4’ 159,7 - H-5’; H-3’ H-6’; MeO-4’ 159,0 

4’a 55,6 3,78 (s) - - 55,3 

5’ 107,5 6,48 (dd, J= 8,4 e 2,1) - - 105,9 

6’ 128,5 7,03 (d, J= 9,6) - - 128,1 

Deslocamentos químicos (δC e δH) em ppm e constante de acoplamento (J) em Hz 
*FERNÁNDEZ, 2007 
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Figura 11 – Espectro na região do IV de PV-1 

 

 

 

Figura 12 – Espectro de RMN de 
13

C – BB (300 MHz, CDCl3) de PV-1 
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Figura 13 – Espectro de RMN de 
13

C – DEPT 135º (300 MHz, CDCl3) de PV-1 

 

 

 

Figura 14 – Espectro de RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) de PV-1 
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Figura 15 – Espectro de massas de PV-1 por IE-EM 

 

 

 

Figura 16 – Expansão do espectro de RMN de 
1
H x 

1
H - COSY (300 MHz, CDCl3) de PV-1 
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Figura 17  – Expansão do espectro de RMN de 
1
H x 

1
H - COSY (300 MHz, CDCl3) de PV-1 

 

 

 

Figura 18 – Expansão do espectro de RMN HSQC (300 MHz, CDCl3) de PV-1 
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Figura 19 – Expansão do espectro de RMN HSQC (300 MHz, CDCl3) de PV-1 

 

 

 

Figura 20 – Expansão do espectro de RMN HMBC (300 MHz, CDCl3) de PV-1 
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Figura 21 – Expansão do espectro de RMN HMBC (300 MHz, CDCl3) de PV-1 

 

 

 

Figura 22 – Expansão do espectro de RMN HMBC (300 MHz, CDCl3) de PV-1 
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As substâncias PV-3, PV-4 e PV-5 apresentam estruturas semelhantes ao 

composto PV-1, logo, serão mostrados somente as diferenças. 

 

3.2.2 Identificação estrutural de PV-2 

A fração diclorometano (FDPV) do extrato etanólico da própolis vermelha 

após passar por fracionamentos cromatográficos, forneceu 11,8 mg de um sólido 

branco amorfo, solúvel em CH2Cl2, com ponto de fusão na faixa de 210-212 °C, 

denominado de PV-2. 

 O espectro de absorção na região do IV (Fig. 24, p. 45) apresentou uma 

banda larga em 3393 cm-1, característica de deformação axial de ligação O-H; duas 

absorções em 2922 e 2853 cm-1 referente às deformações axiais de ligação Csp
3-H 

de grupos alifáticos; e uma banda em 1381 cm-1 associada à deformação axial de 

ligação C-O. 

O espectro de massas de baixa resolução (Fig. 25, p. 45) revelou o pico 

correspondente ao íon molecular em m/z 426 Da compatível com a fórmula 

molecular C30H50O. 

O espectro de RMN de 13C-BB [125 MHz, CDCl3] (Fig. 26, p. 46) mostrou 30 

linhas espectrais, sendo o sinal em δc 79,2 (C-3) referente ao carbono carbinólico, e 

os sinais em δc 151,2 (C-20) e δc 109,5 (C-29) referentes aos carbonos olefínicos. O 

padrão de hidrogenação destes átomos foi obtido por comparação com o espectro 

de RMN de 13C-DEPT 135º (Fig. 27, p. 46), o qual evidenciou a presença de seis 

carbonos metínicos (CH), onze carbonos metilênicos (CH2), sete carbonos metílicos 

(CH3), e os sinais restantes referentes a carbonos não hidrogenados. 

A análise do espectro de RMN de 1H [500 MHz, CDCl3] (Fig. 28, p. 47) 

apresentou sinpletos largos em δH 4,69 e δH 4,57 (H-29) característico de hidrogênio 

ligado a carbono sp2; um duplo dupleto em δH 3,20 (H-3, J = 11,3 e 4,9 Hz) referente 

a hidrogênio ligado a carbono oxigenado; e um multipleto em δH 2,37 (H-19, J = 5,6 

Hz) referente a hidrogênio ligado a carbono alílico. Observou-se também sete sinais 

de hidrogênios metílicos em δH 1,68 (H-30), δH 1,03 (H-23), δH 0,96 (H-27), δH 0,94 

(H-26), δH 0,83 (H-24), δH 0,79 (H-28) e δH 0,76 (H-25), compatíveis com um 

triterpeno. 
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Com base na discussão exposta e através da análise comparativa com dados 

descritos na literatura (ALBUQUERQUE, 2007) (Tabela 5, p. 44), chegou-se à 

conclusão que PV-2 trata-se do lupeol (Lup-20(29)-en-3-ol) (Fig. 23), substância já 

isolada anteriormente na própolis vermelha. 

 

Figura 23 – Estrutura do lupeol (PV-2) 
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Tabela 5 – Deslocamentos químicos (δ) de RMN de 
13

C e 
1
H (CDCl3) de PV-2 

 

C 

PV-6 Literatura* 

δc δH δc δH 

1 38,9 - 38,9 - 

2 27,6 - 27,6 - 

3 79,2 3,20 (dd, J = 11,3 e 4,9) 79,2 3,20  

4 39,1 - 39,1 - 

5 55,5 - 55,5 0,74 

6 18,5 - 18,5 - 

7 34,5 - 34,5 - 

8     41,1 -             41,1 - 

9 50,7 - 50,7 1,33 

10 37,4 - 37,4 - 

11 21,2 - 21,1 - 

12 25,4 - 25,4 - 

13 38,3 - 38,3 - 

14 43,1 - 43,0 - 

15 27,7 - 27,7 - 

16 35,8 - 35,8 - 

17 43,2 - 43,2 - 

18 48,5 - 48,5 0,83 

19 48,2 2,37 (J = 5,6) 48,2 2,37 (dt, J = 5,4) 

20 151,2 - 151,2 - 

21 30,1 - 30,1 - 

22 40,2 - 40,2 - 

23 28,2 1,03 28,2 1,03 

24 15,5 0,83 15,6 0,83 

25 16,3 0,76 16,3 0,76 

26 16,2 0,94 16,2 0,95 

27 14,7 0,96 14,7 0,97 

28 18,2 0,79 18,2 0,79 

29 109,5 4,69 e 4,57 (sl) 109,5 4,69 e 4,57 (sl) 

30 19,5 1,68 19,5 1,58 

Deslocamentos químicos (δC e δH) em ppm e constante de acoplamento (J) em Hz 
*ALBUQUERQUE, 2007 
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Figura 24 – Espectro na região do IV de PV-2 

 

 

Figura 25 – Espectro de massas de PV-2 por IE-EM 
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Figura 26 – Espectro de RMN de 
13

C – BB (125 MHz, CDCl3) de PV-2 

 

 

 

Figura 27 – Espectro de RMN de 
13

C – DEPT 135º (125 MHz, CDCl3) de PV-2 
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Figura 28 – Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, CDCl3) de PV-2 

 

 

3.2.3 Identificação estrutural de PV-3 

A substância PV-3 foi isolada a partir de fracionamentos cromatográficos do 

extrato etanólico da própolis vermelha (EEPV), fornecendo 5 mg de um sólido róseo 

solúvel em CH2Cl2. 

 O espectro de absorção na região do IV (Fig 30, p. 51) revelou sinais bastante 

semelhantes ao espectro de PV-1, portanto, sugere-se que a substância PV-3 

pertence a mesma classe da substância PV-1, ou seja, uma isoflavana. 

 O espectro de RMN de 13C-BB [125 MHz, CDCl3] (Fig. 31, p. 51) mostrou 16 

linhas espectrais, sendo 12 destas referentes à região de carbonos olefínicos, dos 

quais quatro são oxigenados [δC 159,6 (C-4’), δC 155,4 (C-7), δC 155,1 (C-9) e δC 

154,5 (C-2’)], e as demais na região de carbono saturado. O padrão de 

hidrogenação destes átomos foi obtido por comparação com o espectro de RMN de 

13C-DEPT 135º (Fig. 32, p. 52), o qual evidenciou a presença de dois carbonos 

metilênicos, onde um é oxigenado [δC 70,1 (C-2)], sete carbonos metínicos, e um  
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sinal de carbono metílico de metoxila (-OCH3) em δC 55,6. Os seis sinais restantes 

são referentes a carbonos não hidrogenados (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Padrão de hidrogenação dos carbonos determinados por comparação entre os espectros 

de RMN de 
13

C-BB e DEPT 135º de PV-3 

C CH CH2 CH3 
Fórmula 

molecular 

159,6 (C-O) 130,6 (C=C) 70,1 (C-O) 55,6 (MeO-4’)  

155,4 (C-OH) 128,4 (C=C) 30,6   

155,1 (C=C) 108,1 (C=C)    

154,5 (C-OH) 106,2 (C=C)    

120,1 (C=C) 103,4 (C=C)    

114,9 (C=C) 102,4 (C=C)    

  31,9    

C6H2O3 C7H7 C2H4O CH3 C16H16O4 

 

A análise do espectro de RMN de 1H [500 MHz, CDCl3] (Fig. 33, p. 52) 

mostrou absorções na região de hidrogênios aromáticos em δH 7,02 (d, J= 8,4 Hz, H-

6’), δH 6,93 (d, J= 8,1 Hz, H-5), δH 6,48 (dd, J= 8,4 e 2,3 Hz, H-5’), δH 6,40 (dd, J= 8,1 

e 2,3 Hz, H-6), δH 6,38 (d, J= 2,3 Hz, H-3’) e δH 6,37 (d, J= 2,3 Hz, H-8), indicando a 

presença de dois anéis 1,2,4-trissubstituídos. 

 O espectro de massas de baixa resolução (Fig. 34, p. 53) forneceu o pico em 

m/z 272 Da correspondente ao íon molecular, confirmando a presença de dois anéis 

aromáticos e uma estrutura cíclica, cujo IDH é igual a 9, condizente com a fórmula 

molecular C16H16O4. 

 No espectro bidimensional de correlação homonuclear 1H – 1H COSY [500 

MHz, CDCl3] (Fig. 35, p. 53) foram observados acoplamentos orto e meta entre os 

hidrogênios em δH 6,48 (dd, J= 8,4 e 2,4 Hz, H-5’) com os hidrogênios em δH 7,02 (d, 

J= 8,4 Hz, H-6’) e δH 6,38 (d, J= 2,3 Hz, H-3’), respectivamente (subestrutura VII). 
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Através do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – 

HSQC [500 MHz, CDCl3] (Fig. 36 e 37, p. 54) a uma ligação, pôde se relacionar os 

sinais de hidrogênios em δH 7,02; 6,93; 6,48; 6,40; 6,38 e 6,37 com seus respectivos 

carbonos (δC 128,4; 130,6; 106,2; 108,1; 102,4; 103,4) (Tabela 7, p. 50). 

O espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – HMBC [600 

MHz, CDCl3] (Fig. 38 e 39, p. 55) a duas (2JCH) e a três ligações (3JCH) possibilitou 

correlacionar o sinal entre o hidrogênio aromático em δH 6,93 (H-5) com o carbono 

em δC 155,4 (C-7); δH 6,37 (H-8) com o carbono em δC 155,1 (C-9); δH 6,40 (H-6) 

com os carbonos em δC 114,9 (C-10), δC 103,4 (C-8) e δC 155,4 (C-7) (subestrutura 

VIII) (Tabela 7, p. 50). 
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                                                    VIII                                       

 

Com base na discussão exposta e através da análise comparativa com dados 

descritos na literatura (PICCINELLI et al,, 2005) (Tabela 7, p. 50), chegou-se à 

conclusão que PV-3 trata-se da 2’,7-dihidroxi-4’-metoxiisoflavana (Fig. 29, p. 50), 

substância já isolada anteriormente na própolis vermelha, conhecida como vestitol. 
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Figura 29 – Estrutura da 2’,7-dihidroxi-4’-metoxiisoflavana (PV-3) 
  

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Correlação heteronuclear 
1
H, 

13
C – HSQC e HMBC (500 e 600 MHz, CDCl3) de PV-3 

 

C 

HSQC HMBC Literatura* 

δc δH 
2
JCH 

3
JCH δc

 

2 70,1 4,33 (dl, J= 10,1) 

4,04 (t, J= 10,1) 

- H-4eq 70,9 

3 31,9 3,51 (m) 2H-4 H-6’ 32,7 

4 30,6 3,00 (dd, J= 15,8 e 10,8) 

2,90 (dd, J= 15,8 e 5,3) 

- H-5; H-2eq 31,0 

5 130,6 6,93 (d, J= 8,1) - H-4eq 131,6 

6 108,1 6,40 (dd, J= 8,1 e 2,3) - H-8 109,2 

7 155,4 - H-8 H-5 156,9 

8 103,4 6,37 (d, J= 2,3) - H-6 103,6 

9 155,1 - H-8 H-5; 2H-4 156,0 

10 114,9 - 2H-4 H-6; H-8 115,4 

1’ 120,1 - - H-5’; H-3’ 121,5 

2’ 154,5 - H-3’ H-6’ 156,7 

3’ 102,4 6,38 (d, J= 2,3) - H-5’ 101,7 

4’ 159,6 - H-3’ H-6’; MeO-4’ 160,4 

4’a 55,6 3,78 (s) - - 55,1 

5’ 106,2 6,48 (dd, J= 8,4 e 2,3) - H-3’ 105,7 

6’ 128,4 7,02 (d, J= 8,4) - - 128,7 

Deslocamentos químicos (δC e δH) em ppm e constante de acoplamento (J) em Hz 
*PICCINELLI et al., 2005 
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Figura 30 – Espectro na região do IV de PV-3 

 

 

 

Figura 31 – Espectro de RMN de 
13

C – BB (125 MHz, CDCl3) de PV-3 
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Figura 32 – Espectro de RMN de 
13

C – DEPT 135º (125 MHz, CDCl3) de PV-3 

 

 

 

Figura 33 – Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, CDCl3) de PV-3 
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Figura 34 – Espectro de massas de PV-3 por IE-EM 

 

 

 

Figura 35 – Espectro de RMN de 
1
H x 

1
H - COSY (500 MHz, CDCl3) de PV-3 
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Figura 36 – Expansão do espectro de RMN HSQC (500 MHz, CDCl3) de PV-3 

 

 

 

Figura 37 – Expansão do espectro de RMN HSQC (500 MHz, CDCl3) de PV-3 
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Figura 38 – Expansão do espectro de RMN HMBC (600 MHz, CDCl3) de PV-3 

 

 

 

Figura 39 – Expansão do espectro de RMN HMBC (600 MHz, CDCl3) de PV-3 
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3.2.4 Identificação estrutural de PV-4 

A substância PV-4 foi isolada a partir da fração acetato de etila (FAEEPV) do 

extrato etanólico da resina da própolis vermelha, após sucessivos fracionamentos 

cromatográficos, fornecendo 40 mg de um sólido vermelho, solúvel em MeOH e com 

ponto de fusão na faixa de 130,3-133,1 ºC.  

 O espectro de absorção na região do IV (Fig 41, p. 60) revelou sinais bastante 

semelhantes ao espectro de PV-1, portanto, é sugerido que a substância PV-4 

pertence a mesma classe da substância PV-1, ou seja, uma isoflavana. 

 O espectro de RMN de 13C-BB [75 MHz, CD3OD] (Fig. 42, p. 60) mostrou 16 

linhas espectrais, sendo 12 destas referentes à região de carbonos olefínicos, dos 

quais quatro são oxigenados [δC 160,9 (C-2’), δC 157,6 (C-4’), δC 157,3 (C-7) e δC 

156,5 (C-9)], e as demais na região de carbono saturado. O padrão de hidrogenação 

destes átomos foi obtido por comparação com o espectro de RMN de 13C-DEPT 135º 

(Fig. 43, p. 61), o qual evidenciou a presença de dois carbonos metilênicos, onde um 

é oxigenado [δC 71,2 (C-2)], sete carbonos metínicos, e um sinal de carbono metílico 

de metoxila (-OCH3) em δC 55,7. Os seis sinais restantes são referentes a carbonos 

não hidrogenados (Tabela 8). 

Tabela 8 – Padrão de hidrogenação dos carbonos determinados por comparação entre os espectros 

de RMN de 
13

C-BB e DEPT 135º de PV-4 

C CH CH2 CH3 
Fórmula 

molecular 

160,9 (C-O) 131,4 (C=C) 71,2 (C-O) 55,7 (MeO-2’)  

157,6 (C-OH) 129,0 (C=C) 31,5   

157,3 (C-OH) 109,1 (C=C)    

156,5 (C=C) 105,9 (C=C)    

121,5 (C=C) 103,9 (C=C)    

115,1 (C=C) 102,6 (C=C)    

  33,2    

C6H2O3 C7H7 C2H4O CH3 C16H16O4 

 

A análise do espectro de RMN de 1H [300 MHz, CD3OD] (Fig. 44, p. 61) 

mostrou absorções na região de hidrogênios aromáticos em δH 6,93 (d, J= 8,4 Hz, H-

6’), δH 6,84 (d, J= 8,2 Hz, H-5), δH 6,39 (d, J= 2,4 Hz, H-3’), δH 6,35 (dd, J= 8,2 e 2,4  
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Hz, H-5’), δH 6,31 (dd, J= 8,4 e 2,4 Hz, H-6) e δH 6,24 (d, J= 2,4 Hz, H-8), indicando a 

presença de dois anéis 1,2,4-trissubstituídos.  

 O espectro de massas de baixa resolução (Fig. 45, p. 62) forneceu o pico em 

m/z 272 Da correspondente ao íon molecular, confirmando a presença de dois anéis 

aromáticos e uma estrutura cíclica, cujo IDH é igual a 9, condizente com a fórmula 

molecular C16H16O4. 

 No espectro bidimensional de correlação homonuclear 1H – 1H COSY [300 

MHz, CD3OD] (Fig. 46, p. 62) foram observados dois acoplamentos orto entre os 

hidrogênios em δH 6,93 (d, J= 8,4 Hz, H-6’) com o hidrogênio em δH 6,35 (dd, J= 8,2 

e 2,4 Hz, H-5’) (subestrutura XIV), e entre o hidrogênio em δH 6,84 (d, J= 8,2 Hz, H-

5), com o hidrogênio em δH 6,31 (dd, J= 8,4 e 2,4 Hz, H-6) (subestrutura XV).  
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                                             XIV                                          XV 

Através do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – 

HSQC [300 MHz, CD3OD] (Fig. 47 e 48, p. 63) a uma ligação, pôde se relacionar os 

sinais de hidrogênio em δH 6,93; 6,84; 6,39; 6,35; 6,31 e 6,24, com seus respectivos 

carbonos (δC 129,0; 131,4; 102,6; 105.9; 109,1; 103,9) (Tabela 9, p. 59). 

O espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – HMBC [300 

MHz, CD3OD] (Fig. 49-52, p. 64 e 65) a duas (2JCH) e a três ligações (3JCH) 

possibilitou correlacionar os sinais entre os hidrogênios aromáticos em δH 6,84 (H-5) 

com os carbonos em δC 156,5 (C-9) e δC 31,5 (C-4); δH 6,31 (H-6) com os carbonos 

em δC 157,3 (C-7), δC 115,1 (C-10) e δC 103,9 (C-8); δH 6,24 (H-8) com os carbonos 

em δC 156,5 (C-9), δC 115,1 (C-10) e δC 109,1 (C-6) (subestrutura XVI); δH 6,93 (H-6’) 

com os carbonos em δC 160,9 (C-2’), δC 157,6 (C-4’) e δC 33,2 (C-3); δH 6,39 (H-3’) 
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com os carbonos em δC 160,9 (C-2’), δC 157,6 (C-4’), δC 121,5 (C-1’) e δC 105,9 (C-

5’); δH 6,35 (H-5’) com os carbonos em δC 157,6 (C-4’), δC 121,5 (C-1’) e δC 102,6 (C-

3’) (subestrutura XVII), confirmando a presença de dois anéis aromáticos. 
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Definiu-se também a posição da metoxila em C-2’, através da correlação a 

três ligações (3JCH) dos hidrogênios em δH 3,70 (H-2’a) com o carbono em δC 160,9 

(C-2’) (subestrutura XVIII). Os dados completos são mostrados na Tabela 9 (p. 59). 
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                                                          XVIII 

Com base na discussão exposta e através  da análise comparativa com 

dados da literatura (HASAN et al., 2012) (Tabela 9, p. 59), chegou-se à conclusão 

que PV-4 trata-se da 4’,7-dihidroxi-2’-metoxiisoflavana (Fig. 40, p. 59), substância já 

isolada anteriormente na própolis vermelha, conhecida como isovestitol.  
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Figura 40 – Estrutura da 4’,7-dihidroxi-2’-metoxiisoflavana (PV-4) 

 

 

 

 

                                                         

         

     

Tabela 9 – Correlação heteronuclear 
1
H, 

13
C – HSQC e HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-4 

 

C 

HSQC HMBC Literatura* 

δc δH 
2
JCH 

3
JCH δc

 

2 71,2 4.22 (dm, J= 10.1) 

3,92 (t, J= 10,1) 

H-3 2H-4 70,0 

3 33,2 3,43 (m) H-2b; 2H-4 H-6’ 33,7 

4 31,5 2,91 (dd, J= 15,5 e 10,9) 

2,75 (dd, J= 15,5 e 3,81) 

- H-5; 2H-2 32,2 

5 131,4 6,84 (d, J= 8,2)  - 2H-4 130,5 

6 109,1 6,31 (dd, J= 8.4 e 2.4) - H-8 108,3 

7 157,3 - H-6 - 157,0 

8 103,9 6,24 (d, J= 2,4) - H-6 104,0 

9 156,5 - H-8 2H-2; 2H-4; H-5 156,2 

10 115,1 - 2H-4 H-6; H-8 113,8 

1’ 121,5 - - H-5’; H-3’; 2H-2; H-4a 120,5 

2’ 160,9 - H-3’ H-6’; MeO-2’ 159,6 

2’a 55,7 3,70 (s) - - 55,7 

3’ 102,6 6,39 (d, J= 2.4) - H-5’ 102,1 

4’ 157,6 - H-5’; H-3’ H-6’ 155,6 

5’ 105,9 6,35 (dd, J= 8.2 e 2,4) - H-3’ 105,2 

6’ 129,0 6,93 (d, J= 8,4) - - 128,2 

Deslocamentos químicos (δC e δH) em ppm e constante de acoplamento (J) em Hz 
*HASAN et al., 2012 
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Figura 41 - Espectro na região do IV de PV-4 

 

 

Figura 42 – Espectro de RMN de 
13

C – BB (75 MHz, CD3OD) de PV-4 
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Figura 43 – Espectro de RMN de 
13

C – DEPT 135º (75 MHz, CD3OD) de PV-4 

 

 

Figura 44 – Espectro de RMN de 
1
H (300 MHz, CD3OD) de PV-4 
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Figura 45 – Espectro de massas de PV-4 por IE-EM 

  

 

Figura 46 – Espectro de RMN de 
1
H x 

1
H - COSY (300 MHz, CD3OD) de PV-4 
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Figura 47 – Expansão do espectro de RMN HSQC (300 MHz, CD3OD) de PV-4 

 

 

Figura 48 – Expansão do espectro de RMN HSQC (300 MHz, CD3OD) de PV-4 
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Figura 49 – Espectro de RMN HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-4 

 

 

Figura 50 – Expansão do espectro de RMN HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-4 
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Figura 51 – Expansão do espectro de RMN HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-4 

 

 

Figura 52 – Expansão do espectro de RMN HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-4 
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3.2.5 Identificação estrutural de PV-5 

Depois de ser recromatografada por CLAE, a fração 117-144, proveniente da 

fração acetato de etila (FAEEPV), deu origem a 6 picos, onde a substância referente 

ao pico 6 (26 mg), um sólido vermelho solúvel em MeOH e com ponto de fusão na 

faixa de 140,0-143,0 ºC, denominado de PV-5, foi coletado. 

 O espectro de absorção na região do IV (Fig. 54, p. 71) revelou sinais 

bastante semelhantes ao espectro de PV-1, portanto, é sugerido que a substância 

PV-5 pertence a mesma classe da substância PV-1, ou seja, uma isoflavana. 

 O espectro de RMN de 13C-BB [125 MHz, CD3OD] (Fig. 55, p. 71) mostrou 16 

linhas espectrais, sendo 12 destas referentes à região de carbonos olefínicos, dos 

quais quatro são oxigenados [δC 160,6 (C-7), δC 158,1 (C-4’), δC 157,4 (C-2’) e δC 

156,6 (C-9)], e as demais na região de carbono saturado; além de um sinal em δC 

55,8 referente ao grupo metoxila (-OCH3). O padrão de hidrogenação destes átomos 

foi obtido por comparação com o espectro de RMN de 13C-DEPT 135º (Fig. 56, p. 

72), o qual evidenciou a presença de dois carbonos metilênicos, onde um é 

oxigenado [δC 71,4 (C-2)], e sete carbonos metínicos. Os sinais restantes são 

referentes a carbonos não hidrogenados (Tabela 10). 

Tabela 10 – Padrão de hidrogenação dos carbonos determinados por comparação entre os espectros 

de RMN de 
13

C-BB e DEPT 135º de PV-5 

C CH CH2 CH3 
Fórmula 

molecular 

160,6 (C-O) 131,3 (C=C) 71,4 (C-O) 55,8 (MeO-7)  

158,1 (C-OH) 128,9 (C=C) 31,5   

157,4 (C-OH) 107,9 (C=C)    

156,6 (C=C) 107,8 (C=C)    

120,1 (C=C) 103,7 (C=C)    

116,2 (C=C) 102,4 (C=C)    

  33,2    

C6H2O3 C7H7 C2H4O CH3 C16H16O4 

 

A análise do espectro de RMN de 1H [500 MHz, CD3OD] (Fig. 57, p. 72) 

mostrou absorções na região de hidrogênios aromáticos em δH 6,94 (d, J= 8,3 Hz, H- 
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5), δH 6,86 (d, J= 8,3 Hz, H-6’), δH 6,42 (dd, J= 8,3 e 2,4 Hz, H-6), δH 6,33 (d, J= 2,2 

Hz, H-8), δH 6,32 (d, J= 2,4 Hz, H-3’) e δH 6,26 (dd, J= 8,3 e 2,2 Hz, H-5’), indicando 

a presença de dois anéis 1,2,4-trissubstituídos.  

O espectro de massas de baixa resolução (Fig. 58, p. 73) forneceu o pico em 

m/z 272 Da correspondente ao íon molecular, confirmando a presença de dois anéis 

aromáticos e uma estrutura cíclica, cujo IDH é igual a 9, condizente com a fórmula 

molecular C16H16O4. 

No espectro bidimensional de correlação homonuclear 1H – 1H COSY [300 

MHz, CD3OD] (Fig. 59, p. 73) foram observados dois acoplamentos orto entre os 

hidrogênios em δH 6,94 (d, J= 8,4 Hz, H-5) com o hidrogênio em δH 6,42 (dd, J= 8,4 e 

2,4 Hz, H-6) (subestrutura IX), e entre o hidrogênio em δH 6,86 (d, J= 8,3 Hz, H-6’), 

com o hidrogênio em δH 6,26 (dd, J= 8,3 e 2,3 Hz, H-5’) (subestrutura X).  
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Através do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – 

HSQC [300 MHz, CD3OD] (Fig. 60, p. 74) a uma ligação, pôde se relacionar os 

sinais de hidrogênios em δH 6,94; 6,86; 6,42; 6,33; 6,32 e 6,26 com seus respectivos 

carbonos (δC 131,3; 128,9; 107,8; 102,4; 103,7; 107,8) (Tabela 11, p. 70).  

O espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – HMBC [300 

MHz, CD3OD] (Fig. 61 e 62, p. 74 e 75) a duas (2JCH) e a três ligações (3JCH) 

possibilitou correlacionar os sinais entre os hidrogênios aromáticos em δH 6,94 (H-5) 

com o carbono em δC 160,6 (C-7), δC 156,6 (C-9) e δC 31,5 (C-4); δH 6,42 (H-6) com 

os carbonos em δC 160,6 (C-7), δC 116,2 (C-10) e δC 102,4 (C-8); δH 6,33 (H-8) com  
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os carbonos em δC 160,6 (C-7), δC 156,6 (C-9), δC 116,2 (C-10) e δC 108,0 (C-6) 

(subestrutura XI). 
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 As correlações entre os hidrogênios em δH 6,32 (H-3’) com os carbonos em 

δC 158,1 (C-4’), δC 157,4 (C-2’), δC 120,1 (C-1’) e δC 107,8 (C-5’); δH 6,26 (H-5’) com 

os carbonos em δC 158,1 (C-4’), δC 157,4 (C-2’), δC 120,1 (C-1’) e δC 103,7 (C-3’); δH 

6,86 (H-6’) com os carbonos em δC 158,1 (C-4’), δC 157,4 (C-2’) e δC 33,2 (C-3) 

(subestrutura XII), confirmando a presença de dois anéis aromáticos. Definiu-se 

também a posição da metoxila em C-7, através da correlação a três ligações (3JCH) 

dos hidrogênios em δH 3,72 (H-7a) com o carbono em δC 160,6 (C-7) (subestrutura 

XIII). Os dados completos foram postos na Tabela 11 (p. 70). 
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Com base na discussão exposta e através da análise comparativa com dados 

descritos na literatura (FERNÁNDEZ, 2007) (Tabela 11, p. 70), chegou-se à 

conclusão que PV-5 trata-se da 2’,4’-dihidroxi-7-metoxiisoflavana (Fig. 53), 

substância já isolada na própolis vermelha, conhecida também como neovestitol. 

 

                            

Figura 53 – Estrutura da 2’,4’-dihidroxi-7-metoxiisoflavana (PV-5) 
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Tabela 11 – Correlação heteronuclear 
1
H, 

13
C – HSQC e HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-5 

 

C 

HSQC HMBC Literatura* 

δc δH 
2
JCH 

3
JCH δc

 

2 71,4 4,23 (dd, J= 9,3 e 1,9) 

3,93 (t, J= 10,2) 

H-3 2H-4 71,3 

3 33,2 3,41 (m) 2H-2; 2H-4 H-6’ 33,1 

4 31,5 2,94 (dd, J= 15,6 e 11,3) 

2,78 (dd, J= 15,6 e 3,6) 

- H-5; 2H-2 31,4 

5 131,3 6,94 (d, J= 8,4)  - 2H-4 131,2 

6 108,0 6,42 (dd, J= 8,4 e 2,4) - H-8 107,8 

7 160,6 - H-6; H-8 H-5; MeO-7 160,4 

7a 55,8 3,72 (s) - - 55,6 

8 102,4 6,33 (d, J= 2,4) - H-6 102,3 

9 156,6 - H-8 2H-2; 2H-4; H-5 156,5 

10 116,2 - 2H-4 H-6; H-8 116,1 

1’ 120,1 - - H-5’; H-3’; 2H-2; H-4a 120,0 

2’ 157,4 - H-3’; H-5’ H-6’ 158,0 

3’ 103,7 6,32 (d, J= 2,3) - H-5’ 103,6 

4’ 158,1 - H-5’; H-3’ H-6’ 157,3 

5’ 107,8 6,26 (dd, J= 8,3 e 2,3) - H-3’ 107,6 

6’ 129,0 6,86 (d, J= 8,3) - H-3 128,8 

Deslocamentos químicos (δC e δH) em ppm e constante de acoplamento (J) em Hz 
*FERNÁNDEZ, 2007 
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Figura 54 – Espectro na região do IV de PV-5 

 

 

 

Figura 55 – Espectro de RMN de 
13

C – BB (125 MHz, CD3OD) de PV-5 
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Figura 56 – Espectro de RMN de 
13

C – DEPT 135º (125 MHz, CD3OD) de PV-5 

 

 

Figura 57 – Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, CD3OD) de PV-5 
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Figura 58 – Espectro de massas de PV-5 por IE-EM 

 

 
 

Figura 59 – Espectro de RMN de 
1
H x 

1
H - COSY (300 MHz, CD3OD) de PV-5 
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Figura 60 – Espectro de RMN HSQC (300 MHz, CD3OD) de PV-5 

 

 

 

Figura 61 – Espectro de RMN HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-5 
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Figura 62 – Expansão do espectro de RMN HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-5 

 

 

3.2.6 Identificação estrutural de PV-6 

A fração 117-144 após ser recromatografada por CLAE, proveniente da fração 

acetato de etila (FAEEPV), deu origem a seis picos, onde a substância referente ao 

pico 4 (30 mg) foi coletada e evaporada. O material resultante, um sólido amarelo 

solúvel em MeOH e com ponto de fusão na faixa de 181,4-183,3 °C, foi denominado 

de PV-6. 

 O espectro de absorção na região do IV (Fig. 64, p. 80) apresentou uma 

banda larga em 3284 cm-1, característica de deformação axial de ligação O-H; duas 

absorções em 1629 e 1513 cm-1 referentes às deformações axiais da ligação C=C 

de sistema aromático; uma banda em 1226 cm-1 associada à deformação axial de 

ligação C-O. 
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O espectro de RMN de 13C-BB [75 MHz, CD3OD] (Fig. 65, p. 80) mostrou 13 

linhas espectrais, sendo todas na região de carbonos olefínicos, dos quais quatro 

são oxigenados [δC 193,5 (C-9, C=O), δC 167,7 (C-4’), δC 167,2 (C-2’) e δC 161,7 (C-

4)]. O padrão de hidrogenação destes átomos foi obtido por comparação com o 

espectro de RMN de 13C-DEPT 135º [75 MHz, CD3OD] (Fig. 66, p. 81), o qual 

evidenciou a presença de nove carbonos metínicos, e os sinais restantes referentes 

a carbonos não hidrogenados (Tabela 12). 

Tabela 12 – Padrão de hidrogenação dos carbonos determinados por comparação entre os espectros 

de RMN de 
13

C-BB e DEPT 135º de PV-6 

C CH 
Fórmula 

molecular 

193,5 (C=O) 145,6 (C=C)  

167,7 (C-OH) 133,5 (C=C)  

167,2 (C-OH) 131,9 (C=C)/(C=C)  

161,7 (C-OH) 118,5 (C=C)  

128,0 (C=C) 117,1 (C=C)/(C=C)  

114,6 (C=C) 109,6 (C=C)  

 104,1 (C=C)  

C6H3O4 C9H9 C15H12O4 

 

A análise do espectro de RMN de 1H [300 MHz, CD3OD] (Fig. 67, p. 81) 

mostrou absorções na região de hidrogênios aromáticos em δH 7,94 (d, J= 8,9 Hz, H-

6’), δH 7,60 (d, J= 8,6 Hz, H-2 e H-6), δH 6,84 (d, J= 8,6 Hz, H-3 e H-5), δH 6,40 (dd, 

J= 8,9 e 2,3 Hz, H-5’) e δH 6,28 (d, J= 2,3 Hz, H-3’), indicando a presença de dois 

anéis, o primeiro 1,2,4-trissubstituído e outro 1,4-dissubstituído. Mostrou também 

deslocamentos químicos em δH 7,77 (d, J= 15,4 Hz, H-7) e δH 7,59 (d, J= 15,4 Hz, H-

8), característico de um sistema insaturado semelhante ao esqueleto de uma 

chalcona. 

O espectro de massas de baixa resolução (Fig. 68, p. 82) forneceu o pico em 

m/z 256 Da correspondente ao íon molecular, confirmando a presença de dois anéis 

aromáticos e uma dupla ligação conjugada a um carbono carbonílico, cujo IDH é 

igual a 10, condizente com a fórmula molecular C15H12O4. 
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No espectro bidimensional de correlação homonuclear 1H – 1H COSY [300 

MHz, CD3OD] (Fig. 69, p. 82) foi observado um acoplamento trans entre o hidrogênio 

em δH 7,77 (d, J= 15,4 Hz, H-7) com o hidrogênio em δH 7,59 (d, J= 15,4 Hz, H-8) 

(subestrutura XIX). Dois acoplamentos orto entre os hidrogênios em δH 7,94 (d, J= 

8,9 Hz, H-6’) com o hidrogênio em δH 6,40 (dd, J= 8,9 e 2,3 Hz, H-5’) (subestrutura 

XX), e entre o hidrogênio em δH 7,60 (d, J= 8,6 Hz, H-2 e H-6), com o hidrogênio em 

δH 6,84 (d, J= 8,6 Hz, H-3 e H-5) (subestrutura XXI). 
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                    XIX                                    XX                                        XXI 

Através do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – 

HSQC [300 MHz, CD3OD] (Fig. 70, p. 83) a uma ligação, pôde se relacionar os 

sinais de hidrogênios em δH 7,94; 7,77; 7,60; 7,59; 6,84; 6,40 e 6,28, com seus 

respectivos carbonos (δC 133,5; 145,6; 131,9; 118,5; 117,1; 109,6 e 104,1) (Tabela 

13, p. 79). 

O espectro bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C – HMBC [300 

MHz, CD3OD] (Fig. 71, p. 83) a duas (2JCH) e a três ligações (3JCH) possibilitou 

correlacionar os sinais entre os hidrogênios aromáticos em δH 7,94 (H-6’) com os 

carbonos em δC 193,5 (C-9), δC 167,7 (C-4’), δC 167,2 (C-2’) e δC 114,6 (C-1’); δH 

6,40 (H-5’) com os carbonos em δC 114,6 (C-1’) e δC 104,1 (C-3’); δH 6,28 (H-3’) com 

os carbonos em δC 167,7 (C-4’), δC 167,2 (C-2’), δC 114,6 (C-1’) e δC 109,6 (C-5’) 

(subestrutura XXII). 
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                                                               XXII 

Acoplamentos entre os hidrogênios em δH 7,60 (H-2 e H-6) com os carbonos 

em δC 161,7 (C-4), δC 145,6 (C-7) e δC 128,0 (C-1) (subestrutura XXIII); δH 6,84 (H-3 

e H-5) com os carbonos em δC 161,7 (C-4), δC 131,9 (C-2 e C-6) e δC 128,0 (C-1) 

(subestrutura XXIV); δH 7,77 (H-7) com os carbonos em δC 193,5 (C-9), δC 131,9 (C-2 

e C-6), δC 128,0 (C-1) e δC 118,5 (C-8); δH 7,59 (H-8) com os carbonos em δC 193,5 

(C-9), δC 145,6 (C-7) e δC 128,0 (C-1) (subestrutura XXV) (Tabela 13, p. 79). 
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                 XXIII                               XXIV                                        XXV 

Com base na discussão exposta e através da análise comparativa com dados 

descritos na literatura (FERNÁNDEZ, 2007) (Tabela 13, p. 79), chegou-se à 

conclusão que PV-6 trata-se da  2’,4’,4-trihidroxichalcona (Fig. 63, p. 79), substância 

já isolada anteriormente na própolis vermelha, conhecida como isoliquiritigenina. 
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Figura 63 – Estrutura da 2’,4’,4-trihidroxichalcona (PV-6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 – Correlação heteronuclear 
1
H, 

13
C – HSQC e HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-6 

 

C 

HSQC HMBC Literatura* 

δc δH 
2
JCH 

3
JCH δc

 

1 128,0 - H-2/6; H-7 H-3/5; H-8 127,8 

2/6 131,9 7,60 (d, J= 8,6) H-3/5 H-7 131,8 

3/5 117,1 6,84 (d, J= 8,6) - - 116,9 

4 161,7 - H-3/5 H-2/6 161,5 

7 145,6 7,77 (d, J= 15,4) H-8 H-2/6 145,6 

8      118,5 7,59 (d, J= 15,4) H-7 - 118,3 

9 193,5 - H-8 H-6’; H-7 194,3 

1’ 114,6 - H-6’ H-5’; H-3’ 114,7 

2’ 167,2 - H-3’ H-6’ 166,3 

3’ 104,1 6,28 (d, J= 2,3) - H-5’ 103,8 

4’ 167,7 - H-3’ H-6’ 167,4 

5’ 109,6 6,40 (dd, J= 8,9 e 2,3) - H-3’ 109,1 

6’ 133,5 7,94 (d, J= 8,9) - - 133,3 

Deslocamentos químicos (δC e δH) em ppm e constante de acoplamento (J) em Hz 
*FERNÁNDEZ, 2007 
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Figura 64 – Espectro na região do IV de PV-6 

 

 
 

Figura 65 – Espectro de RMN de 
13

C – BB (75 MHz, CD3OD) de PV-6 
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Figura 66 – Espectro de RMN de 
13

C – DEPT 135º (75 MHz, CD3OD) de PV-6 

 

 

Figura 67 – Espectro de RMN de 
1
H (300 MHz, CD3OD) de PV-6 
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Figura 68 – Espectro de massas de PV-6 por IE-EM 

 

 

 

Figura 69 – Espectro de RMN de 
1
H x 

1
H - COSY (300 MHz, CD3OD) de PV-6 
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Figura 70 – Espectro de RMN HSQC (300 MHz, CD3OD) de PV-6 

 

 

Figura 71 – Espectro de RMN HMBC (300 MHz, CD3OD) de PV-6 
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3.3 Compostos fenólicos 

Relatos sugerem que flavonoides e outras substâncias fenólicas 

desempenham um papel preventivo no desenvolvimento do câncer e doenças 

cardíacas (HATANO, 2012). 

O método colorimétrico Folin-Ciocalteau é bastante utilizado para determinar 

polifenóis totais. A curva de calibração analítica, construída a partir de dez níveis de 

concentração do padrão de ácido gálico apresentou a seguinte equação: y = 

0,14737x – 0,00187. O coeficiente de correlação (R2 = 0,9985) obtido revelou 

relação de proporcionalidade direta entre as concentrações de ácido gálico e as 

absorbâncias registradas a 750 nm. 

 O teor de fenólicos foram determinados através da equação da reta e 

expressos em mg de equivalente de ácido gálico (EAG) por g de amostra. O 

conteúdo total de polifenóis presente no extrato EEPV da própolis vermelha da Barra 

de Santo Antônio foi de 133,3 ± 4,35 mg de EAG/ g de amostra, um resultado inferior 

ao que a literatura relata para o Estado de Alagoas e outras regiões, exceto Minas 

Gerais, a qual possui a própolis verde (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Fenóis totais dos extratos etanólicos da própolis 

Local Cor mg de EAG/ g de 

amostra 

Literatura 

Alagoas Vermelha 133,3 - 

Alagoas Vermelho 416,3 RIGHI et al., 2011 

Alagoas Vermelho 292,7 HATANO, 2012 

Alagoas Vermelho 258,0 CABRAL et al., 2009 

Alagoas Vermelho 232,0 ALENCAR et al., 2007 

Alagoas Vermelho 231,4 OLDONI, 2007 

Minas Gerais Verde 120,0 HATANO, 2012 

China Marrom 215,3 HATANO, 2012 

 

3.4 Atividade antioxidante 

O extrato etanólico da própolis vermelha (EEPV) e suas frações (FHEEPV, 

FDEEPV, FAEEPV e FMEEPV) foram submetidos ao teste de atividade antioxidante  
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utilizando a metodologia do sequestro do radical DPPH (Fig. 72) (HEGAZI; EL 

HADY, 2002). Foi observada atividade significativa na concentração de 1 mg/mL 

para o extrato (EEPV) e para as frações acetato de etila (FAEEPV) e metanólica 

(FMEEPV) com inibição de 99,8%. 

Figura 72 – Reação de oxi-redução do radical DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 15 mostra os resultados obtidos no ensaio de atividade antioxidante, 

junto com seus valores de Concentração Inibitória (CI50). Analisando os dados, 

percebe-se que tanto o extrato quanto suas frações (FAEEPV e FMEEPV) obtiveram 

resultados de CI50 satisfatórios e inferior ao padrão Vitamina C. 

 

Tabela 15 – Resultado do teste de atividade antioxidante 

Amostras Concentração (mg/mL) CI50 (mg/mL) 

0,1 mg/mL 1 mg/mL 

EEPV 97,2 % 99,8 % 2,42.10
-2

±6,4.10
-3

 

FHEEPV NA NA NA 

FDEEPV 24,5 % 48,3 % * 

FAEEPV 95,8 % 99,8 % 2,85.10
-2

±3,4.10
-3

 

FMEEPV 94,8 % 99,8 % 3,21.10
-2

±1,2.10
-3

 

Trolox 99,8 % 99,9 % 2,6.10
-3

±2,3.10
-4

 

Vitamina C 92,8 % 99,8 % 4,3.10
-2

±1,9.10
-2

 

NA- não apresentou atividade; * valor insuficiente para o cálculo 

Analisando as estruturas de PV-1, PV-2, PV-3, PV-4, PV-5 e PV-6, observa-

se que os resultados de atividade antioxidante estão de acordo com o esperado.  

Como PV-1 e PV-2, que são provenientes da fração diclorometano, possuem 
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somente uma hidroxila a qual é susceptível a reação com o radical DPPH, seu 

resultado de inibição é tão pequeno que não se pôde calcular seu valor. Já PV-3, 

proveniente do extrato etanólico, e PV-4, PV-5 e PV-6, oriundos da fração acetato de 

etila, possuem duas ou três hidroxilas em suas estruturas que sofrem reação com o 

DPPH, obtendo um de valor de CI50 menor que o padrão Vitamina C. Diante disso, 

percebe-se que as seis substâncias isoladas corroboram com os valores de CI50 

calculados para suas frações de origem, o qual segue a seguinte ordem crescente 

de porcentagem de inibição: FMEEPV< FAEEPV< EEPV. 

3.5 Ensaio para inibição da enzima acetilcolinesterase 

Os resultados da atividade anticolinesterásica estão apresentados na Tabela 

16. Avaliando os resultados obtidos no teste de inibição da enzima 

acetilcolinesterase, observou-se resultados positivos nas amostras: EEPV, FDEEPV, 

FAEEPV e FMEEPV). Dentre as amostras que apresentaram resultados 

significativos, merecem destaque a FAEEPV e FMEEPV, os quais apresentaram 

maiores valores de halos de inibição (HI) da enzima, 0,9 cm em ambas, sendo o 

valor igual ao do controle positivo sal de Eserina. 

Tabela 16 – Resultado do teste de inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase 

Amostras HI (cm) Resultado 

EEPV 0,6 Positivo 

FHEEPV --- Negativo 

FDEEPV 0,8 Positivo 

FAEEPV 0,9 Positivo 

FMEEPV 0,9 Positivo 

Sal de Eserina 0,9 Controle positivo 

 HI – halo de inibição 

Na combinação desta atividade com a sequestradora de radicais livres 

(atividade antioxidante), destacam-se a FAEEPV e FMEEPV, devido aos bons 

resultados obtidos. Pode-se então selecioná-las como potenciais fontes de 

compostos para serem utilizadas no tratamento da doença de Alzheimer, devido às 

suas ações relevantes contra a enzima acetilcolinesterase e inibidora de radicais 

livres. 
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4  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1 Material Vegetal 

O material foi coletado de uma amostra de própolis vermelha na cidade de 

Barra de Santo Antônio – Alagoas, durante o mês de junho de 2006, e em seguida, 

foi triturado e submetido à extração com etanol a frio. O material nos foi cedido pela 

Profª. Conceição Aparecida Dornelas do Departamento de Patologia e Medicina 

Legal da Universidade Federal do Ceará. 

4.2 Métodos Cromatográficos 

4.2.1 Cromatografia de exclusão 

Os fracionamentos por cromatografia de exclusão foram realizados em gel de 

dextrana Sephadex LH-20 (GE Healthcare) utilizando metanol como fase móvel. Os 

tamanhos e diâmetros das colunas, bem como a quantidade de fase estacionária 

foram dependentes da quantidade de amostra utilizada. 

4.2.2 Cromatografia de adsorção 

Nas cromatografias de adsorção foram utilizadas gel de sílica 60 Ao para 

cromatografia sob média pressão (“flash”) e gel de sílica 60 com granulometria de 

70-230 mesh para cromatografia gravitacional (Vetec). O comprimento e diâmetro 

das colunas variaram de acordo com as alíquotas das amostras e as quantidades de 

gel de sílica utilizados.  

Nas cromatografias de camada delgada (CCD) foram empregadas 

cromatoplacas de gel de sílica 60, 2-25 m, com indicador de fluorescência F254 com 

suporte de papel alumínio (Merck). Os solventes utilizados como eluentes foram: 

hexano, diclorometano, acetato de etila ou 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 da marca Vilber Lourmat, e por imersão em solução de  
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vanilina em ácido perclórico (HClO4) e etanol, seguido de aquecimento em soprador 

térmico por aproximadamente 1 minuto. 

4.2.3 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

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

equipamento da marca SHIMADZU, constituído por duas bombas de alta pressão, 

modelo LC-20AT, e detector UV-Vis, modelo SPD-M20A. Foi utilizada coluna de fase 

reversa ODS C18 semi-preparativa (LC, 250 x 10 mm), e como fase móvel os 

solventes metanol com grau CLAE e água deionizada. 

4.3 Métodos Espectroscópicos 

Os espectros mostrados neste trabalho foram obtidos em equipamentos 

pertencentes ao Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, e do Centro 

Nordestino de Aplicação e Uso da Ressonância Magnética Nuclear (CENAUREM) 

da Universidade Federal do Ceará. 

4.3.1 Espectrometria de absorção na região do infravermelho (IV) 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos no 

espectrômetro Perkin-Elmer, modelo Spectrum 100 FT-IR, na região de 400 a 4000 

cm-1, usando o aparelho UATR (Universal Attenuated Total Reflectance) pertencente 

ao Laboratório de Espectrometria de Massas do Nordeste (LEMANOR) do 

Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará. 

4.3.2 Espectrometria de massas (EM) 

O espectro de massas para os ésteres metílicos foram obtidos em 

espectrômetro modelo QP2010 (Shimadzu), acoplado ao cromatógrafo gasoso (CG-

EM), com injetor automático AOC-20i, coluna capilar RTX-5MS (5% fenil e 95% 

dimetilpolisiloxano, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm), vazão de 1,46 mL/min e como gás de 

arraste o hélio. Condições: temperatura do forno programada de 80°C – 280°C a 

uma taxa de 5°C/min, depois de 280°C - 300°C a uma taxa de 20°C/min e mantida a  
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300°C durante 5 min. A temperatura do injetor e do detector foi de 250°C e 300°C, 

respectivamente. 

 A identificação dos compostos foi realizada comparando seus espectros de 

massas com a biblioteca NIST08, índices de retenção e dados publicados (Adams, 

2007). 

O IK utiliza como padrão de referência uma mistura de hidrocarbonetos 

homólogos de cadeia linear entre 13 e 30 átomos de carbono, e para uma 

temperatura programada, pode ser calculado para cada composto presente no óleo 

fixo pela seguinte equação: 
 

                                

IK = 100 n + (N - n) tr (x) - tr (n)

                   tr (N) - tr(n)

 
 

Onde: 

n = número de carbonos do hidrocarboneto que elui antes do composto x; 

N = número de carbonos do hidrocarboneto que elui depois do composto x; 

tr (x) = tempo de retenção do composto x; 

tr (n) = tempo de retenção do hidrocarboneto que elui antes do composto x; 

tr (N) = tempo de retenção do hidrocarboneto que elui depois do composto x. 

 

Para as substâncias isoladas, os espectros de massas foram obtidos por 

inserção direta das amostras em espectrômetro de massa (Shimadzu, modelo 

QP2010), através de impacto eletrônico a 70 eV. 

4.3.3 Espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN) 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H) e 

ressonância magnética nuclear de carbono-13 (RMN de 13C) uni e bidimensionais, 

foram obtidos em espectrômetro Brucker, modelo DPX-300 e DRX-500, operando na 

frequência de 300 e 500 MHz para hidrogênio e, 75 e 125 MHz para carbono-13. 

Na dissolução das amostras para obtenção dos espectros foram usados como 

solventes: clorofórmio (CDCl3) e metanol (CD3OD) deuterados. Os deslocamentos  
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químicos (δ) foram expressos em parte por milhão (ppm) e referenciados nos 

espectros de RMN de 1H pelo pico do hidrogênio pertencente à fração não 

deuterada dos solventes: clorofórmio (δH, 7,27) e metanol (δH, 4,87), e para os 

espectros de RMN de 13C pelos picos de carbono-13 dos solventes: clorofórmio δ 

(77,23) e metanol δ (49,15). 

As multiplicidades dos sinais de hidrogênio nos espectros de RMN de 1H 

foram indicadas segundo a convenção: s (sinpleto), sl (sinpleto largo), d (dupleto), dd 

(duplo dupleto), dt (dupleto triplo), td (tripleto duplo), t (tripleto) e m (multipleto). 

Segundo a convenção, através da utilização da técnica DEPT 135º foi 

determinado o padrão de hidrogenação dos carbonos: C (carbono não hidrogenado), 

CH (carbono metínico), CH2 (carbono metilênico) e CH3 (carbono metílico). 

4.4 Métodos físicos 

Os pontos de fusão das substâncias isoladas foram determinados em 

equipamento da Mettler Toledo, modelo FP62. As determinações foram realizadas a 

uma velocidade de aquecimento de 2 ºC/min. 

4.5 Obtenção do extrato etanólico da própolis vermelha 

A própolis foi triturada, armazenada em reservatório de vidro com tampa, 

acrescida de etanol (VETEC/ 95%) e mantida durante duas semanas em repouso 

para extração. Decorrido esse tempo, o solvente foi rotaevaporado sob pressão 

reduzida fornecendo o extrato etanólico (100 g), que foi denominado de EEPV. 

O resíduo da própolis vermelha (RPV) formado durante a filtração foi 

armazenado para estudo posterior. 

4.5.1 Fracionamento cromatográfico do extrato EEPV 

O EEPV (30 g) foi misturado com gel de sílica e submetido à coluna filtrante à 

vácuo, usando como eluentes: hexano, diclorometano, acetato de etila e metanol 

puros, seguindo uma ordem de polaridade crescente (Tabela 17, p.). Em seguida a 

fração diclorometano (11,5317 g) foi submetida à coluna filtrante gravitacional, 

usando como eluentes: hexano, diclorometano, acetato de etila e metanol puros, e  
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combinados na proporção de 50%. As frações obtidas foram concentradas em 

evaporador rotativo, e suas massas foram postas na Tabela 18.  

 

Tabela 17 – Dados referentes ao fracionamento cromatográfico do EEPV 

Eluente Fração Massa (g) 

Hexano FHEEPV  0,947 

Diclorometano FDEEPV 13,55 

Acetato de etila FAEEPV 6,739 

Metanol FMEEPV 0,906 

 

Tabela 18 – Dados referentes ao fracionamento cromatográfico da FDEEPV 

Eluente Fração Massa (g) 

Hexano/CH2Cl2 FHDPV 0,817 

CH2Cl2 FDPV 3,052 

CH2Cl2/AcOEt FDAPV 2,547 

AcOEt FAPV 0,119 

AcOEt/MeOH FAMPV 0,0816 

MeOH FMPV 0,0210 

 

4.6 Reação de saponificação/ metilação para obtenção dos ésteres metílicos 

A FHEEPV (100 mg) foi submetida a uma reação para obtenção dos ésteres 

metílicos. A metodologia utilizada foi a de preparação de ésteres metílicos de ácidos 

graxos descrita por Figueiredo (2008), usando os reagentes: solução de NaOH 0,5 

M, solução saturada de NaCl e n-hexano grau cromatográfico. 

 Na amostra foram adicionados n-hexano, solução 0,5 M de NaOH, solução 

esterificante e solução saturada de NaCl. Por fim, a amostra foi deixada em repouso 

para separação completa das fases, e a fase superior foi utilizada para a análise por 

cromatografia em fase gasosa para a obtenção do cromatograma e os espectros de 

massas. Os ésteres metílicos foram identificados através da análise dos espectros 

de massas e por comparação com dados da literatura. 
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4.7 Obtenção dos metabólitos secundários da própolis vermelha 

4.7.1 Fracionamento cromatográfico da FDPV e isolamento de PV-1 

A fração FDPV (2,8978g) foi adsorvida em gel de sílica, pulverizada em gral 

de porcelana e disposta em coluna de vidro com gel de sílica empacotada com 

hexano. A eluição foi realizada com hexano, acetato de etila, metanol e água puros, 

ou em misturas binárias em escala crescente de polaridade, obtendo-se 125 frações. 

Após análise por CCD, as frações foram reunidas e suas massas postas na Tabela 

19. 

A fração 37-43 (230 mg) foi recromatografada em coluna de exclusão com  

Sephadex LH-20 usando metanol como fase móvel. Depois da análise por CCD, 

foram reunidas as frações 40-80 (150 mg) de acordo com sua semelhança, e em 

seguida cromatografada em coluna “flash” usando a solução binária hexano/ AcOEt 

20%. A fração 26-46 (6 mg), solúvel em CH2Cl2, apresentou-se uniforme em CCD e 

foi denominada de PV-1. 

 

Tabela 19 – Dados referentes ao fracionamento cromatográfico da FDPV 

Eluente Frações Frações reunidas Massa (mg) 

Hexano 1-11 21-24 19,1 

Hexano/AcOEt 10% 12-23 25-33 231 

Hexano/AcOEt 20% 24-29 34-36 168 

Hexano/AcOEt 30% 30-50 37-43 954,1 

Hexano/AcOEt 40% 51-57 44-55 611,4 

Hexano/AcOEt 50% 58-64 56-65 261,8 

Hexano/AcOEt 60% 65-70 66-70 76,9 

Hexano/AcOEt 70% 71-77 71-78 68,3 

Hexano/AcOEt 80% 78-83 79-90 22,1 

Hexano/AcOEt 90% 84-90 91-100 5,9 

AcOEt 91-93 102-104 16,7 

AcOEt/MeOH 50% 94-114 105-111 7,7 

MeOH 115-121 112-122 10,8 

Água 122-125   
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4.7.2 Fracionamento cromatográfico da fração 7-33 e isolamento de PV-2 

A fração 7-33 (93,5 mg), proveniente da fração 37-43 (Tabela 19, p. 92), foi 

recromatografada em coluna de gel de sílica usando os solventes: hexano, AcOEt e 

MeOH puros ou em misturas binárias de acordo com seu grau de polaridade. Após 

análise por CCD, foram reunidas as frações 6-8 (11,8 mg), as quais apresentaram-

se como um sólido branco amorfo, solúvel em CH2Cl2, denominado de PV-2. 

4.7.3 Fracionamento cromatográfico do RPV e isolamento de PV-3 

O RPV (1,05 g) formado durante a extração etanólica foi adsorvido em gel de 

sílica, pulverizado em gral de porcelana e disposto em coluna de vidro com gel de 

sílica empacotada com hexano. Foram utilizados os solventes: hexano, AcOEt, 

MeOH e água puros, ou em misturas binárias em escala crescente de polaridade, 

obtendo-se 162 frações. Após análise por CCD, as frações semelhantes foram 

reunidas e suas massas postas na Tabela 20. 

Tabela 20 – Dados referentes ao fracionamento cromatográfico do RPV 

Frações reunidas Massa (mg) 

1-27 200 

28-30 41,7 

31-47 125 

48-68 420 

69-162 130,6 

 

 A fração 69-162 (130,6 mg) foi recromatografada em coluna de gel de sílica 

usando misturas binárias de hexano, AcOEt e MeOH em grau crescente de 

polaridade, e fornecendo 139 frações. Após análise em CCD, as frações 29-31 (5 

mg) foram reunidas de acordo com sua semelhança, solúvel em CH2Cl2, e 

denominadas a partir de então como PV-3. 

4.7.4 Fracionamento cromatográfico da FAEEPV e isolamento de PV-4 

A FAEEPV (5,87 g) foi adsorvida em gel de sílica, pulverizada em gral de 

porcelana e acondicionada em coluna de gel de sílica empacotada com hexano. Os  
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solventes usados como eluentes foram: hexano, AcOEt e MeOH puros, ou 

combinados em mistura binária. Após análise por CCD, as frações semelhantes 

foram reunidas e postas na Tabela 21 com suas respectivas massas. 

Tabela 21 - Dados referentes ao fracionamento cromatográfico da FAEEPV 

Frações reunidas Massa (mg) 

4-5 39,4  

6-7 49,8 

8-9 177,4 

10 513,7 

11 435 

12 230 

13-28 3800 

 

A fração 11 (435 mg) foi novamente cromatografada sob média pressão 

usando uma mistura binária de hexano/ AcOEt 40%, e fornecendo 144 frações. 

Depois de analisadas em CCD, as frações 59-80 (40 mg) foram reunidas por 

apresentarem uma mancha homogênea, solúvel em MeOH, denominada a partir de 

então de PV-4.  

4.7.5 Fracionamento cromatográfico da fração 11 e isolamento de PV-5 

As frações 117-144 (148,1 mg), provenientes da fração 11, foram reunidas e 

recromatografada em CLAE. Para o desenvolvimento do método 20,0 mg da 

amostra foi solubilizada em 1 mL de uma mistura de solventes metanol/água na 

proporção 6:4 e, em seguida, filtrada em um sistema manual de filtros. Em seguida, 

200 µL da amostra foi injetada em coluna semi-preparativa de fase reversa ODS 

C18 (250 x 10,0 mm), num sistema isocrático utilizando como fase móvel 

metanol/água 6:4, fluxo de 3 mL/min e tempo de corrida de 40 min (Fig. 73, p. 95). 

Ápos o desenvolvimento do método, 128,1 mg da amostra foi solubilizada em 6,4 mL 

de metanol/água 6:4 e filtrada manualmente. A amostra foi reinjetada nas mesmas 

condições descritas anteriormente. A substância 6 foi coletada e concentrada sob 

pressão reduzida, fornecendo 26 mg de um sólido vermelho solúvel em MeOH, 

denominado de PV-5. 
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Figura 73 – Cromatograma das substâncias PV-5 e PV-6 

 

4.7.6 Fracionamento cromatográfico da fração 11 e isolamento de PV-6 

 Seguindo o mesmo procedimento do isolamento da substância PV-5, a 

substância 4 mostrada na Fig. 73, foi coletada e concentrada sob pressão reduzida, 

fornecendo 30 mg de um sólido amarelo solúvel em MeOH, denominado de PV-6. 

4.8 Determinação de fenóis totais 

A quantificação do teor de compostos fenólicos presentes no EEPV foi 

determinado pelo método do Folin-Ciocalteau com modificações (BONOLI et al., 

2004). 

Uma curva analítica foi construída usando ácido gálico, dissolvido em 

metanol, no intervalo de 0,1 a 2,5 mg/L. Em alíquotas de 100 µL da solução 

metanólica do extrato, foram adicionados 500 µL do reagente Folin-Ciocalteau, 6 mL 

de água destilada e 2 mL de Na2CO3 (15%). O “branco” foi preparado concomitante. 

A absorbância da amostra foi medida após duas horas de reação em 

espectrofotômetro de UV-VIS Cary 50 Conc da Varian, no comprimento de onda de 

750 nm. O teor de fenóis totais foi determinado usando a curva analítica de ácido 

gálico e os valores foram expressos em miligrama de equivalente de ácido gálico por 

grama de amostra (mg EAG/g de amostra). O teste foi realizado em triplicata. 
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4.9 Atividade antioxidante: método de sequestro do radical DPPH 

O EEPV e as frações FHEEPV, FDEEPV, FAEEPV e FMEEPV, foram 

submetidos ao teste de atividade antioxidante. A metodologia utilizada foi a do 

seqüestro de radicais livres, semelhante à descrita por Hegazi e El Hady (2002), 

onde o radical utilizado foi o 2,2-difenil-1-picrilidrazila (DPPH) na concentração de 60 

µmol.L-1. Amostras nas concentrações de 0,001; 0,005; 0,01; 0,05; 0,1 e 1,0 mg/mL 

foram dissolvidas em metanol e 1,0 mL de cada amostra foi adicionada à 1,0 mL da 

solução metanólica de DPPH 60 µmol.L-1. Foram realizadas medidas de absorbância 

na faixa de 520 nm em espectrofotômetro de UV-VIS Cary 50 Conc da Varian, após 

30 min. A porcentagem de inibição foi obtida por comparação da absorção da 

solução contendo amostra, em relação a uma solução controle de DPPH sem 

amostra. 

Em seguida foi construído um gráfico de porcentagem de inibição versus a 

concentração. Para o cálculo do CI50 foi utilizada a equação da reta, substituindo o 

valor de y por 50 para obtenção da concentração da amostra com capacidade de 

reduzir 50% do DPPH. 

 O teste foi realizado em triplicata. Como padrões positivos de referência 

utilizaram-se Trolox (ácido 6-hidróxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico) e 

Vitamica-C (ácido ascórbico), adquiridos da Sigma Aldrich (Fig. 74).  

 

Figura 74 – Estrutura do DPPH, Trolox e Vitamina C 
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4.10 Atividade anticolinesterásica 

 O EEPV e suas frações (FHEEPV, FDEEPV e FAEEPV) foram submetidos ao 

ensaio colorimétrico qualitativo para inibição da enzima acetilcolinesterase. Este 

ensaio é baseado no procedimento descrito por Ellman et al. (1961), e adaptado 

para CCD por Rhee et al. (2001). 

 Uma alíquota de 5 µL das amostras na concentração de 10 mg/mL foram 

aplicados em CCD, borrifados com uma mistura de (1:1) de iodeto de acetilcolina 

(ACTl) 1mmol/L com o reagente de Ellman (ácido 5,5’-ditiobis-(2-nitrobenzóico) 

(DTNB) 1mmol/L, e depois com a enzima acetilcolinesterase (3 U/mL). Passados 10 

min, ocorre o surgimento de uma coloração amarela, porém, onde há inibição da 

enzima, observa-se um halo branco em torno dos “spots” onde foram aplicadas as 

amostras. Como controle positivo foi utilizado uma solução do padrão sal de Eserina 

(2 mg/mL), e como controle negativo foram utilizados solventes. Os ensaios foram 

realizados no Laboratório de Produtos Naturais e Química Medicinal (LPNQUIMED) 

pela estudante de Doutorado Irvila Ricarte de Oliveira. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho resultou até o momento, no isolamento e identificação de seis 

substâncias: 2’-hidroxi-4’,7-dimetoxiisoflavana [PV-1], lup-20(29)-en-3-ol [PV-2], 2’,7-

dihidroxi-4’-metoxiisoflavana [PV-3], 4’,7-dihidroxi-2’-metoxiisoflavana [PV-4], 2’,4’-

dihidroxi-7-metoxiisoflavana [PV-5] e 2’,4’,4-trihidroxichalcona [PV-6]. 

Houve a identificação de seis compostos no óleo fixo, sendo três destes 

ésteres metílicos: hexadecanoato de metila, octadecanoato de metila e 

tetracosanoato de metila. 

Além destes, houve a determinação do teor de fenólicos no extrato etanólico 

(133,3 ± 4,35 mg de EAG/ g de amostra), e a comprovação da atividade antioxidante 

e anticolinesterásica, principalmente na FAEEPV e FMEEPV, obtendo resultados 

superiores ao do padrão Vitamina C e resultados positivos em relação ao padrão sal 

de Eserina, respectivamente; 

 Como perspectivas futuras, pretende-se isolar outras substâncias derivadas 

da própolis vermelha, e submetê-las a uma avaliação dos seus efeitos citotóxicos. 
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