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RESUMO 

 

Fungos endofíticos têm sido apontados como uma fonte promissora de substâncias 

biologicamente ativas, entre as quais compostos com potencial atividade anticâncer. Neste 

contexto, o presente trabalho descreve o primeiro estudo de prospecção química e 

citotoxicidade de dois fungos endofíticos isolados de Aroeira-do-sertão (Myracrodruon 

urundeuva Fr. All.): Pseudofusicoccum stromaticum (MUB58) e Lasiodiplodia theobromae 

(MUB65). Os extratos de acetato de etila MUB58 e MUB65 foram obtidos através de partição 

líquido-liquido do caldo destas cepas fúngicas, as quais foram cultivadas por 21 dias em extrato 

de BD e malte, respectivamente. Os extratos fúngicos foram inicialmente analisados por 

cromatografia líquida de ultraeficiência acoplada a espectrometria de massas de alta resolução 

(CLUE-EM) e posteriormente submetidos a cromatografia em Sephadex LH-20, seguida de 

cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodo. Análise de CLUE-

EM permitiu caracterizar a presença de sete metabólitos no extrato MUB-58: O-sulfato de 

colina, xantofusina, 7-hidroxi-1-isocromanona, ácido multicólico, djalonensona, 3-ácido 

carboxílico-8-metoxicarbonila-1-hidroxi-9-oxo-9H-xantona e ciclo-Phe-Leu-Val-Leu-Leu. 

Além disso, foram isolados quatro metabólitos ciclo-L-Phe-D-Leu1-L-Leu2-L-Leu3-L-lle 

(FC1), 5-hidroxi-metilfurfural (FC2), rotenolona (FC3) e tefrosina (FC4). O composto FC1 é 

inédito na literatura, enquanto os compostos FC3 e FC4 estão sendo relatados pela primeira 

vez em fungos endofíticos. Da mesma forma, a análise CLUE-EM do extrato MUB-65 levou à 

caracterização química de oito compostos já relatados na espécie L. theobromae: 4-

hidroximeleina; meleina; (3R, 5R)- 5-hidroxila-de-O-metil-lasiodiplodina; (3R,5R)-

hidroxilasiodiplodina; 2,4,6-trimetiloct-2-enoato,1,2,6,8a- tetrahidro-7-hidroxi-1-8a-dimetil-6-

oxo-2-naftalenila; lasiodiplodina; lasiojasmonato A e lasiojasmonatos B ou C. Adicionalmente, 

dois metabólitos foram isolados: lasiodiplodina (LT1) e rel-11-12- (7’R*, 4’R*, 2’R*- 

tetrahidrofuro[1’,2’] piranil)- lasiodiplodina (LT2). O composto LT2 está sendo relatado pela 

primeira vez na literatura. As estruturas químicas de todas as substâncias isoladas foram 

elucidadas por espectrometrias de Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C,  infravermelho 

e CLUE-EM. Os extratos e seus respectivos metabólitos isolados foram submetidos ao ensaio 

de citotoxicidade para avaliação dos seus efeitos antiproliferativos frente a uma linhagem 

celular de câncer colorretal (HCT-116). O extrato de MUB58 apresentou significativa atividade 

(75%) correspondendo a um IC50 de 10,40 µg.mL-1, enquanto o extrato de MUB65 foi inativo. 

Os metabólitos isolados LT1 (IC50 11,24 µg.mL-1), FC3 (IC50 5,59 µg.mL-1) e FC4 (IC50 0,51 

µg.mL-1) apresentaram atividades na faixa de 11,24 a 0,51 µg.mL-1.  

 

Palavras-chave: Fungos endofíticos. Pseudofusicoccum stromaticum. Lasiodiplodia 

theobromae. Células HCT-116. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Endophytic fungi have been identified as a promising source of biologically active substances, 

including compounds with potential anticancer activity. In this context, this paper describes the 

first study of chemical prospecting and cytotoxicity two endophytic fungi isolated from 

Aroeira-do-Sertão (Myracrodruon urundeuva Fr. All.): Pseudofusicoccum stromaticum (MUB-

58) and Lasiodiplodia theobromae (MUB-65). The ethylacetate extracts MUB-58 and MUB-

65 were obtained by liquid-liquid partition broth these fungal strains which were cultured for 

21 days on BD and malt extract, respectively. The fungal extracts were first analyzed by liquid 

chromatography of ultraefficiency coupled to spectrometry, high resolution mass (CLUE-MS) 

and subsequently subjected to chromatography on Sephadex LH-20, followed by liquid 

chromatography of high efficiency with diode array detector. CLUE-MS analysis allowed to 

determine the presence of metabolites in seven MUB58 extract: cholin-O-sulfate, xanthofusin, 

7-hidroxy-1-isochromanone, multicolic acid, djalonensone, 8-methoxycarbonyl-1-hidroxy-9-

oxo-9H-xanthene-3-carboxylix acid and cyclo-Phe-Leu-Val-Leu-Leu. In addition, were 

isolated four metabolites: cyclo L-Phe-D-Leu1-L-Leu2-L-Leu3-L-Ile (FC1), 5-hidroxy-

methilfurfural (FC2), rotenolone (FC3) and tephrosin (FC4). The compound FC1 is 

unprecedented in the literature, while FC3 and FC4 compounds are being reported for the first 

time in endophytic fungi. Likewise, a CLUE-MS analysis the MUB-65 extract led to 

characterization of eight chemical compounds already reported in the species L. theobromae: 

4-hidroxymelein; Mellein; (3R,5R)-5-hidroxyl-de-O-methyl-lasiodiplodin; (3R,5R)-

hydroxylasiodiplodin; 2,4,6-trimethyloct-2-enoic acid-1,2,6,8a-tetrahydro-7-hydroxy-1-8a-

dimethyl-6-oxo-2-naphtalenyl-ester; lasiodiplodin; lasiojasmonate A and lasiojasmonates B ou 

C. Additionally, two metabolites were isolated: lasiodiplodin (LT1) and rel-11-12- (7'R * 4'R 

*, 2'R * - tetrahydrofuro [1 ', 2'] pyranyl) - lasiodiplodin (LT2). The compound LT2 being first 

reported in the literature. The chemical structures of all isolated compounds were elucidated by 

spectrometries Nuclear Magnetic Resonance 1H and 13C, IR and CLUE-MS. The extracts and 

their isolated metabolites were subjected to the cytotoxicity assay to evaluate their 

antiproliferative effects against a colorectal cancer cell line (HCT-116). The MUB-58 extract 

showed significant activity (75%) corresponding to an IC50 of 10.40 μg.mL-1, while the MUB65 

extract was inactive. The LT1 isolated metabolites (IC50 11.24 μg.mL-1), FC3 (IC50 5.59 μg.mL-

1) and FC4 (IC50 0.51 μg.mL-1) showed activity in the range of 11.24 to 0.51 μg.mL-1. 

 

Keyworks: Endophytic fungi. Pseudofusicoccum stromaticum. Lasiodiplodia theobromae. 

HCT-116 cells. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os microrganismos endofíticos ou endófitos são principalmente fungos e bactérias 

que vivem no interior das plantas sem aparentemente causar-lhes nenhum dano. Geralmente, 

eles habitam as partes aéreas, como folhas e caules (AZEVEDO, 1998). Os microrganismos 

endofíticos foram descritos pela primeira vez por Bary, quem distinguiu esses microrganismos 

dos fitopatógenos, aqueles que provocam danos as plantas. Estes também são distintos dos 

microrganismos epifíticos que são aqueles que vivem na superfície dos órgãos e tecidos 

vegetais (AZEVEDO, 1998). 

Provavelmente todas as plantas possuem microrganismos endofíticos. Uma mesma 

planta pode albergar vários deles, incluindo fungos e bactérias. Em geral, existem espécies 

bastante frequentes em um determinado hospedeiro. Os quais são chamados de espécies 

dominantes, em contraposição a outras mais raras, consideradas secundárias (AZEVEDO, 

1998). 

Nas últimas três décadas, os fungos endofíticos têm sido estudados e considerados 

como uma fonte importante para a obtenção de metabólitos secundários (compostos bioativos), 

com amplas possibilidades de utilização na indústria farmacêutica e na agricultura (FREIRE; 

VASCONCELOS; COUTINHO, 2014). Os microrganismos endófitos associados a plantas 

representam uma fonte inexplorada de produtos naturais novos e bioativos, com mais de 2000 

substâncias descritas, onde 51% apresentam estruturas inéditas e 80% algum tipo de atividade 

biológica. Isto pode ser explicado pela teoria ecológica, que estabelece que a produção 

metabólica depende do nicho ecológico no qual o microrganismo está inserido e das 

consequentes interações bióticas e abióticas (CHAPLA; BIASETTO; ARAUJO, 2013). 

Uma visão geral recente da literatura indicou que 51% das substâncias bioativas 

isoladas a partir de fungos endófitos eram previamente desconhecidas, em comparação com 

38% a partir de fungos do solo (KHARWAR et al., 2011). Mais de 20.000 metabólitos bioativos 

de origem microbiana já eram conhecidos até 2002 (BÉRDY, 2005).     

Dentre os benefícios reconhecidos dos fungos endofíticos destacam-se: aumento da 

resistência da planta hospedeira aos solos salinizados, aos herbívoros, ao calor, à seca, às 

doenças, além de permitirem um aumento da massa vegetal, tanto na parte aérea quanto na 

subterrânea (FREIRE; VASCONCELOS; COUTINHO, 2014). Trabalhos conduzidos no 

estado do Ceará (FREIRE; GONÇALVES, 2012; CANUTO et al., 2012; GONÇALVES et al., 

2013) demonstram a possibilidade da obtenção de compostos bioativos oriundos de fungos 

epifíticos e endofíticos especialmente a partir de plantas do bioma Caatinga. 
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No presente trabalho, dois fungos endofíticos da família Botryosphaeriaceae foram 

estudados: Pseudofusicoccum stromaticum (MUB58) e Lasiodiplodia theobromae (MUB65). 

Estes fungos foram isolados de uma planta típica da Caatinga conhecida como Aroeira-do-

Sertão (Myracrodruon urundeuva Fr. All.). 

O fungo P. stromaticum é uma espécie recentemente descoberta (MOHALI; 

SLIPPERS; WINGFIELD, 2006) e por isso há escassas informações referentes à sua 

prospecção química e nenhuma informação sobre avaliação de seu potencial biológico. Seu 

primeiro isolamento foi na forma endofítica (MOHALI; SLIPPERS; WINGFIELD, 2006), mas 

já existem relatos também de sua patogenicidade em plantas (MOHALI; SLIPPERS; 

WINGFIELD, 2009). 

O fungo L. theobromae é um fungo que pode ser encontrado como endófito ou 

fitopatógeno, nesta última forma ele é causador de inúmeras doenças em algumas culturas 

agrícolas, como por exemplo: abacateiro (Persea americana Mill.), citros (Citrus spp.), 

coqueiro (Cocus nucifera L.), jaqueira (Arthocarpus integrifolia L.), mandioca (Manihot 

esculenta Crantz), mangueira (Mangifera indica L.), goiabeira (Psidium guajava L.) etc. 

(FREIRE et al., 2004). 

Este fungo tem produzido substâncias das mais variadas classes, sendo as mais 

conhecidas as lactonas resorcílicas (1), chamadas de lasiodiplodinas (SHEN et al., 2014); 

ésteres de ácidos jasmônicos (2); isocumarinas e  sesquiterpernos (3) (Figura 1, p.2). 

Estudos também revelaram que alguns dos metabólitos secundários de L. theobromae 

possuem atividades biológicas, como por exemplo, citotoxicidade em células carcinogênicas 

(SHEN et al., 2014; PANDI et al., 2011; LEE et al., 1982). 

 

Figura 1- Estruturas de diferentes classes de metabólitos isolados de Lasiodiplodia theobromae 

O
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OH

O
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2,4,6-trimetil oct-2-enoato de 1,2,6,8a-tetrahidro-
7-hidroxi-1,8a-dimetil-6-oxo-2-nafttalenila (3)

Fonte: SHEN et al., 2014; ANDOLFI et al., 2014; NUNES et al., 2008 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar a constituição química e avaliar o potencial citotóxico de extratos 

produzidos por dois fungos endofíticos, Pseudofusicoccum stromaticum (MUB58) e 

Lasiodiplodia theobromae (MUB65), isolados de Aroeira-do-Sertão (Myracrodruon 

urundeuva Fr. All.). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar o perfil cromatográfico dos extratos de Pseudofusicoccum stromaticum e de 

Lasiodiplodia theobromae.  

2. Fracionar os extratos de Pseudofusicoccum stromaticum e de Lasiodiplodia theobromae. 

3. Isolar metabólitos secundários utilizando métodos cromatográficos. 

4. Elucidar as estruturas químicas dos metabólitos secundários isolados. 

5. Realizar testes citotóxicos com extratos, frações e metabólitos secundários isolados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Fungos endofíticos  

 

Um fungo endofítico é um microrganismo que pode colonizar folhas, ramos e raízes 

de uma planta, sem causar-lhes prejuízos aparentes. Acredita-se que exista uma relação de 

endosimbiose com a planta hospedeira. Endosimbiose pode ser definida como um tipo de 

simbiose em que um organismo vive no interior de outro beneficiando-se reciprocamente da 

relação (ABDALLA; MATASYOH, 2014). Os fungos endofíticos são assintomáticos e alguns 

autores preferem descrever essa relação como mutualismo.  

 

As principais características de simbiose mutualística incluem a falta de destruição da 

maior parte das células ou tecidos, nutrientes ou ciclo químico entre o fungo e o 

hospedeiro, melhorada longevidade e capacidade fotossintética das células e dos 

tecidos sob a influência da infecção, aumento de sobrevivência do fungo, e uma 

tendência a maior especificidade do hospedeiro do que o observado em infecções 

necrofíticas. Enquanto que, os fungos parasitas que vivem completamente ou em parte 

vivos no tecido da planta e quando causam doença, eles são patógenos (REDLIN; 

CARRIS, 1996).  

 

A relação de um endófito com o hospedeiro pode variar de um hospedeiro para 

outro, e por isso, essas interações ainda são pouco compreendidas. Segundo Chapla (2013), esta 

associação sugere que estes microrganismos coevoluíram com seus hospedeiros, onde os 

endófitos recebem nutrientes e proteção enquanto a planta tem vantagens decorrentes dessa 

interação, como a maior resistência em ambientes com intenso estresse causado por fatores 

bióticos (insetos, herbívoros, nematoides parasitas e microrganismos fitopatogênicos) ou 

abióticos (pH, temperatura, estresse hídrico, ventos fortes, salinidade, etc). 

Os fungos endofíticos são um grupo diversificado e versátil que colonizam plantas 

no Ártico e Antártica, e em solos geotermais, desertos, oceanos, florestas tropicais, mangues e 

florestas costeiras. Eles têm sido isolados de raízes e partes aéreas de uma variedade de 

hospedeiros incluindo algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas 

(KHARWAR et al., 2011). 

 

 



5 
 

2.2 Classes de metabólitos secundários isolados de fungos endofíticos 

 

Os metabólitos secundários isolados de fungos endofíticos podem ser agrupados 

em várias classes (Figura 2, p.5), incluindo alcalóides, terpenos, isocumarinas, quinonas, 

fenilpropanoides, lignanas, ácidos fenólicos, benzopiranos, tetralonas, ciclopeptídeos entre 

outros.  

 

Figura 2-Exemplos de diferentes classes de metabólitos secundários isolados de fungos endofíticos 

 

                              Fonte: CHAPLA et al., 2013 (adaptado) 

   

A título de exemplo, temos a griseofluvina (Figura 2, p.5), da classe dos 

benzofuranos, que é o princípio ativo de medicamento utilizado no tratamento de infecções 

micóticas da pele, pêlos e unhas, sendo comercializada como FULCIN® (Astrazeneca) e 

SPOROSTATIN® (Hypermarcas S.A.) com atividade contra várias espécies de Microsporum, 

Epidermophyton e Trichophyton (ANVISA, 2014). 
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2.3 Substâncias com atividade anticâncer isolados de fungos endofíticos 

  

Algumas classes de compostos isolados de fungos endofíticos têm sido registrados 

com atividade anticâncer, por exemplo, alcaloides, aldeídos, cromonas, depsidonas, 

depsipeptídeos, ergocromas, ésteres, lactonas, lignanas, peptídeos, policetídeos, diterpenos, 

sequisterpenos, xantonas etc (CHAPLA; BIASETTO; ARAUJO, 2013). 

Há relatos de compostos de endófitos com atividade anticâncer tais como paclixatel 

(LI e TAO, 2009); radicicol e monocilina I (TURBYVILLE et al., 2006); sequoiatones A e B 

(STIERLE; STIERLE; BUGNI, 1999); camptotecina (AMNA et al., 2006); chaetopiranina; 

vincristina; 9-deacetoxifumigaclavina C; beauvericina; globosumona A e B; brefeldina A 

(KHARWAR et al., 2011). 

Há registros também de que alguns metabólitos secundários foram isolados 

primeiramente de plantas e posteriormente foram isolados de fungos endofíticos de seus 

hospedeiros, tornando-se uma vantagem, já que alguns fatores tais como geográfico, variações 

sazonais ou preservação ambiental, tornam o reisolamento de um composto a partir de uma 

planta um problema complexo (KHARWAR et al., 2011). 

Como exemplo, tem-se a vincristina (Oncovin®), também conhecido como 

leurocristina, é um alcalóide, originalmente isolado das folhas da planta Catharanthus roseus, 

(Apocyanaceae). Recentemente, em 2013, um artigo relatou seu isolamento do fungo endófito 

Fusarium oxysporum de C. roseus (KUMAR et al., 2013). A vincristina (Figura 3, p.6) interfere 

na formação do fuso mitótico e, consequentemente, prende células tumorais na metáfase 

(KHARWAR et al., 2011). É eficaz no tratamento da leucemia linfocítica aguda celular e 

doença de Hodgkin (SHAMS et al.,2009).  

 

Figura 3- Estrutura molecular da vincristina 
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Fonte: KUMAR et al., 2013 
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Como outro exemplo, temos a camptotecina (Figura 4, p.7), isolada da planta 

chinesa Camptotheca acuminata (Nyssaceae), que exibe potencial antileucêmico e atividade 

antitumoral em animais (WALL et al., 1966). Em 2005, este metabólito foi isolado do fungo 

endofítico Entrophosphora infrequens, encontrado na entrecasca de Nothapodytes foetida 

(Icacinaceae) (PURI et al., 2005). 

 

Figura 4- Estrutura molecular da camptotecina 

N

N
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Fonte: PURI et al., 2005 

 

O paclitaxel (Taxol®), um diterpeno, é um medicamento utilizado no tratamento de 

câncer de mama, ovário e sarcoma de Kaposi (Figura 5, p. 8). A principal fonte de taxol tem 

sido a casca da árvore teixo do Pacífico (Taxus brevifolia). Esta árvore cresce lentamente e para 

se obter 1kg de taxol, é necessário, em média, 3 mil árvores. Por esse motivo, pesquisadores na 

tentativa de encontrarem novas fontes do paclitaxel, foram buscar seu isolamento a partir de 

fungos endofíticos. Como resultado, o paclitaxel foi obtido de Taxomyces andreanae, fungo 

associado a planta Taxus brevifolia. Outros cientistas, relataram seu isolamento também em 

outros fungos endofíticos de diferentes hospedeiros, tais como, Penicillium raistrickii 

(hospedeiro Taxus brevifolia); Pestalotiopsis microspora (hospedeiro Taxus wallichiana e 

Taxodium distichum); P. pausiceta (hospedeiro Cardiospermum helicacalium); P. terminaliae 

(hospedeiro Terminalia arjuna); Chaetomella raphigera (Terminalia arjuna) e Bartalinia 

robillardoides (Aegle marmelos) (KHARWAR et al., 2011). Mas recentemente, foi relatado o 

isolamento de paclixatel a partir do fungo endofítico, Lasiodiplodia theobromae, encontrado na 

planta medicinal Morinda citrifolia (PANDI et al., 2011). 
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Figura 5- Estrutura molecular do paclitaxel 

 

                                       Fonte: KHARWAR et al., 2011 

 

2.4 Fungos membros da família Botryosphaeriaceae 

 

Os fungos membros da família Botryosphaeriaceae foram descritos pela primeira 

vez em 1820 a partir da espécie Sphaeria (encontrada em batatas fritas) (CROUS et al., 2006). 

Atualmente, mais de 2000 gêneros estão ligados a esta família, tais como Guignardia, Diplodia, 

Botryosphaeria, Fusicoccum, Dothidotthia, Neofusicoccum, Pseudofusicoccum, Lasiodiplodia 

e Sphaeropsis (SLIPPERS; WINGFIELD, 2007). Esta família é cosmopolita e suas espécies 

ocorrem em uma ampla gama de hospedeiros monocotiledôneas, dicotiledôneas e 

gimnospermas (MOHALI; SLIPPERS; WINGFIELD, 2006). 

Para Slippers e Wingfield (2007), já é sabido há algum tempo, que 

Botryosphaeriaceae pode infectar plantas saudáveis. No entanto, foi somente no final da década 

de 1980 que eles foram reconhecidos como endófitos.  

Existem diversos estudos sobre aspectos biológicos de Botryosphaeriaceae, 

incluindo sua natureza endofítica e taxonômica. Felizmente, os avanços das técnicas de base 

molecular de DNA começaram a fornecer ferramentas eficientes para caracterizar a presença e 

identidade de espécies de Botryosphaeriaceae (CROUS et al., 2006). 

O importante patógeno de floresta Diplodia pinea, conhecido também como 

Sphaeropsis sapinea, foi isolado a partir do caule e xilema de Pinus (gênero de pinheiro) citado 

por Petrini e Fischer em 1988. Logo a seguir, Fusicoccum, Neofusicoccum, Pseudofusicoccum 

(todos conhecidos na época como Dothiorella sp.) e Lasiodiplodia theobromae foram isolados 

de partes saudáveis da mangueira (Mangifera indica) (JOHNSON; MEAD; DEAN, 1992). 

Desde então um número de outras espécies foram isolados como endófitos. 

Algumas espécies de Botryosphaeriaceae são reconhecidas como patógenos de 

plantas lenhosas. No Brasil, espécies desta família têm sido comumente isolados a partir de 

tecidos sintomáticos e assintomáticos de folhas, ramos, sementes e caules de plantas tais como 
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abacateiro (Persea americana Mill.), cajueiro (Anacardium occidentale L.), coqueiro (Cocos 

nucifera L.), goiabeira (Psidium guajava L.), mangueira (Mangifera indica L.), Spondias spp. 

e Eucalyptus spp. (GONÇALVES, 2014) 

 

2.4.1 Fungo endofítico Pseudofusicoccum stromaticum 

 

Por ter sido recentemente descoberto, o fungo P. stromaticum (Botryosphaeriaceae) 

tem poucos relatos de estudos sobre esta espécie, inexistindo até então investigações químicas 

referentes a isolamento de seus metabólitos. 

Este fungo foi isolado pela primeira vez em 2006, a partir de ramos e caules de 

Eucalyptus e Acacia. A presença deste fungo em tecidos assintomáticos sugere que ele seja 

endofítico (MOHALI; SLIPPERS; WINGFIELD, 2006). Esta espécie se assemelha à espécie 

Fusicoccum, embora apresente grandes conidiomas, capacidade de crescer a 35 oC e conídios 

de paredes espessas envolvidos por uma bainha de muco persistente (Figura 6, p.9). 

 

Figura 6- Imagem de Pseudofusicoccum stromaticum. A-Células conidiogênicas B-Conídios (seta demonstra 

bainha mucoide) C- Cultura em BD 

 

                       Fonte: CROUS, 2006 e Laboratório de Fitopatologia da Embrapa/Ceará 

 

Em 2007 e 2009, este fungo foi relatado como patógeno de caules e ramos de Acacia 

mangium e em Eucalyptus spp., inclusive em seus clones (MOHALI; SLIPPERS;  

WINGFIELD, 2007; MOHALI; SLIPPERS; WINGFIELD, 2009; SLIPPERS et al., 2009). Foi 

relatado, em 2012 e 2013, como patógeno, isolado a partir de Mangifera indica L. (mangueira) 

(MARQUES et al., 2012; MARQUES et al., 2013). 

Um recente trabalho relata a identificação de alguns compostos orgânicos voláteis 

(COVs) a partir desta espécie. Os COVs encontrados são: isobutanol, álcool isopentílico, 2-

metilbutan-1-ol, álcool feniletílico, undecan-2-ona, germacreno D e α-bisabolol. O 
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sesquiterpeno α- bisabolol encontrado em grande quantidade (88,83%) é apontado pelos autores 

como marcador quimiotaxonômico desta espécie (OLIVEIRA et al., 2015). 

  

2.4.2 Fungo endofítico Lasiodiplodia theobromae 

 

Lasiodiplodia theobromae é um fungo pertencente à família Botryosphaeriaceae, 

ordem dos Botryosphaeriales e classe dos Dothideomycetes. Este fungo é responsável por 

doenças em inúmeras plantas cultivadas, causando perdas significativas na produção, 

notadamente no Nordeste brasileiro. Estudos sobre esse fungo têm sido conduzidos no sentido 

de compreender melhor as interações patógeno-hospedeiro e traçar estratégias de controle 

(PEREIRA; SILVA; RIBEIRO, 2006). 

L. theobromae é responsável por doenças em mangueira (Mangifera indica L.), 

coqueiro (Cocos nucifera L.), cajueiro (Anacardium occidentale L.), umbu-cajá (Spondias sp.), 

dentre outras (CARDOSO et al., 1998). Por ser responsável por muitas doenças nas plantações, 

a patogenicidade deste fungo tem sido investigada.  

Fungo extremamente polífago, L. theobromae apresenta mais de 500 plantas 

hospedeiras já catalogados em regiões tropicais e temperadas. Esse patógeno pode causar 

diferentes sintomas nas plantas infectadas, incluindo seca-descendente (dieback), cancro em 

ramos, caules, raízes, lesões em estacas, folhas, frutos e sementes (Figura 7, p.10), além de 

incitar a morte de mudas e enxertos. Sua capacidade de infectar frutos o coloca dentre os mais 

eficientes patógenos disseminados por meio de sementes e causadores de problemas pós-

colheita (FREIRE et al., 2004).  

 

Figura 7-Sintomas do ataque de L. theobromae em folhas de coqueiro (A) e no fruto (B) 
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O fungo L. theobromae possui micélio aéreo e os picnídios são simples ou 

compostos, imersos em uma estroma com até 5 mm de largura. As células conidiogênicas 

(Figura 8, p.11) são hialinas, simples, cilíndricas a subperiformes e os conídios são inicialmente 

asseptados, hialinos, subovóides e elipsóides. Quando maduros esses conídios apresentam um 

septo, também são frequentemente estriados com tamanhos variando de 20-30 x 1-15 µm 

(NUNES et al., 2008).  

 

 Figura 8- Imagem de Lasiodiplodia theobromae.A- Células conidiogênicas B-Conídios C-Cultura em malte 

 

Fonte: Laboratório de Fitopatologia da Embrapa /Ceará 

 

A ocorrência de L. theobromae de forma endofítica, sem produzir danos, tem sido 

relatada em uma gama de hospedeiros: Eucalyptus, Acacia, Pinus, Theobroma cacao L. 

(CARDOSO, 2009; BAIRD; CARLING, 1998; CILLIERS, 1993; MOHALI; BURGESS; 

WINGFIELD, 2005; MULLEN; AL, 1991; RUBINI; AL, 2005). 

A literatura tem relatado também algumas atividades biológicas importantes para 

este fungo. Por exemplo, em 2012, foi relatado que o extrato de L. theobromae, isolado de Piper 

hispidum Sw., apresentou significativa ação antibacteriana contra Enterococcus hirae, 

Escherichia coli, Micrococcus luteus e Staphylococcus aureus (ORLANDELLI et al., 2012). 

Este fungo produz metabólitos secundários de diversas estruturas químicas (Figura 

9, p.12), particularmente formados por lactonas resorcílicas, que possuem uma estrutura de 

núcleo macrolídeo (lactona macrocíclica) fundido a um anel aromático derivado do resorcinol 

(SHEN et al., 2014; KASHIMA et al., 2009). 
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Figura 9- Estruturas químicas isoladas do fungo L. theobromae 

 

Fonte: SHEN et al., 2014 

   

Na Tabela 1 (p.13), estão todos os metabólitos secundários isolados ao longo dos 

anos a partir do fungo endofítico Lasiodiplodia theobromae. 
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Tabela 1- Estruturas dos metabólitos secundários relatados na espécie Lasiodiplodia theobromae 

Metabólito secundário Fórmula 

molecular 

Nome Referência 

Lactonas resorcílicas 

O

OCH3

HO

O

 

C17H24O4 (3R)-Lasiodiplodina SHEN et al., 2014 

SULTAN et al., 

2014 

O

OH

HO

O

 

C16H22O4 R-de-O-Metil-lasiodiplodina SHEN et al., 2014 

O

OCH3

HO

O

O

 

C17H22O5 5-oxo-Lasiodiplodina SHEN et al., 2014 

YOSHIRARA et al., 

2000 

O

OCH3

HO

O

OH

 

C17H24O5 (3R,5R)-Hidroxilasiodiplodina SHEN et al., 2014 

YOSHIRARA et al., 

2000 

O

OCH3

HO

O

OH

 

C17H24O5 (3R,5S)-hidroxilasiodiplodina SHEN et al., 2014 

YOSHIRARA et al., 

2000 

O

OCH3

HO

O

OH

 

C17H24O5 (3R,4S)-4-Hidroxilasiodiplodina SHEN et al., 2014 
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O

OH

HO

O

OH

 

C16H22O5 (3R,5R)-5-Hidroxil-de-O-metil-

lasiodiplodina 

SHEN et al., 2014 

O

OH

HO

O

OH

 

C16H22O5 (3R,6R)-6-Hidroxil-de-O-

metilasiodiplodina 

SHEN et al., 2014 

SULTAN et al., 

2014 

O

OCH3

HO

O

OH

 

C17H24O5 (3R,6S)-6-Hidroxilasiodiplodina SHEN et al., 2014 

O

OCH3

HO

O

 

C17H22O4 E-9-Eteno-lasiodiplodina SHEN et al., 2014 

SULTAN et al., 

2014 

O

OCH3

HO

O

OH  

C17H24O5 Botriosfaeriodiplodina SHEN  et al., 2014 

O

OH

HO

O

OH

 

C16H22O5 (3R,4R)-4-hidroxi-de-O-

metillasiodiplodina 

SHEN et al., 2014 
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O

OH

HO

O

 

C16H20O4 (E)-9-Eteno-de-O-

metillasiodiplodina 

SHEN et al., 2014 

SULTAN et al., 

2014 

O

OCH3

HO

O

O

 

C17H22O5 6-oxo-de-O-Metil-

lasiodiplodina 

SULTAN et al., 

2014 

O

OH

HO

O

OH

 

C16H22O5 (3R,4R)-4-Hidroxi-de-O-metil-

lasiodiplodina 

SULTAN et al., 

2014 

Ciclohexanonas e seus derivados 

OH

OH

O

 

C7H10O3 Teobroxido KITAOKA; 

MATSUURA; 

NABETA, 2009 

NAKAMORI et al., 

1994 

OH

O

OH

O

O  

C8H10O5 (1S,4R,5S,6R)-7,9-Dioxa-3-

metil-8-oxobiciclo[4.3.0]-2-

noneno-4,5-diol 

MATSUURA; 

NABETA; 

KITAOKA, 2009 

O

OH

OH

 

C7H10O3 (4S,5S)-4,5-Dihidroxi-2-metil-

ciclohex-2-enona 

KITAOKA; 

MATSUURA; 

NABETA, 2009 
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OH

OH

O

O

O

 

C8H10O5 (3aS,4R,5S,7aR)-7,9-Dioxa-3-

metil-8-oxobiciclo—[4.3.0]-2-

noneno-4,5-diol 

KITAOKA; 

MATSUURA; 

NABETA, 2009 

 

OH

OH

O  

C7H10O3 4,5-Dihidroxi-3-metil-ciclohex-

2-enona 

KITAOKA; 

MATSUURA; 

NABETA, 2009 

Furanos e seus derivados 

O O

HOOC

 

C9H12O4 (3S,4R)-3-Carboxi-2-metileno-

heptan-4-olido 

HE; MATSSURA;  

YOSHIHARA, 2004 

O O

HOOC

 

C9H12O4 Ácido decumbico  HE; MATSSURA;  

YOSHIHARA, 2004 

O O

HO

 

C7H12O3 (3R,4R,5R)-4-Hidroximetil-3,5-

dimetildihidro-2-furanona 

ANDOLFI et al., 

2014 

O OH

O

 

C7H12O3 (3R,4S)-Botriodiplodina ANDOLFI et al., 

2014 

Ésteres de ácido jasmônico 

O

COOH
 

C12H18O3 (1R, 2R)-Ácido jasmônico ANDOLFI et al., 

2014 

NAKAMORI et al., 

1994 

O

COOCH3  

C13H20O3 (1R,2R)-metil jasmonato ANDOLFI et al., 

2014 

NAKAMORI et al., 

1994 
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O

O

O

O
O

 

C19H28O5 Lasiojasmonato A ANDOLFI et al., 

2014 

OO

O

O O

H

O

OBS.: β-H ou α-H 

C16H16O6 16-O-acetilbotriosfaerilactona 

A (β-H) 

16-O-acetilbotriosfaerilactona 

C (α-H) 

ANDOLFI et al., 

2014 

OO

O

O OH

 

C14H24O5 Botriosfaerilactona A ANDOLFI et al., 

2014 

 

O

O

O

O

O

H

O O  

OBS.: β-H ou α-H 

C26H40O7 Lasiojasmonatos B (β-H) 

Lasiojasmonatos C (α-H) 

ANDOLFI et al., 

2014 

Isocumarinas 

OH

O

O  

C10H10O3 Meleina NAKAMORI et al., 

1994 

OH

O

O

OH  

C10H10O4 Isocoumarina 4-hidroximeleina NUNES et al., 2008 
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Esteróide 

HO  

C28H44O Ergosterol NUNES et al., 2008 

Sesquiterpeno eremofilano 

OH

O

O

O

 

C23H32O4 2,4,6-trimetil-oct-2-enoato de 

1,2,6,8a-tetrahidro-7-hidroxi-

1,8a-dimetil-6-oxo-2-

naftalenila 

NUNES et al., 2008 
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2.5 Myracrodruon urundeuva Fr. All, planta hospedeira  

 

Myracrodruon urundeuva Fr. All, família Anacardiaceae, é uma árvore de tronco 

alto, com cerca de 10-15 m de altura, podendo atingir mais de 1 m de diâmetro. Esta espécie 

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 

(VIANA et al., 1995).  

M. urundeuva Fr. All, popularmente conhecida como aroeira-do-sertão, tem sido 

bastante investigada em função das suas propriedades químicas, biológicas e medicinais. Em 

virtude da presença, na casca, de grandes quantidades de taninos, esta é utilizada na indústria 

de curtimento de couro (SOUZA et al., 2007) e fornecedora de madeira de boa qualidade na 

construção civil. Como consequência de sua grande utilização na construção civil, a aroeira-

do-sertão foi incluída na lista oficial de plantas da flora brasileira ameaçadas de extinção, 

conforme estabelece a portaria do IBAMA de No 83-N de 30/09/1991 (IBAMA, disponível em 

http://www.ibama.gov.br/documentos/portaria-83n). 

A entrecasca (parte interna da casca), além de taninos, contém outras substâncias 

fenólicas, como flavonoides e chalconas diméricas. As chalconas diméricas, denominadas de 

urundeuvinas A e B (Figura 10, p.19) são os constituintes majoritários da fração acetato de etila 

ativa (VIANA et al., 1995), sugerindo que estes compostos são pelo menos, em parte, as 

substâncias responsáveis pelas atividades anti-inflamatória, antiulcerogênica e cicatrizante 

constatadas no extrato hidroalcoólico (MATOS, 2004).  

 

Figura 10- Estrutura química das urundeuvinas A e B 
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De fato, estudos farmacêuticos pré-clínicos comprovaram que o extrato possui 

ações adstringente, antiinflamatória, antialérgica, cicatrizante e discreta ação antibacteriana 

contra Staphylococcus (MATTOS et al., 2006). 

Como consequência de suas atividades, a casca desta planta é largamente 

empregada para tratar afecções cutâneas e ginecológicas, além de problemas do aparelho 

urinário, e até das vias respiratórias. 

                        
Figura 11- Imagem de caule e folhas de Aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Fr. All) 

 

Fonte: MATOS (2013) 

 

Há registros de alguns fungos endofíticos de Aroeira-do-sertão, tais como 

Pestalotiopsis guepinii e Phomopsis sp., ambos isolados das folhas e cascas (RODRIGUES et 

al., 2005), enquanto Guignardia mangiferae foi encontrado nas folhas (RODRIGUES et al., 

2004) e Aspergillus niger no caule (SOUSA et al., 2013). Mais recentemente, o isolamento de 

Pseudofusiccocum stromaticum em Aroeira-do-sertão foi relatado pela primeira vez por 

Gonçalves (2014). 

 

2.6 Considerações sobre os ciclopeptídeos 

 

O isolamento de um ciclopeptídeo neste trabalho (Item 3.5.3.2, p.33) motivou a 

realização de um levantamento bibliográfico sobre esta classe de composto. 

Ciclopeptídeos são compostos formados por resíduos de aminoácidos ligados 

através de seus grupos terminais amino e carboxila. Esta classe de compostos tem sido 

encontrada em fungos, bactérias, algas e alguns organismos marinhos (JEGOROV et al., 2006). 

Segundo Gewolb (2002), as bactérias e fungos produzem peptídeos não-

ribossomais com a finalidade de se beneficiar destes como: matar parasitas, facilitar a 

comunicação com membros de mesma espécie e regular movimentos de íons.  
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São relatados diversas atividades biológicas dos ciclopeptídeos tais como: 

antibacteriana, antifúngica, imunossupressora, além de atividades citotóxica contra diversas 

linguagens de células cancerígenas. 

Uma característica interessante desta classe de compostos é a sua biossíntese, que 

é completamente diferente do processo de síntese protéica ribossômica. Um grande número de 

peptídeos de origem fúngica são sintetizados através de um mecanismo via ácido nucléico não-

ribossomal. Este processo é realizado por multienzimas chamadas de sintetases peptídicas não-

ribossomais (NRPSs). Os NRPSs são as enzimas responsáveis pela otimização da biossíntese 

desses compostos, que não podem ser produzidos pelos ribossomos (JEGOROV et al., 2006).  

Os ciclopeptídeos sintetizados desta maneira possuem estruturas características, 

contendo elementos heterocíclicos, unidades D-aminoácidos, podem ser glicosilados, 

acetilados, hidroxilados e nitrados, bem como resíduos N-metilados. 

Na Figura 12 (p.22) é possível observar algumas estruturas de ciclopeptídeos 

isolados de fungos. O composto 1962 A foi obtido a partir do caldo de fermentação do fungo 

endofítico de mangue (No. 1962) isolado a partir de uma folha de Kandelia candel recolhido 

em Hong Kong. Este composto mostrou fraca atividade contra linhagem celular de câncer de 

mama humano MCF-7 (HUANG et al., 2007). 

Cicloaspeptida A foi produzido pelo fungo endofítico Penicillium janczewskii 

isolado de Podocarpaceae no Chile e mostrou baixa citotoxicidade em fibroblastos humanos 

com IC50 ≥ 1000 µM (SCHMEDA-HIRSCHMANN et al., 2008). 

Fusaristatina B isolada de cultura de Fusarium sp. mostrou moderado efeito 

inibidor para topoimerases I e II, com IC50 de 73 e 98 µM, respectivamente. Além disso, 

mostrou atividade inibitória de crescimento contra células cancerígenas de pulmão LU 65 com 

IC50 de 7 µM (SHIONO et al., 2007). 

Malformina A1 foi obtido de um fungo endofítico FJBJ11 isolado de tecidos da 

planta Brucea javanica (L.) Merr. (Simaroubaceae) e mostrou potente efeito inibitório contra o 

vírus do mosaico do tabaco (TMV) (TAN et al., 2015). 
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Figura 12- Exemplos de estruturas de ciclopeptídeos isolados de fungos endofíticos 
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2.7 Flavonoides em fungos 

 

Os flavonoides representam um dos grupos fenólicos mais importantes e 

diversificados entre os produtos de origem natural. Essa classe de compostos é amplamente 

distribuída no reino vegetal. Além das plantas superiores, representantes foram identificados 

em briófitas, pteridófitas e estão presentes em abundância em angiospermas (SIMÕES et al., 

2010). 

A identificação de flavonoides em fungos é bastante rara, porém nos últimos anos 

alguns trabalhos tem relatado a presença desta classe em extratos fúngicos (BHARDWAJ et 

al., 2015; CHENG et al., 2015; NAGARAJ et al., 2014). 

Diversas funções são atribuídas aos flavonoides nas plantas. Entre as quais: (a) 

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

insetos, fungos, vírus e bactérias; (b) atração de animais com a finalidade de polinização; (c) 

antioxidantes; (d) controle da ação de hormônios vegetais; (e) agentes alelopáticos; e (f) 

inibidores de enzimas (HARBONE; WILLIAMS, 2000). 

Os flavonoides possuem um esqueleto base constituído de 15 átomos de carbono 

(Figura 13, p.23) contendo 3 núcleos A, B e C. Dependendo da substituição e do nível de 



23 
 

oxidação no anel C, os flavonoides podem ser divididos em diferentes classes: flavonas, 

antocianos, chalconas, auronas, flavanonas, isoflavonoides, biflavonoides, dentre outras. 

 

Figura 13- Estrutura básica de um flavonoide 

O

A C
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A categoria de flavonoides a ser destacada são os isoflavonoides. A classe de 

isoflavonoides (Figura 14, p. 23) é caracterizada por uma estrutura de cadeia C6-C3-C6, mas 

do tipo difenil-1,2-propano (SIMÕES et al., 2010). Neste trabalho foram isolados 

isoflavonoides conhecidos como rotenoides. 

 

Figura 14- Estrutura básica de um isoflavonoide 

O

A C
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2.7.1 Rotenoides 

 

Os rotenoides são isoflavonoides que não possuem uma nomenclatura sistemática 

e são conhecidos frequentemente por nomes triviais. Segundo a IUPAC, os rotenoides são 

representados pelas rotenanas (1) e rotenonas (2) (Figura 15, p.23), que em ambos os casos, 

podem sofrer substituições. 

 

Figura 15- Estruturas básicas de rotenoides 
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A configuração predominante nos rotenoides é cis para os hidrogênios do anel C 

(Figura 15, p. 23). Na configuração trans a interação entre o hidrogênio do anel B e a carbonila 

(C=O) do anel C desestabilizam a estrutura (CROMBIE e WHITING, 1998). 

Os rotenoides são comumente isolados a partir de plantas da família Leguminosae, 

particularmente em espécies dos gêneros Derris, Lonchocarpus, Tephrosia, Milletia, 

Neorautanenia e Mundulea. Ainda não há registro de isolamento de rotenoides a partir de 

fungos, sendo este trabalho o primeiro a relatar esse evento. Esta classe de compostos contêm 

diversas atividades biológicas, entre as quais atividade citotóxica (HARINANTENAINA et al., 

2010), atividade leishmanicida (FUCHINO et al., 2013), larvicida (VASCONCELOS et al., 

2012) e toxicidade em peixes (ABIDI, 1983). Porém, a atividade mais marcante desta classe é 

a inseticida. 

Os rotenoides já foram objeto de largo comércio, sendo a rotenona o componente 

ativo do inseticida “Derris” obtido comercialmente de espécies de Derris e Lonchocarpus. 

Outro rotenoide interessante, foi isolado no presente trabalho e é conhecido como tefrosina 

(Figura 16, p.24). Há relatos de sua atividade deterrente (substância que reduz a alimentação 

do inseto) em baixas concentrações contra pragas, como por exemplo, lagartas. 

 

 

Figura 16- Estruturas químicas de rotenona e tefrosina 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

 

Os métodos cromatográficos e espectrométricos foram realizados na Embrapa 

Agroindústria Tropical/Ceará no Laboratório Multiusuário de Química de Produtos Naturais. 

As análises de ponto de fusão foram realizadas no Laboratório de Biotecnologia e Síntese 

Orgânica da Universidade Federal do Ceará. As análises de rotação óptica foram realizadas no 

Laboratório de Espectrometria de Massa do Nordeste (LEMANOR) da Universidade Federal 

do Ceará. 

 

3.1 Reagentes Químicos 

 

-Acetonitrila grau LCMS (ACN- marca Tedia) 

-Ácido fórmico (CH2O2- marca Tedia- pureza 96%) 

-Água deuterada (D2O – marca Cambridge Isotope Laboratories, pureza 99,9%, origem 

Andover, USA) 

-Acetato de etila P.A (AcOEt- marca Vetec) 

-Clorofórmio P.A (marca Vetec) 

-Clorofórmio deuterado (CDCl3- marca Cambridge Isotope Laboratories, pureza 99,8%, origem 

Andover, USA) 

-Diclorometano (marca Vetec) 

-Dimetilsulfóxido (DMSO- marca Sigma-Aldrich) 

-Doxorrubicina (marca Sigma-Aldrich) 

-Etanol P.A (marca Vetec) 

-Éter de petróleo P.A (marca Vetec) 

-Hexano P.A (marca Vetec) 

-H2O ultrapura obtida em deionizador Milli-Q da Millipore com resistividade de 18Μω 

-L-leucina (marca Sigma-Aldrich, origem USA, pureza ≥ 98%) 

-L-isoleucina (marca Sigma-Aldrich, origem Brasil, pureza ≥ 98%) 

-L-fenilalanina (marca Sigma-Aldrich, origem USA, pureza ≥ 98%) 

-Metanol P.A (MeOH- marca Vetec) 

-Metanol grau HPLC (MeOH- marca Tedia) 

-Metanol deuterado (CD3OD, marca Cambridge Isotope Laboratories, pureza 99,8%) 

-Sulfato de sódio anidro P.A (Na2SO4- marca Vetec) 
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-TMSP-2,2,3,3-D4 (marca Cambridge Isotope Laboratories, pureza 98%, origem Andover, 

USA) 

 

3.2 Métodos Cromatográficos 

 

3.2.1 Cromatografia de adsorção 

 

Para a cromatografia de camada delgada (CCD) foram empregadas cromatoplacas 

de gel de sílica com indicador de fluorescência F-254 com suporte de papel alumínio (Silicycle). 

Os eluentes utilizados foram: hexano, diclorometano e metanol. 

A revelação das substâncias nas placas foi obtida por exposição à luz ultravioleta 

em dois comprimentos de onda (254 nm e 365nm) emitidos por lanterna de emissão de radiação 

ultravioleta da marca BOITTON, modelo BOIT-LUB01, e por aspersão com solução alcoólica 

de vanilina acidificada (HClO4), seguido de aquecimento em chapa a 100 ºC por 

aproximadamente 1 minuto. 

  

3.2.2 Cromatografia de exclusão 

 

Os fracionamentos por cromatografia de exclusão foram efetuados em gel dextrana 

Sephadex LH-20 (Sigma-Aldrich), utilizando metanol ou etanol como fase móvel.  

 

3.2.3 Extração em fase sólida (SPE) 

 

As extrações em fase sólida das frações de MUB58 e MUB65 foram realizadas em 

cartuchos de fase reversa de octadecilsilano endcapped (Chromabond® C18ec, 45μm, 60 Å) 

(Düren, Germany) em diferentes capacidades dependendo da quantidade dos extratos (2g, 1g, 

500mg, 100mg). O uso desses cartuchos foi precedido por ativação do adsorvente com metanol, 

seguida de acondicionamento da fase móvel inicial, utilizando alíquotas equivalentes a três 

vezes o volume do cartucho. 

 

3.2.4 Extração acelerada por solvente (ASE) 

 

O extrato de micélio foi obtido através de extração por fluido pressurizado em 

aparelho ASE® 350, marca Dionex (Sunnyvale, CA, USA), empregando metanol e hexano 
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como solventes. As extrações foram realizadas a 80oC em uma pressão de 103-117 bar (ar 

sintético). O tempo de extração foi de 5 min/ciclo onde realizou-se 2 ciclos de extração com 

hexano e 3 ciclos de extração com metanol utilizando 1 célula de aço inox de 100 mL (equipada 

com filtro de aço inox e filtro de celulose em sua parte inferior). O tempo de lavagem foi de 5 

min, volume de lavagem foi 60% e tempo de purga foi de 160 s. 

 

3.2.5 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 

3.2.5.1 Cromatografia por CLAE analítica 

 

Para desenvolvimento de método cromatográfico, as análises foram realizadas em 

um cromatógrafo da marca VARIAN, Modelo 900-LC Series, constituído de detector de UV-

Vis com arranjo de diodo a uma faixa de comprimento de onda de 210 a 400nm, um sistema de 

bomba binário e injetor automático. As separações foram efetuadas em coluna analítica da 

marca Shimadzu, modelo Shim-pack CLC-ODS (M) (4,6 mm x 150 mm, 5 µm), em fluxo de 1 

mL/min mantidas em forno termostático a 37oC. As amostras foram eluídas em solventes 

metanol e água em diferentes proporções. 

Os solventes empregados apresentaram grau HPLC (MeOH-Tedia ou H2O 

ultrapura) e foram adequadamente filtrados através de membranas filtrantes em nylon com 

poros de 0,22 µm, da marca Millipore (Tullagreen, Carrigtwohill, Irlanda). As amostras foram 

dissolvidas nas fases móveis empregadas em cada análise e filtradas através de membranas de 

nylon com poros de 0,45 µm de 25 mm de diâmetro da marca Simplepure™ Syringe filters 

(USA) e injetadas em um volume de 20 µL/ injeção. 

 

3.2.5.2 Cromatografia por CLAE preparativo 

 

Para isolamento de substâncias, utilizou-se o aparelho da marca Waters, modelo 

2489, equipado com detector UV-Vis com arranjo de diodo a uma faixa de comprimento de 

onda de 190 a 700 nm e um sistema de bomba binário. As separações foram efetuadas em 

coluna preparativa da marca Sunfire®, modelo C-18 OBD (19 mm X 100 mm, 5 μm), em fluxo 

de 13 ou 16 mL/min, mantido em forno termostático a 37oC. As amostras foram eluídas em 

solventes água e metanol em diferentes proporções. 

Os solventes empregados apresentaram grau HPLC (MeOH- Tedia e H2O 

ultrapura) e foram adequadamente filtrados através de membranas filtrantes em nylon com 
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poros de 0,22 µm, da marca Millipore (Tullagreen, Carrigtwohill, Irlanda). As amostras foram 

dissolvidas nas fases móveis empregadas em cada análise e filtradas através de membranas de 

nylon com poros de 0,45 µm de 25 mm de diâmetro da marca Simplepure™ Syringe filters 

(USA) e injetadas em um volume de 100 µL/injeção. 

 

3.2.6 Cromatografia a gás (CG-EM) 

 

A análise por CG-EM foi realizada para determinar as configurações absolutas dos 

aminoácidos que compõem o composto FC1, para isso utilizou-se um instrumento Agilent 

modelo GC-7890B /MSD-5977A (quadrupolo), com impacto de elétrons a 70 eV, coluna CP-

ChiraSil-L-Val 25 mm x 0,25 mm x 0,12 um (Varian), gás carreador hélio com fluxo 1,00 

mL.min-1, temperatura do injetor 200 °C, temperatura do detector 150 °C, temperatura da linha 

de transferência 280 °C. Programação do forno cromatográfico: temperatura inicial de 100 °C 

por 1 minuto, com rampa de aquecimento de 5 °C.min-1 até 180 °C por 5 min, ao término da 

corrida (22,0 min). 

 

3.3 Métodos Físicos 

 

3.3.1 Ponto de Fusão 

 

Os pontos de fusão das substâncias isoladas foram obtidos em aparelho digital da 

marca Microquímica Equipamentos Ltda, modelo MQ-APF-302. As determinações foram 

realizadas a uma taxa de aquecimento 5oC/min utilizando lâmínulas de 2 x 2 cm2. 

 

3.3.2 Rotação Óptica 

 

As rotações ópticas foram obtidas em polarímetro digital da Jasco, modelo P-2000, 

operando com lâmpada de tungstênio, em comprimento de onda de 589 nm e temperatura de 

20oC. Utilizou-se uma cubeta de 2,5 mm de diâmetro por 100 mm de caminho óptico. As 

medições foram feitas em triplicatas e o tempo de duração de 15 s. 
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3.4 Métodos Espectrométricos 

 

3.4.1 Espectroscopia na região de absorção do infravermelho 

 

Os espectros na região de absorção do infravermelho, obtidos numa faixa de 4000 a 

600 cm-1 foram realizados em espectrômetro Varian, modelo 660-IR, com resolução de 4cm-1, 

através de coleta de 32 scans e no qual se usou o aparato UATR (universal attenuated total 

reflectance). Não foi realizado nenhum pré-tratamento para as amostras. 

 

3.4.2 Espectrometria de massas (EM) 

 

Os espectros de massas de alta resolução foram obtidos em sistema UPLC-ESI-QTOF-

MS/MS da marca Waters, modelo Acquity® UPLC/XEVO® (Milford, MA, USA), acoplado a 

um analisador em série tipo quadrupolo/tempo de voo (QToF). 

No UPLC foi utilizada uma coluna Acquity UPLC® BEH C-18 - Waters (2,1 x 150 mm, 

1,7 µm) com um fluxo de 0,4 mL/min a 40°C e volume de injeção da amostra de 5 µL. O 

sistema de eluente utilizado foi uma combinação de água acidificada (0,1 % de ácido fórmico) 

e acetonitrila acidificada (0,1% de ácido fórmico).  

O gradiente variou linearmente de 5 a 95% de acetonitrila (v/v) em 15 min. Os espectros 

de massas foram obtidos nos modos positivo e negativo numa faixa de massas de 50-1180 Da. 

O espectrômetro operou nas seguintes condições: programação MSE centróide, sob 

rampa de tensão de 20 a 40V. A pressão do “drying gas” foi de 35 psi e temperatura de 370°C 

e a pressão do gás de nebulização foi de 40 psi. Foram utilizadas tensões capilares de 3500 V 

tanto para o modo positivo (PI) quanto para o negativo (NI) e tensões escudo de pulverização 

de 600V.  

As amostras foram dissolvidas em água ou metanol, na concentração de 1mg/ml, e 

filtradas através de membranas de teflon Millipore® com poros de 0,22 m. Os valores das 

massas observados e os cálculos de erros (inferior a 10 ppm) foram obtidos através do software 

MassLynx V4.1.  
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3.4.3 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

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

(RMN de 13C), uni- e bidimensionais, foram obtidos em um espectrômetro Agilent, modelo 

DD2, pertencentes à Embrapa Agroindústria Tropical. 

O espectrômetro Agilent, equipado com uma sonda One Probe de 5 mm de diâmetro 

interno (H-F/15N-31P) de detecção inversa e gradiente de campo no eixo “z”, operou nas 

frequências de 600 e 150 MHz para hidrogênio e carbono, respectivamente. 

As amostras foram dissolvidas em 0,5 mL ou 0,2 mL de solvente deuterado: metanol 

deuterado (CD3OD, 99,8%), água deuterada (D2O, 99,9%) com TMSP (98%) e clorofórmio 

deuterado (CDCl3, 99,8%) da marca Cambridge Isotope Laboratories. 

Os deslocamentos químicos (δ) foram expressos em parte por milhão (ppm) e 

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

deuterada dos solventes: metanol (δH 3,31), água com TMSP (δH 0,00) e clorofórmio (δH
 7,25). 

Nos espectros de RMN de 13C as referências foram: metanol (δC 49,15), água com TMSP (δC 

0,00) e clorofórmio (δC
 77,24). 

As multiplicidades das absorções foram indicadas segundo a convenção: s (simpleto), 

sl (simpleto largo), d (dupleto), dd (duplo dupleto), dl (dupleto largo), dt (dupleto triplo), t 

(tripleto), q (quarteto) e m (multipleto). Os espectros foram processados utilizando-se o 

software VNMRJ 4.0. 

Os experimentos unidimensionais de 1H foram adquiridos com um tempo de espera 

entre cada aquisição de 2 s, ganho de 30, aquisição de 32 transientes em uma janela espectral 

de 22 ppm e 32k de número de pontos. 

Os espectros unidimensionais de 13C foram adquiridos com um tempo de espera entre 

cada aquisição de 1 s, com os transientes variando de 20000 a 72000, em uma janela espectral 

de 251,1 ppm e 32k de número de pontos. 

Para auxiliar na atribuição dos sinais, foram realizados 

experimentos homonucleares bidimensionais de 1H-1H gCOSY, os transientes variando de 16 

a 32, um tempo de espera em cada aquisição de 2 s, janela em F1 e F2 de 16 ppm, com números 

de pontos em F1 de 200 e F2 de 1442.  

Foram realizados ainda experimentos heteronucleares de 1H-

13C gHSQC com os transientes variando de 32 a 72, um tempo de evolução do 

acoplamento heteronuclear a uma ligação de 6,8 ms (146 Hz), de um tempo de espera em cada 

aquisição de 2 s, janela em F1 de 200 ppm e em F2 de 16 ppm, com números de pontos em F1 
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de 200 e F2 de 1442. O 1H-13C gHMBC foi obtido variando os transientes de 64 a 160, um 

tempo de evolução do acoplamento heteronuclear a várias ligações de 125 ms (8 Hz), um tempo 

de espera em cada aquisição de 1 s, janela em F1 de 200 ppm e em F2 de 16 ppm, com números 

de pontos em F1 de 200 e F2 de 1442. Os espectros foram processados utilizando o software 

VNMRJ 4.0.  

 Os experimentos bidimensionais de correlação heteronuclear (HSQC e HMBC) foram 

processados em programa seguindo convenção: contornos claros (CH2) e contornos escuros 

(CH ou CH3). 

 

3.5 Obtenção dos fungos endofíticos e seus respectivos extratos 

 

3.5.1 Coleta e identificação dos fungos 

 

As cepas fúngicas MUB65 e MUB58 foram isoladas de galhos sadios da planta 

Myracrodruon urundeuva, coletados em Boa Viagem-CE e Tauá–CE, respectivamente. Os 

fungos foram identificados por biologia molecular e morfologicamente por microscopia óptica 

como sendo Pseudofusicoccum stromaticum (MUB58) e Lasiodiplodia theobromae (MUB65) 

(GONÇALVES, 2014). A identificação taxonômica foi realizada pelo Dr. Francisco das Chagas 

de Oliveira Freire e Dr. Francisco José Teixeira Gonçalves, no Laboratório de Fitopatologia da 

Embrapa Agroindústria Tropical (Fortaleza-CE). Todos os isolados foram preservados e 

mantidos na Coleção de Culturas da Embrapa Agroindústria Tropical. 

 

3.5.2 Cultivo dos fungos MUB58 e MUB65 

 

Os fungos MUB65 e MUB58, após serem isolados, foram cultivados em seis 

erlenmeyers de 2000 mL, cada um, contendo 1 L de meio de cultura de extrato de malte (1000 

mL de água destilada, 20 g de extrato de malte, 20 g de dextrose e 1 g de peptona) e 1L de meio 

de cultura BD (batata dextrose), respectivamente, perfazendo 6 L de caldo para cepa. Os fungos 

foram cultivados durante 21 dias, período nos quais foram mantidos à temperatura ambiente e 

sem agitação. 

Os dois cultivos fúngicos foram realizados pelo Dr. Francisco das Chagas de 

Oliveira Freire, no Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Agroindústria Tropical (Fortaleza/ 

CE). 
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3.5.3 Obtenção do extrato do fungo endofítico MUB58  

 

O extrato fúngico de MUB58 foi obtido por partição líquido-líquido com acetato de 

etila (AcOEt), seguindo metodologia de Kjer et al. (2010). Primeiramente, 400 mL de acetato 

de etila foram adicionados ao caldo fúngico e mantidos em repouso por 24 h. Após este período, 

o meio líquido foi separado do micélio por filtração a vácuo. O micélio de MUB58 (22,6 g) foi 

preservado em freezer a -80oC. 

Em seguida, o meio líquido foi particionado três vezes com acetato de etila (3x400 

mL). A fase aquosa foi descartada, enquanto que as fases orgânicas foram reunidas, tratadas 

com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) para remoção da umidade residual, filtradas e destiladas 

a pressão reduzida em um rotaevaporador IKA® RV10 control (Staufen, Germany), a 40 °C. 

Ao final deste processo, como demonstrado em fluxograma 1 (p.32) obteve-se o extrato de 

acetato de etila EA-MUB58 (770,1 mg), a partir do qual foram isolados quatro metabólitos 

(FC1, FC3 e FC4), sendo um proveniente do micélio (FC2) (item 3.5.3.4, p. 36). 

 

       Fluxograma 1- Metodologia geral de isolamento dos metabólitos 
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3.5.3.1 Determinação do perfil cromatográfico dos extratos EA-MUB58 e EA-MUB65 por 

UPLC-Qtof 

 

A partir de 1mg/mL dos extratos brutos MUB58 e MUB65 foi realizada uma análise 

em UPLC-Qtof-MS/MS (Figuras 22 e 25, p.42 e 46) em uma corrida de 18 min no modo 

gradiente inicialmente com 5% de ACN até 100% de ACN. 

Com o auxílio de software MassLynx (Waters, Milford, MA, EUA) foi possível 

identificar alguns metabólitos secundários nestes extratos. A identificação foi realizada 

tomando como base os metabólitos secundários já isolados em cada espécie e relatados na 

literatura. Como não há estudo fitoquímico de isolamento de metabólitos secundários para o 

fungo MUB58 (Pseudofusicoccum stromaticum), então a busca foi realizada de acordo com um 

banco de dados construído (Tabela 13, p.127) de metabólitos secundários já isolados no gênero 

Fusicoccum e na família Botryosphaeriaceae.  

Os metabólitos secundários tentativamente identificados com auxílio software 

MassLynx V4.1 são determinados pelo valor de massa/carga (m/z) monoisotópica, cuja 

composição elementar é sugerida com base no erro (variação de 0 a 10 ppm) e no i-FIT 

(algoritmo de predição isotópica), que diminui o número de propostas de fórmulas moleculares 

e aumenta as chances de se encontrar a fórmula molecular correta.  

 

3.5.3.2 Fracionamento de EA-MUB58: isolamento de FC1 

 

O extrato fúngico EA-MUB58 (m= 770,1 mg) foi fracionado em Sephadex LH-20 

(Sigma-Aldrich), utilizando metanol como solvente, obtendo-se 15 frações (Fluxograma 2, 

p.34). Estas frações após análise por CCD foram reunidas de acordo com suas semelhanças em: 

F1 a F5 (37,9 mg), F6 a F10 (403,1 mg), F11 a F15 (84,8 mg). 

A fração F6-F10 (m= 403 mg) foi fracionada novamente em um cartucho SPE-C18-

1g, por meio da qual foram obtidas 5 novas frações. Os solventes utilizados na eluição foram 

água e metanol diminuindo gradativamente a polaridade: FA (100% H2O m= 208,7 mg); FB 

(25% MeOH m= 8,5 mg); FC (50% MeOH m= 9,2 mg); FD (75% MeOH m= 24,1 mg) e FE 

(100% MeOH m= 34,9 mg).  

A fração FE foi ressubmetida à separação em um cartucho SPE-C18 (500 mg), 

utilizando metanol como solvente, levando ao isolamento de um sólido branco denominado 

FC1 (m= 4,6 mg). 
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Fluxograma 2- Metodologia de isolamento de FC1 de MUB58 

 

 

 

3.5.3.2.1 Determinação de configuração absoluta de FC1 

 

A determinação da estereoquímica dos resíduos de aminoácidos foi baseada na 

metodologia descrita por He et al. (2013). O composto FC1 (100 µg) foi hidrolisado com uma 

solução 6 mol.L-1 de HCl (500 µL) por 110oC por 24h, em seguida foi tratado com uma solução 

10% HCl/MeOH (500 µL) por 30 min à 110oC e então foi seco sob gás nitrogênio. Após seco, 

foi tratado com 500 µL de solução anidrido acético (AA)/CH2Cl2 (1:1) à 100oC por 5 min.  

Após esse processo, foi seco novamente com gás nitrogênio e posteriormente 

dissolvido em 1mL de CH2Cl2 grau HPLC e filtrado em filtro de nylon 0,45nm. Foi injetado 1 

µL da amostra em cromatógrafo a gás da marca Agilent, munido de coluna CP-Chirasil-D-Val 

(Agilent; 0,25 mm x 25 m; N2 como gás de arraste; modo gradiente 50-200oC por 4oC.min-1). 

Os padrões dos aminoácidos: L-fenilalanina (L-Phe), L-Leucina (L-leu), L-

Isoleucina (L-Isoleu) passaram pelo mesmo procedimento, com exceção da hidrólise, e foram 

injetadas no mesmo método. 
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3.5.3.3 Fracionamento de EA-MUB58: isolamento de FC3 e FC4 

 

Em razão da atividade citotóxica exibida contra a célula HCT-116, a fração F11-15 

(84,8 mg) do extrato de MUB58 foi fracionada em cartucho SPE-C18. Foram empregados os 

seguintes eluentes compostos de H2O:MeOH (100:0; 90:10; 80:20; 60:40; 50:50; 40:60; 30:70; 

20:80; 10:90; 0:100) obtendo-se 10 frações (Fluxograma 3, p.35), denominadas 

respectivamente C1-C10. Após análise por RMN de 1H, a fração C-7 (m= 6mg) foi selecionada 

e submetida a separação por CLAE (MeOH:H2O; 70:30, isocrático), conduzindo ao isolamento 

dos compostos FC3 (1,5 mg) e FC4 (1,6 mg).  

 

Fluxograma 3- Metodologia de isolamento de FC3 e FC4 de MUB58 

 

 

Os picos FC3 e FC4 foram isolados em CLAE-preparativo (Figura 17, p.36), 

utilizando um corrida de 15 min, no modo isocrático, sendo a fase móvel 70% MeOH em um 

fluxo constante de 16 mL/min. 
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Figura 17- Cromatograma dos picos FC3 e FC4 em modo isocrático 

 

 

 

3.5.3.4 Obtenção do extrato de micélio de MUB58 por extração em ASE: isolamento de FC2 

 

O micélio de MUB58 (22,6 g) foi congelado a -80 oC, liofilizado e moído em moinho 

analítico de corte (marca IKA®, modelo A11 basic). Em seguida foi realizada uma extração 

utilizando o aparelho ASE® 350 em que o micélio foi misturado com 5 g de terra diatomácea 

(agente dispersante) e colocada em 1 célula de aço inox de 100 mL. Realizou-se 2 ciclos de 

extração com hexano e 3 ciclos de extração com metanol produzindo, respectivamente, massas 

de m= 2,1 g e m= 1,6 g, as quais foram concentradas em rotaevaporador rotativo com vácuo à 

40 oC. 

O extrato metanólico foi fracionado em Sephadex LH-20 (Sigma-Aldrich), utilizando-

se metanol como solvente, obtendo-se 13 frações reunidas por semelhança em análise de CCD. 

As frações foram: F1-F5 (737,7 mg); F6-F10 (543,5 mg) e F11-F13 (16,8 mg). (Fluxograma 4, 

p.37) 
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Fluxograma 4- Metodologia utilizada para isolamento de FC2 de MUB58 

 

 

O composto FC2, resina de cor amarelada com 3,5 mg, foi isolado em CLAE-

preparativo utilizando as seguintes condições: modo isocrático (15% MeOH), fluxo de 16 

mL/min, λmax=254 nm; temperatura 37oC, volume de injeção 100μL (Figura 18, p.37). 

 

Figura 18- Cromatograma de CLAE/preparativo (λmax 254 nm) da fração F6-F10 para isolamento de FC2 
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3.5.4 Obtenção do extrato do fungo endofítico MUB65 

 

O extrato fúngico de MUB65 foi obtido por partição líquido-líquido com acetato de etila 

(AcOEt). Primeiramente, 700 mL de acetato de etila foram adicionados ao meio de cultura e 

mantido em repouso por 24 h. Após este período, o meio líquido foi separado do micélio por 

filtração a vácuo. O extrato do micélio de MUB 65 foi congelado e preservado a -80oC.  

Em seguida, o meio líquido foi particionado três vezes com acetato de etila (3x700 

mL) utilizando um funil de separação. A fase aquosa foi descartada, enquanto que as fases 

orgânicas foram reunidas, tratadas com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) para remoção da 

umidade residual, filtradas e destiladas a pressão reduzida em um rotaevaporador  IKA® RV10 

control, a 40 °C. Ao final deste processo, obteve-se o extrato de acetato de etila EA-MUB65 

(1,9 g). 

 

3.5.4.1. Fracionamento de EA-MUB65: isolamento de LT1 e LT2 

 

O extrato fúngico EA-MUB65 (1,2 g) foi fracionado em Sephadex LH-20 

utilizando etanol, como eluente, resultando em 20 frações. Estas frações após análise por CCD 

foram reunidas de acordo com suas semelhanças em: F2 a F3 (71,7 mg), F4 a F5 (361,3 mg), 

F6 a F7 (432,3 mg), F8 a F9 (53,7 mg), F10 a F11 (30,5 mg), F12 a F13 (16,6 mg), F14 a F15 

(26,1 mg) e F16 a F21 (39,4 mg). (Fluxograma 5, p.38) 

 
       Fluxograma 5- Metodologia utilizada para isolamento de LT1 e LT2 de MUB65 
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Em função do perfil cromatográfico, a fração F4-F5 foi analisada em UPLC-Qtof-

MS/MS (Figura 19, p. 39) e em seguida, foi fracionada uma massa de 180 mg em CLAE/ 

preparativo. Foram isolados dois compostos LT1 (1 mg) e LT2 (3,4 mg) nas seguintes 

condições: modo gradiente (70% a 100% MeOH em 10min) ; fluxo 13 mL/min; temperatura a 

37oC e um volume de injeção de 100 μL, λmax 210nm (Figura 20, p. 39). 

 

Figura 19- Cromatograma no modo negativo obtido em UPLC-Qtof-MS/MS da fração F4-F5 do extrato de MUB65 

 

 

Figura 20- Cromatograma de CLAE/preparativo (λmax 210nm) da fração F4-F5 para isolamento de LT1 e LT2 
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3.6 Teste citotóxico em MUB58 e MUB65 

 

Os testes farmacológicos foram realizados pelos integrantes do Núcleo de Pesquisa 

e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) em Laboratório de Bioprospecção e 

Biotecnologia Marinha (LABBMAR-UFC). A linhagem de células escolhidas foram as células 

de câncer colorretal (HCT-116). Essa linhagem foi escolhida porque o câncer colorretal é o 

terceiro tipo de câncer mais frequente no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele e de 

próstata (INCA, 2015).   

As células são provenientes do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ), 

cultivada em meio RPMI 1640 (Gibco) suplementado com 10% de soro fetal bovino, mantida 

em estufa a 37oC e atmosfera contendo 5% de CO2. 

Inicialmente, os extratos EA-MUB58 e EA-MUB65 foram submetidos à análise 

qualitativa, na qual verifica-se inibição da proliferação celular acima de 75% frente às células 

HCT-116 (concentração de plaqueamento 0,5 x 105céls/mL). O teste é realizado em duplicata 

em concentrações de 5 e 50 μg/mL, sendo o efeito avaliado pelo ensaio do MTT.  

O teste MTT consiste em uma análise colorimétrica que quantifica indiretamente 

as células viáveis, baseada na conversão do sal brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazólio (MTT), um composto de cor amarela, em formazan insolúvel, de coloração 

púrpura, que precipita devido à ação da enzima succinil-desidrogenase presente nas 

mitocôndrias ativas das células vivas (MOSMANN, 1983). A mudança de coloração foi 

avaliada por espectrofotômetro de placas da marca Fisher Scientific, modelo Multiskan FC, 

cuja absorbância foi medida em λ = 595 nm.  

Os extratos, as frações e os metabólitos isolados capazes de inibir a proliferação 

celular acima de 75% foram considerados ativos, por isso submetidos ao ensaio de 

determinação da concentração que inibe 50% do crescimento celular em relação ao controle 

negativo (IC50). Como controle negativo utilizou-se DMSO estéril (Sigma-Adrich) e como 

controle positivo o quimioterápico doxorrubicina (Sigma-Adrich).  

A porcentagem de inibição do crescimento celular x log da concentração foi 

registrada e suas IC50 e os respectivos intervalos de confiança (95%) calculados a partir da 

regressão não linear no Programa GraphPad Prism. A figura 21 (p.41) demonstra um esquema 

representando o teste MTT. 
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Figura 21- Esquema demonstrando o teste MTT realizado em placas Elisa de 96 poços 

 

Fonte: CRUZ; FREITAS, 2010 (adaptado). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Identificação de metabólitos secundários em extrato de MUB58 e MUB65 através de 

análise em espectro de massas UPLC-QTof-MS/MS 

 

No extrato de MUB58 (Figura 22, p.42) foram detectados 16 compostos, dos quais 

foram tentativamente caracterizados como: O-sulfato de colina (C5H13NO4S) com tr= 0,85 min 

(pico 1); xantofusina (C8H8O4) com tr= 4,20 min (pico 5); 7-hidroxi-1-isocromanona com tr= 

4,28 min (pico 6); ácido multicólico (C11H14O6) com tr= 5,08 min (pico 7); djalonensona 

(C15H12O5) com tr= 6,67 min (pico 8); 3-ácido carboxílico-8-metoxicarbonila-1-hidroxi-9-oxo-

9H-xantona (C16H10O7) com tr=8,13 min (pico 9); ciclo-Phe-Leu-Val-Leu-Leu (C32H51N5O5) 

com tr= 10,84min (pico 12). Alguns picos foram subtraídos em virtude do branco. Na tabela 2 

(p. 45) encontram-se listados os nomes dos compostos identificados (Figura 24, p. 44), com 

respectiva m/z, fórmula molecular e tempo de retenção. 

 

Figura 22- Cromatograma obtido por análise em UPLC-Qtof-MS/MS do extrato de P. stromaticum 

 
 

Alguns picos (2, 3, 4, 14, 15 e 16) não foram identificados em virtude de serem 

substâncias ainda não descritas na literatura ou substâncias conhecidas mas que ainda não foram 

registradas no gênero Fusicoccum ou na própria família Botryosphaeriaceae.  
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Na figura 24 (p. 44) encontram-se as estruturas dos metabólitos identificados e 

alguns que foram possíveis serem isolados (10,11 e 13). Os picos 10 e 11 foram obtidos da 

fração F11-F15 e o pico 13 foi obtido da fração F6-F10, como observado na figura 23, p.43. 

 

Figura 23- Cromatograma obtido por UPLC-Qtof-MS/MS no modo positivo das frações do extrato de P. 

stromaticum 
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Figura 24- Estruturas dos metabólitos identificados no extrato de P. stromaticum 
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Tabela 2- Metabólitos secundários identificados no extrato de Pseudofusicoccum stromaticum 

Nº tR 

(min) 

m/z 

medida 

[M+H]+ 

m/z 

medida 

[M-H]- 

m/z 

medida 

[M+Na]+ 

Fórmula 

molecular 

m/z 

calculada 

Erro 

(ppm) 

I-FIT 

(Norm) 

Composto  

Proposto 

Fragmentos Referência 

1 0,85 184.0646 - - C5H13NO4S 184.0644 1,1 0,4 O-sulfato de colina - XIAO et al., 2014 

KLITGAARD et al., 

2014 

2 5,45 191,0671 - - C9H12O3Na 191,0684 -6,8 0,2 Não identificado - - 

3 2,50 306,0558 - - C21H7NO2 306,0555 1,0 3,2 Não identificado - - 

4 3,96 - - 481,2625 C20H42O11 481,2625 0,0 1,6 Não identificado - - 

5 4,20 - - 191,0324 C8H8O4 191,0320 2,1 0,6 xantofusina 126 BREINHOLT et al., 1995 

6 4,28 189,0520 - - C9H10O3 189,0528 -4,2 2,4 7-hidroxi-1-

isocromanona 

-  

7 5,08 243,0867 - - C11H14O6 243,0869 -0,8 1,0 Ácido multicólico 189 BREINHOLT et al.,  

1995 

8 6,67 273,0748 - - C15H12O5 273,0763 -5,5 0,0 Djalonensona - XIAO et al., 2014 

 

9 8,13 - 313,0352 - C16H10O7 313,0348 1,3 1,4 3-Ácido carboxílico 8-

methoxicarbonila-1-

hidroxi-9-oxo-9H-

xantona  

248 SHAO et al., 2008 

KLITGAARD et al., 

2014 

10 9,60 - - 433,1272 C23H22O7 433,1263 2,1 0,1 Rotenolona (FC3) 410, 433, 393, 365 HARINANTENAINA et 

al., 2010 

11 9,76 - - 433,1273 C23H22O7 433,1263 2,3 0,8 Tefrosina (FC4) 410, 433, 393, 365 LYENGI et al., 1993 

12 10,84 - - 608.3793 C32H51N5O5 608,3788 0,8 0,8 Ciclo-Phe-Leu-Val-

Leu-Leu 

120, 261, 360, 473, 558, 

586, 608 

SCHIMMING et al., 

2014 

13 11,28 600,4107 - 622,3952 C33H53N5O5 600,4125 -3,0 0,4 FC1 120, 261, 374, 487, 572, 

600 

- 

14 12,32 - - 602,4296 C36H57N3O3 602,4291 -0,3 4,2 Não identificado - - 

15 13,32 425,2102 - - C29H28O3 425,2117 -3,1 4,1 Não identificado - - 

16 5,19 - 207.0253 - C5H7N2O7 207,0253 -8,7 0,3 Não identificado - - 
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Figura 25- Cromatograma obtido por análise em UPLC-Qtof-MS/MS do extrato de L. theobromae 

 

 

No extrato MUB65 (Figura 25, p. 46) foram detectados 15 compostos dos quais 

foram caracterizados como: tr= 3,99 min/ 4-hidroximeleina (pico 3); tr= 4,71min/ Meleina (pico 

4); tr= 7,37 min/(3R,5R)-5-hidroxi-de-O-metil-lasiodiplodina (pico 8) ; tr= 9,86 

min/(3R,5R)/(3R,5S)-hidroxilasiodiplodina ou (3R,4S)-4-hidroxilasiodiplodina ou 

botriosfaeriodiplodina (pico 9); tr= 10,45 min/ 2,4,6-trimetiloct-2-enoato-1,2,6,8a-tetrahidro-7-

hidroxi-1-8a-dimetil-6-oxo-2-naftalenila (pico 10); tr= 10,61 min/(3R)-Lasiodiplodina (pico 

11) ; tr= 9,23 min/ Lasiojasmonato A (pico 12) e tr=10,94 min/ Lasiojasmonatos B ou C (pico 

13). Alguns picos foram subtraídos em virtude do branco. 

O pico 11 (tr=10,61 min) e pico 15 (tr= 13, 76 min) foram isolados e posteriormente 

suas estruturas foram elucidadas através de análises de RMN como sendo, respectivamente: 

lasiodiplodina e rel-11-12-7’R*, 4’R*, 2’R*-tetrahidrofuro[1’,2’]piranil)-lasiodiplodina. 

As estruturas dos metabólitos secundários quimicamente caracterizados no extrato 

de L. theobromae são mostrados na figura 26 (p.47). 
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Figura 26- Estruturas dos metabólitos secundários identificados no extrato de L. theobromae 
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Tabela 3- Metabólitos secundários identificados no extrato de Lasiodiplodia theobromae 

Nº tR 

(min) 

m/z 

medida 

[M+H]+ 

m/z 

medida 

[M-H]- 

m/z 

medida 

[M+Na]+ 

Fórmula 

molecular 

m/z 

calculada 

Erro 

(ppm) 

I-FIT 

(Norm) 

Composto  

Proposto 

Fragmentos Referência 

1 2,74 - 385,0767 - C16H18O11 385,0771 -1,0 0,9 Não identificado - - 

2 3,79 - 241,1172 - C11H17N2O4 241.1188 -6,6 0,0 Não identificado - - 

3 3,99 - 193,0500 - C10H10O4 193,0501 0,5 0,0 4-hidroximeleina - Nunes et al., 2008 

4 4,71 - 177,0552 - C10H10O3 177,0552 0,0 0,0 Meleina - Nakamori et al., 1994 

5 5,08 - 259,0582 - C14H12O5 259,0606 -9,3 2,5 Não identificado  - - 

6 5,96 - 351,1083 - C17H20O8 351,1080 0,9 0,0 Não identificado - - 

7 6,18 - 381,0616 - C20H14O8 381,0610 1,6 0,1 Não identificado - - 

8 7,37 - 293,1405 - C16H22O5 293.1389 5.5 1.7 (3R,5R)-5-hidroxi-de-

O-metil-lasiodiplodina 

- Shen, 2014 

Sultan, 2014 

9 9,86 - 307,1561 - C17H24O5 307,1545 5,2 1,2 (3R,5R)/(3R,5S)-

hidroxilasiodiplodina (9a, 

9b) 

Ou (3R,4S)-4-

hidroxilasiodiplodina (9c) 

ou botriosfaeriodiplodina 

(9d) 

- Shen, 2014 

10 10,45 373,2381 - - C23H32O4 373,2379 0,5 2,4 2,4,6-trimetiloct-2-

enoato, 1,2,6,8a-

tetrahidro-7-hidroxi-1-

8a-dimetil-6-oxo-2-

naftalenila 

- Nunes et. al., 2008 

11 10,61 293,1744 291,1579 - C17H24O4 291.1596 -5,8 0,0 (3R)-Lasiodiplodina 

(LT1) 

247, 217,136 Shen, 2014 

Sultan, 2014 

12 9,23 - - 359,1837 C19H28O5 359,1834 0,8 0,4 Lasiojasmonato A 337 Andolfi, 2014 

13 10,94 - - 487,2696 C26H40O7 487,2672 4,9 0,8 Lasiojasmonatos B ou 

C 

482, 465, 127, 322 Andolfi, 2014 

14 11,54 566,4293 - - C30H55N5O5 566,4281 2,1 0,5 Não identificado - - 

15 13,76 403,2478 - - C24H34O5 403,2484 -1,5 0,2 LT2 - - 
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4.2 Determinação Estrutural de FC1 

 

A fração FE (Fluxograma 2, p.34) originada do extrato de acetato de etila de 

Pseudofusicoccum stromaticum, após sucessivas cromatografias, incluindo extração em fase sólida 

(SPE) e purificação por CLAE (C-18), resultou no isolamento de 4,6 mg de um sólido branco, [p.f  

276,1oC; [α]20 -13,06o (c 0,16 , MeOH]; o qual foi denominado de FC1. 

O espectro de absorção na região do infravermelho (Figura 33, p. 58) mostrou duas bandas 

em 3320 e 3270 cm-1, correspondentes a deformação axial de N-H; absorções em 2930 e 2865 cm-1 

referentes a deformação axial de C-H sp3; banda em 1712 cm-1 correspondendo possivelmente a 

carbonila (C=O) que se sobrepõe com absorções em 1648 e 1537 cm-1, característicos de deformação 

angular assimétrico N-H. Absorções em 1255 e 1077 cm-1 indicam respectivamente, deformação axial 

de C-N e ligação N-H fora do plano. 

O espectro de RMN de 1H [CD3OD, 600 MHz] (Figura 36, p. 59) mostrou um multipleto 

com integração para 5 átomos de hidrogênios na faixa de δH 7,19 a 7,25 os quais confirmam a presença 

de anel aromático monossubstituído. Revelou também sinais para 5 hidrogênios metínicos ligados a 

átomos de nitrogênio (Figura 37, p. 60) em δH 4,65 (H-2); 4,20 (H-10); 4,25 (H-17); 4,42 (H-24) e 3,30 

(H-31). Além de 5 sinais correspondentes aos hidrogênios de amidas (Figura 36, p.59) em: δH 8,51 (H-

8); 8,62 (H-15); 8,51 (H-22); 7,50 (H-29) e 8,32 (H-36). Através desses dados pode-se deduzir que o 

composto FC1 continha 5 resíduos de aminoácidos. 

O espectro de RMN de 13C [CD3OD, 150 MHz] (Figura 38, p.60) mostrou 4 sinais na região 

de aromático em δC 136,7 (C-4); 129,0 (C-5); 128,0 (C-6); 126,3 (C-7) confirmando a presença do anel 

benzênico monossubstituído. Além disso, três sinais de carbonos em δC
 173,1 (C-9); 172, 6 (C-23) e 

172,4 (C-1) foram atribuídos a carbonilas. 

O espectro de RMN-HSQC [CD3OD, 600 x 150 MHz] (Figura 40 e 41, p. 61 e 62) foi de 

fundamental importância para as atribuições inequívocas dos sinais de hidrogênios ligados diretamente 

aos seus carbonos, especialmente para distinção dos hidrogênios metilênicos diastereotópicos como 

pode ser observado nas correlações: δC 38,2 (C-3) → δH 3,00 (H-3a) e 2,87 (H-3b); δC 38,6 (C-11) → 

δH 1,47 (H-11a) e 1,41 (H-11b); δC 40,0 (C-18) → δH 1,62 (H-18); δC 40,1 (C-25) → δH 1,68 (H-25a) 

e 1,54 (H-25b); δC 25,3 (C-33) → δH 1,52 (H-33a) e 1,08 (H-33b). 

O espectro de RMN-HMBC (Figura 43, p.63) forneceu a correlação 

dos hidrogênios diastereotópicos em δH 3,00 (H-3a) e 2,87 (H-3b) com os 

carbonos em δC 172,4 (C-1); 53,9 (C-2), 129,0 (C-5), 136,7 (C-4), que 

juntamente com o espectro de COSY (Figura 45, p.64), que forneceu o 
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acoplamento vicinal do hidrogênio metínico δH 4,65 (H-2) com os hidrogênios diastereotópicos em δH 

2,87 (H-3b) e δH 3,00 (H-3a), confirmaram o resíduo de fenilalanina (Phe).  

A presença de 3 resíduos de aminoácidos leucina (Leu) foi caracterizada pelas correlações 

heteronucleares importantes observadas no espectro de RMN-HMBC (Figura 42, p.62) e ilustradas 

abaixo, dentre as quais podemos destacar correlações entre os hidrogênios de carbono nitrogenado e as 

carbonilas: δH 4,20 (H-10) → δC 173,1 (C-9); δH 4,25 (H-17) → δC 173,2 (C-16); δH 4,42 (H-24) → δC 

172,6 (C-23). 

 

 

 

 

  

 

 

 

A estrutura do resíduo de isoleucina (lle) foi deduzida pelas correlações reveladas também 

pelo espectro de HMBC (Figura 42, p.62): o carbono metínico em δC 33,3 (C-32) e o carbono 

metilênico em δC 25,3 (C-33) ambos se correlacionam com os hidrogênios 

de carbonos metílicos em δH 8,9 (H-34) e δH 14,3 (H-35). Além disso, o 

espectro de COSY (Figura 47, p.65) exibiu os acoplamentos vicinais entre 

o hidrogênio metilênico em δH 1,52 (H-33a) e o hidrogênio metílico em δH 

0,86 (H-34), bem como entre o hidrogênio metínico em δH 2,38 (H-32) e o hidrogênio metílico em δH 

0,71 (H-35).  
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No espectro de HMBC (Figura 42, p. 62) ficou claramente evidenciada a presença dos 5 

carbonos carbonílicos, os quais aparecem em δC 172,40 

(C-1); 173,1 (C-9); 173,2 (C-16); 172,6 (C-23) e 172,5 (C-

30), já que no espectro de RMN de 13C foi possível 

observar apenas três carbonilas. Além disso, o espectro de 

HMBC (Figura 42, p.62) justifica a sequência peptídica 

encontrada através das correlações de cada carbono 

carbonílico de aminoácido com o correspondente 

hidrogênio de NH do resíduo aminoácido adjacente: δC 

172,40 (C-1) → δH 8,62 (H-15); δC 173,1 (C-9) → δH 8,51 (H-22); δC 173,2 (C-16) → δH 7,50 (H-29). 

O espectro de massas de alta resolução (Figura 27, p.52), obtido por ionização em 

eletrospray no modo positivo, exibiu o íon correspondente ao aduto de sódio [M+Na]+ em m/z 

622,3952 indicando a fórmula molecular C33H53N5O5Na (IDH= 9; valor calculado m/z 622,3944 erro= 

1,3 ppm). A fórmula molecular sugerida foi confirmada pelo espectro de massas obtido no modo 

negativo [M-H]- através do íon em m/z 598,3955 (valor calculado m/z 598,3968 erro= -2,2 ppm) (Figura 

34, p.58). 

Adicionalmente, fragmentos com m/z 120 (Phe), 261 (Phe+Leu), 374 (Phe+Leu+Leu), 487 

(Phe+Leu+Leu+Leu), 572 (Phe+Leu+Leu+Leu+lle-C=O) e 600 (Phe +Leu+Leu+Leu+lle) foram 

compatíveis com a sequência de aminoácidos apresentados na Figura 28, p.52.  
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Figura 27- Espectro de massas de alta resolução MS-MS obtido de FC1 no modo positivo 

 

 

Tabela 4- Estruturas dos aminoácidos com suas respectivas razões massa/carga (m/z) e fórmulas moleculares 
m/z Aminoácido                                  Estrutura 

147 

∆m/z 374,2348-227,1718=147,0630 

 

Fenilalanina 

(Phe) 

C9H9NO 

                               

113 

∆m/z 374,2348-261,1531=113,0817 

∆m/z 487,3202-374,2348=113,0854 

∆m/z 572,4164- 459,3322=113,0842 

Leucina (Leu) 

C6H11NO 

                                 

113 

∆m/z 600,3701-487,3202=113,0499 

Isoleucina (lle) 

C6H11NO 

                                  

 

Figura 28-Sequência de aminoácidos deduzida a partir da m/z dos resíduos observados no espectro de massas de FC1 
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As interações espaciais observadas no espectro de RMN-NOESY (Figura 48, p.65) não são 

suficientes para determinar a configuração dos centros estereogênicos (C-2; C-10; C-17; C-24; C-31) 

presentes na molécula. Entretanto, as seguintes correlações foram observadas: H-27→H-17/H-10; H-

3a/H-3b→H-2; H-24→H-18/H-28.  

 

Figura 29- Estrutura química do composto FC1 

 

 

A estereoquímica dos resíduos de aminoácidos foi determinada por CG-EM. Nas figuras 

30 e 31 (p. 54 e 55) são mostrados os cromatogramas dos padrões de aminoácidos (L-Phe, L-leu e L-

lle) e do ciclopeptídeo após tratamento, os quais foram injetados nas mesmas condições.  
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Figura 30- Cromatograma dos padrões de aminoácidos em CG-Chirasil-D-Val 

 

 

O padrão de aminoácido L-Isoleucina apareceu com tempo de retenção em tr= 18,04, L-

leucina com tr= 18,38 e L-Fenilalanina com tr=27,34, como observados na tabela 5 (p.54). 

 

Tabela 5- Tabela com os tempos de retenção dos padrões de aminoácidos 

Padrão de Aminoácido Tempo de retenção (Tr) 

L-isoleucina 18,04 min 

L-leucina 18,38 min 

L-fenilalanina 27,34 min 
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Figura 31- Cromatograma do ciclopeptídeo hidrolisado em coluna CP-Chirasil-D-Val 

 

 

No cromatograma do ciclopeptídeo hidrolisado (Figura 31, p.55) foram observados 2 picos 

de Leucinas, sendo o primeiro pico em tr=18,42 min e o segundo pico em tr=19,58 min. O primeiro 

pico (tr=18,42 min) está na proporção de 2:1 em relação ao segundo pico, demonstrando assim, que há 

dois aminoácidos L-leucinas e 1 aminoácido D-Leucina. 

Através das informações citadas acima, reveladas pelos espectros unidimensionais e 

bidimensionais, FC1 se trata do ciclopentapeptídeo, ciclo-L-Phe-D-Leu1-L-Leu2-L-Leu3-L-lle, de 

fórmula molecular C33H53N5O5, sendo inédito na literatura. 

Seu epímero ciclo-L-Phe-L-Leu1-L-Leu2-L-Leu3-L-lle (Tabela 14, p.136) foi isolado pela 

primeira vez pelo pesquisador Li e colaboradores (LI et al., 2004) a partir de um fungo endofítico (não 

identificado) associado a uma semente de Avicennia marina. Conforme levantamento bibliográfico 

este ciclopeptídeo (Figura 32, p.56) está sendo relatado pela primeira vez na espécie Pseudofusicoccum 

stromaticum. 
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Figura 32- Estrutura do ciclopentapeptídeo com estereoquímica definida 
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Tabela 6- Dados de RMN de 1H e 13C (CD3OD) de ciclopentapeptídeo, incluindo as correlações obtidas através dos 

espectros de HSQC, HMBC e COSY. 
F.C.1 HSQC HMBC COSY 

C δC δH (multip., JH,H) 2JCH 
3JCH  

Phe      

1 172,4 (C=O) - H-3b - - 

2 53,9 (CH-N) 4,65 (t, 7,8 Hz) H-3a; H-3b - H-3a; H3b 

3 38,2 (CH2) a. a. 3,00 (dd, 7,2 Hz; 13,2 Hz) 

b. b. 2,87 (dd, 7,2Hz; 13,8 Hz) 

H-2 - H-2 

H-2; H-3a 

4 136,7 (C) - H-3a; H-3b H-6 - 

5 129,0 (CH) 7,22 (2H, m.) H-arom H-3a; H-3b - 

6 128,0 (CH) 7,25 (2H, m.) H-arom H-4  

7 126,3 (CH) 7,19 (m.) H-arom   

(8) NH 8,51 - - H-2 

Leu1      

9 173,1 (C=O) - H-10 - - 

10 52,4 (CH-N) 4,20 (t, 7,8 Hz) H-9 - H-11a; H-11b 

11 38,6 (CH2) a. a. 1,47 (m.) 

b. b. 1,41 (m.) 

H-10 H-13; H-14 H-10; 

H-12 

12 24,3 (CH) 1,32 (m.) H-13; H-14 - H-11; H-13; H-14 

13 21,4 (CH3) 0,83 (m.) H-12 H-14 H-12 

14 21,4 (CH3) 0,89 (m.) H-12 H-13 H-12 

(15) NH 8,62 - - H-10 

Leu2      

16 173,2 (C=O) - H-17 - - 

17 52,9 (CH-N) 4,25 (dd, 4,8 Hz; 10,8 Hz) H-16 - H-18 

18 40,0 (CH2) 1,62 (m.) - - H-17 

19 24,7 CH) 1,67 (m.) - - H-20 

20 21,6 (CH3) 0,94 (d, 5,4 Hz) - H-20 H-19; H-21 

21 19,9 (CH3) 0,88 (d, 6 Hz) - H-21 H-20 

(22) NH 8,51 - - H-17 

Leu3      

23 172,6 (C=O) - H-24 - - 

24 52,3 (CH-N) 4,42 (t, 15 Hz) H-23 H-25 H-25 

25 40,1 (CH2) a. a. 1,68 (m.) 

b. b. 1,54 (m.) 

- H-28 H-24 

26 24,8 (CH) 1,55 (m.) H-28 - H-27;H-28 

27 22,0 (CH3) 0,96 (d, 6,6 Hz) - H-28 H-26 

28 21,2 (CH3) 0,98 (d, 6 Hz) H-26 H-25; H-27 H-26 

(29) NH 7,50 - - H-24 

lle      

30 172,5 (C=O) - H-31 - - 

31 65,47 (CH-N) 3,30 (d, 6,6 Hz) H-30 - H-32; H-31 

32 33,3 (CH) 2,38 (m.) H-34; H-35 - H-35; H-31 

33 25,3 (CH2) a. a. 1,52 (m.) 

b. b. 1,08 (m.) 

H-34 H-35 H-34 

H-34 

34 8,9 (CH3) 0,86 (d, 6,6 Hz) H-33 - H-33a 

35 14,3 (CH3) 0,71 (d, 6,0 Hz) H-32 H-33 H-32 

(36) NH 8,32 - - - 
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Figura 33- Espectro de infravermelho do composto FC1 

 

 

Figura 34- Espectro de massas de alta resolução de FC1 no modo negativo 
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Figura 35- Espectro de RMN de 1H (CD3OD, 600MHz) de FC1 

 

 

Figura 36- Expansão (a) do espectro de RMN de 1H (CD3OD, 600 MHz) da região de δH 8,0 a 7,2 de FC1 
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Figura 37-Expansão (b) do espectro de RMN de 1H (CD3OD, 600 MHz) da região de δH 2,4 a 4,6 de FC1 

 

 

 
Figura 38-Espectro de RMN de 13C (CD3OD, 150 MHz) de FC1 
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Figura 39- Espectro de RMN-HSQC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de FC1 

 

 

Figura 40- Expansão (a) do espectro de RMN-HSQC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de FC1 
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Figura 41- Expansão (b) do espectro de RMN-HSQC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de FC1 

 

 

Figura 42- Espectro de RMN-HMBC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de FC1 
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Figura 43- Expansão do espectro de RMN-HMBC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de FC1 

 

 

Figura 44- Espectro de RMN-COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de FC1 
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Figura 45- Expansão (a) do espectro de RMN-COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de FC1 

 

 

Figura 46- Expansão (b) do espectro de RMN-COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de FC1 
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Figura 47- Expansão (c) do espectro de RMN-COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de FC1 

 

 

Figura 48- Espectro de RMN-NOESY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de FC1 
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4.3 Determinação Estrutural de FC2 

 

O CLAE da fração F6-F10, obtida por fracionamento do extrato de micélio MUB58 por 

Sephadex LH-20, conduziu ao isolamento de 3,5 mg de uma resina amarelada chamada de FC2 

(Fluxograma 4, p.37). 

O espectro de infravermelho (Figura 51, p.69) revelou uma banda larga em 3321 cm-1 

característico de deformação axial de O-H; observaram-se duas bandas moderadamente intensas, em 

2930 e 2867 cm-1, que indicam deformação axial C-H característico de aldeído (PAVIA et al., 2010) e 

uma banda em 1714 cm-1que se sobrepõe a duas absorções em 1653 cm-1 e 1604 cm-1, propondo tratar-

se respectivamente de grupos C=O e C=C na molécula. Um pico largo e fraco em 1442 cm-1 indica 

deformação angular em C-O-H e absorções em 1073 cm-1 e 1019 cm-1 foram atribuídas a deformação 

axial C-O. 

O espectro de RMN de 1H [600 MHz, D2O] (Figura 52, p.69) revelou um sinal em δH 9,46 

(H-7) característico de hidrogênio aldeídico; dois dupletos em δH 7,54 (1H; d; J= 3 Hz; H-3) e 6,68 

(1H; d; J= 3 Hz; H-4) indicando um possível acoplamento orto em um sistema aromático heterocíclico 

de furano ou pirrol; e sinal em δH 4,69 (2H; s; H-6) associado a hidrogênio metilênico ligado a oxigênio. 

O espectro de RMN de 13C (Figura 53, p. 70) revelou sinais em δC 164,3 (C-5) e 154,8 (C-

2) relacionados a carbonos não hidrogenados olefínicos e oxigenados, sugerindo se tratar de anel 

furânico e um sinal em δC 59, 0 (C-6) típico de carbono metilênico oxigenado. O espectro de RMN-

HSQC [D2O, 600 x 150MHz] (Figura 55, p.71) foi de extrema importância porque evidenciou o 

acoplamento entre o carbono em δC
 129,9 (C-3) e o hidrogênio em δH 7,54 (H-3), visto que o seu sinal 

não foi observado no espectro de RMN de 13C. 

O espectro de massas de alta resolução de FC2 (Figura 54, p.70) exibiu um íon 

correspondente à molécula protonada [M+H]+ em m/z 127,0390 compatível com a fórmula molecular 

C6H7O3 (valor calculado 127,0395; erro= -3,9 ppm), sugerindo a estrutura do 5 hidroxi-metilfurfural. 

O espectro RMN-HMBC (Figura 56, p.71) confirmou a ligação 

do carbono hidroximetilênico ao anel furânico através da correlação do sinal 

de hidrogênio em δH 4,69 (H-6) com o carbono em δC
 111,9 (C-4). Também 

mostrou correlações entre os hidrogênios do anel furânico (H-3 e H-4) com 

os carbonos sp2 não hidrogenados (C-5 e C-2). 

Além disso, os dados espectrais de RMN de 1H e 13C de FC2 estão de acordo com os dados 

da literatura (LI et al., 2007) descritos para hidroximetilfurfural, também chamado de 5-hidroxi-

metilfurfural ou 2-hidroximetil-5-furfural ou simplesmente 5-HMF (Figura 49, p.67).  
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Há registros na literatura de seu isolamento a partir do fungo Pleurotus ferulal no qual 

registrou atividade contra nematoides Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle e 

Panagrellus redivivus (Linn.) Goodey (LI et al., 2007). Também foi isolado de fungo Lacrymaria 

velutina (JU et al., 2010); e de fungo Sclerotium cepivorum no qual apresentou atividade antifúngica 

(ELSHERBINY et al., 2015). 5-HMF é um produto da degradação de glicose (Figura 50, p. 67) 

(CARUSO et al., 2006; SILVA, 2007). 

 

Figura 49- Estrutura de 5-hidroxi-metilfurfural 
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Figura 50- Esquema da reação de degradação da glicose em 5-hidroxi-metilfurfural 

H

O

OH

HO H

OH

HO

HO

H

H3O+

O

OH

HO

OH

HO

HO

H

H3O+, -H2O

O

O

OH

HO

HO

H H

H3O+, -H2O

O

O

HO

HO

H

H+

H3O+O

O

H

H2O+H

HO

O

O

HHO -H2O

 

Fonte: Silva, 2007 

 

              
 

 



68 
 

               Tabela 7- Dados de RMN de 1H e 13C (D2O) de FC2 e de 5-hidroxi-metilfurfural descrito na literatura  

 FC2 (600 MHz, D2O) 5-hidroxi-metilfurfural (LI, 2007) 

C δC δH (mult., JH-H) δC (125 MHz, CDCl3) δH (500 MHz, CDCl3) 

2 154,8 (Csp2) - 153,4 - 

3 129,9 (CHsp
2) 7,54 (d, 3 Hz) 123,7 7,22 (d; J= 3,3Hz) 

4 111,9 (CHsp
2) 6,68 (d, 3Hz) 110,8 6,30 (d, J= 3,4 Hz) 

5 164,3 (Csp
2) - 161,4 - 

6 59,0 (CH2-O) 4,69 (s) 58,8 4,72 (s) 

7 183,5 (C=O) 9,48 (s) 178,5 9, 59 (s) 
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Figura 51- Espectro de infravermelho do composto FC2 

 

 

Figura 52-Espectro de RMN de 1H (D2O, 600 MHz) de FC2 
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Figura 53-Espectro de RMN de 13C (D2O, 150 MHz) de FC2 

 

 

Figura 54- Espectro de massas de alta resolução MS/MS de FC2 no modo positivo 
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Figura 55- Espectro de RMN-HSQC (D2O, 600 x 150 MHz) de FC2 

 
 

 

Figura 56- Espectro de RMN-HMBC (D2O, 600 x 150 MHz) de FC2 
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4.4 Determinação estrutural de FC3 

 

Separação por CLAE (Figura 17, p. 36) originada da fração C7 do extrato MUB58 resultou 

na obtenção de um pó amorfo amarelo, que foi denominado de FC3 [α]D
21= -24,84 (c 0,066; MeOH), 

p.f. 139,6-141 oC (lit. 140-141oC, SCIFINDER, 2015). 

O espectro de RMN de 1H (600 MHz, CDCl3), figura 59, p.76, mostrou dois simpletos em 

δH 3,79 (H-5’a) e 3,70 (H-4’a), característicos de metoxilas (OCH3). 

Adicionalmente, exibiu dois simpletos em δH 6,46 (H-3’) e 6,53 (H-6’) 

sugerindo ser hidrogênios em posição para em um anel benzênico 

tetrassubstituído. Correlações observadas no espectro de HMBC (Figura 68, 

p.81) corroboraram para a dedução da subestrutura do anel A: H-3’ (6,46, s) 

→ C-1’ (108,6) / C-2’ (148,4)/ 151,0 (C-4’)/ 144,3 (C-5’); 6,53 (H-6’) → C-

2’ (148,4)/151,0 (C-4’)/144,3 (C-5’); H-4’a (OCH3,s ) → C-5’ (144,3) e 3,79 (H-5’a) → 151,0 (C-4’).   

Dois dupletos foram observados no espectro de RMN de 1H 

(Figura 60, p.77) em δH 6,52 (H-6; d) e 7,81 (H-5, d) ambos com constante 

de acoplamento 3J= 8,4 Hz, sugerindo tratar-se de um acoplamento orto em 

anel tetrassubstituído (anel D). O espectro de HMBC (Figura 68, p.81) 

confirmou a correlação entre H-6 com carbono não hidrogenado C-8 (113,2).  

Algumas outras correlações em espectro de HMBC foram significativas pois contribuíram 

para confirmar a presença de outros anéis (C e D), bem como suas fusões com os anéis A e B. 

A presença da carbonila 191,0 (C-4), a qual não foi 

possível ser observada através do espectro de RMN de 13C, foi 

detectada através do HMBC: o hidrogênio em δH 7,81 (H-5 do 

anel D) se correlacionou com carbonila em δC 191,0 (C-4) do anel 

C. Além disso, o espectro de RMN de 1H (Figura 61, p.77), exibiu 

sinais para dois hidrogênios diastereotópicos H-2” (4,59; dd; J=3 

Hz; 12,6Hz/ 4,47; d; 10,8Hz), os quais correlacionaram com os carbonos-sp3 oxigenados em δC 76,1 

(C-2) e 67,3 (C-3); ambos do anel C, indicando a fusão do anel B/C. Outra correlação primordial 

observada no espectro de HMBC (Figura 68, p.81) colaborou para indicar a fusão do anel A/B: o 

hidrogênio δH 6,53 (H-6’), do anel A, se correlacionou com o carbono δC 67,3 (C-3) do anel B/C. 

No espectro de HSQC (Figura 63, p.78) observou-se um sinal de carbono sp2: C-8’’ (111,9) 

→ H-8” (5,04; 4,92) e um sinal de carbono sp3: C-7” (17,0) → H-7” (1,74), confirmados pelo HMBC 

(Figura 69, p. 81) pela correlação H-7” (1,74; s) com carbono C-6” (142,4); e onde ambos os 
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hidrogênios H-7” (1,74; s) e H-8” (5,04; 4,92) se correlacionam com carbono-sp3 oxigenado C-5” 

(87,9), comprovando a existência do anel E como demonstra a estrutura (I) abaixo.  

 

 

 

 

 

A estrutura (II) mostra alguns acoplamentos entre hidrogênios vicinais, observados no 

espectro de COSY (CDCl3, 600 x 600 MHz), figura 71, p.82, que foram importantes para as atribuições 

inequívocas das correlações representadas por linhas vermelhas observadas entre os hidrogênios.  

A hidroxila do carbono C-3 é observada como um pico largo em δH 1,56 (-OH) no espectro 

de RMN de 1H (Figura 59, p.76). No espectro de NOESY (Figura 72, p.83) é possível observar um 

acoplamento importante entre o hidrogênio δH 4,47 (H-2”) e o hidrogênio da hidroxila em δH 1,56 (-

OH).  

O espectro de massas de alta resolução (Figura 58, p.76) exibiu um íon correspondente ao 

aduto de sódio [M+ Na]+ em m/z 433,1267 (calculado m/z 433,1263; erro=0,9 ppm) referente a fórmula 

molecular C23H22O7Na. Outros fragmentos são observados com mais intensidade em m/z 393,1293 

[M+H-H2O]+ e em m/z 365,1341 [M- CO]+, estando de acordo com os fragmentos tipicamente 

observados em rotenoides que possuem hidroxila no carbono-3 (CABONI et al., 2004). 

Através de todas as análises realizadas e com base em comparações de dados espectrais de 

ressonância podemos afirmar que FC3 trata-se de um rotenoide, da classe de isoflavonoides, chamado 

de rotenolona (Figura 57, p.74). 

A configuração relativa pode ser confirmada (estrutura II) através da rota biossintética dos 

rotenoides já relatada na literatura (CROMBIE; WHITING, 1998), em que comprova posição cis para 

os carbonos C3-OH e C2-H, apesar do valor de rotação óptica encontrada [α]D
21= -24,84 (c 0,066; 

MeOH) não estar próximo ao valor encontrado na literatura [α]D= -172 (c 0,1; MeOH) 

(HARINANTENAINA, 2010). 
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 Rotenolona demonstrou atividade antibacteriana contra Helicobacter pylori 

(TAKASHIMA et al., 2002) e é amplamente conhecido na literatura por sua atividade inseticida 

(CABIZZA et al., 2004). 

 

Figura 57- Estrutura da rotenolona 
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Tabela 8- Dados de RMN de 1H e 13C (CDCl3, 600 MHz) de FC3 e de rotenolona relatado na literatura 

FC3 (600 MHz, CDCl3) Rotenolona (67,8 MHz; 

CDCl3; Abidi, 1983) 

 δC δH HMBC COSY δC δH 

2 76,1 4,56 (1H, d, J=3Hz) 4,47 (H-2”)  75,7 4,61 

3 67,3 - 6,53 (H-6’); 4,59 (H-2”)  67,3 - 

4 191,0 - 7,81 (H-5) 7,81 (H-5) 190,8 - 

4a 111,8 -   112,2 - 

5 130,0 7,81 (1H, d, J=8,4Hz)  6,52(H-6) 129,8 7,80 

6 104,9 6,52 (1H, d, J=8,4Hz)   104,9 6,49 

7 162,8 -   150,9 - 

8 113,2 - 6,52 (H-6); 2,92/3,27 (H-4”)  112,7 - 

8a 157,5 -   148,2 - 

1’ 108,6 - 6,46 (H-3’)  108,5 - 

2’ 148,4 - 6,53 (H-6’); 6,46 (H-3’); 4,47 (H-

2”) 

 143,7 - 

3’ 101,0 6,46 (1H, s)   100,9 6,41 

4’ 151,0 - 6,53 (H-6’); 6,46 (H-3’); 3,79 (H-

5’a) 

 167,6 - 

5’ 144,3 - 6,53 (H-6’); 6,46 (H-3’); 3,70 (H-

4’a) 

 157,3 - 

6’ 109,4 6,53 (1H,s)    109,7 6,55 

2” 63,8 4,59 (1H; dd; J=3Hz; 12,6Hz); 

4,47 (1H, d, J=10,8Hz) 

4,56 (H-2)  63,5 4,55 

4’’ 30,9 2,92 (1H; dd; J=7,8Hz, J=15,6Hz) 

3,27 (1H; dd; J=9,6Hz, J=15,6Hz) 

  30,8 2,89 

5’’ 87,9 5,23 (1H, t, J= 8,4Hz) 1,74 (H-7”); 5,04/4,92 (H-8”) 2,89 (H-4’’) 87,6 5,18 

6’’ 142,4 - 1,74 (H-7”); 2,92 (H-4”)  142,6 - 

7’’ 17,0 1,74 (3H, s) 5,04/ 4,92 (H-8”); 5,23 (H-5”)   16,8 1,70 

8’’ 111,9 5,04 (1H, s) 

4,92 (1H, s) 

1,74 (H-7”); 5,23 (H-5”) 1,74 (H-7’’) 111,7 4,87 

5’a-

OCH3 

55,8 3,79 (3H,s)   55,4 3,71 

4’a-

OCH3 

56,5 3,70 (3H,s)   56,0 3,71 

-OH - 1,56     
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Figura 58- Espectro de massas de alta resolução de FC3 

 

 

Figura 59- Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 600 MHz) de FC3 
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Figura 60- Expansão (a) do espectro de RMN de 1H (CDCl3, 600 MHz) de FC3 

 

 

Figura 61- Expansão (b) do espectro de RMN de 1H (CDCl3, 600 MHz) de FC3 
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Figura 62- Espectro de RMN-HSQC (CDCl3, 600 X 150 MHz) de FC3 

 

 

Figura 63- Expansão (a) do espectro de RMN-HSQC (CDCl3, 600 MHz X 150 MHz) de FC3 
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Figura 64- Expansão (b) do espectro de RMN-HSQC (CDCl3, 600 X 150 MHz) de FC3 

 

 

Figura 65- Expansão (c) do espectro de RMN-HSQC (CDCl3, 600 X 150 MHz) de FC3 
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Figura 66- Espectro de RMN de 13C (CD3OD, 150 MHz) de FC3 

 

 

Figura 67- Espectro de RMN-HMBC (CDCl3, 600 x 150 MHz) de FC3 
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Figura 68- Expansão (a) do espectro de RMN-HMBC (CDCl3, 600 x 150 MHz) de FC3 

 

 

Figura 69- Expansão (b) do espectro de RMN-HMBC (CDCl3, 600 x 150 MHz) de FC3 
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Figura 70- Expansão (c) do espectro de RMN-HMBC (CDCl3, 600 x 150 MHz) de FC3 

 

 

Figura 71- Espectro de RMN-COSY (CDCl3, 600 x 600 MHz) de FC3 
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Figura 72- Espectro de RMN-NOESY (CDCl3, 600 x 600 MHz) de FC3 
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4.5 Determinação estrutural de FC4 

 

Separação em CLAE da fração C7 do extrato MUB58 resultou em um pó amorfo de cor 

amarela que foi denominado de FC4 [α]D
21= -,.06 (c 0,15; CHCl3). 

O espectro de massas de alta resolução (Figura 76, p.88) exibiu um íon correspondente ao 

aduto de sódio [M+ Na]+ em m/z 433,1273 (calculado m/z 433,1263; erro=2,3 ppm) referente a fórmula 

molecular C23H22O7Na. Observou-se que a massa do composto FC4 é muito semelhante ao do 

composto FC3 (m/z 433, 1267), identificado como rotenolona, indicando que os dois compostos são 

isômeros. 

O espectro de RMN de 1H (Figura 78 e 79, p.89) revelou semelhanças nos deslocamentos 

dos hidrogênios também observados no composto FC3 tais como: sinais de hidrogênios de anel 

benzênico em δH 6,54 (H-6’, s) e 6,47 (H-3’, s), juntamente com sinais de metoxila em δH 3,79 (H-4’a) 

e 3,71 (H-5’a)  confirmando a presença do anel A verificado também no composto FC3. 

Os deslocamentos químicos observados em RMN de 1H tais como em δH 7,72 (H-5, d, J= 

9Hz) e 6,46 (H-6, d, J= 9Hz), referentes a hidrogênios de anel benzênico (Figura 78, p.89), juntamente 

com os hidrogênios diastereotópicos de H-2”a (4,48; d; 11,4Hz) e H-2”b (4,62; dd; 2,4 Hz; 12,6 Hz), 

além da presença do hidrogênio de carbono-sp3 oxigenado H-2 (4,55; d; 1,8Hz) corroboraram para a 

afirmação da existência do anel B, C e D também encontrados no composto FC3. 

 

                      Figura 73- Subestrutura de FC4 (anéis A, B, C e D) 
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Alguns sinais no espectro de RMN de 1H foram imprescindíveis para a elucidação do 

composto FC4. Sinais de dupletos (Figura 78 e 79, p.89) em δH 6,59 (H-4”, d, J=10,8 Hz) e 5,54 (H-

5”; d; J=10,2 Hz) indicam tratar-se de hidrogênios de carbono sp2. A presença de dois simpletos, 

indicam a presença de hidrogênios de metila que são confirmados pelo espectro de HSQC (Figura 82, 

p.91) nas correlações: δH H-7” (1,43; s) → δC C-7” (27,21) e H-8” (1,37; s) → C-8” (26,82). 
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Com as informações anteriores e pelos sinais observados no 

espectro de HMBC (Figura 86, p.93) foi possível deduzir a subestrutura do 

anel E. As correlações em que ambos os hidrogênios de metila em δH 1,43 

(H-7”) e 1,37 (H-8’’) se correlacionam com carbono-sp3 oxigenado em δC 

78,0 (C-6”) corroboraram para deduzir que a subestrutura do anel E seja 

equivalente ao da figura ao lado.  

A presença de uma carbonila em δC 191,5 (C-4) do anel C foi confirmada pelo espectro de 

HMBC (Figura 85, p.92) através da correlação: δH H-2” (4,62) → δC191,5 (C-4). Algumas outras 

correlações também foram imprescindíveis para a confirmação das fusões entre os anéis A, B, C, D e 

E: δH 5,54 (H-6’) → δC 67,2 (C-3); 6,47 (H-3’) → 108,0 (C-1’); 1,37 (H-8”) → 78,0 (C-6”); 1,43 (H-

7”) → 78,0 (C-6”); 7,72 (H-5) → 156,2 (C-8a); 6,54 (H-6’) e 6,47 (H-3’) → 143,5 (C-5’)/ 148,0 (C-

2’)/ 109,1 (C-6’); 3,79 (H-5’a) → 151,9 (C-4’); 3,71 (H-4’a) → 143,5 (C-5’) que podem ser verificadas 

na figura 74. 

Algumas correlações em espectro de COSY (linha vermelha), figura 74, p.85, também 

foram importantes na dedução da estrutura do composto FC4 como é possível observar na figura 

adiante. 

 

Figura 74- Correlações observadas pelo espectro de HMBC e COSY de FC4 

 

 

A configuração relativa inferida para os centros estereogênicos existentes na molécula são 

já bem definidos na literatura (CROMBIE; WHITING, 1998) e podem ser confirmados por 

comparação de sinais encontrados em rotação óptica do composto FC4: [α]D
21= -7.06 (c 0,15; CHCl3) 

e o relatado na literatura [α]D = -1,34 (c 0,07; C6H6) (LUENGI et al., 1994). 

Adicionalmente através do espectro de NOESY (Figura 89, p.94) verificou-se a interação 

espacial entre o hidrogênio diastereotópico em δH 4,48 (H-2”) com o hidrogênio da hidroxila em δH 
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1,60 (OH); outras interações não expressivas também foram verificadas tais como: 6,54 (H-6’) → 3,71 

(H-4’a)/5,54 (H-5”); 6,46 (H-3’) → 3,79 (H-5’a). 

A partir das análises realizadas e a concordância com os dados de RMN encontrados na 

literatura (LUYENGI et al., 1994) chegou-se a definição de que FC4 trata-se de um rotenóide 

conhecido como tefrosina (Figura 75, p.86). A tefrosina está sendo relatada pela primeira vez seu 

isolamento a partir de fungos endofíticos. 

A tefrosina, assim como a rotenolona, também demonstrou atividade contra a bactéria 

Heliobacter pylori (TAKASHIMA et al., 2002). A literatura relata atividade contra a larva Artemia 

salina na concentração de 0,24 µg/mL. (JIANG et al., 2012) e atividade contra larva Aedes aegypti na 

concentração de LC50 6,31 ppm (VASCONCELOS et al., 2012).  

 

Figura 75- Estrutura da tefrosina (FC4) 
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Tabela 9-Dados de RMN de 1H e 13C (CDCl3, 600 MHz) de FC4 e tefrosina de acordo com a literatura 

FC4 (600 MHz, CDCl3) Tefrosina (CDCl3, 300 MHz); 

LUYENGI et. al., 1994 

 δC δH HMBC COSY δC δH 

2  76,5 (CH-O) 4,55(d, J=1,8Hz)   76,2 4,40-4,75  

3 67,2 (Csp3-O) - 6,54 (H-6’)  67,5 - 

4 191,5 (C=O) - 4,38 (H-2’)  190,1 - 

4a 112,0 (Csp2) - 6,46 (H-6)  112,4 - 

5 127,8(Csp2) 7,72 (1H, d, J=9Hz)  6,46 (H-6) 128,8 7,72  

6 111,2 (Csp2) 6,46 (1H, d, J= 9Hz)   111,9 6,45  

7 161,5 (Csp2-O) -   161,5 - 

8 108,1 (Csp2) -   104,3 - 

8a 156,2 (Csp2-O) - 7,72 (H-5)  156,3 - 

1’ 108,0 (Csp2) - 6,47 (H-3’)  104,0 - 

2’ 148,0 (Csp2-O) - 6,54 (H-6’); 6,47 (H-

3’) 

 148,2 - 

3’ 100,9 (Csp2) 6,47 (1H,s)   101,0 6,47  

4’ 151,9 (Csp2-O) - 6,54 (H-6’); 6,47 (H-

3’); 3,79 (H-5’a) 

 151,9 - 

5’ 143,5 (Csp2) - 6,54 (H-6’); 6,47 (H-

3’); 3,71 (H-4’a) 

 144,0 - 

6’ 109,1 (Csp2) 6,54 (1H, s)   109,3 6,56  

2” 63,4 (CH2) a.4,48 (1H, d, J= 11,4 

Hz) 

b.4,62 (dd, J=2,4Hz; J= 

12,6 Hz) 

  67,5 4,40-4,75  

4’’ 114,7 (Csp2) 6,59 (1H, d, J=10,8Hz)   115,4 6,59  

5’’  128,9 (Csp2) 5,54 (1H, d, J= 10,2Hz)  6,59(H-4’’)  5,54  

6’’ 78,0 (Csp3-O) - 1,37 (H-8”); 1,43 (H-

7”) 

 78,0 - 

7’’ 

 

27,21 (CH3) 1,43 (3H,s)   28,5 1,44  

8’’  26,82 (CH3) 1,37 (3H,s)    28,3 1,37  

5’a 54,9 (OCH3) 3,79 (3H,s)   56,3 3,80  

4’a 

 

55,7 (OCH3) 3,71 (3H, s)   55,8 3,71  

OH - 1,60 - - - - 
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Figura 76- Espectro de massas de alta resolução de FC4 

 

 

Figura 77- Espectro de RMN de 1H (600 MHz, CDCl3) de FC4 
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Figura 78- Expansão (a) do espectro de RMN de 1H (CDCl3, 600 MHz) de FC4 

 

 

Figura 79- Expansão (b) do espectro de RMN de 1H (CDCl3, 600 MHz) de FC4 
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Figura 80- Expansão (c) do espectro de RMN de 1H (CDCl3, 600 MHz) de FC4 

 

 

Figura 81- Espectro de RMN de 13C (CD3OD, 150 MHz) de FC4 
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Figura 82- Espectro de RMN-HSQC (CDCl3, 150 X 600 MHz) de FC4 

 

 

Figura 83- Expansão (a) do espectro de RMN-HSQC (150 x 600 MHz) de FC4 
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Figura 84- Expansão (b) do espectro de RMN-HSQC (150 x 600 MHz) de FC4 

 

 

 

Figura 85- Espectro de RMN-HMBC (CDCl3, 150 x 600 MHz) de FC4 
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Figura 86- Expansão (a) do espectro de RMN-HMBC (CDCl3, 150 MHz x 600 MHz) de FC4 

 

 

Figura 87- Expansão (b) do espectro de RMN-HMBC (CDCl3, 150 x 600 MHz) de FC4 
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Figura 88- Espectro de RMN-COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de FC4 

 

 

Figura 89- Espectro de RMN-NOESY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de FC4 
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4.6 Determinação estrutural de LT1 

 

A partir da fração F4-F5 do extrato de MUB65, originada de fracionamento por Sephadex 

LH-20 e purificação por CLAE (C-18) foi obtida uma resina de cor amarelada (1mg) denominado de 

LT1 (p.f. 185oC; [α]20
D =+10,50o ; c 0,10, MeOH). (Fluxograma 5, p.38). 

O espectro de infravermelho (Figura 91, p.99) revelou uma banda larga em 3403 cm-1, 

característico de deformação axial de O-H; uma banda em 2930 cm-1 indicando presença de ligação C-

H sp3; e um banda intensa em 1591 cm-1, atribuída a C=O. 

O espectro de RMN de 1H [CD3OD, 600 MHz] (Figuras 93 e 94, p.100) mostrou dois 

dupletos em δH 6,27 (1H; d; H-13; J=1,8 Hz) e 6,22 (1H; d; H-11; J=1,8 Hz) associados a hidrogênios 

meta-posicionados em um possível anel aromático tetrassubstituído. Além disso, exibiu um multipleto 

em δH 5,14 (H-3) referente a hidrogênio de carbono metínico oxigenado (CH-O). Este mesmo espectro 

mostrou um simpleto em δH 3,70 (H-18) referente a hidrogênio de metoxila (OCH3) e sinais de carbonos 

metilênicos em uma faixa que variam de δH 2,61 a 1,23. 

O espectro de RMN de 13C [CD3OD, 150 MHz] (Figura 96, p.101) apresentou 17 sinais. 

Neste mesmo espectro observou-se um sinal de carbono característico de carbonila de éster em 

δC171,04 (C-1). Seis sinais de carbonos aromáticos foram verificados: δC 159,5 (C-14); 160,7 (C-12); 

118,2 (C-15); 143,9 (C-16); 97,9 (C-13) e 109,3 (C-11) confirmando ser de um anel aromático 

tetrassubstituído.  Sete sinais de carbonos metilênicos foram observados sugerindo a presença de um 

sistema macrolídeo [δC 31,2 (C-10); 31,3 (C-9); 27,7 (C-8); 25,6 (C-7); 26,4 (C-6); 22,4 (C-5); 33,6 

(C-4)], comum em compostos isolados do fungo Lasiodiplodia theobromae (SHEN et al., 2014).  

O espectro de massas de alta resolução (Figura 92, p.99), no modo positivo, exibiu um íon 

correspondente a molécula protonada [M+H]+ em m/z  293,1744 sugerindo a fórmula molecular 

C17H25O4 (valor calculado m/z 293,1753; erro= -3,1 ppm).  

O espectro de RMN-HSQC [CD3OD, 600 x 150 MHz] (Figura 98, p.102) confirmou 7 

sinais de carbonos metilênicos já relatados anteriormente. Destes sinais observados, notou-se a 

presença de 3 carbonos metilênicos de hidrogênios diastereotópicos [δC 31,2 (C-10) → δH 2,61 (H-

10a)/2,48 (H-10b); δC 33,7 (C-4) → δH 1,89 (H-4a)/1,61 (H-4b) e δC 22,4 (C-5) → δH 1,63 (H-5a)/ 1,42 

(H-5b)]. 
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O espectro de RMN-HMBC [CD3OD, 600 x 150 MHz] (Figura 

100, p.103) revelou que o hidrogênio característico de anel benzênico em δH 

6,27 (H-13) se correlaciona com vários carbonos-sp2: δC 118,2 (C-15); 159,5 

(C-14); 160,7 (C-12); 109,3 (C-11); além do carbono de éster em 171,0 (C-1) 

confirmando assim sua ligação ao anel aromático. 

O hidrogênio de anel benzênico em δH 6,22 (H-11) se correlaciona 

também com vários átomos dentre eles: δC 97,9 (C-13); 160,7 (C-12); 118,2 (C-15); 31,2 (C-10); 31,3 

(C-9) sugerindo que o anel aromático está ligado ao sistema macrolídeo relatado anteriormente. 

Também foi possível observar que o hidrogênio da metoxila (H-18) se correlaciona com o carbono 

aromático δC 159,5 (C-14) confirmando sua ligação direta ao anel aromático. O 

espectro de HMBC (Figura 100, p.103) também revelou que hidrogênios 

diastereotópicos δH 2,61 (H-10a) e 2,48 (H-10b) se correlacionam com vários 

carbonos tais como: δC 27,7 (C-8); 31,3 (C-9); dentre eles o carbono em δC 109,3 

(C-11), corroborando que o sistema polimetilênico está diretamente ligado ao 

anel aromático, chamados de lactonas resorcílicas.  

O espectro de RMN-HMBC [CD3OD, 600 x 150 MHz] 

(Figura 101, p.104) mostrou a presença de outros 2 pares de hidrogênios 

diastereotópicos (H-5a/H-5b e H-4a/H-4b) que se correlacionam com:  

δH 1,63 (H-5a) →δC 73,6 (C-3) e  δH 1,42 (H-5b) → δC 25,6 (C-7)/33,7 

(C-4);  δH 1,89 (H-4a) → δC 19,9 (C-17) e δH 1,61 (H-4b) → δC 25,6 

(C-7)/ 22,4 (C-5) demonstrando as correlações entre os carbonos no 

sistema macrolídeo. 

O espectro de RMN-COSY [CD3OD, 600 x 600 MHz] (Figura 102, p.104) mostrou 

algumas correlações: δH 6,27 (H-13) → δH 3,70 (H-18); δH  5,14 (H-3) → δH 1,28 (H-17)/ 1,61 (H-4b). 

Também na figura 103 (p.105) foi possível observar acoplamentos vicinais entre 2 pares de hidrogênios 

diastereotópicos, como por exemplo: δH 1,89 (H-4a) e δH 1,61 (H-4b) → δH 1,63 (H-5a)/ δH 1,42 (H-

5b). Neste mesmo espectro revelou que ambos os hidrogênios δH 1,42 (H-8) e 1,43 (H-7) se 

correlacionam com δH 1,23 (H-6). 

A partir das informações acima citadas e em comparação com os dados espectrais da 

literatura (LEE et al., 1982; BRACHER; SCHULTE, 1996) foi possível deduzir que o composto LT1 

trata-se da Lasiodiplodina. 

O espectro de RMN-NOESY [CD3OD, 600 x 600MHz] (Figura 104 e 105, p.105 e 106) 

foi importante na orientação de um centro estereogênico em δC 73,6 (C-3). Revelou que os seguintes 

hidrogênios se correlacionam espacialmente: δH 6,27 (H-13) → δH 5,14 (H-3); δH 6,22 (H-11) → δH 
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3,70 (H-18); δH 5,14 (H- 3)→ δH 2,61 (H-10a); δH 2,61 (H-10a) → δH 3,70 (H-18)/ 1,89 (H-4a); δH 

2,48 (H-10b) → δH 1,61 (H-4b). Com base na rotação óptica encontrada na literatura: [α]20
D= + 5,9 

(CHCl3; LEE et al., 1982) ; [α]D=+8,2 (MeOH; XU et al., 2014); [α]D
20=+7,3 (BRACHER; SCHULTE, 

1996) sugeriu-se que a configuração do carbono C-3 seja R. 

 

Figura 90- Estrutura química de lasiodiplodina 
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Tabela 10- Dados de RMN de 1H e 13C (CD3OD, 600 MHz) de lasiodiplodina, incluindo correlações obtidas através de 

espectros de HSQC, HMBC e COSY e comparação com literatura. 
LT1 (600 MHz, CD3OD) Lasiodiplodina 

C δC δH HMBC  COSY δC-CDCl3 

(BRACHER et 

al., 1996) 

δC –CDCl3 

(LEE et al., 

1982) 

   2JCH 
3JCH    

1 171,0 (C=O) - - -  169,5  

3 73,6 (CH-O) 5,14 (m.) 1,28 (H-17) 1,63 (H-5a) H-17/H-4b 73,6 72,5 

4  33,7 (CH2) a. 1,89 (m.) 

b. 1,61 (m.) 

1,63 (H-5a);1,42 (H-

5b) 

1,63 (H-5a);1,42 (H-

5b) 

1,28 (H-17) H-5a/H-5b 

H-3 

  

5 22,4 (CH2) a. a. 1,63  

b.  

c. b. 1,42 

1,89 (H-4a); 1,61 (H-

4b) 

1,89 (H-4a); 1,61 (H-

4b) 

5,14 (H-3) 

1,43 (H-7) 

   

6 26,4 (CH2) 1,23 (m.) 1,43 (H-7) 1,42 (H-8) H-8/ 

H-7 

  

7 25,6 (CH2) 1,43 (m.) 1,42 (H-8); 1,23 (H-

6) 

1,63 (H-5) H-6   

8 27,7 (CH2) 1,42 (m.) 1,62 (H-9) - H-6   

9 31,3 (CH2) 1,62 (m.) 2,61 (H-10a); 1,42 

(H-8); 2,48 (H-10b) 

-    

10 31,2 (CH2) a.  2,61 (m.) 

b.  2,48 (m.) 

1,62 (H-9) 

1,62 (H-9) 

1,42 (H-8); 6,22 (H-11) 

1,42 (H-8); 6,22 (H-11) 

 33,8 32,5 

11 109,3 (CHsp2) 6,22 (1H, d,1,8 

Hz) 

- 6,27 (H-13); 2,61 (H-10b); 

2,48 (H-10b) 

 108,4 108,5 

12 160,7(Csp2-O) - 6,27 (H-13); 6,22 

(H-11) 

  157,9 158,9 

13 97,9 (CHsp2) 6,27(1H, d, 1,8 

Hz) 

- 6,22 (H-11) H-18 98,0 97,2 

14 159,5(Csp2-O) - 6,27 (H-13) 3,70 (H-18)  157,8 158,1 

15 118,2 (Csp2) - - 6,27 (H-13); 2,61 (H-10a); 

 6,22 (H-11);2,48 (H-10b) 

 117,1 117,4 

16 143,9 (Csp2) - 2,61 (H-10a); 

 2,48 (H-10b) 

1,62 (H-9)  143,0 143,1 

17 19,9 (CH3) 1,28 5,14 (H-3) 1,89 (H-4a) H-3 20,1 19 

18 56,4 (OCH3) 3,70 (s) - - H-13 56,5 55,9 
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Figura 91- Espectro de infravermelho de LT1 

 

 

Figura 92- Espectro de massas de alta resolução de LT1 no modo positivo 
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Figura 93- Espectro de RMN de 1H (CD3OD, 600 MHz) de LT1 

 

 

 

Figura 94- Expansão (a) do espectro de RMN de 1H (CD3OD, 600 MHz) de LT1 na região de δH 6,3 a 3,20.  
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Figura 95- Expansão (b) do espectro de RMN 1H (CD3OD, 600 MHz) de LT1 na região de δH 3,0 a 1,0. 

 

 

Figura 96- Espectro de RMN de 13C (CD3OD, 150 MHz) de LT1 
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Figura 97- Espectro de RMN-HSQC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT1 

 

 

Figura 98- Expansão (a) do espectro de RMN-HSQC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT1 
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Figura 99- Espectro de RMN-HMBC (CD3OD, 600 X 150 MHz) de LT1 

 

 

Figura 100- Expansão (a) do espectro de RMN-HMBC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT1 
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Figura 101- Expansão (b) do espectro de RMN-HMBC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT1 

 

 

Figura 102- Espectro de RMN-COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de LT1 
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Figura 103- Expansão (a) do espectro de COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de LT1 

 

 

Figura 104- Espectro de RMN-NOESY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de LT1 
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Figura 105- Expansão de RMN-NOESY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de LT1 
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4.7 Determinação estrutural de LT2 

 

 A fração F4-F5 do extrato de MUB65, após fracionamento por Sephadex LH-20 e 

purificação por CLAE (C-18), resultou em 3,4 mg de um sólido (p.f  200,7oC; [α]20
D = +50,96o c 0,19; 

MeOH) de cor amarelada denominado LT2 (Fluxograma 5, p. 38) 

O espectro de massas de alta resolução (Figura 109, p.112), exibiu um íon correspondente 

a molécula protonada [M+H]+ em m/z  403,2501 sugerindo a fórmula molecular C24H35O5 (valor 

calculado m/z 403,2484; erro= 4,2 ppm). 

O espectro de infravermelho (Figura 108, p.112) mostrou uma banda larga em 2940 cm-1 

indicando a presença C-H sp3, uma banda intensa em 1713 cm-1 característica de carbonila (C=O) e 

uma banda larga em 1593 cm-1, atribuída a deformação axial C=C. Além disso, foram observadas duas 

bandas largas e fortes em 1266 e 1095, característicos de deformação axial C-O de éteres (PAVIA et 

al., 2010). 

O espectro de RMN de 1H [CD3OD, 600 MHz] (Figura 111, p.113) revelou a presença de 

um simpleto em δH 6,29 (H-13) relacionado a anel aromático, um multipleto em δH 5,18 (H-3) 

compatível com carbono metínico oxigenado (CH-O), e um singleto intenso em δH 3,72 (H-18), 

característico de hidrogênios de metoxila. A presença de vários hidrogênios metilênicos na faixa que 

varia entre δH 1,30 a 4,05 também foram observados, configurando ser um sistema polimetilênico 

semelhante ao encontrado no composto LT1. 

O espectro de RMN de 13C [CD3OD, 150 MHz] (Figura 113, p.114) mostrou 24 linhas 

espectrais, sendo um sinal referente a carbonila de éster em δC 170,9 (C-1), e 6 sinais de carbonos sp2 

correspondentes a um anel aromático em δC 157,5 (C-14); 156,3 (C-12); 140,6 (C-16); 119,8 (C-11); 

111,7 (C-15) e 99,5 (C-13). Este mesmo espectro de RMN 13C revelou 16 sinais de carbonos 

hibridizados sp3: 3 carbonos metínicos, em δC 36,6 (C-4’); 49,8 (C-2’); sendo 1 oxigenado em 74,1 (C-

3); 3 carbonos metílicos em δC 19,7 (C-17); 16,1 (C-6’); 22,6 (C-7’); 9 carbonos metilênicos em  δC 

33,6 (C-4); 21,9 (C-5); 23,9 (C-6); 27,2 (C-7); 25,3 (C-8); 27,9 (C-9); 27,8 (C-10); 19,7 (C-3’); sendo 

1 oxigenado em 74,8 (C-5’); 1 metoxila em 56,3 (C-18). 

Através do espectro de RMN-HSQC [CD3OD, 600 x 150 MHz] (Figura 115, p.115) foi 

possível correlacionar os sinais de carbonos metilênicos correspondente a um sistema macrolídeo aos 

seus respectivos sinais de hidrogênio. Confirmou a presença dos 9 sinais de carbonos metilênicos, 

sendo 7 sinais para carbonos ligados a hidrogênios diastereotópicos em δC 21,9 (C-5) → δH 1,69 (H-

5a)/ 1,40 (H-5b); δC 27,8 (C-9) → δH 1,66 (H-9a)/ 1,60 (H-9b); δC 23,9 (C-6) → δH 1,53 (H-6a)/ 1,30 

(H-6b); δC 33,6 (C-4) → δH 1,95 (H-4a)/ 1,63 (H-4b); δC 25,3 (C-8) → δH 1,50 (H-8a)/ 1,30 (H-8b); δC 

74,7 (C-5’) → δH 4,05 (H-5’a)/ 3,44 (H-5’b); δC 19,7 (C-3’) → δH 2,84 (H-3’a)/ 2,75 (H-3’b).  
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O espectro de RMN-HMBC [CD3OD, 600 x 150 MHz] 

(Figura 117, p.116) mostrou presença de um único sinal de simpleto de 

hidrogênio de carbono-sp2 metínico aromático em δH 6,29 (H-13) que 

correlacionou com os carbonos-sp2 não hidrogenados em δC 111,7 (C-

15); 119,8 (C-11); 156,3 (C-14); 157,5 (C-12) e 170,9 (C-1), indicando 

um padrão de substituição pentassubstituído. Também indicou que a 

metoxila está ligada ao anel aromático através da correlação em δH 3,72 

(H-18) com δC 156,3 (C-14). Observou-se também que os hidrogênios 

metilênicos em δH 2,60 (H-10) se correlacionam com os carbonos 

aromáticos C-15, C-11, C-16 e C-12. Com estas correlações, confirmou-se a estrutura parcial I a qual 

exibiu correlações correspondentes a lasiodiplodina. 

A expansão do espectro de HMBC na região de δH 5,4 a 2,4 (Figura 118, p.117) exibiu 

correlações dos hidrogênios diastereotópicos em: δH 4,05 (H-5’a) → δC 49,8 (C-2’); δH 3,44 (H-5’b) 

→ δC 16,1 (C-6’)/ 36,6 (C-4’); δH 2,84 (H-3’a) e 2,75 (H-3’b)→ δC 49,8 (C-2’)/36,6 (C-4’).  

De forma semelhante, expansão do espectro de HMBC (região 

de δH 4,0 a 1,0) (Figura 119, p.117) mostrou correlações dos pares de 

hidrogênios diastereotópicos  mencionados anteriormente: δH 4,05 (H-5’a)/ 

3,44 (H-5’b) → δC 109,4 (C-1’); δH 2,84 (H-3’a)/ 2,75 (H-3’b) → δC 111,7 

(C-15; 4J); 140,6 (C- 16); 156,3(C-12). Com essas informações, foi 

possível deduzir a presença de uma unidade chamada de xilocetal (Figura 

106, p. 108) (LIN et al., 2001), a qual encontra-se fundida ao anel 

aromático da lasiodiplodina nas posições C-11 e C-12.  

 

                        Figura 106- Sistema xilocetal 
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Além das correlações citadas anteriormente este sistema foi 

comprovado pela expansão do espectro de HMBC (região 1,7 a 0,5 ppm) 

(Figura 120, p.118) onde foi possível identificar que os hidrogênios 

metílicos em δH 1,49 (H-7’) e 1,05 (H-6’) se correlacionam com δC 49,8 (C-

2’). Além disso, o hidrogênio em δH 1,05 (H-6’) se correlaciona com δC 36,6 

(C-4’) e 74,7 (C-5’). 

Corroborando com a estrutura 

proposta o espectro de RMN-COSY (600 MHz x 600 MHz) mostrou 

correlações dos átomos de hidrogênios diastereotópicos 2H-5’ e 2H-3’ 

com os hidrogênios metínicos δH 2,00 (H-4’) e 2,05 (H-2’), 

respectivamente. Também mostrou correlação de H-2’ com H-4’ e deste 

com 1,05 (3H-6’). Além disto, a correlação dos hidrogênios 1,31 (3H-

17) com 5,18 (H-3) e deste com 2H-4’ (Figura 122, p.119). 

Uma expansão de COSY na região de δH 0,4 a 3,0 (Figura 

123, p.119) foi possível confirmar 

que o H-2’ se correlaciona com 

H-3’b e H-6’. Além disso, 

confirmamos que H-10 se 

correlaciona com H-9 e que 

ambos os hidrogênios diastereotópicos H-4a e H-4b se 

correlacionam. Outras correlações foram observadas, como o 

hidrogênio de centro estereogênico em H-3 se correlaciona com H-4b e H-17. 

O espectro de NOESY (Figura 125, p.120) revelou as seguintes correlações: H-2’ → H-

6’/H-7’, comprovando estarem na mesma face, ou seja estão cis entre si. 

Em estudos sobre a biossíntese de lasiodipodina (KASHIMA et al., 2009; XU et al., 2014) 

nos quais indicam que a configuração do carbono 3 é R-; e como não foi observado nenhum 

acoplamento entre o hidrogênio metílico (H-17) com os hidrogênios H-6’, H-7’, H-2’ sugere-se que 

eles estejam trans entre si. 
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Através dos dados interpretados acima, foi possível afirmar que este composto possui uma 

estrutura formada pela condensação da lasiodiplodina e o sistema xilocetal, o que torna-a inédita nesta 

espécie. Desta forma, o composto de fórmula molecular C24H34O5 (IDH=8), foi chamado de rel-11,12- 

(7’R*, 4’R*, 2’R*-tetrahidrofuro[1’, 2’] piranil)- lasiodiplodina. 

 

Figura 107- Estrutura de rel-11-12- (7’R*, 4’R*, 2’R*- tetrahidrofuro[1’,2’] piranil)- lasiodiplodina 
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Tabela 11- Dados de RMN de 1H e 13C (CD3OD) de LT2, incluindo correlações obtidas através de espectros de HSQC, 

HMBC e COSY 

LT2 (600 MHz, CD3OD) 

C δC δH (mult., JH-H) HMBC COSY 

2JCH 
3JCH 

1 170,9 (C=O) - H-13 - - 

3 74,1 (CH-O) 5,18  (2H; m.) H-17 H-5 H-17 

4 33,6 (CH2) a. a. 1,95 (m.) 
b. b. 1,63 (m.) 

- H-17 

H-17 

H-4b 

H-4a 

5 21,9 (CH2) a. a. 1,69 (m.) 

b. b. 1,40 (m.) 

- H-3 - 

6 23,9 (CH2) a. a. 1,53 (m.) 

b. b. 1,30 (m.) 

- - - 

7 27,2 (CH2) 1,52 (m.) - - - 

8 25,3 (CH2) a. a. 1,50 (m.) 

b. b. 1,30 (m.) 

- H-10 - 

9 27,8 (CH2) a. a. 1,66 (m.) 
b. b. 1,60 (m.) 

H-10 - - 

10 27,7 (CH2) 2,60 (m.) H-9; H-16 H-8; H-15; H-11 H-9 

11 119,8 (CSP
2) - - H-13; H-10 - 

12 157,5 (CSP
2) - H-13 - - 

13 99,5 (CHsp2) 6,29 (1H; s) - - H-18; H-10 

14 156,3 (CSP
2) - H-13 H-18; H-10 - 

15 111,7 (CSP
2) - - H-13; H-10 - 

16 140,6 (CSP
2) - H-10 H-3’a; H-3’b - 

17 19,7 (CH3) 1,31 (3H; d; 6,6 Hz) H-3 H-4 H-3 

18 56,3 (OCH3) 3,72 (3H; s) - H-14 - 

1’ 109,4 (CH-O) - H-7’ H-2’a  

2’ 49,8 (CHSP
3) 2,05 (m.) H-3’ H-7’ H-6’ 

3’ 19,7 (CH2) a. a. 2,84 (1H; dd; 16,2 Hz; 1,8Hz) 

b. b. 2,75 (1H; dd; 16,2 Hz; 1,8Hz) 

H-2’ 

H-2’ 

H-4’; H-1’; H-12 

H-4’; H-12  

H-2’ 

H-2’;  

4’ 36,6 (CHsp3) 2,00 (mult.) H-6’; H-5’b H-3’a; H-3’b - 

5’ 74,7 (CH2-O) a. a. 4,05 (2H; t; 8,4Hz) 

b. b. 3,44 (2H; t; 8,4Hz) 

 

H-4’ 

H-2’; H-1’ 

H-6’; H-1’ 

H-4’; H-5’b 

H-4’; H-5’a 

6’ 16,11 1,05 ( 3H; d; 6Hz) H-4’ H-2’; H-5’ - 

7’ 22,6 1,49 (s) H-1’ H-2’ - 
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Figura 108- Espectro de infravermelho de LT2 

 
 

Figura 109- Espectro de massas de alta resolução no modo positivo de LT2 
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Figura 110- Espectro de RMN de 1H (CD3OD, 600 MHz) de LT2 

 

 

 

Figura 111- Expansão (a) do espectro de RMN de 1H  (CD3OD, 600 MHz) de LT2 da região δH 3,0 a 7,0.  
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Figura 112- Expansão (b) do espectro de RMN de 1H (CD3OD, 600 MHz) de LT2 da região δH 0 a 3,0.  

 

 

Figura 113- Espectro de RMN de 13C (CD3OD, 600 MHz) de LT2 
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Figura 114- Espectro de RMN-HSQC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT2 

 

Figura 115-Expansão (a) do espectro de RMN-HSQC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT2 
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Figura 116- Expansão (b) do espectro de RMN-HSQC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT2 

 

 

Figura 117-Espectro de RMN-HMBC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT2 
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Figura 118-Expansão (a) do espectro de RMN-HMBC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT2 

 

 

Figura 119-Expansão (b) do espectro de RMN-HMBC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT2 

 



118 
 

Figura 120-Expansão (c) do espectro de RMN-HMBC (CD3OD, 600 x 150 MHz) de LT2 

 

 

Figura 121-Espectro de RMN-COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de LT2 
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Figura 122-Expansão (a) de espectro de RMN-COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de LT2 

 

 

Figura 123-Expansão (b) de espectro de RMN-COSY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de LT2 
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Figura 124- Espectro de RMN-NOESY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de LT2 

 

 

Figura 125- Expansão do espectro de RMN-NOESY (CD3OD, 600 x 600 MHz) de LT2 
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4.8 Teste citotóxico dos extratos de MUB58 e MUB65 

 

Três extratos foram testados frente a linhagem de célula de câncer colorretal HCT-116. Os 

extratos testados foram: extrato de MUB58 (Pseudofusicoccum stromaticum), extrato de micélio de 

MUB58 (Pseudofusicoccum stromaticum) e extrato de MUB65 (Lasiodiplodia theobromae). Os 

extratos foram submetidos ao ensaio do MTT utilizando concentrações de 5 e 50 μg/mL realizadas em 

duplicatas contra a célula HCT-116.  

Após 72h de tratamento o extrato de MUB 58 apresentou inibição de 75% do crescimento 

da célula HCT-116 em ambas concentrações de 5 e 50 μg/mL. O extrato de micélio de MUB58 inibiu 

apenas 22% do crescimento celular na concentração de 5 μg/mL e não apresentou resultado satisfatório 

na concentração de 50 μg/mL. O extrato de MUB65 na concentração de 5 μg/mL apresentou inibição 

em 23% de crescimento da célula HCT-116 e não foi registrada inibição na concentração de 50μg/mL, 

como é possível observar na figura abaixo. 

 

Figura 126- Resultados do teste citotóxico frente à célula HCT-116  

dos extratos de MUB58 e MUB65 

 

 

Tendo em vista que o extrato MUB58 foi o único extrato que inibiu 75% do crescimento 

da linhagem de célula HCT-116 foi determinado o IC50 (índice de crescimento de 50% da população).  

Para determinar o IC50 utilizou-se concentrações que variavam de 50 a 0,0032 μg/mL e 

com auxílio do Programa GraphPad Prism uma curva de concentração em log (μg/mL) versus efeito 

de inibição foi construída. Como resultado (Figura 127, p.122), encontrou-se que a concentração 

inibitória média foi de 10,40 μg/mL (intervalo de confiança de 95%). 
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Figura 127- Curva de concentração do extrato de MUB58 versus inibição de crescimento de células HCT-116 
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As três frações do extrato de MUB58 (F1-F5, F6-F10 e F11-F15) também foram testadas 

frente a linhagem de célula HCT-116 (Figura 128, p.122).  

 

Figura 128- Resultados dos testes citotóxicos realizados nas frações do extrato de MUB58 

 

 

A fração F1-F5 do extrato de MUB58 não apresentou resultados satisfatórios, inibindo 

apenas 2% do crescimento das células em concentração de 5 µg/mL e 8,5% para 50 µg/mL. A fração 

F6-F10 do extrato de MUB58, da qual isolou-se o composto FC1, também não apresentou resultados 

relevantes sendo capaz de inibir apenas 17% na concentração de 5 µg/mL e 45% na concentração de 

50 µg/mL. 

0 25 50 75 100

MUB58_F1-F5

MUB58_F6-F10

MUB58_F11-F15

Inibição de crescimento (%)

A
m

o
st

ra
s

TESTE DO MTT

50 µg/mL 5 µg/mL



123 
 

A partir da fração F11-F15, das quais foram isolados os compostos FC3 e FC4, apresentou 

resultados significativos com 66% de inibição na concentração de 5 µg/mL e 94% de inibição na 

concentração de 50 µg/mL. 

A partir desses resultados deduziu-se que a fração F11-F15 do extrato de MUB58 seja a 

fração mais promissora deste extrato e que provavelmente seja a fração que contém os metabólitos 

secundários responsáveis por estes resultados tão expressivos frente a linhagem de célula em estudo. 

Os seis metabólitos secundários isolados: FC1, FC2, FC3, FC4, LT1 e LT2 também foram 

testados frente esta linhagem de célula (Figura 129, p.124).  

O composto FC1 (Ciclo-L-Phe-D-Leu1-L-Leu2-L-Leu3-L-lle), isolado da fração F6-F10 do 

extrato de MUB58, não apresentou resultados expressivos frente a linhagem celular obtendo-se 2% de 

inibição celular na concentração de 5 µg/mL e 20% de crescimento celular em concentração de 50 

µg/mL. LI et al. (2004) relatou que seu epímero exibiu atividade inibitória contra linhagem de célula 

cancerígena hepatoma humano Bel- 7402. 

O composto FC2 (5-hidroxi-metilfurfural), isolado da fração F6-F10 do extrato de micélio 

de MUB58, também não apresentou resultados consideráveis, obtendo apenas 10% de inibição na 

concentração de µg/mL e 9% na concentração de 50 µg/mL.   

O composto FC3 (rotenolona), isolado da fração F11-F15 do extrato de MUB58, 

apresentou resultados expressivos. Na concentração de 5 µg/mL conseguiu inibir 66% do crescimento 

celular e em 50 µg/mL inibiu 75% das células. 

O composto FC4 (tefrosina), isolado da fração F11-F15 do extrato de MUB58, apresentou 

também resultados interessantes. Inibiu 68% das células na concentração de 5 µg/mL e impediu 67% 

do crescimento celular.  

O composto LT1 (lasiodiplodina), isolado da fração F4-F5 do extrato de MUB65, revelou 

inibição de 53% das células na concentração de 5 µg/mL e 96% de inibição celular na concentração de 

50 µg/mL. Este composto mostrou potencial atividade antileucêmica (LEE et al., 1982) quando isolado 

de Euphorbia splendens. Foi relatada atividade contra célula cancerígena ovariana A2780, com IC50 

igual a 1,7 µg/mL (5,8 µM), isolada da planta Cyphostemma greveana, típica da floresta de Madagascar 

(CAO et al., 2011). 

O composto LT2 (rel-11-12-7’R*-4’R*-2’R*-tetrahidrofuro[1’,2’]piranil-lasiodiplodina), 

isolado da fração F4-F5 do extrato de MUB65, mostrou inibição de 10% das células na concentração 

de 5 µg/mL e 8,5 % na concentração de 50 µg/mL. 
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Figura 129-  Resultados do teste citotóxico nas substâncias isoladas 

 

 

Como os metabólitos LT1, FC3 e FC4 apresentaram resultados significativos (tabela 12, 

p.125) frente a linhagem celular HCT-116 foi calculado o IC50 dessas amostras. O composto LT1, 

identificado como lasiodiplodina, apresentou atividade moderada com IC50 igual a 11,24 µg/mL 

(intervalo de confiança de 95%) onde a faixa de concentração de 1,684 a 74,99 µg/mL foi encontrada 

para a inibição de IC50. 

O composto FC3, identificado como rotenolona, apresentou uma atividade moderada frente 

a linhagem de células, com uma concentração inibitória média de 5,59 µg/mL (intervalo de confiança 

de 95%) onde a faixa de concentração de 2,480 a 12,64 µg/mL foi encontrada para a inibição de IC50. 

A literatura relata que rotenolona (Figura 57, p.74) mostrou atividade antiproliferativa moderada contra 

a célula de câncer de ovário A2780, além de outras linhagens tais como câncer de mama BT-549, 

câncer de próstata DU 145, câncer de pulmão NCI-H460 e câncer de colon HCC-2998. 

(HARINANTENAINA et al., 2010). Ao ser isolado da planta Indigofera spicata apresentou atividade 

citotóxica contra três linhagens de câncer: HT-29 (0,1 µg/mL); 697 (0,5 µg/mL) e Raji (2,4 µg/mL) 

(PÉREZ et al., 2013). 

O composto FC4, identificado como tefrosina (Figura 75, p.86), apresentou uma atividade 

significativa, onde gerou uma concentração inibitória média de 0,51 µg/mL (intervalo de confiança de 

95%) onde a faixa de concentração de 0,1968 a 1,325 µg/mL foi encontrada para a inibição de IC50. 

Ao ser isolado da planta Indigofera spicata apresentou atividade citotóxica moderada contra três 

linhagens de câncer: HT-29 (>10 µg/mL); 697 (9 µg/mL) e Raji (>10 µg/mL) (PÉREZ et al., 2013). 
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Os resultados encontrados para o composto tefrosina foram próximos ao da doxorrubicina 

que é o quimioterápico utilizado como controle positivo no teste citotóxico, e por isso pode-se dizer 

que a tefrosina é uma substância promissora para os efeitos inibitórios deste tipo de célula.  

 

Tabela 12- Resultados do IC50 dos compostos LT1, FC3 e FC4 

Compostos IC50 (µg/mL) 

LT1 (Lasiodiplodina) 11,24 (1,684 a 74,99) 

FC3 (Rotenolona) 5,59± (2,480 a 12,64) 

FC4 (Tefrosina) 0,51± (0,1968 a 1,325) 

Doxorrubicina 0,45 ± (0,3107 a 0,6710) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise de LCMS permitiu identificar sete metabólitos secundários no extrato de 

MUB58: djalonensona (C15H12O5); ácido multicólico (C11H14O6); 7-hidroxi-1-isocromanona; 3-ácido 

carboxílico-8-metoxicarbonila-1-hidroxi-9-oxo-9H-xantona (C16H10O7); O-sulfato de colina 

(C5H13NO4S), xantofusina (C8H8O4) e ciclo-Phe-Leu-Val-Leu-Leu (C32H51N5O5). 

A partir do extrato de acetato de etila de MUB58 foi possível isolar quatro substâncias: um 

ciclopentapeptídeo (FC1), chamado de ciclo-(L-Phe-D-Leu1-L-Leu2-L-Leu3-L-lle), inédito na 

literatura, o composto 5-hidroxi-metilfurfural (FC2), e os compostos rotenolona (FC3) e tefrosina 

(FC4), dois tipos de rotenóides, nunca relatados em fungos endofíticos. 

O extrato MUB58 demonstrou atividade inibitória de crescimento da célula HCT-116 igual 

ou maior a 75%, onde resultou em IC50 igual a 10,40 µg/mL.  

A fração F11-F15 do extrato MUB58 demonstrou ser a fração bioativa, e os compostos 

rotenolona (IC50 5,59 µg/mL) e tefrosina (IC50 0,51 µg/mL) isolados desta fração apresentaram também 

atividades significativas frente a linhagem celular, sugerindo serem os metabólitos secundários 

responsáveis pela atividade conferida tanto em extrato como na fração. 

Uma investigação do extrato MUB65 (Lasiodiplodia theobromae), por análise por LCMS, 

foi possível identificar alguns metabólitos secundários já isolados desta espécie, tais como: 4-

hidroximeleina; meleina; (3R,5R)-5-hidroxila-de-O-metil-lasiodiplodina ; (3R,5R)/(3R,5S)-

hidroxilasiodiplodina ou (3R,4S)-4-hidroxilasiodiplodina ou botriosfaeriodiplodina; 2,4,6-trimetiloct-

2-enoato, 1,2,6,8a-tetrahidro-7-hidroxi-1-8a-dimetil-6-oxo-2-naftalenila; (3R)-lasiodiplodina; 

lasiojasmonato A e lasiojasmonatos B ou C. 

Também a partir deste extrato foi possível isolar dois compostos sendo: lasiodiplodina 

(LT1), identificada previamente por LCMS e rel-11,12- (7’R*, 4’R*, 2’R*- tetrahidrofuro [1’,2’] 

piranil) - lasiodiplodina, assim chamado, um composto inédito na literatura. 

O extrato MUB65 não apresentou grandes efeitos inibitórios ao crescimento de HCT-116, 

embora um dos seus constituintes, lasiodiplodina (IC50 11,24 µg/mL), tenha demonstrado atividade 

moderada frente a linhagem celular em estudo.  
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6 ANEXOS 

 

Tabela 13- Tabela com metabólitos secundários já relatados na família Botryosphaeriaceae e do gênero Fusicoccum.  

            

Metabólitos secundários Fórmula 

molecular 

Nome Referência 

H

 

C20H32 5/8/5-triciclico (+)-

fusicocca-2,10(14)-

dieno 

KENMOKU et 

al., 2004 

O

CH3

H

HO
O

O
HO

OH OH

O

OH

 

C32H52O9 Fusicocina J KENMOKU et 

al., 2004 

 

H
 

C20H32 (+)-Isopimara-8,15-

dieno 

KENMOKU et 

al., 2004 

H H

 
 

C20H32 (+)-Filocladeno KENMOKU et 

al., 2004 

H

H

 
 

C20H32 (-)-

Sandaracopimaradi

eno 

KENMOKU et 

al., 2004 
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H

H

 
 

C20H32 (+)-pimara-

8(14),15-dieno 

 

KENMOKU et 

al., 2004 

H

H

 
 

C20H32 (+)-Kaureno KENMOKU et 

al., 2004 

 

O

CH3

H

HO O

O
HO

O OH

O

OH

H

H H

H

O

H
O

O

 

C36H56O12 Fusicocina A BURY et al., 

2013 

SASSA et al., 

2000 

 

 

H

HO
H

 

C20H32O Fusicoca-2,10(14)-

dieno-8β-ol 

SASSA et al., 

2000 

O

CH3

H

HO O

O
HO

OH OH

O

OH

H

H H

H

H
O

O

 
 

C34H54O11 3’-O-

deacetilfusicocina 

A 

BURY et al., 

2013 
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O

CH3

H

HO O

O
HO

O OH

O

OH

H

H H

H

H
OH

O

 

C34H54O11 19-O-de-

acetilfusicocina A 

BURY et al., 

2013 

H

HO

OHO

O

O

O
OH

OO O

O

 

C33H50O11 Cotilenina A SASSA et al., 

2000 

 

O

CH3

H

HO O

O
HO

O OH

O

O

H

H H

H

H
O

O

O

O

 

C38H58O13 12-O-acetil-

fusicocina 

BALLIO et al., 
1991 
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O

CH3

H

HO O

O
HO

OH O

O

O

H

H H

H

H
O

O

O

O

 

C38H58O13 12-O-acetil-

isofusicocina 

BALLIO et al., 
1991 

 

O

CH3

H

HO O

O
O

O O

O

O

H

H H

H

H
O

O

O

O

O

O

 

C42H62O15 Acetil-

isofusicocina 

BALLIO et al., 
1991 

 

H

HO

O

H

O

H

H
O

H

H

 
 

C25H36O4 Ofiobolina A CHAIN; 

MANTLE; 

MILBORROW; 
1971 

 

H

HO

O

H

O

H

H
OH

H

 
 

C25H38O4 Ofiobolina B CHAIN; 

MANTLE; 

MILBORROW; 
1971 

 
O

HO

O

O

 

C8H8O4 xantofusina BREINHOLT et 

al., 1995 
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O

OH

O O

 

C7H6O4 Patulina BREINHOLT et 

al., 1995 

 
O

HO

OHO

O
OH

 

C11H14O6 Ácido multicólico  BREINHOLT et 

al., 1995 

 

O

O
O

O
 

 

C10H12O4 Ácido carólico  BREINHOLT et 

al., 1995 

 

O

OOH

O

HO

 

C11H12O5 Estelationa BREINHOLT et 

al., 1995 

 

O

O

H

H OH

HO

H

H

 

C20H30O4 Brachialactona DE BOER; 

LEEUWEN; 2012 

 

H

H
H

O

O

 

C20H28O2 Hipoestenona DE BOER; 

LEEUWEN; 2012 

 

H

H

H
OH

H

HO

HO

 

C20H34O3 Ciclo-octationa DE BOER; 

LEEUWEN; 2012 
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NH

O

O

HO  

C7H9NO3 3-hidroxi-2-metoxi-5-

metilpiridina-2(1H)-

ona 

XIAO et al., 2014 

 

N
H

O

OH

O

OH

 

C12H23NO4 3-hidroxi-N-(1-

hidroxi-3-

metilpentan-2-il)-5-

oxo-hexanamida 

XIAO et al., 2014 

 

N
H

O

OH

O

OH

 

C12H23NO4 3-hidroxi-N-(1-

hidroxi-4-

metilpentan-2-il)-5-

oxo-hexanamida 

XIAO et al., 2014 

 
O

H

H3C

O
HO

O

 

C27H40O4 Picnoforina 

 

XIAO et al., 2014 

 

 

OOH

H
OH

H
HO

O OH

 

C20H16O6 Estenfiperilenola XIAO et al., 2014 
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O

OCH3

OH

O
HO

H

H

HO

 

C15H16O6 Altenuena 

 

XIAO et al., 2014 

 

 
 

H
N

N
H

O

H

O

O

OO  

C32H36N2O5 Chaetoglobosina C 

 

XIAO et al., 2014 

 

 

 

H
N

N
H

O

H

O

O

O
HO

 

C32H38N2O5 Chaetoglobosina F 

 

XIAO et al., 2014 

 

 

H3CO

OH
O

OH

CH3

OH

OH

 

C15H14O6 Altenusina XIAO et al., 2014 

 

 

H3CO

OH

CH3

OH

OH

 

C14H14O4 5´-metoxi-6-

metilbifenil-3,4,3´-

triol 

XIAO et al., 2014 
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O

O

HO

OH

OCH3

 

C15H12O5 Djalonensona XIAO et al., 2014 

 

 

O

O

HO

OH

OH

 
 

C14H10O5 Alternariol 

 

XIAO et al., 2014 

 

 

 

O

HO

OH

 
 

C9H10O3 7-hidroxi-1-

isocromanona 

XIAO et al., 2014 

 

 

O

HO

HO

HO

OH

O

HN

O

OH

OH

 

C43H79NO9 Cerebrosideo C XIAO et al., 2014 

 

 

O

OH

HO OH

HO

O  
 

C35H60O6 β-Sitosterol 

glicosilado 

XIAO et al., 2014 

 

 
H
N

O OH

 

C6H7NO2 5-(hidroximetil)-

1H-pirrole-2-

carbaldeído 

XIAO et al., 2014 
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O

O OH

 

C6H6O3 5-

hidroximetilfurfural 

XIAO et al., 2014 
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Tabela 14- Dados do espectro de RMN de 1H e de 13C (DMSO, 500 MHz) de ciclopentapeptídeo (Ciclo-L-Phe-L-Leu1-L-

Leu2-L-Leu3-L-lle) segundo LI, 2004. 

C δC δH HMBC COSY 

Phe     

1 171,6 (C)  - H-(15); 3 - 

2 52,7 (CH) 4,64 (ddd; 9 Hz; 8,5; 7,0Hz) H-3 H-(8) 

3 38,4 (CH2) a. 2,73 (dd; 13,5; 9,0 Hz) 

b. 2,91 (dd, 13,5; 7,0 Hz) 

H-2; aromatic 

H-2; aromatic 

H-2; 3b 

H-2; 3b 

4 137,3 (C)  H-aromatic; 3 - 

5 127,9 (CH) 7,18-7,23 H-aromatic; 3 - 

6 129,0 (CH) 7,18-7,23 H-aromatic - 

7 126,1 (CH) 7,18-7,23 H-aromatic - 

(8) NH 7,95 (d, 8,5 Hz) - H-2 

Leu1     

9 171,4 (C) - H-(22); 10; 11 - 

10 51,8 (CH) 4,17 (ddd; 7,5; 7,5; 6,5 Hz)  H-(15);11 H-(15) 

11 38,6 (CH2) 1,38 (m) H-10; 12;13;14 H-10; 12 

12 24,0 (CH) 1,33 (m) H-11; 13;14 H-11;13;14 

13 22,2 (CH3) 0,77 (d; 6,0 Hz) H-12; 14 H-12 

14 22,3 (CH3) 0,84 (d; 6,0 Hz) H-12; 13 H-12 

(15) NH 8,58 (d; 6,5 Hz) - H-10 

Leu2     

16 171,5 (C) - H-17; 18, (29) - 

17 51,9 (CH) 4,08 (ddd; 9,5; 8,0; 5,5 Hz) H-18 H-(22) 

18 39,9 (CH2) 1,51 (m) H-17; 19; 20; 21 H-17; 20; 21 

19 24,3 (CH) 1,60 (m) H-18; 20; 21 H-18; 20; 21 

20 20,7 (CH3) 0,79 (d; 6,0 Hz) H-18; 21 H-21 

21 23,0 (CH3) 0,88 (d; 6,0 Hz) H-20 H-20 

(22) NH 8,46 (d; 8,0 Hz) - H-17 

Leu3     

23 171,1 (C ) - H-(36); 24; 25 - 

24 52,1 (CH) 4,30 (ddd, 7,5; 7,5; 7,5 Hz) H-25; (29) H-(29) 

25 40,2 (CH2) 1,55 (m) H-26; 27; 28 H-24; 26 

26 24,5 (CH) 1,46 (m) H-25; 27;28 H-25; 27; 28 

27 22,5 (CH3) 0,88 (d; 6,0 Hz) H-26; 28 H-26 

28 22,2 (CH3) 0,91 (d; 6,0 Hz) H-27 H-26 

(29) NH 7,23 (d; 7,5 Hz) - H-24 

lle     

30 171,0 (C ) - - - 

31 62,8 (CH) 3,28 (dd; 8,0; 3,5 Hz) H-(36); 32 H-(36) 

32 33,0 (CH) 2,23 (m) H-33; 34; 35 H-31; 33; 35; (36) 

33 25,0 (CH2) a. 1,01 (m) 

b. 1,41 (m) 

H-32; 34; 35 

H-32; 34; 35 

H-33b; 34 

H-33a; 34 

34 9,8 (CH3) 0,78 (t; 7,5 Hz) H-33 H-33 

35 15,1 (CH3) 0,63 (d; 6,5 Hz) H-32; 33 H-32 

(36) NH 8,33 (d; 8,0 Hz) - H-31 
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Espectro de massas do pico 1 do extrato de MUB58: O-sulfato de colina (C5H13NO4S) 

 
 

Espectro de massas do pico 2 do extrato de MUB58: Não identificado 

 
 

Espectro de massas do pico 3 do extrato de MUB58: Não identificado 
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Espectro de massas do pico 4 do extrato de MUB58: Não identificado 

 
 

Espectro de massas do pico 5 do extrato de MUB58: xantofusina (C8H8O4) 

 
 

Espectro de massas do pico 6 do extrato de MUB58: 7-hidroxi-isocromanona (C9H10O3) 
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Espectro de massas do pico 7 do extrato de MUB58: Ácido multicólico (C11H14O6) 

 
 

Espectro de massas do pico 8 do extrato de MUB58: Djalonensona (C15H12O5) 

 
 

Espectro de massas do pico 9 do extrato de MUB58: 3-Ácido carboxílico-8-metoxi-carbonila-1-hidroxi-9-oxo-9H-

xantona (C16H10O7) 
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Espectro de massas do pico 10 do extrato de MUB58: rotenolona (C23H22O7) 

 
 

Espectro de massas do pico 11 do extrato de MUB58: tefrosina (C23H22O7)

 
 

Espectro de massas do pico 12 do extrato de MUB58: Ciclo-Phe-Leu-Val-Leu-Leu (C32H51N5O5) 
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Espectro de massas do pico 13 do extrato de MUB58: Ciclo L-Phe-D-Leu-L-Leu-L-Leu-L-lle 

 
 

Espectro de massas do pico 14 do extrato de MUB58: Não identificado 

 
 

Espectro de massas do pico 15 do extrato de MUB58: Não identificado 
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Espectro de massas do pico 16 do extrato de MUB58: Não identificado 

 
 

Espectro de massas do pico 1 do extrato de MUB65: Não identificado 

 
 

Espectro de massas do pico 2 do extrato de MUB65: Não identificado 

 



143 
 

 

Espectro de massas do pico 3 do extrato de MUB65: 4-hidroximeleina (C10H10O4) 

 

 

Espectro de massas do pico 4 do extrato de MUB65: Melina (C10H10O3) 

 
 

Espectro de massas do pico 5 do extrato de MUB65: Não identificado 
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Espectro de massas do pico 6 do extrato de MUB65: Não identificado 

 
 

Espectro de massas do pico 7 do extrato de MUB65: Não identificado 

 
 

Espectro de massas do pico 8 do extrato de MUB65: (3R, 5R)-5-hidroxi-de-O-metil-lasiodiplodina (C16H22O5) 
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Espectro de massas do pico 9 do extrato de MUB65: (3R,5R)/(3R,5S)-hidroxilasiodiplodina ou (3R,4S)-4-

hidroxilasiodiplodina ou botriosfaeriodiplodina (C17H24O5) 

 
 

Espectro de massas do pico 10 do extrato de MUB65: 2,4,6- trimetiloct-2-enoato, 1,2,6, 8a-tetrahidro-7-hidroxi-8a-

dimetil-6-oxo-2-naftalenila (C23H32O4) 

 
 

Espectro de massa do pico 11 do extrato de MUB65: (3R)-Lasiodiplodina (C17H24O4) 
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Espectro de massa do pico 12 do extrato de MUB65: Lasiojasmonato A (C19H28O5) 

  
 

Espetro de massas do pico 13 do extrato de MUB65: Lasiojasmonatos B e C (C26H40O7) 

 
 

Espectro de massa do pico 14 do extrato de MUB65: Não identificado 
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Espectro de massa do pico 15 do extrato de MUB65: LT2 (C24H34O5) 
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