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RESUMO 

Este trabalho descreve os resultados obtidos com a investigação química e farmacológica dos 

extratos etanólico e acetona das folhas de Acnistus arborescens cultivada no Núcleo de 

Estudos e Pesquisa em Agricultura Urbana (NEPAU) do Departamento de Agronomia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). As substâncias foram isoladas por meio de técnicas 

cromatográficas clássicas e de alta eficiência, e suas estruturas foram determinadas por meio 

de técnicas espectrométricas como EMAR, IV e RMN 1D e 2D, além de comparação com 

dados disponíveis na literatura. Este trabalho ainda descreve as atividades farmacológicas 

inerentes a esses metabólitos e a modificação estrutural do composto majoritário a fim de 

potencializar suas propriedades terapêuticas. Desta forma, obteve-se sete vitanolidos naturais, 

sendo quatro inéditos, e oito produtos de reação, bem como o desenvolvimento de um sistema 

de nanopartículas de -ciclodextrina-vitanolido. 

 

 

Palavras-Chave: Solanacea; Acnistus arborescens; vitanolido; citotoxicidade; 

nanopartículas. 

  



ABSTRACT 

 

This work describes the results of the chemical and pharmacological investigation of the 

ethanol and acetone extracts of Acnistus arborescens leaves grown in the Center for Studies 

and Research in Urban Agriculture (NEPAU), Department of Agronomy, Federal University 

of Ceará (UFC). The compounds were isolated by classic chromatography, and high 

performance chromatography liquid, and their structures were established by spectrometric 

techniques such as HRMS, IR and 1D and 2D NMR, and comparison with data available in 

the literature. In this work the pharmacological activities of the isolated compounds also are 

described. In addition the structural modification of the major compound in order to enhance 

its therapeutic properties, also is described. Thus, were obtained seven natural withanolides, 

of which four are unknown, eight reaction products, and the development of a nanoparticulate 

system -cyclodextrin-withanolide. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, o homem busca na natureza recursos para melhorar suas condições 

de saúde ou tratamento de suas doenças. Uma das formas mais utilizadas para isto é a utilização 

de plantas, quer seja como alimento ou como medicamentos. As plantas têm sido reconhecidas 

pela capacidade de produzir metabólitos secundários, muitas vezes, com elevado potencial de 

atividade biológica e/ou farmacológica (FARNSWORTH et al., 1985; LORENZI; MATOS, 

2008). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a medicinal tradicional é o conjunto 

de conhecimentos, capacidades e práticas baseadas em teorias, crenças e experiências típicas de 

cada cultura que são utilizadas para tratar doenças físicas ou mentais (OMS, 2013). 

Ainda segundo a OMS, a medicina tradicional é utilizada em todo o mundo por várias 

razões, desde a eficácia e confiabilidade de medicamentos oriundos de fontes naturais até a 

falta de acesso a outras formas de tratamento, fazendo com que aquela seja a única forma de 

tratamento acessível. De acordo com a Diretora-Geral da OMS, os medicamentos tradicionais 

de qualidade e segurança comprovadas, ajudam a garantir cuidados primários a milhões de 

pessoas no mundo inteiro (OMS, 2013).  

Os produtos naturais têm se mostrado como uma fonte de inovação na descoberta de 

novos fármacos sejam estes na sua forma original ou modificados estruturalmente - quando não 

se comportam como drogas efetivas (ROCHA et al., 2006). 

Em relação ao tratamento do câncer, vários medicamentos derivados de plantas têm sido 

descobertos como agentes quimioterápicos ou, quando o produto isolado não se mostra uma 

droga eficaz, ele pode fornecer um caminho adequado para conversão em um agente 

clinicamente útil. As plantas têm um histórico positivo nesse aspecto, como exemplo, os 

alcaloides da vinca, como a vimblastina e a vincristina e os taxanos como Taxol
®
, representam 

alguns dos compostos mais conhecidos isolados e/ou derivados de plantas (CRAGG; 

NEWMAN, 2007). 
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Nesse contexto destacam-se as plantas da família Solanaceae, muitas das quais têm sido 

usadas na medicina popular desde os tempos mais remotos devido às propriedades medicinais 

de seus compostos. De fato, os metabólitos secundários elaborados por plantas desta família, 

têm tido suas propriedades farmacológicas testadas continuamente, entre as quais destacam-se: 

citotóxicas, anti-inflamatória e antipirética (LORENZI; MATOS, 2008; RAY; GUPTA 1994).
 

Uma das espécies mais importantes pertencentes a essa família, é Acnistus arborescens. 

Trabalhos prévios, realizados pelo nosso grupo de pesquisa, com o extrato etanólico a partir das 

folhas de A. arborescens silvestre, relataram o isolamentos de muitos compostos, especialmente 

de vitanolidos, os quais mostraram relevante atividade citotóxica (ROCHA et al., 2006; 2012; 

VERAS et al., 2004; MAIA et al., 2010; 2012) 

Em virtude dos resultados farmacológicos obtidos anteriormente, resolveu-se cultivar A. 

arborescens no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Agricultura Urbana (NEPAU), do 

Departamento de Agronomia da Universidade Federal do Ceará. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através da 

investigação química de extratos a partir de A. arborescens cultivada. Em adição, os resultados 

farmacológicos obtidos com os metabólitos secundários isolados, bem como modificações 

estruturais do composto majoritário. 
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1.1 Considerações Botânicas 

 

A família Solanaceae apresenta cerca de 2.300 espécies distribuídas em 92 gêneros com 

ocorrência principalmente nas Américas do Sul e Central (AGRA; NURIT, 2005). 
 
Plantas da 

família Solanaceae são utilizadas na medicina popular, especialmente para o tratamento de 

asma e reumatismo, e por ter propriedades anti-inflamatórias e anti-piréticas (ROUMY et al., 

2010; CORDERO et al., 2009). Esta grande família é reconhecida por sua importância não só 

medicinal, mas também nos ramos alimentício e ornamental. Como exemplo, podemos citar as 

espécies Lycopersicon esculetum (tomate), Solanum tuberosum (batata), Capsicum frutense 

(pimenta malagueta), que são bastante utilizadas na alimentação humana, bem como 

Brugmansia cândida (saia branca), Petunia violácea (petúnia) e Solanum pseudocapsicum 

(peloteira), que são exemplos de plantas ornamentais (ALBUQUERQUE; VELAZQUEZ; 

VASCONCELOS-NETO, 2006).
 

Algumas espécies apresentam restrições ecológicas como Solanum inodorum que ocorre 

acima de 800 m e, no México, a Lycianthes monziniana, ocorre acima de 2000 m em florestas 

de pino-encino. Outras espécies apresentam-se em áreas restritas como Physalis tehuacanensis 

e Physalis queretaroensis (endêmicas do México), enquanto outras como Solanum americanum 

distribuem-se em praticamente todos os biomas terrestres. Esse fato pode ser atribuído à grande 

diversidade de espécies e de hábitos, se apresentando desde árvores, arbustos, ervas e lianas, às 

vezes semiepífitas (Markea e Juanulloa), ou ervas rizomáticas, quase acaules (Jaborosa), 

muitas vezes armadas (Acnistus, Grabowskia e Solanum) ou inermes (ALBUQUERQUE; 

VELAZQUEZ; VASCONCELOS-NETO, 2006). 

Entre os muitos gêneros de interesse científico pertencentes a esta família destaca-se o 

gênero Acnistus, representado por cerca de 60 espécies, o qual é reconhecido como sendo 

produtor de compostos biologicamente ativos, como os vitaesteróides ou vitanolidos. A. 

arborescens (L.) Schlecht é uma planta largamente encontrada nas Américas do Sul e Central 

(CARVALHO; COSTA; DUARTE, 2011). Vários compostos têm sido isolados desta espécie, 

como alcaloides, esteroides, flavonoides e terpenos (ALBUQUERQUE; VELAZQUEZ; 

VASCONCELOS-NETO, 2006). Dentro da classe dos esteroides destacam-se os vitanolidos 

(Figura 8), (VERAS et al., 2004; MAIA et al., 2012;2010). 
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  A. arborescens pode ser encontrada tanto na forma de arbusto, como de árvore 

de pequeno porte. É popularmente conhecida como esporão de galo falso, marianeira, ou 

simplesmente de mariana (NITTALA; LAVIE, 1981). 

 É bastante utilizada na medicina popular, como diurético, no tratamento de hemorroidas 

e afecções do fígado e baço. Mas seu principal uso, talvez seja, como auxiliar no tratamento de 

câncer (NITTALA; LAVIE, 1981a). 

 A planta pode se apresentar como arbusto de até 3 metros ou árvore regular de até 10 

metros de altura, com folhas simples (30 cm), flores brancas pendentes do tronco em cachos. 

Frutos pequenos (1 cm) com haste longa, macio, alaranjado quando maduro, com muitas 

sementes pequenas misturadas na polpa adocicada. Seus frutos são extremamente atrativos à 

fauna, especialmente aos pássaros (CORRÊA, 1984). As Figuras 1 e 2, mostram a planta em 

habitat natural (localidade de Pico Alto, Guaramiranga – CE) e em cultivo no NEPAU, 

respectivamente. 

Figura 1. Acnistus arborescens em seu habitat natural. Com destaque para os frutos (direita à cima) e flores 

(direita à baixo). 

 

Fonte: TAVARES, J. L. 
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Figura 2. Acnistus arborescens em viveiro. 

Fonte: Próprio autor. 
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2.0 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico no banco de dados origin-scifinder.cas.org 

de todos os artigos já publicados sobre a espécie Acnistus arborescens, no período entre 1965 a 

2016 (Gráfico 1), incluindo os trabalhos realizados com a planta (Gráfico 2), bem como com os 

constituintes isolados a partir desta (Figuras 4-8, páginas 28-30). 

 

Gráfico 1. Número de artigos publicados por ano de Acnistus arborescens. 

   

 

Entre 1965, ano do primeiro artigo publicado a respeito de A. arborescens, a 2013 

foram publicados um total de 27 artigos. Se fizermos uma média aritmética simples obteremos 

um resultado de quase dois trabalhos publicados por ano. Nota-se, contudo, que há um 

intervalo de vinte e sete anos sem nenhuma publicação. Porém, há um nítido aumento em 

relação ao número de artigos publicados a partir dos anos 2000, o que pode evidenciar a 

percepção, por parte dos pesquisadores, de que a espécie pode ser uma rica fonte de compostos 

de importância terapêutica.  
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Do total de artigos publicados, a maioria envolve estudos químicos e biológicos como 

mostra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Classificação dos trabalhos publicados sobre Acnistus arborescens. 

 

 

O elevado número de artigos relatando as potenciais atividades biológicas da planta 

como um todo, ou de seus constituintes químicos (14 dos 27 totais), ressaltam a importância da 

espécie. 

Os estudos biológicos envolvendo A. arborescens relatam a atividade da planta e de 

seus constituintes frente a vários micro-organismos patológicos. Chataing et al., 2012; Chataing 

et al., 2009 a;  Rocha et al., 2012; Rocha et al., 2006;  Minguzzi et al., 2011;  Roumy at al., 

2010; Cordero et al., 2009; Morantes et al., 2006 e Veras et al., 2004 a e 2004 b, descrevem 

atividade citotóxica. Kupchan et al., 1965 e Kupchan et al., 1969 relatam a atividade 

antitumoral da vitaferina A. Otsuka et al, 2010 descreve as propriedades psicoativas de 

vitanolidos de A. arborescens. Roumy et al., 2010, que já havia relatado atividade citotóxica, 

descreve os efeitos antifúngicos de vitanolidos isolados da planta. Chataing et al., 2009 b; 

Vieira et al., 2008; Cardona et al., 2005; Calderon et al., 2010 e Garavito et al., 2006 

descrevem as propriedades antiparasitária frente a protozoários causadores de Leishmaniose, 

Doença de Chagas e Malária. 
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Na Tabela 1 foi resumido as atividades descritas para os compostos isolados de A. 

arborescens. 

 

     

Tabela 1. Atividades biológicas por classe de compostos isolados de A. arborescens. 

Classe Atividades Descritas Referências 

Acnistinas Citotóxica 

 

Antiparasitária 

Chataing et al., 2012. 

Chataing  et al., 2009 a. 

Chataing et al., 2009 b. 

Vitafisalinas Citotóxica 

 

 

 

Antiparasitária 

Rocha et al., 2012. 

Rocha et al., 2006. 

Veras et al., 2004 a. 

Veras et al., 2004 b. 

Vieira et al., 2008. 

Vitanolidos Psicoativas 

Citotóxica 

 

 

 

Antifúngica 

Antitumoral 

Otsuka et al., 2010. 

Minguzzi et al., 2011. 

Roumy et al., 2010. 

Cordero et al., 2009. 

Minguzzi et al., 2002. 

Roumy et al., 2010. 

Kupchan et al., 1969. 

Kupchan et al., 1965. 

 

Os compostos isolados a partir de A. arborescens, bem como as respectivas classes aos 

quais pertencem, estão ilustrados nas Figuras 3 a 7, enquanto a Tabela 2, traz os autores 

responsáveis pelo isolamento destes.  
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Figura 3. Compostos isolados de A. arborescen, pertencentes à classe das acnistinas. 

 

Figura 4. Compostos isolados de A. arborescens, pertencentes à classe das vitafisalinas. 
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Figura 5. Compostos isolados de A. arborescens, pertencentes à classe dos vitanolidos. 

 

Figura 6. Compostos isolados de A. arborescens pertencentes à classe das ceramidas. 
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Figura 7. Compostos identificados no óleo essencial de A. arborescens. 

 

  

Tabela 2. Classes de compostos isolados de A. arborescens. 

Classe Compostos Referências 

Acnistinas 1-6 Chataing et al., 2012. 

Chataing  et al., 2009 a. 

Chataing et al., 2009 b. 

Usubillaga et al., 2005. 

Vitafisalinas 7-13 Maia et al., 2012. 

Veras et al., 2004 a. 

Veras et al., 2004 b. 

Vieira et al., 2008. 

Vitanolidos 14-23 Minguzzi et al., 2011. 

Roumy et al., 2010. 

Cordero et al., 2009. 

Minguzzi et al., 2002. 

Barata et al., 1970. 

Kupchan et al., 1969. 

Kupchan et al., 1965. 

Ceramidas 24 e 25 Maia et al., 2010 

Componentes de óleo essencial 26-35 Saavedra et al., 2008. 
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Dos trintas e cinco compostos relatados a partir de A. arborescens, quinze eram inéditos 

no momento da publicação do artigo. Sendo quatro vitafisalinas (compostos 7-10), seis 

vitanolidos (compostos 16-21), três acnistinas (compostos 1,5 e 6) e as duas ceramidas 

(compostos 24 e 25).  
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3.0 DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL 

 

Foram realizados dois extratos a partir das folhas de A. arborescens, um em acetona 

(2,4 Kg) e outro, em menor escala, utilizando etanol (280,0 g). O estudo químico do extrato 

acetona das folhas de A. arborescens, utilizando métodos convencionais de cromatografia em 

gel de sílica e cromatografia líquida de alta eficiência (ver experimental, página 124), culminou 

no isolamento e identificação de três vitanolidos (36, 38 e 39) e uma vitafisalina (37), enquanto, 

do extrato etanólico foram  isolados mais três vitanolidos (40-42) (Figura 9). As estruturas dos 

compostos obtidos foram determinadas através da interpretação de seus dados espectrais de 

RMN 
1
H e 

13
C, incluindo experimentos bidimensionais como COSY, HSQC, HMBC e 

NOESY, além de IV e EMAR. A confirmação final de suas estruturas foi realizada por 

comparação com dados de RMN e dados físicos disponíveis na literatura.  

 Vitanolidos são vitaesteroides de ocorrência natural com esqueleto ergostano de C28 

com C-26 e C-22, ou C-26 e C-23 oxidados de forma a promover a formação de δ-lactonas ou 

γ-lactonas, derivados do ácido 22/23-hidroxiergostan-26-oico. Normalmente o C-1 também é 

oxidado e forma uma cetona (CHEN; HE; QIU, 2011).  Vitanolido é o termo geral para a classe 

que anteriormente era conhecida como vitaesteroide, porém segundo Glotter (1991) o termo 

não ganhou muita popularidade. Os vitanolidos podem ser divididos em dois tipos com relação 

ao seu esqueleto base, em vitanolidos tipo A (que formam δ-lactonas) e vitanolidos tipo B (que 

formam γ-lactonas). Segundo Chen et al (2011), são isolados muito mais vitanolidos tipo A do 

que tipo B, por isso este grupo foi subdividido em dois novos sub-grupos: os que possuem 

esqueleto modificado (sub-grupo II) e os que não possuem esqueleto modificado (sub-grupo I), 

a Figura 8 mostra o esqueleto básico de um vitanolido e seu núcleo lactônico. 

As estruturas dos vitanolidos foram determinadas como sendo (20R,22R)-5β,6β-epoxi-

4β,20β-dihidróxi-1-oxo-vita-2,24-dienolido (vitanolido D) (36) [(ROUMY et al., 2010; 

CORDERO et al., 2009)], a (20R,22R)-5,6:18,20-diepóxi-3,18-dimetóxi-4-hidróxi-1-

oxo-vit-24-enolido (37) [(VERAS et al., 2004a; 2004b; MAIA et al., 2012)], o (20R,22R)-

5β,6β-epoxi-4β,20β-dihidróxi-2,3diidro-1-oxo-vita-2,24-dienolido (38) [(EASTWOOD et al., 

1980)] e o (20R,22R)-5β,6β-epoxi-4,-trihidróxi-1-oxo-vita-2,24-dienolido (39) 

[(MALDONADO et al., 2011; MISICO et al., 2002)].  
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Do extrato etanólico foram isolados os vitanolidos (20R,22R)-16α-acetóxi-6α-cloro-

4β,5β,20β-trihidróxi-1-oxo-vita-2,24-dienolido (40) [(NITALA et al., 1981b)], (20R,22R)- 6α-

cloro-4β,5β,20β-trihidróxi-1-oxo-vita-2,24-dienolido (41) [(NITALA et al., 1981b)] e 

(20R,22R)-16α-acetóxi-20-hidróxi-1-oxo-vita-2,5,24-trienolido (42) [CORDERO et al., 2009)]. 

Entre os compostos isolados, 37, 39, 40 e 42 estão sendo relatados pela primeira vez. 

 

Figura 8. Esqueleto básico de um vitaesteroide e seu núcleo lactônico. 

 

Além do isolamento e caracterização dos compostos 36-42, também está sendo relatado 

a modificação química do vitanolido D (36) (Figura 10). 
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Figura 9. Estruturas dos compostos (36 – 42) isolados de Acnistus arborescens    
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Figura 10. Estrutura dos derivados (43 - 50), obtidos a partir do vitanolido D. 
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3.1 Determinação Estrutural de 36 

 

O composto 36 foi obtido como um sólido branco com p.f. 250-255 ºC. e [α]
25

D  

+134,3667 (c 0.10, CHCl3-MeOH, 1:1). O seu espectro de massa de alta resolução (Figura 11) 

apresentou um pico em m/z 493,2595 [M+Na]
+
 compatível para a fórmula C28H38O6Na 

(Calculado para C28H38O6Na, 493,2561), o qual mostrou IDH = 10.  

Figura 11. EMAR, no modo positivo de 36. 

 

O espectro na região de absorção do infravermelho (Figura12) mostrou uma banda larga 

e intensa em 3413 cm
-1

, referente a deformação axial de ligação OH; uma banda fina e intensa 

em 1675 cm
-1

 referente a deformação axial de carbonila; uma banda em 1140 cm
-1

 referente a 

deformação axial de ligação C-O, além de bandas em 929 e 843 cm
-1

 referentes a deformação 

angular de C-O de epóxidos e uma banda fraca em 762 cm
-1

 referente a deformação fora do 

plano da ligação C-H de alcenos 1,2-dissubistituídos. 
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Figura 12. Espectro de absorção na região de infravermelho de 36. 

  

O espectro de RMN 
13

C apresentou 28 sinais espectrais, em acordo com a expectativa 

de obtermos um composto de natureza esteroidal. A análise comparativa dos espectros de RMN 

13
C e DEPT 135º (Figuras 13 e 14, respectivamente) permitiu identificar a presença de oito 

carbonos não hidrogenados, incluindo duas carbonilas em δC 202,9 (C-1) e 166,8 (C-26), sendo 

a última característica de δ-lactona conjugada, muito comum em vitanolidos. Também foram 

observados sinais referentes a nove carbonos metínicos, entre os quais quatro carbonos 

oxigenados: δC 60,4 (C-6), 70,7 (C-4), 145,3 (C-3), e 82,2 (C-22), além de sinais para seis 

carbonos metilênicos em  δC 60,4 (C-7), 21,4 (C-11), 40,1 (C-12), 24,5 (C-15), 21,9 (C-16) e 

32,0 (C-23) e cinco carbonos metílicos em δC 14,2 (C-18), 20,5 (C-19), 22,8 (C-21), 12,9 (C-

27) e 17,4 (C-28).
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Figura 13. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 36 

 

Figura 14. Espectro de RMN 
13

C, DEPT 135° (500 MHz, Piridina) de 36 
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A análise do espectro de RMN 
1
H (Figura 15) mostrou sinais correspondentes a dois 

hidrogênios olefínicos em δH 6,47 (d;1H J = 9,8Hz) e 7,25 (dd;1H  J =  6,3; 9,8Hz), referentes 

aos hidrogênios olefínicos 2 e 3, respectivamente, bem como um dupleto em δH 4,0 (d; 1H J = 

5,2Hz) referente ao hidrogênio 4, um simpleto largo em δH 3,26 (s 1H) para o hidrogênio 6 e 

4,40 (dd; 1H J = 3,1; 8,6Hz) para o hidrogênio 22, estes correspondentes a hidrogênios ligados 

a carbonos oxigenados (Roumy et al., 2010; Cordero et al., 2009).   

Figura 15. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 36 
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O espectro de RMN 
1
H apresentou ainda cinco simpletos, correspondentes a grupos 

metilas em δH 1,84 (3H-21), 1,41 (3H-19), 1,85 (3H-28), 1,94 (3H-27) e 1,10 (3H-18), os quais 

no espectro de RMN bidimensional – HSQC (Figura 16) mostraram conectividade com os 

sinais de carbono em δC 22,8 (C-21), 20,5 (C-19), 17,4 (C-28), 12,9 (C-27) e 14,2 (C-18), 

respectivamente.  

  

Figura 16. Espectro de RMN 
1
H - 

13
C, HSQC (500 MHz, Piridina) de 

36 
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Uma série de sinais para hidrogênios metínicos e metilênicos também foram 

evidenciados, conforme apresentados na Tabela 3 (Roumy et al., 2010; Cordero et al., 2009).  

A análise do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 
1
H-

13
C HMBC (Figura 

17), aliada aos dados descritos na literatura, permitiram atribuir as posições de vários 

substituintes como: δH 4,00 (H-4) correlacionando com os carbonos em δC 145,3 (C-3, 
2
J), 132,7 

(C-2), 48,8 (C-10) e 60,4 (C-6) e 7,25 (H-3) correlacionando com o carbono em δC 202,9 (C-1). 

Outras correlações importantes para a determinação final da estrutura de 36, foram as metilas 

em δH 1,85 (3H-28), 1,94 (3H-27) correlacionando com os carbonos em δC 149,9 (C-24) e 121,9 

(C-25), a Figura 18 ilustra as principais correlações observadas. 

Figura 17. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HMBC (500 MHz, Piridina) de 36 

 

Figura 18. Principais correlações a longa distância - HMBC de 36 
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A análise do espectro bidimensional de correlação homonuclear 
1
H-

1
H NOESY (Figura 

19) mostrou interação espacial entre as metilas 19 e 18 sugerindo que estes grupos estão β-

orientados, enquanto as interações entre H-4 e H-6 sugerem uma orientação β para o grupo 

hidroxila em C-4 e o epóxido em C-5/6, como mostra a literatura  (ROUMY et al., 2010; 

CORDERO et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nas informações descritas chegou-se a estrutura de 36, como sendo o 

vitanolido D, o qual já havia sido isolado da espécie em estudo (ROUMY et al., 2010; 

CORDERO et al., 2009). 

  

Figura 19. Espectro de RMN 
1
H-

1
H, NOESY (500 MHz, Piridina) de 36 e principais correlações 
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Tabela 3. Deslocamentos de 
13

C e 
1
H de 36 em comparação com a literatura 

# [C] 
a
 [C] 

b
CDCl3 [C] 

c
DMSO-d6 δH 

a
 

1 202,9 202,1 202,3 - 

2 132,7 132,3 131,8 6,47 (d J 9,8Hz) 

3 145,3 141,8 145,7 7,25 (dd J 6,3; 9,8Hz) 

4 70,7 69,9 69,1 4,0(d J 5,2Hz) 

5 64,8 63,9 63,7 - 

6 60,4 62,4 59,3 3,26 (s 1H) 

7 31,9 31,1 31,2 1,28 (m) 

8 30,0 29,2 29,3 1,65 (m) 

9 44,8 44,1 43,9 0,92 (m) 

10 48,8 47,7 47,7 - 

11 21,4 21,9 21,0 1,79-1,83 (m) 

12 40,1 39,7 40,0 1,26-2,20 (m) 

13 43,1 42,7 42,4 - 

14 55,4 56,5 56,2 1,84 (m) 

15 24,5 23,8 24,1 1,14-1,61 (m) 

16 21,9 21,9 21,8 1,41 (m) 

17 57,0 54,6 54,4 0,88 (m) 

18 14,2 13,5 13,7 1,10 (s 3H) 

19 20,5 17,3 16.4 1,41 (s 3H) 

20 75,1 75,0 74,4 - 

21 22,8 20,7 21,0 1,84 (s 3H) 

22 82,1 80,8 81,3 4,40(dd J 3,1; 8,6Hz) 

23 32,0 31,4 31,4 2,27-2,56 (m) 

24 149,9 148,8 150,9 - 

25 121,9 122,0 120,6 - 

26 166,8 166,0 166.3 - 

27 12,9 12,4 12,6 1,94 (s 3H) 

28 17,4 20,5 20,6 1,85 (s 3H) 

a – Piridina d-5; b – Cordero, Fitoterapia, 80, 364-368, 2009.; c –Roumy,  J.Nat.Prod., 73, 1313-1317, 

2010. 
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3.2 Determinação Estrutural de 37 

 

O composto 37 apresentou-se como um sólido branco com p.f. 280-282 ºC. e [α]
25

D  -

14,3333 (c 0.12, CHCl3-MeOH, 1:1). O espectro de massa de alta resolução (Figura 20), 

apresentou um pico correspondente ao aduto de sódio [M+Na]
+ 

em m/z 553,2794 (calculado 

para C30H42O8Na, 553,2772) indincando a fórmula molecular C30H42O8Na e consequentemente 

um IDH = 10.  

Figura 20. Espectro de EMAR, no modo positivo de 37 

 

O espectro na região do infravermelho (Figura 21), mostrou uma banda larga e intensa 

em 3370 cm
-1

 referente a deformação axial de ligação OH; bandas de intensidade forte e 

parcialmente sobrepostas em 1701 cm
-1

 característica de deformação axial da ligação C=O, 

uma banda fina de intensidade média em 1607 cm
-1

  indicando deformação axial de ligação 

C=C de olefinas, bandas entre 1222-1203 cm
-1

 características de deformação axial da ligação 

C-O de acetais, bandas entre 1190 e 1027 cm
-1

 características de deformação angular de ligação 

C-O e 915 e 841 cm
-1

  correspondentes a deformação angular da ligação C-O de epóxido 

(MAIA et al., 2012). 
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Figura 21. Espectro na região de Infravermelho de 37 

 

 O espectro de RMN 
13

C apresentou 30 sinais espectrais. A análise comparativa dos 

espectros de RMN 
13

C e DEPT 135º (Figuras 22 e 23, respectivamente) permitiu 

identificar a presença de oito carbonos não hidrogenados, incluindo dois carbonos de 

dupla ligação carbono-carbono (δC 149,0 C-24 e 122,3 C-25) e duas carbonilas, uma em δC 

209,8 (C-1) e outra em δC 166,3 (C-26), compatíveis com a presença de cetona e lactona 

respectivamente. Também foram observados sinais referentes a nove carbonos metínicos, entre 

os quais cinco carbonos oxigenados: δC 58,4 (C-6), 74,9 (C-4), 79,1 (C-3), 85,6 (C-22) e 108,5 

(C-18), este último característico de acetais muito comuns a vitafisalinas (VERAS et a., 2004; 

MAIA et al., 2012; 2010). Além destes, foram observados sinais para sete carbonos metilênicos 

e seis carbonos metílicos, entre eles dois oxigenados δC 56,7 (C-29) e 55,8 (C-30), inferidos a 

duas metoxilas (MAIA et al., 2012).
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Figura 22. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 37 

  

Figura 23. Espectro de RMN 
13

 C - DEPT 135° (500 MHz, Piridina) de 37 
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O espectro de RMN 
1
H (Figura 24) apresentou sinais em δH 3,98 (dd; J = 8,0 Hz; 3,3 

Hz), 3,95 (d; J = 3,3 Hz), 3,45 (sl 1H), 4,68 (s 1H) e 4,48(d; J = 2.9 Hz), correspondentes a 

hidrogênios oximetínicos, os quais no espectro de HSQC (Figura 25) mostraram correlação 

com os sinais de carbono em δC 79,1; 74,9; 58,4; 108,5 e 81,2 respectivamente. Este espectro 

também mostrou claramente seis singletos, correspondentes a grupos metilas em δH 1,47 (3H-

21), 1,72 (3H-19), 1,78 (3H-28), 1,94 (3H-27), 3,40 (3H-29) e 3,35 (3H-30), os quais no 

espectro de HSQC mostraram conectividade com os sinais de carbono em δC 21,5 (C-21), 15,7 

(C-19), 20,4 (C-28), 13,0 (C-27), 56,7 (C-29) e 55,8 (C-30), respectivamente. Outro sinal 

determinante foi o dupleto em δH 3,98 correlacionado ao sinal de carbono em δC 79,1 (C-3). Na 

tabela 4, são apresentados os dados de carbono e hidrogênio para o composto 37, que em 

comparação com dados previamente descritos, indicam que 37 se trata de uma vitafisalina 

(MAIA et al., 2012).  

Figura 24. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 37 
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Figura 25. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HSQC (500 MHZ, Piridina) de 37 

 

A análise do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 
1
H-

13
C HMBC (Figura 

26), aliada aos dados descritos na literatura permitiram atribuir as posições das metilas através 

das correlações entre δH 3,35 

(3H-30) com o carbono δC 

79,1 (C-3); δH 3,40 (3H-29) 

com o carbono δC 108,5 (C-

18);  δH 1,47 (3H-21) com o 

carbono δC 56,8 (C-17), δH 

1,78 (3H-28) com o carbono 

δC 166,3 (C-26) e δH 1,94 (3H-

27) com o carbono δC 166,3 

(C-26). Outras correlações 

importantes para a 

determinação final da 

estrutura de 37, foram δH 3,98 

(H-3) com o carbono δC 65,5 

(C-5), δH 3,22 (2H-2) com o  

  

Figura 26. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HMBC (500 MHz, Piridina) de 37 
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carbono δC 74,9 (C-4), δH 1,97 (H-8) com o carbono δC 58,4 (C-6) e δH 4,68 (H-18) com os 

carbonos δC 81,2 (C-20) e 56,7 (C-29) (MAIA et al., 2012). 
 

Figura 27. Principais correlações a longa distância de 37 

 

A estereoquímica relativa de 37 foi determinada através da análise do espectro 

bidimensional de correlação homonuclear 
1
H-

1
H NOESY que mostrou interação espacial entre 

H-3, H-4 e H-6 sugerindo que os grupos hidroxila e metoxila-3 estão β-orientados, enquanto as 

interações de H-18 e Me-19 e Me-21 e OMe-18, sugerem uma orientação α, como relatado na 

literatura (MAIA et al., 2012). 

 

  

 

 

Figura 28. Espectro de RMN 
1
H-

1
H, NOESY (500 MHz, Piridina) de 37 e principais correlações. 
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Baseando-se nos dados espectrométricos descritos anteriormente, foi possível concluir 

que 37 se trata de uma vitafisalina, nomeada (20R,22R)-5,6:18,20-diepóxi-3,18-

dimetóxi-4-hidróxi-1-oxo-vit-24-enolido, descrita pela primeira vez na literatura. 

Tabela 4. Deslocamentos de RMN de 
13

C e 
1
H e comparação com dados da Literatura de 37 

# [C] 
a
 [C] 

b
 Piridina d-5 δH 

a
 

1 209,8 209,9 - 

2 41,5 42,0 - 

3 79,2 77,2 3,02 (dd J 14,4 Hz;5,2 Hz) 

4 74,9 75,2 3,98 (dd J8,0 Hz;  3,3 Hz) 

5 65,5 65,4 3,95 (d J 3,3 Hz) 

6 58,4 58,5 - 

7 32,3 32,4 3,45 (sl 1H) 

8 31,5 31,5 1,47-2,29 (m) 

9 43,1 43,1 1,97 (m) 

10 51,4 51,4 1,42 (m) 

11 23,9 23,8 - 

12 35,2 35,2 1,58-2,06 (m) 

13 58,3 58,1 1,39-2,54 (m) 

14 57,2 56,9 - 

15 26,9 26,9 1,93 (m) 

16 26,4 26,3 1,15-1,58 (m) 

17 56,8 56,8 1,40-1,65 (m) 

18 108,7 107,1 1,12 (m) 

19 15,8 15,8 4,68 (s 1H) 

20 85,6 85,4 1,72 (s 3H) 

21 21,5 21,6 - 

22 81,2 81,3 1,47 (s 3H) 

23 31,7 31,7 4,48(d J 2.9 Hz) 

24 149,1 149,1 1,97-2,29 (m) 

25 122,3 122,3 - 

26 166,3 166,3 - 

27 13,0 13,0 - 

28 20,4 20,4 1,94 (s 3H) 

OMe 56,9 - 1,78 (s 3H) 

OMe 55,9 - 3,40 (s 3H) 

a – Piridina d-5; b – Maia, Helvetica Chimica Acta, 95, 1387-13-94, 2012.  
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 Para nos certificarmos de que o composto 37 era, de fato, um produto natural, e 

não um artefato originado pelo uso de metanol durante a partição líquido-líquido, uma vez que 

éteres metílicos oriundos de reação com o metanol usado durante as extrações são bastante 

conhecidos (Cao, et al., 2013), uma amostra do extrato bruto original (em acetona) foi 

submetido a uma análise por HPLC-EMAR e comparado a análise do composto isolado sob as 

mesmas condições (Figura 29). Como esperado, a presença do composto no extrato em acetona 

foi confirmada através do pico referente ao aduto de sódio (m/z 553,2824) e do pico 

relacionado à perda de metanol (m/z 499,2739). Desta forma, o composto 37 não se trata de um 

artefato.    

Figura 29. a) Cromatograma do extrato bruto em acetona. b) Cromatograma do composto 37. c) Espectro de 

EMAR do extrato bruto em acetona. d) Espectro de EMAR do composto 37. 

  

a 

b 

c 

d 
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3.3 Determinação Estrutural de 38 

 

O composto 38 foi obtido com um sólido branco de p.f. 270-273 ºC,  e [α]
25

D  -40,8222 

(c 0.15, CHCl3-MeOH, 1:1). O espectro de massa de alta resolução (Figura 30) apresentou um 

pico referente ao aduto de sódio [M+Na]
+ 

em m/z 495,2749 (Calculado para C28H40O6Na, 495, 

2717) condizente com a fórmula molecular C28H40O6Na e por consequência um IDH = 9.  

Figura 30. Espectro de EMAR, no modo positivo de 38 

 

O espectro de infravermelho (Figura 31) apresentou uma banda de absorção intensa e 

larga centrada em 3436 cm
-1

 referente a deformação axial da ligação OH; bandas intensas em 

1678  e 1706 cm
-1  

características de deformação axial de carbonila;  uma banda em 1139 cm
-1

 

referente a deformação axial de ligação C-O, assim como bandas em 945 e 843 cm
-1

 referentes 

a deformação angular da ligação C-O de epóxidos. 
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Figura 31. Espectro na região de Infravermelho de 38 

 

O espectro de RMN 
13

C (Figura 32) mostrou-se bastante semelhante ao do composto 

36, apresentando 28 sinais espectrais. A análise comparativa dos espectros de RMN 
13

C e 

DEPT 135º permitiu identificar a presença de oito carbonos não hidrogenados, entre os 

quais, duas carbonilas em δC 211,3 (C-1) e 167,0 (C-26), evidenciando novamente a 

presença de uma cetona e de uma lactona, respectivamente. Também foram observados 

sinais para sete carbonos metínicos, dos quais três eram oxigenados em δC 73,3 (C-4), 

57,5 (C-6) e 82,1 (C-22), sinais para oito carbonos metilênicos bem como sinais para cinco 

carbonos metílicos em δC 14,1 (C-18), 20,5 (C-19), 21,4 (C-21), 12,9 (C-27) e 15,6 (C-28). 
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Figura 32. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 38 

 

O espectro de RMN 
1
H (Figura 33) apresentou sinais para hidrogênios oximetínicos 

em δH 3,80 (sl), 3,20 (sl) e 4,41(d;  J = 12,18 Hz), os quais mostraram, pelo HSQC, 

conectividade com os carbonos em δC 73,3 (C-4), 57,5 (C-6) e 82,1 (C-22), respectivamente. 

Os simpletos para cinco metilas em δH 1,00 (3H-18), 1,70 (3H-19), 1,40 (3H-21), 1,95 (3H-27) 

e 1,82- (3H-28), os quais no espectro de RMN HSQC, mostraram conectividade com os sinais 

de carbonos em δC 14,1 (C-18), 20,5 (C-19), 21,4 (C-21), 12,9 (C-27) e 15,6 (C-28) Permitindo 

uma atribuição inequívoca destes grupos. Outro aspecto importante do espectro foi a ausência 

de sinais referentes a hidrogênios olefímicos presentes em 36, evidenciando a ausência da dupla 

ligação entre C-2 e C-3, e justificando o valor de C-1 (δC 211,13).  
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Figura 33. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 38 

 

A análise do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 
1
H-

13
C HMBC, aliados 

aos dados disponíveis na literatura permitiram determinar a estrutura final de 38 (Figura 34), 

através das correlações de δH 1,40 (3H-21) com os carbonos em δC 82,1 (C-22) e 75,1 (C-20); 

δH 1,00 (3H-18) com os carbonos em δC 57,2 (C-17), 55,4 (C-14), 43,2 (C-13) e 39,8 (C-12); δH 

1,70 (3H-19) com os carbonos em δC 67,2 (C-5), 51,2 (C-10 
2
J), 43,7 (C-9); δH 1,82 (3H-28) 

com os carbonos em δC 122,0 (C-25), 149,8 (C-24); δH 1,95 (3H-27) com os carbonos em δC 

122,0 (C-25), 149,8 (C-24) e 166,7 (C-26) e finalmente do sinal em δH 3,20 (H-6) com os 

carbonos δC 31,9 (C-7) e 29,9 (C-8). 

Figura 34. Principais correlações a longa distância – HMBC  de 38 
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A reunião dos dados espectrais anteriormente mencionados, bem como a comparação 

com dados da literatura, incluindo os dados do composto 36, permitiram atribuir a estrutura de 

38 como sendo o análogo hidrogenado do vitanolido D,  designado como 2,3-dihidrovitanolido 

D, isolado pela primeira vez de A. arborescens (EASTWOOD et al., 1980). 

 A Tabela 5 mostra os dados de carbono e hidrogênio do composto 38 em comparação 

ao composto 36. 
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Tabela 5. Dados de RMN de
 13

C e 
1
H de 36 e 38 

# [C] 
a
 [C] 

b 
Piridina-d5

 δH 
a
 

1 211,3 202,9 - 

2 32,2 132,7 1,35-2,70 (m) 

3 27,3 145,3 2,19 (m) 

4 73,3 70,7 3,80 (sl) 

5 67,6 64,8 - 

6 57,5 60,4 3,20 (sl) 

7 31,9 31,9 2,50-2,70 (m) 

8 29,9 30,0 1,55 (m) 

9 43,7 44,8 1,19 (m) 

10 51,2 48,8 - 

11 22,9 21,4 1,95-2,20 (m) 

12 39,8 40,1 1,30-2,00 (m) 

13 43,2 43,1 - 

14 55,4 55,4 1,97 (m) 

15 24,5 24,5 1,18-1,65 (m) 

16 21,8 21,9 1,82-2,20 (m) 

17 57,2 57,0 0,98 (m) 

18 14,1 14,2 1,00 (s 3H) 

19 20,5 20,5 1,70 (s 3H) 

20 75,1 75,1 - 

21 21,4 22,8 1,40 (s 3H) 

22 82,1 82,1 4,41(d J 12,18 Hz) 

23 32,2 32,0 1,35-2,70 (m) 

24 149,8 149,9 - 

25 122,0 121,9 - 

26 166,7 166,8 - 

27 12,9 12,9 1,95 (s 3H) 

28 15,5 17,4 1,82 (s 3H) 

a- Piridina d-5; b – composto 36. 
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3.4 Determinação Estrutural de 39 

 

O composto 39 se apresentou como um sólido branco com p.f. 180-183 °C e [α]
25

D  

34,9048 (c 0.14, CHCl3-MeOH, 1:1). Sua formula molecular C28H38O7 foi deduzida por EMAR 

(Figura 35), baseado no pico correspondente aduto de sódio [M+Na]
+ 

em m/z 509,2548 

(calculado para C28H38O7Na, 509,2510) o qual fornece um IDH = 10.  

Figura 35. Espectro de EMAR, no modo positivo de 39 

 

O espectro na região do infravermelho (Figura 36) apresentou uma banda larga, de 

intensidade forte em 3398 cm
-1

 referente à deformação axial da ligação OH; uma banda de 

intensidade forte em 1676 cm
-1

 indicando deformação axial de ligação C=O; bandas de 

intensidade média entre 1275 e 1133 cm
-1

 referentes a deformação axial da ligação C-O; bandas 

fracas em 1292 cm
-1

 referente a deformação axial da ligação C-O de epóxido, bem como 

bandas em 917 e 821 cm
-1

 referentes a deformação angular da ligação C-O confirmando a 

presença de epóxido, além de uma banda de intensidade fraca em 762 cm
-1 

referente a 

deformação angular fora do plano de alcenos 1,2-dissubstituídos. 
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Figura 36. Espectro na região de Infravermelho de 39 

 

O espectro de RMN 
13

C (Figura 37) apresentou 28 sinais espectrais sugerindo 

novamente uma natureza esteroidal para a molécula, a exemplo do mostrado nos compostos 36 

e 38. A análise comparativa dos espectros de RMN 
13

C e DEPT 135º (Figuras 37 e 38, 

respectivamente) permitiu identificar a presença de oito carbonos não hidrogenados, entre 

os quais, duas carbonilas em δC 202,8 (C-1) e 167,0 (C-26), referentes a uma cetona e 

uma lactona, respectivamente. Também foram observados sinais para dez carbonos 

metínicos, dos quais quatro eram oxigenados em δC 70,7 (C-4), 64,2 (C-6), 71,8 (C-16) e 

82,2 (C-22), sinais para cinco carbonos metilênicos bem como sinais para cinco carbonos 

metílicos. A Tabela 6 resume os dados do composto 39 em comparação com a literatura 

(MALDONADO et al., 2011). 
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Figura 37. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 39 

 

Figura 38. Espectro de RMN 
13

C - DEPT 135° (300 MHz, Piridina) de 39 
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O espectro de RMN 
1
H (Figura 38) apresentou dois sinais para hidrogênios olefínicos 

em δH 6,41 (dd; J = 9,8 Hz; 0,6 Hz) e 7,21 (dd; J = 9,8 Hz; 6,5 Hz), quatro sinais para 

hidrogênios ligados a carbonos oximetínicos em δH 4,02 (dd; J = 6,5 Hz; 2,5 Hz), 3,17 (sl 1H), 

5,07 (sl 1H) e 4,88 (dd; J = 12,7 Hz; 2,8 Hz), os quais mostraram pelo espectro de HSQC 

(Figura 40), conectividade com os carbonos em δC 70,7 (C-4), 60,3 (C-6), 71,8 (C-16) e 82,1 

(C-22) respectivamente. Os simpletos para cinco metilas em δH 1,06 (3H-18), 1,68 (3H-19), 

1,45 (3H-21), 1,84 (3H-27) e 1,82 (3H-28), os quais no espectro de HSQC, mostraram 

conectividade com os sinais de carbonos em δC 15,3 (C-18), 20,5 (C-19), 21,9 (C-21), 12,9 (C-

27) e 17,4 (C-28), permitindo a atribuição inequívoca dos sinais correspondentes aos grupos 

metilas. Os dupletos de dupletos em δH 6,41 e em 7,20 evidenciaram um sistema conjugado, 

envolvendo a carbonila na carbono-1 e a dupla ligação nos carbonos-2 e 3, a exemplo do que 

aconteceu no composto 36 (MALDONADO et al., 2011). 

  

Figura 39. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 39 
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Figura 40. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HSQC (500 MHz, Piridina) de 39 

 

A análise do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 
1
H-

13
C HMBC (Figura 

41), aliados aos dados 

disponíveis na literatura 

permitiram determinar a 

estrutura final de 39, através 

das correlações de δH 1,45 

(3H-21) com o carbono δC 

64,2 (C-17); δH 1,06 (3H-18) 

com o carbono δC 64,2 (C-17); 

δH 6,41 (H-2) com o carbono 

δC 70,7 (C-4); δH 3,17 (H-6) 

com o carbono δC 70,7 (C-4); 

δH 7,21 (H-3) com o carbono 

δC 64,8 (C-5); δH 1,50 (H-14) 

com o carbono δC 71,8 (C-16); 

e δH 5,07 (H-16) com o  

  

Figura 41. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HMBC ( 500 MHz, Piridina) de 39 
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carbono δC 79,1 (C-20) (MALDONADO et al., 2011).  

Figura 42. Principais correlações a longa distância - HMBC de 39 

 

A estereoquímica relativa de 39 foi determinada através da análise do espectro 

bidimensional de correlação homonuclear 
1
H-

1
H NOESY (Figura 43) que mostrou interação 

espacial dos hidrogênios H-4 e H-6, sugerindo que os grupos hidroxila e o epóxido, presentes 

nos carbonos C-4 e C-5/C-6, respectivamente, estão -orientados, bem como a interação 

espacial entre os hidrogênios H-16 e H-18, sugerindo que o grupo hidroxila do carbono C-16 

possui orientação .
 

  

 

  

Figura 43. Espectro de RMN 
1
H-

1
H, NOESY (500 MHz, Piridina) de 39 e principais correlações 
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A comparação dos dados espectrais acima mencionados com os dados disponíveis na 

literatura e do composto 36, permitiram atribuir a estrutura final de 39, como sendo o análogo 

hidroxilado do vitanolido D, 16-hidroxivitanolido D (MALDONADO et al., 2011). 

Tabela 6. Deslocamentos de RMN 
13

C e 
1
H de 39 em comparação com a Literatura e o composto 36 

# [C] 
a
 [C] 

b
 Piridina d-5 [C] 

c
 DMSO-d6 δH 

a
 

1 202,8 202,9 201,7 - 

2 132,7 132,7 131,2 6,41 (dd J 9,8 Hz; 0,6 Hz) 

3 145,7 145,3 145,2 7,21 (dd J 9,8 Hz; 6,5 Hz) 

4 70,7 70,7 68,6 4,02 (dd 6,5 Hz; 2,5 Hz) 

5 64,8 64,8 63,2 - 

6 60,3 60,4 58,7 3,17 (sl 1H) 

7 32,1 31,9 30,6 2,08-2,80 (m) 

8 32,0 30,0 28,4 1,39 (m) 

9 44,8 44,8 43,4 1,04 (m) 

10 48,8 48,8 47,2 - 

11 21,6 21,4 20,3 1,45-1,95 (m) 

12 40,4 40,1 39,1 1,40-1,97 (m) 

13 44,4 43,1 42,3 - 

14 54,6 55,4 53,2 1,50 (m) 

15 29,5 24,5 36,9 1,63 (m) 

16 71,8 21,9 71,7 5,07 (sl 1H) 

17 64,2 57,0 56,2 1,95(d J 6,4 Hz) 

18 15,3 14,2 14,4 1,06 (s 3H) 

19 20,5 20,5 16,1 1,68 (s 3H) 

20 79,1 75,1 76,8 - 

21 21,9 22,8 20,4 1,45 (s 3H) 

22 82,1 82,1 78,9 4,88 (dd J 12,7 Hz; 2,8 Hz) 

23 37,5 32,0 40,9 1,82-1,84 (m) 

24 150,6 149,9 69,6 - 

25 124,1 121,9 43,9 - 

26 167,0 166,8 174,6 - 

27 12,9 12,9 8,6 1,84 (s 3H) 

28 17,4 17,4 28,5 1,82 (s 3H) 

a- Piridina d-5; b – composto 36; c – Maldonado, Steroids, 76, 724,728, 2011. 
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3.5 Determinação Estrutural de 40 

O composto 40 apresentou-se como um sólido branco com p.f. 189-191°C e [α]
25

D  28,4000 

(c 0.12, CHCl3-MeOH, 1:1). Sua formula molecular C30H41O8 foi deduzida por EMAR (Figura 

44), baseado no pico referente ao aduto de sódio [M+Na]
+ 

em m/z 587,2373 (calculado para 

C30H41O8ClNa, 587.2382) fornecendo um IDH = 10. O padrão de isotopia do espectro de massa 

de alta resolução indica a presença de um átomo de cloro na molécula. 

Figura 44. Espectro de EMAR, no modo positivo de 40 

 

O espectro na região do infravermelho (Figura 45) apresentou uma banda larga, de 

intensidade forte em 3422 cm-1 indicando deformação axial da ligação OH; uma banda forte 

em 1679 cm-1 característica de deformação axial de ligação C=O; bandas finas de intensidade 

média entre 1242 e 1133 cm-1 referentes a deformação axial da ligação C-O; uma banda fraca 

em 741 cm-1, indicando deformação da ligação C-Cl; além de uma banda de intensidade fraca 

em 760 cm-1 referente a deformação angular fora do plano de alcenos 1,2-dissubstituídos. 
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Figura 45. Espectro na região de Infravermelho de 40. 

 

O espectro de RMN de 
13

C (Figura 46) apresentou 30 linhas espectrais. A exemplo 

do que foi mostrado para os composto 36, e 39, o espectro apresenta dois sistemas de 

carbonilas conjugadas, sendo uma cetona em C-1 (δC 200,1) e uma lactona em C-26 (δC 

165,9). A diferença consiste em um novo sinal para carbonila em δC 170,4, indicativa de 

éster alifático.  A análise comparativa dos espectros de RMN 13
C e DEPT-135 (Figuras 46 

e 47, respectivamente), permitiu identificar sete carbonos não hidrogenados, sendo dois 

oxigenados em δC 78,3 (C-5) e δC 74,7 (C-20) e dois sinais, em δC 149,1 (C-24) e δC 122,3 

(C-25) referentes a dupla ligação tetrassubstituída. Pôde-se ainda observar cinco sinais para 

carbonos metilênicos δC 39,5 (C-7), δC 22,5 (C-11), δC 39,3 (C-12), δC 34,1 (C-15) e δC 

31,2 (C-23), bem como seis sinais para carbonos metílicos em δC 15,1 (C-18), δC 10,1 

(C-19), δC 20,7 (C-21), δC 12,7 (C-27), δC 20,9 (C-28) e δC 21,5 (AcO-Me). (NITTALA 

et al, 1981b) 
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Figura 46. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 40 

 

Figura 47. Espectro de RMN 
13

C, DEPT 135° (300 MHz, Piridina) de 40 
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O espectro de RMN 
1
H (Figura 48) apresentou dois sinais para hidrogênios 

olefínicos em δH 6,49 (dd; J = 10,3 Hz; 2,0 Hz) e 6,02 (dd; J = 10,3 Hz; 1,5 Hz), três sinais 

para hidrogênios ligados a carbonos oximetínicos em δH 5,05 (t; J = 2.0 Hz), 5,42 (t; J = 7,0 

Hz), e 4,10 (dd; J = 12,9 Hz; 2,9 Hz), os quais mostraram, pelo HSQC (Figura 49), 

conectividade com os carbonos em δC 66,4 (C-4), 75,6 (C-16) e 80,6 (C-22) 

respectivamente. A análise do espectro revelou ainda simpletos para cinco metilas em δH 

0,84 (3H-18), 1,25 (3H-19), 1,25 (3H-21), 1,95 (3H-27) e 1,88 (3H-28) (NITTALA et al, 

1981b). 

Figura 48. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 40 

 



68 

 

Figura 49. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HSQC (500 MHz, Piridina) de 40 

 

A análise do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 
1
H-

13
C HMBC (Figura 

50), aliados aos dados 

disponíveis na literatura 

para compostos 

semelhantes permitiram 

determinar a estrutura 

final de 40, através das 

correlações de H-3 (δH 

6,49) com C-1 (δC 200,1) 

e C-4 (δC 66,4); H-16 (δH 

5,42) com os carbonos 

C-17 (δC 60,2), C-20 (δC 

74,7) e com carbonila 

em δC 170,4  

  

Figura 50. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HMBC (500 MHz, Piridina) de 40 
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evidenciando que o grupo acetil está na posição 16; bem como das metilas 3H-19 (δH 1,25) com 

os carbonos C-1 (δC 200,1), C-5 (δC 78,3) e C-9 (δC 45,8); 3H-18 (δH 0,84) com os carbonos C-

12 (δC 39,3) e 17 (δC 60,2); 3H-21 (δH 1,25) com os carbonos C-20 (δC 74,7) e C-22 (δC 80,6);  

3H-28 (δH 1,88) com os carbonos C-24 (δC 149,1) e C-25 (δC 122,3); e finalmente 3H-27 (δH 

1,95) com os carbonos C-25 (δC 122,3), C-26 (δC 165,9) e C-24 (δC 149,1), permitindo a 

atribuição inequívoca destes grupos.  

Figura 51. Principais correlações a longa distância – HMBC  de 40 

 

 

A estereoquímica relativa de 40 foi determinada através da análise do espectro 

bidimensional de correlação homonuclear 
1
H-

1
H NOESY (Figura 52) que mostrou interação 

espacial dos hidrogênios H-16 (δH 5,42) com as metilas 3H-18 (δH 0,84) e 3H-19 (δH 1,25), 

indicando que o grupo acetil está -orientado, bem como a interação espacial entre os 

hidrogênios H-8 (δH 1,67) e 3H-18. 
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Figura 52. Espectro de RMN 
1
H-

1
H, NOESY (500 MHz, Piridina) de 40 

 

 

A comparação dos dados espectrais acima mencionados com os dados disponíveis na 

literatura, permitiram atribuir a estrutura final de 40, como sendo o rel-(20R,22R)-16α-acetoxi-

6α-cloro-4β,5β,20-trihidroxi-1-oxo-vita-2,24-dienolido (NITTALA et al, 1981b). A presença 

de um átomo de cloro na molécula é atribuída a presença de NaCl na planta, como descreve 

Chen et al 2011.  
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Tabela 7. Deslocamentos de RMN 13C e 1H em comparação com a Literatura de 40 

# [C] 
a
 [C] 

b
 CDCl3 δH 

a
 

1 200.1 201,1 - 

2 127.9 127,7 6.02, dd (10.3, 1.5) 

3 143.0 143,1 6.49, dd (10.3, 2.0) 

4 66.4 66,3 5.05, t (2.0) 

5 78.3 78,3 - 

6 66.6 66,0 4.44, dd (11.9, 4.3) 

7 39.5 39,1 1.88, m; 2.29, m  

8 33.9 34,5 1.67, m 

9 45.8 45,7 1.37, m 

10 57.3 55,7 - 

11 22.5 22,5 0.95, m; 1.35, m 

12 39.3 39,2 1.35, m; 1.77, m 

13 44.0 43,1 - 

14 53.2 57,2 1.44, m 

15 34.1 23,5 1.60, dd (14.0, 6.3);1.83, dd (14.0, 6.0) 

16 75.6 21,9 5.42, t (7.0) 

17 60.2 54,4 1.95, m 

18 15.1 13,7 0.84, s 

19 10.1 9,9 1.25, s 

20 74.7 80,7 - 

21 20.7 20,6 1.25, s 

22 80.6 80,7 4.10, dd (12.9, 2.9) 

23 31.2 31,3 2.22, dd (17.5, 2.9) 2.50, t (17.5) 

24 149.1 149,3 - 

25 122.3 121,8 - 

26 165.9 165,6 - 

27 12.7 12,5 1.95, s 

28 20.9 20,5 1.88, s 

AcO 170,4 --- - 

AcO 21,5 --- 1.98, s 

 

  

a – Piridina d-5; Nittala, Phytochemistry, 20, 11, 2547-2552, 1981. 
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3.6 Determinação Estrutural de 41 

O composto 41 foi obtido como um sólido branco de p.f. 178-181 ºC. [α]
25

D  68,0606 (c 

0.11, CHCl3-MeOH 1:1). Sua fórmula molecular C28H39O6Cl foi deduzida por EMAR (Figura 

53) baseado no pico referente ao aduto de sódio m/z 529,2318 [M+Na]
+  

(Calculado para 

C28H39O6Cl, 529,2327) e forneceu um IDH = 9. Novamente o espectro de massa revela um 

padrão de isotopia condizente com um átomo de cloro presente na molécula (NITTALA et al., 

1981b).  

Figura 53. Espectro de EMAR, no modo positivo de 41 

 

O espectro na região de infravermelho (Figura 54) mostrou uma banda larga e intensa em 

3447 cm
-1 

indicando deformação axial da ligação OH; uma banda larga centrada em 1676 cm
-1

 

característica de deformação axial da ligação C=O; 1131 cm
-1

 de deformação axial de ligação 

C-O, além de uma banda fraca em 761 cm-1, indicando deformação angular fora do plano de 

alcenos 1,2-dissubstituídos e uma banda fraca e em 741 cm
-1

 referente a ligação C-Cl 

(NITTALA et al., 1981b). 
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Figura 54. Espectro na região de Infravermelho de 41 

 

O espectro de RMN de 
13

C (Figura 55) apresentou 28 linhas espectrais. Os cinco 

sinais correspondentes aos carbonos metílicos puderam ser observados, com deslocamentos 

químicos entre, aproximadamente, δC 10 e 20,5 ppm. A análise comparativa dos espectros de 

13
C com o DEPT-135° (Figuras 55 e 56, respectivamente), permitiu identificar a presença de 

duas carbonilas δC 201,9 (C-1) e 166,7 (C-26) a exemplo do que aconteceu nos compostos 36, 

38, e 40. A análise ainda revelou sinais em 149,7(C-24) e 121,9 (C-25), que foram atribuídos a 

uma dupla ligação tetrassubstituída. Dois outros sinais, em δC 79,9 (C-5) e 75,0 (C-20) 

correspondem a carbonos oxigenados, enquanto os sinais em δC 58,4 (C-10) e 43,5 (C-13) 

foram atribuídos a carbonos sp
3
 não hidrogenados (NITTALA et al., 1981b). 
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Figura 55. Espectro de RMN 
13

C (500 MHz, Piridina) de 41 

 

Figura 56. Espectro de RMN 13C, DEPT 135° (500 MHz, Piridina) de 41 
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O espectro de RMN 
1
H (Figura 57) apresentou dois sinais em δH 6,91 (d, J = 11,5 

Hz) e 6,23 ppm (d, J = 11,5 Hz). Além disso, foram observados três hidrogênios metínicos, em 

δH 5,40, 4,69 e 4,41 ppm, e cinco sinais correspondentes a hidrogênios metílicos, em δH 1,95 

(3H-27), 1,82 (3H-28), 1,60 (3H-19), 1,40 (3H-21) e 1,00 (3H-18). Através do espectro de 

1
H,

13
C-HSQC (Figura 58) e 

1
H,

13
C-HMBC (Figura 59), foi possível confirmar as posições dos 

substituintes. O sinal referente ao hidrogênio ligado ao carbono oxigenado em δH 4,69 (H-4) foi 

correlacionado, no espectro HSQC, com o carbono em δC 66,3 (C-4); e o sinal do hidrogênio 

em δH 5,40 (H-6) foi correlacionado com o carbono em δC 65,1 (C-6). A posição desses 

carbonos foi confirmada através do espectro de HMBC, o qual exibiu correlação do δH 4,69 (H-

4) com o carbono metínico em δC 65,1 (C-6) e o carbono não hidrogenado oxigenado em δC 

79,9 (C-5). A correlação a longa distância entre o hidrogênio olefínico H-3 (δH 6,91) e o 

carbono carbonílico em δC 201,9 (C-1), evidencia a presença do sistema conjugado entre a 

carbonila C-1 e a dupla ligação entre os carbonos C-2 e C-3 (NITTALA et al., 1981b).  

 

Figura 57. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 41 

 

Outras correlações importantes também podem ser destacadas a partir do espectro 

de HMBC (Figura 60), como as observadas entre os hidrogênios em δH 1,95 (3H-27) e 1,82 

(3H-28) com os carbonos em δC 149,7(C-24) e 121,9 (C-25);  δH 1,60 (3H-19) com os carbonos 

em δC 46,8 (C-9), 58,4 (C-10 
2
J) e 201,9(C-1); o hidrogênio δH 1,00 (3H-18) correlaciona com 

os carbonos em δC 55,9 (C-14) e 55,1 (C-17) (NITTALA et al., 1981b).  
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Figura 58. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HSQC (500 MHz, Piridina) de 41 

 

Figura 59. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HMBC (500 MHz, Piridina) de 41 
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Figura 60. Principais correlações a longa distância – HMBC  de 41 

 

 

A estereoquímica relativa de 41 foi obtida através da análise do espectro bidimensional 

de correlação homonuclear 
1
H-

1
H NOESY que mostrou a interação espacial entre os 

hidrogênios H-6 e H-9, indicando que o átomo de cloro no carbono C-6 está -orientado. As 

demais interações apresentadas pelo espectro coincidem com a rota biossintética apresentada 

por todas as outras moléculas apresentadas até o momento. 

 

Figura 61. Espectro de RMN 
1
H-

1
H, NOESY (500 MHz, Piridina) de 41 
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A comparação dos dados espectrais acima mencionados com os dados disponíveis na 

literatura (Tabela 8), permitiram concluir que o composto 41 se trata do rel-(20R,22R)-6α-

cloro-4β,5β,20-trihidroxi-1-oxo-vita-2,24-dienolido (NITTALA et al., 1981b). 

Tabela 8. Deslocamentos de RMN 
13

C e 
1
H de 41 em comparação com a Literatura. 

# [C] 
a
 [C] 

b
 CDCl3 δH 

a
 

1 201,9 201,1 - 

2 126,6 127,7 6,23(d J=11,5Hz) 

3 147,4 143,1 6,91(d J=11,5Hz) 

4 66,3 66,3 4,69 (m) 

5 79,9 78,3 - 

6 65,1 66,0 5,40 (m) 

7 40,0 39,1 2,29-1,86(m) 

8 35,1 34,5 1,66 (m) 

9 46,8 45,7 1,49 (m) 

10 58,4 55,7 - 

11 23,5 22,5 1,48-1,07(m) 

12 39,8 39,2 1,92-1,21(m) 

13 43,5 43,1 - 

14 55,9 57,2 0,93 (m) 

15 24,1 23,5 1,54-1,21(m) 

16 22,8 21,9 2,22-1,79(m) 

17 55,1 54,4 1,88 (m) 

18 14,5 13,7 1,00 (s) 

19 10,7 9,9 1,60 (s) 

20 75,0 80,7 - 

21 21,4 20,6 1,40 (s) 

22 82,1 80,7 4,41 (m) 

23 31,9 31,3 2,62-2,30(m) 

24 149,7 149,3 - 

25 121,9 121,8 - 

26 166,7 165,6 - 

27 12,9 12,5 1,95 (s) 

28 20,5 20,5 1,82 (s) 

a – Piridina d-5; b – Nitala, Phytochemistry, 20, 11, 2547-2552, 1981. 
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3.7 Determinação Estrutural de 42 

O composto 42 foi obtido como um sólido branco de p.f. 197-200 ºC. [α]
25

D  354,8000 

(c 0.02, CHCl3-MeOH 1:1). Sua fórmula molecular C30H40O6 foi deduzida por EMAR (Figura 

62) baseado no pico referente ao aduto com sódio m/z 519,2719 [M+Na]
+
 (calculado para 

C30H40O6Na, 519,2717) e forneceu um IDH = 10.  

Figura 62. Espectro de EMAR, no modo positivo de 42 

 

O espectro na região de infravermelho (Figura 63) mostrou uma banda larga e intensa em 

3422 cm
-1 

indicando deformação axial da ligação OH; uma banda larga centrada em 1707 cm
-1

 

característica de deformação axial da ligação C=O; uma banda forte e larga em 1662 cm
-1

, 

característica de deformação axial de alcenos substituídos; 1130 cm
-1

 de deformação axial de 

ligação C-O, além de uma banda fraca em 760 cm-1, indicando deformação angular fora do 

plano de alcenos 1,2-dissubstituídos (CORDERO et al., 2009). 
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Figura 63. Espectro na região de Infravermelho de 42 

 

A análise comparativa dos dados de RMN de 
13

C e 
1
H (Figuras 64 e 65, respectivamente) 

de 40 com os de 42 revelou várias semelhanças entre estes compostos, entanto, com diferenças 

significativas para os deslocamentos químicos relacionados com os anéis A e B. A perda de 

dois oxigênios e do átomo de cloro, observada a partir da fórmula molecular, sugeriu que as 

diferenças seriam de fato nesses anéis. Como observado, o desaparecimento dos sinais de 

carbono em δC 66,4, 78,3 e 66,6 relacionada com os carbonos oxigenados C-4 e C-5, e o 

clorado C-6, respectivamente, do composto 40, e o surgimento dos sinais em δC 33,9 (C-4), 

136,7 (C-5) e 124,9 (C-6) são compatíveis com um grupo metileno e um dupla ligação 

adicional carbono-carbono tri-substituída, respectivamente, em 42. O espectro de HMBC 

(Figura 65) exibiu correlações de longo alcance para os sinais de hidrogênio  δH 2,75 (H-4 α) 

com os carbonos δC 128,2 (C-2), 146,3 (C-3 ), 136,7 (C-5), 124,9 (C-6) e 51,1 (C-10), bem 

como para δH 5,49 (H-6), com os sinais de carbono δC 33,9 (C-4), 32,3 (C-8), 51,1 (C-10) 

evidenciando a  ligação dupla  C-6/ C-5. A estereoquímica relativa de 42 foi deduzida pela 

interpretação do espectro de correlação homonuclear 
1
H-H

1
-NOESY (Figura 66), que mostrou 

interação entre o hidrogênio diastereotópico H-4β (δH 3.23) com a Me-19 (δH 1,21). A 

configuração  atribuída para o grupo 16-AcO, como observado no composto 40, foi 

evidenciada pela interação de δH H-16 (δH 5.98) com a Me-18 (δH 1,16).  
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Figura 64. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 42 

 

Figura 65. Espectro de RMN 
1
H ( 300 MHz, Piridina) de 42 
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Figura 66. Espectro de 
1
H-

13
C, HMBC (500 MHz, Piridina) de 42 

 

Figura 67. Espectro de RMN 
1
H-

1
H, NOESY (500 MHz, Piridina) de 42 

 



83 

 

Figura 68. Principais correlações de 42 ( acima - HMBC; abaixo - NOESY) 

 

 

Dados da literatura revelam uma estrutura bastante similar à descrita acima, com a 

diferença básica na posição do grupo acetil (CORDERO et al., 2009). A junção da análise dos 

dados descritos com os da literatura (Tabela 9) indicam que o composto 43 (Figura 68) trata-se 

do rel- (20R, 22R) -16α-acetoxi-20-hidroxi-1-oxo-2,5,24-trienolido. 

Tabela 9. Deslocamentos de RMN de 42 em comparação com o composto 40 e com dados da Literatura 

# [C] 
a
 [C] 

b
 Piridina d-5 [C] 

c
 CDCl3 δH 

a
 

1 204.2 200.1 203,4 - 

2 128.2 127.9 127,9 6.02, dd (10.4, 2.3) 

3 146.3 143.0 145,2 6.73, ddd (9.9, 4.4, 2.3) 

4 33.9 66.4 33,3 2.75, dd (21.4, 4.4)/3.23, d (21.4) 

5 136.7 78.3 135,9 - 

6 124.9 66.6 124,3 5.49, d (4.2) 

7 31.2 39.5 31,6 1.58, m/1.85, m 

8 32.3 33.9 31,4 1.35 (m) 

9 43.6 45.8 41,5 1.84 (m) 

10 51.1 57.3 50,2 - 

11 23.9 22.5 30,4 1.56, m/2.47, m 

12 40.9 39.3 80,2 1.58, m/2.14, d (11.1) 

13 44.5 44.0 47,3 - 

14 54.6 53.2 55,3 1.44, m 

15 35.2 34.1 23,4 1.74, dd (13.4, 6.0)/1.95, m 

16 76.4 75.6 23,0 5.98, d (7.1) 
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17 60.9 60.2 53,3 1.97, d (6.6) 

18 15.3 15.1 9,8 1.16, s 

19 19.3 10.1 21,3 1.21, s 

20 74.9 74.7 74,8 - 

21 21.4 20.7 18,7 1.49, s 

22 82.5 80.6 80,2 4.44, dd (12.8, 2.8) 

23 32.3 31.2 30,0 2.41, d (17.0)/2.53, d (17.0) 

24 149.5 149.1 148,7 - 

25 122.4 122.3 122,0 - 

26 166.7 165.9 165,9 - 

27 12.9 12.7 20,5 1.91, s 

28 20.5 20.9 12,4 1.89, s 

AcO 170.7 170,4 170,1 - 

AcO 21.6 21,5 21,8 2.02, s 

a – Piridina d-5; b – Composto 40; c – Cordero, Fitoterapia, 80, 364-368, 2009. 
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4.0 MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS DE VITANOLIDO D (Composto 36) 

 

O composto 36 (vitanolido D), por ser o composto majoritário (ver experimental) e por 

ser o mais ativo dentre os metabólitos isolados, foi submetido a reações químicas a fim de se 

obter derivados com maiores potenciais farmacológicos, tanto in vivo como in vitro. 

 

4.1 Reação de Acetilação 

 

40,0 mg do composto de partida (vitanolido D) foram submetidos a uma reação de 

acetilação com anidrido acético e piridina na proporção de 2:1. Um sólido branco com ponto de 

fusão 260-261 °C e [α]
25

D  +132,600 (c 0,10, CHCl3) foi obtido por cromatografia de coluna 

sobre gel de sílica (Eastwood et al., 1980). 

O espectro de absorção na região do infravermelho do vitanolido acetilado (Figura 69) 

exibiu uma banda larga e centrada em 1740 cm
-1 

evidenciando um grupo carboxila. Seu 

espectro de Massa de Alta Resolução (Figura 70) confirma a proposta sugerida mostrando o 

pico referente ao aduto de sódio em m/z 535,2662 compatível com a fórmula C30H40O7Na 

[M+Na]
+
 (Calculado para C30H40O7Na, m/z 535,2666) . 

Figura 69. Espectro na região de Infravermelho de 43 
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Figura 70. Espectro de EMAR, no modo positivo de 43 

 

 

Como esperado, seu espectro de RMN 
1
H (Figura 71) mostrou-se bastante semelhante 

ao do composto 36, com a diferença essencial de um simpleto em  δH 2,05 referente a metila de 

um grupo acetoxila. 

Figura 71. Espectro de RMN 
1
H (500 MHz, CHCl3) de 43 
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A análise comparativa entre os espectros de RMN 
13

C (Figura 72) do produto isolado 

com o espectro de RMN 
13

C de 36, revelou como única o surgimento de sinais em δC 170,3 e 

δC 15,8 referente a um grupo acetoxila como previsto, corroborando com o espectro de RMN 

1
H. Na Figura 73, está exibida a equação da reação de acetilação de 36 para a produção do 

derivado 43.  

 

Figura 72. Espectro de RMN 
13

C (500 MHz, CHCl3) de 43 
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Figura 73. Estrutura final do Vitanolido D, do Vitanolido D Acetilado e proposta de mecanismo de acetilação 
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4.2 Abertura do epóxido em meio ácido 

 Para a reação de abertura de epóxido usou-se o mesmo procedimento 

experimental descrito por Nittala & Lavie 1982 e Lavie et al, 1966 (ou adaptado, quando 

necessário). Para isto utilizou-se meio ácido, mas com diferentes solventes: acetona, metanol e 

etanol. 100 mg de vitanolido D foram submetidos à reação de abertura de epóxido utilizando os 

solventes mencionados. 

Como produto de reação utilizando acetona como solvente, foi obtido uma resina 

amarelada (2,0 mg) com [α]
25

D 124,03 (c 0.10, CHCl3-MeOH, 1:1), através de cromatografia 

líquida de alta eficiência. 

Seu espectro de Massa de Alta Resolução (Figura 74) revelou um pico em m/z 511,2663 

referente ao aduto de sódio [M+Na]
+
 (calculado para C28H40O7Na, m/z 511,2666) indicando a 

fórmula molecular C28H40O7Na. 

Figura 74. Espectro de EMAR, no modo positivo de 44 

 

  

Seu espectro de RMN 
1
H (Figura 75) se revelou muito parecido com o do material de 

partida. A diferença consiste no surgimento de dois simpletos largos em δH 6,08 (1H) e em 6,43 

(1H) referentes a hidrogênios de hidroxila. 



90 

 

Figura 75. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 44 

 

 O espectro de RMN 
13

C (Figura 76) apresentou diferença apenas nos 

deslocamentos químicos de dois carbonos em relação ao composto inicial, C-5 e C-6, os quais 

apareceram em δC 80,2 e 68,3, em vez de δC 64,8 e 60,4 respectivamente.  A comparação com o 

espectro de RMN 
13

C DEPT 135° (Figura 77), mostra que o carbono em δC 80,2 é não 

hidrogenado, enquanto que δC 68,3 é um carbono oximetínico. A Figura 78 mostra o derivado 

obtido, um diol com estereoquímica trans.  

Figura 76. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 44 
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Figura 77. Espectro de RMN 
13

C, DEPT 135° (300 MHz, Piridina) de 44 

 

Figura 78.Estrutura final do Vitanolido D e do 5,6-dihidróxivitanolido D. 

 

 

A estereoquímica observada é explicada pelo fato de o ataque nucleofílico ocorrer na 

face oposta a do carbono 5, que possui maior caráter de carbocátion terciário. 

Utilizando metanol como solvente, obteve-se 12,9 mg de uma resina incolor de [α]
25

D 

234,13 (c 0.10, CHCl3-MeOH, 1:1) por meio de colunas cromatográficas sobre gel de sílica. 

O espectro de massa de alta resolução (Figura 79),apresentou um  pico referente ao 

aduto de sódio [M+Na]
+ 

em m/z 539,2980 (calculado para C30H44O7Na, m/z 539,2979), 

indicando a fórmula molecular C30H44O7Na. 
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Figura 79. Espectro de EMAR, no modo positivo de 45 

 

 

Seu espectro de RMN 
1
H (Figura 80) quando comparado ao do vitanolido D (Composto 

36) mostrou diferenças principais dois simpletos em δH 3,37 e 3,71 ambos referentes a duas 

metoxilas, e um simpleto largo em δH 5,05. 

Figura 80. Espectro de RMN 
1
H (500 MHz, Piridina) de 45 
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O espectro de RMN 
13

C (Figura 81) apresentou algumas diferenças básicas em relação 

ao composto de partida, como o sinal em δC 210,5 referente a uma carbonila, mais desprotegida 

em relação a carbonila do vitanolido D (Composto 36), bem como o surgimento do sinal em δC 

109,0 característico de um carbono acetálico e o surgimento de dois sinais em δC 56,9 e 60,5 

referentes a duas metoxilas. 

Figura 81. Espectro de RMN 
13

C (500 MHz, Piridina) de 45 

 

 A análise do espectro bidimensional de correlação heteronuclear 
1
H-

13
C HMBC 

(Figura 82), revelou a correlação do hidrogênio diretamente ligado ao carbono em δC 109,0 δH 

5,05 com as duas metoxilas em δC 56,9 e 60,5, a correlação do sinal em 6,45 (H-2) com o 

carbono em δC 55,4 (C-10) bem como a correlação do sinal da metila em δH 1,52 (3H-19) com 

o carbono em δC 210,5. Com isto, chegou-se a estrutura de 45, um vitanolido rearranjado. 
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De acordo com a literatura, a proposta mecanística para o produto isolado (Figura 83) 

passa por um rearranjo do anel A levando a formação de um anel de cinco membros com 

concomitante formação de um aldeído, seguido das etapas comuns de formação de acetais. O 

produto isolado foi, desta forma, caracterizado como sendo o derivado 5,5-dimetóxi-nor-

vitanolido D (LAVIE et al., 1966). 

Figura 82. Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HMBC (500 MHz, Piridina) de 45 
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Figura 83. Estrutura final do Vitanoido D e do 5,5-dimetóxi-nor-vitanolido D e Mecanismo de Reação 

 

   

As etapas subsequentes a formação do aldeído são as etapas clássicas da 

formação de acetais. 

Quando se utilizou etanol como solvente, obteve-se dois produtos finais. O 

primeiro (6,5 mg) uma resina incolor com [α]
25

D 40,2667 (c 0,10 CHCl3-MeOH, 1:1), 

obtida por meio de cromatografia líquida de alta eficiência. 

O espectro de Massa de Alta Resolução (Figura 84) apresentou um pico em m/z 

569,3305 referente ao aduto de sódio [M+Na]
+
 (calculado para C32H50O7Na, m/z 569,3449) 

indicando uma fórmula molecular C32H50O7Na. 
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Figura 84. Espectro de EMAR, no modo positivo de 46 

 

   

O espectro de RMN de 
1
H (Figura 85) mostrou-se bastante semelhante ao 

produto de reação descrito anteriormente. As únicas diferenças encontradas foram os 

surgimentos de duas metilas tripletos em δH 1,16 e 1,28, além de quatro quartetos em δH 

3,42 e 3,86; 3,95 e 4,05, os quais, pelo espectro de RMN 
13

C-HSQC (Figura 86), mostraram 

conectividade com os carbonos em δC 15,7 e 16,6, bem como com os carbonos em δC 65,9 e 

68,1, evidenciando um sistema de duas etoxilas. A ausência de sinais para hidrogênios 

olefínicos, sugere que a dupla ligação entre C-2/C-3 foi hidrogenada. 

Figura 85. Espectro de RMN 
1
H (500 MHz, Piridina) de 46 
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Figura 86.Espectro de RMN 
1
H-

13
C, HSQC (500 MHz, Piridina) de 46 

 

O espectro de RMN 
13

C (Figura 87) confirma a presença das etoxilas com os 

carbonos em δC 15,7 e 16,6, e 65,9 e 68,1, bem como a ausência da conjugação entre C-2/C-

3 com a carbonila C-1 (δC 218,2 em comparação com δC 210,5 do composto 45) O espectro 

de RMN 
13

C-HMBC (Figura 88), mostra as correlações do hidrogênio δH 5,24 (sl) com os 

carbonos δC 65,9 e 68,1, confirmando o rearranjo do anel A, a exemplo do que aconteceu 

com o composto 45. 
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Figura 87. Espectro de RMN 
13

C ( 500 MHz, Piridina) de 46 

 

Figura 88.Espectro de RMN 1H-13C, HMBC (500 MHz, Piridina) de 46 
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A proposta mecanística para a formação do produto 46 é bem semelhante a do 

composto 45 O fato dos grupos metilênicos das etoxilas estarem em ambientes 

magneticamente diferentes leva a separação dos grupos de spin desse sistema. A Figura 89 

mostra a estrutura final de 46.  

Figura 89. Estrutura final de  46 

 

  O segundo produto isolado foi um sólido amarelado (33,8 mg) com ponto de 

fusão 147,7-148,1 °C e [α]
25

D  +194,5000 (c 0,10, CHCl3-MeOH 1:1) obtido por 

cromatografia de coluna sobre gel de sílica.  

O espectro de EMAR (Figura 90) apresentou um pico referente ao aduto de sódio 

em m/z 539,2939 [M+Na]
+
 (calculado para C30H44O7Na, m/z 539,2979) indicando a fórmula 

molecular C30H44O7Na. 

Figura 90. Espectro de EMAR, no modo positivo de 47 
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Seu espectro de RMN 
1
H (Figura 91) mostrou-se bastante semelhante ao do 

composto de partida (vitanolido D, composto 36). As diferenças consistiram  no surgimento 

de um tripleto em δH 1,20 e um quarteto em δH 3,54, indicando a presença de um grupo 

etoxila, bem como a ausência de sinais para os hidrogênios olefínicos H-2 e H-3. 

Figura 91. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 47 

 

  O espectro de RMN 
13

C (Figura 92) comprovou a existência do grupo etoxila 

através dos sinais em δC 15,8 e 65,6 referentes a metila e ao carbono oximetilênico, 

respectivamente. Outra informação importante foi a desproteção da carbonila em C-1, que 

apareceu em δC 210,4 indicando uma adição nucleofílica da etoxila ao carbono  (C-3).  
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Figura 92. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 47 

 

  O conjunto dos dados espectrais acima descritos permitiu identificar o composto 

48 como sendo o derivado 3-etoxi-vitanolido D. A Figura 93reporta a estrutura final e a rota 

mecanística para a formação de 47.  
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Figura 93. Estruturas finais e proposto mecanística para a formação do composto 47 
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4.3 Abertura do epóxido em meio básico 

  Para a abertura do epóxido em meio básico utilizou-se a mesma metodologia 

com duas aminas (em excesso) diferentes, a isopropilamina e a anilina, sempre com 

tetrahidrofurano como solvente. 

Utilizando-se anilina como base e THF como solvente, 105 mg de vitanolido D 

foram utilizados para a purificação um produto final. 

O composto isolado (10,0 mg) se revelou  como um sólido branco com ponto de 

fusão 243,7-244,2 °C e [α]
25

D  +114,1333 (c 0,10, CHCl3-MeOH 1:1) obtido por 

cromatografia líquida de alta eficiência, a comparação do seu espectro de RMN 
1
H (Figura 

94) com o do vitanolido D (Composto 36),revelou que as principais diferenças consistem na 

ausência de sinais para os hidrogênios olefínicos H-2 e H-3, bem como o surgimento de 

sinais aromáticos e de um multipleto em δH 3,08 e de um simpleto largo em δH 7,89 

referente ao grupo NH. 

Figura 94. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 48 
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O espectro de RMN 
13

C (Figura 95), também revelou a ausência de sinais para 

carbonos olefínicos corroborando com o espectro de RMN 
1
H. A carbonila do carbono C-1 

aparece mais desprotegida em relação ao vitanolido D (Composto 36) indicando uma 

adição nucleofílica em C-3. A análise do espectro de RMN 
13

C também mostrou sinais na 

região de compostos aromáticos, bem como o surgimento de um sinal para carbono 

metínico em δC 42,3 e a alteração de deslocamento químico para alguns carbonos em 

relação ao composto de partida.  

Figura 95. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 48 

 

Figura 96. Estrutura final de 48 
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A proposta mecanística para a formação de 48 é a mesma mostrada para o 

composto 47. 

Utilizando-se isopropilamina como base e THF como solvente, 105 mg de 

vitanolido D deram origem a dois produtos de reação que  foram isolados através de 

cromatografia líquida de alta eficiência. 

O primeiro mostrou-se como uma resina incolor (5,4 mg) com [α]
25

D  +19,9667 

(c 0,10, CHCl3-MeOH 1:1). Seu espectro de RMN 
1
H (Figura 97) em comparação ao do 

vitanolido D (Composto 36), revelou como diferença fundamental o surgimento de dois 

dupletos em δH 1,35 e δH 1,49 e de um multipleto em δH 3,78. 

Figura 97. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 49 

 

O espectro de RMN 
13

C (Figura 98) em comparação ao do vitanolido D 

(Composto 36) mostrou apenas diferenças nos deslocamentos químicos de alguns carbonos 

como δC 79,5 (C-5), δC 66,1 (C-4) e δC 60,8 (C-6), bem como o surgimento de um carbono 

metínico em δC 50,7 e de dois carbonos metílicos em δH 20,1 e 20,5. A junção dos dados 

acima mencionados leva a proposta de inserção da isopropilamina no carbono C-6 do 

epóxido (Figura 99). O fato das metilas do grupo isopropil da amina não estarem em 

ambientes magneticamente equivalentes leva a separação dos sistemas de spin. 
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Figura 98. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina) de 49 

 

Figura 99. Estrutura final de 49 

 

O mecanismo de formação segue a mesma linha básica de raciocínio para a 

abertura de epóxidos em meio básico. 

O segundo produto isolado apresentou-se como uma resina incolor (5,0 mg) de 

[α]
25

D  +34,1823 (c 0,10, CHCl3-MeOH 1:1). O espectro de RMN 
1
H (Figura 100), 

mostrou-se muito semelhante ao do composto 50, sendo a diferença básica, a ausência de 

sinais para os hidrogênios olefínicos H-2 e H-3. 
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Figura 100. Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, Piridina) de 50 

 

O espectro de RMN 
13

C (Figura 101), confirma a ausência da dupla ligação entre 

C-2/C-3 pela ausência de sinais na região de carbonos olefínicos e pela desproteção da 

carbonila em C-1 (δC 211,7), indicando a adição nucleofílica a C-3. 

Figura 101. Espectro de RMN 
13

C (300 MHz, Piridina ) de 50 
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O surgimento de sinais para metilas dupletos em δH 1,46 e de um multipleto em 

δH 3,69, bem como o surgimento de um sinal em δC 47,6 e de um em δC 20,7, a exemplo do 

aconteceu no composto 50, aliados a ausência de sinais olefínicos no referido composto, 

indicam que a isopropilamina foi adicionada ao carbono C-3 (Figura 102). 

Figura 102. Estrutura final de 50 
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5.0 ATIVIDADE BIOLÓGICA DOS COMPOSTOS ISOLADOS  

Conforme pode ser observado na Tabela 10, todos os compostos naturais foram testados 

in vitro contra 4 linhagens de células tumorais de humano. O composto 36 foi o mais ativo, 

apresentando atividade elevada para as linhagens tumorais leucemia, colo e glioblastoma, 

sendo moderadamente ativo contra a linhagem Pâncreas. Os compostos 37 e 39 foram 

moderadamente ativos contra as linhagens testadas. Os compostos obtidos a partir da 

modificação estrutural de 36 não apresentaram atividade citotóxica considerável.  

 O composto 36 também foi testado in vivo, porém, como mostra a Figura 103, ele não 

mostrou atividade satisfatória. Conclusões baseadas na observação sugerem que a falta de 

atividade pode estra relacionada com a baixa solubilidade do composto no meio utilizado. Para 

tentar sanar esse problema, foi realizada a síntese de nanopartículas a fim de que não houvesse 

necessidade de solubilizar o material no meio utilizado. 

 

Tabela 10. Atividade citotóxica (IC50) dos metabólitos naturais isolados de A. arborescens contra células tumorais 

de humano. 

Compostos HL-60 HCT-116 SF-268 PANC-1 

36 0,33±0,05 0,26±0,05 0,74±0,20 1,7±0,06 

37 3,42± 0,62 2,21± 0,45 2,69± 0,81 4,4± 0,35 

38 > 10 > 10 > 10 > 10 

39 2,16±0,58 3,16±0,62 7,99±1,38 > 10 

40 > 10 > 10 > 10 > 10 

41 > 10 > 10 > 10 > 10 

42 > 10 > 10 > 10 > 10 

WA 0.2±0.02 0.5±0.1 0.4±0.1 1.2±0.3 

Dox 0.03± 0.01 0.02± 0.01 0.3± 0.02 - 

                  WA: Withaferin A 

                   Dox: Doxorubicin 
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Os derivados reacionais não mostraram atividade citotóxica satisfatória, porém como 

mostra Chatterjee & Chakraborti, alguns vitanolidos, incluindo o vitanolido D, apresentam 

propriedades antimicrobianas, e dentre os compostos naturais e derivados, dois mostraram 

relevantes concentrações mínimas e bactericidas inibitórias (CIM e CBM, respectivamente), 

são eles: Os compostos 36 (vitanolido D) e 43 (vitanolido D acetilado).  A Tabela 11, mostra os 

valores de CIM e CBM frente a dois micro-organismos patogênicos, Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus epidermidis. Os gráficos 3 e 4 apresentam os resultados do vitanolido D 

acetilado sobre os biofilmes das duas espécies. 

 

Tabela 11. Resultado da atividade antimicrobiana de 36 e 43. 

Composto S. aureus S. epidermidis 

 CIM CBM CIM CBM 

Vitanolido D (36) 250 - 500 - 

Viatnolido D acetilado 

(43) 

31,2 31,2 15,5 31,2 

 

Gráfico 3. Atividade Antimicrobiana inibidora de biofilmes de S. aureus e S. epidermidis de 43 
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Figura 103. Resultado dos testes in vivo de 36 
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Gráfico 4. Atividade antimicrobiana de 43 sobre biofilmes pré-formados de S. aureus e S. epidermidis. 
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6.0 NANOPARTÍCULAS DE -CICLODEXTRINA-VITANOLIDO D 

 Como o vitanolido D (composto 36) não mostrou atividade in vivo, muito 

provavelmente por causa da solubilidade do composto no meio utilizado, a substância foi 

encapsulada com -ciclodextrina, a fim de solucionar o problema de solubilidade. 

 Antes de realizar os testes farmacológicos foram realizados experimentos de 

caracterização por RMN, Infravermelho e UV-Vis. As figuras 104 e 105 mostram os resultados 

dos experimentos de RMN e de IV do sistema de nanopartículas. 

Figura 104. Espectro de RMN 
1
H (500 MHz, DMSO) do sistema nanopartícula 
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Figura 105. Espectros na região de Infravermelho de a) ciclodextrina b) nanopartícula c) 36 

 

 Através do Espectro de UV-Vis do vitanolido D, pôde-se calcular a eficiência de 

encapsulamento pela -ciclodextrina e chegou-se ao resultado de 1,42 mg de vitanolido D para 

cada 10,0 mg do sistema -ciclodextrina/vitanolido D. A Figura106, mostra a banda de Uv-Vis 

em 219 nm, enquanto a Figura 107 mostra a absorbância da nanopartícula em metanol. 

a 

b 

c 
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Figura 106. Bandas de absorção de UV-Vis de 36 

 

Figura 107. Bandas de absorção do sistema nanopartícula. A banda em 219 nm foi utilizada como referência. 
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O estudo de liberação do composto (Figura 108) também foi feito a fim de descobrir-se 

em quanto tempo o vitanolido D era liberado da nanopartícula. Para isso foram feitos 

comprimidos de vitanolido D e do sistema vitanolido D/nanopartícula e colocados em água sob 

agitação. Após intervalos regulares de tempo alíquotas de 5 mL eram retiradas e analisadas em 

HPLC. 

Figura 108. Gráfico de Liberação de Vitanolido D (36) pelo tempo 

 

 

 Nota-se pelo gráfico que o composto é de rápida liberação, após uma hora de agitação 

quase todo o vitanolido D presente, nos dois comprimidos, havia sido liberado, com o máximo 

de liberação em seis horas de análise. 

 Outro dado importante é que estudos in sílico, utilizando programas reconhecidos pela 

comunidade científica (Gaussian® e Marvin®), mostram que em todo o pH fisiológico o 

vitanolido D se mantém neutro, ou seja, ele não é protonado e nem desprotonado nos sistemas 

onde ele poderia atuar como fármaco, como mostra a Figura 109. 
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Figura 109. Gráfico e estruturas de 36 em diferentes pH's 
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7.0 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

7.1 Material Vegetal 

 

O presente trabalho tem o objetivo de contribuir para o estudo fitoquímico da planta 

Acnitus arborescens, pertencente à família Solanaceae, e coletada pelo Professor Edilberto 

Rocha Silveira na localidade de Pico Alto, no município de Guaramiranga – CE, em agosto de 

2006 e então cultivada no NEPAU, do Departamento de Agronomia da Universidade Federal 

do Ceará. 

 O material botânico foi identificado pelo Professor Edson de Paula Nunes, botânico do 

Herbário Prisco Bezerra, da Universidade Federal do Ceará, sob número de exsicata 34289. 

 

7.2 Métodos Cromatográficos 

 

7.2.1 Cromatografia em Coluna (CC) 

 

Para a separação e purificação dos compostos foram empregadas cromatografias de 

adsorção em gel de sílica 60 da Vetec (Ø μm 70-230 mesh (cromatografias gravitacionais). 

As cromatografias em camada delgada analítica (CCD) foram realizadas com gel de 

sílica 60, (Ø μm 5-40, Merck) com indicador de fluorescência na faixa de 254 m (F254), sobre 

cromatofolha de alumínio. As substâncias foram reveladas pela exposição em vapores de iodo, 

ou pela aspersão de uma solução de vanilina/ácido perclórico/EtOH, seguida de aquecimento 

em estufa ( 100 
o
C). 
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7.2.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

Para a purificação dos compostos foi também utilizado cromatografia líquida de alta 

eficiência realizada em um cromatógrafo da Shimadzu-UFLC com detector UV-Vis com 

arranjo de diodos modelo FTD-M20A empregando coluna semi-preparativa Phenomenex (C-

18, 250 x 10 mm), com partículas de 5µm e um cromatógrafo Shimadzu UFLC equipado com 

um detector UV-Vis com um arranjo de diodos modelo SPD-M20A. As separações foram feitas 

usando colunas XTerra® RP-18 analítica (3,5 x 5 mm, 10 µm) e semi-preparativa (4,6 x 250 

mm, 5 µm). 

 

7.3 Métodos Físicos 

 

Todos os espectros apresentados nesse trabalho foram obtidos em equipamentos 

pertencentes a Central Analítica do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica e do 

Centro Nordestino de Aplicação e Uso da Ressonância Magnética Nuclear (CENAUREMN), 

da Universidade Federal do Ceará. 

 

7.3.1 Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV) 

 

Os espectros no infravermelho foram registrados em espectrômetro da Perkin-Elmer, 

Spectrum 100 FTIR, equipado com assessório UATR.  

 

7.3.2 Espectrometria de Massa de Alta Resolução (EMAR) 

 

Os espectros de massa de alta resolução foram obtidos pela injeção direta das amostras 

em um espectrômetro LCMS-IT-TOF (225-07100-34) da SHIMADZU, equipado com fonte de 

ionização por electrospray e APCI. 
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7.3.3 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

Os espectros de RMN 
1
H e 

13
C, uni- e bidimensionais, foram obtidos em espectrômetro 

Bruker, modelo Avance DRX-500 (500 MHz para 
1
H e 125 MHz para 

13
C) ou Avance DRX-

300 (300 MHz para 
1
H e 75 MHz para 

13
C).  

Para a dissolução das amostras para a obtenção dos espectros foi utilizado solvente 

deuterado (piridina – C5D5N). Os deslocamentos químicos (δ) foram expressos em parte por 

milhão (ppm) e referenciados nos espectros de RMN 
1
H pelo pico do hidrogênio pertencente a 

fração não deuterada do solvente ( piridina – δH 8,47; 7,58; 7,22), e para os espectros de 
13

C 

pelos picos em δC 123,8; 135,9; 150,3 (Tabela Brucker). 

As multiplicidades das bandas para RMN 
1
H foram indicados segundo a 

convenção: s (simpleto), d (dupleto), dd (duplo dupleto), t (tripleto), q (quarteto), m 

(multipleto). 

O padrão de hidrogenação dos carbonos foi determinado através da utilização da 

técnica DEPT ( = 135º) e segundo convenção: carbono não-hidrogenado (C), carbono 

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

 

7.3.4 Rotação Específica 

 

Para a realização das medidas de rotação específica foi utilizado um polarímetro JASCO 

modelo P-2000, com lâmpada de I-W com filtro de 589nm. 

 

7.3.5 Ponto de Fusão 

  

Os pontos de fusão, não corrigidos, foram obtidos em um aparelho digital Marconi MA-

381. 
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7.4 Extração e Isolamento 

 

7.4.1 Preparação do Extrato em Acetona 

  

As folhas de A. arborescens (2,4 Kg) foram trituradas e secas e em seguida, extraídas 

através de maceração contínua com acetona (2 x 7,5 L) a temperatura ambiente. A solução 

resultante foi filtrada e destilada sob pressão reduzida em evaporador rotatório, resultando em 

134,7 g de extrato, (5,43% de rendimento). O extrato foi solubilizado em uma mistura de 

MeOH/H2O 6:4, e extraída com hexano, CH2Cl2 e AcOEt, resultando em 35,6, 67,8 e 19,7 g de 

extratos, respectivamente e denominadas de AAH, AAD e AAA (Fluxograma 1). 

Fluxograma 1. Rota esquemática da obtenção dos Extratos em acetona das folhas de A. arborescens. 
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7.4.1.1 Fracionamento Cromatográfico de AAD 

 

A fração AAD (67,8 g) foi submetida a cromatografia utilizando gel de sílica como fase 

estacionária e como fases móveis os eluentes hexano, hexano/ CH2Cl2 1:1, CH2Cl2, 

CH2Cl2/AcOEt 1:1 e AcOEt/MeOH 8:2, resultando em cinco frações de 600 mL cada (AADF1-

AADF5).  

Tabela 12. Descrição do gradiente de eluição do tratamento cromatográfico de AAD 

Eluente Fração Peso (g) 

Hexano AADF1 4,9 

hexano/ CH2Cl2 1:1 AADF2 21,9 

CH2Cl2 AADF3 14,7 

CH2Cl2/AcOEt 1:1 AADF4 10,1 

AcOEt/MeOH 8:2 AADF5 8,3 

Total  59,9 

 

 

7.4.1.2 Fracionamento de AADF2 

 

A fração AADF2 (21,9 g) foi recromatografada em sílica e eluida com hexano, hexano/ 

CH2Cl2 1:1, CH2Cl2, CH2Cl2/AcOEt 8:2, CH2Cl2/AcOEt 1:1, AcOEt e AcOEt/MeOH 1:1. Um 

total de 67 frações de 30 mL cada, foram coletadas e após monitoramento por CCD, reunidas 

em 7 frações (F1A-F7A). F6A (19,3 g), obtida por eluição com CH2Cl2/AcOEt 8:2, 

CH2Cl2/AcOEt 1:1 e AcOEt, foi lavada sucessivamente com acetona e apresentou um sólido 

branco, identificado como (20R,22R)-5β,6β-epoxi-4β,20β-dihidróxi-1-oxo-vita-2,24-dienolido 

(Vitanolido D). (36; 5,4 g). (Fluxograma 2) 
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Fluxograma 2. Rota esquemática da obtenção do Composto 36. 

 

7.4.1.3 Fracionamento Cromatográfico de AADF4 

 

AADF4 (10,1 g) foi recromatografada em gel de sílica como fase estacionária e como 

fase móvel os eluentes hexano, hexano/ CH2Cl2 1:1, CH2Cl2, CH2Cl2/AcOEt 1:1, AcOEt e 

AcOEt/MeOH 8:2, resultando em 6 frações de 500 mL cada (F1B-F6B).   

Tabela 13.Descrição do gradiente de eluição do tratamento cromatográfico de AADF4 

Eluente Fração Peso  

Hexano F1B 35,7 mg 

hexano/ CH2Cl2 1:1 F2B 9,9 mg 

CH2Cl2 F3B 15,7 mg 

CH2Cl2/AcOEt 1:1 F4B 318,3 mg 

AcOEt F5B 6,0 g 

AcOEt/MeOH 8:2 F6B 1,8 g 

Total  8,17 g 
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A fração F5B foi solubilizada em metanol e filtrada. O precipitado (5,4 g) foi novamente 

submetido a cromatografia empregando gel de sílica como fase estacionária e os eluentes 

CH2Cl2/AcOEt 1:1, CH2Cl2/AcOEt 3:7, CH2Cl2/AcOEt 1:9, AcOEt , AcOEt/MeOH 8:2, 

CH2Cl2/MeOH 8:2 e MeOH como fases móveis. 97 fracões de 8 mL cada foram coletadas. 

Após monitoramento por CCD foram reunidas em 4 frações (F1P-F4P). A fração F3P (obtidas por 

eluição com CH2Cl2/AcOEt 3:7 e 1:9) foi solubilizada em acetona, filtrada e analisadas por 

CLAE, num sistema de gradiente ACN/H2O(TFA 0,1%) variando de 45% a 80% de ACN em 

30 minutos (Figura 110). Foram coletados 4 picos, e o pico 4, com tempo de retenção em 7,88 

minutos foi novamente filtrado. O precipitado resultante apresentou-se puro, e identificado 

como sendo uma vitafisalina denominada (20R,22R)-5,6:18,20-diepóxi-3,18-dimetóxi-

4-hidróxi-1-oxo-vit-24-enolido. (37; 16,4 mg) (Fluxograma 3). 

Fluxograma 3. Rota esquemática da obtenção do Composto 37. 
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Figura 110. Cromatograma de Isolamento de 37. 

 

7.4.1.4 Fracionamento Cromatográfico de AADF3 

 

A fração AADF3 (14,7 g) foi recromatografada empregando gel de sílica como fase 

estacionária e como fase móvel os eluentes hexano, CH2Cl2, CH2Cl2/AcOEt 9:1, 

CH2Cl2/AcOEt 8:2 e CH2Cl2/MeOH 8:2, resultando em cinco frações de 30 mL cada (F1C-F5C).  

 

 

Tabela 14. Descrição do gradiente de eluição do tratamento cormatográfico de AADF3 

Eluente Fração Peso  

Hexano F1C 18,4 mg 

CH2Cl2 F2C 5,7 g 

CH2Cl2/AcOEt 9:1 F3C 2,8 g 

CH2Cl2/AcOEt 8:2 F4C 554,3 mg 

AcOEt/MeOH 8:2 F5C 814,4 mg 

Total  9,88 g 
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A fração F4C foi submetida a cromatogrfia utilizando gel de sílica como fase 

estacionária e como fase móvel os eluentes CH2Cl2, CH2Cl2/AcOEt 1:9, CH2Cl2/AcOEt 8:2, 

CH2Cl2/AcOEt 7:3, AcOEt. 181 frações de 8 mL cada foram coletadas e após monitoramento 

por CCD reunidas em 3 frações (F4C1-F4C3). A fração F4C2 (obtida por eluição com 

CH2Cl2/AcOEt 8:2 e CH2Cl2/AcOEt 7:3) foi analisada por CLAE. Um sistema isocrático 

MeOH/H2O 50-80% em 30 min (Figura 111) foi utilizado, e o pico coletado com tempo de 

retenção de 16,17 min apresentou-se puro.  E identificado com um vitanolido chamado de 

(20R,22R)-5β,6β-epoxi-4β,20β-dihidróxi-2,3diidro-1-oxo-vita-2,24-dienolido (38; 6,5 mg) 

(Fluxograma 4). 

Fluxograma 4. Rota esquemática da obtenção do Composto 38. 
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Figura 111. Cromatograma de Isolamento de 38. 

 

7.4.1.5 Fracionamento Cromatográfico do Líquido-Mãe de F5B 

 

O Líquido-Mãe da fração F5B foi recromatografado com gel de sílica como fase 

estacionária e como fase móvel os eluentes hexano, CH2Cl2, CH2Cl2/AcOEt 7:3, 

CH2Cl2/AcOEt 1:1, CH2Cl2/AcOEt 3:7, AcOEt e MeOH. 98 frações de 8 mL cada foram 

coletadas e após monitoramento por CCD, resultaram em 9 frações (F5B1-F5B9).F5A9 (obtida por 

eluição com AcOEt) foi analisada por CLAE em um sistema isocrático de MeOH/H2O 75-25% 

em 20 min (Figura 112). O pico com tempo de retenção de 3,49 min apresentou-se puro e 

identificado como mais um vitanolido (20R,22R)-5β,6β-epoxi-4,-trihidróxi-1-oxo-

vita-2,24-dienolido. (39; 20,0 mg) (Fluxograma 5). 
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Figura 112. Cromatograma de Isolamento de 39. 

 

7.4.2 Preparação do Extrato em Etanol 
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Fluxograma 5. Rota esquemática da obtenção do Composto 39. 
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Concomitante a esse trabalho, Tavares 2013 coletou outros 280,0 g de folhas de A. 

arborescens que foram extraídos com hexano e etanol (2 x 1,0 L). As soluções resultantes 

foram concentradas em evaporador rotatório resultando em 4,71 e 23,9 g dos respectivos 

extratos brutos, denomindados de AH e AE (Fluxograma 6). 

Fluxograma 6. Rota esquemática da obtenção dos Extratos em etanol das folhas de A. arborescens. 

 

7.4.2.1 Fracionamento de AED 

O extrato etanólico (23,9 g) foi solubilizado em uma mistura de MeOH/H2O 6:4 

extraído exaustivamente com CH2Cl2, fornecendo 11,3 g de material (AED). AED foi 

cromatografada empregando gel de sílica como fase estacionária e como fase móvel os eluentes 

CH2Cl2 e MeOH, resultando em duas frações (AED1-AED2).  

 

Tabela 15. Descrição do gradiente de eluição do tratamento cormatográfico de AED 

Eluente Fração Peso (g) 

CH2Cl2 AED1 4,20 

MeOH AED2 3,56 

Total  7,76 

 

7.4.2.2 Fracionamento de AED1 
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A fração AED1 (4,2 g) foi novamente cromatografada em gel de sílica como fase 

estacionária e CH2Cl2 e MEOH como fases móveis, resultando em mais duas frações (AED1’-

AED1’’).  

 

Tabela 16. Descrição do gradiente de eluição do tratamento cormatográfico de AED1 

Eluente Fração Peso (g) 

CH2Cl2 AED1’ 3,34 

MeOH AED2’ 0,61 

Total  3,95 

 

7.4.2.3 Fracionamento de AED1’ 

 

AED1’ (3,3 g) foi recromatografada em gel de sílica como fase estacionária e como fase 

móvel os eluentes hexano/ CH2Cl2 8:2, CH2Cl2, CH2Cl2/AcOEt 9:1, CH2Cl2/AcOEt 8:2, 

CH2Cl2/AcOEt 7:3 e MeOH. Seis frações foram coletadas (AED1’-1- AED1’-6).  

 

Tabela 17– Descrição do gradiente de eluição do tratamento cormatográfico de AED1’ 

Eluente Fração Peso (mg) 

hexano/CH2Cl2 8:2 AED1’-1 680,8 

CH2Cl2 AED1’-2 810,0 

CH2Cl2/AcOEt 9:1 AED1’3 654,6 

CH2Cl2/AcOEt 8:2 AED1’4 410,7 

CH2Cl2/AcOEt 7:3 AED1’5 297,1 

MeOH AED1’6 336,1 

Total  3.189,3 

 

7.4.2.4 Fracionamento de AED1’-3 
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A fração AED1’-2 (810,0 mg) foi analisada por CLAE em um sistema isocrático de 

MeOH/H2O 60-40% em 20 minutos (Figura 113). O pico com tempo de retenção de 4,80 min 

apresentou-se puro, identificado como o vitanolido rel-(20R,22R)-16α-acetoxi-6α-cloro-

4β,5β,20-trihidroxi-1-oxo-vita-2,24-dienolido (40; 5,8 mg). O pico com tempo de retenção de 

7,74 min, também apresentou-se puro identificado como sendo o vitanolido rel-(20R,22R)-6α-

cloro-4β,5β,20-trihidroxi-1-oxo-vita-2,24-dienolido (41; 14,9 mg). O pico com tempo de 

retenção de 14,06 min, também apresentou-se puro e foi identificado como  rel- (20R, 22R) -

16α-acetoxi-20-hidroxi-1-oxo-2,5,24-trienolido (42; 8,1 mg) (Fluxograma 7).   

 

Fluxograma 7. Rota esquemática da obtenção dos Compostos 40-42. 
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Figura 113.  Cromatograma de Isolamento de 41-43 
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7.5 Modificações Estruturais 

7.5.1 Reação de Acetilação 

40 mg de material foram introduzidos em um balão de fundo redondo com 0,5 mL de 

piridina e 1,0 mL de anidrido acético por seis horas ininterruptas a temperatura ambiente e 

sob agitação magnética. 

Passadas as seis horas a solução resultante  foi tratada com uma solução aquosa de 

ácido clorídrico 10% (10,0 mL ) para neutralizar o pH. Em seguida essa solução foi extraída 

três vezes consecutivas com 5,0 mL de diclorometano. 

A fase orgânica foi concentrada a pressão reduzida e o material obtido (30,0 mg) foi 

submetido à cromatografia sobre gel de sílica para purificação do produto final. Ao final do 

procedimento cormatográfico, foi obtido 19,5 mg de um sólido branco.  

7.5.2 Reação de Abertura de epóxido em meio ácido 

Em um balão de fundo redondo, 100 mg de vitanolido D foram inseridos com 30 mL 

de acetona e 0,5 mL de ácido sulfúrico. O sistema reacional ficou sob agitação magnética e 

refluxo a uma temperatura de 50 °C durante seis horas. 

Passadas as seis horas a solução resultante foi tratada com 10 mL de hidróxido de 

sódio 1% para neutralizar o pH e extraída com diclorometano (5 mL) por três vezes, e em 

seguida evaporada sob pressão reduzida. 

O material obtido foi submetido a cromatografia em coluna para purificação do 

produto final. 

Utilizando-se metanol em meio ácido, obteve-se 317,0 mg de material, o qual foi 

submetido a coluna cromatográfica com os eluentes CH2Cl2/AcOEt 7:3, CH2Cl2/AcOEt 1:1, 

CH2Cl2/AcOEt 3:7, CH2Cl2/AcOEt 9:1, AcOEt, AcOEt/MeOH 9,5:0,5 e MeOH, resultando 

em quatro frações após a análise por CCD (1R-4R). A fração 2R foi analisada por CLAE 

(Figura 114) e culminou no isolamento de uma resina incolor.  
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Figura 114. Cromatograma de isolamento de 44 

 

Utilizando-se etanol como solvente em meio ácido, o material obtido foi submetido a 

coluna cromatográfica com os eluentes Hex/AcOEt 1:1, Hex/AcOEt 3:7 e MeOH, resultando 

em cinco após a análise por CCD (1R2-5R2). A fração 1R2 apresentou-se como uma resina 

incolor pura e a fração 3R2 foi analisada por CLAE e culminou no isolamento de um sólido 

amarelado (Figura 115). 

 

Figura 115. Cromatograma de isolamento de 46 

 

 

7.5.3 Reação de Abertura de epóxido em meio básico 

 Em um balão de fundo redondo foram introduzidos 105,0 mg de vitanolido D 

juntamente com 1,0 mL de isopropilamina e 2,5 mL de THF. O sistema reacional ficou sob 

agitação magnética e refluxo a uma temperatura de 50°C durante duas horas. 
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 Decorridas as duas horas a solução resultante foi tratada com 0,2 mL de ácido 

clorídrico 10% para neutralizar o pH e extraída com diclorometano (5 mL) por três vezes, e 

em seguida evaporada sob pressão reduzida. 

 O material obtido  foi submetido a cromatografia em gel de sílica com os eluentes 

Hex/AcOEt 9:1, Hex/AcOEt 7:3, Hex/AcOEt 1:1, Hex/AcOEt 3:7, AcOEt 100% e MeOH 

100%. Após análise por CCD o material coletado foi reunido, dando origem a cinco frações 

(1R3-5R3). A fração 3R3 foi analisada por CLAE e deu origem a dois produtos isolados (P1 e 

P3) (Figura 116).   

  

Figura 116. Cromatograma de isolamento de 49 e 50 

 

 

Utilizando anilina como base, o material obtido foi submetido a cromatografia em gel 

de sílica com os eluentes Hex/AcOEt 9:1, Hex/AcOEt 7:3, Hex/AcOEt 1:1, Hex/AcOEt 3:7, 

AcOEt 100%, AcOEt/MeOH 8:2 e MeOH 100%, culminando em doze frações reunidas (1R4-

12R4). A fração 9R4 foi analisada por CLAE e culminou no isolamento de um sólido branco 

(P1) (Figura 117).  

 



139 

 

Figura 117. Cromatograma de isolamento de 48 
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7.6 Estudo das Nanopartículas de -Ciclodextrina-Vitanolido D 

7.6.1 Síntese das Nanopartículas de -Ciclodextrina-Vitanolido D 

O material foi encapsulado utilizando um equipamento spray-dryer Buchi Switzerland, 

modelo B-290. As temperaturas de entrada e saída foram de 130°C e 85°C respectivamente, 

com um fluxo de 3,5 mL/min. O fluxo de aspiração foi de 35 m
3
/h e o fluxo de volume de ar 

foi de 84 L/h. No processo de encapsulação foram utilizadas 2,0 g de -ciclodextrina 

dissolvidas em 400 mL de água destilada em agitação por 4h a temperatura ambiente, em 

seguida, foram adicionados 400 mg de vitanolido D sob agitação constante durante uma noite 

inteira.  

7.6.2 Caracterização das Nanopartículas de -Ciclodextrina-Vitanolido D 

 Para a caracterização das nanopartículas foram utilizados os mesmos equipamentos de 

IV (utilizando-se pastilhas de KBr) e RMN (dissolvendo as amostras em dimetil-sulfóxido 

deuterado) descritos no procedimento experimental, além de um Espectrômetro de UV-Vis, 

Hewlett-Packard, modelo 8453 Diode-Array. As amostras foram analisadas em soluções 

utilizando célula de quartzo retangular de caminho óptico de 1,0 cm. A absorbância foi obtida 

através da leitura direta dos espectros e utilizou-se como branco o solvente (água e solução 

salina 0,89%).  As absorções medidas obedecem a Lei de Lambert-Beer, com máximo de 

absorção de 1,0. 

 Para a quantificação de vitanolido D na nanopartícula, foi utilizado o método de 

regressão linear a partir da relação de Lambert-Beer (𝐴 = 𝜀. 𝑏. 𝐶; onde A = absorbância, b = 

caminho óptico percorrido e C = Concentração Molar). Várias soluções-padrão de vitanolido 

D foram preparadas variando a concentração de 6,18x10
-5

 a 9,58x10
-5

 molar e foi construída 

uma curva de calibração (Figura 118). Usando a banda de absorção de UV-Vis em 219 nm 

(ver Resultados e Discussão), obteve-se a equação da reta (do tipo 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥; onde o 

coeficiente angular é a absortividade molar) e um valor de Epslon igual a 1,005x10
4
 

mol.L.cm
-1

. Foi então medida a absorção da solução de nanopartícula em metanol, e o valor 

de absorbância encontrado (0,79 para a banda em 219 nm)  foi inserido na equação da reta e o 

valor da concentração molar encontrado (8,33x10
-5

 molar), por conseguinte, o valor da massa 

de vitanolido D também foi obtido. 
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Figura 118. Curva de calibração para a banda de absorção em 219 nm 

 

7.6.3 Estudo de Liberação das Nanopartículas de -Ciclodextrina-Vitanolido D 

 Os comprimidos foram preparados através de compressão direta em um equipamento 

Bonals A-300, utilizando alimentação manual e com uma força de compressão máxima aceita 

para a formulação. Os comprimidos têm um peso médio de 100 mg e foram preparados 

usando sulcos 8 mm de diâmetro. 

A espessura e o diâmetro dos comprimidos foram medidos a ± 0,001 milímetros 

usando um micrômetro digital 25 mm (Comecta, SA). A resistência ao esmagamento das 

pastilhas também foi medida num durómetro Sotax HT1. 

  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥                                                                                                        𝑒𝑞. 1 

0,79 = (−0,04885) + (1,005𝑥104)𝑥                                                        𝑒𝑞. 2 
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O estudo de liberação foi realizado utilizando um equipamento Sotax AT7. 900 ml de 

água destilada foram utilizados para o ensaio. A velocidade de agitação foi de 100 rpm e a 

temperatura foi fixada em 37ºC.5 As amostras de 5 mL foram retiradas a cada período de 

tempo, durante 6 h e medidas por  HPLC (Shimadzu-UFLC com detector UV-Vis com arranjo 

de diodos modelo FTD-M20A). 

 

 

7.7 Testes Farmacológicos 

 

Todos os compostos foram testados in vitro frente a quatro linhagens de células 

tumorais, câncer de cólon humano (HCT-116), glioblastoma humana (SF-268), leucemia 

promielocitica (HL-60) e Pâncreas (PANC-1). As linhagens tumorais foram cedidas pelo 

Instituto Nacional do Câncer (EUA), tendo sido cultivadas em meio RPMI 1640, 

suplementadas com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos, e mantidas em estufa a 37º 

C e atmosfera de 5% de CO2. As amostras dos compostos foram diluídas em DMSO estéril e 

testadas em concentrações variando de 0.05 a 25µM (BERRIDGE et al., 1996; MOSSMAN, 

T., 1983) 
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8.0 CONCLUSÕES 

 

A prospecção química dos extratos, etanólico e em acetona, das folhas de Acnistus 

arborescens cultivada, culminou no isolamento e identificação de sete vitanolidos. 

Contrariando nossas expectativas, esperávamos obter, mais vitafisalinas, como ocorreu com a 

espécie silvestre, do que vitanolidos não modificados do tipo A, sub-grupo I.  

Outro ponto importante foi que, embora o composto mais ativo isolado da espécie 

cultivada seja o constituinte majoritário, a atividade foi menor quando comparado ao da 

planta silvestre. Os resultados dos testes in vivo mostraram que a atividade do composto 

majoritário cai drasticamente em comparação aos resultados in vitro. Uma possível causa 

dessa queda de atividade pode estar relacionada a baixa solubilidade do composto no meio 

utilizado. Para tentar solucionar esse problema, foram realizadas reações de modificação 

estrutural no composto majoritário e o encapsulamento deste com -ciclodextrina.  

Embora os derivados reacionais não tenham mostrado atividade, o sistema de 

nanopartículas se mostrou promissor, em virtude principalmente do tempo de liberação em 

meio aquoso e por não precisar solubilizar o sistema no meio utilizado. 

Tendo-se em vista as diferenças químicas e farmacológicas, muito ainda deve ser 

investigado para se chegar a um resultado conclusivo sobre as potencialidades terapêuticas de 

A. Arborescens contra o câncer, entretanto, o trabalho é motivador, e deve prosseguir.  

Por conta das diferenças químicas que ocorreram em comparação com a planta 

silvestre, acreditamos que A. arborescens ainda deve ser investigada química, farmacológica e 

agronomicamente. 
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