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RESUMO

Neste estudo foram obtidos extratos das folhas e raízes de Muellera graciliflora
utilizando como solvente: éter de petróleo (EP), acetato de etila (AcOEt) e metanol
(MeOH), sendo realizados fracionamentos dos extratos de AcOEt e EP das raízes, o
que resultou na identificação de nove flavonoides para o extrato AcOEt (MG1, MG2,
MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8 e MG9) e quinze para o extrato EP (MG1 MG2,
MG5, MG6, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12, MG13, MG14, MG15, MG16, MG17 e
MG18) , sendo cinco dibenzoilmetanos inéditos (MG1, MG15, MG16, MG17 e
MG18). As estruturas dos compostos foram determinadas utilizando técnicas
espectroscópicas de RMN 1D e 2D. Os extratos das folhas e raízes foram
submetidos à atividade antimicrobiana, antitumoral e inibição enzimática frente à
acetilcolinesterase e alfa-glucosidase. O extrato EP das raízes de M. graciliflora
apresentou promissora atividade antitumoral. Os extratos AcOEt e EP das raízes
apresentaram 100% de inibição enzimática frente à enzima acetilcolinesterase. As
frações do extrato EP das raízes permitiram a identificação de 12 ácidos graxos, os
quais foram caracterizados por CG-EM. As folhas de Muellera graciliflora, foram
submetidas à extração do óleo essencial utilizando a técnica de hidrodestilação e
caracterização por CG-EM e CG×CG-EM. O óleo essencial foi submetido à atividade
enzimática frente à acetilcolinesterase e alfa-glucosidase, sendo mais ativo frente à
inibição anticolinesterásica. Este é o primeiro estudo químico da espécie Muellera
graciliflora, além de relatar a primeira caracterização de óleo essencial do gênero.

Palavras-chave: Muellera graciliflora. Fabaceae. Flavonoides.

ABSTRACT
In the present study, extracts of the leaves and roots of Muellera graciliflora were
obtained using petroleum ether (EP), ethyl acetate (AcOEt) and methanol (MeOH) as
the solvent.

Purification of

AcOEt and EP extracts from the roots

lead to the

identification of nine flavonoids for the extract AcOEt (MG1, MG2, MG3, MG4, MG5,
MG6, MG7 and MG9) and fifteen for EP extract (MG1 MG2, MG5, MG6, MG8, MG9,
MG10, MG11, MG12 , MG13, MG14, MG15, MG16, MG17 and MG18), being five
unpublished dibenzoylmethanes (MG1, MG15, MG16, MG17 and MG18).

The

structures were determined using 1D and 2D NMR spectroscopic techniques. Leaf
and root extracts were submitted to antimicrobial, antitumor and enzymatic inhibition
against acetylcholinesterase and alpha-glucosidase. The EP extract of the roots of
M. graciliflora presented promising antitumor activity. The AcOEt and EP extracts of
the

roots

showed

100%

enzymatic

inhibition

against

the

enzyme

acetylcholinesterase. The fractions of the root EP extract also allowed the
identification of 12 fatty acids, which were characterized by GC-MS. The leaves of
Muellera graciliflora were also submitted to extraction of the essential oil by
hydrodistillation technique and characterization by GC-MS and CG × GC-MS. The
essential oil was submitted to enzymatic activity against acetylcholinesterase and
alpha-glucosidase, being more active against anticholinesterase inhibition. This is the
first chemical study of the Muellera graciliflora species, in addition to reporting the
first essential oil characterization of the genus.

Keywords: Muellera graciliflora. Fabaceae. Flavonoids.
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1 INTRODUÇÃO

Os produtos naturais vêm sendo utilizados ao longo do tempo pela
humanidade para atender às suas necessidades. O uso de recursos naturais para
tratamento de cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas práticas
medicinais da humanidade (CRAGG; NEWMANN, 2013; VIEGAS; BOLZANI;
BARREIRO, 2006).
Os produtos naturais são oriundos de diversas fontes, tais como: plantas
terrestres, bactérias, fungos e fontes marinhas.
As plantas produzem uma grande variedade de substâncias químicas, as
quais são divididas em dois grupos: metabólitos primários e secundários. O
metabolismo primário é responsável pela síntese de celulose, lignina, proteínas,
lipídeos, açúcares e outras substâncias importantes para a realização das funções
vitais. Os metabólitos secundários são compostos orgânicos que não possuem uma
função direta no crescimento e desenvolvimento das plantas, mas são responsáveis
pela adaptação do organismo vivo ao seu ambiente (GOBBO-NETO; LOPES, 2007).
Como por exemplo, na defesa contra herbívoros e patógenos, regulação da
simbiose e controle da germinação de sementes. Os metabólitos secundários
incluem os terpenos, compostos fenólicos e nitrogenados (VIEGAS; BOLZANI;
BARREIRO, 2006; MANTOVANI; PORCU, 2009).
Os flavonoides constituem a maior classe de fenólicos nos vegetais.
Diversos compostos com variações em sua estrutura química são encontrados
somente em plantas, presentes naturalmente nas frutas, vegetais e em bebidas
como vinho e chá. Entre as principais classes de flavonoides incluem-se os
flavanonóis, as flavonas, as flavanonas, flavonóis, as antocianidinas e as isoflavonas
(FERREIRA; OLIVEIRA; SANTOS, 2008; SELEEM et al., 2017).
Ensaios revelam que os flavonoides exibem uma grande ação biológica
sobre os sistemas biológicos, demonstrando atividade especialmente antioxidante,
anti-inflamatória, analgésica e citotóxica. Além disso, estes compostos apresentam
também aumento na permeabilidade capilar e migração de leucócitos. Estes efeitos
podem estar relacionados com as propriedades inibitórias que os flavonoides
desempenham

nos

sistemas

enzimáticos

incluindo

hidrolases,

isomerases,

oxigenases, oxidorredutases, polimerases, fosfatases, proteínas fosfoquinases e
aminoácido oxidases (CAVALCANTE et al., 2012; MACHADO et al., 2008)
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1.1 PROBLEMA

Tendo em vista que se faz cada vez mais necessário a busca por novas
drogas farmacêuticas devido à resistência dos microrganismos aos medicamentos
disponíveis e que a natureza é uma fonte abundante de compostos bioativos, esta
pesquisa pretende responder as seguintes questões:
●

Os extratos obtidos das folhas e raízes bem como as substâncias
isoladas de Muellera graciliflora possuem alguma atividade biológica?

●

É possível utilizar o óleo essencial e substâncias presentes nos extratos
de Muellera graciliflora com alguma atividade biológica?

1.2 HIPÓTESES

Muitos produtos naturais possuem atividade biológica, sendo inúmeras as
propriedades farmacológicas já relatadas e cientificamente comprovadas através de
diversos estudos.
Muellera graciliflora é uma espécie pertencente à família Fabaceae e
recentemente foi descrita na literatura (Silva, 2010,), mas relatos de estudo químicos
são inexistentes. Levando em conta que espécies pertencentes a esta família são
responsáveis por relatos de substâncias bioativas, este estudo pretende identificar
substâncias inéditas na literatura ou no gênero, com atividade biológica.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral

Estudar a composição química e potencial atividade biológica dos extratos
de substâncias obtidas da espécie Muellera graciliflora, bem como do óleo essencial
presente nas folhas.

1.3.2 Objetivos específicos

- Realizar ensaios biológicos com os extratos obtidos das folhas e das
cascas de raízes, verificando sua atividade antimicrobiana, antitumoral e enzimática.
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- Purificar, isolar e identificar metabólitos secundários dos extratos obtidos
das raízes utilizando solventes em gradiente de polaridade.
- Avaliar a atividade enzimática a partir dos compostos isolados e
identificados.
- Obter o óleo essencial das folhas de M. graciliflora via hidrodestilação
analisando-o através das técnicas de Cromatografia em fase Gasosa Acoplada à
Espectrometria de Massas (CG-EM) e Cromatografia em fase Gasosa Bidimensional
Abrangente (CG × CG).

1.4 JUSTIFICATIVA

Espécies pertencentes à família Fabaceae destacam-se por apresentar uma
ampla variedade de flavonoides em sua composição química, recebendo destaque
em estudos na busca de novos compostos químicos (CAVALCANTE et al., 2012). O
gênero Muellera não possui muitos relatos de caracterização química, possibilitando
encontrar substâncias inéditas neste gênero, ainda não descritas na literatura.
Diversos estudos mostram a importância da família Fabaceae para a
medicina popular, sendo que alguns podem ser aprimorados e muitas espécies
ainda podem ser estudadas a fim de contribuir com o desnevolvimento de fármacos
e dessa forma, aprimorar a medicina contribuindo para a qualidade de vida da
população.
Em busca de plantas que ainda não tenham sido estudadas quimicamente,
este trabalho pretende realizar o estudo químico da espécie Muellera graciliflora
isolando e identificando constituintes presentes nos extratos vegetais desta espécie,
além de realizar a atividade biológica dos constituintes isolados e dos extratos
obtidos para possível aproveitamento farmacológico.

26

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 PRODUTOS NATURAIS

A natureza tem sido uma vasta fonte de medicamentos por décadas, com
muitas drogas úteis desenvolvidas através de plantas. O uso de produtos naturais
para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das formas mais antigas e
uma das primeiras práticas medicinais da humanidade (CRAGG; NEWMAN, 2013;
VIEGAS; BOLZANI; BARREIRO, 2006).
O processo de desenvolvimento e pesquisa de novas substâncias com
potencial farmacológico é complexo, de alto custo e demanda a combinação de
várias áreas estratégicas em ciência e tecnologia. O resultado desse esforço
integrado resultou no planejamento e descoberta de inovações terapêuticas para
diversas doenças nas últimas décadas (AMARAL et al., 2017; YUNES; CECHINEL
FILHO, 2012).
O Brasil se situa em posição privilegiada para a ciência de produtos naturais,
em decorrência de ser um dos países que detém a maior biodiversidade (AMARAL
et al., 2017).
A pesquisa de produtos naturais de plantas ainda constituiem a principal
fonte de estudos, microrganismos, principalmente fungos, são considerados a
segunda fonte biológica mais explorada por pesquisadores brasileiros da área de
produtos naturais. Organismos marinhos, em terceiro lugar, permanecem ainda
pouco explorados (BERLINCK et al., 2017).
A pesquisa em Química de Produtos Naturais no Brasil teve seu marco
associado às pesquisas de isolamento e determinação estrutural, conhecida como
fitoquímica clássica. Com a consolidação dessa linha de investigação científica,
diversos pesquisadores passaram a ampliar os enfoques das pesquisas englobando
trabalhos que envolvem estudos de atividade biológica, ecologia química e
biossíntese de micromoléculas. Além disso, houve grande avanço nas pesquisas
que visam novas metodologias analíticas no isolamento de produtos naturais
(BERLINCK et al., 2017).
Os produtos naturais são produzidos como resultado da evolução de
milhares de anos de organismos marinhos e terrestres adaptados a vários estresses
bióticos e abióticos (DAVID; WOLFENDER; DIAS, 2014).
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Acredita-se que os metabólitos secundários estejam envolvidos na defesa
contra herbívoros e patógenos, regulação da simbiose e controle da germinação de
sementes, sendo que a produção desses compostos pode variar de acordo com a
sazonalidade, condições climáticas, dentre outros fatores (Figura 1). Os metabólitos
secundários incluem os terpenos, compostos fenólicos e nitrogenados (FERREIRA;
OLIVEIRA; SANTOS, 2008; MANTOVANI; PORCU, 2009; OOTANI et al., 2013;
PEREIRA; CARDOSO, 2012).
Figura 1 Principais fatores que podem influenciar o acúmulo de metabólitos secundários em plantas.

Fonte: GOBBO-NETO; LOPES, 2007.
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2.2 FLAVONOIDES

Flavonoides são caracterizados pela presença de uma estrutura básica,
representada na figura 2 (núcleo flavana), que consiste em 15 átomos de carbono
dispostos como C6-C3-C6, correspondendo a dois anéis aromáticos interligados por
uma unidade de três átomos de carbono, que podem ou não dar origem a um
terceiro anel (BRIELMANN et al., 2006; PIETTA, 2000).
Figura 2 Estrutura básica dos flavonoides

Fonte: Adaptado de Raffa et al., 2017.

Segundo relatos na literatura, os flavonoides atuam nas plantas como
reguladores no processo de fosforilação, proteção contra a incidência de raios
ultravioleta, proteção contra microrganismos patogênicos, ação antioxidante, ação
alelopática

e

inibição

enzimática

(HARBORNE;

WILLIAMS,

2000;

HEIM;

TAGLIAFERRO; BOBILYA, 2002; SIMÕES; PETROVICK, 2000; NASCIMENTO et
al., 2012). As flavonas, flavonois e antocianidinas podem agir como sinais visuais
para insetos polinizadores, devido às suas cores atraentes, estando presentes em
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vinhos e alguns vegetais, os quais são as maiores fontes de flavonoides na dieta
humana (HARBORNE; WILLIAMS, 2000).
Embora geralmente não sejam considerados como nutrientes, os flavonoides
são importantes na dieta humana, sendo seu nível de ingestão consideravelmente
maior quando comparado com o de vitamina C (70 mg/dia), vitamina E (7-10 mg/dia)
e carotenoides (β – caroteno, 2-3 mg/dia) (YAMASAKI; SAKIHAMA; IKEHARA,
1997). Dependendo do consumo de vegetais e frutos, bem como de bebidas
específicas, como vinho tinto, alguns chás e cerveja não filtrada, a ingestão de
flavonoides pode variar entre 50 a 800 mg/dia, sendo que o vinho tinto e o chá são
os que contém maior nível de fenólicos totais (LARSON, 1988; PIETTA, 1998).
A distribuição dos flavonoides nos vegetais depende de diversos fatores de
acordo com a classe/ordem/família do vegetal, bem como da variação das espécies.
Geralmente, flavonoides encontrados nas folhas podem ser diferentes daqueles
presentes nas flores, nos galhos, raízes e frutos. O mesmo composto ainda pode
apresentar diferentes concentrações dependendo do órgão vegetal em que se
encontra (SIMÕES; PETROVICK, 2000).

2.3 BIOSSÍNTESE DOS FLAVONOIDES

A biossíntese dos flavonoides é via mista, ou seja, enquanto 3 unidades de
malonil-CoA dão origem ao anel B, o anel A e os três átomos de carbono que
interligam os anéis derivam da rota do chiquimato (SANNOMIYA, 2001) (Figura 3).
O primeiro flavonoide a ser formado é a chalcona, que facilmente entra em
equilíbrio, dando origem à flavanona. Esta isomerização se dá por uma adição de
Michael com o grupo hidroxílico, agindo como nucleófilo atacando a ligação dupla
conjugada com a cetona. Esta etapa é catalisada pela enzima chalcona isomerase
(CHI), favorecendo a isomerização estereoespecífica da (2S)-flavanona, através de
um mecanismo de catálise ácido-base (DAVIES; SCHWINN, 2006).
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Figura 3 Rota biossintética de flavonoides e 5-desoxiflavonoides em Fabaceae

Fonte: SANTOS, 2008.

As várias classes de flavonoides, como chalconas, flavonas, flavonóis,
flavanonas, antocianinas e isoflavonas, dentre outras apresentadas na figura 2,
diferem no nível de oxidação e padrão de substituição do anel C, recebendo a
denominação de núcleo 4-oxo-flavonoide (BRIELMANN et al., 2006). Já seus
compostos individuais dentro de uma classe diferem no padrão de substituição dos
anéis A, B e C (BRIELMANN et al., 2006; PIETTA, 2000).
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O padrão de hidroxilação do esqueleto básico dos flavonoides (Figura 2)
ocorre geralmente nas posições 5, 7 e 4’. Porém, uma característica da maioria dos
flavonoides isolados de espécies da família Fabaceae é a ausência de grupo
hidroxila na posição 5. A reação de remoção da hidroxila ligada nessa posição é
realizada pela enzima redutase, que, atuando simultaneamente com a enzima
chalcona sintase, promove a redução da carbonila, antes da aromatização da cadeia
policetídica para a formação das chalconas. Além desta característica, espécies da
família Fabaceae possuem grande diversidade estrutural de flavonoides, pois podem
ocorrer introdução de hidroxilas nas posições 6, 8 e 2’ (do esqueleto básico),
metilações de grupos hidroxílicos ou formação de grupos metilenodióxidos e
inserção de grupos C-alquílicos, como o grupo prenila (VEITCH, 2010; HEGNAUER;
GRAYER-BARKMEYER 1993).

2.4 FLAVONOIDES PRENILADOS E SUA BIOSSÍNTESE

Os flavonoides prenilados são uma subclasse de flavonoides, que combinam
um esqueleto de flavonoide com uma cadeia lateral de prenil lipofílica.
A prenilação foi observada na maioria dos flavonoides, incluindo chalconas,
flavanonas, flavonas, flavonóis e isoflavonas. As plantas provavelmente utilizam
flavonoides prenilados para proteção contra microrganismos patogênicos e estresse
abiótico causado pelo ambiente. Comumente são encontrados em raízes, cascas ou
partes aéreas e sua ocorrência em extratos de plantas é através de uma mistura
complexa e em pequena quantidade (SMEJKAL, 2014).
Aproximadamente 1000 flavonoides prenilados foram identificados a partir
de plantas. De acordo com relatos as flavanonas preniladas são a subclasse mais
comum e os flavanonóis prenilados são a subclasse mais rara. Em geral, Cprenilação em flavonoides é muito mais comum do que O-prenilação, que
geralmente é sintetizado como proteção do grupo hidroxila no esqueleto do
flavonoide. Os primeiros flavonoides O-prenilados relatados foram 4’,5-di-hidroxi-7isopenteniloxiflavonas

e

5-hidroxi-7-isopenteniloxiflavona

de

Helichrysum

athrixiifolium. A C-prenilação ocorre frequentemente no anel A em C-6 / C-8 e no
anel B em C-3’ e C-5’, que geralmente é orto em relação a uma hidroxila fenólica. A
C-prenilação no anel C é relativamente rara em flavonoides naturais prenilados.

32

Entre numerosos grupos de prenilação, o grupamento 3,3-dimetilalila (Figura 4) é o
padrão mais comum apresentado (SMEJKAL, 2014).
Figura 4 Prenilações de ocorrência em flavonoides

Fonte: YANG et al., 2015; SMEJKAL, 2014.

Os flavonoides prenilados são compostos biossintetizados a partir de um
esqueleto fenólico e uma unidade C5 (dimetilalila/ prenila), uma unidade C10
(geranila) ou uma unidade C15 (farnesila) (SMEJKAL, 2014). As unidades prenila ou
geranila são provenientes da rota metabólica do mevalonato ou da desoxixilulose. A
conexão entre a via metabólica do terpeno e a fenólica é mediada através de um
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sistema enzimático chamado preniltransferase. A preniltransferase utiliza uma forma
ativa de difosfato da porção difosfato de prenil-dimetilalila difosfato, difosfato de
geranila ou difosfato de farnesila para conectá-lo com o núcleo fenólico (SMEJKAL,
2014).
Os grupos prenila são derivados da via do mevalonato e as reações de
ciclizações do C-prenila ocorrem por ataque nucleofílico do grupo hidroxila ao
epóxido, formado inicialmente pela oxidação da ligação dupla desse grupo. A
diferenciação entre a formação de anéis de seis membros (dimetilpirano) ou de cinco
membros (furano) se dá pelas possíveis orientações do ataque nucleofílico realizado
por um oxigênio ligado ao flavonoide (Figura 5A) (DEWICK, 2009).
A biossíntese do anel furano dissubstituído é formado pela ação da enzima
monooxigenase citocromo P450, que utiliza os cofatores NADPH e oxigênio
molecular para realizar a clivagem do grupo hidroxiisopropila. Este processo é
iniciado por um mecanismo via radicalar e não envolve a formação de nenhum
intermediário hidroxilado (Figura 5B) (DEWICK, 2009).
A formação do grupo metilenodioxi, também envolve a enzima monooxigenase citocromo P450, por meio da ciclização oxidativa de um sistema
aromático substituído orto-hidroximetoxi, levando à formação de um intermediário
(hemiacetal ou formaldeído), o qual irá ciclizar formando a ponte metilenodioxi, por
meio de um mecanismo iônico (Figura 5C) (DEWICK, 2009).
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Figura 5 Formação dos grupos: A) furano e pirano, B) furano dissubstituído

Fonte: DEWICK, 2009.

2.5 IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA DOS FLAVONOIDES

Na medicina tradicional plantas pertencentes ao gênero Lonchocarpus spp.
(folhas e raízes) têm sido utilizadas no tratamento de tumores, convulsões, feridas,
doença de chagas, diabetes, cólicas intestinais e problemas do trato respiratório
(REYES-CHILPA et al., 2006; DE LIMA et al., 2011).
Flavonoides isolados dos gêneros Lonchocarpus, Dahlstedtia e Muellera têm
apresentado significante atividade biológica, como atividade citotóxica antitumoral
(CASSIDY; SETZER, 2011; SANTOS et al., 2017). O composto karanjina (4, Figura
6), demonstrou atividade como agente anti-úlcera (VISMAYA et al., 2011). O
composto pongamol (1, Figura 6) e lanceolatina B (2, Figura 6) isolados em Muellera
montana (Lonchocarpus montanus) apresentaram-se ativos contra Staphilococus
aureus, Bacillus sereus e Cladosporium cladosporioides (MAGALHÃES et al., 2007).
A flavona 3,6-dimetoxi-6’’-6’’-dimetil-[2’’,3’’:7,8]-cromenoflavona (3, Figura 6) isolada
de Dahlstedtia araripensis demonstrou reduzir lesões gástricas (CAMPOS et al.,
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2007). O pongamol inibiu a alfa-glicosidase intestinal, apresentando assim uma
atividade anti-hiperglicêmica (RAO et al., 2009).
Figura 6 Flavonoides isolados de Dahlstedtia e Muellera com atividade biológica

Fonte: CASSIDY; SETZER, 2011; SANTOS et al., 2017; VISMAYA et al., 2011; MAGALHÃES et al., 2007;
CAMPOS et al., 2007; RAO et al., 2009.

Ensaios biológicos revelam que os flavonoides exibem uma grande ação
sobre os sistemas biológicos, demonstrando atividade especialmente, antiinflamatória, analgésica e citotóxica. Além disso, estes compostos apresentam
também aumento na permeabilidade capilar e migração de leucócitos. Estes efeitos
podem estar relacionados com as propriedades inibitórias que os flavonoides
desempenham nos sistemas enzimáticos, incluindo hidrolases, isomerases,
oxigenases, oxidorredutases, polimerases, fosfatases, proteínas fosfoquinases e
aminoácido oxidases (CAVALCANTE et al., 2012; MACHADO et al., 2008;
MAGALHÃES et al., 2007).
São considerados poderosos antioxidantes, devido a sua capacidade de
reduzir a formação e permitir a eliminação de radicais livres. Essa atividade é
atribuída principalmente aos grupos hidroxila presente nas estruturas dos
flavonoides, as quais possuem hidrogênios reativos, os quais são transferidos a um
radical, estabilizando-o. Radicais flavonoides são formados e reagirão com outros
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radicais livres, interrompendo a reação de propagação em cadeia, diminuindo assim
o risco de várias doenças degenerativas (PIETTA, 2000; SANDHAR et al., 2011).
Birt, Hendrich e Wang (2001)

descreveram a proliferação celular

desregulada como um marcador de aumento da susceptibilidade à neoplasia. A
prevenção do câncer geralmente está associada com inibição, reversão ou
retardamento da hiperproliferação celular, e muitos flavonoides têm demonstrado
inibir a proliferação de linhagens de células cancerosas humanas.
Estudos indicam que a prenilação em flavonoides pode vir a potencializar
suas atividades biológicas, tais como: antitumoral e antifúngica (YANG et al., 2015).
O possível mecanismo de ação está relacionado à porção prenila, que aumenta a
lipofilicidade, modificando a afinidade dos flavonoides prenilados para a membrana
celular, tornando seu contato mais fácil para o alvo desejado (YANG et al., 2015).
A quercetina e a miricetina, flavonoides presentes em diversas fontes
vegetais e com reconhecida atividade antioxidante, impediram a inativação de
receptores de acetilcolina. O dano a estes receptores causa uma diminuição da
transmissão colinérgica, envolvida na memória e na aprendizagem, sendo um
elemento-chave da patologia na doença de Alzheimer (DA). A inativação dos
receptores pelo inibidor é um fator de declínio contínuo para os pacientes com DA e
o uso desses flavonoides pode

aumentar

a eficácia

dos inibidores da

acetilcolinesterase (SPAGNUOLO; MOCCIA; RUSSP, 2017).
A quercetina apresentou, ainda, inibição da proliferação de células de câncer
de cólon in vitro (GEE; HARA; JOHNSON, 2002; SCALBERT et al., 2005).
Um estudo realizado por Wang, Li e Bi (2018) mostra que os diversos
substituintes encontrados na estrutura base dos flavonoides podem interferir
diretamente na atividade biológica in vitro (Tabela 1).
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Tabela 1 Relação estrutural e atividade biológica
Atividade

Anti-vial/
Bacteriana

Anticâncer

Anti-neuropatologia

Cardioprotetor

Antiinflamatório

Antidiabético

Antioxidante

Catecol

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Número de -OH

↓

↑

↑

-

↑

↑

↓

O-Me

↓

↑

↑

↑

-

↓

↑

C2=C3

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

3-OH

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↑

4-Carbonila

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Glicosilação

↑

↓

↓

↓

↓

↑

↓

Grupo

Fonte: WANG; LI; BI, 2018.

2.6 FAMÍLIA FABACEAE

A

família

Fabaceae

possui

uma

ampla

distribuição

geográfica,

especialmente em regiões tropicais e subtropicais. É uma das maiores famílias entre
as angiospermas dicotiledôneas, além de ser uma das maiores do ponto de vista
econômico

(DAMBROS;

EISINGER;

CANTO-DOROW,

2004;

HAYASHI;

MALAGUETTA; AGOSTINI, 2012).
Segundo Silva (2010), Fabaceae apresenta 19.327 espécies, 727 gêneros.
Divide-se

em

três

subfamílias

distintas

(Caesalpinioideae,

Mimosoideae

e

Papilionoideae).
De acordo com levantamentos da Flora do Brasil, a família das fabáceas
apresenta no Brasil 222 gêneros, 2.848 espécies e 59 subespécies, sendo 16
gêneros e 1.539 espécies consideradas endêmicas (LIMA et al., 2018).
Dentre as subfamílias, destaca-se a Papilinoideae, sendo a maior das três,
com 28 tribos, 440 gêneros e cerca de 13.800 espécies (SANNOMIYA, 2001; SILVA
et al., 2012). Do ponto de vista ecológico, é amplamente conhecida a característica
desta e das outras subfamílias de apresentarem simbiose de suas raízes com
bactérias do gênero Rhizobium e semelhantes, que contribuem para a fixação do
nitrogênio atmosférico nas espécies vegetais. Nesta relação, as bactérias obtêm das
plantas fonte de carbono, energia e aminoácidos, liberando o nitrogênio fixado que
será convertido em nitrogênio orgânico e utilizado pela planta num processo de
grande complexidade e dependência mútua (LODWIG et al., 2003).
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Entre a subfamília Papilionoideae, destaca-se a tribo Milletieae, com
aproximadamente 900 espécies agregadas em 45 gêneros, possuindo distribuição
tropical e subtropical. É uma das tribos mais complexas de Fabaceae e nas
Américas está representada por 12 gêneros. Dentre os gêneros de Millettieae,
Muellera destaca-se pela semelhança morfológica com o gênero Lonchocarpus.
2.7 O GÊNERO Muellera (TRIBO MILLETTIAE – PAPILIONOIDEAE)

O gênero Muellera compreende 26 espécies neotropicais, a maioria presente
nas florestas secas e úmidas do Brasil. O gênero teve sua taxonomia revisada e se
destaca entre os legumes miletióides pelos distintos padrões florais, de hábito e
frutos que detém (SILVA, 2010).
Em estudos realizados por Silva (2010) e Silva e colaboradores (2012), foi
proposto um desmembramento de Lonchocarpus (sensu latu) em três grupos
distintos representados pelos clados Laxiflori, Dahlstedtia e Lonchocarpus s. str., os
quais passaram a ser táxons genéricos independentes: Muellera, Dahlstedtia e
Lonchocarpus (sensu stricto), por possuírem características morfológicas e
biogeografia exclusivas ou pouco compartilhadas.
O estudo de revisão do gênero Muellera, realizado por Silva (2010), resultou
na sinonimização de Lonchocarpus sect. Laxiflori e dos gêneros Bergeronia e
Margaritolobium com Muellera, totalizando 26 espécies, das quais 10 são novas,
entre elas Muellera graciliflora.
Muitas espécies que antes se incluíam no gênero Lonchocarpus, após a
revisão taxonômica, passaram a fazer parte do gênero Muellera, como mostra a
Tabela 2.
Tabela 2 Espécies pertencentes ao gênero Muellera

Espécie de Muellera

Nomenclatura anterior

Muellera campestres

Lonchocarpus campestris

Muellera denudata

Lonchocarpus denudatus

Muellera fendleri

Lonchocarpus fendleri

Muellera fernandesii
Muellera filipes

Lonchocarpus filipes
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Muellera fluvialis

Lonchocarpus fluvialis

Muellera fragiliflora
Muellera graciliflora
Muellera grazielae

Lonchocarpus grazielae

Muellera laticifera
Muellera leptobotrys
Muellera longiunguiculata

Lonchocarpus longiunguiculata

Muellera lutea
Muellera frutescens
Muellera monilis
Muellera montana

Lonchocarpus montanus

Muellera nitens
Muellera nudiflora

Lonchocarpus nudiflorens

Muellera obtusa

Lonchocarpus obtusus

Muellera sanctae-marthae

Lonchocarpus sanctae-marthae

Muellera sericea

Bergonia sericeae

Muellera torrensis

Lonchocarpus torrensis

Muellera tozzieae
Muellera tubicalyx

Lonchocarpus tubicalyx

Muellera variabilis

Lonchocarpus variabilis

Muellera virgilioides

Sphinctolobium virgilioides

Fonte: Silva et al., 2012.

Estudos realizados com o extrato hexânico de folhas e galhos de Muellera
frutescens mostraram forte atividade contra larvas do mosquito Aedes aegypti
(NIRMA et al., 2012). Estudos preliminares realizados em algumas espécies de
Lonchocarpus, hoje pertencentes aos gêneros Muellera e Dahlstedtia, revelaram a
presença de flavonoides, triterpenos, derivados de ácido benzoico, aminoácidos e
alcaloides, sendo os flavonoides os constituintes predominantes em espécies
desses gêneros (SANTOS et al., 2009a).
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2.8 A ESPÉCIE Muellera graciliflora
Muellera graciliflora, conhecida popularmente como “farinha-seca”, é uma
espécie endêmica da região Sul do Brasil, sendo encontrada apenas no município
de Colombo, Paraná. Cresce preferencialmente na borda da floresta Ombrófila
Mista, sobre solos argilosos (SILVA, 2010).
É uma árvore que atinge até 15 m de altura, apresenta ramos cilíndricos;
suas folhas apresentam-se predominantemente elípticas e as flores são predominantemente esverdeadas. Normalmente floresce em março e frutifica em abril
(SILVA, 2010).
Muellera graciliflora assemelha-se morfologicamente com Muellera longiunguiculata. A classificação botânica (M. J. SILVA; A. M. G. AZEVEDO, 2010), do
espécime em estudo está apresentada a seguir:
●

Nome científico: Muellera graciliflora M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

●

Família: Fabaceae Lindl.

●

Subfamília: Papilionoideae

●

Gênero: Muellera L. f.

●

Espécie: graciliflora (M.J. Silva et al.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS E EQUIPAMENTOS
●

Cromatografia em coluna (CC): Os fracionamentos cromatográficos foram realizados em coluna de vidro, utilizando como fase estacionária sílica gel 60, de dimensão 0,040-0,063 mm (230-400 mesh) e 0,063-0,200
mm (70-230 mesh) (Merck, Germany) específica para coluna flash e
coluna gravimétrica, respectivamente.

●

Cromatografia em camada delgada analítica (CCDA): Foram realizadas
utilizando cromatofolhas de alumínio recobertas por sílica gel 60 com
indicador de fluorescência F254 e 0,2 mm de espessura.

●

Cromatografia em cama delgada preparativa (CCDP): As placas foram
preparadas espalhando uma suspensão de sílica gel 60 (Vetec, Brasil)
com indicador de fluorescência F254 em água destilada sobre placas de
vidro (20 x 20 cm) usando espalhador do tipo Quickft, com espessura de
1,0 mm.

●

Reveladores: A revelação das substâncias foi realizada sob luz ultravioleta nos comprimentos de onda 254 e 366 nm, seguido de borrifamento
de solução de anisaldeído e aquecimento.

●

Solventes e reagentes: Os solventes utilizados foram diclorometano
(Dipa), acetato de etila (Vetec), éter de petróleo (Vetec), metanol (Dipa) e
éter etílico (Vetec). Os solventes que não apresentavam um elevado grau
de pureza foram previamente destilados.

3.2 EQUIPAMENTOS
●

As cascas das raízes de Muellera graciliflora foram moídas em moinho
Marconi MA 580E. As amostras foram pesadas em balança ShangpingFA2104N e os extratos obtidos foram concentrados em evaporador
rotativo Tecnal-TE 210.

●

Para análise dos extratos foi utilizado um cromatógrafo CLAE WATERS
composto por uma bomba quaternária, injetor automático, detector PDA
2998 e acoplado a um sistema de aquisição de dados Empower Software.
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As análises foram conduzidas utilizando uma coluna analítica de fase
reversa X-Terra C18, 5 µm, 250 x 4,6 mm, marca Waters. Para as fases
móveis foram utilizados solventes grau CLAE, filtrados em membrana de
nylon (0,45 μm) (Millipore, Brasil) e água ultrapura obtida através de
sistema Milli-Q, sendo os solventes desgaseificados por 30 minutos em
banho de ultrassom. As amostras foram filtradas em filtro Millex HV PVDF
(0,45 μm) (Millipore, Ireland).
●

Os espectros de ressonância magnética nuclear foram obtidos em espectrômetros Bruker DPX 200 (com uma sonda QNP de 5 mm), Avance III
(com sondas multinucleares de observação direta (BBO) e inversa (BBI)
de 5 mm) e Avance III HD (com uma sonda multinuclear QXI de 5 mm),
operando a 4,7, 9,4 e 14,1 Tesla, respectivamente, e observando o núcleo
de hidrogênio a 200, 400 e 600 MHz. As amostras foram solubilizadas
em clorofórmio deuterado (99,8%) (Aldrich). Os deslocamentos químicos
estão expressos em ppm (δ) e referenciados em relação ao TMS (0,00
ppm).

●

A análise monodimensional do óleo essencial foi realizada em cromatógrafo a gás Shimadzu GC-2010 acoplado ao detector seletivo de massas
GCMS-QP2010 Plus equipado com um injetor automático modelo AOC20i (Shimadzu) e software GCMS solution (Shimadzu, Italy). Foi utilizada
uma coluna capilar de sílica fundida.

●

A análise dos ésteres metílicos foi realizada em cromatógrafo Shimadzu
GC-2010 com detecção por espectrometria de massas.

●

As análises de Cromatografia em fase Gasosa Bidimensional Abrangente
dos óleos essenciais foram realizadas em cromatógrafo a gás Shimadzu
GC-2010 acoplado ao detector seletivo de massas GCMS-QP2010 Plus
equipado com um auto injetor modelo AOC-20i (Shimadzu), acoplado com
um modulador criogênico (utilizando N2 líquido) desenvolvido em laboratório e softwares GCMS solution versão 2 (Shimadzu, Italy) e GC Image
software, versão 2.1 (GC Image, LLC, Lincoln, NE). A análise foi realizada
no Laboratório de Cromatografia Gasosa, na Universidade de Campinas
(UNICAMP), sob orientação do prof. Dr. Fabio Augusto.
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3.3 EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE FOLHAS DE
Muellera Graciliflora

3.3.1 Coleta e identificação botânica de Muellera graciliflora

A coleta das folhas e raízes de Muellera graciliflora foi realizada em agosto
de 2015, no município de Colombo – PR (Figura 7). O material vegetal foi coletado e
reconhecido com o auxílio de profissionais da Embrapa Florestas, e identificado pela
botânica Profª. Dra. Ana Maria Tozzi do Instituto de Biologia da UNICAMP e pelo
botânico Dr. André Gasper da FURB e as exsicatas estão depositadas no herbário
da FURB sob o número 49092.
Figura 7 A) Coleta de raízes; B) raízes; C) flores e folhas; D) flores e botões

Fonte: Dados da pesquisa.
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3.3.2 Obtenção do óleo essencial

O material vegetal coletado foi secado a temperatura ambiente até sua
massa constante, sendo esta diariamente determinada. As folhas depois de secas
tiveram seu volume reduzido e em seguida foram submetidas ao processo de
extração. O óleo essencial foi obtido por meio de hidrodestilação em aparelho
Clevenger, em um período de extração de 4 horas.
Para realizar a extração do óleo essencial das folhas, foi utilizada uma
proporção de 1 grama de material vegetal para 9 mL de água. O óleo essencial foi
separado utilizando a técnica de extração líquido-líquido com diclorometano ultrapuro. Em seguida foi armazenado sob-refrigeração até sua análise.

3.3.3 Análise química do óleo essencial

3.3.3.1 Cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CGEM)

O óleo essencial proveniente das folhas foi diluído a 1% (m/v), utilizando
diclorometano ultrapuro.
A análise por cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de
massas (CG-EM) foi conduzida nas seguintes condições: coluna capilar de sílica
fundida Rtx-5MS (5% difenil + 95% dimetilpolisiloxano, com 30 m x 0,25 mm x 0,25
µm). O gás de arraste empregado foi o hélio com vazão de 1,02 mL min -1, em modo
split 1:10, estando o injetor à 250 ºC e o sistema de ionização a 70 eV. Foi injetado 1
μL de amostra na seguinte rampa de aquecimento: temperatura inicial 60 ºC (0’) até
250 ºC, com aquecimento de 3 ºC/minuto.

3.3.3.2 Cromatografia em fase gasosa bidimensional abrangente (CG x CG)

Para a análise de CG×CG utilizou-se uma coluna capilar de sílica fundida na
primeira dimensão HP-5 (5% difenil + 95% dimetil polisiloxano, com 30 m x 0,25 mm
x 0,25 µm) e na segunda dimensão uma coluna polar DB-Wax (polietilenolglicolPEG, com 1,0 m x 0,10 mm x 0,10 µm). Como gás de arraste foi empregado
hidrogênio, com vazão de 0,6 mL min -1, em modo split 1:50, e o injetor à 250 ºC. Foi
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injetado 1 µL de amostra diluída a 1% m/v em diclorometano e empregou-se na
análise a seguinte rampa de aquecimento: temperatura inicial 60 ºC (0’) até 250 ºC,
com aquecimento de 3 ºC/minuto. Foi aplicado o período de modulação de 6 s. Os
parâmetros de massas incluem o intervalo de massas de m/z 40-350, temperatura
na linha de transferência de 250 °C, temperatura na fonte de íons de 280 °C e o
sistema de ionização de impacto de elétrons a 70 eV. Os dados foram adquiridos
pelo GCMS Real Time Analysis (GCMS Solutions, Shimadzu Corp., Kyoto, JP) e
processados utilizando o programa GC Image, versão 2.1 (GC Image, LLC, Lincoln,
NE).
O índice de retenção experimental foi calculado utilizando equação de Van
den Dool e Kratz (demonstrada abaixo), fazendo uso de uma série homóloga de
hidrocarbonetos lineares saturados, C 8H18 a C19H40.

IR = 100z + 100 {tRx – tRz/ tR(z + 1) – tRz}
Sendo:
IR = índice de retenção
z = número n de carbonos
tRx = tempo de retenção do constituinte x (amostra)
tRz = tempo de retenção do hidrocarboneto padrão com n carbonos
tR(z + 1) = tempo de retenção do hidrocarboneto padrão com n + 1 carbono
Os componentes dos óleos essenciais foram identificados através da
comparação dos índices de retenção e espectros de massas com a literatura Adams
(2007) e com a biblioteca NIST 02 (NIST, Gaithersburg, EUA).

3.4 ESTUDO FITOQUÍMICO

3.4.1 Obtenção dos extratos das folhas e cascas das raízes

As folhas foram secadas à sombra em temperatura ambiente, até massa
constante. Em seguida foram trituradas em moinho. As cascas foram removidas do
cerne da raíz e previamente secas à sombra em temperatura ambiente, seguida de
secagem em estufa de ar circulante a 40 ºC.

46

Após seco, moído e pesado, o material vegetal (310,18 gramas para as
folhas) e (1.085,86 gramas para as cascas) foi submetido à extração a frio
(maceração) com solventes de ordem crescente de polaridade: éter de petróleo
(EP), acetato de etila (AcOEt) e metanol (MET), com renovação do solvente em
intervalos de 24 horas, numa média de 6 trocas de solventes (Fluxograma 1). Os
extratos foram concentrados em evaporador rotativo à pressão reduzida, à
temperatura de cerca de 40 ºC e armazenados em dessecador.
Depois da secagem completa do extrato e de sua pesagem, foram
calculados os rendimentos para as folhas e cascas de raízes (Tabela 3 e 4).
Fluxograma 1 Obtenção do extrato de folhas e raízes de M. graciliflora

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 3 Rendimentos dos extratos das folhas de M. graciliflora

Massa (g)
310,18

Rendimento em g (% m/m)
Éter de petróleo

Acetato de etila

Metanol

10,54

6,52

46,90

Fonte: Dados da pesquisa.
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Tabela 4 Rendimentos dos extratos das cascas de raízes de M. graciliflora

Massa (g)
1.085,86

Rendimento em g (% m/m)
Éter de petróleo
Acetato de etila
Metanol
11,73
10,73
24,34

Fonte: Dados da pesquisa.

3.5 FRACIONAMENTO DOS EXTRATOS

3.5.1 Fracionamento do extrato acetato de etila das cascas de raízes

Uma alíquota do extrato acetato de etila (3,01 g) das cascas das raízes, foi
submetida ao fracionamento cromatográfico em coluna flash com sílica gel 0,0400,063mm de 3,5 cm de diâmetro x 20 cm de altura, gradiente de eluição em ordem
crescente de polaridade: éter de petróleo, diclorometano, acetato de etila e metanol.
Obteve-se um total de 109 frações, com volume aproximado de 50 mL cada. As
frações obtidas foram reunidas de acordo com seus respectivos Rfs e padrão de
revelação frente ao anisaldeído. A Tabela 5 mostra as frações agrupadas e
respectivas massas.
Tabela 5 Relação entre frações agrupadas e suas respectivas massas do
fracionamento do extrato de acetato de etila das cascas das raízes de M. graciliflora

Frações agrupadas
F 01-08
F 09-10
F 11-14
F 15-20
F 21-24
F 25-30
F 31-34
F 35-36
F 37-42
F 43-46
F 47-54
F 55-60
F 61-66
F 67-70
F 71-72
F 73-76
F 77-78
Fonte: Dados da pesquisa.

Frações
F8
F10
F14
F20
F24
F30
F34
F36
F42
F46
F54
F60
F66
F70
F72
F76
F78

Massa (mg)
51,3
128,4
242,9
829,1
453,3
159,3
110,7
173,5
135,4
163,5
69,4
114,9
49,59
49,9
1,5
19,6
262,1
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As frações obtidas do fracionamento do extrato bruto foram submetidas a
análises de RMN (1D e 2D). As frações iniciais F8, F10 e as frações finais F66, F70,
F72, F76 e F80 não apresentaram sinais relativos a flavonoides nos espectros de
RMN 1H. Sendo assim, não foram submetidas à purificação.
Todas as demais frações agrupadas da coluna foram submetidas a
sucessivas purificações, por CC e CCDP/CCDA e tiveram seus compostos
identificados em mistura. Os esquemas ilustrados abaixo (Fluxogramas 2 a 5)
apresentam todas as substâncias identificadas no extrato, sendo que algumas foram
isoladas em mais de uma fração. As frações purificadas foram escolhidas em função
da melhor relação massa x grau de complexidade.

3.5.1.1 Identificação de MG1, MG2, MG3, MG5, MG6 e MG8
Fluxograma 2 Esquema de purificação de F14

F14
(242,9 mg)

- Cromatografia em
Coluna Flash
- EP, DCM e AcOEt em ordem
crescente de polaridade

- Total: 50 frações
- CCDA e agrupamento
por similaridade
- 7 subfrações

F14 (1)
(46,8 mg)
- CCDP
- EP: EE (1:1) 1x
- 4 subfrações

F14 (1-A)
(7,6 mg)

F14 (1-B)
(5,1 mg)

F14 (1-C)
(2,5 mg)

F14 (1-D)
(3,6 mg)

MG2 + MG8

MG5 + MG6

MG1 impura

MG3 + MG8

Fonte: Dados da pesquisa.
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3.5.1.2 Identificação de MG1 e MG5
Fluxograma 3 Esquema de purificação de F20

Fonte: Dados da pesquisa.
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3.5.1.3 Identificação de MG6 e MG7
Fluxograma 4 Esquema de purificação de F24

Fonte: Dados da pesquisa.
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3.5.1.4 Identificação de MG2, MG3 e MG4
Fluxograma 5 Esquema de purificação de F36

F36
(173,5 mg)
- Cromatografia em
Coluna Flash
- EP: AcOEt (7:3)

- 90 frações
- CCDA e agrupamento de
acordo com a similaridade
- 19 subfrações

F36(11)
(4,3 mg)

F36 (1)
(26,3 mg)

MG4 impura
- CDDP
- EP: EE (3:7) 4x
- 3 subfrações

F36 (1A)
(2,1 mg)

F36 (1B)
(1,7 mg)

F36 (1C)
(2,3 mg)

MG3 + MG4

MG2 impura

MG3 + MG4

Fonte: Dados da pesquisa.
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3.5.2 Fracionamento do extrato éter de petróleo das cascas de raízes

Uma alíquota do extrato em éter de petróleo (4,01 g) das cascas das raízes
foi submetida ao fracionamento cromatográfico em coluna flash com sílica gel 0,0400,063mm de 3,5 cm de diâmetro x 20 cm de altura, gradiente de eluição em ordem
crescente de polaridade: éter de petróleo, diclorometano, acetato de etila e metanol.
Obteve-se um total de 100 frações, com volume aproximado de 50 mL cada, as
quais foram reunidas de acordo com seus respectivos Rfs e padrão de revelação
frente ao anisaldeído. A Tabela 6 mostra as frações agrupadas e a massa obtida.
Tabela 6 Relação entre frações agrupadas e suas respectivas massas
do fracionamento do extrato em éter de petróleo das cascas das raízes de M. graciliflora

Frações agrupadas

Frações

Massa (mg)

F 1-11

F1

380,1

F 12-17

F13

656,7

F 18-29

F19

1.161,5

F 30-37

F31

527,2

F 38-40

F39

593,9

F 41

F41

170,5

F 42-45

F43

356,0

F 46-47

F47

40,0

F 48-51

F49

67,9

F 52-54

F53

9,0

F 55-57

F55

7,6

F 58-63

F59

14,0

F 64-69

F65

18,1

F 70-75

F71

11,9

Fonte: Dados da pesquisa.

As frações obtidas do fracionamento do extrato bruto foram submetidas a
análises de RMN (1D e 2D). A fração inicial F1 e as frações finais F43, F49, F53,
F55 e F59, F65 e F71 não apresentaram sinais relativos a flavonoides nos espectros
de RMN 1H. Sendo assim, não foram submetidas a purificação.
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Todas as demais frações agrupadas da coluna foram submetidas a
sucessivas purificações, por CC e CCDP/CCDA e tiveram seus compostos
identificados em mistura. Os esquemas ilustrados abaixo (Fluxogramas 6 a 8)
apresentam todas as substâncias identificadas no extrato, sendo que as mesmas
foram identificadas nas demais frações.
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3.5.2.1 Identificação de MG1, MG4, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12, MG14, MG15, MG16 e MG17
Fluxograma 6 Esquema de purificação de F19

Fonte: Dados da pesquisa.
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3.5.2.2 Identificação MG3, MG7, MG8, MG12
Fluxograma 7 Esquema de purificação de F39

Fonte: Dados da pesquisa.
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3.5.2.3 Identificação MG1 e MG13
Fluxograma 8 Esquema de purificação de F31

F31
(527,9 mg)

- Total: 100 frações
- CCDA e agrupamento
por similaridade
- 23 subfrações

- Cromatografia em
coluna Flash
- EP, DCM, AcOEt em ordem
crescente de polaridade

F31 (9)
(25,6 mg)

- CCDP
- EP: EE (3:7) 2X

Fonte: Dados da pesquisa.

F31 (9A)
(2,9 mg)

F31 (9B)
(4,7 mg)

MG1 impura

MG13 impura
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3.6 COMPARAÇÃO DOS EXTRATOS DAS CASCAS DE RAÍZES

Os extratos em éter de petróleo, acetato de etila e metanólico obtidos das
cascas das raízes foram submetidos à análise por Cromatografia em fase Líquida de
Alta Eficiência (CLAE) para obtenção de um perfil químico. Os perfis cromatográficos
para os extratos de éter de petróleo e acetato de etila foram analisados em gradiente
de fase móvel de 5 a 100% de ACN em H2O. O perfil cromatográfico para o extrato
metanólico foi analisado em 5 a 100% de MeOH em H 2O.
3.7 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS PRESENTES
NO EXTRATO ÉTER DE PETRÓLEO

Os ácidos graxos presentes no extrato de éter de petróleo foram convertidos
a ésteres metílicos através da reação de esterificação com BF 3 em metanol. Uma
fração enriquecida em ácido graxo (40 mg) foi solubilizada em 3 mL de metanol e
adicionou-se 3 a 4 gotas da solução de BF3 metanólica. A reação foi mantida sob
agitação durante 24 horas a temperatura ambiente. Após esse período,ajustou-se o
pH para 7 e extraiu-se com acetato de etila. A fase orgânica foi lavada com solução
aquosa de NaCl e concentrada em evaporador rotatório (MOHAPATRA, 2015). Os
ésteres obtidos foram caracterizados por cromatografia em fase gasosa acoplada a
espectrometria de massas e comparados com padrões comerciais. A análise dos
ésteres metílicos foi realizada em cromatógrafo Shimadzu 2010 com detecção por
espectrometria de massas. A coluna cromatográfica foi da marca Agilent modelo VF5MS (30 m x 0,32 mm; 015 µm). O volume de injeção foi de 1,0 µL com razão de
divisão de amostra de 1:100, tendo hélio como gás de arraste na vazão de 0,8 mL
min-1. A temperatura do injetor foi ajustada para 250 °C sendo que a temperatura
inicial da coluna era de 100 °C. A fonte de íons do detector estava ajustada para 200
°C e a interface cromatógrafo/detector a 280 °C. O monitoramento dos íons iniciou
com razão m/z mínima e máxima de 35,00 e 500,00 Daltons (Da). A identificação foi
realizada comparando o tempo de retenção e espectro de massas com uma mistura
de padrões de ésteres metílicos de ácidos graxos de cadeia C4H10O2 a C22H46O2.
3.8 ENSAIOS BIOLÓGICOS
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Os extratos de éter de petróleo, acetato de etila e metanólico das folhas e
cascas de raízes de Muellera graciliflora, foram submetidos à atividade antitutumoral
in vitro, a testes de inibição enzimática e à atividade antimicrobiana.
O óleo essencial das folhas e as substâncias majoritárias (identificadas em
mistura) dos extratos das cascas de raízes foram submetidos a testes de inibição
enzimática frente a duas enzimas.

3.8.1 Atividade antitumoral

3.8.1.1 Linhagem celular

A linha celular de melanoma murino B16F10 foi originalmente obtida do
Instituto Ludwig para Pesquisa do Câncer (São Paulo, Brasil). As células foram
cultivadas a 37 ºC numa atmosfera umidificada contendo 5% de CO 2, em meio RPMI
1640 (Invitrogen, Carlsbad, CA) suplementado com ácido N-2-hidroxietilpiperazinaN-2-etanossulfônico 10 mmol L-1(Hepes) (Sigma, St. Louis, MO), bicarbonato de
sódio 24 mmol L-1(Sigma), 40 mg L-1 gentamicina (Schering-Plough, São Paulo,
Brasil), pH 7,2 e 10% de soro de vitelo fetal (Invitrogen).

3.8.1.2 Atividade citotóxica in vitro

Os extratos de M. graciliflora foram suspensos em sulfóxido de metila
(DMSO) em uma concentração final de 10 mg mL-1, e depois adicionada para
completar o meio RPMI suplementado com 10% de soro de vitelo fetal. Diferentes
concentrações dos extratos, variando de 0 a 100 μg mL-1, foram incubadas com
1x104 células em uma placa de 96 poços a 37 °C e 5% de CO2. Após 24 h de
incubação, a viabilidade celular foi avaliada usando o Kit de Proliferação Celular I
(MTT) (Sigma), um ensaio colorimétrico baseado em MTT. As leituras foram feitas
em um leitor de placas a 570 nm com uma referência de 650 nm. O experimento foi
realizado em triplicata usando cisplatina (Sigma) e DMSO 1% como controle positivo
e negativo, respectivamente (MOSMANN, 1983).
A atividade antitumoral foi realizada com a colaboração do pesquisador Dr.
Carlos Rogério de Figueiredo, UNIFESP.
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3.8.2 Atividade enzimática

A atividade inibitória das enzimas alfa-glucosidase e acetilcolinesterase foi
determinada in vitro através do método espectroscópico de Ellman et al. (1961).
Foram preparadas soluções de cada amostra em metanol, na concentração de 1 mg
mL-1. Em cada tubo de ensaio foram adicionados 325 µL de Tampão Tris-HCl (pH 8),
100 µL de amostra em diferentes concentrações e 25 µL de solução de enzima
acetilcolinesterase (0,28 U mL-1), sendo esta mistura incubada em temperatura
ambiente durante 15 minutos. Em seguida, foram adicionados 75 µL de solução de
iodeto de acetilcolina (0,023 mg mL-1) e 475 µL de Reagente de Ellman (ácido 5,5ditiobis (2-nitrobenzóico)). Após homogeneizados, os tubos de ensaio foram
incubados ao abrigo da luz durante 30 minutos. Após 30 minutos, a absorbância da
solução foi medida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 405 nm.
Como controle positivo foi utilizado uma solução de cloridrato de neostigmina, diluída
em metanol, na concentração de 100 μg mL-1 e como controle negativo apenas o
solvente utilizado para a diluição das amostras.

A atividade inibitória enzimática foi calculada através da equação:

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑡ó𝑟𝑖𝑎 (%) = 100 − [(

𝐴𝑏𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
) 𝑋 100]
𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

(2)

O teste foi realizado em triplicata, sendo os resultados expressos em % de
inibição na forma de média ± desvio padrão.
A atividade de inibição enzimática foi realizada em colaboração com a
professora Dra. Michele Debiase Alberton Magina (FURB).

3.8.3 Atividade antimicrobiana

A atividade antimicrobiana dos extratos brutos foi testada contra oito
microrganismos: Escherichia coli ATCC 11775, Pseudomonas aeruginosa ATCC
13388, Salmonella choleraesuis ATCC 10708, Staphylococcus aureus ATCC 6538,
Streptococcus pneumoniae ATCC 11733, Candida albicans ATCC 10231, Candida
dubliniensis CBS 7987 e Candida krusei CBS 573.
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A subcultura dos microrganismos foi realizada durante a noite a 36°C
usando Nutrient Agar (Merck) para as bactérias e Sabouraud Dextrose Agar para
Candida spp. A preparação dos inóculos para os ensaios foi realizada por diluição
de uma massa de células raspadas em solução de NaCl a 0,85%, ajustado a escala
de McFarland 0,5 e confirmado pela leitura em espectrofotômetro a 625 nm para
bactérias ou 530 nm para levedura.
As suspensões de células foram finalmente diluídas para 104 UFC mL-1 ou
103 para utilização nos ensaios de atividade, respectivamente, para bactérias e
levedura. Os testes de Concentração Inibitória Mínima (CIM) foram realizados de
acordo com a CLSI (2002 e 2005), utilizando caldo Muller-Hinton sobre uma placa
de ensaio de cultura de tecidos (96 poços) ou caldo RPMI-1640. A solução estoque
dos extratos brutos foi diluída e transferida para o primeiro poço, e foram feitas
diluições em série de modo que concentrações obtidas foram na faixa de 1,0-0,015
mg.mL-1. Como controle de referência foram utilizados os antibióticos Cloranfenicol e
Nistatina (Merck) com concentração na faixa de 0,25 - 0,002 mg.mL-1. O inóculo foi
adicionado a todos os poços e as placas foram incubadas a 36 °C durante 48 h.
Cada concentração foi realizada em triplicata. A atividade antibacteriana foi
detectada por adição de 20 μL de solução de 0,5% de TTC (cloreto de
trifeniltetrazólio, Merck) aquoso. A CIM foi definida como a concentração mínima da
amostra que inibiu o crescimento visível, tal como indicado por coloração TCC
(células mortas não são coradas pelo TTC). Para o ensaio realizado com Candida
spp, após o período de incubação, verificou-se a mudança na coloração do meio
RPMI-1640 passando de rosa (cor original) para amarelo. A mudança indica uma
acidificação do meio pelo crescimento dos microrganismos.
Os testes antimicrobianos foram realizados na Divisão de Microbiologia do
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Química, Biológica e Agrícola (CPQBA) UNICAMP, com a colaboração da Dra. Marta Duarte Teixeira.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Muellera graciliflora

Inicialmente o óleo essencial proveniente das folhas de M. graciliflora foi
analisado por CG-EM. Foram identificados 12 constituintes, o que representa 65,6%
dos compostos presentes no óleo essencial. O cromatograma (Figura 8) é
constituído majoritariamente por sesquiterpenos (11,60%)

e sesquiterpenos

oxigenados (35,35%) (Tabela 7); destacando-se ainda α-isocomeno (7,82%),
α-gurjuneno (3,78%), cedróxido (19,88%) e cedranediol (15,47%) (Tabela 8).
Figura 8 Cromatograma do óleo essencial das folhas de M. graciliflora
obtido através da técnica de CG-EM

Fonte: Dados da pesquisa.

Amostras complexas como os óleos essenciais nem sempre têm uma
separação efetiva em uma análise unidimensional. Pela técnica bidimensional
(CG × CG), em função da presença da segunda coluna no equipamento, que resulta
em dois processos de separação, é possível obter uma resolução e separação
superiores às da unidimensional. Portanto, para uma análise mais completa, o óleo
essencial de M.graciliflora também foi analisado por Cromatografia em fase Gasosa
Bidimensional Abrangente (CG × CG) (Tabela 7).
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Tabela 7 Composição percentual do óleo das folhas de M. graciliflora

CG × CG-EM (%)

CG-EM (%)
Monoterpenos

1,72

Monoterpenos

3,79

Sesquiterpenos

11,60

Sesquiterpenos

7,03

Sesquiterpenos
oxigenados

35,35

Sesquiterpenos
oxigenados

24,15

Fonte: Dados da pesquisa.

Para que uma técnica cromatográfica multidimensional seja considerada
abrangente, todo o efluente da primeira dimensão, ou uma parte suficientemente
representativa do mesmo, deverá ser introduzido na segunda dimensão, mantendo
as características da separação ocorrida na primeira dimensão. Se apenas algumas
regiões da primeira dimensão forem introduzidas na segunda, a técnica será
multidimensional, mas não abrangente (MÜHLEN et al., 2007). Sendo assim, no
experimento de CG ×CG utilizou-se na primeira coluna, a mesma fase estacionária
que na análise monodimensional e todas as condições experimentais possíveis
foram mantidas (SANTOS, 2014; SANTOS et al., 2014).
Conforme descrito por Wu et al. (2004), o sistema convencional de colunas é
utilizar na primeira dimensão (1D) uma coluna longa apolar e na segunda (2D) uma
coluna curta e polar, o que proporciona uma melhor separação das amostras, pois
permite dois mecanismos de separação independentes, neste caso, permitindo na
1D uma separação de acordo com a pressão de vapor dos analitos e na 2D de
acordo com suas polaridades.
A distribuição dos constituintes voláteis na coluna apolar, da primeira
dimensão, está diretamente correlacionada com a separação obtida na análise
monodimensional. A adição de uma segunda coluna polar pode resolver muitos
sinais sobrepostos. Devido a menor capacidade de pico proporcionado na análise
monodimensional, muitos sinais que se apresentam sobrepostos e constituintes
menos concentrados são incorporados por sinais mais largos. Na CG × CG, a
resolução superior e menor co-eluição, leva a sinais mais resolvidos e precisos (ZHU
et al., 2005; GAINES et al., 1999)
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Na análise do óleo essencial de M. graciliflora, através desta técnica, foi
possível caracterizar 22 constituintes a mais em comparação à

análise

monodimensional, totalizando 34 constituintes identificados (Tabela 8). Entre os 22
novos constituintes destaca-se o éter ambróxido (5,93%), seguido do sesquiterpeno
oxigenado β-davanona-2-ol (5,36%).
Devido as suas características de não serem espécies com alta produção de
óleos essenciais, não existem relatos de caracterização química de voláteis de
espécies do gênero Muellera. Até o presente momento foi relatado apenas um
estudo de uma espécie pertencente ao gênero Lonchocarpus. Moronkola e Oladosu
(2013) realizaram a caracterização química do óleo essencial das folhas de
Lonchocarpus cyanescens, apresentando uma composição diferente de M.
graciliflora. O óleo essencial obtido de L. cyanescens ao ser analisado mostrou-se
composto basicamente por ácido hexadecanóico e fitol.
Tabela 8 Constituintes, índice de retenção e concentrações relativas por CG×CG/EM
e CG/EM, para as folhas de M. graciliflora

Constituinte

CG×CG/EM

CG/EM
IR lit

IR calc

2E, 4E-hexadienol

-

mirceno

IR lit

IR calc

Conc %

-

912

917

1,03

-

-

988

996

2,01

988

995

988

988

1,07

ocimeno

-

-

1032

1032

0,13

Cis-vertocitral C

-

-

1076

1078

0,24

Cis -tujona

1101

1103

0,77

1101

1105

0,60

<iso-3-> tujanol

1334

1335

0,95

1334

1340

1,05

α-isocomeno

1387

1388

7,82

1387

1380

4,50

α-gurjuneno

1409

1416

3,78

1409

1408

2,49

1423

1423

0,74

1428

1432

1,70

1449

1448

0,04

2-pentil furano

Conc %

0,45

fenil hexan-3-ona
dictamnol

1428

1428

1,62

espirolepquineno
oxido de cabreuva B
(E)-β-ionona

-

-

-

1462

1459

0,25

1487

1491

2,63

1487

1484

1,58
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Constituinte

CG×CG/EM

CG/EM
IR lit

IR calc

Conc %

IR lit

IR calc

Conc %

isobutanoato de nerila

-

-

-

1490

1484

0,04

éter 10-epi-Italiceno

-

-

-

1515

1516

0,13

liguloxido

-

-

-

1534

1538

0,22

éter italiceno

-

-

-

1536

1543

0,59

éter cadieneno

-

-

-

1557

1548

0,61

1565

1574

4,06

1565

1570

3,03

globulol

-

-

-

1590

1593

0,45

Cis-isolongifolanona

-

-

-

1612

1609

0,33

epoxido de β-cedreno

-

-

-

1621

1617

0,72

Trans-isolongifolanona

-

-

-

1625

1649

0,82

cedr-8(15)-en-10-ol

-

-

-

1650

1649

0,26

1713

1716

19,88

1713

1705

6,59

curcumen-15-al

-

-

-

1712

1712

0,16

β-davanona-2-ol

-

-

-

1718

1720

5,36

ambróxido

-

-

-

1756

1750

5,93

1845

1841

4,07

1845

1851

2,03

α-chenopodiol

-

-

-

1855

1855

0,30

flourensadiol

-

-

-

1869

1869

0,33

5Z, 9E-farnesil acetona

1889

1883

4,16

1889

1883

1,03

<8S, 14-> cedranediol

1897

1891

15,47

1897

1890

7,03

3Z-benzoato de hexenila

cedroxido

2E, 6E-acetato de farnesila

Fonte: Dados da pesquisa.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS PRESENTES NO EXTRATO DE
ÉTER DE PETRÓLEO

Os ácidos graxos são macromoléculas essenciais presentes em todos os
organismos vivos. Os ácidos graxos em plantas são normalmente ácidos
carboxílicos de cadeia linear com um número par de átomos de carbono. As cadeias
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carbônicas podem variar de 4 a 30 unidades, comumente elas possuem 16 ou 18
átomos de carbono de extensão (DEWICK, 2009).
Enquanto os animais utilizam as gorduras para o armazenamento de
energia, as plantas as utilizam principalmente para armazenar carbono (DEWICK,
2009; KACHROO A.; KACHROO P., 2009).
Foram detectados por análises de RMN 1H e

13

C em várias frações do

extrato de éter de petróleo das raízes de M. graciliflora a presença de ácidos graxos.
Para a identificação e caracterização dos mesmos, foi realizada uma reação de
esterificação utilizando BF3 metanólico. Foram identificados 12 ésteres metílicos,
sendo estes comparados com padrões de ésteres metílicos obtidos comercialmente.
A Tabela 9 relaciona os ácidos graxos e seus respectivos ésteres identificados.
Tabela 9 Ésteres identificados no extrato éter de petróleo de M. graciliflora

Ácidos graxos

Nome sistemático

Nome comum

12:0

Dodecanóico

Láurico

14:0

Tetradecanóico

Mirístico

16:0

Hexadecanóico

Palmítico

17:0

Heptadecanóico

Margárico

18:0

Octadecanóico

Esteárico

18:2

Octadienóico

Linoleico

20:0

Eicosanóico

Araquídico

22:0

Docosanóico

Behênico

22:3

Docosatrienóico

23:0

Tricosanóico

24:0

Tetracosanóico

25:0

Pentacosanóico

Lignocérico

Fonte: Dados da pesquisa.

Um estudo realizado por Magalhães e colaboradores (2007), identificou a
presença de quinze ácidos graxos no extrato éter de petróleo das raízes de Muellera
montanus (Lonchocarpus montanus). O presente estudo permitiu a identificação de
doze ácidos graxos. Entre os ácidos graxos encontrados em M. Montanus e em

66

M. graciliflora pode-se observar a produção de alguns ácidos graxos semelhantes
para ambas as espécies, entre eles: palmítico, margárico, lignocérico e esteárico.
Foi possível verificar a presença de ácidos graxos com cadeia de número
ímpar de carbono nas duas espécies, sendo que o mais comum em plantas são
ácidos graxos de cadeia com número par de átomos de carbono (DEWICK, 2009).
Os ácidos graxos são comumente biossintetizados pela via do acetato,
gerando cadeias com número par de átomos de carbono e quando se observa
cadeias com número ímpar e lineares, se considera provável perda de um átomo de
carbono do ácido de número par ou pela incorporação de uma unidade de partida
diferente (DEWICK, 2009).

4.3 FRACIONAMENTO DOS EXTRATOS DE Muellera graciliflora

Foi realizada uma análise por CLAE dos extratos das raízes de M. graciliflora
para traçar o perfil químico da planta, sendo observado que os extratos de éter de
petróleo e acetato de etila são similares em alguns constituintes na região entre 50 a
60 min, indicando a presença de flavonoides, segundo metodologia já determinada
pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Produtos Naturais e Ecologia Química
(LAPNEQ) da UFPR. Já o extrato metanólico possui um perfil diferenciado dos
demais (Figura 9).
A escolha dos extratos a serem estudados inicialmente (AcOEt e EP) foi
baseada nos resultados provenientes do perfil químico realizado, pois ambos se
mostraram enriquecidos na região dos flavonoides, sendo estas as substâncias de
interesse do estudo.
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Figura 9 Cromatogramas de diferentes extratos obtidos por CLAE das raízes de M. graciliflora

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.4 FRACIONAMENTO DO EXTRATO ACETATO DE ETILA DAS CASCAS DE
RAÍZES DE Muellera graciliflora

O estudo fitoquímico do extrato acetato de etila das raízes de M. graciliflora,
resultou no isolamento de nove flavonoides (Figura 10), dos quais dois são
pertencentes à classe dos dibenzoilmetanos, seis à classe das flavonas e um
pertencente à classe das flavanonas. As substâncias foram identificadas com base
em dados espectrais de RMN e comparação destes com os presentes na literatura.
A discussão da determinação estrutural está organizada por classe dos flavonoides.
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Figura 10 Flavonoides isolados no extrato acetato de etila das raízes de M. gracilliflora

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.4.1 Derivado de dibenzoilmetano
Esta classe de metabólitos, também conhecida como β-hidroxichalcona, é
raramente encontrada na natureza, e as estruturas encontradas com substituição em
C-8 (Figura 11) são relatadas apenas em espécies pertencentes ao gênero
Lonchocarpus e Dahlstedtia.
Figura 11 Esqueleto base de um dibenzoilmetano

Fonte: Dados da pesquisa.

Esta classe de compostos foi isolada de L. costaricensis, D. floribunda
(L. subglaucenscens), L. latifolius, M. montana (L. montanus), D. muehlbergiana
(L. muehlbergianus) e Muellera fluvialis (L. fluvialis), Muellera filipes (L. filipes),
D. glaziovii (CANZI et al., 2014).
Derivados de dibenzoilmetanos podem atuar como foto-protetores, além de
apresentarem atividade anti-inflamatória (CANZI et al., 2014).
Neste estudo foram isolados dois derivados de dibenzoilmetano no extrato
acetato de etila de M.graciliflora.
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4.4.1.1 Determinação estrutural de MG1

A substância foi identificada em mistura, sendo que o espectro de RMN 1H
apresentou um sinal em δ 5,60 ppm (1H; s, H-8) e no RMN

13

C observou-se dois

sinais de grupo carbonila em δ 194,1 ppm (C-7) e em δ 196,6 ppm (C-9), típicas de
esqueleto de dibenzoilmetano na forma dicetona.
Observou-se também, a presença do grupamento dimetilalila pelos
deslocamentos em δ 6,11 ppm (1H; dd; J = 17,5 e 10,7 Hz, H-2’’’), em δ 4,92 ppm
(1H; dd; J = 17,5 e 1,0 Hz, H-3a’’’), em δ 4,88 ppm (1H; dd; J = 10,7 e 1,0 Hz, H3b’’’) e os sinais referentes aos grupos metila em δ 1,22 ppm (3H; s) e em δ 1,19
ppm (3H; s), os quais apresentam constantes de acoplamento típicas de sistema de
ligação dupla terminal. Através da análise de HMBC (Tabela 10), pelas correlações
com C-8 (δ 66,0), determinou-se a posição deste grupamento.
Verificou-se ainda, a presença do anel A p-substituído pelos sinais em δ 7,98
ppm (2H; d, 8,8 Hz, H-2 e H-6), em δ 6,90 ppm (2H; d, 8,0 Hz, H-3 e H -5). Um sinal
intenso em δ 3,54 ppm (3H; s, 6’- OCH3), correspondente ao grupo metoxila,
confirmado pelo deslocamento em δ 64,4 ppm e posicionada em δ 163,3 ppm (C-4).
Este dibenzoilmetano apresentou um anel 2’’,2’’-dimetilcromeno, o qual foi
determinado pelos deslocamentos em δ 5,65 ppm (1H; d; J=10,0 Hz, H-3’’) e δ 6,52
ppm (1H; dd; J=10,0 e 0,7 Hz, H-4’’) e sua posição confirmada pelo acoplamento a
longa distância de H-4’’ com H-3’ (δ 6,53; dd; J = 8,5 e 0,7 Hz) e o acoplamento orto
deste com o H-2’ (δ 7,25; d; 8,5 Hz), juntamente com as correlações observadas no
experimento de HMBC destes hidrogênios com os respectivos carbonos em δ 157,1
ppm (C-4’), δ 114,4 ppm (C-3’), δ 116,0 ppm (C-4’’). A posição angular no anel foi
determinada pela presença dos hidrogênios do anel aromático B com acoplamento
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orto que são observados em δ 7,25 ppm (1H; d; 8,5 Hz, H-6’) e δ 6,53 ppm (1H; d;
8,5 Hz, H-5’). Verificou-se a presença de outro sinal em δ 3,86 ppm (3H; s, 4-OCH3)
correspondente ao grupo metoxila confirmado pelo deslocamento em δ 57,0 ppm e
posicionada em δ 155,3 ppm (C-6’) no anel A. A estrutura descrita possui um
estereocentro em C-8, o qual não foi possível determinar, pois a substância se
apresenta em mistura. A estrutura MG1 é inédita na literatura.
Tabela 10 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG1
C/H

13

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

1
2

130,0

7,98 (2H; d; 8,8 Hz)

130,0

3

131,8

6,90 (2H; d; 8,8 Hz)

131,8

4

163,3

5

131,8

6,90 (2H; d; 8,8 Hz)

131,8

6

130,0

7,98 (2H; d; 8,8 Hz)

130,0

163,3 (C-4), 194,1 (C-7)

7

194,1

8

66,0

5,60 (1H; s)

66,0

41,6(C-1’’’), 146,1(C-2’’’), 194,1(C-7) e
196,6 (C-9)

9

196,6

1’

128,0

2’

105,7

3’

113,2

4’

157,1

5’

114,4

6,53 (1H; d; 8,5 Hz)

155,3 (C-2’), 157,1 (C-4’) e 196,6 (C-9)

6’

155,3

7,25 (1H; d; 8,5 Hz)

128,0 (C-1’)

2’’

76,7

3’’

130,6

5,65 (1H; dd; 10,0 Hz)

130,6

76,7 (C-2’’)

4’’

116,0

6,52 (1H; dd; 10,0 e 0,7 Hz)

116,0

76,7 (C-2’’), 157,1 (C-4’)

1’’’

41,6

2’’’

146,1

6,11 (1H; dd; 17,5 e 10,7 Hz)

146,1

41,6 (C-1’’’)

3a’’
3b’’

41,6 (C-1’’’), 110,5 (C-3’’’)

4,92 (1H; dd; 17,5 e 1,0 Hz)
110,5

163,3 (C-4), 194,1 (C-7)

110,5
4,88 (1H; dd; 10,7 e 1,0 Hz)

146,1 (C-2’’’)

CH3

1,22

1,19 (3H; s)

25,6

26,4 (CH3), 41,6 (C-1’’’), 66,0 (C-8)

CH3

1,19

1,22 (3H; s)

26,4

25,6 (CH3), 41,6 (C-1’’’), 66,0 (C-8)

CH3

1,37

1,38 (3H; s)

28,8

28,1 (CH3), 76,7 (C-2’’), 113,2 (C-5’)

CH3

1,42

1,43 (3H; s)

28,1

28,8 (CH3), 76,7 (C-2’’), 113,2 (C-5’)

4-OCH3

61,8

3,86 (3H; s)

61,8

163,3

6’-OCH3

63,3

3,54 (3H; s)

63,3

155,3 (C-6’)

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.4.1.2 Determinação estrutural de MG2

O espectro de RMN

1

H desta substância mostrou-se muito similar ao

espectro de MG1, com um sinal em δ 5,65 ppm (1H; s, H-8) e referente a dois
grupos carbonila em δ 195,1 ppm (C-7) e em δ 197,4 ppm (C-9), típicas de esqueleto
de dibenzoilmetano na forma dicetona.
Observou-se a presença do grupo dimetilalila pelos deslocamentos em δ
6,09 ppm (1H; dd; J = 17,7 e 10,5 Hz, H-2’’’), em δ 4,91 ppm (1H; dd; J = 17,7 e 1,0
Hz, H-3a’’’), em δ 4,87 ppm (1H; dd; J = 10,5 e 1,0 Hz, H-3b’’’) e os sinais referentes
aos grupos metila em δ 1,21 ppm (3H; s) e em δ 1,19 ppm (3H; s). Através da
análise de HMBC (Tabela 11), pelas correlações com C-8 (δ 66,3), determinou-se a
posição deste grupo.
Verificou-se, ainda, a presença do anel A monossubstituído pelos sinais em
δ 7,97 ppm (2H, m, H-2 e H-6), em δ 7,52 ppm (1H, m, H-4) e em δ 7,43 ppm (2H, m,
H-3 e H-5). Um sinal intenso em δ 3,52 ppm (3H; s, 2’-OCH3), atribuído ao grupo
metoxila, confirmada pelo deslocamento em δ 63,8 ppm e posicionada em C-2’ (δ
155,2 ppm). A presença do anel 2’’,2’’-dimetilcromeno, foi determinado pelos
deslocamentos em δ 5,65 ppm (1H; d; J= 10,0 Hz, H-3’’) e δ 6,52 ppm (1H; d; J =
10,0 Hz, H-4’’) e sua posição confirmada pelo acoplamento a longa distância de H-4’’
com H-5’ (δ 6,55; dd; J = 8,5 e 0,7 Hz) e pelo acoplamento orto deste com o H-6’ (δ
7,26; d; 8,5 Hz), juntamente com as correlações observadas no experimento de
HMBC destes hidrogênios com os carbonos em δ 157,3 ppm (C-4’), δ 114,5 ppm (C3’), δ 130,9 ppm (C-3’’) e δ 116,6 ppm (C-4’’).
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De acordo com os dados observados e por comparação na literatura, MG2
foi determinada como 2’-metoxi-8-(α-α-dimetilalila)-2’’,2’’-dimetilcromeno-[3’,4’:5’’,6’’]dibenzoilmetano, isolado pela primeira vez de M. montana (L. montanus)
(MAGALHÃES et al., 2007) e em D. glaziovii (CANZI et al., 2014)
Tabela 11 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG2
C/H

13

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

1

139,0

2

129,8

7,97 (2H; m)

129,8

128,9 (C-3 e C-5), 132,8 (C-4) e 198,1
(C-7)

3

128,9

7,43 (2H; m)

128,9

139,0 (C-1)

4

132,8

7,52 (1H; m)

132,8

129,8 (C-2 e C-6)

5

128,9

7,43 (2H; m)

128,9

139,0 (C-1)

6

129,8

7,97 (2H; m)

129,8

128,9 (C-3), 132,8 (C-4) e 198,1 (C-7)

7

198,1

8

66,3

5,65 (1H; s)

66,3

198,1 (C-7), 197,4 (C-9)

9

197,4

1’

128,0

2’

155,2

3’

114,5

4’

157,3

5’

113,7

6,55 (1H; dd; 8,5 e 0,7 Hz)

113,7

114,5 (C-3’) e 128,0 (C-1’)

6’

106,8

7,26 (1H; d; 8,5 Hz)

106,8

115,2 (C-2’), 157,3 (C-4’) e 197,4 (C-9)

4’’

116,9

6,52 (1H; d; 10 Hz)

116,9

76,7 (C-2’’) e 157,3 (C-4’)

3’’

130,9

5,65 (1H; d; 10 Hz)

130,9

76,7 (C-2’’)

2’’

76,7

1’’’

41,6

2’’’

146,0

6,09 (1H; dd; 17,7 e 10,5 Hz)

146,0

3a’’’

1 4,91 (1H; dd; 17,7 e 1,0 Hz)

111,8

41,6 (C-1’’’)

3b’’’

111,8

4,87 (1H; dd; 10,5 e 1,0 Hz)

CH3

25,7

1,21 (3H; s)

25,7

CH3

26,9

1,19 (3H; s)

26,9

CH3

28,4

1,43 (3H; s)

28,4

28,2 (CH3), 76,7 (C-2’’) e 130,9 (C-3’’)

CH3

28,2

1,38 (3H; s)

28,2

28,4 (CH3), 76,7 (C-2’’) e 130,9 (C-3’’)

2’-OCH3

63,8

3,52 (3H; s)

63,8

155,2 (C-2’)

Fonte: Dados da pesquisa.

26,9 (CH3), 41,6 (C-1’’’), 66,3 (C-8) e
146,0 (C-2’’’)
25,7 (CH3), 41,6 (C-1’’’), 66,3 (C-8) e
146,0 (C-2’’’)
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4.4.2 Cromenoflavonas

As flavonas são originadas a partir de uma reação de oxidação da flavanona,
formando uma insaturação entre os carbonos C-2 e C-3 (Figura 12). Em seguida,
várias reações de oxidação/redução vão determinando a formação de diversas
estruturas (CANZI, 2013).
As cromenoflavonas se diferenciam por apresentar no esqueleto básico das
flavonas a presença do grupamento 2’’,2’’-dimetilcromeno, geralmente ligado aos
carbonos C-7 e C-8 do anel A. Foram isoladas três cromenoflavonas do extrato
acetato de etila das cascas de raízes de M. graciliflora: MG3, MG4 e MG5.
Figura 12 Esqueleto básico de uma flavona

Fonte: Dados da pesquisa.

4.4.2.1 Determinação estrutural de MG3

O espectro de RMN de 1H apresentou um simpleto em δ 6,67 ppm (1H; s, H3), sinal este característico do H-3 de flavonas, o qual foi confirmado pela correlação
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no HSQC com sinal em δ 106,7 ppm (C-3). Na estrutura da flavona, foi possível
observar um sinal relativo a carbonila em δ 178,5 ppm (C-4) e δ 163,1 ppm (C-2)
característico de carbono oxigenado.
A

presença

do

anel

2’’,2’’-dimetilcromeno

foi

confirmada

pelos

deslocamentos em δ 6,92 ppm (1H; d; J = 10Hz, H-4’’) e δ 5,75 ppm (1H; d; J =
10Hz, H-3’’), cuja posição deste foi determinada pelos acoplamentos orto dos
hidrogênios do anel aromático em δ 6,84 ppm (1H; d; J = 8,6 Hz, H-6) e em δ 7,98
ppm (1H;d; J = 8,6 Hz, H-5) e pelas correlações destes sinais com δ 158,0 ppm (C7), δ 109,8 ppm (C-8), δ 130,5 ppm (C-3’’) e δ 115,4 ppm (C-4’’) nos experimentos
de HSQC e HMBC (Tabela 12).
Observou-se um anel B para-substituído com sinais característicos em δ
7,02 ppm (2H; d; J = 8,4 Hz, H-2’ e H-6’), δ 7,84 ppm (2H; d; J = 8,4 Hz, H-3’ e H-5’).
Além de observar um sinal típico de grupo metoxila em δ 3,89 ppm (3H; s, 4-OCH3),
confirmado pelo deslocamento em δ 55,4 e posicionada em C-4 δ 162,8 ppm.
Sendo assim, por comparação com dados da literatura, MG3 foi determinada
como 4’-metoxi-2’’,2’’-dimetilpirano-[5’’,6’’:8,7]-flavona, relatada pela primeira vez no
extrato éter de petróleo das raízes de M. montana (L. montanus) (MAGALHÃES et
al., 2007).
Tabela 12 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG3
C/H

13

C

2

163,1

3

106,7

4

178,5

5

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

6,67 (1H; s)

106,7

118,4 (C-10), 125,0 (C-1’), 163,1 (C-2’)
e 178,5 (C-4)

126,1

7,98 (1H; d; 8,6 Hz)

126,1

152,7 (C-9), 158,0 (C-7), 178,5 (C-4)

6

115,7

6,84 (1H; d; 8,6 Hz)

115,7

109,8 (C-8), 118,4 (C-10),

7

158,0

8

109,8

9

152,7

10

118,4

1’

125,0

2’

114,6

7,02 (2H; d; J = 8,4 Hz)

114,6

125,0 (C-1’)

3’

127,9

7,84 (2H; d; J = 8,4 Hz)

127,9

114,6 (C-2’), 162,8 (C-4’)
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13

C/H

C

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

4’

162,8

5’

127,9

7,84 (2H; d; J = 8,4 Hz)

127,9

162,8 (C-4’)

6’

114,6

7,02 (2H; d; J = 8,4 Hz)

114,6

125,0 (C-1’)

2’’

77,5

3’’

130,5

5,75 (1H; d; J = 10Hz)

130,5

77,5 (C-2’’)

4’’

115,4

6,92 (1H; d; J = 10 Hz)

115,4

4’-OCH3

55,4

3,89 (3H; s)

55,4

162,8

CH3

28,3

1,51 (6H; s)

28,3

27,9 (CH3), 77,5 (C-2’’), 109,8 (C-8)

Fonte: Dados da pesquisa.

4.4.2.2 Determinação estrutural de MG4

A substância MG4 apresentou-se em mistura com MG1. Foi possível
observar um simpleto em δ 6,68 ppm (1H; s; H-3), sinal característico do H-3 de
flavonas, o qual foi confirmado pela correlação no HSQC com sinal em δ 105,7 ppm
(C-3). Complementando a estrutura da flavona, foi possível observar um sinal
característico de carbonila em δ 177,9 ppm (C-4) e um sinal característico de
carbono oxigenado em δ 162,4 ppm.
Verificaram-se sinais característicos de um anel aromático monosubstituído
em δ 7,90 ppm (2H; m; H-2’ e H-6’) e δ 7,55 ppm (3H; m; H-3’, H-4’, H-5’). A
presença do anel 2’’,2’’-dimetilcromeno foi confirmada pelos deslocamentos em δ
6,90 ppm (1H; d; J=10 Hz, H-4’’) e δ 5,76 ppm (1H; d; J= 10 Hz, H-3’’), cuja posição
deste foi determinada pelos acoplamentos orto dos hidrogênios do anel aromático
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em δ 6,85 ppm (1H; d; J= 8,8 Hz, H-6) e em δ 7,99 ppm (1H; d; J= 8,8 Hz, H-5) e
pelas correlações destes sinais com δ 177,9 ppm (C-4), δ 109,3 ppm (C-8), δ 130,2
ppm (C-3’’) e δ 115,0 ppm (C-4’’) nos experimentos de HSQC e HMBC (Tabela 13).
De acordo com o observado nos experimentos e por comparação com dados
da literatura, MG4 foi determinada como 2’’,2’’-dimetilcromeno-[5’’,6’’:8,7]-flavona
isolada de

D. pentaphylla (GARCEZ et al., 1988), D. floribunda (Lonchocarpus

subglauscescens) (MAGALHÃES et al., 1996) e de M. montana (L. montanus)
(MAGALHÃES et al., 2007).
1

13

Tabela 13 Dados de RMN de H (CDCl3, 400 MHz), de C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG4
C/H

13

C

2

162,4

3

105,7

4

177,9

5

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

6,68 (1H; s)

105,7

117,9 (C-10), 132,0 (C-1’), 162,4 (C-2)
e 177,9 (C-4)

126,0

7,99 (1H; d; 8,8 Hz)

126,0

152,3 (C-9), 157,4 (C-7), 177,9 (C-4)

6

114,9

6,85 (1H; d; 8,8 Hz)

114,9

109,3 (C-8), 117,9 (C-10),

7

157,4

8

109,3

9

152,3

10

117,9

1’

132,0

2’

126,0

7,90 (2H; m)

126,0

132,0 (C-1’)

3’

128,8

4’

131,1

5’

128,8

6’

126,0

2’’

77,6

3’’

128,8
7,55 (3H, m)

131,1

126,0 (C-2’) e 132,0 (C-1’)

128,8
7,90 (2H; m)

126,0

131,1 (C-4’) e 162,4 (C-2)

130,2

5,76 (1H; d; J = 10Hz)

130,2

77,5 (C-2’’) e 109,3 (C-8)

4’’

115,0

6,90 (1H; d; J = 10 Hz)

115,0

CH3

28,0

1,51 (6H; s)

28,0

Fonte: Dados da pesquisa.

77,6 (C-2’’), 130,2 (C-3’’)
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4.4.2.3 Determinação estrutural de MG5

Analisando o espectro de RMN de 1H desta substância observou-se sua
semelhança com as substâncias descritas anteriormente, MG4 e MG3 diferenciandose apenas pela presença de um anel metilenodioxi com sinais característicos em δ
6,08 (2H; s; H-2’’’) e correlacionando com um carbono em δ 102,2 ppm (C-2’’’) no
HSQC. A posição deste grupo foi determinada observando os acoplamentos orto e
meta dos hidrogênios do anel B em δ 7,46 ppm (1H; dd; J= 8,2 e 1,8 Hz, H-6’), δ
7,33 ppm (1H; d; J= 1,8 Hz, H-2’), 6,94 ppm (1H; d; J= 8,2 Hz, H-5’) correlacionados
com os carbonos em δ 148,6 ppm (C-3’) e 150,8 ppm (C-4’) nos experimentos de
HMBC, deslocamentos estes característicos de carbonos oxigenados (Tabela 14).
A presença do anel 2’’,2’’-dimetilcromeno foi confirmada pelos sinais em δ
6,90 ppm (1H; d; J= 10,0 Hz, H-4’’) e δ 5,75 ppm (1H; d; J=10,0 Hz, H-3’’), e sua
posição definida pela existência do acoplamento orto dos hidrogênios do anel A em
δ 7,98 ppm (1H; d; J= 8,8 Hz, H-5) e δ 6,85 ppm (1H; d; J= 8,8 Hz, H-6).
Diante dos resultados observados e por comparação com a literatura, MG5
foi determinada como 3’,4’-metilenodioxi-2’’,2’’-dimetilcromeno-[5’’,6’’:8, 7]-flavona,
isolada de D. pinnata (GARCEZ et al., 1988), D. floribunda (L. subglaucescens)
(MAGALHÃES et al., 1996) e de D. grandiflora (CANZI et al., 2014).
Tabela 14 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de
1

13

1

13

C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação

13

direta H- C (HSQC) e mapa de correlação H- C a longa distância (HMBC) da substância MG5
C/H
2

13

C

162,4

1

H

1

JH-C

LD

JH-C
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C/H

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

6,63 (1H; s)

106,4

116,9 (C-10), 126,0 (C-1’), 162,4 (C-2)
e 174,9 (C-4)

125,8

7,98 (1H; d; 8,8 Hz)

125,8

152,5 (C-9) e 174,9 (C-4)

6

114,8

6,85 (1H; d; 8,8 Hz)

114,8

109,6 (C-8) e 117,3 (C-10)

7

158,5

8

109,6

9

152,5

10

117,3

2’’’

102,2

6,08 (2H; s)

102,2

148,6 (C-3’) e 150,8 (C-4’)

1’

125,7

2’

105,9

3’

148,6

4’

150,8

5’

3

106,4

4

174,9

5

125,7
150,8 (C-4’) e 162,4 (C-2)

7,33 (1H; d; 1,8 Hz)

105,9

108,5

6,94 (1H; d; 8,2 Hz)

108,5

6’

120,9

7,46 (1H; dd; 8,2 e 1,8 Hz)

120,9

2’’

77,8

3’’

130,0

5,75 (1H; d; 10 Hz)

130,0

77,8 (C-2’’) e 109,6 (C-8)

4’’

114,3

6,90 (1H; d; 10 Hz)

114,3

77,8 (C-2’’) e 130,0 (C-3’’)

CH3

28,3

1,51 (6H; s)

28,3

77,8 (C-2’’), 130,0 (C-3’’)

Fonte: Dados da pesquisa.

4.4.3 Furanoflavonas

Quando ocorre a presença do grupamento furano, que por biossíntese está
ligado aos carbonos C-7 e C-8 (angular) ou C-6 e C-7 (linear) do anel A do esqueleto
da flavona, estes compostos são conhecidos como furanoflavonas. Neste estudo
foram isoladas três furanoflavonas das cascas de raízes de M. graciliflora: MG6,
MG7, MG8.
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4.4.3.1 Determinação estrutural de MG6

O espectro de RMN de 1H desta estrutura apresentou um sinal em δ 3,93
ppm (3H; s, H-3), característico de grupo metoxila em δ 55,8 ppm, o qual foi
confirmado pelo experimento de HMBC em δ 142,1 ppm (C-3) e pela ausência do
sinal correspondente ao H-3, que se apresenta normalmente em torno de 6,5 ppm,
indicando assim a presença do grupo metoxila em C-3.
Além dos sinais característicos de um anel B monossubstituído em δ 7,54
ppm (3H; m; H-3’, H-4’ e H-5’) e δ 8,14 ppm (2H; m; H-2’ e H-6’), observa-se a
presença do anel furano pelos sinais em δ 7,17 ppm (1H; dd; J = 2,2 e 0,9 Hz, H-3’’)
e δ 7,75 ppm (1H; d; J = 2,2 Hz, H-2’’) e pelas correlações com os sinais em δ 158, 3
ppm (C-7), δ 117,0 ppm (C-8), e δ 104,0 ppm (C-3’’) nos experimentos de HSQC e
HMBC (Tabela 15). Através do acoplamento orto observado para os hidrogênios do
anel A em δ 8,19 ppm (1H; d; J = 8,8 Hz, H-5) e 7,55 ppm (1H; d; J = 8,8 e 0,9 Hz,
H-6), é possível determinar a posição do anel furano como angular.
A estrutura foi comprovada por comparação com dados da literatura sendo
determinada como 3-metoxi [4’’,5’’: 8, 7]furanoflavona, conhecida na literatura como
karanjina, encontrada abundantemente nas espécies da subfamília Papilionoidae
(Fabaceae), principalmente nos gêneros: Pongamia (TALAPATRA; MALLIK;
TALAPATRA,1980; TANAKA et al., 1992; YADAV et al., 2004), Lonchocarpus
(MAGALHÃES et al., 2000) e Dahlstedtia (CANZI et al., 2014; NEPEL, 2015).
Segundo estudo realizado por Vismaya e colaboradores (2010), karanjina
demonstrou ser um agente anti-úlcera eficaz, e por não ser tóxico possibilita seu uso
em combinação com outros nutracêuticos para a gestão eficaz de doença induzida
por estresse oxidativo.
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Tabela 15 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG6
13

C/H

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

2

154,7

3

142,1

4

174,9

5

120,8

8,19 (1H; d; 8,8 Hz)

120,8

149,9 (C-9), 158,3 (C-7) e 174,9 (C-4)

6

108,8

7,55 (1H; d; 8,8 e 0,9 Hz)

108,8

117 (C-8), 119,7 (C-10),149,9 (C-9),
158,1 (c-7)

7

158,3

8

117,0

9

149,9

10

119,7

1’

130,1

2’

122,8

8,14 (2H; m)

122,8

130,6 (C-4’)154,7 (C-2)

3’

122,6

122,6

130,1 (C-1’)

4’

130,6

5’

122,6

6’

122,8

8,14 (2H; m)

2’’

145,6

7,75 (1H; dd; 2,2 Hz)

117,0 (C-8), 158,3 (C-7)

3’’

104,0

7,17 (1H; dd; 2,2 e 0,9 Hz)

117,0 (C-8),145,6 (C-2’’), 158,3 (C-7)

3-OCH3

55,8

3,93 (3H, s)

7,54 (3H; m)

130,6
122,6

55,8

142,1 (C-3)

Fonte: Dados da pesquisa.

4.4.3.2 Determinação estrutural de MG7

Analisando o espectro de RMN 1H desta substância percebeu-se a ausência
do sinal em δ 6,5 ppm carcaterístico de H ligado ao C-3 assim como em MG6, porém
diferenciando-se por nova oxidação, atribuída à presença do grupo metilenodioxi,
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com sinais característicos em δ 6,09 ppm (2H; s; H-2’’’) e δ 101,4 ppm (C-2’’’),
obtidos pelas correlações no experimento de HSQC (Tabela 16). A posição desse
grupo foi confirmada pela presença de acoplamento orto e meta dos hidrogênios
presentes no anel B em δ 7,77 ppm (1H; dd; 8,5 e 1,8 Hz, H-6’), δ 6,99 ppm (1H; d;
8,5 Hz, H-5’), δ 7,67 ppm (1H; d; 1,8 Hz, H2’) e pelas correlações com δ 147,6 ppm
(C-3’) e δ 149,2 ppm (C-4’) no experimento de HMBC.
Observou-se a presença dos grupos carbonila em δ 174,3 ppm (C-4) e
metoxila em δ 3,92 ppm (3H;s) e δ 59,6 ppm correlacionado à C-3 (δ 140,8). O sinal
em δ 7,77 ppm (1H; 2,3 Hz, H-2’’) foi atribuído a um hidrogênio vinílico característico
do anel furano tendo em vista que apresentou outro sinal em δ 7,17 ppm (1H; dd; 2,3
e 0,9 Hz, H-3’’). Além disso, observaram-se sinais referentes aos hidrogênios do
anel A em δ 8,19 ppm (1H; d; 8,8 Hz, H-5) e δ 7,54 ppm (1H; dd; 8,8 e 0,9 Hz, H-6),
com acoplamento orto e portanto o anel furano está angular no anel A.
Com os dados experimentais obtidos em comparação com a literatura, MG7
foi determinada como 3-metoxi-3’-4’-metilenodioxi-[4’’,5’’:8,7]-furanoflavona, conhecida como ponganpina, isolada de Pongamia glabra (MAHEY et al., 1972), de P. pinnata (TANAKA et al., 1992; YADAV et al., 2004), dos gêneros Lonchocarpus (MAGALHÃES et al., 2000) e Dahlstedtia (CANZI et al., 2014).
Tabela 16 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG7
C/H

13

C

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

2

148,2

3

140,8

4

174,3

5

121,9

8,19 (1H; d; 8,8 Hz)

121,9

149,8 (C-9), 174,3 (C-4)

6

109,9

7,54 (1H; dd; 8,8 e 0,9 Hz)

109,9

116,9 (C-8), 119,6 (C-10)

7

158,1

8

116,9

9

149,8

10

119,6

1’

124,7

2’

108,6

3’

147,6

4’

149,2

5’
6’

116,9

7,67 (1H; d; 1,8 Hz)

108,6

108,5

6,99 (1H; d; 8,5 Hz)

108,5

124,7 (C-1’)

123,5

7,77 (1H; dd; 8,5 e 1,8 Hz)

123,5

108,6 (C-2’), 149,2 (C-4’)
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C/H

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

2’’

145,6

7,76 (1H; 2,3 Hz)

145,6

116,9 (C-8), 158,1(C7)

3’’

104,2

7,17 (1H; dd; 2,3 e 0,9 Hz)

104,2

145,6 (C-2’’), 158,1 (C-7)

2’’’

101,4

6,09 (2H; s)

101,4

147,6 (C-3’), 149,2 (C-4’)

3-OCH3

59,6

3,92 (3H; s)

59,6

140,8

Fonte: Dados da pesquisa.

4.4.3.3 Determinação estrutural de MG8

Na substância MG8 foram observados sinais em δ 8,19 ppm (1H; d; J= 8,8
Hz, H-5), δ 7,53 ppm (1H; d; J= 8,8 e 0,8 Hz, H-6), δ 8,15 ppm (2H; d; J= 8,9, H-2’
Hz) e δ 7,06 ppm (2H; d; J= 8,9, H-3’ Hz), característicos de um anel
tetrasubstituído. Os dois últimos sinais, considerando que integram para dois
hidrogênios, são indicativos de anel aromático para substituído. Observa-se também
a presença de um anel furano em δ 7,17 ppm (1H; dd; J= 2,1 e 0,8 Hz), e em 7,75
ppm (1H; d; J= 2,1 Hz). É possível observar a presença de dois grupos metoxilas:
um em δ 3,91 ppm (3H; s), correlacionando a longa distância com δ 161,5 ppm (C4’); e outro em δ 3,92 ppm (3H; s), correlacionando a longa distância com δ 140,7
ppm (C-3) (Tabela 17). A estrutura descrita acima foi relatada em Lonchocarpus
campestris por Santos e colaboradores (2009b) como 4’-metoxi-karanjina, onde foi
testada para atividade antimalárica.
Tabela 17 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG8
C/H

13

C

2

155,1

3

140,7

4

174,9

5

121,7

1

H

8,19 (1H; d; 8,8 Hz)

1

JH-C

121,7

LD

JH-C

149,9 (C-9), 158,3(C-7) e 174,9 (C-4)
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13

C/H

1

C

6

110,3

7

158,3

8

117,0

9

149,9

10

119,3

1’

123,3

2’

H

1

LD

JH-C

JH-C

7,53 (1H; dd, 8,8 e 0,9 Hz)

110,3

117,0 (C-8),119,3 (C-10), 158,7 (C-7)

114,4

8,15 (2H; dd; 8,9 Hz)

114,4

130,1 (C-3’)155,1 (C-2), 123,3 (C-1’)

3’

130,1

7,06 (2H; dd; 8,9 Hz)

130,1

114,4 (C-2’), 161,5 (C-4’)

4’

161,5

5’

130,1

7,06 (2H; dd; 8,9 Hz)

130,1

114,4 (C-2’), 161,5 (C-4’)

6’

114,4

8,15 (2H; dd; 8,9 Hz)

114,4

130,1 (C-3’)155,1 (C-2), 123,3 (C-1’)

2’’

145,8

7,75 (1H; d; J= 2,1 Hz)

145,8

117,0 (C-8), 158,3 (C-7)

3’’

104,5

7,17 (1H; dd; J= 2,1 e 0,8 Hz)

104,5

117,0 (C-8), 145,8 (C-2’’)

4’OCH3

55,7

3,91 (3H; s)

55,7

161,5 (C-4’)

3-OCH3

60,2

3,92 (3H; s)

60,2

140,7 (C-3)

Fonte: Dados da pesquisa.

4.4.4 Flavanonas
A sequência da rota biossintética dos flavonoides se inicia com a formação
da estrutura da chalcona onde, devido à atuação da enzima chalcona sintase, um
equilíbrio é estabelecido entre a forma de chalcona (anel C aberto) e flavanona (anel
C fechado), originando todas as demais classes de flavonoides. O fracionamento do
extrato acetato de etila permitiu a identificação de uma flavanona.
4.4.4.1 Determinação estrutural de MG9

A substância MG9 foi identificada em mistura. A análise do espectro de RMN
1

de H apresentou sinais em δ 5,47 ppm (1H; dd; 13,0 e 3,0 Hz, H-2), em δ 3,01 ppm
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(1H; dd; J = 16,8 e 13 Hz, H-3 pseudoaxial), em δ 2,84 ppm (1H; dd; J = 16,8 e 3 Hz,
H-3 pseudoequatorial), cujos deslocamentos químicos e constantes de acoplamento
são típicos de hidrogênios H-2, H-3ax e H-3eq do anel C, característico do esqueleto
de flavanonas que se encontram preferencialmente na conformação meia cadeira.
As correlações observadas no HSQC (Tabela 18) para os H-3ax e H-3eq
apresentaram deslocamento em δ 44,6 ppm, deslocamento típico de C-3,
comprovando assim o esqueleto da flavanona. Além disso, a correlação no HMBC
destes hidrogênios com o carbono em δ 190,3 ppm confirmou a presença do grupo
carbonila. Observou-se o anel B p-substituído com a presença de simpleto
característico de metoxila em δ 3,52 ppm, correlacionando pelo HMBC com δ 155,2
ppm e dos hidrogênios aromáticos com acoplamento orto em 7,70 ppm (2H; dd; 8,9
Hz, H3’ e H5’) e 7,40 ppm (2H; dd; 8,9 Hz, H-2’ e H-6’). A presença do anel 2’’,2’’dimetilcromeno foi confirmada pelos deslocamentos em δ 6,63 ppm (1H; d; J = 10,0,
H-4’’) e em δ 5,56 ppm (1H; d; J = 10,0, H-3’’), cuja posição deste foi determinada
pelo acoplamento a longa distância do H-4’’ com H-6 do anel A e pelas correlações
destes hidrogênios com os carbonos em δ 109,0 ppm (C-8) e δ 117,0 ppm (C-4’’).
A estrutura apresenta um estereocentro em C-2, porém não foi possível
atribuir a estereoquímica relativa devida estar em mistura com outras substâncias.
De acordo com o observado e por comparação com a literatura, MG9, foi
determinada como 4-metoxi-2’’,2’’-dimetilpirano-[5’’,6’’:8,7]-flavanona, relatada em M.
montanus (L. montanus) (MAGALHÃES et al., 2007).
Tabela 18 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG9
C/H

13

C

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

2

80,0

5,47 (1H; dd; 13,0 e 3,0 Hz)

80,0

129,1 (C-2’), 129,1 (C-6’)

3 ax

44,6

3,01 (1H; dd; 16,8 e 13,0 Hz)

44,6

80,0 (C-2), 137,1 (C-1’)

3 eq

44,6

2,84 (1H; dd; 16,8 e 3,0 Hz)

44,6

190,3 (C-4)

4

190,3

5

128,4

7,74 (1H; 8,7 Hz)

128,4

156,9 (C-9), 159,7 (C-7)

6

111,7

6,49 (1H; dd; 8,7 e 0,5 Hz)

111,7

114,9 (C-10)

7

159,7

8

109,0

9

156,9

190,3
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C/H

C

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

10

114,9

1’

123,0

2’

129,1

7,40 (2H; dd; 8,9 Hz)

129,1

123,0 (C-1’), 155,2 (C-4’)

3’

131,0

7,70 (2H; dd; 8,9 Hz)

131,0

155,2 (C-4’)

4’

155,2

5’

131,0

7,70 (2H; dd; 8,9 Hz)

131,0

155,2 (C-4’)

6’

129,1

7,40 (2H; dd; 8,9 Hz)

129,1

123,0 (C-1’), 155,2 (C-4’)

2’’

77,5

3’’

130,9

5,56 (1H; d; 10,0 Hz)

130,9

28,3 (CH3), 77,5 (C-2’’), 109,0 (C-8)

4’’

117,0

6,63 (1H; d; 10,0 Hz)

117,0

77,5 (C-2’’), 156,9 (C-9), 159,7 (C-7)

4’-OCH3

63,8

3,52 (3H; s)

63,8

155,2 (C-4’)

CH3

28,3

1,46 (3H; s)

28,3

28,2 (CH3), 77,5 (C-2’’), 109,0 (C-8)

CH3

28,2

1,45 (3H; s)

28,2

28,3 (CH3), 77,5 (C-2’’), 109,0 (C-8)

Fonte: Dados da pesquisa.

4.5 FRACIONAMENTO DO EXTRATO ÉTER DE PETRÓLEO DAS CASCAS DE
RAÍZES DE Muellera graciliflora

O estudo fitoquímico do extrato éter de petróleo das cascas de raízes de M.
graciliflora permitiu o isolamento de quinze flavonoides (Figura 13), dos quais seis
são pertencentes à classe dos dibenzoilmetanos, quatro pertencem à classe das
flavanonas e cinco pertencem à classe das flavonas. Algumas substâncias
identificadas neste extrato já foram relatadas anteriormente no extrato acetato de
etila, sendo assim estas não terão seus dados experimentais de RMN discutidos
novamente e estão apresentadas na figura 13 com a numeração adotada no extrato
anterior. As demais substâncias foram identificadas com base em dados espectrais
de RMN e comparação destes com os presentes na literatura, sendo discutidas de
acordo com cada classe a que pertencem.
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Figura 13 Flavonoides isolados no extrato éter de petróleo das raízes de M. gracilliflora

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.5.1 Flavanonas

Foram identificadas quatro flavanonas do extrato éter de petróleo das cascas
de raízes de M. graciliflora. Uma das estruturas já foi relatada no extrato acetato de
etila (MG9), sendo assim, abaixo constam somente as estruturas ainda não
descritas no estudo.

4.5.1.1 Determinação estrutural de MG10

A substância MG10 foi identificada em mistura. O espectro de RMN 1H,
diferente dos demais, apresentava sinais de hidrogênios referentes a dois grupos
metila em aproximadamente 1,6 ppm, multipleto em 5,18 ppm referente a um
hidrogênio sobre ligação dupla e um multipleto em 3,36 ppm (2H), característicos de
substituinte prenila (Tabela 19). Além disso, observou-se a ausência de sinais
característicos equivalentes aos anéis furanos ou 2’’,2’’-dimetilcromeno como
substituintes no anel A.
Analisando os experimentos bidimensionais de HSQC e HMBC, constatouse que o grupo prenila está ligado ao anel A da flavanona na posição C-8. Foi
possível observar, ainda, no espectro de RMN 1H, um simpleto em δ 3,89 ppm
característico do grupo metoxila e sinais de hidrogênio ligados ao anel aromático
com constantes de acoplamento orto entre si. Essa flavanona apresentou padrão de
sinais de anel benzênico monosubstituído para o anel B.
De acordo com os dados experimentais obtidos e por comparação destes
com a literatura, MG 10 foi determinada como Isoderricina A e possui relatos em

90

espécies de Dahlstedtia, isolada das raízes de D. pentaphylla (GARCEZ et al., 1988)
e D. grandiflora (NEPEL, 2015).
Tabela 19 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG10
C/H

13

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

2

79,5

5,45 (1H; dd; 13,0 e 3,0 Hz)

79,5

127,5 (C-2’ e C-6’)

3 ax

44,6

2,86 (1H; dd; 16,8 e 3,0 Hz)

44,6

79,5 (C-2); 139,4 (C-1’) e 191,2 (C-4)

3 eq

44,6

3,00 (1H; dd; 16,8 e 13,0 Hz)

44,6

191,2 (C-4)

4

191,2

5

126,2

7,83 (1H; d; 8,7 Hz)

126,2

163,1 (C-7); 160,1 (C-9)

6

111,3

6,60 (1H; d; 8,7 Hz)

111,3

7

163,1

8

117,4

9

160,1

10

115,3

1’

139,4

2’

127,5

7,47 (2H; d; 8,0 Hz)

127,5

79,5 (C-2); 128,1 (C-3’) e 191,2 (C-4)

3’

128,1

7,42 (2H; m)

128,1

139,4 (C-1’)

4’

128,5

7,34 (m)

128,5

79,5 (C-2); 127,5 (C-2’)

5’

128,1

7,42 (2H; m)

128,1

139,4 (C-1’)

6’

127,5

7,47 (2H; d; 8,0 Hz)

127,5

79,5 (C-2); 128,1 (C-3’)

1’’

22,3

3,36 (1H; m)

117,4 (C-8); 121,6 (C-2’’); 131,7 (C-3’’)
e 163,1 (C-7)

2’’

121,6

5,18 (1H; m)

17,9 (CH3) e 25,4 (CH3)

3’’

131,7

CH3

17,9

1,66 (3H; s)

17,9

CH3

25,4

1,65 (3H; s)

25,4

7-OCH3

55,9

3,89 (3H; s)

163,1

Fonte: Dados da pesquisa.

163,1
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4.5.1.2 Determinação estrutural de MG11

A estrutura MG11 foi elucidada em mistura e analisando o espectro de RMN
de 1H desta substância este se apresentou similar ao da MG8, diferenciando-se
apenas pela presença do grupo metilenodioxi em δ 6,03 ppm (1H; d; 1,5 Hz) e δ
6,02 ppm (1H; d; 1,5 Hz) (H-2’’’) e (C-2’’’) em δ 101,0 ppm; os hidrogênios do anel B
apresentaram acoplamentos orto e meta em δ 6,90 ppm (1H; dd; J = 8,1 e 1,8 Hz, H6’), δ 6,82 ppm (1H; d; J= 8,1 Hz, H-5’) e δ 6,98 ppm (1H; d; 1,8 Hz, H-2’). As
correlações de HMBC confirmaram a presença do metilenodioxi pelos sinais em δ
148,1 (C-3’) e 147,8 (C-4’) (Tabela 20).
O anel 2’’,2’’-dimetilcromeno foi confirmado através dos deslocamentos em δ
6,63 ppm (1H; dd; J= 10,0 e 0,5 Hz, H-4’’) e em δ 5,54 ppm (1H; d; J=10,0 Hz, H-3’’),
cuja posição deste foi determinada pelo acoplamento a longa distância do H-4’’ com
H-6 em δ 6,49 ppm (1H; dd; J= 8,7 e 0,5 Hz) e pelo acoplamento orto deste último
com o H-5 em δ 7,73 ppm (1H; d; 8,7 Hz) e, ainda, pelas correlações destes
hidrogênios com os carbonos em δ 159,3 ppm (C-7), δ 109,5 ppm (C-8), δ 128,6
ppm (C-3’’) e δ 115,5 ppm (C-4’’), no HSQC e HMBC.
A estrutura apresenta um estereocentro em C-2, porém não foi possível
atribuir o valor óptico experimental devido a estrutura apresentar-se em mistura com
outras substâncias.
Por comparação com dados encontrados na literatura, MG11 foi determinada como (2S)-3’,4’-metilenodioxi-2’’,2’’-dimetilcromeno-[5’’,6’’:8,7]-flavanona, também
conhecida

como

ovalicromeno

B,

isolada

de

Milletia

ovalifolia

(GUPTA;

KRISHNAMURTI, 1976), Pongamia glabra (TALAPATRA; MALLIK; TALAPATRA,
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1980), D. floribunda (MAGALHÃES et al., 1996), Pongamia Pinnata (LI et al., 2006) e
D. glaziovii (CANZI et al., 2014).
Tabela 20 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG11
C/H

13

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

2

79,5

5,41 (1H; dd; 13,0 e 3,1 Hz)

79,5

3 ax

43,7

3,01 (1H; dd; 16,9 e 13,0 Hz)

43,7

3 eq

43,7

2,81 (1H; dd; 16,9 e 3,1 Hz)

43,7

4

190,8

5

127,5

7,73 (1H; 8,7 Hz)

127,5

6

110,8

6,49 (1H; dd; 8,7 e 0,5 Hz)

110,8

7

159,3

8

109,5

9

157,8

10

110,8

1’

132,9

2’

106,5

6,98 (1H; d; 1,8 Hz)

106,5

3’

148,1

148,1

4’

147,8

147,8

5’

108,0

6,82 (1H; d; 8,1 Hz)

108,0

132,9 (C-1’) e 148,1 (C-3’)

6’

119,5

6,90 (1H; dd; 8,1 e 1,8 Hz)

119,5

106,5 (C-2’) e 147,8 (C-4’)

2’’

77,6

3’’

128,6

5,54 (1H; d; 10,0 Hz)

128,6

77,6 (C-2’’) e 109,5 (C-8)

4’’

115,5

6,63 (1H; dd; 10,0 e 0,5 Hz)

115,5

77,6 (C-2’’)

2’’’

101,0

6,03 (1H; d; 1,5 Hz)
6,02 (1H; d; 1,5 Hz)

101,0

148,1 (C-3’)

CH3

28,1

1,46 (3H; s)

28,1

27,8 (CH3); 77,6 (C-2’’) e 128,6 (C-3’’)

CH3

27,8

1,43 (3H; s)

27,8

28,1 (CH3); 77,6 (C-2’’) e 128,6 (C-3’’)

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.5.1.3 Determinação estrutural de MG12

A substância MG12 foi identificada em mistura. Apresentou sinais em δ 2,86
ppm (1H; dd; J= 17,0 e 3,1 Hz), δ 3,00 ppm (1H; dd; J= 17,0 e 13,0 Hz) e em δ 5,37
ppm (1H; dd; 13,0 e 3,1 Hz) caracterizando a estrutura base de uma flavanona.
Observou-se um anel B substituído por um grupo metilenodioxi com sinais em δ 6,02
ppm (1H, d; 1,5 Hz) seguido de outro sinal em δ 6,03 ppm (1H; d; 1,5 Hz)
correlacionado diretamente com um carbono em δ 101,0 ppm (Tabela 21). Porém, o
anel A, diferente da estrutura anterior, apresentou-se substituído por um anel furano
com sinais em δ 7,58 ppm (1H; d; J= 2,2 Hz, H-2’’) e em δ 6,92 ppm (1H; dd; J= 2,2
e 0,8 Hz, H-3’’). Além de apresentar sinais com acoplamento orto em δ 7,17 ppm
(1H; dd; J= 8,8 e 0,8 Hz, H-6) e 7,93 ppm (1H; d; 8,8 Hz, H-5), podendo assim definir
a posição do anel furano como angular no anel A.
A estrutura foi comprovada por comparação com dados da literatura sendo
determinada como 3,4 metilenodioxi-(5'',4'':8,7)-furano-flavanona. A substância foi
isolada no extrato éter de petróleo das raízes de Lonchocarpus latifolius
(MAGALHÃES et al., 2000) e Muellera filipes (SANTOS et al., 2017)
Tabela 21 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG12
C/H

13

C

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

2

79,3

5,37 (1H; dd; 13,0 e 3,0 Hz)

79,3

106,9 (C-2’), 129,1 (C-6’)

3 ax

44,6

3,00 (1H; dd; 16,8 e 13,0 Hz)

44,6

79,3 (C-2), 123,0 (C-1’)

3 eq

44,6

2,86 (1H; dd; 16,8 e 3,0 Hz)

44,6

190,9 (C-4)
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C/H

13

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

4

190,9

5

127,6

7,93 (1H; 8,7 Hz)

127,6

157,8(C-9), 159,5 (C-7)

6

111,7

7,17 (1H; dd; 8,7 e 0,8 Hz)

111,7

114,5 (C-10),

7

159,5

8

109,4

9

157,8

10

114,5

1’

123,0

2’

106,9

7,45 (1H; d; 1,6 Hz)

106,9

123,0 (C-1’), 148,6 (C-3’), 147,5 (C-4’)

3’

148,6

4’

147,5

5’

108,3

6,82 (1H; dd; 8,3 Hz)

108,3

147,5 (C-4’)

6’

119,4

7,61 (1H; dd; 8,3 e 1,6Hz)

119,4

123,0 (C-1’), 155,2 (C-4’)

2’’

145,6

7,58 (1H; d; 2,2 Hz)

145,6

109,4 (C-8) e 157,8 (C-9)

3’’

104,6

6,92 (1H; dd; 2,2 e 0,8 Hz)

104,6

109,4 (C-8) e 159,5 (C-7)

101,0

6,02 (1H; d; 1,3 Hz)
6,03 (1H; d; 1,3 Hz)

101,0

2’’’

147,5 (C-4’)

Fonte: Dados da pesquisa.

4.5.2 Flavonóis

O extrato éter de petróleo das cascas de raízes de Muellera graciliflora
permitiu a identificação de cinco flavonas, três delas pertencentes à classe das
cromenoflavonas, sendo que uma delas já foi relatada no estudo do extrato acetato
de etila (MG5). As outras duas pertencem à classe das furanoflavonas, sendo que
as duas substâncias já tiveram seus dados descritos no extrato anterior (MG6 e
MG8). A seguir serão apresentadas somente as flavonas ainda não descritas neste
estudo.
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4.5.2.1 Determinação estrutural de MG13

A análise do espectro de RMN de

1

H desta substância apresentou a

ausência do hidrogênio H-3 característico de flavona em torno de 6,5 ppm e a
presença de uma metoxila como simpleto em δ 3,88 ppm (3H; s;) e pelo sinal em δ
141,9 ppm (C-3).
Sinais referentes ao anel aromático monossubstituído foram observados em
δ 7,53 ppm (3H; m, H-3’, H-4’ e H-5’) e em δ 8,08 ppm (2H; m, H-2’ e H-6’). Os sinais
em δ 6,88 ppm (1H; d; J= 10,0 Hz, H-4’’) e δ 5,72 ppm (1H; d; 10,0 Hz, H-3’’)
indicaram a presença do anel 2’’,2’’-dimetilcromeno, confirmado pelas correlações
destes sinais com δ 157,3 ppm (C-7), δ 109,3 ppm (C-8), δ 115,3 ppm (C-4’’) e δ
130,5 ppm (C-3’’) nos experimentos de HSQC e HMBC. O anel 2’’,2’’-dimetilcromeno
foi definido em posição angular no anel A pelo acoplamento orto dos hidrogênios do
anel aromático em δ 8,02 ppm (1H; d; J= 8,8 Hz, H-5) e δ 6,84 ppm (1H; d; J= 8,8
Hz, H-6) (Tabela 22).
Por comparação dos dados experimentais com a literatura, esta substância
foi determinada como 3-metoxi-2’’,2’’-dimetilcromeno-[5’’,6’’: 8,7]-flavona, conhecida
como karanjacromeno, isolada de D. pentaphylla (GARCEZ et al., 1988), de
L. latifolius (MAGALHÃES et al., 2000), de P. pinnata (LI et al., 2006), de D. glaziovii
(CANZI et al., 2014) e de D. grandiflora (NEPEL, 2015).
Tabela 22 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG13
C/H

13

C

2

154,6

3

141,3

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

96
13

C/H

C

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

4

174,6

5

126,4

8,02 (1H; d; 8,8 Hz)

126,4

151,5 (C-9); 157,3 (C-7) e 174,6 (C-4)

6

115,3

6,84 (1H; d; 8,8 Hz)

115,3

109,3 (C-8) e 118,0 (C-10)

7

157,3

8

109,3

9

151,5

10

118,0

1’

130,8

2’

128,5

8,08 (2H; m)

128,5

130,5 (C-4’)

3’

128,8

4’

130,5

5’

128,8

6’

128,5

2’’

77,8

3’’

128,8
7,53 (3H; m)

130,5
128,8

8,02 (2H; m)

128,5

130,5(C-4’)

130,3

5,72 (1H; d; 10,0 Hz)

130,3

77,8 (C-2’’); 109,3 (C-8)

4’’

115,3

6,88 (1H; d; 10,0 Hz)

115,3

77,8 (C-2’’); 157,3 (C-7)

CH3

28,2

1,50 (6H; s)

28,2

77,8 (C-2’’); 130,3 (C-3’’)

3-OCH3

60,3

3,88 (3H; s)

60,3

141,3 (C-3)

Fonte: Dados da pesquisa.

4.5.2.2 Determinação estrutural de MG14

A análise do espectro de RMN de 1H dessa substância mostrou ser muito
semelhante ao espectro de MG13, apresentando o grupo 3-metoxi (δ 3,57; 3H, s), o
anel 2’’,2’’-dimetilcromeno em δ 6,08 ppm (1H; dd; J= 10,0 e 0,7 Hz, H-4’’) e em δ
5,65 ppm (1H; d; J= 10,0 Hz, H-3’’) e os hidrogênios do anel A com acoplamento orto
em δ 7,23 ppm (1H; dd; J= 8,8 e 0,7 Hz, H-6) e em δ 7,73 ppm (1H; d; J= 8,8 Hz, H5).
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Em MG14 a diferença está no anel B, que apresenta três hidrogênios com
constantes orto e meta, indicando um anel trissubstituído em δ 7,61 ppm (1H; dd; J=
8,3 e 1,8 Hz, H-6’), em δ 6,81 ppm (1H; d; J= 8,3 Hz, H-5’) e em δ 7,45 ppm (1H; d;
J= 1,8 Hz, H-2’) devido a presença do anel metilenodioxi com sinal característico em
δ 6,03 ppm (1H; d; J= 1,5 Hz) e δ 6,02 ppm (1H; d; J= 1,5 Hz) correlacionado com C2’’’ (δ-101,9 ppm), no experimento de HMBC (Tabela 23).
De acordo com o observado e por comparação com dados da literatura,
MG14

foi

determinado

como

3-metoxi-3’,4’-metilenodioxi-2’’,2’’dimetilcromeno-

[5’’,6’’:8,7]-flavona, também conhecido por pongacromeno, encontrado em P. glabra
(MUKERJEE et al., 1969), D. pentaphylla (GARCEZ et al., 1988), L. latifolius
(MAGALHÃES et al., 2000) e em D. glaziovii (CANZI et al., 2014).
Tabela 23 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG14
C/H

13

1

C

2

160,3

3

140,7

4

190,3

5

H

1

JH-C

LD

JH-C

3,57 (3H; s)

140,7

140,7 (C-3)

126,2

7,73 (1H; 8,8 Hz)

126,2

151,4 (C-9), 157,4 (C-7)

6

155,2

7,23 (1H; dd; 8,8 e 0,7 Hz)

155,2

118,0 (C-10),

7

157,4

8

109,1

9

151,4

10

118,0

1’

125,2

2’

108,6

7,45 (1H; d; 1,8 Hz)

108,6

125,2 (C-1’), 147,8 (C-3’)

3’

147,8

4’

149,3

5’

108,7

6,81 (1H; d; 8,3 Hz)

108,7

125,2 (C-1’), 147,8 (C-3’)

6’

123,7

7,61 (1H; dd; 8,3 e 1,8 Hz)

123,7

108,6 (C-2’), 149,3 (C-4’)

2’’

77,7

3’’

130,9

5,65 (1H; d; 10,0 Hz)

130,9

77,7 (C-2’’), 109,1 (C-8)

4’’

115,3

6,08 (1H; d; 10,0 Hz)

115,3

157,4 (C-7)

CH3

28,3

1,40 (6H; s)

28,3

77,7 (C-2’’), 130,9 (C-3’’)

101,9

6,03 (1H; d; J= 1,5 Hz)
6,02 (1H; d; J= 1,5 Hz)

101,9

147,8 (C-3’) e 149,3 (C-4’)

2’’’

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.5.3 Derivados de dibenzoilmetano

Assim como no estudo realizado com o extrato acetato de etila das cascas
de raízes de M. graciliflora, o extrato éter de petróleo forneceu a identificação de seis
derivados de dibenzoilmetano. Aqui só estão descritas as estruturas que não foram
relatadas no extrato acetato de etila das cascas de raízes (MG1 e MG2).

4.5.3.1 Determinação estrutural de MG15

A substância MG15 apresentou-se em mistura. Observando o RMN 1H
podemos notar sinais característicos do esqueleto de dibenzoilmetano, devido a
presença de um sinal em δ 16,98 ppm (1H; s; 7 ou 9- OH), típico de hidrogênio em
ligação de hidrogênio intramolecular com a carbonila em C-9 ou C-7 (Figura 14), e
do sinal em δ 7,07 ppm (1; s; H-8); além da presença de dois carbonos em δ 183,0
ppm (C-7) e δ 184,6 ppm (C-9), observados pelo mapa de correlação de HMBC que
caracteriza dois grupos carbonila. Devido a este equilíbrio, C-8 é observado em δ
96,3 ppm. Este tipo de estrutura pode se apresentar em equilíbrio na forma dicetona
e na forma ceto-enólica (Figura 15). Isto é comprovado pela análise de RMN 1H
considerando a presença da hidroxila quelada e de H-8 com deslocamento de
hidrogênio ligado a carbono com hibridização sp2 e sua integração para um
hidrogênio.
Verificou-se ainda a presença do anel A p-substituído com sinais em δ 7,95
ppm (2H, d, J = 8,7 Hz H-2 e H-6) e δ 6,66 ppm (2H, d, J = 8,7 Hz, H-3 e H-5). Foi
possível observar um sinal em δ 3,80 ppm (3H, s, OCH3) ligado ao carbono em δ
62,8 ppm referente a metoxila posicionada em C-4. A posição da metoxila na
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posição 4 do anel A foi confirmada através da correlação de HMBC do dupleto
referente ao H-2 e H-6 com δ 156,3 ppm referente a posição da metoxila em C-4
(Tabela 24). A presença do anel 2’’,2’’-dimetilcromeno foi confirmada pelos
deslocamentos em δ 6,67 (1H; d; J = 10Hz, H-4’’) e δ 5,69 (1H; d; J = 10Hz, H-3’’),
cuja posição deste foi determinada pelos acoplamentos orto dos hidrogênios do anel
aromático

em

δ

6,96

ppm

(1H;

d;

J

=

8,7

Hz,

H-5’)

e

em

δ

7,71 ppm (1H;d; J = 8,7 Hz, H-6’). Foi observado outro sinal intenso em δ 3,88 ppm
(1H, s, OCH3) ligado ao carbono 55,9 ppm (OCH3), referente à metoxila posicionada
em C-2’ (δ 162,7 ppm). A estrutura MG15 não apresenta descrição na literatura,
sendo inédita.
Figura 14 Espectro de RMN de 1H (CDCl3) de MG15

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 15 Equilíbrio ceto-enólico para dibenzoilmetano

Fonte: Dados da pesquisa.
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Tabela 24 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG15
C/H

13

C

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

1

128,1

2

131,2

7,95 (2H; d; 8,7 Hz)

131,2

128,1 (C-1); 156,3 (C-4); 183,0 (C-7)

3

114,4

6,66 (2H; d; 8,7 Hz)

114,4

156,3 (C-4)

4

156,3

5

114,4

6,66 (2H; d; 8,7 Hz)

114,4

156,3 (C-4)

6

131,2

7,95 (2H; d; 8,7 Hz)

131,2

7

183,0

8

96,3

7,07 (1H; s)

96,3

183,0 (C-7), 184,6 (C-9)

9

184,6

1’

121,6

2’

162,7

3’

114,8

4’

156,8

5’

113,2

6,96 (1H; d; 8,7 Hz)

113,2

121,6 (C-1’),

6’

129,5

7,71 (1H; d; 8,7 Hz)

129,5

162,7 (C-2’), 156,8 (C-4’), 184,6 (C-9’)

2’’

76,8

3’’

131,3

5,69 (1H; d 10,0 Hz)

4’’

115,2

6,67 (1H; d; 10,0 Hz)

4-OCH3

62,8

3,80 (3H; s)

62,8

156,3 (C-4)

2’-OCH3

55,9

3,88 (3H; s)

55,9

162,7 (C-2’)

CH3

27,5

1,47 (3H; s)

27,5

27,8 (CH3), 76,8 (C-2’’), 131,3 (C-3’’)

CH3

27,8

1,43 (3H; s)

27,8

27,5 (CH3), 76,8 (C-2’’), 131,3 (C-3’’)

OH
Fonte: Dados da pesquisa.

16,98 (1H; s)

96,3 (C-8), 183,0 (C-7), 184,6 (C-9)
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4.5.3.2 Determinação estrutural de MG16

Conforme relatado anteriormente, a substância MG16 apresentou-se em
mistura juntamente com MG15. O espectro de RMN 1H se mostrou similar ao
apresentado para MG15, diferenciando-se apenas pela presença do grupamento
metilenodioxi em δ 6,05 ppm e os hidrogênios do anel B que apresentaram
acoplamento orto e meta em δ 6,88 ppm (1H; dd; J = 8,1 e 1,0 Hz, H-5’), δ 7,95 ppm
(1H; dd; J= 8,1 Hz, H-6’). Os dados de HMBC confirmam a presença do
metilenodioxi pelos sinais em δ 148,1 ppm (C-3) e δ 150,8 ppm (C-4) (Tabela 25).
O restante do espectro permaneceu semelhante, com sinais em δ 7,04 ppm
(1H; s,H-8) e em δ 96,6 ppm (C-8), em 182,4 ppm (C-9) e δ 184,7 ppm (C-7), os
quais foram atribuídos às carbonilas características do esqueleto dibenzoilmetano,
juntamente com a hidroxila ligada intramolecularmente em δ 16,92 ppm (1H,s, 7OH).
Verificou-se, ainda, um sinal intenso em δ 3,79 ppm (3H; s, 2’-OCH3),
referente ao grupo metoxila, confirmado pelo deslocamento em δ 61,2 ppm,
posicionado em δ 162,9 ppm (C-2’), característico de carbono oxigenado de anel
aromático. A presença do anel 2’’,2’’-dimetilcromeno foi confirmada pelos
deslocamentos em δ 6,66 ppm (1H; d; J= 10Hz, H-4’’) e δ 5,57 ppm (1H; d; J =
10Hz, H-3’’), cuja posição deste foi determinada pela existência de acoplamentos
orto dos hidrogênios do anel aromático em δ 7,75 ppm (1H; dd; J = 8,1 Hz, H-5) e
em δ 7,97 ppm (1H;d; J = 8,1 Hz, H-6). Por esta estrutura apresentar-se em mistura
com MG15, além de serem muito similares, seu espectro de RMN de 1H não será
ilustrado aqui. A estrutura MG16 é inédita, sem descrição na literatura.
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Tabela 25 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG16
C/H

13

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

1

130,6

2

107,9

3

148,1

4

150,8

5

108,9

6,88 (1H; dd; 8,1 e 1,0 Hz)

108,9

130,6 (C-1), 148,1 (C-3)

6

123,2

7,95 (1H; dd; 8,1 Hz)

123,2

108,9 (C-5), 150,8 (C-4)

7

184,7

8

96,6

7,04 (1H; s)

96,6

182,4 (C-9), 184,7 (C-7)

9

182,4

1’

121,9

2’

162,9

3’

109,1

4’

157,1

5’

128,4

7,75 (1H; dd; 8,1 e 1,0 Hz)

128,4

109,1 (C-3’), 121,9 (C-1’)

6’

129,3

7,97 (1H; d; 8,1 Hz)

129,3

128,4 (C-5’), 162,9 (C-2’)

2’’

77,5

3’’

129,3

5,57 (1H; d; 10,0 Hz)

129,3

77,5 (C-2’’), 109,1 (C-3’)

4’’

116,8

6,66 (1H; d; 10,0 Hz)

116,8

77,5 (C-2’’), 121,9 (C-1’), 157,1 (C-4’)

2’’’

101,7

6,05 (2H; s)

101,7

148,1 (C-3), 150,8 (C-4)

2’-OCH3

61,2

3,79 (3H; s)

61,2

162,9 (C-2’)

CH3

26,8

1,42 (3H; s)

26,8

26,7 (CH3), 77,5 (C-2’’)

CH3

26,7

1,45 (3H; s)

26,7

26,8 (CH3), 77,5 (C-2’’)

7,46 (2H; m)

107,9

150,8

OH
Fonte: Dados da pesquisa.

16,92 (1H; s)
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4.5.3.3 Determinação estrutural de MG17

A substância MG17 apresentou um espectro de RMN 1H com sinais em H-8
δ 5,65 ppm (1H; s), e no espectro de RMN

13

C, sinais referentes aos grupos

carbonila nos carbonos C-7 em δ 192,4 ppm e C-9 em δ 198,4 ppm. O anel A parasubstituído em δ 7,92 ppm (2H; d; J = 8,8 Hz, H-2 e H-6) e em δ 6,89 ppm (2H; d; J
= 8,8 Hz, H-3 e H-5) (Figura 16). Observou-se um sinal intenso em δ 3,84 ppm (3H;
s, 4-OCH3), referente ao grupo metoxila e confirmado pelo deslocamento em δ 55,6
ppm, posicionado no C-4 (δ 163,2 ppm), característico de carbono oxigenado de
anel aromático. Diferentemente de C-8 observado para MG15 e MG16, este se
apresenta menos deslocado no espectro (δ 62,3 ppm), o que evidencia a hidroxila
em ligação intramolecular com a carbonila C-9, sendo observada pelo sinal em δ
13,03 ppm (1H; s, 2’-OH). Além disso, a posição da hidroxila foi definida, também,
pelas correlações (Figura 17) com o anel 2’’,2’’-dimetilcromeno, o qual foi observado
pelos deslocamentos em δ 6,52 ppm (1H; d; J = 10 Hz, H-4’’) e δ 5,55 ppm (1H; d; J
= 10 Hz, H-3’’), sendo a posição deste definida no anel B pela correlação com H-5’
em δ 6,32 ppm (1H; dd; J = 9,0 e 0,9 Hz) e H-6’ em δ 7, 67 ppm (1H; d; J = 9,0 Hz),
os quais apresentam acoplamento orto entre si (Tabela 26).
A estrutura MG17 não foi descrita na literatura ainda, sendo esta estrutura
inédita.
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Figura 16 Espectro de RMN de 1H de MG17

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 17 Correlações relevantes do HMBC observadas para MG17

Fonte: Dados da pesquisa.
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Tabela 26 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG17
C/H

13

1

C

H

1

JH-C

LD

JH-C

1

137,9

2

130,5

7,92 (2H; d; 8,8 Hz)

130,5

163,2 (C-4), 192,4 (C-7)

3

114,2

6,89 (2H; d; 8,8 Hz)

114,2

130,5 (C-2)

4

163,2

5

114,2

6,89 (2H; d; 8,8 Hz)

114,2

130,5 (C-2)

6

130,5

7,92 (2H; d; 8,8 Hz)

130,5

163,2 (C-4’), 192,4 (C-7)

7

192,4

8

62,3

5,65 (1H; s)

62,3

9

198,4

1’

114,2

2’

160,6

3’

109,3

4’

157,2

5’

108,5

6,32 (1H; dd; 9,0 e 0,9 Hz)

108,5

109,3 (C-3’), 114,2 (C-1’)

6’

131,7

7,67 (1H; dd; 9,0 Hz)

131,7

160,6 (C-2’), 198,4 (C-9)

2’’

77,4

3’’

128,3

5,55 (1H; dd; 10,0 Hz)

128,3

77,4 (C-2’’), 109,3 (C-3’)

4’’

116,8

6,52 (1H; dd; 10,0 Hz)

116,8

77,4 (C-2’’), 157,2 (C-4’)

1’’’

41,5

2’’’

146,7

6,09 (1H; dd; 17,4 e 10,7 Hz)

146,7

3a’’’

112,6

4,91 (1H; dd; 17,4 e 0,9 Hz)

112,6

41,5 (C-1’’’), 112,6 (C-3’’’)

3b’’’

112,6

4,87 (1H; dd; 10,7 e 0,9 Hz)

112,6

146,7 (C-2’’’)

4-OCH3

55,6

3,84 (3H; s)

55,6

163,2 (C-4)

CH3

26,1

1,34 (3H; s)

26,1

26,4 (CH3), 41,5 (C-1’’’), 62,3 (C-8)

CH3

26,4

1,33 (3H; s)

26,4

26,1 (CH3), 41, 5 (C-1’’’)

CH3

28,5

1,44 (3H; s)

28,5

28,1 (CH3), 77,4 (C-2’’)

CH3

28,1

1,40 (3H; s)

28,1

28,5 (CH3), 77,4 (C-2’’)

77,7

OH
Fonte: Dados da pesquisa

13,03 (1H; s)
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4.5.3.4 Determinação estrutural de MG18

O espectro de RMN de 1H da substância MG18 apresentou-se similar ao
espectro de RMN 1H da substância MG16. Diferenciando-se apenas, pela presença
do grupamento dimetilalila, apresentando deslocamentos em δ 6,09 ppm (1H; dd; J =
17,4 e 10,8 Hz, H-2’’’), em δ 4,92 ppm (1H; dd; J = 17,4 e 1,0 Hz, H-3a’’’) e em δ
4,89 ppm (1H; dd; J = 10,8 e 1,0 Hz, H-3b’’’) e os sinais referentes aos grupos
metilas em δ 1, 29 ppm (3H, s) e em δ 1, 31 ppm (3H, s), os quais apresentam
constantes de acoplamento típicas de um sistema de ligação dupla terminal, com
constante geminal de 1,0 Hz entre os hidrogênios H-3a’’’ e H-3b’’’ e constante cis e
trans com o H-2’’’. Através da análise do experimento de HMBC (Tabela 27)
determinou-se a posição deste grupo em C-8, pela correlação em 65,6 ppm (C-8).
Tabela 27 Dados de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz), de 13C (CDCl3, 50 MHz), mapa de correlação
direta 1H-13C (HSQC) e mapa de correlação 1H-13C a longa distância (HMBC) da substância MG18
C/H

13

C

1

133,6

2

108,5

3

148,4

4

151,7

5
6
7

193,6

8

65,6

9

196,6

1’

127,9

2’

155,0

3’

114,9

4’

157,0

5’
6’

1

H

1

JH-C

LD

JH-C

7,45 (1H; 1,7Hz)

108,5

125,0 (C-6), 151,7 (C-4), 148,4 (C-3)

107,6

6,82 (1H; d; 8,5 Hz)

107,6

133,6 (C-1), 148,4 (C-3)

125,0

7,62 (1H; dd; 8,5 e 1,7 Hz)

125,0

108,5 (C-2), 151,7 (C-4)

5,53 (1H; s)

65,6

145,6 (C-2’’’), 193,6 (C-7), 196,6 (C-9)

112,7

6,54 (1H; d; 8,6 Hz)

112,7

127,9 (C-1’),

130,4

6,82 (1H; d; 8,6 Hz)

130,4

155,0 (C-2’), 157,0 (C-4’)
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13

C/H

1

C

H

1

LD

JH-C

JH-C

2’’

76,8

3’’

130,6

5,65 (1H; d; 10,0 Hz)

130,6

76,8 (C-2’’), 114,9 (C-3’)

6,53 (1H; d; 10,0 Hz)

116,3

76,8 (C-2’’), 127,9 (C-1’)

4’’

116,3

1’’’

41,6

2’’’

145,6

6,09 (1H; d; 17,4 e 10,8 Hz)

145,6

3a’’’

111,4

4,92 (1H; dd; 17,4 e 1,0 Hz)

111,4

41,6 (C-1’’’), 145,6 (C-2’’’)

3b’’’

111,4

111,4

111,4 (C-3’’’)

2’’’

101,6

101,6

148,4 (C-3)

2’-OCH3

63,5

4,89 (1H; dd; 10,8 e 1,0 Hz)
6,02 (1H; d; 1,4 Hz)
6,03 (1H; d; 1,4 Hz)
3,57 (3H; s)

63,5

155,0 (C-2’)

CH3

26,0

1,29 (3H; s)

26,0

26,2 (CH3), 41,6 (C-1’’’), 65,6 (C-8)

CH3

26,2

1,31 (3H; s)

CH3

28,7

1,41 (3H; s)

28,7

28,4 (CH3), 76,8 (C-2’’)

1,39 (3H; s)

28,4

28,7 (CH3), 76,8 (C-2’’)

CH3
28,4
Fonte: Dados da pesquisa.

26,0 (CH3), 41,6 (C-1’’’), 65,6 (C-8)

Comparando as duas estruturas, é possível observar a ausência do hidrogênio em ligação de hidrogênio intramolecular, indicando que MG18 está
preferencialmente na forma dicetona (Figura 18). A presença do grupamento
dimetilalila em C-8 dificulta a ocorrência da isomerização para a forma cetoenólicapois os átomos não ficam no mesmo plano devido ao impedimento estérico
entre o grupo dimetilalila (C-8) com o grupo metoxila (C-2’). A estrutura MG18 não foi
descrita na literatura, sendo inédita.
Figura 18 Espectro de RMN de 1H de MG18

Fonte: Dados da pesquisa.
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4.6 AVALIAÇÃO CITOTÓXICA IN VITRO

Conforme relatado na parte introdutória deste trabalho, muitos novos
fármacos anti-câncer já disponíveis para consumo são oriundos de origem natural ou
sintetizados baseando-se em produtos naturais que apresentaram grande atividade
biológica.
Desta forma os extratos das cascas de raízes e folhas de Muellera
graciliflora foram submetidos à avaliação citotóxica in vitro, com o objetivo de avaliar
o potencial dessa espécie como possível fonte de compostos bioativos, sendo que,
vários compostos identificados neste trabalho possuem relatos de atividades
biológicas significativas frente a alguns testes.
A utilização dos testes de citotoxicidade in vitro representa uma ferramenta
útil e promissora nas primeiras etapas de seleção de compostos antitumorais.
A figura 21 demonstra a atividade antitumoral dos extratos brutos, onde é
possível observar que o extrato das cascas de raízes de éter de petróleo (MREP) foi
o que apresentou a melhor atividade, sendo os valores de atividade para esses
extratos expressos em termos da porcentagem necessária para inibição total das
células.
Figura 19 Viabilidade celular resultante da atividade citotóxica dos extratos
após 24 horas de incubação em células tumorais B16F10 .
120

Cell viability %

100
80
60
40
20
0

MFACET

MRACET

MRM

MFM

MFEP

MREP

Control

Fonte: Dados da pesquisa.
Legenda: MFACET: Muellera folhas acetato de etila; MRACET: Muellera raízes acetato de etila;
MRM: Muellera raízes metanol; MFM: Muellera folhas metanol; MFEP: Muellera folhas éter de
petróleo; MREP: Muellera raízes éter de petróleo; Controle: Controle negativo.
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4.7 AVALIAÇÃO ENZIMÁTICA IN VITRO DOS EXTRATOS DE M. graciliflora

4.7.1 Avaliação da acetilcolinesterase

A inibição da acetilcolinesterase (AChE) humana tem várias aplicações
importantes em tratamentos médicos, especialmente na doença de Alzheimer (DA),
que é uma das principais causadoras de déficits cognitivos e funcionais em idosos e
afeta cerca de 35,6 milhões de pessoas em todo o mundo (MELO; COSTA, 2005;
JUNIOR et al., 2004).
A AChE inativa a ação do neurotransmissor acetilcolina, hidrolisando-o em
acetato e colina. Relatos de estudos demonstram que os déficits cognitivos
relacionam-se com a degeneração do sistema colinérgico, devido principalmente a
diminuição dos níveis plasmáticos. Pacientes portadores de DA apresentam melhora
dos

sintomas

cognitivos

e

comportamentais

relacionados

às

demências

hipocolinérgicas, quando tratados com inibidores de AChE. Esses inibidores
aumentam os níveis de acetilcolina presentes nas sinapses entre neurônios
colinérgicos (MOTA, et al., 2012).
Uma alternativa no tratamento da doença de Alzheimer tem sido o
desenvolvimento de fármacos a partir de produtos naturais com potencial atividade
anticolinesterásica, sendo que os fitoquímicos mais utilizados são os flavonoides, já
que estudos revelam a atividade anticolinesterásica, antiinflamatória e antioxidante
desses compostos.
As tabelas 28 e 29 mostram o resultado dos ensaios realizados com os
extratos e algumas frações de M. graciliflora frente à enzima acetilcolinesterase.
Tabela 28 Percentual de inibição dos extratos testados frente à enzima acetilcolinesterase

Extratos

AI 1 (%)

AI 2 (%)

AI 3 (%)

Média

DV

EF Met
EF EP
ER EP
EF Act
ER Act

49,4
100
100
66,19
100

48,51
99,77
100
66,19
100

47,99
98,21
100
67,83
98,21

48,63
99,33
100
66,74
99,40

0,71
0,97
0,00
0,95
1,03

Fonte: Dados da pesquisa.
Legenda: AI: atividade inibitória; DV: Desvio padrão; EF Met: extrato folhas metanólico; EF EP: extrato folhas
éter de petróleo; ER EP: extrato raíz éter de petróleo; EF Act: extrato folhas acetato de etila; ER Act: extrato raíz
acetato de etila.
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Tabela 29 Percentual de inibição das substâncias testadas frente à enzima acetilcolinesterase

Amostra
MG3 impura
MG1 + MG5
MG18 impura
MG2 + MG14
MG2 + MG6
MG9 + MG10 +
MG11

AI 1 (%)

AI 2 (%)

AI 3 (%)

Média

DV

80,74
44,32
69,33
70,34
51,74

81,75
40,00
73,47
70,27
55,66

78,41
39,95
68,6
81,25
55,3

80,30
40,76
70,47
73,95
54,23

1,71
0,03
2,63
6,32
2,17

78,92

76,23

76,88

77,34

1,40

Fonte: Dados da pesquisa.
Legenda: AI: atividade inibitória; DV: Desvio padrão.

De acordo com a tabela 28, é possível observar que os extratos éter de
petróleo e acetato de etila provenientes das raízes de M. graciliflora demonstraram
uma melhor inibição frente à enzima testada. Estudos realizados com o extrato
hexânico das sementes de Derris indica, uma espécie pertencente à família
Fabaceae, permitiu o isolamento de onze compostos, entre eles flavonoides e
chalconas (SRIBUHOM et al., 2016).
O estudo químico dos extratos de M. graciliflora apresentou compostos com
estrutura similar aos identificados em Derris indica (Figura 22).
Figura 20 Flavonoides isolados das sementes de Derris indica

Fonte: SRIBUHOM et al., 2016.
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Estes

compostos

isolados

tiveram

sua

inibição

testada

frente

à

acetilcolinesterase. O composto 1 foi o que apresentou melhor inibição, porém
apresentou alta toxicidade às células testadas. O composto 4 relatado em Derris
indica foi isolado nas cascas de raízes do extrato etéreo de M. graciliflora e o
composto 5 apresenta os mesmos substituintes relatados neste estudo podendo
assim, contribuir com a atividade pronunciada dos extratos e de algumas
substâncias frente à acetilcolinesterase. Sendo que os compostos 4 e 5 também
apresentaram uma melhor inibição enzimática e não apresentaram citotoxicidade,
sendo assim promissores inibidores de acetilcolinesterase (SRIBUHOM et al., 2016).
Estes compostos descritos por Sribuhom e colaboradores (2016) são
similares às substâncias MG3, MG9, MG10 e MG11 que apresentaram a melhor
inibição anticolinesterásica, seguido do composto MG18, um dibenzoilmetano
prenilado, que apresentou uma inibição média de 70,47% (Tabela 29).

4.7.2 Avaliação da alfa-glucosidase

Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no
sangue (hiperglicemia). Associada a distúrbios de metabolismo de carboidratos,
gorduras e proteínas resultantes de defeitos na secreção de insulina (KIM; KWON;
SON, 2000).
Os inibidores de alfa-glucosidase desempenham um papel fundamental em
pacientes diabéticos. A inibição da enzima alfa-glucosidase leva a uma redução da
hidrólise de amido, que tem efeitos benéficos sobre o controle do índice glicêmico
em pacientes diabéticos (NAIR; KAVREKAR; MISHRA, 2013).
Os produtos naturais são utilizados amplamente em todo o mundo para uma
variedade de apresentações de diabete. As drogas à base de plantas são prescritas
amplamente devido a sua eficácia, efeito colateral reduzido e custo relativamente
baixo em comparação a outros fármacos (TUNDIS; LOIZZO; MENICHINI, 2010).
A literatura relata o potencial inibitório de antocianinas, ácido cafeico e
análogos do ácido cafeoquinico sobre a enzima alfa-glucosidase. (TUNDIS; LOIZZO;
MENICHINI, 2010). Mukherjee e colaboradores (2006) descreveram o uso
antidiabético de alguns constituintes isolados de diferentes plantas indianas.
O extrato metanólico das raízes de Sophora flavescens, uma espécie
pertencente à família Fabaceae, mostrou forte atividade de inibição para a

112

glicosidase. Compostos ativos presentes nesse extrato foram identificados como
flavonoides e flavonoides prenilados e testados isoladamente, apresentando forte
atividade de inibição para as enzimas α-glucosidase e β-amilase (KIM et al., 2006).
As tabelas 30 e 31 mostram os resultados da inibição dos extratos e
substâncias de Muellera graciliflora frente à enzima alfa-glucosidase.
Tabela 30 Percentual de inibição dos extratos testados frente à enzima alfa-glucosidase

Extratos

AI 1 (%)

AI 2 (%)

Média

DV

EF Met

8,13

6,98

7,55

0,81

EF EP

51,76

43,57

47,66

5,79

ER EP

75,37

84,23

79,8

6,26

EF Act

12,52

15,33

13,92

1,99

ER Act

30,16

12,23

21,19

12,68

Fonte: Dados da pesquisa.
Legenda: AI: atividade inibitória; DV: desvio padrão; EF Met: extrato folhas metanólico; EF EP: extrato folhas éter
de petróleo; ER EP: extrato raíz éter de petróleo; EF Act: extrato folhas acetato de etila; ER Act: extrato raíz
acetato de etila.

Tabela 31 Percentual de inibição das substâncias testadas frente à enzima alfa-glucosidase

Extratos

AI 1 (%)

AI 2 (%)

AI 3 (%)

Média

DV

MG3 impura

10,84

22,32

16,37

16,51

0,05

MG1 + MG5

5,87

1,95

0,00

2,61

0,02

Fonte: Dados da pesquisa.
Legenda: AI: atividade inibitória; DV: desvio padrão.

Os extratos de M. graciliflora que apresentaram uma melhor inibição frente a
enzima α-glucosidase foram folhas e cascas de raízes de éter de petróleo. Um
estudo realizado a partir das raízes de Sophora flavescens atribuiu a forte inibição
enzimática apresentada para alfa-glucosidase aos flavonoides isolados (Figura 23)
com o substituinte lavandulil, seguidos dos flavonoides prenilados (KIM et al., 2006).
Neste estudo, assim como no estudo realizado por Kim e colaboradores
(2006), foram identificados alguns flavonoides prenilados nas cascas de raízes do
extrato etéreo de M. graciliflora
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Figura 21 Flavonoides isolados das raízes de Sophora flavescens

Fonte: KIM et al., 2006.

4.8 AVALIAÇÃO ENZIMÁTICA IN VITRO DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DE
M. graciliflora

O óleo essencial das folhas de M. graciliflora foi submetido à atividade
enzimática. Foram testadas duas enzimas, a acetilcolinesterase e alfa-glucosidase
(Tabela 32). É possível observar que o óleo essencial obteve uma melhor inibição
frente à enzima acetilcolinesterase, com uma média de 50,47%.
Muitos óleos essenciais têm demonstrado atividades de inibição enzimática
contra acetilcolinesterase e alfa-glucosidase, incluindo espécies de Melaleuca
(MILLS et al., 2004), Eucalyptus camaldulensis (SIRAMON; OHTANI; ICHIURA,
2009), Cymbopogon schoenanthus (KHADRI et al., 2008) e diversos óleos
pertencentes à família Lamiaceae (LOIZZO et al., 2008; HOUGHTON et al., 2007).
Muitos

constituintes

identificados

nestes

óleos,

incluindo

monoterpenos

e

sesquiterpenos, têm sido identificados como inibidores da acetilcolinesterase.
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Estudos sobre a relação estrutura-atividade entre AChE e monoterpenóides
mostraram que os hidrocarbonetos apresentam forte inibição comparados a álcoois
e cetonas. A presença do grupo funcional oxigenado diminui a força de inibição da
AChE (LOIZZO et al., 2008; HOUGHTON et al., 2007).
Tabela 32 Percentual de inibição do óleo essencial de M. graciliflora

Atividade
anticolinesterásica

Média

Desvio
padrão

53,09%
48,01%
50,32%

Atividade
inibitória alfaglucosidase

Média

Desvio
padrão

3,63%

0,03

7,83%
50,47%

0,02

1,18%
1,88%

Fonte: Dados da pesquisa.

4.9 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO

Os extratos brutos foram avaliados quanto à atividade antibacteriana e anticândida, entretanto não apresentaram atividade contra nenhum dos microrganismos
testados.
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5 PROPOSTA DE BIOGÊNESE DOS FLAVONOIDES DE M. GRACILIFLORA

Diante da variedade de flavonoides identificados em M. graciliflora e
semelhança estrutural entre as substâncias, propõem-se a biogênse destes
compostos. Embora existam muitos estudos relacionados à biossíntese dos
flavonoides, não se pode afirmar ao certo como as derivações dos esqueletos
principais ocorrem em cada espécie. Sendo assim, este estudo apresenta possíveis
passos para a rota biossintética dos flavonoides identificados neste trabalho.
É possível sugerir três propostas, a primeira (I) e a segunda (II) incluem os
flavonoides que apresentam o grupo 2’’,2’’-dimetilcromeno e a terceira (III) proposta
refere-se aos flavonoides com o substituinte furano, conforme as figuras 24, 25 e 26.

116
Figura 22 Proposta de biogênese I

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 23 Proposta de biogênese II

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 24 Proposta de biogênese III

Fonte: Dados da pesquisa.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO

Este é o primeiro estudo químico da espécie Muellera graciliflora.
Dentre as espécies estudadas pertencentes aos gêneros Muellera,
Dahlstedtia e Lonchocarpus, observa-se, predominantemente, a biossíntese de
flavonoides e flavonoides prenilados.
O estudo fitoquímico do extrato acetato de etila das cascas de raízes de
M. graciliflora permitiu a identificação de nove flavonoides, dos quais dois
dibenzoilmetanos: MG1 e MG2; seis flavonas, sendo três cromenoflavonas: MG3,
MG4 e MG5; três furanoflavonas: MG6, MG7 e MG8; uma flavanona: MG9.
O estudo fitoquímico do extrato éter de petróleo das cascas de raízes de M.
graciliflora permitiu a identificação de quinze flavonoides, dos quais seis
dibenzoilmetanos: MG1, MG2, MG15, MG16, MG17 e MG18; quatro flavanonas:
MG9, MG10, MG11 e MG12; cinco flavonas, sendo três cromenoflavonas: MG13,
MG14 e MG5 e duas furanoflavonas: MG6 e MG8.
As substâncias MG1, MG15, MG16, MG17 e MG18 não possuem descrição
na literatura, sendo, portanto, consideradas inéditas.
A caracterização química do óleo essencial das folhas pela técnica de
CG/EM permitiu a identificação de 12 constituintes, majoritariamente compostos por
sesquiterpenos.

A caracterização

pela técnica de

CGxCG/EM permitiu

a

identificação de um total de 34 constituintes.
Foi possível verificar a presença de ácidos graxos em frações pertencentes
ao extrato das cascas de raízes de éter de petróleo, identificando um total de doze
ésteres metílicos derivados de ácidos graxos.
A análise dos extratos das cascas de raízes de M. graciliflora por CLAE
revelou que os extratos de AcOEt e EP possuem uma composição química
semelhante, sendo comprovada pelo estudo fitoquímico dos dois extratos.
A atividade antimicrobiana dos extratos de M. graciliflora não apresentou
atividade significante.
A avaliação da atividade antitumoral para os extratos de M. graciliflora
apresentou resultados promissores, sendo que o extrato éter de petróleo das cascas
de raízes foi o que apresentou atividade significativa.
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Os testes de inibição enzimática dos extratos de M. graciliflora apresentaram
resultados promissores frente à enzima acetilcolinesterase, chegando a 100% de
inibição para os extratos éter de petróleo e acetato de etila das cascas de raízes.
O óleo essencial de M. graciliflora teve sua inibição testada frente a duas
enzimas, apresentanto um melhor resultado para acetilcolinesterase.
Muitos compostos identificados em M. graciliflora foram encontrados em
outras espécies pertencentes à família das Fabaceae, entre elas: Dahlstedtia
pinnata (D. erythrina), D. penthaphylla, D. glaziovii, D. grandiflora, M. filipes, L.
latifolius. O que leva à semelhança química entre as espécies, além da semelhança
morfológica conforme citado por Silva (2010).
O

isolamento

de

flavonoides

prenilados

corrobora

com

a

nova

reclassificação realizada por Silva et al. (2012), além disso, outras espécies
reclassificadas como Muellera, já estudadas, possuem semelhança química com M.
graciliflora, como Muellera filipes (Lonchocarpus filipes) (SANTOS et al., 2017) e
Muellera montana (Lonchocarpus montanus) (MAGALHÃES et al., 2007).
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APÊNDICES
APÊNDICE A1 – RELAÇÃO DE ESPECTROS E SUBSTÂNCIAS ISOLADAS DO
EXTRATO DAS RAÍZES DE Muellera graciliflora

Substância MG1

Inédita

Figura 25 Espectro de RMN de 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG1

129
Figura 26 Expansão do espectro de RMN 1H da substância MG1

Figura 27 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG1
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131
Figura 28 Mapa de correlação 1H-13C a longa distância (CDCl 3, 400 MHz) da substância MG1

132

Substância MG2

2’-metoxi-8-(α-α-dimetilalila)-2’’,2’’-dimetilcromeno-[3’,4’:5’’,6’’]-dibenzoilmetano

Figura 29 Espectro de RMN de 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG2

Figura 30 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG2
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134
Figura 31 Mapa de correlação 1H-13C a longa distância (CDCl 3, 400 MHz) da substância MG2

135

Substância MG3

4’-metoxi-2’’,2’’-dimetilpirano-(5’’,6’’:8,7)-flavona

Figura 32 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG3
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Figura 33 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG3
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Figura 34 Mapa de correlação 1H-13C a longa distância (CDCl 3, 400 MHz) da substância MG3

138

Substância MG4

2",2"-dimetilcromeno-[8,7:5",6"]-flavona

Figura 35 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG4

Figura 36 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG4
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Figura 37 Mapa de correlação 1H-13C a longa distância (CDCl3, 400 MHz) da substância MG4
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Substância MG5

3’,4’-metilenodioxi-2’’,2’’-dimetilcromeno-[8,7:5’’,6’’]-flavona

Figura 38 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG5
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Figura 39 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG5

143
Figura 40 Mapa de correlação 1H-13C a longa distância (CDCl3, 400 MHz) da substância MG5

144

Substância MG6

3-metoxi [8,7:4’’,5’’]furanoflavona

Figura 41 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG6
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Figura 42 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG6
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Figura 43 Mapa de correlação 1H-13C a longa distância (CDCl 3, 400 MHz) da substância MG6
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Substância MG7

3-metoxi-3’-4’-metilenodioxi-[8,7:4’’,5’’]-furanoflavona

Figura 44 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG7
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Figura 45 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG7
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Figura 46 Mapa de correlação 1H-13C a longa distância (CDCl 3, 400 MHz) da substância MG7

150

Substância MG8

4’-metoxikaranjina

Figura 47 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG8
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Figura 48 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG8
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Figura 49 Mapa de correlação a longa distância 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG8
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Substância MG9

4-metoxiisolonchocarpin

Figura 50 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG9
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Figura 51 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG9

Figura 52 Mapa de correlação a longa distância 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG9
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Substância MG10

Isoderricina A

Figura 53 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG10

Figura 54 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG10
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Figura 55 Mapa de correlação a longa distância 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG10
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Substância MG11

(2S)-3’,4’-metilenodioxi-2’’,2’’-dimetilcromeno-[8,7:5’’,6’’]-flavanona

Figura 56 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG11

Figura 57 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG11
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Figura 58 Mapa de correlação a longa distância 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG11
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Substância MG12

(2S)-3’,4’-metilenodioxi-2’’,2’’-dimetilcromeno-[8,7:5’’,6’’]-flavanona

Figura 59 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG12

Figura 60 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG12
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164
Figura 61 Mapa de correlação a longa distância 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG12
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Substância MG13

3-metoxi-2’’,2’’-dimetilcromeno-[8,7:5’’,6’’]-flavona

Figura 62 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG13
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Figura 63 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG13

Figura 64 Mapa de correlação a longa distância 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG13
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Substância MG14

3-metoxi-3’,4’-metilenodioxi-2’’,2’’dimetilcromeno-[8,7:5’’,6’’]-flavona

Figura 65 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG14

Figura 66 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG14
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Figura 67 Mapa de correlação a longa distância 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG14
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Substância MG15

Inédita

Figura 68 Espectro de RMN de 1H (400 MHz) em CDCl3 de MG15
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Figura 69 Expansão do expectro de RMN 1H da substância MG15

Figura 70 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG15
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Figura 71 Mapa de correlação 1H-13C a longa distância (CDCl 3, 400 MHz) da substância MG15
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Substância MG16

Inédita

Figura 72 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG16
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Figura 73 Expansão do espectro de RMN 1H da substância MG16

Figura 74 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG16
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Figura 75 Mapa de correlação a longa distância 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG16
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Substância MG17

Inédita

Figura 76 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG17
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Figura 77 Expansão do espectro de RMN 1H da substância MG17

181
Figura 78 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG17
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Figura 79 Mapa de correlação a longa distância 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG17
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Substância MG18

Inédita

Figura 80 Espectro de RMN 1H (400 MHz) em CDCl3 da substância MG18
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Figura 81 Expansão do espectro de RMN 1H da substância MG18
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Figura 82 Mapa de correlação direta 1H-13C (CDCl3, 400 MHz) da substância MG18

186
Figura 83 Mapa de correlação 1H-13C a longa distância (CDCl 3, 400 MHz) da substância MG18

