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RESUMO

Extratos etanólicos de folhas e caules das espécies Rauia resinosa, Galipea jasminiflora,
Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum foram submetidos à uma triagem
fitoquímica preliminar. Os extratos foram obtidos por percolação exaustiva com etanol (92,8°
GL) e analisados por CCD para identificação de metabólitos secundários presentes. Foi
empregada cromatografia líquida de ultra eficiência em fase reversa, acoplada com detector de
arranjo de diodos e espectrometria de massas para identificação de compostos tais como
flavonas polimetoxiladas e alcaloides furoquinolínicos. Do extrato etanólico das folhas de
Rauia

resinosa

foram

isoladas

cinco

substâncias:

β-sitosterol,

5-hidróxi-3´,4´-

metilenodioxi,5´,6,7-trimetoxiflavona inédita na literatura, 5,7,3´,4´,5´-pentametoxiflavona,
5,7,8-trimetoxi-3´,4´-metilenodioxiflavona e 5,7,8,3´,4´-pentametoxiflavona. As substâncias
tiveram suas estruturas elucidadas por RMN

13

C,

1

H, DEPT 135, HSQC, HMBC e

espectrometria de massas. A atividade citotóxica in vitro de 14 amostras (extratos etanólicos de
folhas e caules das espécies, frações e substâncias isoladas) foi determinada para células: MRC5 (fibroblasto pulmonar), T24 (carcinoma de bexiga) TOV-21-G (adenocarcinoma de ovário) e
HepG2 (carcinoma hepático), utilizando o método do MTT para determinação da CC50. Os
ensaios de atividade antiviral foram realizados para os extratos etanólicos de folhas e caules da
espécie Rauia resinosa, frações e substâncias isoladas, totalizando 10 amostras testadas em
células Vero infectadas pelo ZIKV e avaliadas pelo método do MTT para a determinação da
CE50. Das 14 amostras avaliadas no ensaio de citotoxicidade, nove apresentaram atividade
antiproliferativa contra as linhagens celulares com índices de seletividade superiores a 2,0.
Destas, destacam-se a fração diclorometânica dos caules de Rauia resinosa com CC50 = 21,20
µg/mL (IS =5,01) para a linhagem HepG2 e o extrato etanólico das folhas de Galipea
jasminiflora com CC50 = 31,98 µg/mL (IS =4,84) também para a linhagem HepG2. 5,7,8,3´,4´pentametoxiflavona apresentou atividade citotóxica para as linhagens celulares T24 (CC50 =
30,22 µg/mL), (IS =2,42) e TOV-21-G (CC50 = 29,16 µg/mL), (IS =2,52). Das 10 amostras
avaliadas, duas apresentaram atividade anti-ZIKV com índices de seletividade inferiores a 2,0,
o extrato etanólico dos caules de Rauia resinosa (CE50 = 184,50 µg/mL), (IS =1,15) e a fração
diclorometânica das folhas de Rauia resinosa (CE50 = 51,13 µg/mL), (IS =1,29).

Palavras-chave: Rutaceae; Rauia resinosa; Galipea jasminiflora; Dictyoloma vandellianum;
Zanthoxylum riedelianum; citotoxicidade; Zika vírus.

ABSTRACT

Ethanol extracts from leaves and stems of the species Rauia resinosa, Galipea jasminiflora,
Dictyoloma vandellianum and Zanthoxylum riedelianum were submitted to preliminary
phytochemical screening. The extracts were obtained by exhaustive percolation with ethanol
(92.8 ° GL) and analysed by TLC to identify the secondary metabolites present. Reverse phase
ultra-efficient liquid chromatography coupled with a diode array detector and mass
spectrometry were used to identify compounds such as polymethoxylated flavones and
furoquinoline alkaloids. From the ethanolic extract of the leaves of Rauia resinosa, five
substances

were

isolated:

β-sitosterol,

5-hydroxy-3´,4´-methylenedioxy,5´,6,7-

trimetoxiflavone unpublished in the literature, 5,7,3´,4´,5´-pentametoxiflavone, 5,7,8trimethoxy-3´,4´-methylenedioxiflavone and 5,7,8,3´,4´-pentametoxiflavone. The substances
had their structures elucidated by NMR

13

C, 1H, DEPT 135, HSQC, HMBC and mass

spectrometry. The in vitro cytotoxic activity of 14 samples (ethanolic extracts of leaves and
stems of the species, fractions and isolated substances) was determined for cell lines: MRC-5
(pulmonary fibroblast), T24 (bladder carcinoma) TOV-21-G (ovarian adenocarcinoma) and
HepG2 (liver carcinoma), using the MTT method to determine CC50. The antiviral activity tests
were performed for the leaf and stem ethanolic extracts of Rauia resinosa, fractions and isolated
substances, totaling 10 samples tested in Vero cells infected by ZIKV and evaluated by the
MTT method to determine the EC50. Of the 14 samples evaluated in the cytotoxicity assay, 9
were found to have antiproliferative activity against the cell lines with selectivity rates greater
than 2.0. Among these, the stem dichloromethane fraction of Rauia resinosa (CC50 = 21.20 µg
/ mL), (IS = 5.01) for the HepG2 cell line and the leaf ethanolic extract of Galipea jasminiflora
(CC50 = 31.98 µg / mL), (IS = 4.84) also for HepG2. The isolated flavone 5,7,8,3´, 4´pentamethoxyflavone showed cytotoxic activity for T24 cell lines (CC50 = 30.22 µg / mL), (IS
= 2.42) and TOV-21-G (CC50 = 29, 16 µg / mL), (IS = 2.52). Among the 10 samples evaluated
in the anti-ZIKV activity tests, 2 showed antiviral activity with selectivity indexes below 2.0,
the ethanolic extract of the stems of Rauia resinosa (EC50 = 184.50 µg / mL), (IS = 1.15) and
the dichloromethane fraction of Rauia resinosa leaves (EC50 = 51.13 µg / mL), (IS = 1.29).

Keywords: Rutaceae; Rauia resinosa; Galipea jasminiflora; Dictyoloma vandellianum;
Zanthoxylum riedelianum; cytotoxicity; Zika virus.
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1

INTRODUÇÃO
Por muitos séculos, as civilizações humanas dependeram dos recursos naturais para

atenderem suas necessidades básicas como alimentação, abrigo, vestuário, meios de transporte,
fertilizantes, temperos, fragrâncias e medicamentos. Existem, por exemplo, relatos da utilização
de plantas no tratamento de patologias, datado de 3.000 a.C., na obra Pen Ts´ao do chinês Shen
Nung. Também há registros da utilização de produtos naturais com finalidades terapêuticas em
2600 a.C., na Mesopotâmia, relatados em escrita cuneiforme sobre placas de argila (KO, 2002;
GURIB-FAKIM, 2006).
No ano 78 d.C., o botânico grego Pedanios Dioscorides relata em seu tratado De Materia
Medica mais de 600 plantas medicinais, além de produtos animais e minerais. Este tratado
consolidou-se como fonte de referência terapêutica por mais de quatorze séculos (TUROLLA;
NASCIMENTO, 2006).
No século XVI, na Suíça, o médico Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim, conhecido como Paracelsus (1493-1541), elaborou a “Teoria das Assinaturas”,
embasada no provérbio latino similia similibus curantur, “semelhante cura semelhante”. Esta
teoria tinha como princípio a relação entre as características organolépticas das plantas com
seus princípios terapêuticos. Alguns destes produtos naturais passaram a figurar em
farmacopeias alopáticas e homeopáticas, a partir do século XIX, quando tiveram início as
investigações sobre suas bases terapêuticas (ELVIN-LEWIS, 2001).
Em 1803, o farmacêutico Friedrich Wilhelm Adam Sertürner isola a morfina (1) da
Papaver somniferum, marcando o começo do processo de extração dos fármacos ativos
derivados de produtos naturais. A partir disso, outras substâncias foram isoladas, como a
quinina (2) e a quinidina (3) derivadas da Cinchona spp., em 1819, e a atropina (4) da Atropa
beladona, em 1831, substituindo terapeuticamente seus extratos vegetais (SCHULZ; HÄNSEL;
TYLER, 2001).
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A inexistência de evidências científicas acerca da eficácia das substâncias derivadas de
produtos naturais associada às dificuldades de controle toxicológico, farmacológico e físicoquímico dos extratos vegetais utilizados até então, impulsionaram a substituição destes por
substâncias obtidas via síntese química (RATES, 2001).
A partir da década de 1960, percebe-se, então, um declínio na busca por novas
substâncias de origem vegetal pelos institutos de pesquisa e indústrias farmacêuticas, por se
considerar que as principais substâncias ativas derivadas de drogas vegetais já haviam sido
isoladas, bem como já teriam sido realizadas a maioria das possíveis modificações moleculares
de interesse destas substâncias (SCHENKEL; GOSMAN; PETROVICK, 2000). Contudo,
produtos naturais fornecem fármacos úteis cuja produção sintética é inviável economicamente.
Obtém-se também, de fontes naturais compostos básicos que podem ser modificados
molecularmente, tornando-os menos tóxicos ou mais eficazes (KAR, 2007).
Observou-se ao longo das últimas décadas uma revalorização das preparações
fitoterápicas, com o amplo desenvolvimento de pesquisas por parte de algumas corporações
farmacêuticas com o intuito de aprimorar medicamentos fitoterápicos, bem como sua produção
em escala industrial (SHU, 1998). O surgimento de novas tecnologias de biologia molecular
entre o final da década de 1980 e o início de 1990, permitiu a elucidação de mecanismos de
regulação genética e do arsenal enzimático envolvidos na biossíntese e expressão do
metabolismo secundário (HOPWOOD, 2007).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 85% da população mundial
utilizam produtos naturais para fins terapêuticos e 80% dos habitantes de países em
desenvolvimento dependem de medicinas tradicionais (EKOR, 2014). O estudo realizado por
Newman e Cragg (2016) relata a importância de pesquisas com produtos naturais. No período
entre 1981 a 2014, dos 1562 novos fármacos aprovados, 73% tem sua origem em produtos
naturais (Figura 1). O estudo também enfatiza que nesse período, de um total de 136 novos
fármacos antitumorais no mundo, apenas 17% eram de origem totalmente sintética e 83% dos
fármacos eram produtos naturais ou foram baseados neles, ou mimetizavam produtos naturais.
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Figura 1 - Origem dos fármacos desenvolvidos no período de 1981-2014; n=1562.

Fonte: Adaptado de NEWMAN & CRAGG, 2016.

A pesquisa de novos fármacos através de “screening” de uma grande variedade de
espécies vegetais para testes biológicos específicos é uma das formas racionais empregadas
para descoberta de novos fármacos derivados de fontes vegetais. A busca por novas substâncias
que possam se tornar um fármaco derivado de fonte vegetal difere dos meios sintéticos,
principalmente pela funcionalidade biológica e pela sua diversidade molecular (NISBET;
MOORE, 1997).
Os alcaloides bisindólicos vincristina (5) e vimblastina (6) isolados de Catharantus
roseus (Apocynaceae) são exemplos de importantes produtos naturais que são utilizados no
tratamento de leucemia, bem como o paclitaxel (7) isolado de Taxus brevifolia utilizado no
tratamento de câncer de mama e de pulmão (BARREIRO; FRAGA, 2015; HOSTETTMAN et
al., 2003).
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O Brasil é caracterizado internacionalmente como detentor da maior reserva florestal
diversificada do planeta. O potencial dessa flora para uso medicinal tem sido destacado no meio
científico interessado na descoberta de novas substâncias (MALAFAIA et al., 2017).
A magnitude da biodiversidade do Brasil não é totalmente conhecida devido à sua
complexidade, sendo estimadas cerca de dois milhões de espécies variadas de plantas,
microorganismos e animais. Estima-se que dois terços de toda biodiversidade mundial estão
situados nos trópicos, e que o Brasil detenha 75% da totalidade de espécies florestais nas
Florestas Amazônica e Floresta Tropical Atlântica (DIAS, 1996; GUERRA et al., 1998).
No contexto dos estudos em produtos naturais, o Brasil tem destaque por possuir mais
de 55 mil espécies vegetais, 22% do total da flora global. Sua vasta extensão territorial e sua
localização geográfica, onde ocorre a maior floresta equatorial e tropical úmida do planeta,
fazem com que o Brasil seja um território bastante cogitado para a pesquisa de produtos naturais
derivados de vegetais (PINTO et al., 2002).
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A Família Rutaceae
A família Rutaceae representa o maior grupo da ordem Rutales (DAHLGREEN, 1980),
é constituída de 156 gêneros e 1800 espécies de tamanhos variados distribuídas amplamente
por todo globo terrestre, especialmente na América tropical, Ásia, Austrália e sul da África. São
descritos

no

território

brasileiro

33

gêneros

e

aproximadamente

192

espécies

(ALBUQUERQUE, 1968; PIRANI, 1982; COSTA et al., 2010).
As Rutaceae apresentam características morfológicas marcantes como a formação de
pontuações translúcidas em consequência da produção de limonoides e óleos essenciais em
cavidades secretoras dispostas na casca do caule e no parênquima foliar (PIRANI, 1982).
Rutaceae é uma família composta por árvores e arbustos que representam muitos
gêneros com importância econômica. Dentre eles, destacam-se os gêneros Citrus com a
produção de frutos comestíveis, Boronia por seus óleos aromáticos e Flindersia pela obtenção
de madeira. A família Rutaceae já foi classificada em várias ordens incluindo Geraniales,
Rutales e Sapindales (SCOTT; MCINTYRE; PLAYFORD, 2000).
Em 1931, Engler elaborou a primeira classificação compreensiva da família Rutaceae,
dividindo a família em seis subfamílias. Três destas, Dictyolomatoideae, Flindersioideae, e
Spathelioideae foram objeto de considerável controvérsia em relação à classificação das
mesmas. As outras três subfamílias são Citroideae, Rutoideae e Toddalioideae (QUADER et
al., 1991).
Em 1964, o sistema proposto por Engler sofreu alterações por Scholz, tendo como base
as estruturas morfológicas de flores e frutos, hábitos e histologia, bem como a divisão de
famílias em subfamílias (PIRANI, 1999).
Na classificação de Scholz, as Rutaceae são divididas em 6 subfamílias: Rutoideae, a
maior delas compreendendo cerca de 100 gêneros e mais de 1200 espécies, Dictyolomatoidea,
Flindersioideae, Spathelioideae, Toddalioideae e Citroideae. A subfamília Rutoideae possui 5
tribos, Zanthoxylae, Boronieae, Ruteae, Cusparieae e Diosmeae; e 17 subtribos (PIRANI,
1999).
Atualmente, o sistema de Dahlgreen é o mais utilizado por químicos de produtos
naturais, que classifica a família Rutaceae na superordem Rutales. Esse sistema tem como base
características geográficas morfológicas e químicas, bem como a distribuição de alcaloides,
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flavonoides, cumarinas, lignanas e limonoides nos gêneros (VELOZO, 1995). (Esquema 1 e
Esquema 2).

Esquema 1 - subfamílias de Rutaceae, posição taxonômica proposta por Dahlgreen (1980).

Rutaceae

Esquema 2 - Posição taxonômica proposta por Dahlgreen (1980) das espécies abordadas no presente
estudo.

Em 1973, o estudo de Adams et al. sustentou a localização de Spathelioideae em
Rutaceae com fundamento na obtenção do alcaloide 2-quinolônico N-metilflindersina, isolado
em Spathelia L., e também pela presença de limonoides nesta subfamília (VIEIRA et al., 1988;
SCOTT; MCINTYRE; PLAYFORD, 2000). Em 1996, Morton et al. apresentaram dados
genéticos para classificar Dictyolomatoideae e Spathelioideae em um grupo filogenético
distinto do resto de Rutaceae (SCOTT; MCINTYRE; PLAYFORD, 2000).
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Estudos sobre a distribuição sistemática de alcaloides, cromonas, cumarinas,
flavonoides e limonoides em Rutales conduziram Waterman, em 1983, a propor um esquema
descrevendo a evolução bioquímica da ordem. Diferenças substanciais entre os limonoides de
Rutaceae e aqueles de Meliaceae, além de considerações acerca de outras classes de metabolitos
secundários conduziram Waterman à conclusão que Cneoraceae, Meliaceae, e Simaroubaceae
teriam evoluído da família proto-Rutaceae. A diversidade de alcaloides e cumarinas encontrada
em Rutaceae, não descrita em outras famílias, sugere uma possível evolução química
substancial ocorrida na família proto-Rutaceae, diferenciando a família de Cneoraceae,
Meliaceae e Simaroubaceae (SARTOR et al., 2003).
Da ordem Rutales, até 1982, cerca de 500 alcaloides tinham sido isolados de mais de
300 espécies, pertencentes a 87 gêneros. Alcaloides derivados do ácido antranílico são os de
maior ocorrência em Rutaceae. Estes estão descritos em 64 de 74 gêneros e em 5 das sete
subfamílias da ordem (WATERMAN; GRUNDON, 1983).
A família Rutaceae é capaz de produzir cinco diferentes grupos de alcaloides, que
apresentam classificação com base nas suas origens biogenéticas:


Alcaloides derivados da fenilalanina e tirosina;



Alcaloides derivados do ácido antranílico;



Alcaloides derivados do triptofano tais como β-carbolinas e 6-cantinonas;



Alcaloides derivados da histidina e imidazóis;



Alcaloides de origem incerta como os carbazóis.
Os alcaloides derivados do ácido antranílico representam notáveis marcadores

taxonômicos. A família Rutaceae detém um vasto grupo de alcaloides, compostos pela
combinação inicial do ácido antranílico com uma ou mais unidades de acetato (Figura 2). Estes
são aparentemente restritos em Rutaceae, uma vez que famílias que possuem relação
filogenética com Rutaceae tais como Cneoraceae, Meliaceae e Simaroubaceae são incapazes de
produzir estes alcaloides.
A diversidade destes metabólitos secundários é ainda maior devido à habilidade das
espécies da família Rutaceae em utilizar unidades isopentila, derivadas do ácido mevalônico.
Estas unidades podem dar origem a anéis do tipo furano e pirano (WATERMAN, 1999).
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Figura 2 - Principais classes de alcaloides derivados do ácido antranílico em Rutaceae.

Fonte: Adaptado de WATERMAN, 1999.

Muitas espécies pertencentes à família são importantes devido ao seus usos na medicina
popular tradicional para enfermidades alérgicas, tratamento de ulcerações e feridas superficiais,
diarreia, hemorragias, catarata, reumatismo e também como estimulante, diurético, analgésico
e tônico (RANA et al., 2004; ANAYA et al., 2005; HENEKA et al., 2005).
Grupos de pesquisadores tem demonstrado atividades tripanocida e anti-leishmânica de
plantas pertencentes à família Rutaceae (MAFEZOLI et al., 2000; VIEIRA et al., 2007; MELO
NETO et al., 2016). Também são descritos na literatura atividades citotóxicas contra células de
diversas linhagens tumorais (PRADHAN; TRIPATHY; PATANAIK, 2012; VELUSAMY;
KALIYAPERUMAL; RAJU, 2016).
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2.2 O gênero Rauia e a espécie Rauia resinosa.
O gênero Rauia posiciona-se taxonomicamente na família Rutaceae, subfamília
Rutoideae, tribo Galipeae e subtribo Galipeinae e são poucas as pesquisas em relação ao seu
potencial bioativo. A espécie Rauia resinosa popularmente conhecida como “arapoga” ou
“cafezinho” é um arbusto pouco ramificado de médio porte que pode medir de 2-6 m de altura,
possui folhas alternas, unifolioladas e pecioladas. As flores são pentâmeras, alvas e pequenas.
O fruto é tipo esquizocarpo com 4-6 mericarpos, verde e lustroso quando imaturo e marrom
quando maduro ( ALBUQUERQUE, 1976; VELOZO et al., 1997).
Foram isoladas da espécie Rauia resinosa cumarinas como a rauianina, alcaloides
quinolônicos e acridônicos, flavonas, flavonóis e esteroides (Figura 3) (VELOZO, 1995;
VELOZO et al., 1997).
Figura 3 - Substâncias isoladas da espécie Rauia resinosa.

Fonte: Adaptado de VELOZO, 1995; VELOZO et al., 1997.
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Em 2010, o estudo de Rauia resinosa por Albarici et al. (2010) identificou as cumarinas
murralongina, munomicrolina, acetato de murrangatina, umbeliferona, rauianina, 3-etil
rauianina, os alcaloides γ-fagarina, esquimianina, 7-hidroxi-8-metoxi-N-metilflindersina
descrito pela primeira vez na literatura, N-metil-4-metoxi-2-quinolona, mirtopsina, dictamina,
veprissina, Z-rhoifilinato de dimetila, zantobungeanina, zantodialina, além da mistura de
esteroides contendo sitosterol e estigmasterol (Figura 4).
Figura 4 - Substâncias isoladas da espécie Rauia resinosa.

Fonte: Adaptado de ALBARICI et al., 2010.
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2.3 O gênero Galipeae a espécie Galipea jasminiflora.
A subtribo Galipeinae pertencente à tribo Galipeae é o grupo de Rutaceae mais variado
da região neotropical compreendendo 26 gêneros e aproximadamente 130 espécies de
exclusividade neotropical, apresentando numerosa incidência de endemismos restritos a áreas
pouco extensas. Tem ocorrência desde o sul do México até a América do sul, com maior
ocorrência no interior de florestas úmidas de terras com baixa altitude (GROPPO et al., 2008;
KUBITZKI et al., 2010).
A espécie Galipea jasminiflora é uma planta neotropical, com distribuição no território
brasileiro nas regiões Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás), Sudeste (Espírito Santo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro) e Nordeste (Bahia). Conhecida popularmente como carrapateiro,
chupa-ferro, guamixinga, mamoninha, jasmin-do-mato, quina-de-três-folhas, quina-falsa,
quina-quina, três-folhas e ticoró. São arvoretas ou arbustos com 2-7 m, possuí folhas
trifolioladas, pecíolo semicilíndrico, tricomas alvos no ápice. Suas flores são alvas com cálice
e pedicelo pubescentes, cálice pentadentado e estames amarelados. As cápsulas são pouco
rugosas, glabras com sementes oblongo-ovoides que variam de esverdeados a acastanhados
(PIRANI, 2002; PIRANI; GROPPO, 2010).
Utilizadas na medicina popular como febrífugo, antimalárico, antidiarreico,
adstringente e para dispepsias plantas do gênero Galipea tem apresentado atividade antileishmânica e contra T. cruzi devido à presença de quinolinas 2-substituidas (Figura 5)
(FOURNET et al., 1994).
Figura 5 - Quinolinas 2-substituídas isoladas do gênero Galipea.

Fonte: Adaptado de FOURNET et al., 1994.
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2.4 O gênero Dictyoloma e a espécie Dictyoloma vandellianum.
O gênero Dictyoloma Juss. abrange somente duas espécies, Dictyoloma vandellianum
Juss (sinonímia D. incanensens DC), com ocorrência no Brasil e D. peruvianum que ocorre no
Peru (VIEIRA et al., 1990), sendo comum também na Bolívia que é utilizada na medicina
tradicional contra leishmaniose (LAVAUD et al., 1995).
Dictyoloma vandellianum é uma árvore de pequeno porte (3-10 m) com pecíolo
cilíndrico e lenhoso, possui folíolos com 5-20 pares por folíolo. Suas flores são de coloração
creme-esbranquiçadas, odoríferas, unissexuadas, com sépalas ovais agudas e pétalas oblongas.
É conhecida popularmente como ardente, canela-pimenta, cetim amargoso, sabugueiro-da-mata
e tingui-preto (PIRANI, 2002).
A espécie Dictyoloma vandellianum tem ocorrência no Brasil e pertence a um gênero
com divergências na sua classificação. Estudos fitoquímicos da espécie tem colaborado para
confirmação da sua posição taxonômica (VIEIRA et al., 1990). Estão descritos na literatura
dois alcaloides 4-quinolônicos, dictyolomida A e B, isolados da casca de Dictyoloma
vandellianum (LAVAUD et al., 1995). Também foram isolados limonoides, o esteroide βsitosterol e o alcaloide 8-metoxiflindersina, bem como os compostos descritos na (Figura 6)
(SARTOR et al., 2003).
Figura 6 - Substâncias isoladas de Dictyoloma vandellianum.

1) 2-(14’-Hidroxi-14’,15’-dimetillhexadecanil)-4-quinolona; 2) 2-(12’-Hidroxi-12’-metilltridecanil)-3-metoxi-4quinolona; 3) 2-(12’-Hidroxi-12’-metiltridecanil)-4-quinolona; 4) 2-(14’-Hidroxi-14’,15’-dimetilhexadecanil)-3metoxi-4-quinolona; 5) 6-Metoxi-dictyolomida; 6) 2-tridecil-4(1H)-quinolona; 7) dictyolomida; 8) oblonginina;
9) shinonomenina.
Fonte: Adaptado de SARTOR et al., 2003.
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Algumas substâncias isoladas de Dictyoloma vandellianum como alcaloides, cromonas
e limonoides tem similaridade com substâncias isoladas de Spathelia sorbifolia e demonstram
relações quimiotaxonômicas entre as subfamílias Spathelioideae e Dictyolomatoideae. A
distribuição de cromonas em Rutaceae é restrita aos gêneros Spathelia e Dictyoloma
diferenciando-os dos demais gêneros desta família. Os alcaloides 2-alquil-4(1H)-quinolônicos
presentes em Dictyoloma vandellianum mostram similaridade com a tribo Zanthoxyleae
(VIEIRA et al., 1990; LIMA et al., 2005).
A classe dos alcaloides 2-quinolônicos representa uma importante ferramenta para
discussões sobre classificação taxonômica. Como exemplo, o isolamento do alcaloide Nmetilflindersina (Figura 7) contribuiu na classificação de Spathelia em Rutaceae (TAYLOR;
WARNER; WRIGHT, 1977).
Alguns exemplos de alcaloides 2-quinolônicos com atividades farmacológicas são
atanina, isolado pela primeira vez de Evodia rutaecarpa que apresenta atividade contra o
parasita humano Schistosoma mansoni e piranoquinolonas como zanthosimulina e
huajiaosimulina (Figura 7), isolados de Zanthoxylum simulans que apresentam atividade contra
diversas linhagens de células tumorais destacando-se a atividade citotóxica de huajiaosimulina
contra células de linhagem de câncer de mama ZR-75-1 (MICHAEL, 1997).
Figura 7 - Estrutura dos alcaloides 2-quinolônicos.

Fonte: Adaptado de MICHAEL, 1997.
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2.5 O gênero Zanthoxylum e a espécie Zanthoxylum riedelianum.
O gênero Zanthoxylum compreende aproximadamente 250 espécies, é bem conhecido
por sua diversidade usos etnobotânicos. As plantas pertencentes a este gênero são fontes de
compostos biologicamente ativos, como alcaloides, amidas alifáticas e aromáticas, cumarinas
e lignanas (BEIRIGO et al., 2016).
Os alcaloides são compostos com destaque para o gênero Zanthoxylum, devido à sua
presença na maioria das espécies e são encontrados em todos as partes da planta, sendo
abundantes no tronco e casca de raiz (HURTADO et al., 2003). Os alcaloides de maior
ocorrência isolados do gênero são de dois tipos: isoquinolinas (benzofenantridina,
benzilisoquinolina, aporfina, protberberina e berberina) e quinolinas (WATERMAN;
GRUNDON, 1983).
Este gênero inclui árvores e arbustos, geralmente dióicos. As árvores têm copa frondosa,
com poucos galhos e alcançam até 20 metros. As espécies deste gênero são caracterizadas pela
presença de espinhos recurvados em seu tronco e galhos. As folhas são variadas, alternadas ou
opostas, simples ou compostas, imparipanadas ou parimpanadas com até 15 pares de folhetos.
As inflorescências são geralmente em forma de panículas ou umbelas compostas, axilar ou
terminal com pequenas flores. As flores são actinomórficas, hermafroditas e unissexuais,
raramente bissexuais, geralmente brancas ou verdes. Os frutos são folículos ou esquizocarpos,
contém de um a cinco carpelos, geralmente aromáticos, são bivalves com uma única semente
vermelha ou preta (PIRANI, 2002; MELO; ZICKEL, 2004).
Estudos sobre o gênero demonstraram atividades biológicas anti-inflamatória e
analgésica (BASTOS, 1991; RAHMAN et al., 2002); antitumoral (TIN-WA et al., 1974;
BOWEN; LEWIS, 1978); antibacteriana (GONZAGA et al., 2003; MOURA et al., 2006);
atividade antifúngica (HURTADO et al., 2003); anti-HIV (CHENG et al., 2005);
antiplasmodial (OLIVEIRA et al., 2002) e anti-helmíntica (NAVARRETE; HONG, 1996).
Atuam também como inibidor da monoamina oxidase (JO et al., 2002) e na agregação
antiplaquetária (TSAI et al., 2000).
Zanthoxylum riedelianum é conhecida popularmente como “mamica de porca” devido
à forma particular dos seus acúleos. Extratos aquosos são utilizados popularmente como
analgésico para dor de dente (BEIRIGO et al., 2016). A confirmação da atividade antiinflamatória e atividade antinociceptiva das folhas e da casca do caule corroboram com a
utilidade desta espécie na medicina popular tradicional.
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As substâncias lupeol, sesamina e hinoquinina (Figura 8) isolados de Zanthoxylum
riedelianum apresentam atividade anti-inflamatória. Lupeol foi relatado por demonstrar
atividade como anti-inflamatório devido à capacidade de inibir o edema de pata induzido por
carragenina, bem como PGE2 e fator de necrose tumoral in vitro. Hinoquinina, uma lignana
dibenzilbutirolactona, foi relatada por exibir atividades anti-inflamatória, analgésica periférica,
tripanocida, citotoxicidade contra células tumorais P-388 e HT-29 e anti-viral contra hepatite
B. Outros compostos, tais como dimetilmatairesinol foram relatados como citotóxicos para três
diferentes linhagens de células tumorais (LIMA et al., 2007).
Figura 8 - Substâncias isoladas de Zanthoxylum riedelianum.

Fonte: Adaptado de LIMA et al., 2007.

Estudos fitoquímicos sobre Zanthoxylum riedelianum descreveram os constituintes
químicos do óleo essencial das folhas, bem como alcaloides das raízes e lignanas de hastes do
caule (GUY et al., 2003; LIMA et al., 2007; FERNANDES et al., 2009). Estudos relatam a
presença de peptídeos cíclicos recentemente redefinidos como orbitídeos encontrados em
espécies de Rutaceae dos gêneros Citrus, Evodia e Clausena. Orbitídeos isolados de
Zanthoxylum riedelianum exibem atividade citotóxica contra várias linhagens de celulares
tumorais, tornando-os uma classe promissora de moléculas bioativas (BEIRIGO et al., 2016).
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2.6 Câncer
Denomina-se câncer o conjunto de mais de uma centena de doenças não transmissíveis,
tendo em comum o crescimento disseminado e a perda do controle de processos de divisão
celular de células normais que pode afetar tecidos e órgãos de maneira sistêmica (WHO, 2016;
INCA, 2018).
O câncer ocorre devido a mutações (hereditárias ou adquiridas) em diversos genes
responsáveis pelo controle do desenvolvimento celular. Estes genes podem ser divididos em
três categorias: oncogenes, protooncogenes e genes de supressão tumoral (AUDIC;
HARTLEY, 2004).
Oncogenes são definidos como genes capazes de induzir características de células
tumorais em células normais. Apresentam a função de codificar proteínas responsáveis pela
estimulação excessiva da proliferação celular (AUDIC; HARTLEY, 2004).
São definidos como protooncogenes o conjunto de genes normais que codificam as
proteínas envolvidas no processo de controle do ciclo celular. Denominam-se genes supressores
tumorais os genes responsáveis pela inibição do desenvolvimento de células tumorais (WOLF;
RAMIREZ, 2001).
A ocorrência de mutações nesses genes pode ocasionar uma série de reações como:
ativação de protooncogenes em oncogenes e inibição de genes supressores tumorais (RANG
et al., 2015).
O aumento da ativação de protooncogenes em oncogenes pode ocasionar uma
superexpressão de proteínas e receptores responsáveis pelo controle do crescimento,
diferenciação e multiplicação celular. Como por exemplo, receptores dos fatores de
crescimento, que são responsáveis pelo estímulo da tirosina quinase em seus domínios
citoplasmáticos, expressos na maioria dos tipos de câncer (RAK et al., 1995).
Para Hanahan e Weinberg (2010), a diversidade de genótipos de células tumorais é
resultante da manifestação de seis alterações essenciais na fisiologia celular que, em conjunto,
promovem o desenvolvimento maligno: potencial replicativo ilimitado; sensibilidade reduzida
aos fatores de inibição do crescimento celular; autossuficiência em sinais de crescimento;
evasão de morte celular programada (apoptose); angiogênese sustentada; invasão tecidual e
metástase (Figura 9).
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Figura 9 - Características das células tumorais.

Fonte: Adaptado de HANAHAN & WEINBERG, 2010.

O Câncer é um problema de saúde pública mundial, com aumento da incidência de casos
na última década de 20%, constituí a segunda maior causa de mortes no Brasil, com alto impacto
social e econômico (WHO, 2015; INCA, 2018). Estima-se que em 2030 ocorram 20,3 milhões
de novos casos de câncer (BRAY et al., 2012).
Estimativas mostram um aumento na ocorrência de casos nos países em
desenvolvimento, enquanto atualmente, os países desenvolvidos possuem os maiores índices
de mortalidade e prevalência de câncer com progressivo aumento do número de casos. No
Brasil a estimativa para novas ocorrências de casos de câncer para o biênio de 2018-2019 é de
cerca de 600 mil novos casos. Excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma (cerca
de 170 mil), ocorrerão 420 mil novos casos de câncer. Os tipos de câncer mais frequentes serão
os cânceres de próstata (68.220 casos) em homens e mama (59.700 casos) em mulheres. Além
dos tipos já citados, os 10 tipos mais frequentes de câncer serão: cólon e reto (36.360), pulmão
(31.270), estômago (21.290), colo do útero (16.370), cavidade oral (14.700), sistema nervoso
central (11.320), leucemias (10.800) e esôfago (10.970) (Figura 10).

39

Figura 10 - Distribuição proporcional dos tipos de câncer de maior incidência* estimados para o biênio
2018-2019, no Brasil, exceto câncer de pele não melanoma.

* Números arredondados para múltiplos de 10.

Fonte: (INCA, 2018).

2.7 Zika vírus e seu impacto na saúde brasileira
Outro desafio iminente para a saúde pública brasileira é a incidência de infecção por
Zika vírus, que tem se mostrado na atualidade como um problema de saúde mundial, com
relatos em mais de 60 países em todo o mundo (WHO, 2019). ZIVK é um arbovírus, pertence
à família Flaviredae, gênero Flavivírus e tem como vetores mosquitos do gênero Aedes. Foi
isolado em 1947 pela primeira vez, em Uganda, com poucos casos descritos em humanos,
relacionados à sintomas clínicos leves (DICK; KITCHEN; HADDOW, 1952). A percepção de
que o ZIKV ocasiona uma infecção autolimitada leve (CERBINO-NETO et al., 2016) tem sido
questionada recentemente, devido ao espalhamento contundente no território brasileiro e países
vizinhos no ano de 2015, com mais de 4 milhões de ocorrências de infecções pelo ZIKV
(SOLOMON; BAYLIS; BROWN, 2016).
Além dos mosquitos do gênero Aedes existem outros possíveis modos de transmissão,
como transmissão sexual, transfusão sanguínea e transmissão perinatal (MUSSO et al., 2014;
MCCARTHY, 2016; VENTURA et al., 2016).
A infecção por ZIKV está relacionada à síndrome de Guillain-Barré (GBS), um
distúrbio neurológico que acomete, em sua maioria, indivíduos adultos com mais de 30 anos.
A GBS é uma doença autoimune que causa desordem motora, e em certos casos, perda sensorial
de músculos respiratórios e faciais (CRÉANGE, 2016; GOODFELLOW; WILLISON, 2016).
Investigações sugerem também a relação entre a infecção por ZIKV com outras desordens
neurológicas como mielite aguda (MÉCHARLES et al., 2016) e meningo-encefalite
(CARTEAUX et al., 2016).
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A Organização Mundial da Saúde em 2016 declarou como emergência de saúde pública
o surto do ZIKV, tendo em vista a relação com as ocorrências de casos de microcefalia
vinculadas às gestantes infectadas pelo vírus. No Brasil foram relatados em 2016, 215.327 casos
de suspeita de infecção pelo ZIKV com 60,7% destes, confirmados. Houve registros de 8 óbitos
com distribuição entre os estados do Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro e Paraíba
(BRASIL, 2016). Em 2017 o número de casos suspeitos teve redução para 17.452, contudo,
metade das ocorrências foi confirmada para a infecção, sendo o Norte e o Centro Oeste do
Brasil as regiões com maior incidência de casos e com registros de óbito nos estados Rondônia
e São Paulo (BRASIL, 2016).
Em 2017 foram registrados no Brasil 17.452 prováveis casos de doença aguda pelo
ZIKV e 2018, foram registradas 8.680 ocorrências prováveis de infecção pelo ZIKV com
incidência de 4,2 casos/100 mil habitantes, com 45,9% de casos confirmados (BRASIL, 2018).
Em 2019 foram relatados 10.768 casos de suspeita de infecção pelo ZIKV com
incidência de 5,1 casos/100 mil habitantes e os estados com maiores taxas de soropositividade
foram a Paraíba, com 30,5% de casos confirmados, Rondônia com 27,7% e Alagoas com 10,2%
(BRASIL, 2020).
Até o momento não estão disponíveis fármacos para uso clínico no tratamento da
infecção pelo ZIKV, apenas tratamento para os sintomas da doença. Nas últimas décadas houve
um aumento das pesquisas voltadas para os produtos naturais derivados de plantas no intuito
de isolar e identificar compostos apresentem atividade antiviral contra infecções como ZIKV e
dengue, com base em práticas da medicina tradicional popular (KADIR et al., 2013; TEIXEIRA
et al., 2014; BARROWS et al., 2016).
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3

JUSTIFICATIVA
É inegável o reconhecimento da importância da pesquisa por novos candidatos a

fármacos antineoplásicos e antivirais seguros e eficazes, uma vez que o câncer é a segunda
causa de morte no Brasil, e tendo em vista também o grande número de ocorrências de infecções
causadas pelo ZIKV, tais doenças constituem um problema de saúde pública de grandes
proporções.
O ZIKV representa um risco à saúde global e não estão disponíveis ainda vacinas ou
tratamentos para o uso em humanos, reforçando, portanto, a necessidade iminente de
desenvolver novas alternativas terapêuticas contra essa arbovirose.
Metabólitos secundários presentes em espécies da família Rutaceae tem demonstrado
diversas atividades biológicas descritas na literatura, com potenciais efeitos terapêuticos contra
alguns tipos de vírus e linhagens de células tumorais. Existe a possibilidade desses compostos
apresentarem atividade antiviral contra ZIKV e atividade citotóxica contra células tumorais.
Desta forma, o presente estudo constitui uma proposta de investigação da atividade
antiviral frente o ZIKV e atividade citotóxica contra linhagens tumorais pelo ensaio
colorimétrico do MTT, de extratos etanólicos, suas frações e substâncias isoladas, de quatro
espécies da família Rutaceae: Rauia resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum
e Zanthoxylum riedelianum.
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4

OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral


Avaliar a atividade citotóxica e anti-Zika vírus in vitro de extratos etanólicos de
espécies da família Rutaceae

4.2 Objetivos específicos


Realizar análises cromatográficas por CLUE-FR-DAD-EM dos extratos etanólicos
de folhas e caules das espécies Rauia resinosa, Galipea jasminiflora e Dictyoloma
vandellianum e e Zanthoxylum riedelianum.



Identificar e isolar as substâncias presentes nos extratos etanólicos das espécies mais
ativas;



Avaliar a citotoxicidade (CC50) dos extratos etanólicos, frações e substâncias
isoladas das espécies em estudo;



Avaliar a atividade anti-Zika vírus dos extratos etanólicos, frações e substâncias
isoladas das espécies.
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5

MATERIAL E MÉTODOS

5.1 Material
Os materiais utilizados, a especificação dos equipamentos e softwares, bem como a
descrição dos reagentes e seus fabricantes estão descritos nos métodos e também no Apêndice
A.
5.2 Métodos

5.2.1 Coleta e identificação do material vegetal
Os exemplares vegetais (caules e folhas) das espécies Rauia resinosa e Galipea
jasminiflora foram coletadas pelo Prof. Dr. Júlio Antônio Lombardi, do Departamento de
Botânica do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, no Parque Estadual do
Rio Doce, situado no município de Mariléria, no estado de Minas Gerais. A determinação
taxonômica das espécies foi realizada pelo Prof. Dr. José Rubens Pirani, do Departamento de
Botânica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. As exsicatas foram
depositadas no Herbário do Museu Botânico Municipal de Curitiba com os códigos de registro
MBM 214405 para a espécie Rauia resinosa e MBM 194116 para a espécie Galipea
jasminiflora. A espécie Rauia resinosa está cadastrada no SisGen com o código AF8FC66 e a
espécie Galipea jasminiflora com o código A4BA4DB.
As folhas da espécie Dictyoloma vandellianum foram coletadas também pelo Prof. Dr.
Lombardi, na Estação Peti-CEMIG localizada no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, no
estado de Minas Gerais. A exsicata está depositada no Herbário da Universidade Federal de
Minas Gerais com o código BHCB 69897. A espécie possui cadastro no SisGen com o código
A23F7EB.
Os caules da espécie Zanthoxylum riedelianum foram coletados pelo Prof. Dr. Leonardo
de Melo Versieux, do Departamento de Botânica e Zoologia do Centro de Biociências da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Capitão do Mato, no município de Nova Lima, no estado de Minas Gerais. A exsicata
foi depositada no Herbário da Universidade Federal de Minas Gerais sob o código BHCB
85879. A espécie Zanthoxylum riedelianum está cadastrada no SisGen sob o código AD1B2F7.
A Tabela 1 apresenta a localização, números de registro e códigos de cadastro no
SisGen das exsicatas das espécies vegetais selecionadas para a realização do presente estudo.
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O material vegetal foi seco em estufa ventilada à temperatura de 40°C, pulverizado em
moinho de facas e submetido posteriormente à percolação.
Tabela 1 - Espécies identificadas selecionadas para obtenção do perfil fitoquímico e triagem de
atividades biológicas.

Espécies

Herbário

Registro da

Cadastro no

exsicata

SisGen

Rauia resinosa (Nees. & Mart)

MBM*

MBM 214405

AF8FC66

Galipea jasminiflora (A. St. Hill.)

MBM*

MBM 194116

A4BA4DB

Dictyoloma vandellianum (A. Juss.)

BHCB**

BHCB 69897

A23F7EB

Zanthoxylum riedelianum (Engl.)

BHCB**

BHCB 85879

AD1B2F7

* MBM – Museu Botânico Municipal de Curitiba
** BHCB – Herbário da Universidade Federal de Minas Gerais

5.2.2 Obtenção dos extratos
As diferentes partes das plantas (folhas e caules) foram separadas e secas em estufa
ventilada (40°C). Após a secagem das amostras vegetais, procedeu-se a moagem, em moinho
de facas, para pulverização dos materiais, sendo então acondicionados em frascos de vidro.
As amostras pulverizadas das diferentes partes foram submetidas à extração exaustiva,
por meio de percolação a frio, com etanol 92,8° GL. Os extratos etanólicos foram concentrados
por destilação do solvente em evaporador rotatório, sob pressão reduzida a 45°C.
Os extratos concentrados foram transferidos para frascos previamente pesados e
identificados e submetidos à secagem em estufa a 50°C para completa remoção do solvente, e
mantidos em dessecador sob vácuo.
Os extratos de caules e folhas das espécies R. resinosa, G. jasminiflora, D. vandellianum
e Z. riedelianum foram pesados e seus rendimentos foram calculados. As massas dos pós, das
diferentes partes das plantas secas, dos seus extratos e rendimento estão demonstradas na
Tabela 4 (página 61).
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5.2.3 Perfis cromatográficos dos extratos etanólicos das espécies Rauia resinosa, Galipea
jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.
Em condições padronizadas, a determinação de perfis cromatográficos de extratos
vegetais constitui a “impressão digital” do extrato, que pode servir como padrão para
comparação no caso de novas coletas, possibilitando a determinação de relações botânicas,
entre diferentes espécies de uma mesma família, pela comparação cromatográfica de sua
composição química (HOSTETTMAN; WOLFENDER; RODRIGUES, 1997).

5.2.4 Prospecção fitoquímica dos extratos etanólicos por CCD
A Cromatografia em Camada Delgada (CCD) é uma técnica eficaz para separação de
constituintes químicos de extratos e para sua caracterização. A CCD é uma valiosa ferramenta
analítica, que permite a separação e identificação de classes distintas de produtos naturais. Os
diferentes componentes são separados por migração diferencial do soluto entre duas fases –
uma fase estacionária e uma fase móvel. Na presente análise, o princípio de separação é a
adsorção e a fase móvel atua como eluente (WAGNER; BLADT, 1996).
Realizou-se uma prospecção fitoquímica dos extratos das espécies R. resinosa, G.
jasminiflora, D. vandellianum e Z. riedelianum e suas partes, para comparação entre elas,
através de cromatografia em camada delgada. Foram utilizadas placas analíticas (10 x 10 cm),
sendo empregada como fase estacionária, sílica gel Kieselgel 60G (Merck), preparadas com 0,5
mm de espessura desta sílica.
Foram avaliadas a presença de geninas flavônicas, heterosídeos flavônicos, geninas
antraquinônicas, heterosídeos antracênicos, triterpenos e esteroides, cumarinas, saponinas e
alcaloides. Diferentes sistemas de eluentes e reveladores seletivos para cada classe de produto
natural foram utilizados nas análises (WAGNER; BLADT, 1996). Os pontos foram
visualizados por exposição das placas cromatográficas sob exposição a luz ultravioleta (Cienlab
UV 254/365 nm), ou por adição de reveladores específicos para metabólitos secundários,
conforme Apêndice A e descritos nas técnicas abaixo (WAGNER; BLADT, 1996).
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5.2.4.1 Detecção de geninas flavônicas
Sistema cromatográfico
Fase estacionária: sílica gel 60G, sobre placa de vidro (10x10)
Fase móvel: clorofórmio - acetato de etila (60:40)
Visualização: observar a placa à luz UV365 e UV254, após revelação com NP/PEG e
aquecimento a 100 ºC, por 5 min.
Geninas flavônicas: manchas de cor amarela (vis.) e fluorescências amarelo-esverdeadas
(UV365 e UV254).
Amostras de referência: acacetina e quercetina

5.2.4.2 Detecção de heterosídeos flavônicos
Sistema cromatográfico
Fase estacionária: sílica gel 60G, sobre placa de vidro (10x10)
Fase móvel: acetato de etila – ácido fórmico – ácido acético – água (100:11:11:27)
Visualização: observar a placa à luz UV365 e UV254, após revelação com NP/PEG e
aquecimento a 100 ºC, por 5 min.
Flavonoides: manchas de cor amarela (vis.) e fluorescências amarelo-esverdeadas (UV365
e UV254).
Amostras de referência: rutina.

5.2.4.3 Detecção de geninas antraquinônicas e naftoquinônicas
Sistema cromatográfico
Fase estacionária: sílica gel 60G, sobre placa de vidro (10x10)
Fase móvel: tolueno – acetona – clorofórmio (40:5:35)
Visualização: observar a placa à luz UV365 e UV254, após revelação com hidróxido de
potássio a 5%, em metanol, e aquecimento a 100 ºC, por 5 min.
Antraquinonas e naftoquinonas: manchas de cor laranja a vermelho (vis) e fluorescências
de coloração do alaranjado ao vermelho (UV365 e UV254).
Antronas e antranóis: manchas amarelas (vis) e fluorescências de coloração do alaranjado
(UV365 e UV254).
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Amostras de referência: 1,8-di-hidróxi-antraquinona e lapachol.

5.2.4.4 Detecção de heterosídeos antracênicos
Sistema cromatográfico
Fase estacionária: sílica gel 60G, sobre placa de vidro (10x10)
Fase móvel: acetato de etila – metanol – água (81:11:8)
Visualização: observar a placa à luz UV365 e UV254, após revelação com hidróxido de
potássio a 5%, em metanol, e aquecimento a 100 ºC, por 5 min.
Antraquinonas: manchas de coloração laranja ao vermelho (vis) e fluorescências laranja
ao vermelho (UV365 e UV254).
Antronas, antranóis: manchas amarelas (vis) e fluorescências de coloração do alaranjado
ao vermelho (UV365 e UV254).
Amostra de referência: aloína.

5.2.4.5 Detecção de triterpenos e esteroides
Sistema cromatográfico
Fase estacionária: sílica gel 60G, sobre placa de vidro (10x10)
Fase móvel: hexano – acetato de etila (40:20)
Visualização: Uma placa revelada com reagente de Liebermanm-Burchard; observar a
placa, imediatamente, à luz visível, ou após aquecimento a 100 ºC, por 10 min e outra placa
revelada com Anisaldeído Sulfúrico.
Triterpenos e esteroides: manchas marrons ou acinzentadas (vis) e fluorescências do
alaranjado ao vermelho (UV365 e UV254).
Amostras de referência: ácido oleanóico (triterpeno) e -sitosterol (esteroide)

5.2.4.6 Detecção de cumarinas
Sistema cromatográfico
Fase estacionária: sílica gel 60G, sobre placa de vidro (10x10)
Fase móvel: tolueno – éter saturado com 5 gotas de ácido acético (80: 20)
Visualização: observar a placa à luz UV366 e UV254, após revelação com hidróxido de
potássio a 5%, em metanol, e aquecimento a 100 ºC, por 5 min.
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Cumarinas: manchas de cor verde azulada sob UV365 e UV254; coloração intensificada após
tratamento com hidróxido de potássio; a cumarina não substituída apresenta fluorescência
amarelo-esverdeada apenas após o tratamento com hidróxido de potássio.
Amostras de referência: cumarina e escopoletina.

5.2.4.7 Detecção de saponinas
Sistema cromatográfico
Fase estacionária: sílica gel 60G, sobre placa de vidro (10x10)
Fase móvel: clorofórmio – ácido acético glacial - metanol – água (15:8:3:2)
Visualização: observar a placa à luz visível após revelação com anisaldeído sulfúrico e
aquecimento a 100 ºC, por 5 min.
Saponinas: manchas de coloração azul ou azul-violeta e zonas amarelas (vis).
Amostra de referência: digitonina.

5.2.4.8 Detecção de alcaloides
Sistema cromatográfico
Fase estacionária: sílica gel 60G, sobre placa de vidro (10x10)
Fase móvel: tolueno – clorofórmio – acetona (1:4:3)
Visualização: observar a placa após revelação com o reagente de Dragendorff (vis).
Alcaloides: manchas de cor marrom ou alaranjada (vis).
Amostras de referência: atropina e estricnina.

5.2.5 Perfis cromatográficos por CLUE-FR-DAD-EM
As amostras foram preparadas por meio da solubilização de 5,0 mg de cada extrato em
1 mL de metanol ultra puro (grau CLAE – Merck® ) em frascos Eppendorf, seguindo-se de
centrifugação a 5.000 rpm, por 5 min. Para cada amostra, o sobrenadante foi filtrado em filtros
PVDF (fluoreto de polivinilideno) com poros de 0,22 µm e transferidos para frascos tipo
“vials”.
Os perfis cromatográficos foram obtidos por meio da cromatografia líquida de ultra
eficiência em fase reversa (CLUE-FR) para os extratos etanólico de caules e de folhas. As
análises por CLUE-FR foram realizadas no Laboratório de Fitoquímica da Faculdade de
Farmácia na Universidade Federal de Minas Gerais nas condições descritas a seguir:
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Utilizou-se o equipamento UPLC ACQUITY (Waters® ), acoplado ao detector DAD
(detector de arranjo de diodos) – varredura de 220-400 nm e detector de espectrometria de
massas, coluna CSH130 C18 (partículas de 1,7 μm, 50 x 3 mm d.i.), fluxo de 0,3 mL/min e
manteve-se o forno da coluna a 40°C. Foi empregado um gradiente de água (H 2O) 0,1% ácido
fórmico – acetonitrila (MeCN) 0,1% ácido fórmico (Tabela 2), compreendendo um período de
eluição gradiente linear longo (5 – 95% de MeCN, em 10 minutos), mantendo-se, a seguir, um
curto período de eluição isocrática (95% de MeCN, durante 1 minuto).
Tabela 2 - Gradiente de eluição empregado nas análises dos extratos por CLUE-FR-DAD-EM

Tempo (min)

H2O(%)

ACN (%)

0

95

5

10

5

95

11

5

95

13

95

5

Os solventes utilizados eram grau HPLC (Tedia Brasil®) e água destilada, filtrada em
sistema Milli-Q®.
Na obtenção dos espectros de massa, empregou-se sistema Electrospray ionization
(ESI), temperatura capilar 250°C, voltagem no pulverizador ajustada em 3,50 kV, voltagem do
capilar +3 e –47 V, para as polaridades positiva e negativa, e deslocamento da lente do tubo de
0 e –25 V, para polaridade positiva e negativa, respectivamente.
Utilizou-se nitrogênio como gás de arraste com um fluxo de 50 unidades arbitrárias. A
análise de massa foi realizada em modo de varredura total de 100 a 1.500 Da, tanto no modo
positivo como no negativo.
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5.2.6 Isolamento e purificação das substâncias

5.2.6.1 Extração alcaloídica dos extratos etanólicos de Rauia resinosa
Para extração alcaloídica do extrato de folhas de R. resinosa, empregou-se a técnica de
partição líquido-líquido. O extrato etanólico bruto (20 g) foi solubilizado em 200 mL de
metanol e transferido para um funil de separação. Foram adicionados 135 mL de solução de
HCl aquoso 2M, procedendo-se a partição com adição de diclorometano (3 vezes, 150 mL).
Desta forma, obteve-se a fase orgânica e a fase hidrometanólica ácida.
Adicionou-se à fase hidrometanólica cerca de 150 mL de solução de NaOH 2M até a
obtenção de pH 8. Em seguida, a fase hidrometanólica básica foi submetida à partição com
diclorometano (3 vezes, 100 mL). A fração alcaloídica foi obtida pela concentração da fase
orgânica por destilação, sob pressão reduzida, em evaporador rotatório.
Na extração alcaloídica do extrato dos caules de R. resinosa 10 g do extrato etanólico
bruto foram solubilizados em 100 mL de metanol e 70 mL de solução de HCl aquoso 2M foram
adicionados.
A solução hidrometanólica ácida foi transferida para um funil de separação e
particionada com diclorometano (3 vezes, 75 mL). Adicionou-se à fase hidrometanólica, cerca
de 80 mL de solução de NaOH, até a obtenção do pH 8. Em seguida, a fase hidrometanólica
básica foi submetida à partição com diclorometano (3 vezes, 100 mL). A fração alcaloídica foi
obtida pela concentração da fase orgânica, por destilação sob pressão reduzida, em evaporador
rotatório.
As frações alcaloídicas foram transferidas para frascos de vidro previamente pesados e
identificados, e submetidos à secagem em estufa, com temperatura controlada (50°C), Em
seguida, suas massas foram registradas e as frações foram mantidas em dessecador sob vácuo.
Os procedimentos extrativos estão representados pelo Esquema 3:
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Extrato etanólico de
Rauia resinosa (caules)
10,0 g

RCHM

RCHM

Esquema 3 - Extração alcaloídica dos extratos etanólicos brutos de folhas e caules de Rauia resinosa.
RFD (fração diclorometânica de Rauia resinosa folhas); RFC (fração diclorometânica de Rauia resinosa
caules); RFHM (fração hidrometanólica de Rauia resinosa folhas); RCHM (fração hidrometanólica de
Rauia resinosa caules); RFfrAlk (fração alcaloídica de Rauia resinosa folhas); RCfrAlk (fração
alcaloídica de Rauia resinosa caule).

5.2.6.2 Refracionamento da fração diclorometano obtida da extração alcaloídica do extrato
etanólico de folhas de Rauia resinosa.
A fração diclorometano do extrato etanólico de folhas de R. resinosa, obtida na extração
alcaloídica, foi submetida ao fracionamento por cromatografia em coluna, empregando-se sílica
gel. No empacotamento, foram utilizadas 140,0 g de sílica gel 60 (0,063 – 0,200 mm Merck)
como fase estacionária, em coluna de 30 x 1000 mm, empacotada com hexano.
Preparou-se um “top” com 7,0 g da fração RFD com 4,0 g de sílica gel para coluna, a
eluição foi realizada utilizando solventes de polaridade crescente: hexano (100%), hexano –
diclorometano (8:2), hexano – diclorometano (7:3), hexano – diclorometano (1:1), hexano –
diclorometano (4:6), diclorometano (100%), diclorometano – acetato de etila (95:5) e MeOH
(100%). As frações foram coletadas em erlenmeyer em alíquotas de 200 mL, concentradas por
destilação, sob pressão reduzida em evaporador rotatório e transferidas para frascos de
penicilina previamente pesados e identificados, num total de 73 frações.
Estas frações foram submetidas a análises por cromatografia em camada delgada, sendo
que as frações com perfis semelhantes foram reunidas totalizando 30 frações. Empregou-se
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hexano – diclorometano (7:3) / (1:1) e diclorometano (100%) como fases móveis e anisaldeído
sulfúrico e reagente de Dragendorff como reveladores.
A partir do fracionamento dos precipitados das frações 29 e 37 foram isoladas duas
substâncias.
A fração 29 apresentou um precipitado de coloração branca, que por recristalizações
sucessivas com metanol levou ao isolamento de SRFD-29.
A fração 37 apresentou um precipitado amarelo, que foi submetido à recristalização com
acetato de etila, levando à obtenção de um sólido cristalino branco denominado SRFD-37.
A fração RFD-39 apresentou resultado positivo para CCD utilizando reagente de
Dragendorff. O procedimento cromatográfico está representado no Esquema 4.
Esquema 4 - Fracionamento em coluna de sílica gel da fração RFD.

53

5.2.6.3 Refracionamento da fração RFD-39
A fração RFD-39 também foi submetida à cromatografia em coluna (15 x 600 mm),
com sílica gel. Para o empacotamento foram utilizadas 17,5 g de sílica gel 60 (0,063-0,200
mm), empacotada com hexano como fase estacionária. Preparou-se um “top” com 940 mg da
fração RFD-39 com 500 mg de sílica para cromatografia em coluna.
Empregou-se como fase móvel, os solventes de polaridade crescente: hexano –
diclorometano (8:2), hexano – diclorometano (7:3), hexano – diclorometano (1:1), hexano –
diclorometano (4:6), diclorometano (100%), diclorometano – acetato de etila (95:5) e MeOH
(100%). As frações foram coletadas em erlenmeyer em alíquotas de 100 mL, concentradas por
destilação sob pressão reduzida, em evaporador rotatório e transferidas para frascos de
penicilina previamente pesados e identificados, num total de 80 frações.
Estas frações foram submetidas a análises por cromatografia em camada delgada, sendo
que as frações com perfis semelhantes foram reunidas, totalizando 29 frações. Empregou-se
hexano – diclorometano (7:3) / (1:1) e diclorometano (100%) como fases móveis e anisaldeído
sulfúrico e reagente de Dragendorff como reveladores.
A partir do fracionamento dos precipitados das frações RFD-39.54, RFD-39.56 e RFD39.60, foram isoladas três substâncias. As frações RFD-39.54, RFD-39.56 e RFD-39.60
apresentaram precipitado branco, que por sucessivas recristalizações com metanol levaram à
obtenção dos sólidos cristalinos brancos denominados SRFD-39.54, SRFD-39.56 e SRFD39.60 o procedimento cromatográfico está representado no Esquema 5.

Esquema 5 - Fracionamento em coluna de sílica gel da fração RFD-39.
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5.2.7 Elucidação estrutural por técnicas espectrométricas
Os espectros de massas foram obtidos empregando-se um sistema de Electrospray
ionization (ESI), voltagem do capilar 3,5 kV e voltagem do cone 60V. O detector de massas
estava acoplado online, ao equipamento UPLC ACQUITY (Waters®), nas mesmas condições
descritas anteriormente no item 5.2.5 – (página 49). Os espectros de RMN de 1H e de RMN de
13

C foram obtidos no Departamento de Farmácia, DEFAR, UFOP, em equipamento Bruker®

Avance DRX400, à 25ºC, utilizando-se clorofórmio deuterado (CDCl3) para solubilizar as
amostras.

5.2.8 Atividade citotóxica e antiviral
5.2.8.1 Células
Os ensaios biológicos foram realizados no Laboratório de Biologia e Tecnologia de
Microorganismos, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, e no Laboratório de Química
Medicinal e Bioensaios, da Escola de Farmácia, da Universidade Federal de Ouro Preto. Nestes
ensaios foram utilizadas as seguintes linhagens celulares e vírus:
Zika vírus
A amostra de ZIKV utilizada para a propagação in vitro deste vírus foi obtida de um
paciente com quadro clínico sem complicações, residente no estado de Pernambuco (PE243/215), registrada no SisGen com o código AF85085. Esta amostra foi gentilmente cedida
pela Prof. Dra. Erna Geessien Kroon, da Universidade Federal de Minas Gerais.

Células Vero
As células Vero derivam de rins de macaco verde (Cercopthecus aeothiops), cultivadas
em meio Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium com adição de 5% de soro fetal bovino
contendo gentamicina (50 µg/mL), penicilina (100 UI/mL) e anfotericina B (5 µg/mL), em
estufa com 5% de CO2, a 37°C.
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Células MRC-5
A linhagem celular MRC-5 é derivada de células tecido pulmonar normal de feto
humano com 14 semanas, multiplicadas em meio Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium,
suplementado com 10% de soro fetal bovino, acrescido de penicilina/estreptomicina (100
UI/mL) e anfotericina B (5 µg/mL), em estufa com 5% de CO2, a 37°C.
Células C6/36
As células C6/36 são derivadas de larvas do mosquito Aedes albopictus, multiplicadas
em meio L15 suplementado com 5% SFB contendo gentamicina (50 μg/mL), penicilina (100
U/mL) e anfotericina B (5 μg/mL), em estufa a 28ºC. Estas células foram utilizadas na produção
do vírus estoque de Zika vírus.
Células Hep G2
Células Hep G2 são derivadas de carcinoma hepatocelular do fígado de humano
(homem caucasiano de 15 anos de idade), multiplicada em meio Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium suplementado com 10% de soro fetal bovino, acrescido de penicilina/estreptomicina
(100 U/mL) e anfotericina B (5 µg/mL), em estufa com 5% de CO2, a 37°C.
Células T24
Células T24 são derivadas de carcinoma de células de transição da bexiga de humano
(mulher caucasiana de 81 anos de idade), multiplicada em meio Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium, suplementado com 10% de soro fetal bovino, acrescido de penicilina/estreptomicina
(100 U/mL) e anfotericina B (5 µg/mL), em estufa com 5% de CO2, a 37°C.
Células TOV-21G
Células TOV-21G são derivadas de adenocarcinoma maligno primário de ovário de
humano (mulher caucasiano de 62 anos de idade), multiplicada em meio Roswell Park
Memorial Institute suplementado com 10% de soro fetal bovino, acrescido de
penicilina/estreptomicina (100 U/mL) e anfotericina B (5 µg/mL), em estufa com 5% de CO2,
a 37°C.
Na Tabela 3 estão descritas as características das linhagens celulares (origem
histológica e ATCC®), bem como, as concentrações de plaqueamento utilizadas nos ensaios de
citotoxicidade in vitro.
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Tabela 3: Linhagens celulares utilizadas nos ensaios de citotoxicidade.
Linhagem

Tipo histológico da

ATCC®

linhagem celular

Concentração de
plaqueamento

Vero

Célula epitelial renal

CCL - 81™

2 x 104

MRC-5

Fibroblasto de

CCL - 171™

2 x 104

CRL - 11730™

5 x 104

HTB - 4™

1 x 104

pulmão
TOV-21G

Adenocarcinoma
ovariano

T24

Carcinoma de bexiga

Hep G2

Carcinoma

HB - 8065™

2

x 104

hepatocelular

5.2.8.2 Cultivo celular
As células foram cultivadas em garrafas estéreis com meio Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium - alta glucose, acrescido de soro fetal bovino 5% (v/v) e penicilina / estreptomicina e
anfotericina B. As culturas foram mantidas em estufa, em atmosfera contendo 5% de CO2, com
umidade controlada de 95% e temperatura constante de 37°. Os repiques foram realizados
utilizando-se de solução de tripsina-EDTA para soltar as células em intervalos de 48h na
proporção de 1:3. Para armazenamento das linhagens, as células (10 6 células/ mL) foram
suspensas em meio de cultura e DMSO 10% (v/v), e congeladas inicialmente a -70°C e mantidas
durante 48 horas, e a seguir estocadas em nitrogênio líquido (-196°C). Para uso as células foram
descongeladas a 37ºC e adicionadas em garrafas pequenas (50 mL) contendo meio adequado
como já descrito. Após adesão das células à superfície da garrafa (~2 horas), o meio foi trocado,
eliminando-se o meio de congelamento contendo o DMSO e eventuais células mortas. A
monocamada de células foi rotineiramente observada em microscópio invertido (Motic®,
modelo AE 2000).
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5.2.8.3 Avaliação da citotoxicidade pelo ensaio do MTT
O método colorimétrico do MTT é um ensaio de citotoxicidade baseado na capacidade
de células viáveis converterem o sal tetrazólio, o brometo de 3-(4’,5’,-dimetiltiazol-2’-ila)-2,5difeniltetrazol (MTT), de coloração amarelada e hidrossolúvel, em um precipitado de coloração
azul-violeta insolúvel em meio aquoso, denominado formazana. Esta conversão ocorre devido
à ação de enzimas succinato-desidrogenases, presentes nas mitocôndrias ativas, capazes de
clivar o anel tetrazólico (MOSMANN, 1983; DENIZOT; LANG, 1986; TWENTYMAN;
LUSCOMBE, 1987).
As suspensões celulares foram distribuídas em microplacas de 96 cavidades contendo
6,0 x 104 células/cavidade. As placas foram incubadas em atmosfera úmida, a 5% de CO2, a
37ºC por 24 horas. As amostras solubilizadas em DMSO foram diluídas em meio de cultura
DMEM acrescido de 1% de SFB. As diluições das substâncias variaram entre 400 – 0,78
µg/mL. Após a formação da monocamada celular na superfície das cavidades, o meio de cultura
foi removido e 100 µL das soluções diluídas das amostras e 100 µL de meio de cultura DMEM
1% SFB foram adicionados.
Decorridas 72 horas da adição das amostras, o meio de cultura foi removido, 28 μL da
solução do MTT (2,0 mg/mL em tampão de fosfato-salino) foi adicionada em cada cavidade e
as placas foram novamente incubadas, por 120 minutos. Ao término desse período, foram
adicionados 132 μL de DMSO em todas as cavidades e as placas foram agitadas em agitador
de placas durante 15 minutos para que a formazana formada fosse solubilizada (MOSMANN,
1983; TWENTYMAN; LUSCOMBE, 1987). A quantificação da formazana obtida pela
redução do sal de tetrazólio nas células viáveis foi realizada no leitor de microplacas (Thermo
Plate®), a 490 nm. A multiplicação celular foi comparada com controle celular.
A toxidade celular foi expressa em termos de concentração citotóxica a 50% (CC 50). A
porcentagem citotóxica, CC50, foi calculada conforme a fórmula:

Onde: A corresponde a densidade ótica a 490 nm (DO490) das cavidades não tratadas e
B é a densidade ótica (DO490) das cavidades tratadas.
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5.2.8.4 Avaliação da atividade antiviral

A avaliação da atividade antiviral in vitro foi realizada de acordo com a metodologia
descrita por (BRANDÃO et al., 2010). Soluções estoque das amostras foram preparadas em
DMSO. As amostras foram avaliadas em concentrações não citotóxicas, a partir de
concentrações inferiores à concentração citotóxica a 50 % (CC50).

5.2.8.5 Preparo das suspensões virais

O ZIKV foi replicado em células C6/36 para gerar estoques de trabalho durante 5 dias
a 28°C. O sobrenadante da cultura de células infectadas foi recolhido decorridos os cinco dias,
e clarificado por centrifugação a 4.000 RPM na incubadora e refrigeradora B.O.D Thoth,
durante 10 minutos à 4°C e então foi aliquotado e armazenado a -70 ° C como reserva de vírus
até à sua utilização.
As linhagens celulares C6/36 e Vero foram as escolhidas para multiplicação e titulação
do ZIKV, respectivamente. As células C6/36 têm sido caracterizadas por possuírem maiores
rendimentos do vírus ZIKV, mostrando serem muito susceptíveis a infecção viral pelo ZIKV,
e permitindo assim a produção de estoques de vírus altamente concentrados e isentos da maioria
dos contaminantes celulares.

5.2.8.6 Determinação do título infeccioso viral por TCID50

TCID50 é definida como a diluição de vírus exigida para infectar 50% da cultura celular.
O cálculo informa a quantidade de unidades infecciosas presentes na suspensão original de
vírus, pela diluição de vírus em que ocorre o efeito citopático (ECP) em 50% das células (REED
& MUENCH, 1938).
Após o período de incubação (24 horas), para formação da monocamada de células
Vero, foi feita a infecção com a suspensão viral, contendo em cada poço 100 μL de cada diluição
em meio DMEM 1% SFB. Os estoques virais foram diluídos (10-1 a 10-18) e inoculados em
monocamadas de células Vero implantadas em placas de 96 poços com confluência de
aproximadamente 85% (2 x 104 células por poço), mantendo 3 colunas não infectadas para
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controle celular. As placas foram então incubadas a 37°C (CO2 a 5%) e o ECP foi monitorado.
O ECP foi registrado a cada período de 24 horas, durante 72 horas, observando-se o controle
de células.

5.2.8.7 Triagem da atividade antiviral pela técnica colorimétrica do MTT

Foram preparadas soluções estoque das amostras, em DMSO, as quais foram avaliadas
em concentrações não citotóxicas.
As monocamadas de células Vero foram cultivadas em placas de 96 cavidades (2 x 10 4).
Após 24 horas de incubação em 5% de CO2, a 37° C, o meio de cultura (DMEM, 5% SFB) foi
removido e 100 μL das diluições das amostras foram adicionadas em cada cavidade, juntamente
com 100 μL da suspensão viral. Em seguida, as culturas foram incubadas em atmosfera úmida
contendo 5% de CO2, a 37°C, por 72 horas. A viabilidade celular foi avaliada pela técnica
colorimétrica do MTT (MOSMANN, 1983). O sobrenadante foi removido e, em seguida, foram
adicionados 28,0 μL de uma solução de MTT (2,0 mg/mL em PBS), em cada cavidade. As
placas foram incubadas por 2 horas a 37°C e, após este tempo de incubação, foram adicionados
132,0 μL de DMSO, em cada cavidade, para dissolver os cristais de formazana. As placas foram
mantidas em agitação, por 15 minutos e a densidade ótica foi determinada em 490 nm (DO 490),
em leitor de microplacas (Thermo Plate®).
Para a realização deste experimento, foram utilizados os seguintes controles:
Controle de células: poços contendo somente células, acrescidas do meio de cultura
DMEM 1% SFB. Utilizado para avaliar o comportamento das células sem que as mesmas
tivessem contato com qualquer interferente durante o período de incubação. Com isso, os poços
reservados para esse controle serviram de padrão para comparação com aqueles em que fossem
observados alguma atividade citotóxica.
Controle de vírus: poços contendo células acrescidas de meio de cultura DMEM, 1%
SFB e de suspensão de vírus sem nenhum tratamento. Utilizando como referência para análise
da atividade citopática provocada pelo vírus durante o período de incubação das placas.
Controle de vírus com DMSO: Poços contendo células acrescidas de meio de cultura
DMEM, 1% SFB e DMSO. Foi utilizado para avaliar se havia influência do solvente utilizado
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para diluição das amostras no meio de cultivo e se o mesmo poderia apresentar alguma potencial
atividade antiviral aparente.
Controle de Citotoxicidade dos compostos utilizados: Poços contendo células acrescidas
de meio de cultura DMEM, 1% SFB e as diluições das concentrações em que os respectivos
compostos foram utilizados. Este controle foi feito para avaliar se haveria alguma possível
atividade citotóxica das substâncias nas concentrações testadas.

5.2.9 Análise estatística dos dados
Os dados dos ensaios de citotoxicidade foram avaliados segundo suas médias e desviospadrão. As concentrações citotóxicas a 50% foram determinadas em comparação com os
controles, obtidos a partir de regressão não-linear. Estas análises foram realizadas utilizando o
pacote estatístico do GraphPad Prism® 5.04.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Obtenção dos extratos etanólicos de folhas e caules de Rauia resinosa, Galipea
jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum
O rendimento dos extratos etanólicos obtidos por percolação a frio com etanol 92,8°
GL estão representados na Tabela 4:
Tabela 4 - Massas dos materiais vegetais e extratos etanólicos das partes de Rauia resinosa, Galipea
jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum obtidos por percolação exaustiva
com etanol 92,8° GL.

Material vegetal

Massa (g)

Extrato (g)

Rendimento
(%)

R. resinosa (folhas)

155,45

21,63

13,91

R. resinosa (caules)

211,67

13,51

6,38

G. jasminiflora (folhas)

209,26

28,59

13,66

G. jasminiflora (caules)

343,00

21,69

6,32

D. vandellianum (folhas)

283,50

72,39

25,53

Z. riedelianum (caules)

214,67

9,72

4,52

O rendimento dos extratos etanólicos obtidos de folhas das espécies estudadas foi
superior ao dos caules. A composição fibrosa dos caules faz com que os mesmos tenham menor
superfície de contato com o solvente utilizado na extração, reduzindo o rendimento extrativo.
A diferença nos rendimentos extrativos também ocorre devido à disponibilidade dos
componentes a serem extraídos das diferentes partes das plantas e tem relação direta com a
polaridade do solvente extrator.
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6.2 Perfis cromatográficos dos extratos etanólicos das espécies Rauia resinosa, Galipea
jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.

6.2.1.1 Detecção de geninas flavônicas
Figura 11 - Perfis em CCD da pesquisa de geninas flavônicas dos extratos etanólicos de Rauia
resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.

Eluente: clorofórmio – acetato de etila (60:40). Revelador: NP/PEG. 1- Acacetina; 2- Quercetina; 3- EE R. resinosa
folha; 4- EE R. resinosa caule; 4- EE G. jasminiflora folha; 5- EE G. jasminiflora caule; 7- EE D. vandellianum
folha; 8- EE Z. riedelianum caule. UV365 nm.
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6.2.1.2 Detecção de heterosídeos flavônicos
Figura 12 - Perfis em CCD da pesquisa de heterosídeos flavônicos dos extratos etanólicos de Rauia
resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.

Eluente: acetato de etila – ácido fórmico – ácido acético - água (100:11:11:27). Revelador: NP/PEG. 1- Rutina; 2EE R. resinosa folha; 3- EE R. resinosa caule; 4- EE G. jasminiflora folha; 5- EE G. jasminiflora caule; 6- EE D.
vandellianum folha; 7- EE Z. riedelianum caule. UV365 nm.

6.2.1.3 Detecção de geninas antraquinônicas
Figura 13 - Perfis em CCD da pesquisa de geninas antraquinônicas dos extratos etanólicos de Rauia
resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.

Eluente: tolueno – acetona – clorofórmio (40:5:35). Revelador: Hidróxido de potássio 5%. 1- 1,8-di-hidróxiantraquinona; 2- EE R. resinosa folha; 3- EE R. resinosa caule; 4- EE G. jasminiflora folha; 5- EE G. jasminiflora
caule; 6- EE D. vandellianum folha; 7- EE Z. riedelianum caule. UV365 nm.
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6.2.1.4 Detecção de heterosídeos antracênicos
Figura 14 - Perfis em CCD da pesquisa de heterosídeos antracênicos dos extratos etanólicos de Rauia
resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.

Eluente: acetato de etila – metanol – água (81:11:8). Revelador: Hidróxido de potássio 5%. 1-Aloína; 2- EE R.
resinosa folha; 3- EE R. resinosa caule; 4- EE G. jasminiflora folha; 5- EE G. jasminiflora caule; 6- EE D.
vandellianum folha; 7- EE Z. riedelianum caule. UV365 nm.

6.2.1.5 Detecção de triterpenos e esteroides
Figura 15 - Perfis em CCD da pesquisa de triterpenos e esteroides dos extratos etanólicos de Rauia
resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.

Eluente: hexano – acetato de etila (40:20). Revelador: Liebermann Burchard. 1- ácido oleanóico; 2- β- sitosterol;3EE R. resinosa folha; 4- EE R. resinosa caule; 5- EE G. jasminiflora folha; 6- EE G. jasminiflora caule; 7- EE D.
vandellianum folha; 8- EE Z. riedelianum caule. Visível.
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Figura 16 - Perfis em CCD da pesquisa de triterpenos e esteroides dos extratos etanólicos de extratos
etanólicos de Rauia resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum
riedelianum.

Eluente: hexano – acetato de etila (40:20). Revelador: Liebermann Burchard. 1- β- sitosterol; 2- ácido oleanóico;
3- EE R. resinosa folha; 4- EE R. resinosa caule; 5- EE G. jasminiflora folha; 6- EE G. jasminiflora caule; 7- EE
D. vandellianum folha; 8- EE Z. riedelianum caule. UV365 nm.

6.2.1.6 Detecção de cumarinas
Figura 17 - Perfis em CCD da pesquisa de cumarinas dos extratos etanólicos de extratos etanólicos de
Rauia resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.

Eluente: tolueno – éter saturado com 5 gotas de ácido acético (80:20). Revelador: Hidróxido de potássio 5%. 1Cumarina; 2- Escopoletina; 3- EE R. resinosa folha; 4- EE R. resinosa caule; 5- EE G. jasminiflora folha; 6- EE
G. jasminiflora caule; 7- EE D. vandellianum folha; 8- EE Z. riedelianum caule. UV365 nm.
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6.2.1.7 Detecção de saponinas
Figura 18 - Perfis em CCD da pesquisa de saponinas dos extratos etanólicos de Rauia resinosa,
Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.

Eluente: clorofórmio – ácido acético glacial – metanol – água (15:8:3:2). Revelador: Anisaldeído sulfúrico. 1Digitonina; 2- EE R. resinosa folha; 3- EE R. resinosa caule; 4- EE G. jasminiflora folha; 5- EE G. jasminiflora
caule; 6- EE D. vandellianum folha; 7- EE Z. riedelianum caule. Visível.

6.2.1.8 Detecção de alcaloides
Figura 19 - Perfis em CCD da pesquisa de alcaloides dos extratos etanólicos de Rauia resinosa,
Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.

Eluente: tolueno - clorofórmio - acetona (1:4:3). Revelador: Dragendorff. 1- Estricnina; 2- EE R. resinosa folha;
3- EE R. resinosa caule; 4- EE G. jasminiflora folha; 5- EE G. jasminiflora caule; 6- EE D. vandellianum folha;
7- EE Z. riedelianum caule. Visível.
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A Tabela 5 apresenta um resumo dos resultados da prospecção fitoquímica, por CCD,
realizada com os extratos etanólicos das espécies Rauia resinosa, Galipea jasminiflora,
Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.
Tabela 5 - Resultados da prospecção fitoquímica, por CCD, realizada com os extratos etanólicos
das Rauia resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.
Espécies
Classes
Fitoquímicas

Rauia
resinosa
(folha)

Rauia
resinosa
(caule)

Galipea
jasminiflora
(folha)

Galipea
jasminiflora
(caule)

Dictyoloma
vandellianum
(folha)

Zanthoxylum
riedelianum
(caule)

Alcaloides

+

+

+

+

+

+

Cumarinas

+

+

+

+

–

+

Geninas
flavônicas

+

+

–

+

–

–

Geninas
antraquinônicas

+

–

+

+

+

+

Heterosídeos
antracênicos

+

–

+

–

+

–

Heterosídeos
Flavônicos

+

+

–

+

–

–

Saponinas

+

+

+

+

+

+

Triterpenos e
esteroides

+

+

+

+

+

+

(+) = Detecção; (–) = Não detecção.

Para a espécie Rauia resinosa os resultados obtidos no presente estudo são condizentes
com a literatura, confirmando a presença de alcaloides, cumarinas, flavonoides, triterpenos e
esteroides. O extrato etanólico do caule de Rauia resinosa não apresentou positivo para
heterosídeos antracênicos e geninas antraquinônicas (VELOZO et al., 1997; ALBARICI et al.,
2010).
Não existem estudos fitoquímicos para a espécie Galipea jasminiflora, deste modo, os
resultados utilizados como base para comparação são de outras espécies do gênero. Estudos
fitoquímicos publicados na literatura confirmam a presença de alcaloides, cumarinas,
flavonoides e triterpenos para o gênero Galipea, estes resultados condizem com os dados do
presente estudo (FOURNET et al., 1994; AMBROZIN et al., 2004; ARANGO et al., 2010).
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Estudos sobre a espécie Dictyoloma vandellianum relatam a presença de alcaloides,
triterpenos e esteroides, corroborando com o resultado encontrado para a espécie no presente
estudo (VIEIRA et al., 1990; SARTOR et al., 2003).
Para a espécie Zanthoxylum riedelianum, a literatura relata apenas a presença de
alcaloides e óleos essenciais, contudo, estudos sobre outras espécies do gênero, também relatam
a presença de cumarinas, flavonoides e saponinas (CHANG et al., 1997; ZHANG et al., 2014;
ALAM; NAJUM; WAHEED, 2017).

6.3 Perfis cromatográficos por CLUE-FR-DAD-EM
Perfis cromatográficos dos extratos etanólicos das espécies Rauia resinosa (folhas e
caules), Galipea jasminiflora (folhas e caules), Dictyoloma vandellianum (folhas) e
Zanthoxylum riedelianum (caules) realizados por CLUE-FR-DAD-EM, permitiram a
identificação de alguns constituintes químicos das espécies, como flavonas e alcaloides. A
técnica hifenada CLUE-FR-DAD-EM foi utilizada para obter íons moleculares e fragmentos
característicos. Estudos de fragmentação, foram realizados na tentativa de identificar os
constituintes presentes nos extratos etanólicos de folhas e caules das espécies, comparando os
resultados obtidos, com dados previamente publicados na literatura.
Na Figura 20 estão apresentados os cromatogramas no UV (210-400 nm) dos extratos
etanólicos de folhas e caules das espécies na concentração de 10mg/mL.
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Figura 20 – Cromatogramas no UV (210-400 nm) dos extratos etanólicos (10mg/mL) das espécies
Rauia resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum.
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Na Tabela 6 estão descritas as substâncias identificadas e isoladas do extrato etanólico
de folhas de Rauia resinosa.
Tabela 6 - Substâncias identificadas e isoladas do extrato etanólico de Rauia resinosa (folhas).

tR

UV

[M+H]+

(min)

(nm)

(m/z)

6,11

276; 343

372,69

356,95; 342,91

5,7,3’,4’,5’
pentametoxiflavona

6,03

267; 323

372,63

357,15; 342,97; 327,95

5,7,8-trimetoxi-3’,4’metilenodioxiflavona

5,85

252; 372; 336

356,62

341,60; 326,90

3’,4’,5,7,8pentametoxiflavona

5,58

246; 270; 340

372,63

359,09; 345,06

Substâncias

5-hidróxi-3’,4’metilenodioxi-5’,6,7trimetoxiflavona

Fragmentos

A presença destas substâncias no extrato etanólico das folhas de Rauia resinosa foi
confirmada pelo isolamento e elucidação estrutural das mesmas, descritas nos itens 6.4 e 6.5
(páginas 74 e 83).
Na Tabela 7 estão descritas as substâncias identificadas no extrato etanólico de caules
de Rauia resinosa.
Tabela 7 - Substâncias identificadas no extrato etanólico de Rauia resinosa (caules).

tR

UV

[M+H]+

(min)

(nm)

(m/z)

6,10

276; 343

372,69

357,08; 343,17

5,7,3’,4’,5’
pentametoxiflavona

6,05

267; 326

372,63

357,15; 343,10;

5,7,8-trimetoxi-3’,4’metilenodioxiflavona

5,85

252; 372; 334

357,21

342,17; 327,35

3’,4’,5,7,8pentametoxiflavona

5,59

246; 272; 335

373,02

361,09; 345,06

Substâncias

5-hidróxi-3’,4’metilenodioxi-5’,6,7trimetoxiflavona

Fragmentos
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O perfil CLUE-FR-DAD-EM do extrato etanólico de caules de Rauia resinosa foi
semelhante ao do extrato etanólico das folhas, e as substâncias identificadas mostraram
resultados próximos aos das substâncias identificadas e isoladas no mesmo.
Na Tabela 8 estão descritas as substâncias identificadas no extrato etanólico de folhas
de Galipea jasminiflora.
Tabela 8 - Substâncias identificadas no extrato etanólico de Galipea jasminiflora (folhas).

Substâncias

tR

UV (nm)

[M+H]+ (m/z)

Fragmentos

(min)
Maculina

4,67

243; 340

244,07

229,83; 200,76;
172,21

Esquimianina

5,13

255; 320

260,07

243,94;230,15; 216,24

Dictamina

4,82

257; 333

230,32

170,91; 155,29

Na Tabela 9 estão descritas as substâncias identificadas no extrato etanólico de caules
de Galipea jasminiflora.
Tabela 9 - Substâncias identificadas no extrato etanólico de Galipea jasminiflora (caules).

Substâncias

tR

UV (nm)

[M+H]+ (m/z)

Fragmentos

(min)
Maculina

4,57

243; 310

243,87

230,15; 201,28;
173,39

Maculosidina

4,83

256; 331

259,88

244,00; 230,15;
217,09; 186,32

Fagarina

5,69

242

230,15

215,26; 201,02;
186,98; 158,95

Flindersiamina

6,35

320

274,12

244,40

Dados de absorção no UV (210 / 360 nm) e padrões de fragmentação de furoquinolinas
descritos na literatura (SANGSTER; STUART, 1965; CLUGSTON; MACLEAN, 1965)
permitiram a identificação de alcaloides nos extratos etanólicos de folhas e caules de Galipea
jasminiflora. Na Figura 21 estão apresentadas as estruturas dos alcaloides identificados.
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Figura 21 - Estruturas dos alcaloides encontrados nos extratos etanólicos de Galipea jasminiflora.

No Esquema 6 está representado o padrão de fragmentação da dictamina em
espectrometria de massas por ionização por impacto eletrônico. O íon molecular perde um
radical metila levando ao primeiro pico M-15 que elimina monóxido de carbono levando à
espécie M-43. Segue-se então a perda de outra molécula de monóxido de carbono resultando
em M-71. O íon M-43 pode perder um radical formil levando ao pico M-72. Outra fragmentação
possível a partir do íon M-43 é a perda de uma molécula de acetileno que leva ao pico M-69.
Em dictamina e maculina, a perda da metoxila na posição 4 leva à espécie M-31.

Esquema 6 - Padrão de fragmentação da dictamina.
Fonte: Adaptado de CLUGSTON; MACLEAN, (1965).
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O íon M-29 ocorre na fragmentação de moléculas como a esquimianina, maculosidina
e flindersiamina, diferenciando os alcaloides que possuem metoxilas na posição 8. A formação
do íon M-1 vem da perda de um hidrogênio da metoxila na posição 8 e estabilização da carga
pelo par de elétrons do nitrogênio, formando assim uma ligação C-N (Esquema 7)
(CLUGSTON; MACLEAN, 1965).

Esquema 7 - Íon M-29 de furoquinolinas 8-substituídas.
Fonte: Adaptado de CLUGSTON; MACLEAN, (1965).

Ressalta-se que a fonte de ionização utilizada na espectrometria de massas do presente
estudo é do tipo electrospray ionization, contudo, foi possível observar nos espectros de massas
no modo ion positivo alguns fragmentos equivalentes aos propostos pelo estudo de Clugston &
Maclean, (1965), que utiliza espectrometria de massas com fonte de ionização por impacto
eletrônico.
Na Tabela 10 esta descrita a substância identificada no extrato etanólico de folhas de
Dictyoloma vandellianum.
Tabela 10 - Substância identificada no extrato etanólico de Dictyoloma vandellianum (folhas).

tR

UV

[M+H]+

(min)

(nm)

(m/z)

5,64

324

375,11

Substâncias

dihidroxitetrametoxiflavona

Fragmentos

360,28; 345,78

Dados de absorção no UV e padrões de fragmentação foram comparados com dados da
literatura (LEI et al, 2017) para identificação da flavona dihidroxitetrametoxiflavona no extrato
etanólico de Folhas de Dictyoloma vandellianum.
Na Tabela 11 estão descritas as substâncias identificadas no extrato etanólico de
Zanthoxylum riedelianum (caules).
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Tabela 11 - Substâncias identificadas no extrato etanólico de Zanthoxylum riedelianum (caules).

tR

UV

[M+H]+

(min)

(nm)

(m/z)

Beberina

5,32

226; 279

337,22

320,11; 292,41

Palmatina

5,65

229; 282

352,83

322,33; 293,13

Substâncias

Fragmentos

Dados de absorção no UV e padrões de fragmentação foram comparados com dados da
literatura (DAIJIE et al, 2018) para identificação dos alcaloides beberina e palmatina no extrato
etanólico de caules de Zanthoxylum riedelianum. As estruturas dos alcaloides estão
representadas na Figura 22.
Figura 22 - Estruturas dos alcaloides beberina e palmatina.

6.4 Isolamento e purificação das substâncias

Fração RFD-29
A fração RFD-29 (96,6 mg) apresentou um precipitado branco que foi submetido à
sucessivas recristalizações em metanol, levando à obtenção de 21,1 mg de um sólido amorfo
branco denominado SRFD-29 (Tabela 12).

Fração RFD-37
A fração RFD-37 (263,6 mg) apresentou um precipitado amarelo que foi submetido a
sucessivas recristalizações com acetato de etila gelado e centrifugação (5000 RPM, 10’),
levando à obtenção de 8,1 mg de um sólido cristalino branco denominado SRFD-37 (Tabela
12).
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Fração RFD-39
A fração RFD-39 (940,7 mg) apresentou resultado positivo para reagente de
Dragendorff na prospecção por CCD, evidenciando a presença de substâncias nitrogenadas e
compostos fenólicos. Esta fração foi submetida a refracionamento em coluna de sílica gel
(0,063-200 mm). Das frações RFD-54, RFD-56 e RFD-60 foram isoladas três substâncias.

Fração RFD-39.54
A fração RFD-39.54 (41,9 mg) obtida no refracionamento por coluna de sílica gel da
fração RFD-39 apresentou um precipitado branco que foi submetido à sucessivas
recristalizações em metanol, levando à obtenção de 22,9 mg de um sólido branco cristalino,
denominado SRFD-39.54 (Tabela 12).

Fração RFD-39.56
A fração RFD-39.56 (46,2 mg) apresentou um precipitado branco que foi submetido à
sucessivas recristalizações em metanol, levando à obtenção de 8,2 mg de um sólido branco
cristalino, denominado SRFD-39.56 (Tabela 12).

Fração RFD-39.60
A fração RFD-39.60 (46,2 mg) apresentou um precipitado branco que foi submetido à
sucessivas recristalizações em metanol, levando à obtenção de 19,3 mg de um sólido branco
cristalino, denominado SRFD-39.60 (Tabela 12).
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Tabela 12 - Substâncias isoladas a partir do extrato etanólico das folhas de Rauia resinosa.
Fração

Eluente

Substância

Massa (mg)

RDF-29

HEX:DCM (1:1)

SRFD-29

21,1

RFD-37

HEX:DCM (1:1)

SRFD-37

8,1

RFD-39.54

HEX:DCM (6:4)

SRFD-39.54

22,9

RFD-39.56

HEX:DCM (6:4)

SRFD-39.56

8,2

RFD-39.60

HEX:DCM (6:4)

SFRED-39.60

19,3

6.4.1 Extração alcaloídica do extrato etanólico de folhas e caules de Rauia resinosa

Figura 23 - Perfis em CCD da pesquisa de alcaloides dos extratos etanólicos de Rauia resinosa
(folhas e caules).

Eluente: tolueno – clorofórmio – acetona (1:4:3) Revelador: Dragendorff. 1-Extrato etanólico de folhas
de R. resinosa; 2- Fração diclorometano da extração alcaloídica do extrato etanólico de folhas de R.
resinosa; 3- Fração alcaloídica do extrato etanólico de folhas de R. resinosa; 4- Extrato etanólico de
caules de R. resinosa; 5- Fração diclorometano da extração alcaloídica do extrato etanólico de caules de
R. resinosa; 6- Fração alcaloídica do extrato etanólico de folhas de R. resinosa.

A partir do perfil em CCD obtido (Figura 23), pode-se notar que a extração alcaloídica,
não foi capaz de extrair todos os alcaloides presentes no extrato etanólico de folhas de Rauia
resinosa. A extração alcaloídica do extrato etanólico dos caules de Rauia resinosa se mostrou
mais eficiente. A fração diclorometano do extrato etanólico de Rauia resinosa (folhas), foi
submetida a fracionamento em coluna de sílica gel (0,063 – 0,200 mm), utilizando eluentes de
polaridade crescente, na tentativa de extrair os demais compostos nitrogenados da fração.
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As frações RFD-37 e RFD-39 obtidas no fracionamento, apresentaram resultado
positivo para o reagente de Dragendorff, sugerindo a presença de compostos nitrogenados como
alcaloides. Contudo, as quatro substâncias isoladas destas frações, após a elucidação estrutural,
não constituíam alcaloides e sim flavonas. Este fato pode ser explicado devido a um resultado
falso-positivo (coloração preta ou laranja-acastanhado) do reagente de Dragendorff para
substâncias de natureza fenólica, substituída como flavonoides polimetoxilados (HABIB, 1980;
FURGIUELE; FARNSWORTH; BUCKLEY, 1962). Estudos fitoquímicos sobre a espécie
Rauia resinosa relatam a presença de flavonas polimetoxiladas (VELOZO, 1995; VELOZO et
al., 1997).
Perfis cromatográficos das frações alcaloídicas dos extratos etanólicos de folhas e caules
de Rauia resinosa realizados por CLUE-FR-DAD-EM, possibilitaram a identificação de alguns
alcaloides. A técnica hifenada CLUE-FR-DAD-EM foi empregada para obtenção dos íons
moleculares no modo positivo. Não foram detectados íons no modo negativo. Estudos de
fragmentação foram realizados na tentativa de identificar os constituintes presentes nas frações
alcaloídicas de folhas e caules da espécie, comparando os resultados obtidos, com dados
previamente publicados na literatura (SANGSTER; STUART, 1965; CLUGSTON;
MACLEAN, 2006).
Na Figura 24 estão representados os perfis cromatográficos dos picos de maior
intensidade das frações alcaloídicas de folha e caules ( RFfrAlk e RCfrAlk) de R. resinosa.
Figura 24 - Perfis cromatográficos dos picos de maior intensidade das das frações alcaloídicas RFfrAlk
(A) e RCfrAlk (B).
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Na fração alcaloídica do extrato etanólico das folhas de Rauia resinosa foram detectadas
as substâncias apresentadas na Tabela 13.

Tabela 13 - Alcaloides identificados pelo perfil CLUE-FR-DAD-EM da fração alcaloídica RFfrAlk de
Rauia resinosa.

tR

UV

[M+H]+

(min)

(nm)

(m/z)

Esquimianina

4,81

249; 319

260,01

246,42; 231,13;186,91

Flindersiamina

4,09

224; 323

274,18

260,40; 246,16

Substâncias

Fragmentos

Na fração alcaloídica do extrato etanólico de caules de Rauia resinosa foram detectadas
as substâncias apresentadas na Tabela 14.
Tabela 14 - Alcaloides identificados pelo perfil CLUE-FR-DAD-EM da fração alcaloídica RCfrAlk de
Rauia resinosa.

tR

UV

[M+H]+

(min)

(nm)

(m/z)

Flindersiamina

4,16

224; 324

274,05

260,27; 245,90

Esquimianina

4,82

248; 320

259,75

246,16; 230,29;187,04

Maculina

4,89

243; 307

243,74

245,11; 231,20;158,10

Fagarina

5,03

242; 309

229,63

215,91;202,78; 158,36

Substâncias

Fragmentos

As estruturas das substâncias são descritas no item 6.3 (Figura 21, Página 72).
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6.4.2 Fracionamento de RFD
Tabela 15 - Dados referentes ao fracionamento em coluna de sílica gel, para a fração diclorometano,
proveniente da extração alcaloídica do extrato etanólico das folhas de Rauia resinosa - RFD (7,0 g).
Fração (RFD)

Massa (mg)

1-8

68,7

8-14

362,5

15

6,6

16

4,8

17

8,2

18-20

21,4

21-27

276,3

28

45,1

29

92,9

30

90,7

31

26,4

32

54,8

33

46,2

34

152,1

35

18,5

36

103,9

37

263,6

38

436,3

39

940,7

40

301,3

41-48

151,6

49

23,1

50-54

24,2

55-56

4,4

57-58

45,7

59-61

30,5

62-63

8,9

64-66

4,2

67-68

11,5

69

10,3

70-73

1790,4

-

Total = 5425,8

80

Esquema 8 - Fracionamento de RFD em coluna de sílica gel 60G (0,063 - 0,200 mm).
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6.4.3 Refracionamento de RFD-39
Tabela 16 - Dados referentes ao refracionamento em coluna de sílica gel para a fração RFD-39 (940,0
mg).
Fração (RFD-39)

Massa (mg)

1

40,2

2

3,1

3-8

17,7

9-15

11,9

16-20

7,3

21-24

12,6

25-28

5,1

29-32

7,8

33-35

8,4

36-37

3,5

38-40

6,5

41-46

5,4

47-48

3,9

49-50

5,2

51

4,7

52

8,8

53

32,3

54

41,9

55

38,3

56

46,2

57

84,4

58

14,5

59

21,1

60

33,7

61

21,3

62-68

46,6

69-75

31,8

75-79

86,2

80

114,9

-

Total = 765,3
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Esquema 9 - Refracionamento de RFD-39 em coluna de sílica gel 60G (0,063 - 0,200 mm).
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6.5 Elucidação estrutural por técnicas espectrométricas e espectroscópicas

6.5.1 Elucidação estrutural de SRFD-29
A substância SRRD-29 obtida na fração 29 do refracionamento da fração diclorometano
das folhas de Rauia resinosa, conforme descrito no item 5.2.6.2 (página, 51), após sucessivas
recristalizações em metanol apresentou-se como um sólido amorfo branco, que teve sua
identificação determinada por experimentos de RMN

13

C e 1H, DEPT 135, técnicas

espectroscópicas bidimensionais homo e heteronucleares, espectrometria de massas e por
comparação com dados publicados na literatura.
A prospecção química da fração RFD do extrato alcaloídico das folhas de R. resinosa
resultou no isolamento de um sólido branco amorfo denominado SRFD-29. Sua análise por
CCD indicou a ausência de fluorescência sob a luz UV357. Na revelação com o regente de
Liebermanm-Burchard observou-se uma única mancha de coloração castanho avermelhado
sugerindo tratar-se de um esteroide (WAGNER et al 1996), (Figura 25).
Figura 25 - Perfil em CCD de SRFD-29.

Eluente: HEX:AcOEt (6:4); revelador: Liebermanm-Burchard. 1- Padrão: β-sitosterol; 2- SRFD-29.

O espectro de massas de SRFD-29 forneceu a espécie protonada ESI+ de (m/z) igual a
415,29 (Figura 26), no tR= 2,47 minutos, compatível com a massa calculada para C29H50O
(415,38). Estes dados quando comparados com o estudo de ODODO, CHOUDHURY e
DEKEBO (2016), permitem pressupor que este esteroide seja o β-sitosterol, cuja massa
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molecular corresponde a 414 Da. O ponto de fusão experimental da substância SRFD-29 foi
131-132°C, valor próximo ao relatado na literatura (134-135°C) para a substância β-sitosterol
(ODODO; CHOUDHURY; DEKEBO, 2016).
Figura 26 - Espectro de massas no modo positivo de SRFD-29.

O espectro RMN 1H (400MHz, CDCl3) (Figura 28, página 87) apresentou quatro
simpletos em δ 0,67, δ 0,80, δ 0,83 e δ 1,00 e dois dupletos em δ 0,82 (J = 7,0Hz) e δ 0,91 (J =
6,5 Hz) que foram atribuídos a seis grupos metila. O espectro também apresenta sinais entre δ
1,00 e δ 2,17 (m) relativos aos hidrogênios do núcleo esteroidal. Os sinais δ 5,34 (d) (J = 5,2
Hz) e δ 3,53 (m) foram atribuídos, respectivamente, a H-6 e H-3 de um esteroide hidroxilado
em C-3. Os dados obtidos nesse espectro são compatíveis com os relatados na literatura para o
β-sitosterol (ODODO; CHOUDHURY; DEKEBO, 2016).
A análise dos espectros bidimensionais HSQC e HMBC (Figura 31, página 88 e Figura
33, página 89), permitiu a correlação dos hidrogênios aos seus respectivos carbonos (Figura
27), possibilitando a construção da Tabela 17. Ressalta-se as correlações entre os hidrogênios
metílicos δ 0,67 com os carbonos C-18, δ 0,80 com C-29, δ 0,83 com C-27, δ 0,84 com C-26,
δ 0,92 com C-21, δ 1,00 com C-19, δ 5,34 com C-6 e δ 3,53 com C-3.

Figura 27 - Correlações confirmadas por HMBC para SRFD-29.
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Tabela 17 - Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 1H para SRFD-29 e comparação com dados
da literatura.
β-sitosterola

Hidrogênio

SRFD-29b

δ

M*

J(Hz)

δ

M*

J(Hz)

3

3,53

m, 1H

-

3,53

m, 1H

-

6

5,33

d, 1H

-

5,34

d, 1H

5,21

Me-19

1,03

s, 3H

-

1,00

s, 3H

-

Me-21

0,94

d, 3H

-

0,91

d, 3H

6,5

Me-26

0,84

d ,3H

-

0,82

d ,3H

7,0

Me-27

0,86

s, 3H

-

0,81

s, 3H

-

Me-29

0,82

s, 3H

-

0,83

s, 3H

-

Me-18

0,70

s, 3H

-

0,67

s, 3H

-

M* = Multiplicidade; s= simpleto; d= dupleto e m= multipleto.
a

ODODO; CHOUDHURY; DEKEBO, (2016),(400MHz, CDCl3, δ).

b

Dados obtidos no presente estudo, (400MHz, CDCl3, δ).

O espectro de RMN

13

C em CDCl3 (Figura 29, página 88) apresentou 30 sinais

espectrais dentre os quais dois situados na região característica de carbonos sp2 em δ 140,92 e
δ 121,89 que foram atribuídos, respectivamente, a C-5 e C-6; um em δ 71,97 relativa a carbono
sp3 oxigenado atribuída a C-3; 27 sinais relativos a carbonos sp3 alifáticos. A comparação do
espectro de RMN

13

C com o espectro de RMN DEPT-135 (Figura 30, página 89) indicou 3

carbonos não hidrogenados (C), 9 carbonos metínicos (CH), 11 carbonos metilênicos (CH 2) e
6 carbonos metílicos (CH3), o sinal δ 53,63 referente a um carbono metilênico foi atribuído ao
diclorometano (GOTTLIEB; KOTLYAR; NUDELMAN, 1997), e o sinal δ 29,90 foi atribuído
a um artefato. A partir dos dados foi possível construir a Tabela 18.
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Tabela 18- Atribuição dos sinais do espectro de RMN 13C para SRFD-29, obtido no presente estudo, e
comparação com dados da literatura para β-sitosterol.
Carbono

β-sitosterola

SRFD-29b

Multiplicidade*

C-1

37,28

37,41

CH2

C-2

31,69

31,82

CH2

C-3

71,82

71,97

CH

C-4

42,33

42,46

CH2

C-5

140,77

140,92

C

C-6

121,73

121,89

CH

C-7

31,93

32,06

CH2

C-8

31,93

32,04

CH

C-9

50,16

50,27

CH

C-10

36,51

36,67

C

C-11

21,11

21,24

CH2

C-12

39,80

39,93

CH2

C-13

42,34

42,48

C

C-14

56,79

56,92

CH

C-15

24,33

26,18

CH2

C-16

28,27

28,42

CH3

C-17

56,08

56,19

CH

C-18

11,89

12,03

CH3

C-19

19,42

19,57

CH3

C-20

36,17

36,31

CH

C-21

18,84

19,19

CH3

C-22

33,98

34,09

CH2

C-23

26,11

24,47

CH2

C-24

45,86

45,97

CH

C-25

29,19

29,28

CH

C-26

19,84

19,98

CH3

C-27

19,06

18,94

CH3

C-28

23,10

23,21

CH2

C-29

12,01

12,15

CH3

a

ODODO; CHOUDHURY; DEKEBO, (2016),(400MHz, CDCl3, δ).

b

Dados obtidos no presente estudo, (400MHz, CDCl3, δ).

* Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura - ODODO; CHOUDHURY;
DEKEBO, (2016)
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Me-19

H6

Me-29
Me-26

H3

Me-21

Me-27
Me-26

(S)
Me-26

Figura 28 - Espectro de RMN de 1H de SRFD-29 (400Mz, CDCl3, δ).

Me-18
Me-26
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(CDCl3)

(S)

C3

C5

C6
CV
CV
VC
V

Figura 29 - Espectro de RMN de 13C de SRFD-29 (400Mz, CDCl3, δ).
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Me-26
Me-19
CVVC
V
Me-21
CVVC
V
Me-27
CVVC
V
CVVC
V
C3
C6
C
V
C
V
V
C
V

(S)

Figura 30 - Espectro de RMN DEPT-135 de SRFD-29 (400MHz, CDCl3, δ).

Me-18
Me-29
CVVC
V
CVVC
V
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Figura 31 - Mapa de contorno HSQC de SRFD-29 (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 32 - Seção expandida do mapa de contorno HSQC de SRFD-29 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 33 - Mapa de contorno HMBC de SRFD-29 (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 34 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-29 (400MHz, CDCl3, δ).
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6.5.2 Elucidação estrutural de SRFD-37
A substância SRFD-37 obtida na fração 37 do refracionamento da fração diclorometano
das folhas de Rauia resinosa, conforme descrito no item 5.2.6.2 (página, 51) apresentou-se
como um sólido cristalino branco, que teve sua estrutura molecular elucidada por RMN
1

13

Ce

H, DEPT 135, HSQC, HMBC e espectrometria de massas.
O perfil em CCD de SRFD-37 apresentou fluorescência sob luz UV357, na revelação

com o reagente de Dragendorff apresentou um único ponto de coloração escura, sugerindo
tratar-se de uma substância nitrogenada ou fenólica substituída (WAGNER; BLADT, 1996;
HABIB, 1980) (Figura 35).
Figura 35 - Perfis em CCD de SRFD-37.
A

B

Eluente: tolueno – clorofórmio – acetona (1:4:3) A- SRFD-37, revelador: Dragendorff; B- SRFD-37, UV357.

O espectro CLUE-FR-DAD-MS de SRFD-37 apresentou absorbância máxima no tR=
6,11 minutos com um espectro característico de flavona 5,6,7 substituída (banda I 304-350nm
e banda II 274nm) (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970), e o espectro de massas
apresentou um íon protonado ESI+ de m/z 372,69, compatível com a fórmula molecular
C19H16O8, calculada para 373,32 (Figura 36). O ponto de fusão experimental para SRFD-37
foi de 195-197°C (diclorometano) e não existem dados na literatura para comparação.
As análises por RMN 13C e 1H, DEPT 135, HSQC e HMBC e comparação com dados
da literatura permitiram a proposição da estrutura compatível com o composto 5-hidróxi-3´,4´metilenodioxi-5´,6,7-trimetoxiflavona, inédito na literatura.
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Figura 36 - Espectros UV e massas de SRFD-37.

A- Espectro UV tR= 6,11, B- λmax = 276,46; 343,46, C- íon protonado com m/z 372,69.

O espectro RMN 1H (400MHz, CDCl3) (Figura 38, página 97) apresentou seis
simpletos em δ 3,92, δ 3,97, δ 3,99, integrados para 3H cada, atribuídos aos hidrogênios dos
substituintes metoxila, δ 6,02 atribuído aos hidrogênios do substituinte metilenodioxifenílico,
integrado para 2H, δ 6,55 e δ 6,56 atribuídos aos hidrogênios de C-8 e C-3 respectivamente e
integrados para 1H cada, e um dupleto na região entre δ 7,07 e 7,09 ppm, (J=7,2Hz), integrado
para 2H, atribuído aos hidrogênios dos carbonos 2’ e 6’. A análise dos espectros bidimensionais
HSQC e HMBC (Figura 41, página 100 e Figura 44, página 101), permitiu a correlação dos
hidrogênios aos seus respectivos carbonos (Figura 37), possibilitando a construção da Tabela
19. Estas correlações foram confirmadas por dados publicados na literatura (MORAES et al.,
2003; TOMAZELA et al., 2000).
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Tabela 19 - Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 1H para SRFD-37 e comparação com dados
da literatura.

Hidrogênio

3´,4´-metilenodioxi5´,5,6,7tetrametoxiflavona a

5-OH-3’,4’metilenodioxi-6,7dimetoxiflavona b

(Anel B)

(Anel A)

SRFD-37c

δ

M*

J(Hz)

δ

M*

J(Hz)

δ

M*

J(Hz)

3

6,55

s, 1H

-

6,55

s, 1H

-

6,56

s, 1H

-

8

6,78

s, 1H

-

6,54

s, 1H

-

6,55

s, 1H

-

2´

7,06

d, 1H

-

7,33

d, 1H

-

7,06

d, 1H

7,3

6´

7,08

d, 1H

-

7,46

d, 1H

-

7,08

d, 1H

7,3

OMe-6

3,92

s, 3H

-

3,97

s, 3H

-

3,92

s, 3H

-

OMe-5’

3,99

s, 3H

-

3,92

s, 3H

-

4,00

s, 3H

-

OMe-7

3,97

s, 3H

-

-

-

-

3,97

s, 3H

-

OCH2O

6,08

s, 2H

-

6,08

s, 2H

-

6,09

s, 2H

-

M* = Multiplicidade; s= simpleto; d= dupleto.
a

TOMAZELA et al., (2000); (CDCl3, 400MHz).

b

MORAES et al., (2003); (CDCl3, 400MHz).

c

Dados obtidos no presente estudo (CDCl3, 400MHz).

Figura 37 - Correlações confirmadas por HMBC para SRFD-37.
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O espectro de RMN

13

C em CDCl3 (Figura 39, página 98) apresentou 23 sinais

espectrais sendo que um deles está situado na região característica de carbonilas (δ 160-185),
mais especificamente em δ 182,7, que foi atribuído a C-4 sugerindo tratar-se de um flavonoide
5-OH substituído. O deslocamento δ 163,3 foi atribuído a C-2, indicando a presença de uma
flavona. A absorbância UV da banda II (276 nm) sugere a presença de um flavonoide 5,6,7substituído no anel A (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). O sinal δ 102,3 com
hibridização sp3 indica a presença de um carbono metilênico (CH2) de um substituinte
metilenodioxifenílico, os deslocamentos δ 61,1, δ 56,3 e δ 56,9 sugerem a presença de
substituintes metoxilas.
O experimento DEPT-135 (Figura 40, página 99) revelou a presença de quatro carbonos
metínicos (CH) com deslocamentos em δ 105,5 atribuído a C-3, δ 90,7 a (C-8), δ 100,8 a (C2’) e δ 106,7 a (C-6’). O espectro de RMN DEPT-135 indicou também, por comparação com o
espectro de RMN

13

C, a presença de 11 carbonos não hidrogenados (C). O sinal δ 14,84 (CH3)

foi atribuído ao solvente n-hexano, o sinal δ 31,23 (CH3) foi atribuído ao solvente acetona, o
sinal δ 43,87 foi atribuído um artefato (possivelmente isohexano, CH2) e o sinal δ 77,40 (CH3)
é atribuído ao clorofórmio (GOTTLIEB; KOTLYAR; NUDELMAN, 1997). Estas correlações
foram confirmadas por experimentos homo e heteronucleares, bem como, por comparação com
dados da literatura (MORAES et al., 2003; TOMAZELA et al., 2000), possibilitando a
proposição do composto inédito 5-hidróxi-3´,4´-metilenodioxi-5´,6,7-trimetoxiflavona. Estes
dados possibilitaram a construção da Tabela 20.
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Tabela 20 - Atribuição dos sinais do espectro de RMN 13C para SRFD-37, obtido no presente estudo, e
comparação dos dados da literatura com 3´,4´-metilenodioxi-5´,5,6,7-tetrametoxiflavona e 5-OH-6,7dimetoxiflavona para proposição do composto inédito 5-hidróxi-3´,4´-metilenodioxi-5´,6,7trimetoxiflavona.
3’,4’-metilenodioxi5’,5,6,7tetrametoxiflavona

5-OH-3’,4’metilenodioxi-6,7dimetoxiflavona

(Anel B)a

(Anel A)b

C-2

160,7

C-3

SRFD-37c

Multiplicidade*

163,7

163,3

C

107,8

105,4

105,5

CH

C-4

177,1

182,7

182,7

C

C-5

152,6

153,2

153,3

C

C-6

140,4

132,8

132,0

C

C-7

157,6

158,8

158,9

C

C-8

96,2

90,6

90,7

CH

C-9

154,4

153,1

153,0

C

C-10

112,9

106,3

106,2

C

C-1´

126,0

125,4

125,7

C

C-2´

100,4

100,8

100,8

CH

C-3´

149,5

148,6

149,8

C

C-4´

138,1

150,9

138,6

C

C-5´

143,8

108,8

143,9

C

C-6´

106,6

121,5

106,7

CH

MeO-6

61,2

60,9

61,1

CH3

MeO-5’

56,9

56,4

56,9

CH3

MeO-7

56,4

-

56,3

CH3

MeO-5

62,5

-

-

-

OCH2O

102,2

102,1

102,6

CH2

Carbono

a

TOMAZELA et al., (2000); (CDCl3, 400MHz).

b

(MORAES et al., 2003); (CDCl3, 400MHz).

c

Dados obtidos no presente estudo (CDCl3, 400MHz).

* Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura a,b
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MeO -5’
OCH2 O
H6’ e H2’

H3 e H8

(CDCl3)

Figura 38 - Espectro de RMN 1H de SRFD-37 (400MHz, CDCl3, δ).

MeO -7

MeO -6
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(CDCl3)

C5
C4

C9

C2
C7

C3
C3’

C4’

C6

C1’

C10 e
C6’

C2’

OCH2 O

Figura 39 - Espectro de RMN 13C de SRFD-37 (400MHz, CDCl3, δ).

C8
MeO-6

MeO-7 e 5

(S)
(S)
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MeO-7 e 5’

(S)

MeO-6
(S)

C3
C6’

C2’

C8
(S)

OCH2 O

Figura 40 - Espectro de RMN DEPT-135 de SRFD-37 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 41 - Mapa de contorno HSQC de SRFD-37 (400MHz, CDCl3, δ).

(S)

H3

H2’
H6’
OCH2 O
H6’

Figura 42 - Seção expandida do mapa de contorno HSQC de SRFD-37 (400MHz, CDCl3, δ).
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MeO-5’

MeO-7

MeO-6

Figura 43 - Seção expandida do mapa de contorno HSQC de SRFD-37 (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 44 - Mapa de contorno HMBC de SRFD-37 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 45 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-37 (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 46 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-37 (400MHz, CDCl3, δ).
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6.5.3 Elucidação estrutural de SRFD-39.54
O refracionamento em coluna de sílica gel da fração RFD-39 proveniente da fração
diclorometânica do extrato das folhas de Rauia resinosa deu origem à substância SRFD-39.54,
obtida por recristalizações sucessivas em metanol conforme descrito no item 5.2.6.3, página 53.
Apresentou-se como um sólido cristalino branco, que teve sua estrutura molecular elucidada
por RMN 13C e 1H, DEPT 135, HSQC, HMBC e espectrometria de massas.
O perfil em CCD de SRFD-39.54, apresentou fluorescência sob a luz UV357, na
revelação com o reagente de Dragendorff, apresentou um único ponto de coloração escura,
sugerindo tratar-se de uma substância nitrogenada ou fenólica substituída (WAGNER; BLADT,
1996; HABIB, 1980), Figura 47.
Figura 47 - Perfis em CCD de SRFD-39.54.

A

B

Eluente: tolueno – clorofórmio – acetona (1:4:3) A- SRFD-39.54, revelador: Dragendorff; B- SRFD-39.54, UV357.

O espectro CLUE-FR-DAD-EM de SRFD-39.54 apresentou absorbância máxima no
tR= 6,03 minutos com um espectro característico de flavona 5,7,3’,4’,5’ substituída (banda I
323nm e banda II 268nm) (IMAI et al., 1989).O espectro de massas apresentou um íon
protonado ESI+ de m/z 372,63, compatível com a fórmula molecular C20H20O7, calculada para
373,12 (Figura 48). O ponto de fusão experimental de SRFD 39.54 foi de 185-187°C
(diclorometano), valor aproximado ao ponto de fusão descrito pela literatura para 5,7,3’,4’,5’pentametoxiflavona 192-193°C (metanol) (ANDERSON, 1932).
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Figura 48 - Espectros UV e massas de SRFD-39.54.

A- Espectro UV tR= 6,03, B- λmax = 267,46; 323,46, C- íon protonado com m/z 372,63.

O espectro RMN 1H (400MHz, CDCl3) (Figura 50, página 108) apresentou cinco
hidrogênios na região de hidrogênios aromáticos, dois deles, representados por um simpleto em
δ 6,85 atribuído aos hidrogênios 2’ e 6’, um simpleto em δ 6,40 atribuído ao hidrogênio 3, um
dupletos na região entre δ 6,34 – 6,35 ppm atribuído ao hidrogênio 8 e um dupleto na região
entre δ 6,16 – 6,17 ppm atribuído ao hidrogênio 6. Quatro simpletos característicos de metoxilas
δ 3,74, δ 3,73 integrado para 6 hidrogênios, δ 3,70 e δ 3,69 foram confirmados pelos sinais de
RMN 13C e pelo mapa de contornos HSQC em δ 56,64, 56,00, δ 56,52 e δ 61,21, sugerindo a
presença de cinco grupos metoxila, integrados para 15 hidrogênios. As intensidades dos sinais
δ 3,73 no espectro de RMN 1H e δ 56,62 no espectro de RMN 13C sugerem simetria entre duas
metoxilas (C-3’ e C-5’). A análise dos espectros bidimensionais HSQC e HMBC (Figura 53,
página 111 e Figura 56, página 112), permitiu a correlação dos hidrogênios aos seus respectivos
carbonos (Figura 49), possibilitando a construção da Tabela 21. Estas correlações foram
confirmadas por dados publicados na literatura (FACUNDO; MORAIS; BRAZ FILHO, 2004).
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Tabela 21 - Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 1H para SRFD-39.54 e comparação com
dados da literatura.
Hidrogênio

5,7,3',4',5’-pentametoxiflavonaa

SRFD-39.54b

δ

M*

J(Hz)

δ

M*

J(Hz)

3

6.41

s, 1H

-

6,40

s, 1H

-

6

6,16

d, 1H

2.2

6,16

d, 1H

2,2

8

6,36

d, 1H

2.2

6,34

d, 1H

2,2

2´

6,86

s, 1H

-

6,85

s, 1H

-

6´

6,86

s, 1H

-

6,85

s, 1H

-

Me-5

3,77

s, 3H

-

3,77

s, 3H

-

Me-7

3,75

s, 3H

-

3,70

s, 3H

-

Me-3´

3,79

s, 3H

-

3,72

s, 3H

-

Me-4´

3,77

s, 3H

-

3,69

s, 3H

-

Me-5´

3,79

s, 3H

-

3,72

s, 3H

-

M* = Multiplicidade; s= simpleto; d= dupleto.
a

FACUNDO; MORAIS; BRAZ FILHO, (2004), (400MHz, CDCl3,δ).

b

Dados obtidos no presente estudo, (400MHz, CDCl3,δ).

Figura 49 - Correlações confirmadas por HMBC para SRFD-39.54.
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O espectro de RMN

13

C em CDCl3 (Figura 51, página 109) apresentou 17 sinais

espectrais sendo que um deles está situado na região característica de carbonilas (δ 160-185),
mais especificamente em δ 177,8, que foi atribuído a C-4. O deslocamento δ 160,7 foi atribuído
a C-2, indicando a presença de uma flavona. A absorbância UV da banda II (268 nm) sugere a
presença de um flavonoide 5,7-substituído no anel A. Os deslocamentos δ 61,2, δ 56,6, δ 56,5
e δ 52,0 indicam a presença de substituintes metoxilas (MABRY; MARKHAM; THOMAS,
1970).
O experimento DEPT-135 (Figura 52, página 110) revelou a presença de cinco
carbonos metínicos (CH) com deslocamentos em δ 109,0 atribuído a C-3, δ 96,4 a (C-6), δ 93,0
a (C-8) e δ 103,5 a (C-2’ e C-6’). O espectro de RMN DEPT-135 também indicou a presença
de 10 carbonos não hidrogenados (C). O sinal δ 14,84 (CH3) foi atribuído ao solvente n-hexano,
o sinal δ 31,23 (CH3) foi atribuído ao solvente acetona, o sinal δ 43,87 foi atribuído um artefato
(possivelmente isohexano, CH2) e o sinal δ 77,40 (CH3) é atribuído ao clorofórmio
(GOTTLIEB; KOTLYAR; NUDELMAN, 1997).
As análises por RMN 13C e 1H, DEPT 135, HSQC, HMBC e comparação com dados da
literatura, permitiram a proposição da estrutura compatível com o composto 5,7,3’,4’,5’pentametoxiflavona (FACUNDO; MORAIS; BRAZ FILHO, 2004). A partir dos dados foi possível
construir a Tabela 22.
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Tabela 22 - Atribuição dos sinais do espectro de RMN 13C para SRFD-39.54, obtido no presente
estudo, e comparação com dados da literatura para 5,7,3’,4’,5’-pentametoxiflavona.

a

Carbono

5,7,3’,4’,5’pentametoxiflavonaa

SRFD-39.54b

Multiplicidade*

C-2

160,25

160,70

C

C-3

108,49

109,01

CH

C-4

177,45

177,82

C

C-5

160,64

161,06

C

C-6

96,06

96,37

CH

C-7

164,97

164,25

C

C-8

92,81

93,03

CH

C-9

159,64

160,02

C

C-10

108,91

109,33

C

C-1´

126,49

126,94

C

C-2´

103,10

103,48

CH

C-3´

153,35

153,67

C

C-4´

140,64

140,92

C

C-5´

153,35

153,67

C

C-6´

103,10

103,48

CH

MeO-5

55,96

56,64

CH3

MeO-7

55,78

56,00

CH3

MeO-3´

56,24

56,52

CH3

MeO-4´

60,92

61,21

CH3

MeO-5´

56,24

56,52

CH3

FACUNDO; MORAIS; BRAZ FILHO, (2004) CDCl3, 400MHz.

b

Dados obtidos no presente estudo, CDCl3, 400MHz.

* Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura a.
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H2’ e H6’

MeO-3’

H3

MeO-5’
H8

H6

MeO-4’
MeO-5

(S)

Figura 50 - Espectro de RMN 1H de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ).

MeO-7
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(CDCl3)
MeO-5 MeO-3’ e 5’

C6’
C2’

C3’
C5’

MeO-7
C8

C10
C3
C6

C7

C5
C2
C1’

C9
C4
C4’

Figura 51 - Espectro de RMN 13C de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ).

MeO-4’

110

MeO-5 MeO-3’ e 5’

C6’
C2’
MeO-7

MeO-4’

C3
C6

C8

(S)

(S)

(S)

Figura 52 - Espectro de RMN DEPT-135 de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ).

(S)

111

Figura 53 - Mapa de contorno HSQC de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ).

H8
H6

H2’
H6’
H3

Figura 54 - Seção expandida do mapa de contorno HSQC de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ).
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MeO-3’ e 5’

MeO-7
MeO-5

MeO-4’

Figura 55 - Seção expandida do mapa de contorno HSQC de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 56 - Mapa de contorno HMBC de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 57 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ)

Figura 58 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 59 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-39.54 (400MHz, CDCl3, δ).

115

6.5.4 Elucidação estrutural de SRFD-39.56
A substância SRFD-39.56 foi isolada da fração RFD-39 proveniente da fração
diclorometano do extrato das folhas de Rauia resinosa (RFD). Apresentou-se como um sólido
cristalino branco que foi submetido a sucessivas recristalizações com metanol como descrito
no item 5.2.6.3, página 53.
SRFD-39.56 teve sua estrutura elucidada por RMN 13C e 1H, DEPT 135, HSQC, HMBC
e espectrometria de massas, bem como por comparação com dados reportados anteriormente
na literatura.
O perfil em CCD de SRFD-39.56 apresentou fluorescência sob a luz UV357, na revelação
com o reagente de Dragendorff apresentou um único ponto de coloração castanho escura,
sugerindo tratar-se de uma substância nitrogenada ou fenólica substituída (WAGNER; BLADT,
1996; HABIB, 1980) Figura 60.
Figura 60 - Perfis em CCD de SRFD-39.56.

Eluente: tolueno – clorofórmio – acetona (1:4:3) A- SRFD-39.56, revelador: Dragendorff; B- SRFD-39.56, UV357.

O espectro CLUE-FR-DAD-EM de SRFD-39.56 apresentou absorbância máxima no
tR= 5,80 minutos com um espectro característico de flavona (banda I 304-350nm e banda II
250-275nm) (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). As absorbâncias máximas para
SRFD-39.56 foram 251 e 336 nm, compatíveis com as absorbâncias descritas na literatura para
a flavona 5,7,8,-trimetoxi-3´,4´-metilenodioxiflavona; 260 e 332 nm (ARRUDA et al., 1993),
considerando a absorbância de outros compostos presentes na análise. O espectro de massas
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apresentou um íon protonado ESI+ de m/z 356,62, compatível com a fórmula molecular
C19H16O7, calculada para 357,03 (Figura 61). O ponto de fusão experimental de SRFD-39.56
foi de 168-169°C (diclorometano), valor diferente do encontrado na literatura 241-243°C
(MeOH) (ARRUDA et al., 1993), possivelmente devido ao solvente utilizado na recristalização.
Figura 61 - Espectros UV e massas de SRFD-39.56.

A- Espectro UV tR= 5,80, B- λmax = 231,46; 251,46 e 336,46, C- íon protonado com m/z 356,62.

O espectro RMN 1H (400MHz, CDCl3) (Figura 63, página 120) apresentou três
hidrogênios na região de hidrogênios aromáticos, um deles representado por um duplo dupleto
na região entre δ 7,50 e 7,48 ppm (J = 8,2; 1,8 Hz) integrado para 1H, um dupleto na região
entre δ 7,36-7,65 ppm (J = 1,6 Hz) integrado para 1H e um dupleto na região entre δ 6,90 - 6,94
ppm (J = 8,3 Hz) integrado para 1H. Estes hidrogênios foram atribuídos a H-6’, H-2’ e H-5’
respectivamente. O espectro apresenta um simpleto em δ 6,06 integrado para 2H, atribuídos aos
hidrogênios metilênicos do substituinte 3’-4’ metilenodioxifenila e outros dois simpletos em
6,55 e 6,43 integrados para 1H cada e atribuídos respectivamente a H-3 e H-6. Quatro simpletos
característicos de metoxilas em δ 4,00, δ 3,98 e δ 3,94 integrado para 3 hidrogênios cada foram
confirmados pelos sinais de RMN

13

C e pelo mapa de contornos HSQC em δ 56,4, 56,7 e δ

61,8, sugerindo a presença de três grupos metoxila. A análise dos espectros bidimensionais
HSQC e HMBC (Figura 66, página 123 e Figura 69, página 124), permitiu a correlação dos
hidrogênios aos seus respectivos carbonos (Figura 62), possibilitando a construção da Tabela
23. Estas correlações foram confirmadas por dados publicados na literatura (ARRUDA et al.,
1993).
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Tabela 23- Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 1H para SRFD-39.56 e comparação com
dados da literatura.
SRFD-39.56b

5, 7, 8, - trimetoxi - 3´, 4´metilenodioxiflavonaa

Hidrogênio
δ

M*

J(Hz)

δ

M*

J(Hz)

3

6,52

s

-

6,55

s, 1H

-

6

6,43

s

-

6,43

s, 1H

-

2´

7,33

d

-

7,36

d, 1H

1,7

5´

6,90

d

7.6

6,92

d, 1H

8,2

6´

7,47

dd

7.6

7,49

dd, 1H

8,2 ; 1,7

MeO-7

3,96

s

-

4,00

s, 3H

-

MeO-5

3,99

s

-

3,98

s, 3H

-

MeO-8

3,94

s

-

3,94

s, 3H

-

OCH2O

6,04

s

-

6,06

s, 2H

-

M* = Multiplicidade; s= simpleto; d= dupleto; dd= duplo dupleto.
a

(ARRUDA et al., 1993), (200MHz, CDCl3,δ).

b

Dados obtidos no presente estudo, (400MHz, CDCl3,δ).

Figura 62 - Correlações confirmadas por HMBC para SRFD-39.56.
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O espectro de RMN

13

C em CDCl3 (Figura 64, página 121) apresentou 22 sinais

espectrais sendo que um deles está situado na região característica de carbonilas (δ 160-185),
mais especificamente em δ 177,8, que foi atribuído a C-4. O deslocamento δ 160,7 foi atribuído
a C-2, indicando a presença de uma flavona. Os deslocamentos δ 61,8, δ 57,6 e δ 56,4 sugerem
a presença de substituintes metoxilas em C-8, C-7 e C-5 respectivamente (MABRY;
MARKHAM; THOMAS, 1970).
O experimento DEPT-135 (Figura 65, página 122) revelou a presença de seis carbonos
metínicos (CH) com deslocamentos em δ 121,3 atribuído a C-6’, δ 109,0 a C-5’, δ 107,6 a C2’, δ 106,3 a C-2, δ 92,6 a C-6. O deslocamento em δ 103,4 está presente devido à presença de
outras flavonas na mistura como a 5,7,3’,4’,5’-pentametoxiflavona (SRFD-39.54). Os sinais δ
61,8, δ 56,7 e δ 56,4 são atribuídos aos carbonos metílicos (CH3) dos substituintes metoxila em
C-8, C-7 e C-6 respectivamente. O espectro de RMN 13C DEPT-135 também indicou também
a presença de carbonos de solventes. O sinal δ 14,84 (CH3) foi atribuído ao solvente n-hexano,
o sinal δ 31,23 (CH3) foi atribuído ao solvente acetona, o sinal δ 43,87 foi atribuído um artefato
(possivelmente isohexano, CH2) (GOTTLIEB; KOTLYAR; NUDELMAN, 1997). Estas
correlações foram confirmadas pelos espectros bidimensionais HSQC e HMBC. A partir dos
dados obtidos e por comparação com dados relatados na literatura (ARRUDA et al., 1993), foi
possível construir a Tabela 24.
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Tabela 24 - Atribuição dos sinais do espectro de RMN 13C para SRFD-39.56, obtido no presente
estudo, e comparação com dados da literatura para 5,7,8- trimetoxi - 3´,4´- metilenodioxiflavona.
Carbono

5,7,8, - trimetoxi - 3´,4´metilenodioxiflavona a

SRFD-39.56b

Multiplicidade*

C-2

160,3

160,4

C

C-3

106,1

106,3

CH

C-4

177,6

178,0

C

C-5

153,3

156,5

C

C-6

93,1

92,6

CH

C-7

156,5

156,7

C

C-8

131,0

130,9

C

C-9

151,9

153,7

C

C-10

107,5

109,1

C

C-1´

125,7

125,7

C

C-2´

108,7

107,6

CH

C-3´

148,5

148,5

C

C-4´

151,9

150,4

C

C-5´

109,2

109,0

CH

C-6´

121,1

121,3

CH

MeO-5

56,4

56,4

CH3

MeO-7

57,6

56,7

CH3

MeO-8

61,6

61,8

CH3

OCH2O

101,8

102,0

CH2

a

(ARRUDA et al., 1993), (50MHz, CDCl3,δ).

b

Dados obtidos no presente estudo, (400MHz, CDCl3,δ).

* Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura a.
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(S)

Figura 63 - Espectro de RMN 1H de SRFD-39.56 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 64 - Espectro de RMN 13C de SRFD-39.56 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 65 - Espectro de RMN DEPT-135 de SRFD-39.56 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 66 - Mapa de contorno HSQC de SRFD-39.56 (400MHz, CDCl3, δ).

H6

OCH2 O
H2’
H5’

H3

H6’

Figura 67 - Seção expandida do mapa de contorno HSQC de SRFD-39.56 (400MHz, CDCl3, δ).
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MeO-7

MeO-5

MeO-8

Figura 68 - Seção expandida do mapa de contorno HSQC de SRFD-39.56 (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 69 - Mapa de contorno HMBC de SRFD-39.56 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 70 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-39.56 (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 71 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-39.56 (400MHz, CDCl3,
δ).
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6.5.5 Elucidação estrutural de SRFD-39.60
A substância SRFD-39.60 foi isolada da fração RFD-39 proveniente da fração
diclorometano do extrato das folhas de Rauia resinosa. Apresentou-se como um sólido
cristalino branco que foi submetido a sucessivas recristalizações com metanol como
descrito no item 5.2.6.3, página 53.
SRFD-39.60 teve sua estrutura elucidada por RMN 13C e 1H, DEPT 135, HSQC,
HMBC e espectrometria de massas, bem como por comparação com dados publicados na
literatura.
O perfil em CCD de SRFD-39.60 apresentou fluorescência sob a luz UV357, na
revelação com o reagente de Dragendorff apresentou um único ponto de coloração
castanha, sugerindo tratar-se de uma substância nitrogenada ou fenólica substituída
(WAGNER; BLADT, 1996; HABIB, 1980), (Figura 72).
Figura 72 - Perfis em CCD de SRFD-39.60.
A

B

Eluente: tolueno – clorofórmio – acetona (1:4:3) A- SRFD-39.56, revelador: Dragendorff; B- SRFD-39.60,
UV357.

O espectro CLUE-FR-DAD-EM de SRFD-39.60 apresentou absorbância máxima
no tR= 5,58 minutos com um espectro característico de flavona (banda I 304-350nm e
banda II 250-275nm) (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970). As absorbâncias
máximas para SRFD-39.60 foram 248, 270 e 340 nm, compatíveis com as absorbâncias
descritas na literatura para a flavona 3’,4’,5,7,8, - trimetoxiflavona, 243, 270 e 337 nm
(MACHIDA; OSAWA, 1986). O espectro de massas apresentou um íon protonado ESI+
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de m/z 372,63, compatível com a fórmula molecular C20H20O7, calculada para 373,12
(Figura 73). O ponto de fusão experimental de SRFD-39.54 foi de 174-176°C (MeOH),
valor próximo ao encontrado na literatura para 5,7,8,3',4'-pentametoxiflavona 179,5180°C (MeOH) (MACHIDA; OSAWA, 1986).
Figura 73 - Espectros UV e massas de SRFD-39.60.

A- Espectro UV tR= 5,58, B- λmax =248,46, 270,46; 340,46, C- espectro de massas no modo
positivo com íon protonado m/z 372,63.

O espectro RMN 1H (400MHz, CDCl3) (Figura 75, página 131) apresentou três
hidrogênios na região de hidrogênios aromáticos, um deles representado por um duplo
dupleto na região entre δ 7,56 e 7,59 ppm (J = 8,6; 2,0 Hz) integrado para 1H, um dupleto
na região entre δ 7,40-7,41 ppm (J = 2,0 Hz) integrado para 1H e um dupleto na região
entre δ 6,97–7,00 ppm (J = 8,6 Hz) integrado para 1H. Estes hidrogênios foram atribuídos
a H-6’, H-2’ e H-5’, respectivamente. O espectro apresenta um simpleto em δ 6,60
integrado para 1H, atribuído a H-3 e outro simpleto em δ 6,42 integrado para 1H, que foi
atribuído a H-6. O espectro apresentou quatro simpletos característicos de metoxilas em
δ 4,00, δ 3,98, δ 3,96, integrados para 3 hidrogênios e um em δ 3,94 integrado para 6H,
sugerindo a presença de cinco metoxilas. Estes sinais foram confirmados pelos sinais de
RMN 13C e pelo mapa de contornos HSQC em δ 56,7, δ 56,4, δ 56,1 e δ 61,7. A análise
dos espectros bidimensionais HSQC e HMBC (Figura 78, página 134 e Figura 81,
página 135), permitiu a correlação dos hidrogênios aos seus respectivos carbonos (Figura
74), possibilitando a construção da Tabela 25. Estas correlações foram confirmadas por
dados publicados na literatura (MACHIDA; OSAWA, 1986).
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Tabela 25 - Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 1H para SRFD-39.60 e comparação
com dados da literatura.
Hidrogênio

5,7,8,3',4'-pentametoxiflavona a

SRFD-39.60b

δ

M*

J(Hz)

δ

M*

J(Hz)

3

6,60

s, 1H

-

6,60

s, 1H

-

6

6,43

s, 1H

-

6,42

s, 1H

-

2´

7,42

d, 1H

2,0

7,40

d, 1H

2,0

5´

6,99

d, 1H

8,0

6,98

d, 1H

8,6

6´

7,58

dd, 1H

2,0; 8,0

7,57

dd, 1H

2,0; 8,6

MeO-8

3,96

s,3H

-

3,94

s, 3H

-

MeO-3’

3,96

s, 3H

-

3,94

s, 3H

-

MeO-5

3,99

s, 3H

-

3,96

s, 3H

-

MeO-4’

4,00

s, 3H

-

3,98

s, 3H

-

MeO-7

4,03

s, 3H

-

4,00

s, 3H

-

M* = Multiplicidade; s= simpleto; d= dupleto; dd= duplo dupleto.
a

MACHIDA; OSAWA, (1986), (400MHz, CDCl3, δ).

b

Dados obtidos no presente estudo, (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 74 - Correlações confirmadas por HMBC para SRFD-39.60.
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O espectro de RMN

13

C em CDCl3 (Figura 76, página 132) apresentou 21 sinais

espectrais sendo que um deles está situado na região característica de carbonilas (δ 160185), mais especificamente em δ 178,1, que foi atribuído a C-4. O deslocamento δ 160,7
foi atribuído a C-2, indicando a presença de uma flavona. Os deslocamentos δ 61,7, δ
57,4, δ 56,7, δ 56,2 e δ 56,1 sugerem a presença de substituintes metoxilas em C-8, C-7,
C-5, C-3’ e C-4’ respectivamente (MABRY; MARKHAM; THOMAS, 1970).
O experimento DEPT-135 (Figura 77, página 133) revelou a presença de cinco
carbonos metínicos (CH) com deslocamentos em δ 130,8 atribuído a C-8, δ 124,2 a C1’, δ 119,7 a C-6’, δ 111,3 a C-5’, δ 108,6 a C-2’ e δ 107,3 a C-3. Os deslocamentos δ
61,7, δ 57,4, δ 56,7, δ 56,2 e δ 56,1 são atribuídos aos carbonos metílicos (CH3) dos
substituintes metoxila. O espectro de RMN 13C DEPT-135 indicou também a presença de
carbonos de solventes. O sinal δ 14,84 (CH3) foi atribuído ao solvente n-hexano, o sinal
δ 31,23 (CH3) foi atribuído ao solvente acetona, o sinal δ 43,69 foi atribuído um artefato
(possivelmente isohexano, CH2) (GOTTLIEB; KOTLYAR; NUDELMAN, 1997). Estas
correlações foram confirmadas por HSQC e HMBC. A partir dos dados obtidos e por
comparação com dados relatados na literatura (MACHIDA; OSAWA, 1986), foi possível
construir a Tabela 26.
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Tabela 26 - Atribuição dos sinais do espectro de RMN 13C para SRFD-39.60, obtido no
presente estudo, e comparação com dados da literatura para 5,7,8,3',4'-pentametoxiflavona.
Carbono

3',4',5,7,8, pentametoxiflavonaa

SRFD-39.60b

Multiplicidade*

C-2

160,5

160,67

C

C-3

107,2

107,29

CH

C-4

177,9

178,08

C

C-5

152,0

149,35

C

C-6

92,6

92,53

C

C-7

156,3

156,66

C

C-8

130,7

130,79

CH

C-9

156,3

156,47

C

C-10

109,1

109,07

C

C-1´

124,1

124,15

CH

C-2´

108,7

108,61

CH

C-3´

149,3

151,92

C

C-4´

151,9

152,10

C

C-5´

111,2

111,30

CH

C-6´

119,6

119,72

CH

MeO -8

61,5

61,67

CH3

MeO-7

56,5

56,73

CH3

MeO -4’

56,3

56,45

CH3

MeO -5

56,1

56,23

CH3

MeO -3’

56,0

56,10

CH3

a

MACHIDA; OSAWA, (1986), (400MHz, CDCl3, δ).

b

Dados obtidos no presente estudo, (400MHz, CDCl3, δ).

* Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura a.
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Figura 75 - Espectro de RMN 1H de SRFD-39.60 (400MHz, CDCl3, δ)
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Figura 76 - Espectro de RMN 13C de SRFD-39.60 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 77 - Espectro de RMN DEPT-135 de SRFD-39.60 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 78 - Mapa de contorno HSQC de SRFD-39.60 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 79 - Seção expandida do mapa de contorno HSQC de SRFD-39.60 (400MHz, CDCl3, δ).

135

MeO-5
MeO-7
H6’

H6’

’

’
MeO-3'

MeO-4’
H6’

H6’

’

’
MeO-8
H6’

’

Figura 80 - Seção expandida do mapa de contorno HSQC de SRFD-39.60 (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 81 - Mapa de contorno HMBC de SRFD-39.60 (400MHz, CDCl3, δ).
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Figura 82 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-39.60 (400MHz, CDCl3, δ).

Figura 83 - Seção expandida do mapa de contorno HMBC de SRFD-39.60 (400MHz, CDCl3, δ).
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6.6 Atividade citotóxica e antiviral

6.6.1 Avaliação da atividade citotóxica de extratos etanólicos de folhas e caules das
espécies Rauia resinosa, Galipea jasminiflora e Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum
riedelianum

A citotoxicidade e a atividade antiviral foram avaliadas pela técnica colorimétrica
do MTT que se baseia na conversão do sal de tetrazólio, hidrossolúvel e de cor amarela,
por mitocôndrias de células viáveis em formazana, um precipitado azul-violeta insolúvel
em solução aquosa. A reação de redução é catalisada por enzimas succinatodesidrogenases, presentes nas mitocôndrias, que promovem a clivagem do anel de
tetrazólio.
A citotoxicidade dos extratos etanólicos de folhas das espécies Rauia resinosa,
Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum, dos extratos etanólicos de caules das
espécies Rauia resinosa, Galipea jasminiflora e Zanthoxylum riedelianum, das frações
diclorometano e alcaloídicas de folhas e caules de Rauia resinosa e de quatro substâncias
isoladas da fração diclorometano (RFD) das folhas de Rauia resinosa: SRFD-29, SRFD39.54, SRFD-39.56 e SRFD-39.60 foram avaliadas pelo método colorimétrico do MTT
em linhagens de células tumorais: T24 (carcinoma de bexiga). TOV-21G
(adenocarcinoma de ovário) e Hep G2 (carcinoma hepatocelular).
Para a determinação das respectivas concentrações citotóxicas a 50% (CC50), as
quatorze amostras foram solubilizadas em DMSO nas concentrações de 20 mg/mL (para
extratos e frações) e 5 mg/mL (para substâncias isoladas). Foram testadas oito
concentrações para cada amostra que variam de 400 a 3,125 µg/mL para os extratos e 100
a 0,78 µg/mL para as substâncias isoladas.
De acordo com Suffnes e Pezzuto (1990), extratos brutos cuja CC50 ≤ 30,0 µg/mL
apresentam elevado efeito citotóxico, já aqueles extratos com CC50 > 100,0 µg/mL não
são considerados citotóxicos.
Os resultados dos ensaios de citotoxicidade dos extratos etanólicos, suas frações
e substâncias isoladas das espécies estão descritos na Tabela 27.
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Tabela 27 – Citotoxicidade (MRC-5, T24, TOV-21G e HepG2) e respectivos desvios padrões n = 3), in vitro e determinação do índice de seletividade dos
extratos etanólicos, frações e substâncias isoladas, realizadas utilizando o método colorimétrico do MTT.
CC50 µg.mL-1 (µM)
AMOSTRA
MRC-5

T24

IS

TOV-21G

IS

HepG2

IS

Extrato bruto

84,78 ± 1,43

161,50 ± 1,47

0,52

99,18 ± 1,28

0,85

94,91 ± 1,35

0,93

RFfrAlk

171,30 ± 1,52

233,70 ± 1,32

0,73

118,90 ± 1,44

1,45

NT

-

RFD

69,89 ± 1,50

79,09 ± 1,44

0,88

72,82 ± 2,12

0,96

22,92 ± 1,27

3,04

SRFD-29

49,85 ± 1,56

>100,00

-

66,76 ± 1,44

0,74

122,6 ± 1,50

0,40

SRFD-39.54

71,11 ± 1,54

22,91 ± 1,85

3,10

45,46 ± 1,77

1,56

>100

-

SRFD-39.56

48,39 ± 1,45

30,79 ± 1,42

1,57

83,43 ± 1,19

0,58

>100

-

SRFD-39.60

73,43 ± 1,84

30,22 ± 2,37

2,42

29,16 ± 1,47

2,52

>100

-

Extrato bruto

308,30 ± 1,57

288,00 ± 1,34

1,07

110,9 ± 1,28

2,78

211,9 ± 1,43

1,45

RCfrAlk

73,75 ± 1,61

87,21 ± 1,91

0,85

NT

-

346,1 ± 1,39

0,21

RCD

106,30 ± 1,30

167,70 ± 1,65

0,63

119,6 ± 1,45

0,89

21,20 ± 1,32

5,01

Dictyoloma Folha

Extrato bruto

65,95 ± 1,34

38,46 ± 1,36

1,71

68,04 ± 1,21

0,97

140,6 ± 1,81

0,47

Galipea Folha

Extrato bruto

155,10 ± 1,42

59,30 ± 1,65

2,61

88,44 ± 1,10

1,75

31,98 ± 1,23

4,84

Galipea Caule

Extrato bruto

83,31 ± 1,89

97,89 ± 1,54

0,85

77,24 ± 1,30

1,08

32,70 ± 2,11

2,55

Zanthoxylum Caule

Extrato bruto

111,00 ± 1,46

127,50 ± 1,47

0,87

116,90 ± 1,44

0,95

251,5 ± 1,63

0,44

Rauia resinosa
Folha

Raiua resinosa
Caule

IS = CC50(Linhagem MRC-5)/CC50(Linhagem tumoral). NT = Não testado, - = Não determinado.
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6.6.1.1 Rauia resinosa
O extrato etanólico de caules da espécie Rauia resinosa apresentou atividade
citotóxica frente às linhagens celulares T24 (CC50 = 288,00 µg/mL ± 1,34) com IS = 1,07,
TOV-21-G (CC50 = 110,90 µg/mL ± 1,28) com IS = 2,78 e HepG2 (CC50 = 211,90 µg/mL
± 1,45) com IS = 1,45. O extrato etanólico das folhas apresentou índice de seletividade
inferior a 1,0 para as três linhagens celulares testadas.
A fração alcaloídica do extrato etanólico das folhas de Rauia resinosa (RFfrAlk)
apresentou atividade citotóxica para a linhagem celular TOV-21-G (CC50 = 118,90 µg/mL
± 1,44) com IS = 1,45 e para linhagem T24 o índice de seletividade foi inferior a 1,0.
A fração alcaloídica do extrato etanólico de caules de Rauia resinosa (RCfrAlk)
apresentou índices de seletividade inferiores a 1,0 para as linhagens de células tumorais
T24 e HepG2.
A fração diclorometânica do extrato etanólico das folhas de Rauia resinosa (RFD)
apresentou atividade citotóxica frente à linhagem celular HepG2 (CC50 = 22,92 µg/mL ±
1,27) com IS = 3,04 e nas demais linhagens de células tumorais testadas o índice de
seletividade foi inferior a 1,0.
A fração diclorometânica do extrato etanólico de caules de Rauia resinosa (RCD)
exibiu atividade citotóxica para a linhagem celular HepG2 (CC50 = 21,20 µg/mL ± 1,32)
com IS = 5,01, sendo que nas demais linhagens o índice de seletividade também foi
inferior a 1,0.
As atividades citotóxicas das frações diclorometânicas das folhas e caules de
Rauia resinosa podem estar relacionadas à presença de flavonoides polimetoxilados
identificados nas matrizes desses extratos.
As substâncias SRFD-39.54 SRFD-39.56 e SRFD-39.60 apresentaram atividades
citotóxicas com índice de seletividade superior a 1,0.
A flavona SRFD-39.54 apresentou citotoxicidade para a linhagem tumoral T24 na
concentração efetiva a 50% de 22,91 µg/mL ± 1,85, IS = 3,10 e para TOV-21-G com
CC50 = 45,46 µg/mL ± 1,77, IS = 1,56. No estudo conduzido por Cazal e colaboradores
(2013), a flavona 5,7,3’,4’,5’-pentametoxiflavona apresentou CC50 = 35,00 µg/mL para
a linhagem tumoral MCF-7 (câncer de mama), 34,90 µg/mL para a linhagem NCI-H460
(carcinoma pulmonar) e 25,32 µg/mL para a linhagem A375-C5 (melanoma).
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A flavona SRFD-39.56 foi citotóxica para a linhagem tumoral T24 (CC50 = 30,79
µg/mL ± 1,42) com IS = 1,57. No estudo de Cazal e colaboradores (2013), a flavona
5,7,8,3’,4’-metilenodioxiflavona apresentou CC50 = 49,89 µg/mL para a linhagem celular
MCF-7. CC50 = 39,19 µg/mL para a linhagem tumoral NCI-H460 e CC50 = 28,86 µg/mL
para A375-C5.
A flavona SRFD-39.60 exibiu atividade citotóxica frente à linhagem celular T24
(CC50 = 30,22 ± 2,37 µg/mL) com IS = 2,42 e também para a linhagem TOV-21-G (CC50
= 29,16 µg/mL ± 1,47) com IS = 2,52. Na literatura estão descritas atividades citotóxicas
para 5,7,3’,4’-pentametoxiflavona nas linhagens de células tumorais MCF-7 (CC50 =
55,85 µg/mL), (NCI-H460 CC50 = 44,67 µg/mL) e A375-C5 (CC50 = 40,95 µg/mL)
(CAZAL et al., 2013).
A flavona SRFD-39.60 foi a que demonstrou maior efeito antiproliferativo em
duas linhagens tumorais distintas com índices de seletividade superiores a 2,0 e CC 50 ≤
30 µg/mL, sendo que a linhagem tumoral TOV-21-G foi mais sensível quando comparada
com as demais linhagens testadas.
As flavonas isoladas não apresentaram atividade citotóxica nas condições testadas
para a linhagem HepG2.

6.6.1.2 Galipea jasminiflora
O extrato etanólico das folhas de Galipea jasminiflora exibiu atividade citotóxica
para as três linhagens tumorais testadas. A atividade citotóxica frente à linhagem tumoral
T24 (CC50 = 88,44 µg/mL ± 1,10) teve índice de seletividade próximo a 2,0 (IS = 1,75).
Para a linhagem tumoral T24 a concentração citotóxica a 50% foi de 59,30 µg/mL ± 1,65
(IS = 2,61) e para a linhagem tumoral TOV-21-G (CC50 = 31,98 µg/mL ± 1,23) com IS =
4,84, o maior índice de seletividade para extratos etanólicos dentre as linhagens de células
tumorais testadas.
O extrato etanólico dos caules de Galipea jasminiflora apresentou atividade
citotóxica para duas linhagens tumorais testadas, T24 (CC50 = 77,24 µg/mL ± 1,30) com
IS = 1,08 e HepG2 (CC50 = 32,70 µg/mL ± 2,11) com IS = 2,55. A citotoxicidade do
extrato para a linhagem T24 apresentou índice de seletividade inferior a 1,0.
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Não existem relatos sobre atividade citotóxica na literatura para a espécie Galipea
jasminiflora para comparação com os resultados obtidos.

6.6.1.3 Dictyoloma vandellianum

O extrato etanólico das folhas da espécie Dictyoloma vandellianum apresentou
atividade citotóxica para a linhagem tumoral T24 com CC50 = 38,46 µg/mL ± 1,32 (IS =
1,71). Para a linhagem TOV-21-G, o extrato etanólico das folhas de Dictyoloma
vandellianum obteve índice de seletividade próximo a 1,0 (IS = 0,97) com CC50 = 68,04
µg/mL ± 1,12 e para a linhagem tumoral HepG2 o extrato apresentou baixa seletividade
(IS = 0,47) com CC50 = 140,60 µg/mL ± 1,81.
Não existem relatos sobre atividade citotóxica na literatura para a espécie
Dictyoloma vandellianum para comparação com os resultados obtidos.

6.6.1.4 Zanthoxylum riedelianum

O extrato etanólico dos caules da espécie Zanthoxylum riedelianum apresentou
índices de seletividade menores que 1,0 para as três linhagens tumorais testadas. Para a
linhagem tumoral HepG2 (CC50 = 251,5 µg/mL ± 1,63) o índice de seletividade foi de
0,44, para T24 (CC50 = 127,50 µg/mL ± 1,47) o índice de seletividade foi igual a 0,87 e
para TOV-21-G (CC50 = 116,90 µg/mL ± 1,44) o índice de seletividade foi igual a 0,95.
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6.6.2 Avaliação da atividade anti-Zika vírus
A triagem da atividade antiviral in vitro frente ao ZIKV dos extratos etanólicos
das espécies pertencentes à família Rutaceae foi realizada pelo método colorimétrico do
MTT utilizando a linhagem celular Vero.
A viabilidade celular foi determinada após a infecção e tratamento, feitos de forma
simultânea, pela determinação dos valores de absorbância da formazana. Estes valores
possuem correlação direta com a viabilidade celular. Os resultados de atividade antiviral
foram expressos pela concentração efetiva a 50% (EC50). O índice de seletividade foi
determinado pela razão entre a concentração citotóxica média (CE 50) e a concentração
efetiva média (CC50), determinadas para a linhagem celular Vero. Este valor está
correlacionado com a seletividade das amostras avaliadas quanto à inibição do ciclo de
multiplicação do ZIKV, impedindo a infecção das células pelo ZIKV. Os resultados de
citotoxicidade para células Vero, CE50 e do IS estão sumarizados na Tabela 28.
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Tabela 28 – Citotoxicidade (Vero, n = 3), atividade antiviral frente ao ZIKV in vitro (Vero, n =
3) e determinação do índice de seletividade dos extratos etanólicos, frações e substâncias
isoladas, realizadas por meio do método colorimétrico do MTT.
CC50 µgmL-1
AMOSTRA

EC50* µgmL-1
IS

Vero

Vero

Extrato bruto

155,70 ± 1,80

NA

–

RFfrAlk

310,40 ± 1,28

NA

–

RFD

65,92 ± 1,44

51,13 ± 1,55

1,29

SRFD-29

92,35 ± 1,86

NA

–

SRFD-39.54

10,04 ± 1,51

NA

–

SRFD-39.56

26,87 ± 1,30

NA

–

SRFD-39.60

22,66 ± 1,33

NA

–

Rauia
resinosa

Extrato bruto

212,30 ± 1,31

184,50 ± 1,27

1,15

RCfrAlk

76,28 ± 1,44

NA

–

(Caule)

RCD

138,80 ± 1,80

NA

–

Dictyoloma
vandellianum
(Folha)

Extrato bruto

8,119 ± 1,18

NA

–

93,70 ± 1,49

NA

–

64,84 ± 1,43

NA

–

Rauia
resinosa
(Folha)

Galipea
jasminiflora
(Folha)
Galipea
jasminiflora
(Caule)

Extrato bruto

Extrato bruto

Zanthoxylum
Extrato bruto
riedelianum
39,10 ± 1,61
NA
–
(Caule)
IS = CC50/EC50(Vero); *Título ZIKV: 1,0 x 107 TCID100/mL - 72 h; NA = Não ativo nas condições
testadas; – = Não determinado.

6.6.2.1 Rauia resinosa

Da espécie Rauia resinosa foram selecionadas 10 amostras para a triagem
antiviral: extratos etanólicos das folhas e caules, frações diclorometânicas das folhas e
caules, frações alcaloídicas das folhas e caules e as substâncias isoladas SRFD-29, SRFD39.54, SRFD-39.56 e SRFD-39.60.
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Destas, o extrato bruto dos caules e a fração diclorometânica das folhas de Rauia
resinosa apresentaram atividade anti-ZIKV.
O extrato diclorometânico das folhas apresentou CE 50 próximo a 50 µg/mL (CE50
= 51,13 µg/mL ± 1,55), valor próximo a concentração citotóxica a 50% para células Vero
(CC50 = 62,92 µg/mL ± 1,44), apresentando índice de seletividade próximo a 1,0 (IS =
1,29).
A concentração efetiva a 50% para o extrato etanólico bruto dos caules de Rauia
resinosa foi de 184,50 µg/mL ± 1,27, e a concentração citotóxica a 50% para células Vero
foi de 212,30 µg/mL ± 1,31, com IS = 1,15.
Segundo Koch et al. (2005), índices de seletividade inferior a 2,0 sugerem que as
amostras avaliadas podem apresentar a atividade biológica, contudo, geralmente são
citotóxicos.
Na literatura não existem relatos de atividade antiviral para a espécie Rauia
resinosa.

6.6.2.2 Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum

Os extratos etanólicos das espécies Galipea jasminiflora, Dictyoloma
vandellianum e Zanthoxylum riedelianum não exibiram atividade anti-ZIKV nas
condições testadas.

145

7

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos na triagem fitoquímica preliminar das espécies Rauia
resinosa, Galipea jasminiflora, Dictyoloma vandellianum e Zanthoxylum riedelianum
indicam a presença de metabólitos secundários com promissoras atividades antitumorais
e antivirais, como alcaloides e flavonoides.
Foram isoladas da espécie Rauia resinosa cinco substâncias: quatro flavonas e um
esteroide. As flavonas foram identificadas como 5-hidróxi-3´,4´-metilenodioxi-5´,6,7trimetoxiflavona, inédita na literatura, 5,7,3’,4’,5’-pentametoxiflavona, 5,7,8-trimetoxi3´,4´- metilenodioxiflavona, 5,7,8, 3',4'-pentametoxiflavona e o esteroide foi identificado
como β-sitosterol.
De acordo com a triagem fitoquímica para a espécie Rauia resinosa, concluí-se
que os componentes de polaridade média como os flavonoides polimetoxilados podem
ser os responsáveis pela atividade citotóxica frente à linhagens de células tumorais
observadas. A substância isolada 5,7,8,3',4'-pentametoxiflavona exibiu atividade nas duas
linhagens tumorais testadas com CC50 ≤ 30 µg/mL e IS ≥ 2,0.
Quanto a atividade anti-ZIKV o extrato etanólico bruto dos caules e a fração
diclorometânica das folhas também exibiram atividade antiviral, contudo, os índices de
seletividade foram próximos a 1,0. As demais amostras testadas não apresentaram
atividade antiviral.
Os extratos etanólicos das folhas e caules da espécie Galipea jasminiflora
apresentaram promissora atividade citotóxica para todas as linhagens de células tumorais
testadas, especialmente para a linhagem HepG2. São necessários estudos mais
aprofundados para correlacionar as substâncias responsáveis pela atividade citotóxica.
A espécie Dictyoloma vandellianum apresentou atividade citotóxica somente para
a limhagem T24 com IS < 2,0.
A espécie Zanthoxylum riedelianum não apresentou atividade citotóxica
significativa para as linhagens de células tumorais testadas, apresentando índices de
seletividade menores que 1,0.
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APÊNDICE A - MATERIAIS

Equipamentos
Autoclave (Stermax®)
Balança eletrônica analítica (Shimadzu®, modelo AY220)
Balança eletrônica analítica (Shimadzu®, modelo UX620H)
Banho-maria (Fisotom®)
Bomba a vácuo (Spellglass®)
Bomba a vácuo (Biomec®)
Botijão criogênico –Dewar (ABS Pecplan®)
Cabine de segurança biológica-Câmara de fluxo de ar laminar estéril (Hipperquímica®)
Cabine de segurança biológica-Câmara de fluxo de ar laminar estéril (SP1011-24®)
Cabine de segurança biológica-Câmara de fluxo de ar laminar estéril (SP 5400117®)
Câmara escura UV (Cienlab® Equipamentos Científicos, modelo CE-850)
Capela de exaustão (Oxicamp ®)
Centrífuga refrigerada(HT®)
Cromatógrafo líquido de alta eficiência, modalidade analítica, Waters®, equipado com
injetor automático, mod. 2695; detector de arranjos de diodos (DAD), mod. 2996; bomba
mod. L-6200A; integrador, mod. C-R4A.
Cromatógrafo líquido de ultra eficiência, modalidade analítica, Waters®, acoplado ao
detector DAD –varredura de 220-400 nm e detector de espectrometria de massas (EM)
de captura de íons (Waters® ACQUITY TQD Triple Quadrupole UPLC/MS/MS
System).
Deionizador de água Mili-Q (Merck® modelo Advantage A10)
Microcentrífuga (HT®)
Microondas (Philco®)
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Microscópio invertido (Motic ® modelo AE 2000)
Moinho de facas (MR®)
Espectrômetro Bruker®, modelo Avance DRX400
Estufa para secagem de material (Deleo ®)
Estufa retilínea (Fanem Ltda®)
Estufa incubadora com atmosfera de CO2 (Inco 2 Memmert®)
Estufa ventilada
Evaporador rotatório R-205 (Buchi Brasil®)
Freezer (Brastemp®)
Geladeira (Consul®)
Lavadora ultrassônica (Unique ®)
Leitor de microplacas (Thermo Plate®)
Pipetas automáticas (Eppendorf®)
Soprador térmico (Skil®)
Ultrassom (Mini-som Hornton Inpec®)
Tubo de microcentrífuga (Eppendorf®)
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Reagentes/Solventes
Ácido acético glacial (Vetec®)
Ácido fórmico (Vetec®)
Ácido sulfúrico (Vetec®)
Acetato de etila (Vetec®)
Acetona (Dinâmica®)
Álcool etílico hidratado 92,8° GL (Emfal®)
Clorofórmio (FMaia®)
Clorofórmio deuterado (Sigma Aldrich®)
Diclorometano (FMaia®)
Dimetilsulfóxido (Dinâmica®)
Hexano (FMaia®)
Metanol (Dinâmica®)
Sílica gel 60 (Merck®)
MTT (Brometo de 3-(4’,5’-dimetiltiazol-2’-ila)-2,5-difeniltetrazol) (Sigma Chemical
Company®)
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Soluções

Meio de cultura celular DMEM (Sigma Chemical Company ®) em água deionizada
Para cada 1L de meio:
1,2g de bicarbonato de sódio (Grupo Química Industria Ltda)
10 µM de Hepes pH 7,4 (INLAB)
0,1 g de Ampicilina (Wyeth)
0,1 g de Penicilina/Estreptomicina (Gibco)
0,05 g de Gentamicina (Farmácia HC, FMUSP)
0,0025 g de Anfotericina B (Cristália)
Esterilizado por filtração através de membranas de 0,2 µM de porosidade (Micro
Filtration Systems)

Soro Fetal Bovino (SFB) (Cultilab)
Inativado a 56°C por 30 minutos e esterilizado por filtração através de membrana com
0,2 µM de porosidade (Micro Filtration Systems)

Tampão Fosfato (PBS)
Para cada 1L de solução:
1,15 g de Fosfato de Sódio Dibásico PA (Synth)
0,26 g de Fosfato de Potássio Monobásico PA (Synth)
8,2 g de Cloreto de Sódio PA (Synth)
0,2 g de Cloreto de Potássio PA (Synth)
Esterilizado em autoclave, a 120°C, por 20 minutos
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Soluções Reveladoras

Anisaldeído Sulfúrico
Misturar 0,5 mL de anisaldeído com 10 mL de ácido acético glacial, seguido por
85 mL de metanol e 5 mL de ácido sulfúrico concentrado. O reagente tem estabilidade
limitada e não é recomendável a utilização se surgir a coloração vermelho/violeta.
Borrifar aproximadamente 10 mL e aquecer a placa a 100°C por 5-10 minutos, então
avaliar no visível e UV365 nm.

Hidróxido de Potássio 10% (KOH- Reação de Bornträger)
Dissolver 10g de hidróxido de potássio PA em 100 mL de álcool etílico. Borrifar
10 mL na placa e avaliar no visível e em UV365 nm, com ou sem aquecimento.
Antraquinonas geram coloração vermelha, Antronas amarela (UV365 nm) e cumarina azul
(UV365 nm).

Produto Natural (NP)/Polietilenoglicol (PEG)
A placa é borrifada com 10 mL do revelador NP (preparado solubilizando 100 mg
de ácido difenilbórico/ester etanolamida-difenilboriloxietilamina 98% em 10 mL de
metanol) seguida de 8,0 mL de PEG (preparado utilizando 40 mg de polietilenoglicol4000 em 8 mL de etanol). Intensa fluorescência é produzida imediatamente em UV 365
nm. PEG aumenta a sensibilidade.

Reagente de Dragendorff
Dissolve-se 0,85 g de nitrati de bismuto III em 40 mL de água destilada. Adicionase 10 mL de ácido acético glacial, seguida pela adição de 8g de iodeto de potássio
dissolvido em 20 mL de água.
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Reagente de Liebermann-Burchard
5,0 mL de anidrido acético e 5,0 mL de ácido sulfúrico concentrado são
adicionados cuidadosamente em 50 mL de etanol absoluto, sendo resfriado em banho de
gelo. O reagente deve ser preparado fresco. Após borrifar na placa e aquecer por 5-10
minutos, avaliar em UV365 nm.
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Abstract
The organic extract from leaves of Rauia resinosa, Rutaceae, provided a new flavone, 5-hidroxy3´,4´-methylenodioxy-5´,6,7-trimetoxiflavone (1), in addition to four known compounds:
5,7,3’,4’,5’-pentamethoxyflavone (2), 5,7,8-trimethoxy-3’4-methylenodioxyflavone (3), 5,7,8,3’,4’pentamethoxyflavone (4) and β-sitosterol (5). The structures of all compounds were established
on the basis of spectroscopic methods, mainly 1D and 2D NMR, UPLC-DAD-MS and UPLC-ESIMS/MS, involving comparison with literature data. Cytotoxicity of leaves and stems extract, their
fractions and compounds 2-5 were evaluated against T24 (bladder carcinoma), TOV-21-G
(ovarian adenocarcinoma) and HepG2 (liver carcinoma) cell lines.
Key words: Rauia resinosa, Rutaceae, flavonoids, cytotoxicity activity.

Introduction
Many species belonging to the Rutaceae family have been important due to their uses in
traditional folk medicine for allergic diseases, treatment of ulcerations and superficial wounds,
diarrhea, hemorrhages, cataracts, rheumatism and also as a stimulant, diuretic, analgesic and
tonic.[1,2,3] There are also reports about cytotoxicity activity against cancer cell lines of this
family.[4,5]
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The genus Rauia taxonomically positioned in the Rutaceae family, subfamily Rutoideae, tribe
Galipeae and subtribe Galipeinae.[6] Rauia resinosa, popularly know in Brazil as “arapoga” or
“cafezinho” is a medium sized, slightly branched shrub 2-6 m.[7] This species is chemically
characterized by its secondary metabolites such as flavones, alkaloids, coumarins and
limonoids.[7,8]
Further examination of Rauia resinosa, Rutaceae, provided a new flavone, 5-hidroxy-3´,4´methylenodioxy-5´,6,7-trimetoxiflavone (1), in addition to four known compounds: 5,7,3’,4’,5’pentamethoxyflavone (2),
5,7,8-trimethoxy-3’4-methylenodioxyflavone (3), 5,7,8,3’,4’pentamethoxyflavone (4) and β-sitosterol (5). In addition, we evaluate the cytotoxicity activity
against T24, TOV-21-G and HepG2 tumoral cell lines of ethanolic extracts, fractions and
substances (2-5) from Rauia resinosa performed with the MTT colorimetric method.[9]

(5)

Materials and Methods

General procedures
The spectra of 1H and 13C NMR, 1D and 2D, were obtained in Bruker® Avance DRX-400
spectrometer. All spectra were run using deuterated solvent CDCl 3. The UPLC-DAD-MS and
UPLC-ESI-MS/MS analyses were performed using an UPLC Acquity (Waters®) ion trap mass
spectrometer in the following conditions: positive and negative ion mode; capillary voltage, 3500
V; capillary temperature, 320 ºC; source voltage, 5 kV; vaporizer temperature, 320 ºC; corona
needle current, 5 mA; and sheath gas, nitrogen, 27 psi. Analyses were run in the full scan mode
(100–2000 Da). For thin layer chromatography (TLC), silica gel 60G-coated plates (10 × 10 cm ×
0.5 mm) were used for monitoring fractions pure. For column chromatography, silica gel 60 (Ø
0.063–0.200 mm; Merck®)

Plant Materials
The leaves and stems of Rauia resinosa were collected at the state park of Rio Doce in Marliéria,
Minas Gerais, Brazil and the taxonomic determination was made by the botanist Dr. J. R. Pirani,
Botany Department, Institute of Biological Sciences, USP in São Paulo, Brazil. The voucher
specie MBM 214405 was deposited at the Botany Museum of Curitiba, Paraná, Brazil.
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Extraction and Isolation
The leaves (155.4 g) and stems (211.67 g) were dried in a ventilated oven at 40 °C, for 72 h,
ground and exhaustively extracted by percolation with 96% ethanol at room temperature. Crude
dark green ethanol leaf extract (EERL, 21.6 g), and ethanol stem extract (EERS 13.5 g) were
obtained in a rotatory evaporator under reduced pressure at 50 °C. A portion of EERL (20.0 g)
and EERS (10,0 g) were dissolved in methanol-HClaq 2M (7:3) and this solutions were submitted
to successive extractions with dichloromethane leading to dichloromethane leaf fraction (RLD 8,7
g) and dichloromethane stems fraction (RSD 1,6 g). The hidromethanolic acid solutions were
made basic with NaOH 2M aqueous solution to reach pH 8 and extracted with dichoromethane,
leading to alkaloid leaf fraction (RLfrAlk) and alkaloid stem fraction (RSfrAlk). A portion of RLD (7,0
g) was submitted to column chromatography using silica gel (Ø 0,063-0,200 mm). It was used
solvents with increasing polarity in this order: hexane 100%, hexane/dichloromethane (8:2),
hexane/dichloromethane (7:3), hexane/dichloromethane (1:1), hexane/dichloromethane (4:6),
dichloromethane 100%, dichloromethane/ethyl-acetate (95:5) and methanol 100% leading to 73
fractions, which were combined according to their TLC profiles. Recrystallization of fractions RLD29 and RLD-37 yielded (5) SRLD-29 (β-sitosterol 21,1 mg) and (1) SRLD-37 (5-hidroxy-3´,4´methylenodioxy-5´,6,7-trimethoxyflavone 8,1 mg). The TLC profile of fraction 39 showed the
presence of phenolic constituents when revelated with Dragendorff’s reactant. Chromatography
of RLD-39 (940,0 mg) through a silica gel column (Ø 0,063-0,200 mm) eluted with increasing
polarity solvents in this order: hexane 100%, hexane/dichloromethane (8:2),
hexane/dichloromethane (7:3), hexane/dichloromethane (1:1), hexane/dichloromethane (4:6),
dichloromethane 100%, dichloromethane/ethyl-acetate (95:5) and methanol 100%, led to 80
fractions. Recrystallization of fractions RLD-39.54, RLD-39.56 and RLD-39.60 yielded (2) SRLD39.54 (5,7,3’,4’,5’-pentamethoxyflavone 22,9 mg), (3) SRLD-39.56 (5,7,8-trimethoxy-3’4methylenodioxyflavone 8,2) and (4) SRLD-39.60 (5,7,8,3’,4’-pentamethoxyflavone 19,3 mg). The
fractionating process was undertaken as show in Figure 1 and 2.

Figure 1: Acid-base alkaloid extraction of leaves and stems from Rauia resinosa.
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Figure 2: Fractionation of dichloromethane (RLD) extract from Rauia resinosa leaves.

Isolates
(1) 5-hidroxy-3´,4´-methylenodioxy-5´,6,7-trimetoxiflavone: Colorless needles; m.p 195-197 °C
(CH2Cl2); UV (MeOH) λmax 276; 343 nm; 1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 6.56 (1H, s, H-3), 6.55
(1H, s, H-8), 7.06 (1H, d, J = 7.3 Hz, H-2’), 7.08 (1H, d, J = 7.3 Hz, H-6’), 3.92 (3H, s, MeO-6 ),
4.00 (3H, s, MeO-5’), 3.97 (3H, s, MeO-7), 6.09 (2H, s, OCH2O), 13C NMR (CDCl3, 400 MHz): δ
163.3 (C-2), 105.5 (C-3), 182.7 (C-4), 153.3 (C-5), 132.0 (C-6), 158.9 (C-7), 90.7 (C-8), 153.0 (C9), 106.2 (C-10), 125.7 (C-1’), 100,8 (C-2’), 149.8 (C-3’), 138.6 (C-4’), 143.9 (C-5’), 106.7 (C-6’),
61.1 (MeO-6), 56.9 (MeO-5’), 56.3 (MeO-7), 102,6 (OCH2O); ESI-MS m/z 372,69 [M+H]+, (calcd.
from C19H16O8, 373,32).

(2) 5,7,3’,4’,5’-pentamethoxyflavone: Colorless needles; m.p 185-187 °C (CH2Cl2) (Lit. 192-193
°C (MeOH); UV (MeOH) λmax 267; 323 nm; 1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 6.40 (1H, s, H-3), 6.16
(1H, d, J = 2.2 Hz, H-6), 6.34 (1H, d, J = 2.2 Hz, H-8), 6.85 (1H, s, H-2’), 6.85 (1H, s, H-6’), 3.77
(3H, s, MeO-5 ), 3.70 (3H, s, MeO-7), 3.72 (3H, s, MeO-3’), 3.72 (3H, s, MeO-5’) 3.69 (3H, s,
MeO-4’), 13C NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 160.70 (C-2), 109.01 (C-3), 177.82 (C-4), 161.06 (C-5),
96.37 (C-6), 164.25 (C-7), 93.03 (C-8), 160.02 (C-9), 109.33 (C-10), 126.94 (C-1’), 103,48 (C-2’),
153.67 (C-3’), 140.92 (C-4’), 153.67 (C-5’), 103.48 (C-6’), 61.21 (MeO-4’), 56.64 (MeO-5), 56.52
(MeO-3’), 56.52 (MeO-3’), 56.52 (MeO-5’), 56.00 (MeO-7); ESI-MS m/z 372,63 [M+H]+, (calcd
from C20H20O7, 373,12).
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(3) 5,7,8-trimethoxy-3’4-methylenodioxyflavone: Colorless needles; m.p 168-169 °C (CH2Cl2) (Lit.
241-243 °C (MeOH), UV (MeOH) λmax 251; 336 nm; 1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 6.55 (1H, s, H3), 6.43 (1H, s, H-6), 7.36 (1H, d, J = 1.7 Hz, H-2’), 6.92 (1H, d, J = 8.2 Hz, H-5’), 7.49 (1H, dd, J
= 8.2, 1.7 Hz, H-6’), 4.00 (3H, s, MeO-7 ), 3.98 (3H, s, MeO-5), 3.94 (3H, s, MeO-8),102,6
(OCH2O); 13C NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 160.48 (C-2), 106.23 (C-3), 177.99 (C-4), 156.48 (C-5),
92.64 (C-6), 156.70 (C-7), 130.88 (C-8), 153.71 (C-9), 109.14 (C-10), 125.75 (C-1’), 107.60 (C2’), 148.59 (C-3’), 150.54 (C-4’), 109.14 (C-5’), 121.26 (C-6’), 61.80 (MeO-8), 56.47 (MeO-5),
56.78 (MeO-7), 102.03 (OCH2O); ESI-MS m/z 356,62 [M+H]+, (calcd from C19H16O7, 357,32).
(4) 5,7,8,3’,4’-pentamethoxyflavone: Colorless needles; m.p. 174-176 °C (MeOH) (Lit. 179-180
°C; UV (MeOH) λmax 340,46 nm; 1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 6.60 (1H, s, H-3), 6.42 (1H, s, H6), 7.40 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-2’), 6.98 (1H, d, J = 8.6 Hz, H-5’), 7.57 (1H, dd, J = 8.6, 2.0 Hz, H6’), 4.00 (3H, s, MeO-7 ), 3.98 (3H, s, MeO-4’), 3.96 (3H, s, MeO-5), 3.94 (3H, s, MeO-8), 3.94
(3H, s, MeO-3’); ESI-MS m/z 372,63 [M+H]+, (calcd from C20H20O7, 373,36).
(5) β-sitosterol: White solid; m.p. 131-132 °C (MeOH) (Lit. 134-136 °C (MeOH); 1H NMR (CDCl3,
400 MHz): δ 3.53 (1H, m, H-3), 5.34 (1H, d, J = 5,2 Hz, H-6), 1,00 (3H, s, Me-19), 0,91 (3H, s,
Me-21), 0,91 (3H, d, J = 6,5 Hz, Me-21),0,82 (3H, d, J = 7,0 Hz, Me-26), 0,81 (3H, s, Me-27), 0,83
(3H, s, Me-29), 0.67 (3H, s, Me-18), 13C NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 37.41 (C-1), 31.82 (C-2),
71.97 (C-3), 42,46 (C-4), 140.92 (C-5), 121,89 (C-6), 32.06 (C-7), 32.04 (C-8), 50.27 (C-9), 36.67
(C-10), 21.24 (C-11), 39,93 (C-12), 42.48 (C-13), 56,92 (C-14), 26.18 (C-15), 28.42 (C-16), 56.19
(C-17), 12,03 (C-18), 19.57 (C-19), 36.31 (C-20), 19.19 (C-21), 34,09 (C-22), 24.47 (C-23), 45,97
(C-24), 29.28 (C-25), 19.18 (C-26), 18,94 (C-27), 23.21 (C-28), 12,15 (C-29); ESI-MS m/z 415,29
[M+H]+, (calcd from C29H50O, 415,38).

Cell culture
A panel of human cancer cell lines was used for the cytotoxicity studies. ATCC® cell lines
including transitional cell carcinoma T24 (ATCC® HTB-4™), ovarian cell carcinoma TOV-21G
(ATCC® CRL-11730™) and hepatocellular carcinoma Hep G2 (ATCC® HB-8065 were used in
the assays. The cells were cultivated in complete cell medium consisting of Dulbecco’s modified
Eagle’s medium (DMEM, Cultilab, Campinas, SP, Brazil), supplemented with 5% fetal bovine
serum, 50 μg/mL gentamicin, 100 U/mL penicillin and 5 μg/mL amphotericin B. The cells were
grown in 37 °C in a humidified atmosphere containing 5% CO2 and harvested in log-phase for
experimental use. Fibroblasts MRC-5 Human (ATCC® CRL-171™) non-tumor cell line used for
the cytotoxicity studies.

Cytotoxicity Assay
Cell lines were exposed to different concentrations of compounds for 72 h.[9] After incubation, cell
viability was assessed by the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT,
Merck) assay at a concentration of 2 mg/mL in PBS.[9] Each sample was assayed in three
replicates for concentrations ranging from 400 to 3,125 μg/mL for extracts and fractions and 100
to 0,78 μg/mL for isolated substances. The cytotoxicity of each sample was expressed as CC50,
i.e. the concentration of sample that inhibited cell growth by 50%.[9]

Results and Discussion
Compound 1 was isolated as colorless needles, with m.p 195-197 °C (CH2Cl2). Its molecular
formula C19H16O8 was established by analysis of the UPLC-ESI-MS/MS, which exhibited a
quasimolecular ion peak [M+H]+ at m/z 372,69 (calcd: m/z 373.32). Its UV spectrum (MeOH)
showed absorption at max 276,46; 343,46 nm. The 1H NMR spectrum of (1) revealed two doublets
in the aromatic region at δH 7,06 (1H, d, J= 7,3) attributed to H-2’ and δH 7,08 (1H, d, J= 7,3)
attributed to H2’, two singlets integrated for 1H each at δH 6,56 (1H, s) attributed to H-3, δH 6,55

165
(1H, s) attributed to H-8, one singlet at δH 6,09 integrated for 2H attributed to methylenodioxy
group and three singlets integrated for 3H each attributed to methoxyl groups at 4,00, 3,97 and
3,92. The 13C NMR spectrum of the compound showed one absorption at δ C 182,7 due to a
chromone carbonyl carbon with a chelated hydroxyl group. Further, the HSQC demonstrated the
correlations of hydrogens at δH 6,56 with carbon δ C 105,5 (C-3), δH 6,55 with carbon δ C 90,6 (C8), δH 7,06 with carbon δ C 100,8 (C-2’), δH 7,08 with carbon δ C 106,7 (C-6’), δH 6,09 with carbon
δ C 102,6 (OCH2O). In addition, the locations of methoxyl groups was suggested by the analysis
of HMBC spectrum. The methoxyl signal δH 4,00 located at C-5’, δH 3,97 at C-7 and δH 3,92
located at C-6 were assigned by HMBC experiments. The complete analisys of the HMBC
spectrum in combination with additional 1D and 2D NMR spectral data and the total 1H and 13C
chemical shift assignments was summarized in Table 1. Thus, the new flavone was established
as 5-hidroxy-3´,4´-methylenodioxy-5´,6,7-trimetoxiflavone (1). The structures of the know
compounds, were also determined by analysis of their spectral data and comparison those
reported in the literature. [10,11,12,13]
Table 1: 1H and 13C (400 MHz) NMR data for compound (1), including results obtained by HSQC ( 1JC-H)
and HMBC (2JC-H and 3JC-H) spectra, in CDCl3 as solvent. The chemical shifts in δ (ppm) and coupling
constants (J, in parenthesis) in Hza.
HSQC
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-1´
C-2´
C-3´
C-4´
C-5´
C-6´
MeO-6
MeO-5’
MeO-7
OCH2O

δC
163,3
105,5
182,7
153,3
132,0
158,9
90,7
153,0
106,2
125,7
100,8
149,8
138,6
143,9
106,7
61,1
56,9
56,3
102,6

HMBC
δH
6,56 s, 1H

6,55 s, 1H
7,06 d, 1H, J= 7,3
7,08 d, 1H, J= 7,3
3,92, s, 3H
4,00, s, 3H
3,97, s, 3H
6,09, s, 2H

H (2JC-H)
H-8
H-8
H-2’
-

H (3JC-H)
H-6’
H-8/ MeO-6
MeO-7
H-3/H-8
H-3
H-6’
H-6’/ O-CH2-O
H-2’/H-6’/ O-CH2-O
MeO-5’
H-2’
-

a

Number of hydrogens bound to carbon atoms deduced by comparative analysis of 1HNMR- and DEPT-135 NMR spectra. Chemical
shifts and coupling constants (J) obtained from 1D1H NMR spectrum. Chemical shifts deduced by HSQC, HMBC and1H–1H-COSY
spectra.

In the citotoxicity assays the CC50 was determined from values obtained by non-linear regression
using the software Graphpad prism 5.04 (Statistica). Eight different concentrations ranging from
400 to 3,125 μg/mL for extracts and fractions and 100 to 0,78 μg/mL for isolated substances were
tested. The results are represented in Table 2.
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Table 2: Cytotoxicity (MRC-5, T24, TOV-21G and HepG2) and respective standard deviations n = 3), in vitro and determination of the selectivity index from ethanolic extracts,
fractions and isolated substances, performed using the MTT colorimetric method.
CC50 µgmL-1 (µM)

SAMPLE
MRC-5

T24

SI

TOV-21G

SI

HepG2

SI

EERL

84,78 ± 1,43

161,50 ± 1,47

0,52

99,18 ± 1,28

0,85

94,91 ± 1,35

0,93

RLfrAlk

171,30 ± 1,52

233,70 ± 1,32

0,73

118,90 ± 1,44

1,45

NT

-

RLD

69,89 ± 1,50

79,09 ± 1,44

0,88

72,82 ± 2,12

0,96

22,92 ± 1,27

3,04

SRLD-29

49,85 ± 1,56

>100,00

-

66,76 ± 1,44

0,74

>100

-

SRLD-39.54

71,11 ± 1,54

22,91 ± 1,85

3,10

45,46 ± 1,77

1,56

>100

-

SRLD-39.56

48,39 ± 1,45

30,79 ± 1,42

1,57

83,43 ± 1,19

0,58

>100

-

SRLD-39.60

73,43 ± 1,84

30,22 ± 2,37

2,42

29,16 ± 1,47

2,52

>100

-

EERS

308,30 ± 1,57

288,00 ± 1,34

1,07

110,9 ± 1,28

2,78

211,9 ± 1,43

1,45

RSfrAlk

73,75 ± 1,61

87,21 ± 1,91

0,85

NT

-

346,1 ± 1,39

0,21

RSD

106,30 ± 1,30

167,70 ± 1,65

0,63

119,6 ± 1,45

0,89

21,20 ± 1,32

5,01

Rauia resinosa
(leaves)

Raiua resinosa
(stems)
SI = CC50(MRC-5 cell line)/CC50(tumoral cell line). NT = Not Tested.
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EERS presented a decrease in the cellular viability of TOV-21-G with CC50 = 29,16 ± 1,47 μg/mL and
selectivity index of 2,78. The cytotoxicity of EERS in HepG2 was 211,9 ± 1,43 μg/mL with SI = 1,45.
Thus, the CC50 of EERS in T24 was 288,00 μg/mL ± 1,34 with selectivity index very close to 1,0 (1,07).
The ethanol extract from leaves of Rauia resinosa (EERL) did not show cytotoxic activity against the cell
lines tested with SI < 1,0.
The alkaloid fraction from the ethanolic extract of Rauia resinosa leaves (RLfrAlk) showed cytotoxic
activity in TOV-21-G (CC50 = 118.90 µg / mL ± 1.44) with IS = 1.45 and to T24 cell line the selectivity
index was below 1.0. The alkaloid fraction from the ethanolic extract of Rauia resinosa stems (RSfrAlk)
showed selectivity indexes below 1.0 in T24 and HepG2 cell lines.
The dichloromethane fraction from the ethanolic extract of Rauia resinosa leaves (RLD) showed
cytotoxic activity against the cell line HepG2 (CC50 = 22.92 µg / mL ± 1.27) with IS = 3.04 and in the
other tumor cell lines tested the selectivity index is below 1.0. The dichloromethane fraction from the
ethanolic extract of Rauia resinosa stems (RSD) exhibited cytotoxic activity for the HepG2 cell line (CC50
= 21.20 µg / mL ± 1.32) with IS = 5.01, whereas in the other strains the selectivity index was also below
than 1.0.
Among the substances isolated from the ethanolic extract of Rauia resinosa leaves, only the flavones
SRFD-39.56 and SRFD-39.60 showed cytotoxic activities with a selectivity index above 1.0. Neither
flavone showed cytotoxic activity against HepG2 cell line. No tests were performed with the SRFD-39.54
flavone in MRC-5 cell line, thus, making it impossible to calculate the selectivity index.
The SRFD-39.54 flavone showed CC50 in T24 tumoral line of 22.91 µg / mL ± 1.85 and for TOV-21-G
with CC50 = 45.46 µg / mL ± 1.77. The SRFD-39.56 flavone was cytotoxic to the T24 tumor line (CC50 =
30.79 µg / mL ± 1.42) with IS = 1.57. The SRFD-39.60 flavone exhibited cytotoxic activity against the
T24 cell line (CC50 = 30.22 ± 2.37 µg / mL) with IS = 2.42 and also for the TOV-21-G line (CC50 = 29.16
µg) / mL ± 1.47) with IS = 2.52. The SRFD-39.60 flavone was the one that demonstrated the greatest
antiproliferative effect in two different tumor lines with selectivity indexes above than 2.0 and CC50 ≤ 30
µg / mL, whereas the tumor line TOV-21-G was more sensitive when compared with the other strains
tested.
Similarly to our results, some authors have shown high cytotoxicity activity of flavonoids from Rauia
genus against colon cancer cell lines MCF-7(breast cancer), NCI-H460 (lung carcinoma) and A375-C5
(melanoma).[14]

Conclusions
In the present phytochemical investigation, the constituents of Rauia resinosa have been examined, and
here the isolation a new flavonoid, 5-hidroxy-3´,4´-methylenodioxy-5´,6,7-trimetoxiflavone is reported.
Further, four known compounds were also isolated. The stems ethanolic extract EERS showed
cytotoxicity against TOV-21-G cell line and the ethanolic extract of leaves did not presented cytotoxicity
against the tumoral cell lines tested. The leaves alkaloid fraction RLfrAlk exhibited mild activity against
TOV-21G and the stems alkaloid fraction RSfrAlk did not show cytotoxic activity in any cell line.
Dichloromethane leaves and stems extracts RLD and RSD demonstrated cytotoxicity against HepG2
with CC50 below 30 µg/mL for both fractions. SRLD-29 did not show activity against the cell lines tested.
Among the isolated flavones, SRLD-39.54 exhibited moderated activity against TOV-21-G cell lines and
SRLD-39.60 showed antiproliferative effects against T24 and TOV-21-G cell lines. In summary, the
present study is in agreement that Rauia resinosa is a rich source of phenolic compounds, so these
results can be used in further pharmacological investigations.
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