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RESUMO 

 

 

 Garcinia brasiliensis, popularmente conhecida como bacupari, é uma árvore 

pertencente à família Clusiaceae, de origem amazônica, encontrada nos diversos 

biomas tropicais e utilizada na medicina popular como anti-inflamatório do trato 

urinário e antinociceptivo. O estudo fitoquímico da fração butanólica das folhas desta 

espécie levou ao isolamento e identificação de 4 flavonoides: miricetina-3-O-

ramnopiranosídeo (S1), miricetina-3-O-glucopiranosídeo (S2), 4’-metoxi-miricetina-3-

O-ramnopiranosídeo (S3) e quercetina-3-O-glucopiranosídeo (S4) e cinco C13-

norisoprenos glicosilados da classe das megastigmanas, relatadas pela primeira vez 

na literatura para o gênero Garcinia: o 3-oxo-α-ionol-glucopiranosídeo (S5), e dois 

pares de megastigmanas diastereôméricas: (Z)-4-[3’-(glucopiranosil)butilideno]-3,5,5-

trimetil-2-cicloexen-1-ona (S6 e S7) e (E)-4-[3’-(glucopiranosil)butilideno]-3,5,5-

trimetil-2-cicloexen-1-ona (S8 e S9). Através do estudo de desreplicação por CG-EM 

da fração hexânica de G. brasiliensis foi possível identificar 18 substâncias 

pertencentes a classe dos álcoois, ácidos graxos, triterpenos e esteroides, no qual se 

dá destaque aos triterpenos pentacíclicos α e β-amirina, ácido ursólico e ácido 

oleanólico como componentes majoritários deste extrato. Os ensaios de citotoxicidade 

com MTT frente a linhagens tumorais humanas indicaram forte potencial citotóxico 

para os extratos acetato de etila e butanólico com porcentagem de inibição superiores 

a 90%, apesar de baixa especificidade. Já os ensaios de inibição da enzima 

acetilcolinesterase humana apresentaram resultados promissores para os extratos 

butanólico e aquoso com inibição enzimática superior a Tacrina, utilizada como 

controle positivo.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Garcinia brasiliensis, known as “bacupari”, is a tree that belongs to Clusiaceae 

family, native from Amazonia and spread in diverse subtropical biomes, which is used 

in folk medicine to treat inflammation of the urinary tract and relieve pain. The 

phytochemical study of the butanol fraction from the leaves led to the isolation and 

identification of four flavonoids: myricetin-3-O-rhamnopyranoside (S1), myricetin-3-O-

glucopyranoside (S2), 4’-methoxy-myricetin-3-O-rhamnopyranoside (S3) and 

quercetin-3-O-glucopyranoside (S4), in addition to five megastigmane glycosides, 

reported for the first time in the literature for the Garcinia genus: 3-oxo-α-ionol-

glucopyranoside (S5) and two pairs of diastereoisomeric megastigmans,(Z)-4-[3'-

(glucopyranosyloxy)butylidene]-3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one (S6 and S7) and 

(E)-4-[3'-(glucopyranosyloxy)butylidene]-3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one (S8 and 

S9). The GC-MS dereplication study of the hexane extract from G. brasiliensis led to 

the identification of 18 substances belonging to the class of alcohols, fatty acids, 

triterpenes and steroids, highlighting the pentacyclic triterpenes α- and β-amyrin, 

ursolic acid and oleanolic acid as major metabolites. The cytotoxicity evaluation using 

the MTT assay against human tumor cell lines showed strong cytotoxic potential for 

the ethyl acetate and butanol extracts with inhibitory percentage greater than 90%, 

despite their low specificity. The human acetylcholinesterase enzyme inhibition assay 

showed promising results for the butanol and aqueous extracts, with stronger 

inhibititory potential than Tacrine, a commercial drug used as positive control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O ESTADO DA ARTE 

 

A história dos produtos naturais sempre caminhou lado a lado com a do homem, que 

buscava alimentos, proteção e a cura de males e doenças. Os primeiros relatos 

documentados sobre o uso de plantas datam de 4000 a.C. com os Sumérios, que 

descreviam em tabloides de argila, por exemplo, o uso de mandrágora para aliviar a 

dor, e alho cru contra disfunções circulatórias1. As antigas civilizações chinesa, indiana 

e africanas também dispunham de documentos escritos a respeito da utilização de 

produtos de origem natural para a cura de diversas doenças2. Mesmo com esses 

conhecimentos etnofarmacológicos documentados por milhares de anos, foi apenas 

no século XIX que os grandes avanços na área da química dos produtos naturais 

começaram tendo como evento marcante o isolamento e caracterização da quinina 

pelos pesquisadores franceses Caventou e Pelletier, extraída da casca do tronco da 

Cinchona officinalis, que é utilizada até hoje como precursor dos medicamentos 

utilizados no tratamento da malária3. A partir deste marco, muitas outras substâncias 

derivadas de plantas foram relatadas, assim como suas atividades farmacológicas, 

por exemplo a papaverina, morfina e codeína (Figura 1), extraídas de Papaver 

somniferum e que apresentam atividade anti-hipertensiva para a primeira e anestésica 

para as demais, além da efedrina, isolada de Ephedra sinica como antiasmático, e da 

reserpina, isolada de Rauwolfia serpentina, um anti-hipertensivo utilizado na medicina 

tradicional Ayurveda no tratamento de picada de cobra3. 

A descoberta dos alcalóides da vinca, vinblastina e vincristina, extraídas de 

Catharanthus roseus, na década de 1960, bem como do paclitaxel (Figura 1), 

conhecido como Taxol®, extraído de Taxus brevifolia, deu forte impulso à busca por 

novos agentes antitumorais a partir de fontes naturais. Estas substâncias, por 

apresentarem boa eficiência no tratamento do câncer, também serviram como 

precursores para a síntese de compostos análogos mantendo o grupamento 

farmacofórico e trazendo modificações nos grupos auxofóricos a fim de melhorar suas 

propriedades fisico-químicas e farmacocinéticas, assim como tentar diminuir os efeitos 

tóxicos que a substância e seus derivados metabolizados podem causar. Este é o 

caso do docetaxel e do cabazitaxel, análogos do paclitaxel comercialmente 
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disponíveis para o tratamento de câncer3. A área da química medicinal vem crescendo 

muito e apresenta enorme interesse tanto para pesquisadores quanto as indústrias 

farmacêuticas. Segundo a revista Forbes, em 2015 o mercado de medicamentos 

oncológicos alcançou a marca de 100 bilhões de dólares de lucro anual, e a estimativa 

é que até 2018 esse valor aumente em 50%4. 

A contínua busca por novos candidatos a fármacos deve-se à rápida evolução das 

doenças, aparecimento de novas patologias, e ao desenvolvimento de resistência aos 

tratamentos utilizados atualmente, principalmente no ambiente hospitalar5,6. O 

desenvolvimento de resistência aos medicamentos pelas bactérias e fungos é ainda 

mais preocupante quando se leva em conta o processo de desenvolvimento de um 

fármaco a partir de extrato ou molécula isolada de fontes naturais por ser um processo 

extremamente rigoroso, demorado e caro, no qual devem ser considerados os efeitos 

adversos, interações medicamentosas, toxicidade, metabolização, dosagem, eficácia, 

entre outros parâmetros, que implicam em um porcentual de sucesso muito baixo, 

com poucos medicamentos aprovados a cada ano7. Baseando-se no histórico dos 

produtos naturais, eles podem desempenhar um papel fundamental neste desafio, já 

que apresentam elevada quimiodiversidade, fornecendo modelos estruturais 

diversificados, muitos dos quais mostram bioatividades importantes para o 

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. 
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Figura 1 - Estrutura de produtos naturais utilizados ainda hoje na medicina. 

 

 

O estudo dos produtos naturais a partir de plantas é um campo bastante vasto e pouco 

explorado ainda hoje. Estima-se que 15% das espécies vegetais foram 

sistematicamente investigadas quimicamente e apenas 6% tiveram estudos 

farmacológicos3. Isso mostra a potencialidade das pesquisas nesta área, sobretudo 

levando-se em consideração a rica biodiversidade brasileira de plantas superiores, 

estimada em 55 mil espécies, que representam aproximadamente 22% do total 

mundial8. Diante desta grande diversidade da flora, a etnofarmacologia tem se 

mostrado bastante útil na seleção do material vegetal, direcionando o estudo químico 

e farmacológico às plantas utilizadas na medicina tradicional. Como exemplo 

podemos destacar o estudo da Artemisia annua, uma planta utilizada na medicina 

tradicional chinesa por muitos anos para o tratamento de febre, que levou ao 

isolamento de uma das substâncias hoje utilizadas no tratamento da malária, a 

artemisinina. A pesquisadora responsável foi laureada com o prêmio Nobel de 

medicina em 20159, reafirmando o reconhecimento da importância dos produtos 
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naturais para o desenvolvimento de agentes terapêuticos e seu impacto na melhoria 

das condições de saúde humana. 

Além do interesse biológico, algumas classes de produtos naturais podem exercer 

diferentes papéis na indústria, como por exemplo a classe dos flavonoides, utilizadas 

na indústria farmacêutica, alimentícia, nutracêutica e para alimentação animal sendo 

aplicada como antioxidante e corante. Segundo a pesquisa realizada pela empresa 

Zion Market Research, o mercado de flavonoides em 2015 movimentou ca. de 840 

milhões de dólares, com previsões de crescimento para mais de 1 bilhão de dólares 

até o ano de 202110. Essas previsões reforçam ainda mais a busca por novas fontes 

mais ricas em determinadas classes de substâncias que consigam suprir o 

crescimento e demanda do mercado. 

 

1.2 FAMÍLIA CLUSIACEAE 

 

A família Clusiaceae possui mais de 1000 espécies localizadas majoritariamente na 

região tropical. Dentre os 40 gêneros pertencentes a esta família, destaca-se a 

Garcinia, com mais de 400 espécies de arbustos e árvores que, no Brasil, se 

desenvolvem em diversos biomas. Na medicina tradicional, são usadas em uma gama 

variada de aplicações, como no tratamento de inflamações, dores reumáticas, úlceras, 

diarreia e também como digestivo. Este gênero tem se mostrado bastante interessante 

e extensivamente estudado tanto no ponto de vista fitoquímico quanto biológico por 

conta de sua rica quimiodiversidade11. Este gênero é conhecido pela produção de 

xantonas12,13, benzofenonas14,15, lactonas16, ácidos fenólicos17, flavonoides18,19 e 

biflavonoides20-22 (Figura 2), que ocorrem frequentemente substituídos com uma ou 

mais unidades isoprênicas15. Diversas atividades biológicas foram descritas na 

literatura para os metabólitos de Garcinia, como antimicrobiana23-25, 

antiparasitária26,27, anti-inflamatória28-30, antilipogênica31, citotóxica32-36. O extrato dos 

frutos de Garcinia cambogia pode ser encontrado facilmente sendo comercializado 

nacional e internacionalmente como fitoterápico para emagrecimento. 

Garcinia brasiliensis é uma planta originária da Amazônia conhecida popularmente 

como bacupari, porocó e bacuri. É uma árvore de médio porte, copa piramidal e 

floresce entre os meses de agosto e setembro37. Seu fruto é de coloração amarela, 

com polpa mucilaginosa, branca e comestível38. São encontrados na literatura estudos 
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sobre os metabólitos presentes nos frutos, destacando-se a presença de biflavonoides 

e benzofenonas preniladas, assim como diversas atividades biológicas para extratos 

e substâncias isoladas, tais como leishmanicida26,27, antiproteolítica26, 

antioxidante26,39,40, anti-inflamatória29, antimicrobiana25,41 e fotoprotetora42. 

 

Figura 2 - Metabólitos secundários encontrados no gênero Garcinia: cowaxantona D (1), ácido 

hidroxicítrico (2), conrauanalactona (3), fukugetina (4) e 7-epiclusianona (5). 

 

Já para as folhas de G. brasiliensis, os estudos acerca dos constituintes metabólicos 

e bioatividades relacionadas a estes metabólitos são bastante escassos. Santa-

Cecília et al. relataram as atividades anti-inflamatória e antinociceptiva in vivo do 

extrato etanólico das folhas de G. brasiliensis em ratos29. Em outro trabalho, Arwa et 

al. apresentaram a atividade redox de biflavonoides em processos de estresse 

oxidativo do corpo humano, destacando o potencial quimiopreventivo destas 

substâncias43. Em nosso grupo de pesquisa, o estudo fitoquímico das folhas e galhos 

pelo Dr. Phanuel Saroni Arwa resultou no isolamento e identificação de diversas 

substâncias como a amentoflavona, podocarpusflavona, fukugetina, procianidina e 

seus trímeros e também a benzofenona garcinol das frações polares. Já para os 

extratos de baixa polaridade, foram identificados por CG-MS os esteroides e 

triterpenos estigmasterol, β-amirinona, β-amirina, taraxerol e lupeol como constituintes 

majoritários22. 
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A ausência de trabalhos mais detalhados principalmente a respeito das folhas de G. 

brasiliensis sugere um grande potencial a ser investigado quanto à sua 

quimiodiversidade e atividades biológicas. Com o intuito de continuar trabalhos já 

iniciados em nosso grupo de pesquisa e um maior detalhamento químico desta 

espécie, as folhas de G brasiliensis foram selecionadas para estudo neste trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

- Extrair e isolar por métodos cromatográficos ortogonais os metabólitos secundários 

presentes nas folhas de Garcinia brasiliensis; 

 

- Caracterização das substâncias por técnicas espectroscópicas e espectrométricas; 

 

- Estudo das substâncias de baixa polaridade por desreplicação utilizando 

cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas; 

 

- Avaliação de atividade biológica dos extratos frente a linhagens tumorais assim como 

inibição da enzima acetilcolinesterase. 
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3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:  

 

3.1 Cromatografia em Camada Delgada Comparativa (CCDC) 

 

 Para as análises por cromatografia em camada delgada comparativa foram 

utilizadas cromatoplacas Alugram® Xtra Sil G/UV254 da Macherey-Nagel, fase normal, 

com base de alumínio e analisadas por exposição à luz UV nos comprimentos de onda 

de 254 e 365 nm. 

 

3.2 Cromatografia Em Coluna Fase Reversa (CC-FR) 

 

 Para a cromatografia em coluna de fase reversa, foi utilizado como fase 

estacionária sílica-C18 60-230 μm (Merck) em coluna de 20 x 2,5 cm empacotada 24 

horas antes do início da eluição. 

 

3.3 Cromatografia de Permeação em Gel (CPG) 

 

Para a cromatografia de permeação em gel foi utilizando como fase 

estacionária Sephadex™ LH20 (GE Healthcare®), empacotada em uma coluna de 

120 x 3cm e eluída por gravidade com metanol 100%. 

 

3.4 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Arranjo de Diodos 

(CLAE-DAD) analítico e preparativo 

 

 Para o modo analítico o cromatógrafo utilizado foi um Shimadzu® contendo 

duas bombas LC-20AT, degaseificador DGU-20A3, comunicadora CBM-20A, injetor 

automático SIL-20A com detector de arranjo de diodo SPD-M20A operando na faixa 

de 200 a 800nm, com uma coluna Phenomenex® C18 Luna, dimensões de 250 x 

4,60mm e partícula de 5 µm, e um cromatógrafo Shimadzu® contendo duas bombas 

LC-6AD, comunicadora CBM-20A, detector de arranjos de diodos SPD-M20A, injetor 

Rheodyne®, loop de 500 μL. Software Shimadzu LC solution® (versão 1.23 SP1) e 

coluna C18 Luna (Phenomenex®) (250 x10.0 mm; 5 μm; 110Å) protegida com uma 

coluna guarda (Phenomenex®) de 4,0 x 3,0 mm para o modo semi-preparativo. 
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3.5 Cromatografia Gasosa 

 

 Foi utilizado um cromatógrafo Shimadzu CGMS-QP2020 equipado com injetor 

automático AOC-20i, com coluna capilar Restek® SH-RTx-5MS (5% difenil / 95% 

dimetil polisiloxano) de 30m x 0,25 mm x 0,25 µm, GCMS solution version 4.41. A 

temperatura do injetor foi de 270 °C em modo splitless, gás de arraste He (99,999%) 

com fluxo constante de 1 mL/min e volume de amostra injetado de 1 uL. A pressão foi 

de 57,4 KPa, velocidade linear de 36,5 cm/s e fluxo total de 104 mL/min. Para as 

condições de detecção por EM, foi utilizado temperatura da fonte de íons de 270 °C e 

temperatura de interface de 280 °C e faixa da massa de aquisição de m/z 35-700 

Daltons. 

 

3.6 Liofilizador 

 

 Para retirar a água das amostras foi utilizado liofilizador Christ – alpha 2-4 LD 

plus, operando na temperatura de -40°C e pressão de 0,12 mbar. 

 

3.7 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

 As substâncias e extratos foram solubilizados em metanol ou dimetilsulfóxido 

deuterado (Sigma-Aldrich®) e os experimentos foram realizados no equipamento 

Bruker Fourier ® 300MHz (7.0T) e Bruker Ascend III® 600 MHz (14.1T) utilizando TMS 

como padrão interno. 

 

3.8 EVAPORADOR ROTATÓRIO 

 

Para evaporar os solventes dos extratos e frações foi utilizado um rotaevaporador 

Buchi® R114 (banho termostatizado B-480) com o auxílio de bombas de vácuo 

Schwabach® D-91126 da Heidolph Instruments® e refrigeração Marconi® BTC-9090. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 COLETA E PREPARAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL 

 

A coleta das folhas de Garcinia brasiliensis (Mart. Planch & Triana) foi feita em 

julho de 2015 no período da manhã no município de São Carlos-SP (-21°95’67’’ Sul, -

47°92’37’’ Leste), Brasil, pelo próprio autor. O material fresco (254,8g) foi seco em 

estufa a 40°C por 2 dias e posteriormente moído em moinho de facas, fornecendo 

169,7g de folhas secas e trituradas. 

 

4.2 PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS E FRAÇÕES 

 

A extração dos metabólitos das folhas foi feita inicialmente adicionando 400 mL 

de hexano em um béquer com as folhas trituradas e deixado por 15 minutos sob 

sonicação a fim de retirar os componentes de mais baixa polaridade. Após este 

procedimento, o material foi filtrado em funil com papel de filtro para separar a solução 

hexânica das folhas e repetiu-se a extração mais duas vezes. 

Após as extrações com hexano, procedimento similar foi realizando utilizando 

400 mL de etanol como solvente extrator, sob sonicação por 3 vezes, para extrair 

metabólitos de diversas polaridades, fornecendo o extrato etanólico bruto. O solvente 

deste extrato foi evaporado sob pressão reduzida, recuperando-se o etanol, e o 

extrato seco foi ressuspendido em 330 mL de uma solução de metanol/água (9:1) para 

efetuar a partição com solventes em gradiente crescente de polaridade. A extração foi 

iniciada com hexano (110 mL) e após suave agitação foi deixado em repouso para a 

separação das duas fases. A fase hexânica foi coletada e o procedimento foi repetido 

mais duas vezes visando maior eficiência na separação, totalizando três extrações. A 

proporção de metanol/água foi então ajustada para aproximadamente 4:6, e foi feita a 

partição com acetato de etila da mesma forma que a hexânica. A proporção 

metanol/água foi novamente ajustada (para 2:8), e entao realizada a partição com n-

butanol, gerando 4 fases de partição: hexano, acetato de etila, n-butanol e 

hidroalcoólica, como mostrado na Figura 3. 

As fases de partição foram concentradas por evaporaçao a pressão reduzida e 

temperatura controlada (40°C) em rotaevaporador, fornecendo as frações de partição 
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GbH, GbAc, GbB e GbAq, que foram então analisadas por cromatografia em camada 

delgada (CCD), CLAE-DAD e RMN de 1H para assim obtermos o perfil químico 

preliminar de cada fração. 

Os extratos obtidos, com exceção de GbH, foram submetidos a análise por 

CLAE-DAD em gradiente exploratório, visando estabelecer os seus perfis 

cromatográficos (Figura 4). 

 

 

Figura 3 - Representação esquemática da extração e partição líquido-líquido. 
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Figura 4 - Perfil cromatográfico dos extratos obtidos usando gradiente de 5-100% MeOH, 0-45 min. 

detecção λ 254 nm em coluna Phenomenex® C18 Luna, (250 x 4,60mm, 5 µm) 1 mL.min-1, volume de 

injeção 20 µL. 

 

 

4.3 PERFIL QUÍMICO POR RMN DE 1H  

 

Os extratos foram submetidos à análise por RMN de 1H a fim de ter um 

conhecimento maior a respeito destas amostras quanto às classes de metabólitos 

possivelmente presentes (Figura 5). Todos os experimentos foram feitos utilizando 

metanol deuterado pela alta solubilidade das amostras nesse solvente. 

A janela espectral foi determinada entre 0 e 9 ppm pela ausência de sinais acima deste 

valor. 
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Figura 5 - Perfil químico por RMN de 1H das frações de partição dos extratos (CD3OD, 300 MHz). 

 

 

4.4 CROMATOGRAFIA DE PERMEAÇÃO EM GEL 

 

A fração butanólica (896,2mg) foi submetida à cromatografia de permeação em 

gel, utilizando como fase estacionária Sephadex™ LH20 e eluída por gravidade com 

metanol 100%. Após solubilizada em metanol, a amostra foi aplicada na coluna, 

resultando em 170 subfrações coletadas manualmente. Estas subfrações foram 

agrupadas por similaridade de acordo com seu perfil cromatográfico por CCDC de 

sílica, gerando 13 frações que foram submetidas a análise por CLAE-DAD. 

As frações F1 à F7 apresentaram diversas bandas cromatográficas distribuídas 

por todo o cromatograma, enquanto as frações F8 à F13 não apresentaram absorção 

no ultravioleta ou apresentaram bandas com sinal/ruído muito baixo, impossibilitando 

a análise por essa técnica. 
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Tabela 1 - Frações obtidas após cromatografia por permeação em gel, subfrações agrupadas, massa 

e porcentagem de massa em relação ao extrato butanólico. 

Fração Subfrações 

Agrupadas 

Massa (mg) % Massa 

F1 1-15 37,2 4,1 

F2 16-26 294,2 32,8 

F3 27-34 151,8 16,9 

F4 35-43 10,2 1,1 

F5 44-50 10,0 1,1 

F6 51-59 18,5 2,1 

F7 60-74 73,3 8,2 

F8 75-98 51,8 5,8 

F9 99-110 35,9 4,0 

F10 111-132 12,1 1,3 

F11 133-150 31,6 3,5 

F12 151-160 77,2 8,6 

F13 161-170 80,4 9,0 

 

 

4.5 CROMATOGRAFIA EM COLUNA EM FASE REVERSA 

 

As frações F2 e F3, provenientes do fracionamento por permeação em gel, por 

apresentarem massa muito superior do que das demais frações (294,2 e 151,8 mg 

respectivamente), foram submetidas à CC de sílica C-18 como fase estacionária 

visando simplificar as etapas posteriores de isolamento das substâncias nelas 

contidas (Figura 6). Foi utilizada uma coluna de 20 x 2,5 cm, empacotada com 60g de 

sílica C18 um dia antes da aplicação da amostra para o total intumescimento e 

ativação, da mesma. Foi utilizada como fase móvel metanol/água em modo gradiente 

de acordo com o perfil cromatográfico em CLAE de cada amostra. Três volumes 

mortos (228 mL) de cada proporção do eluente foram passados pela coluna, com o 

auxílio de uma bomba com pressão de 3 psi, para F2 (40%, 60% e 100% de metanol) 

e para F3 (20%, 30%, 40% e 100%), resultando em 32 subfrações de 30 mL para cada 

fração, que foram então secas em liofilizador e analisadas por CCDC em sílica-gel. 

Seu agrupamento por similaridade forneceu 12 frações (D1-D12) para F2 e 12 frações 

(C1-C12) para F3, que foram então analisadas por CLAE- DAD para verificar a 
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separação e a possibilidade de isolamento de seus constituintes por CLAE-DAD semi-

preparativo. 

Foi observado nas frações de F2 que D2 e D3 apresentaram as mesmas 

bandas cromatográficas entre tr 15 e 20 min, assim como D4, D5 e D6, entre tr 21 e 

24 min, o que orientou a reunião destas frações. 

 

Tabela 2 - Frações, alíquotas agrupadas, massa e método utilizado para fracionamento cromatográfico 

por coluna C-18 das frações F2 e F3. 

Fração F2 F3 

Método 40%, 60% e 100% metanol 20%, 30%, 40%, 100% metanol 

 Fração Alíquotas Massa 

(mg) 

Fração Alíquotas Massa 

(mg) 

Frações 

Coluna 

C18 

D1 1 11,6 C1 1 17,6 

D2 2 2,4 C2 2-4 5,5 

D3 3-5 6,1 C3 5-8 5,1 

D4 6-9 5,4 C4 9-12 3,6 

D5 10-13 6,4 C5 13-16 3,8 

D6 14-17 5,8 C6 17-20 4,2 

D7 18-22 12,9 C7 21-24 3,8 

D8 23 151,4 C8 25-28 3,6 

D9 24 7,6 C9 29 14,8 

D10 25 e 26 8,9 C10 30 17,7 

D11 27-29 7,1 C11 31 5,6 

D12 30 e 31 0,9 C12 32 3,9 

 

A fração D8 apresentou massa maior comparando com as outras frações, 

entretanto os seus constituintes não apresentaram grupos cromóforos, inviabilizando 

o prosseguimento dos estudos por essa metodologia. Já para F3, as frações 

escolhidas para o isolamento foram C2, C3 e C7, sendo que C3 e C2 foram reunidas 

por apresentar bandas cromatográficas semelhantes nos cromatogramas. Estas 

subfrações foram submetidas a CLAE-DAD semi-preparativo a fim de isolar os 

metabólitos presentes. 

 



30 

 

Figura 6 - Cromatograma exploratório das frações F3 e F2 em gradiente de 5-100%, eluição com 

MeOH, de 0-45 min. e detecção em λ 254 nm. 

 

 

4.6 CLAE-DAD ANALÍTICO E PREPARATIVO 

 

A preparação da amostra é uma das etapas mais importantes na cromatografia 

líquida de alta eficiência tanto para preservar a vida útil do equipamento e da coluna, 

quanto para obter melhores cromatogramas44. A primeira etapa para a preparação da 

amostra é o clean-up, na qual a amostra foi solubilizada em metanol/água 95:5 e 

submetida à extração em fase sólida (SPE) em cartuchos preenchidos com fase 

estacionária C18. Os cartuchos foram ativados e condicionados com 100% de metanol 

e a amostra aplicada e eluída com 3 volumes mortos. Após o solvente secar, a 

amostra foi solubilizada novamente com eluente de mesma força de eluição do início 

da corrida cromatográfica e filtrada em membrana PTFE 0,22 µm (Millex®, Merck®, 

Millipore®). Para os extratos e frações, a concentração foi de 10 e 3 mg.mL-1, 

respectivamente no modo analítico, e 15 mg.mL-1 no modo preparativo. 

Foi utilizada a cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo 

de diodos (CLAE-DAD) para traçar um perfil cromatográfico exploratório dos extratos, 

frações e subfrações visando isolar os metabólitos do extrato das folhas da Garcinia 
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brasiliensis. Os parâmetros das análises estão descritos na tabela 3. As condições de 

análise aplicadas a cada fração estão descritas nos cromatogramas correspondentes. 

 

Tabela 3 - Parâmetros das análises em CLAE-DAD. 

Parâmetro Descrição 

Coluna C18 Luna C18 Luna 

Modo de análise Analítico Semi-preparativo 

Vazão 1 mL.min-1 3,5 mL.min-1 

Volume de injeção 20 µL 300 µL 

Fase móvel 
Água (A) 

Metanol (B) 

Água (A) 

Metanol (B) 

Coluna guarda Não Sim 

 

4.7 ESTUDO QUÍMICO DA FRAÇÃO BUTANÓLICA 

 

4.7.1 FRAÇÃO F6 

 

A fração F6 (18,5 mg) foi submetida a análise por CLAE-DAD semi-preparativa 

eluída com MeOH/H2O 4:6 em modo isocrático e detecção em λ 254 nm (Figura 7), 

com os parâmetros citados na Tabela 3, em que foi possível coletar 5 bandas 

cromatográficas, conforme descrito na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Bandas coletadas, tempo de retenção, massa e λ máximo de absorção das substâncias 

isoladas de F6. 

Banda coletada Tempo de 

retenção (min) 

Massa (mg) λmax UV 

1 23,22 1,5 264, 294, 346 

2 27,46 1,2 258, 351 

3 47,12 0,5 267 

4 46,09 0,6 263, 338 

5 (S3) 44,17 2,1 253, 338 

 

Foi possível então a obtenção dos espectros de RMN de 1H da substância 

associada à banda 5 e sua identificação como S3. 
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Figura 7 - Cromatograma semi-preparativo da fração F6. Modo isocrático MeOH/H2O 4:6, 55 minutos 

com detecção em λ 254 nm. 

 

 

4.7.2 FRAÇÃO F7 

 

A fração F7 (73 mg) apresentou uma grande quantidade de bandas 

cromatográficas entre 7 e 22 minutos, por este motivo optou-se por CLAE-DAD semi-

preparativo utilizando-se 3 gradientes lineares descritos na Tabela 5 e detecção em λ 

254 nm (Figura 8), o que possibilitou a coleta de 14 bandas, conforme descrito na 

Tabela 6. 

 

Tabela 5 - Otimização do método cromatográfico empregado para o isolamento das substâncias da 

fração F7. 

Tempo (min) % MeOH 

0 5 

5 30 

30 65 

40 100 
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Tabela 6 - Bandas coletadas, tempo de retenção, massa e λ máximo de absorção das substâncias 

isoladas de F7. 

Banda coletada Tempo de 

retenção (min) 

Massa (mg) λmax UV 

1 14,15 1,7 210, 271 

2 17,89 1,9 254, 303 

3 22,28 4,9 265, 342 

4 (S2) 23,65 6,4 259, 361 

5  24,44 1,8 260, 348 

6 (S1) 25,73 5,8 259, 346 

7 (S4) 26,78 2,0 255, 355 

8 27,63 1,0 256, 345 

9 28,14 1,0 255, 302, 352 

10 28,98 1,3 250, 297 

11 29,46 2,3 255, 348 

12 31,68 1,9 265, 297, 355 

13 25,97 2,8 263, 246 

 14 37,84 1,3 265 

 

A maior parte das bandas coletadas apresentaram espectro no UV 

característico de flavonoides, o que foi evidenciado também por RMN de 1H. Foi 

possível identificar as substâncias referentes às bandas 4, 6 e 7 como as substâncias 

S2, S1 e S4, respectivamente. 

 

Figura 8 - Cromatograma semi-preparativo da fração F7. Gradiente descrito na Tabela 5 e detecção 

em λ 254 nm. 
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4.7.3 FRAÇÃO F3 

 

As frações C2, C3 e C7 (5,5; 5,1 e 3,8 mg respectivamente) foram submetidas a 

CLAE-DAD semi-preparativo para o isolamento de seus constituintes. As frações C2 

e C3 tiveram seus métodos otimizados para fase móvel na composição de MeOH/H2O 

15:85, detecção em λ 254nm (Tabela 9) e os parâmetros listados na Tabela 3. Foram 

coletadas 6 bandas cromatográficas, descritas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Bandas coletadas, tempo de retenção, massa e λ máximo de absorção das substâncias 

isoladas das subfrações C2 e C3. 

Banda coletada Tempo de 

retenção (min) 

Massa (mg) λmax UV 

1 8,31 0,6 255 

2 9,22 1,4 256 

3 10,78 0,8 223, 256 

4 11,93 0,5 252 

5 12,62 0,5 255 

6  15,72 - 255 

 

A fração C7 teve seus constituintes isolados (tr= 10,99; 12,77 e 14,35 min), 

utilizando fase móvel MeOH/H2O 4:6 com detecção em λ 280nm e os parâmetros 

descritos na Tabela 3, entretanto não apresentaram massa suficiente para prosseguir 

com a identificação estrutural por RMN.  
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Figura 9 - Cromatograma semi-preparativo da fração C2. 15% MeOH, 18 minutos, detecção λ 254 nm. 

 

 

4.7.4 FRAÇÃO F2 

 

As frações D2+D3, D4 e D5+D6 tiveram suas substâncias isoladas por CLAE-

DAD semi-preparativa. Para D2 e D3, que apresentaram perfil cromatográfico similar 

e, portanto, foram agrupadas, otimizou-se um método com composição de fase móvel 

MeOH/H2O 35:65, detecção em λ 254nm e os parâmetros listados na Tabela 3, 

resultando no isolamento de 6 bandas cromatográficas, descritas na tabela a seguir. 

 

Tabela 8 - Bandas coletadas, tempo de retenção, massa e λ máximo de absorção das substâncias 

isoladas de D2 e D3. 

Banda coletada Tempo de 

retenção (min) 

Massa (mg) λmax UV 

1 19,43 1,0 229 

2 25,11 0,5 232 

3 26,92 0,8 240 

4 28,26 1,0 224 

5 30,76 1,3 232 

6 40,04 0,8 284 
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As frações D4, D5 e D6 foram agrupadas por apresentarem padrão de bandas 

similar entre 21 e 24 minutos, assim como seus espectros no UV, sendo seus 

constituintes isolados por CLAE- DAD semi-preparativo. A otimização do método se 

deu com MeOH/H2O 4:6 e detecção em λ 254nm (Figura 10) e parâmetros 

cromatográficos de acordo com a Tabela 3. Foi possível isolar 10 bandas, conforme 

listado a seguir.  

 

Tabela 9 - Bandas coletadas, tempo de retenção, massa e λ máximo de absorção das substâncias 

isoladas de D4, D5 e D6. 

Banda coletada Tempo de 

retenção (min) 

Massa (mg) λmax UV 

1 13,79 - 283 

2 16,79 - 230 

3 19,74 0,4 233 

4 24,56 0,3 228 

5 37,49 0,5 242 

6 (S9) 40,72 1,1 241, 293 

7 (S8) 42,64 0,7 232, 293 

8 (S7) 49,73 1,0 204, 235, 298 

9 (S6) 51,52 - 208, 237, 295 

10 (S5) 53,91 2,0 242 

 

Dentre as bandas isoladas, foi possível identificar as substâncias referentes às 

bandas de 6 a 10. 
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Figura 10 - Cromatograma semi-preparativo das frações D4, D5 e D6. 40% MeOH, 60 minutos, 

detecção λ 254 nm. 

 

 

Figura 11 - Expansão do cromatograma de D5 e D6 entre 35 e 60 minutos. 
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4.8 CROMATOGRAFIA GASOSA  

 

O extrato hexânico GbH foi submetido à análise por cromatografia gasosa 

acoplada a detector de ionização em chama (CG-DIC) para ter conhecimento da 

complexidade da amostra e subsequentemente foi utilizada cromatografia gasosa 

acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM) para identificação das substâncias por 

desreplicação.  

Inicialmente o extrato foi submetido à reação de derivatização (sililação) para 

que as substâncias desconhecidas presentes sejam mais voláteis e tenham maior 

estabilidade térmica. Essa técnica consiste na substituição dos hidrogênios ativos 

presentes nos grupamentos –OH, -SH, -NH e –COOH por unidades de trimetilsilano 

(TMS) ou tert-butildimetilsilanos (TBDMS) ou outros. 10 mg do extrato foram 

solubilizados em 200 µL de piridina e 200 µL de MSFTA [N-

metil(trimetilsilil)trifluoroacetamida] e mantido em banho termostatizado a 37 °C por 

30 minutos. Após este procedimento, o extrato foi deixado em repouso por 24 horas a 

3°C, filtrado com microfiltro de 0,22 µm e transferidos para recipiente adequado para 

então proceder as análises cromatográficas.  

Para as análises com CG-EM, a temperatura do forno foi ajustada da seguinte 

forma: 

    

  

Para a identificação das substâncias presentes nesta amostra, foram 

empregadas duas metodologias para assegurar a confiabilidade dos resultados. Os 

espectros de massas de cada banda cromatográfica foram comparados com 

espectros encontrados na literatura utilizando o banco de dados NIST14 no qual foram 

levados em conta o grau de similaridade do espectro. Em seguida as substâncias 

tiveram seus índices de retenção calculados pela equação de Van Den Dool e Kratz 

(Equação 1), obtido por interpolação com uma séria homóloga de hidrocarbonetos C8-

C40: 
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Equação 1 - Equação de Van Den Dool e Kratz 

 

 

onde n é o número de carbonos do hidrocarboneto anterior ao pico de interesse, tRx 

é o tempo de retenção da substância de interesse, tRn é o tempo de retenção do n-

alcano eluído antes do analito e tRn+1 o tempo de retenção do n-alcano posterior ao 

pico de interesse. Estes índices foram comparados com os encontrados no banco de 

dados NIST.  

 

4.9 ESTUDO DE CITOTOXICIDADE EM LINHAGENS CELULARES DE CÂNCER 

HUMANO  

 

A análise de citotoxicidade pelo método do MTT é um método rápido, barato e 

sensível, tendo a capacidade de analisar a viabilidade e o estado metabólico da célula. 

Esta análise colorimétrica se baseia na conversão do sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-

difenil-2-H-brometo de tetrazolium (MTT) em azul de formazan pelas enzimas 

mitocondriais presentes apenas nas células metabolicamente ativas, podendo então 

definir a citotoxicidade mas não o mecanismo de ação45.  

As amostras foram diluídas em DMSO puro estéril. Os extratos foram testados 

na concentração única de 10µg/mL frente à 3 linhagens tumorais, PC3 (próstata- 

humano), HCT-116 (cólon - humano) e SF-295 (glioblastoma - humano). As células 

foram plaqueadas na concentração de 0,1 x 106 cél/mL para as linhagens PC3 e SF-

295 e 0,7 x 105 cél/mL para a linhagem HCT-116. As placas foram incubadas por 72 

horas em estufa a 5% de CO2 a 37°C. Ao término deste, as mesmas foram 

centrifugadas e o sobrenadante, removido. Em seguida, foram adicionados 150 μL da 

solução de MTT (sal de tetrazolium), e as placas foram incubadas por 3h. A 

absorbância foi lida após dissolução do precipitado com 150 μL de DMSO puro em 

espectrofotômetro de placa a 595nm. 

Os ensaios foram realizados em parceria com o Laboratório de Oncologia 

Experimental da Universidade Federal do Ceará (LOE-UFC) sob supervisão do Prof. 

Dr. Diego Veras Wilke. 
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4.10 ENSAIO DE INIBIÇÃO DA ENZIMA ACETILCOLINESTERASE 

 

Os ensaios de atividade anticolinesterásica é fundamentada no ensaio de 

Ellmann46, avaliando a produção da tiocolina através da hidrólise da acetilcolina pela 

enzima acetilcolinesterase. A tiocolina formada nesta reação enzimática reage com o 

reagente de Ellmann (ácido 5,5-ditiobis[2-nitrobenzóico]), formando uma mistura de 

dissulfetos e um ânion amarelo que apresenta intensa absorção em 412 nm, conforme 

ilustrado na Figura 12.  

 

Figura 12 - Hidrólise da acetilcolina e reação de Ellmann. 

 
 

Os ensaios foram feitos em sistema on-flow com as enzimas acetilcolinesterase 

humana (AChE-hu) e de enguia elétrica (AChE-ee), imobilizadas em capilar de sílica 

fundida, resultando em biorreatores denominados ICER (Immobilized Capillary 

Enzyme Reactor) e acoplado ao CLAE. O monitoramento do produto da reação 

enzimática foi feito pela observação da banda cromatográfica correspondente em 

CLAE-DAD com comprimento de onda fixo em 412 nm.  

Para as análises, foram utilizados 10 μL da solução contendo 1 mM de 

Acetiltiocolina (ATChI) para AChE ee e 2 mM para AChE hu e 300 mg mL-1 dos 

extratos a serem testados com vazão de 0,05 mL.min-1, fase móvel Tampão Tris 0,1M 

pH 8,0 e reagente de Ellman (DTNB - ácido 5,5-ditiobis[2-nitrobenzóico]) 0,126 mM. 

O padrão positivo para a análise foi a tacrina. 

Os testes de inibição da enzima acetilcolinesterase foram realizados em 

parceria com o Grupo de Cromatografia de Bioafinidade e Produtos Naturais da 

FFCLRP, USP Ribeirão Preto sob supervisão da Profª. Drª. Carmen Lucia Cardoso. 
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5. Resultados e discussão:  

 

5.1 ANÁLISE ESPECTROSCÓPICA E IDENTIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS 

 

Os cromatogramas dos extratos (Figura 4) mostraram uma grande semelhança 

da polaridade das substâncias presentes em ambos, mais notória entre o extrato 

acetato de etila e hidrometanólico. As diferenças mais evidentes foram observadas na 

região entre 12 e 20 minutos, provavelmente associada a diversas substâncias co-

eluindo, levando a menor resolução e/ou a presença de taninos, também de 

reconhecida baixa resolução. Os experimentos de RMN de 1H mostraram diferenças 

químicas pronunciadas entre o extrato acetato de etila, que mostrou predominância 

dos sinais na região de hidrogênios metílicos e metilênicos, e o extrato 

hidrometanólico, que exibiu maior quantidade de sinais de hidrogênios 

hidroximetínicos. Já o extrato butanólico mostrou uma diversidade maior, 

apresentando sinais mais distribuídos, incluindo a região de hidrogênios aromáticos e 

olefínicos. Estas informações preliminares somadas ao conhecimento prévio da 

constituição do extrato acetato de etila (trabalho realizado anteriormente em nosso 

grupo de pesquisa22) levou à seleção do extrato butanólico para estudo mais 

detalhado.  

Podemos observar que a massa recuperada dos fracionamentos 

cromatográficos tanto em CPG (98,5%) quanto CC-FR (F2 94,4 e F3 95,7%) foi alta, 

mostrando grande eficiência na metodologia adotada para cada separação. Dentre as 

frações analisadas oriundas da CPG, as frações F9 (anexo A) e F12 (anexo B) apesar 

de apresentarem massa e pelo menos uma banda cromatográfica, quando analisado 

seu espectro de RMN de 1H não apresentou nenhum sinal diferente do solvente 

deuterado e da água. A otimização do método cromatográfico da fração F6 evidenciou 

que esta amostra se comportava de forma irregular ao adapta-la do método gradiente 

para isocrático, fazendo então com que algumas das bandas cromatográficas 

presentes entre 19 e 21 minutos fossem observadas depois da banda majoritária 

identificada como S3 (anexo C). 

Por meio das técnicas cromatográficas supracitadas juntamente com os 

experimentos de ressonância magnética nuclear uni e bidimensional, foi possível 
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purificar e caracterizar 5 substâncias oriundas da fração F2 (S5 a S9) e 4 substâncias 

presentes das frações F6 e F7 (S1 a S4). As substâncias oriundas de F6 e F7 

apresentaram o espectro típico de flavonoides, com 2 bandas de absorção: a banda 

II no intervalo de 230-295 nm referente à porção benzoila e a banda I na faixa de 300-

560 nm referente à porção cinamoila da molécula47. Baseando-se nestas informações, 

foi possível associar os espectros no UV destas substâncias à classe dos flavonóis. 

 

5.1.1 Identificação da substância S1 

 

Figura 13 - Estrutura e espectro no UV da miricetina-3-O-α-ramnopiranosídeo (S1). 

 
 

As substâncias S1, S2 e S3 apresentaram padrões de sinais similares nos espectros 

de RMN de 1H, o que sugeriu serem substâncias semelhantes com pequenas 

modificações estruturais. S1 foi então utilizada como base para a subsequente 

identificação de S2 e S3. O espectro de RMN de 1H (Figura 14) de S1 apresentou 

contaminação por etanol como pode ser observado pelo quarteto em 3,6 e o tripleto 

em 1,15 ppm. Este espectro apresentou um simpleto em 6,96 ppm integrando para 2 

hidrogênios, referente aos hidrogênios magneticamente equivalentes do anel B, 

sugerindo um anel tetra-substituído, com oxigenação nas posições 3’, 4’, 5’, bem como 

dois dupletos em 6,37 e 6,21 ppm (J 2,1 Hz), sinais característicos de um anel 

aromático tetra-substituído e apresentando hidrogênios em meta. Foram ainda 

observados um dupleto em 5,32 ppm com constante de acoplamento J 1,2 Hz 

referente ao hidrogênio anomérico da unidade glicosídica, 3 duplos dupletos em 4,23; 

3,82 e 3,54 ppm referentes aos hidrogênios hidroximetínicos do glicosídeo, assim 

como um sinal em 3,30 ppm coalescido com o sinal do solvente. Foi ainda observado 

um dupleto em 0,97 ppm, atribuído ao grupo metila da unidade de ramnose.  
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Os espectros bidimensionais permitiram correlacionar os hidrogênios e carbonos 

ligados direta (HSQC) e indiretamente (a 2 ou 3 ligações, no experimento HMBC), 

assim como os acoplamentos entre hidrogênios (COSY). Através da análise dos 

dados de COSY (Figura 15), observou-se o acoplamento de H6/H8, assim como os 

acoplamentos entre os hidrogênios hidroximetínicos da unidade glicosídica sendo 

possível aferir a ordem exata destes com seus deslocamentos químicos. Os 

experimentos heteronucleares permitiram atribuir os sinais dos carbonos ligados 

diretamente aos hidrogênios (HSQC) (Figura 16) e os carbonos a longa distância (J2 

e J3, via HMBC) (Figura 17), exceto o carbono carbonílico do anel C. 

 

Figura 14 - Espectro de RMN de 1H PRESAT da substância S1 (CD3OD, 300 MHz). 
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Figura 15 - Mapa de contorno COSY da substância S1 (CD3OD, 300 MHz). 

 

 

Figura 16 - Mapa de contorno HSQC da substância S1 (CD3OD, 300 MHz). 
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Figura 17 - Mapa de contorno HMBC da substância S1 (CD3OD, 300 MHz). 

 

 

Através dos dados obtidos dos espectros de RMN, pôde-se identificar S1 como 

a miricetina-3-O-α-ramnopiranosídeo, dados estes que estão de acordo com os 

encontrados na literatura48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Tabela 10 - Dados de RMN de 1H (300 MHz) e RMN de 13C (75 MHz) da substância S1 (CD3OD). 

Posição δH (ppm) 

(multiplicidade; 

J(Hz)) 

δC (ppm) HMBC COSY 

2 - 157,9   

3 - 134,4   

4 - *   

5 - 161,6   

6 6,21 (d; 2,1) 98,4 C-8, C-10, C-5 H-8 

7 - 164,1   

8 6,37 (d; 2,1) 93,3 C-6, C-10, C-9, C-7 H-6 

9 - 156,5   

10 - 104,4   

1’ - 120,1   

2’ 6’ 6,96 (s) 108,1 C-2’, C-6’, C-1’, C-4’, 

C-3’, C-5’, C-2 

 

3’ 5’ - 145,1   

4’ - 136,2   

1’’ 5,32 (d; 1,4) 102,1 C-2’’, C-3 H-2’’ 

2’’ 4,22 (q; 3,4) 70,2  H-3’’ 

3’’ 3,79 (dd; 3,4; 9,6) 70,4  H-4’’ 

4’’ 3,36 (t; 6,2) 71,7  H-5’’ 

5’’ 3,54 (*) 70,6  H-4’’, H-6’’ 

6’’ 0,97 (d; 6,2) 16,1  H-5’’ 

* Não é possível identificar a multiplicidade. 

 

5.1.2 Identificação da substância S2 

 

Figura 18 - Estrutura e espectro no UV da miricetina-3-O-β-glucopiranosídeo (S2). 

 

 

Para a substância S2 foi aplicado o mesmo raciocínio para a determinação 

estrutural da aglicona, que foi também identificada como uma unidade de miricetina 
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(Figura 19), sendo o glicosídeo a subunidade que diferencia as substâncias S1 e S2. 

O espectro de RMN de 1H mostrou um dupleto em 5,34 ppm (J 7,5 Hz), atribuído ao 

hidrogênio anomérico, sugerindo que o glicosídeo em questão seja uma unidade de 

glicose ou galactose. Sabe-se que a glicose na conformação mais estável apresenta 

suas hidroxilas em posição equatorial, e consequentemente seus hidrogênios ocupam 

as posições axiais, provocando acoplamentos 3J maiores, conforme previsto pela 

equação de Karplus49. Baseado nessas informações, juntamente com os 

deslocamentos químicos obtidos por RMN de 13C (Figura 20), pôde-se sugerir que o 

açúcar em questão é uma unidade de glicose, e permitiu a identificação de S2 como 

a miricetina-3-O-β-glucopiranosídeo. Os dados espectroscópicos obtidos para esta 

molécula são condizentes com dados da literatura50 e são mostrados na Tabela 11. 

 

Figura 19 - Espectro de RMN de 1H da substância S2 (DMSO-d6, 300 MHz). 
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Figura 20 - Espectro de RMN de 13C da substância S2 (DMSO-d6, 75 MHz). 

 

 

Tabela 11 - Dados de RMN de 1H (300 MHz) e RMN de 13C (75 MHz) da substância S2 (DMSO-d6). 

Posição δH (ppm) 

(multiplicidade; 

J(Hz)) 

δC (ppm) HMBC COSY 

2 - 156,7   

3 - 134,1   

4 - 177,8   

5 - 161,6   

6 6,19 (d; 2,1) 99,1 C-8, C-10,  H-8 

7 - 164,7   

8 6,37 (d;2,1) 93,8 C-10, C-9, C-7 H-6 

9 - 156,7   

10 - 104,3   

1’ - 120,4   

2’ 6’ 7,20 (s) 108,9 C-2’, C-6’, C-1’, 

C-4’, C-3’, C-5’, 

C-2 

 

3’ 5’ - 145,8   

4’ - 137,1   

5-OH 12,63 (s) - C-6, C-10, C-5  

1’’ 5,34 (d; 7,7) 102,4 C-3 H-2’’ 

2’’ 3,60 (*) 71,6  H-3’’ 

3’’ * 73,7   

4’’ * 68,4   

5’’ * 76,4   

6’’ * 60,5   

* Sinais sobrepostos pelo sinal de água. 
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5.1.3 Identificação da substância S3 

 

Figura 21 - Estrutura e espectro no UV da 4'-metoxi-miricetina-3-O-α-ramnopiranosídeo (S3). 

 

 

A identificação da estrutura de S3 deu-se analogamente à de S1, sendo 

observada a diferença de um simpleto adicional em 3,89 ppm integrando para 3 

hidrogênios, o qual foi atribuído aos hidrogênios de uma metoxila (Figura 22). Foi 

possível aferir a posição exata desta metoxila através do experimento HMBC (Figura 

23), onde observou-se o acoplamento destes hidrogênios a 3J com o sinal para C-4’ 

em 137,5 ppm. 

Após a análise dos dados espectroscópicos juntamente com as informações da 

literatura51, S3 foi identificada como 4’-metoxi-miricetina-3-O-α-ramnopiranosídeo. 
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Figura 22 - Espectro de RMN de 1H PRESAT da substância S3 (CD3OD, 300 MHz). 

 
 

Figura 23 - Mapa de contorno HMBC da substância S3 (CD3OD, 300 MHz). 
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Tabela 12 - Dados de RMN de 1H (300 MHz) e RMN de 13C (75 MHz) da substância S3 (CD3OD). 

Posição δH (ppm) 

(multiplicidade; 

J(Hz)) 

δC (ppm) HMBC 

2 -   

3 -   

4 - 178,2  

5 -   

6 6,22 (d, 2,1) 98,7  

7 -   

8 6,37 (d, 2,1) 93,4  

9 -   

10 -   

1’ -   

2’ 6’ 6,89 (s) 108,4  

3’ -   

4’ - 137,4  

5’ -   

MeO-4’ 3,89 (s) 59,6 C-4’ 

1’’ 5,32 (d; 1,6) 102,5  

2’’ *   

3’’ *   

4’’ *   

5’’ *   

6’’ 0,96 (d; 5,4) 16,3  

* Sinais não observados. 

 

5.1.4 Identificação da substância S4 

 

Figura 24 - Estrutura e espectro no UV da quercetina-3-O-β-glucopiranosídeo (S4). 
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A substância S4 também foi identificada como um flavonol pelo seu espectro 

no UV. Entretanto trata-se de um padrão de substituição diferente para o anel B, 

associado aos dados de RMN de 1H (Figura 25). Foi possível observar dois dupletos 

em 6,18 e 6,37 ppm com J 2,1 Hz, atribuídos a H-6 e H-8 respectivamente. Foram 

ainda observados um dupleto em 6,88 ppm (J 8,5 Hz), atribuído a H-5’, um duplo 

dupleto em 7,60 ppm (J 8,5 Hz e J 2,1 Hz), atribuído a H-6’ e um dupleto em 7,85 ppm, 

J 2,2 Hz, atribuído a H-2’, caracterizando um anel B trissubstituído e orto-dioxigenado. 

O dupleto em 5,13 ppm (J 7,7 Hz) foi atribuído ao hidrogênio anomérico H-1’’ de uma 

unidade glicosídica. Sinais adicionais na região entre 3 e 4 ppm, bem como as 

correlações observadas no experimento de HSQC, confirmaram a presença de uma 

unidade de glicose em S4 (Figura 26). 

 

Figura 25 - Espectro de RMN de 1H da substância S4 (CD3OD, 300 MHz). 
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Figura 26 - Mapa de contorno HSQC da substância S4 (CD3OD, 300 MHz). 

 

 

Tabela 13 - Dados de RMN de 1H (300 MHz) da substância S4 (CD3OD). 

Posição δH (ppm) 

(multiplicidade; J(Hz)) 

δC (ppm) 

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 6,18 (d, 2,1) 98,9 

7 -  

8 6,37 (d, 2,1) 93,6 

9 -  

10 -  

1’ -  

2’ 7,85 (d, 2,2) 116,4 

3’ -  

4’ -  

5’ 6,88 (d, 8,5) 114,8 

6’ 7,60 (dd, 8,5; 2,2) 121,6 

1’’ 5,13 (d, 7,7) 104,0 

2’’-6’’ 3,3-3,9 (m)  
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Os dados acima, bem como sua comparação com os dados obtidos da 

literatura52 permitiram identificar esta substância como quercetina-3-O-β-

glucopiranosídeo. 

 

5.1.5 Identificação da substância S5 

 

Figura 27 - Estrutura e espectro no UV do 3-oxo-α-ionol-β-glucopiranosídeo (S5). 

 

 

A análise dos espectros de RMN de 1H e 13C assim como experimentos 

bidimensionais da substância S5 levaram à identificação do C13-norisopreno 

glicosilado 3-oxo-α-ionol-β-glucopiranosídeo. O espectro no UV desta substância 

apresentou um máximo de absorção em 243 nm que, assim como os dados de RMN, 

são condizentes com os dados da literatura para esta substância53. 

A identificação de S5 incluiu a análise do espectro de RMN de 1H (Figura 28) e 

o experimento de TOCSY 1D com irradiação seletiva em 5,77 ppm (Figura 29), 

mostrando todo o sistema de spins relacionados, que juntamente com os dados 

obtidos por COSY (Figura 30), permitiram realizar as atribuições dos sinais de RMN 

de 1H. O sinal em 5,77 ppm (H-7) mostrou acoplamento com o sinal em 5,60 ppm (H-

8) e J = 15,6 Hz, característico de hidrogênios olefínicos em trans. Outra correlação 

de H-7 foi observada com o sinal para hidrogênio metínico em 2,71 ppm e J 9,4 Hz, 

atribuído a H-6. Este, por sua vez, não apresentou outros acoplamentos, o que sugere 

sua ligação a carbonos quaternários. O sinal para H-8 apresentou também 

acoplamento com o sinal para hidrogênio metínico em 4,49 ppm, que foi atribuído a 

H-9. Este, por sua vez, mostrou acoplamento com o sinal para em 1,30 ppm, atribuído 

a metila H-10. A unidade glicosídica foi identificada como uma glicose através do 

experimento de TOCSY 1D com irradiação seletiva em 4,31 ppm (Figura 31), que 

revelou a presença dos hidrogênios carbinólicos pertencentes ao mesmo sistema de 
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spins e confirmada pelo mapa de contorno de HSQC com os deslocamentos químicos 

típicos de carbono. 

 

Figura 28 - Espectro de RMN de 1H da substância S5 (CD3OD, 600 MHz). 

 

 

Figura 29 - Espectro de RMN TOCSY-1D com irradiação seletiva em 5,77 ppm da substância S5 

(CD3OD, 600 MHz). 
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Figura 30 - Mapa de contorno COSY da substância S5 (CD3OD, 600 MHz). 

 

 

Figura 31 - Espectro de RMN TOCSY-1D com irradiação seletiva em 4,31 ppm da substância S5 

(CD3OD, 600 MHz). 

 

 

O espectro de RMN de 13C (Figura 32) mostrou sinais em 200,8, 124,6 e 164,5, 

atribuídos a um sistema carbonílico α,β-insaturado, além de sinais em 129,8 e 135,5 

para um sistema olefínico. Mostrou ainda sinais para duas metilas sobre C sp3, uma 
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metila sobre C sp2 e uma metila sobre C oxigenado, conforme indicaram suas 

correlações via experimento HSQC (Figura 33). 

 

Figura 32 - Espectro de RMN de 13C da substância S5 (CD3OD, 150 MHz). 

 

 

Figura 33 - Mapa de contorno HSQC da substância S5 (CD3OD, 600 MHz). 
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O experimento HMBC (Figura 34) permitiu confirmar as atribuições realizadas, 

bem como inferir as remanescentes, através da verificação de acoplamentos a 2 ou 3 

ligações. Permitiu também o estabelecimento da ligação entre a aglicona e a unidade 

de glicose entre C-9 e C-1’ através da observação das correlações do hidrogênio 

anomérico H-1’ (4,31 ppm) com C-9 (73,3 ppm), bem como entre o carbono anomérico 

C-1’ (99,7 ppm) e H-9 (4,49 ppm). 

A determinação estrutural da aglicona partiu de C-6, sendo possível atribuir os 

sinais para os carbonos C-1 e C-5 (35,7 e 164,5 ppm), ligados diretamente a C-6, 

baseando-se nos dados de HMBC.  

 

Figura 34 - Mapa de contorno HMBC da substância S5 (CD3OD, 600 MHz). 

 

 

Os sinais para as metilas C-11 e C-12 apresentaram correlações de HMBC 

semelhantes quanto à sua vizinhança, sugerindo sua ligação no mesmo carbono (C-

1), bem como a atribuição do sinal em 46,9 ppm ao carbono metilênico C-2. Os 

hidrogênios H-2α e H-2β foram os únicos que apresentaram correlação no 

experimento HMBC com o sinal em 200,8 ppm, atribuído ao grupo carbonila em C-3. 
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A posição α-carbonílica (C-4) foi atribuída ao carbono metínico em 124,6 ppm (com 

H-4 em 5,91 ppm), ligado diretamente a C-5 por uma ligação dupla, caracterizando o 

sistema C=O α,β-insaturada. Adicionalmente, verificou-se pelo mapa de contorno de 

COSY que H-4 apresenta acoplamento alílico com a metila em 2,00 ppm, sugerindo 

sua ligação a C-5. 

 

Figura 35 - Correlações de HMBC mais relevantes para identificação da estrutura da substância S5. 

 

 

Estudos a respeito da origem de C13-norisoprenoides glicosilados indicaram 

que estas substâncias são derivadas de uma complexa degradação fotoquímica e 

enzimática de carotenoides54. A substância S5 foi identificada anteriormente em várias 

espécies de plantas como framboesa53, tabaco55 e batata56. No entanto, em relação 

ao gênero Garcinia, não há relatos desta classe de substâncias. 
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Tabela 14 - Dados de RMN de 1H (600 MHz) e RMN de 13C (150 MHz) da substância S5 (CD3OD). 

Posição δH (ppm) 

(multiplicidade; 

J(Hz)) 

δC (ppm) HMBC COSY 

1 - 35,7 - - 

2α 2,49 (d; 16,8) 46,9 26,5/35,7/55,4/200,8 2,07 

2β 2,07 (d; 16,7) 46,9 26,5/35,7/55,4/200,8 2,49 

3 - 200,8 - - 

4 5,91 (s) 124,6 22,5/55,4 2,00 

5 - 164,5 - - 

6 2,71 (d; 9,4) 55,4 22,5/26,5/35,7/46,9/1

24,6/129,8/135,5/ 

164,5 

- 

7 5,77 (dd; 9,6; 

15,3) 

129,8 55,4/73,3 5,60/2,71 

8 5,60 (dd, 7,6; 

15,3) 

135,5 55,4 5,77/4,49 

9 4,49 (q; 6,6) 73,3 20,7/99,7/129,8 1,30/5,60 

10 1,30 * 20,7 73,4/135,5 - 

11 1,09 (s) 25,9 26,5/35,7/46,9/55,4 1,05 

12 1,05 (s) 26,5 25,9/35,7/46,9/55,4 1,09 

13 2,00 (d; 1,1) 22,5 55,4/124,8/164,5 5,91 

1’ 4,31 (d; 7,8) 99,7 73,4 3,21 

2’ 3,21 (dd; 7,8; 

9,2) 

73,4 70,2 4,31 

3’ 3,29 (t; 8,8) 76,8 70,2/73,4 - 

4’ 3,26 (t; 8,8) 70,2 76,8 - 

5’ 3,1  76,7 70,2 3,87 

6’α 3,87 (dd; 2,2; 

11,8) 

61,3 - 3,65 

6’β 3,65(dd; 6,2; 

11,8) 

61,3 76,7 3,87/3,16 
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5.1.6 Identificação das substâncias S6, S7, S8 e S9 

 

Figura 36 - Estrutura das substâncias S6-S9. 

 

 

As substâncias S6, S7, S8 e S9 apresentaram a mesma fórmula molecular 

C19H30O7 e espectro no UV com apenas uma banda máxima de absorção em 290 nm. 

Seus espectros de RMN se mostraram bastante semelhantes, com poucos sinais que 

se diferiam, principalmente de 13C, sugerindo se tratar de 2 pares de 

diasteroisômeros (Figura 36). A determinação estrutural destas substâncias foi 

iniciada pela análise dos dados de RMN de S7, que indicaram uma unidade de glicose 

evidenciada pela presença do dupleto em 4,41 ppm e J 7,8 Hz, atribuído ao hidrogênio 

anomérico, dois duplos dupletos em 3,88 e 3,68 ppm (J 11,8; 1,8 e J 11,8; 5,6 Hz), 

atribuídos aos hidrogênios hidroximetilênicos, e dos demais sinais para hidrogênios 

hidroximetínicos entre 3 e 4 ppm (Figura 37). Estes dados foram confirmados pelos 

experimentos HSQC (Figura 38), COSY (Figura 39) e TOCSY 1D com irradiação 

seletiva em 4,41 ppm (Figura 40). Foi também possível observar a correlação destes 

sinais da unidade glicosídica com o carbono C-3’ (75,7 ppm) no mapa de contorno 

HMBC (Figura 42). 
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Figura 37 - Espectro de RMN de 1H PRESAT da substância S7 (CD3OD, 600 MHz). 

 

 

Figura 38 - Mapa de contorno HSQC da substância S7 (CD3OD, 600 MHz). 
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Figura 39 - Mapa de contorno COSY da substância S7 (CD3OD, 600 MHz). 

 

 

Figura 40 - Espectro de RMN TOCSY-1D com irradiação seletiva em 4,41 ppm da substância S7 

(CD3OD, 600 MHz). 
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Figura 41 - Espectro de RMN TOCSY-1D com irradiação seletiva em 5,97 ppm da substância S7 

(CD3OD, 600 MHz). 

 

 

Figura 42 - Mapa de contorno HMBC da substância S7 (CD3OD, 600 MHz). 

 

 

O experimento TOCSY 1D com irradiação seletiva em 5,97 ppm (Figura 41) 

juntamente com o experimento COSY permitiram identificar os hidrogênios 

pertencentes ao mesmo sistema de spins. O triplo dupleto em 5,97 ppm (J 7,2 e 1,3 

Hz, H-1’) apresentou acoplamento com os duplos tripletos em 2,57 e 2,66 ppm (H-2’a 
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e H-2’b), ambos com J 15,9 e 7,2 Hz. Para este mesmo sistema, foi observado o 

acoplamento do H-2’b com o sexteto em 4,01 ppm (J 6,2 Hz), atribuído ao hidrogênio 

H-3’ e também o acoplamento deste com o dupleto em 1,30 ppm (J 6,2 Hz), referente 

a um grupo metila terminal (H-4’). As informações obtidas pela correlação dos 

hidrogênios com carbonos a 2 ou 3 ligações pelo mapa de contorno de HMBC (Figura 

42) corroborou a atribuição dos sinais para hidrogênios e carbonos e também forneceu 

informações a respeito do restante da molécula. 

O dupleto em 1,21 ppm (J 1,6 Hz) foi atribuído a um par de metilas ligadas a 

um mesmo carbono quaternário com sinal em 40,3 ppm (C-5), e apresentou 

correlações com um sinal para carbono sp3 em 52,1 ppm, atribuído a C-6 e um 

carbono sp2 em 143,4 (C-4). Os hidrogênios metilênicos (C-6) acoplam com J 4,4 Hz 

e se correlacionam com um carbono carbonílico em 200,3 ppm (C-1). O dupleto em 

2,29 ppm (J 1,3 Hz) foi atribuído a uma metila ligada a carbono sp2 e sua 

multiplicidade é típica de acoplamento alílico, com H-2. A carbonila compreende um 

sistema α,β-insaturado com os carbonos em 127,7 ppm (C-2) e 158,2 (C-4). O 

hidrogênio com sinal em 5,97 ppm se correlaciona com os carbonos quaternários 

158,2 (C-3) e 40,3 (C-5) e assim é possível inferir a posição exata de todos os 

carbonos e hidrogênios da molécula, levando a identificação de 4 megastigmanas 

glicosiladas cujos dados espectroscópicos são condizentes com os encontrados na 

literatura57. 

 

Figura 43 - Correlações de HMBC mais relevantes para identificação das substâncias S6-S9. 
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Tabela 15 - Dados de RMN de 13C (150 MHz) das substâncias S6, S7, S8 e S9 (CD3OD). 

Posição S6 δC (ppm) S7 δC (ppm) S8 δC (ppm) S9 δC (ppm) 

1 200,3 200,3 200,6 200,4 

2 127,5 127,7 123,8 124,2 

3 158,9 158,2 157,8 157,7 

4 142,0 143,4 141,3 142,2 

5 40,2 40,3 37,6 35,7 

6 52,2 52,2 53,0 53,2 

7 23,5 23,5 21,1 21,2 

8 e 9 26,7 26,6 27,5 27,7 

1’ 129,0 128,2 134,2 133,1 

2’ 37,2 36,5 37,6 36,2 

3’ 74,3 75,7 74,2 75,7 

4’ 18,5 20,5 18,6 20,5 

1’’ 101,0 102,5 100,9 102,5 

2’’ 73,6 73,7 73,5 73,7 

3’’ 76,6 76,5 76,6 76,7 

4’’ 70,4 70,1 70,3 70,1 

5’’ 76,5 76,7 76,4 76,5 

6’’a 61,4 61,3 61,4 61,3 

6’’b 61,4 61,3 61,4 61,3 

 

Os dados de RMN evidenciam tratar-se de dois pares de diasteroisômeros, com 

centros de assimetria na ligação dupla C4-C1’e em C3’. A confirmação da 

estereoquímica da ligação dupla entre os carbonos C-4 e C-1’ se deu por 

experimentos de NOESY 1D. Foi possível observar a correlação do hidrogênio H-1’ 

com os hidrogênios das metilas em 1,17 ppm (C-8 e C-9), confirmando a configuração 

Z para a ligação dupla C4-C1’ das substâncias S6 e S7 (Figura 44). Já para as 

substâncias S8 e S9, foi observada correlação do hidrogênio H-1’ com a metila alílica 

em 2,1 ppm, evidenciando a configuração E para a ligação dupla C4-C1’(Figura 45).  
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Tabela 16 - Dados de RMN de 1H (600 MHz) das substâncias S6, S7, S8 e S9 (CD3OD). 

Posição S6 δH (ppm) 

(multiplicidade; 

J(Hz)) 

S7 δH (ppm) 

(multiplicidade; 

J(Hz)) 

S8 δH (ppm) 

(multiplicidade; 

J(Hz)) 

S9 δH (ppm) 

(multiplicidade; 

J(Hz)) 

1 - - - - 

2 5,88 (sl) 5,92 (sl) 5,87 (s) 5,87 (s) 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 2,28 (s) 2,32 (d; 4,4) 2,33 (d; 1,2) 2,34 (d; 4,1) 

7 2,26 (d; 1,2) 2,29 (d; 1,3) 2,12 (d; 1,0) 2,12 (d; 1,0) 

8 e 9 1,17 (d; 7,0) 1,21 (d; 1,6) 1,29 (d; 2,8) 1,30 (s) 

1’ 5,96 (td; 7,5; 1,0) 5,97 (td; 7,2; 1,2) 6,35 (t; 6,9) 6,31 (t; 7,1) 

2’ 2,65; 2,52 

(dt;15,9; 6,2) 

2,57; 2,66 (dt; 

15,9; 7,2) 

2,68 (m) 2,71 (m) 

3’ 4,02 (sex; 6,2) 4,01 (sex; 6,2) 4,04 (sex; 6,2) 4,00 (sex; 6,2) 

4’ 1,23 (d; 6,2) 1,30 (d; 6,2) 1,25 (d; 6,2) 1,30 (d; 6,2) 

1’’ 4,35 (d; 7,8) 4,41 (d; 7,8) 4,35 (d; 7,8) 4,39 (d; 7,8) 

2’’ 3,15 (dd; 9,5; 7,8) 3,19 (dd; 9,0; 7,8) 3,16 (dd; 9,2; 7,8) 3,17 (dd; 7,8; 8,9) 

3’’ 3,35 (t; 9,4) 3,29 * 3,35 (dd; 9,2; 8,5) 3,34 (dd; 8,9; 2,3) 

4’’ 3,25 * 3,30 * 3,26 (dd; 9,2; 8,5) 3,27 * 

5’’ 3,27 (dd; 5,7; 2,2) 3,63 * 3,27 (dd; 5,8; 2,2) 3,27 * 

6’’a 3,64 (dd; 11,6; 

5,8) 

3,68 (dd; 11,8; 

5,6) 

3,64 (dd; 11,5; 

5,8) 

3,65 (dd; 11,7; 

5,4) 

6’’b 3,88 (dd; 11,6; 

2,0) 

3,88 (dd; 11,8; 

1,8) 

3,88 (dd; 11,5; 

2,2) 

3,86 (dd; 11,7; 

1,6) 

* Multiplicidade não observada. 
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Figura 44 - Espectro de RMN NOESY-1D com irradiação seletiva em 5,96 ppm da substância S6 e S7 

(CD3OD, 600 MHz). 

 

 

Figura 45 - Espectro de RMN NOESY-1D com irradiação seletiva em 6,35 ppm da substância S8 e S9 

(CD3OD, 600 MHz). 
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Os espectros de RMN para a substância S7 obtidos em metanol-d4 em 

15/12/2016 e 02/05/2017 mostraram alteração nos sinais para os hidrogênios H-2 

(5,92 ppm) e H-1’ (5,97 ppm). Estes dados sugerem a interconversao entre os 

diastereômeros, pela observação da intensificação dos sinais em 5,87 e 6,35 ppm, 

como pode ser observado na Figura 46. 

 

Figura 46 - Diferença de intensidade dos sinais dos hidrogênios 1’ e 2 no espectro de RMN de 1H da 

substância S7 devido a interconversão dos isômeros Z em E. 

 

 

Estes 2 centros estereogênicos apresentaram influências nos espectros de 

RMN de 1H destas substâncias modificando seus deslocamentos químicos e também 

as multiplicidades dos hidrogênios próximos a estes centros. Para S6 e S7, para os 

quais foi estabelecida configuração Z, o sinal de H-1’ apresentou-se mais protegido 

(5,97 ppm) (Figura 37) e sua multiplicidade mostrou-se como um tripleto de dupletos, 

ao invés de um duplo duplo dupleto. Isto indica que os hidrogênios metilênicos de H-

2’ estejam orientados de tal forma que seus ângulos diédricos apresentem valores 

muito próximos, tornando-os equivalentes e gerando um tripleto. O desdobramento 

deste tripleto em um tripleto de dupletos com J 1,2 Hz pode ser atribuído ao 

acoplamento a longa distância com o hidrogênio H-2 no sistema conjugado rígido. Os 

hidrogênios diastereotópicos H-2’a e H-2’b de S7 apresentaram-se como duplos 

tripletos com deslocamentos químicos distintos, 2,57 e 2,66 ppm respectivamente, 

com Jgem 15,9 Hz e Jvic 7,2 Hz indicando que os hidrogênios H-1’ e H-3’ apresentam 

os ângulos diédricos similares em relação aos hidrogênios metilênicos. Estas 
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constatações não foram observadas para S8 e S9, que apresentaram a configuração 

E, no qual H-1’ apareceu mais desprotegido (6,31 ppm) na forma de um tripleto, e não 

mais como tripleto de dupletos. Além disso, os hidrogênios metilênicos H-2’ deixaram 

de apresentar multiplicidades bem definidas, e passaram a ser observados como 

multipletos coalecidos. 

Foi possível também observar diferenças nos deslocamentos químicos da 

metila C-4’ no espectro de RMN de 13C. Para as substâncias S6 e S8 o sinal de C-4’ 

é 18,5 ppm, enquanto para as substâncias S7 e S9, o sinal de C-4’ é 20,5 ppm, 

reforçando a influência da disposição espacial dos ligantes no carbono quiral na 

blindagem e desblindagem destes núcleos. 

 

Figura 47 - Sugestão da rota biossintética dos C13-norisoprenoides (S5-S9) 

 

 

A origem biossintética destes diasteroisômeros ainda não foi elucidada, 

entretanto Enzell, em seu trabalho com isoprenoides de tabaco55, sugere que o 3-oxo-

α-ionol seja o precursor de diversos outros C13-norisoprenoides encontrados na 

planta, em que seus derivados são oriundos de oxidações e reduções, provavelmente, 

enzimáticas. 
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5.2 Identificação dos constituintes de GbH por CG-EM 

 

A identificação das substâncias presentes no extrato hexânico GbH de Garcinia 

brasiliensis foi realizada por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massas (Figura 48). Inicialmente foram analisados por comparação os espectros de 

fragmentação por impacto de elétrons com os espectros da literatura e/ou biblioteca 

de espectros NIST (Anexos D-AA). Para obter maior confiabilidade na comparação 

dos espectros, foram utilizados valores acima de 85% similaridade. Após esta etapa, 

foi calculado o índice de retenção para cada uma das bandas cromatográficas tendo 

como referência uma série homóloga de alcanos (C8-C40) no qual o alcano C8 eluiu 

junto com o solvente e o alcano C40 não foi observado nas condições empregadas. O 

índice de retenção foi obtido através da interpolação do tempo de retenção da banda 

de interesse com as bandas imediatamente anterior e posterior da série homóloga de 

alcanos, utilizando a equação de VAN DE DOOL E KRATZ (equação 1) e 

posteriormente comparado com dados encontrados na literatura. 

 

Figura 48 - A: Perfil cromatográfico do extrato GbH obtido por CG-EM; B: Série homóloga de 

hidrocarbonetos C8-C40. 

 

 

Foi possível observar no cromatograma referente ao padrão de 

hidrocarbonetos (Figura 48B), a presença de 2 picos em 25,9 e 28,2 minutos que 

foram atribuídas a contaminações presentes no padrão.  
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A comparação dos espectros de massa e índices de retenção, possibilitaram a 

identificação tentativa de 22 substâncias dentre as 24 observadas no cromatograma 

(Figura 49), sendo que destas 22 substâncias, quatro delas (7, 14, 15 e 20) 

apresentaram algumas diferenças no espectro, o que resultou na identificação apenas 

da classe destes compostos. As substâncias identificadas pertencem a classe dos 

ácidos graxos, álcoois, terpenos, esteroides e um alcano linear (Tabela 16).  

 

Figura 49 - Cromatograma de CG-MS da fração GbH com a indicação das bandas atribuídas às 

substâncias e separado nos tempos de retenção 25 a 49 minutos (A) e 50 a 59 minutos (B). 

 

 

A comparação dos espectros de massas das substâncias presentes no extrato 

GbH com os do banco de dados teve maior relevância na identificação do que os 

índices de retenção. Apesar de em alguns casos, como para os ácidos graxos e a 

maior parte dos álcoois e terpenos lineares, os índices de retenção encontrados na 

literatura serem coerentes com os calculados, em outros casos como, por exemplo, 

para as substâncias 15, 17, 18 e 24 a diferença entre estes dados é bastante elevada, 

discordando dos dados espectrais que apresentaram similaridade próxima de 90%. 

Este fato foi atribuído às diferenças experimentais como o tipo de coluna utilizada 

(fase estacionária, comprimento, diâmetro), rampas de aquecimento da coluna e 

vazão do gás de arraste. 
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Tabela 17 - Proposta de identificação das substâncias presentes no extrato GbH de Garcinia 

brasiliensis por comparação espectral e dos índices de retenção (IR) por CG-EM. 

Número Tr (min) IR calculado IR teórico Substância 

1 28,82 1837 1840 Neofitadieno 

2 29,12 1851 1850 Ácido Mirístico 

3 33,13 2048 2047 Ácido Palmítico 

4 35,62 2181 2181 Fitol 

5 36,81 2247 2247 Ácido Esteárico 

6 44,19 2699 - Alcano linear 

7 46,22 2839 2832 Esqualeno 

8 48,01 2965 3030 Tetracosahexaenol 

9 50,32 3142 3139 Octocosanol 

10 50,68 3170 3156 α-Tocoferol 

11 51,53 3238 3226 Ácido Montânico 

12 52,77 3338 - 1-triacontanol 

13 53,51 3398 3203 Esteroide 

14 53,66 3410 3434 Triterpeno 

15 53,8 3421 3385 β-Amirina 

16 53,99 3435 - - 

17 54,37 3464 3429 α -Amirina 

18 55,22 3526 3057 Noroleanadieno 

19 55,36 3535 - Dotriacontanol 

20 55,73 3560 3465 Esteroide 

21 55,91 3572 3525 Lupenol Acetato 

22 55,67 3556 3108 Ciclolanostanol 

metileno 

23 56,85 3632 - Ácido Oleanólico 

24 57,73 3684 3657 Ácido Ursólico 

 

Estas variações experimentais por muitas vezes dificultam a identificação das 

substâncias principalmente quando não se utiliza detectores espectrais, como no caso 

do detector de ionização de chama. Neste presente trabalho, estas dificuldades foram 

encontradas para a comparação dos índices de retenção dos triterpenos e esteroides 
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pois haviam muitas incongruências em relação ao tipo de coluna utilizada e também 

nas rampas de aquecimento para cada substância, implicando na identificação destas 

substâncias apenas pela comparação espectral. 

Pode-se observar que o extrato apresenta uma rica constituição de substâncias 

pertencentes a diferentes classes, sendo os terpenos os metabólitos majoritários. 

Dentre os triterpenos e esteroides presentes, destaca-se o ácido ursólico, α-amirina e 

seus isômeros de posição ácido oleanólico e β-amirina (Figura 50) como substâncias 

preponderantes deste extrato. Estes triterpenos pentacíclicos são amplamente 

encontrados em plantas e apresentam o esqualeno como seus precursores 

biossintéticos, substância esta que também foi encontrada no extrato GbH (substância 

7), sugerindo que esta planta apresenta a via metabólica dos terpenos bastante ativa. 

 

Figura 50 - Estrutura dos triterpenos pentacíclicos majoritários do extrato GbH. 

 

 

Estudos sobre a biossíntese dos terpenos mostra que a α-Amirina e β-Amirina 

representam intermediários chave dos triterpenos com esqueleto ursano e oleano 

respectivamente, no qual modificações estruturais promovidas enzimaticamente pela 

planta leva à formação de diversos triterpenos pentaciclicos, como por exemplo o 

ácido ursólico e oleanólico58, 59.  

Estas substâncias já foram extensivamente estudadas quanto a suas 

propriedades farmacológicas e apresentaram atividade hepatoprotetora, antifúngica, 

anti-inflamatória, quimiopreventiva, antitumoral, antihiperglicêmico, entre outras60-62. 
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Adicionalmente, foram encontradas na literatura diversas patentes relacionadas, 

principalmente, ao ácido ursólico, além de existir produtos comercializados a base 

deste ácido como suplemento alimentar. Isto demonstra o grande potencial 

farmacológico e comercial que pode ser explorado a partir do extrato hexânico GbH 

da Garcinia brasiliensis. 

 

5.3 Ensaios de Atividade Biológica 

 

Sabendo do potencial quimiopreventivo dos constituintes da G. brasiliensis43, 

foram realizados ensaios de atividade biológica com os extratos da Garcinia 

brasiliensis para avaliar seu potencial citotóxico in vitro frente às linhagens de células 

tumorais PC3 (próstata - humano), HCT-116 (cólon - humano) e SF-295 (glioblastoma 

– humano), revelando um grande potencial citotóxico não específico dos extratos 

butanólico (GbB) e acetato de etila (GbAc), como evidenciado na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Atividade citotóxica dos extratos da Garcinia brasiliensis frente às linhagens PC3, HCT-116 

e SF-295. 

Identificação HCT-116 SD (%) PC-3 SD (%) SF-295 SD 

(%) 

GI% 

(média) 

 GI% 

(média) 

 GI% 

(média) 

 

GbHex 34,0 12,4 31,2 3,4 40,8 3,3 

GbAc 97,3 0,0 96,0 0,7 97,8 0,1 

GbB 91,7 0,9 41,6 54,8 95,4 0,4 

GbAq 28,0 2,1 41,3 4,7 15,9 6,6 

 

Os extratos foram também submetidos ao ensaio de inibição da enzima 

acetilcolinesterase humana (AChE-hu) e de enguia elétrica (AChE-ee). Foi possível 

observar que o extrato aquoso (GbAq) e butanólico (GbB) apresentaram uma 

porcentagem de inibição maior do que a tacrina (Tabela 19), usada como controle 

positivo para o teste, frente à enzima humana, evidenciando forte potencial dos 

constituintes destas frações como agentes anticolinesterásicos. 
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Tabela 19 - Atividade inibitória dos extratos frente à enzima acetilcolinesterase humana (hu) e de 

enguia elétrica (ee). 

Amostras % inibição ICER-

AChE ee 

% inibição 

ICER-AChE hu 

Tacrina* 95,3 83,7 

GbHex 12,85 0,78 

GbAc 70,71 63,78 

GbB 76,33 88,21 

GbAq 56,37 92,30 
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6. Conclusões: 

 

O estudo fitoquímico de Garcinia brasiliensis resultou no isolamento e 

identificação de 9 substâncias da fração butanólica: miricetina-3-O-α-ramnosídeo 

(S1), miricetina-3-O-β-glucopiranosídeo (S2), 4’-metoxi-miricetina-3-O-α-

ramnopiranosídeo (S3) e quercetina-3-O-β-glucopiranosídeo (S4) e cinco C13-

norisopreno glicosilado da classe das megastigmanas, o 3-oxo-α-ionol-β-

glucopiranosídeo (S5), (Z)-4-[3’-β-(glucopiranosil)butilideno]-3,5,5-trimetil-2-

cicloexen-1-ona (S6 e S7) e (E)-4-[3’-β-(glucopiranosil)butilideno]-3,5,5-trimetil-2-

cicloexen-1-ona (S8 e S9). Estes norisoprenoides já foram encontrados em diferentes 

espécies do reino vegetal, mas está sendo descrito pela primeira vez na família 

Clusiaceae. As análises por técnicas hifenadas indicaram ainda a presença de 

substâncias não identificadas nas frações investigadas, sugerindo a necessidade de 

estudos adicionais visando sua identificação bem como o prosseguimento dos ensaios 

para verificação da inibição enzimática e potencial citotóxico das substâncias isoladas 

e identificadas. 

A utilização de técnicas hifenadas com a finalidade de identificação da 

composição do extrato hexânico por desreplicação se mostrou uma ferramenta rápida, 

reprodutível e ambientalmente mais limpa quando comparada a fitoquímica clássica 

empregada no extrato butanólico deste presente trabalho. Foram identificadas 18 

substâncias pertencentes à classe dos álcoois, ácidos graxos, terpenos e esteroides, 

sendo os triterpenos pentacíclicos α- e β- amirina, ácido ursólico e ácido oleanólico, 

os constituintes majoritários deste extrato. Apesar da identificação destas substâncias 

pela comparação dos espectros de fragmentação de massas serem bastante 

confiáveis, com índices de similaridade elevados, a utilização dos índices de retenção 

como confirmação adicional não foi satisfatória pela falta de padronização das 

metodologias encontradas na literatura. 

Os resultados obtidos das atividades citotóxicas dos extratos de Garcinia 

brasiliensis indicaram altas taxas de inibição dos extratos acetato de etila e butanol 

frente às linhagens celulares de tumor de próstata, cólon e glioblastoma humano, 

chegando a mais de 90% de inibição. Já para os testes de inibição da enzima 
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acetilcolinesterase, os extratos mais ativos foram o butanólico e aquoso, 

apresentando inibição enzimática maior do que a Tacrina, utilizada como controle 

positivo. Apesar destes dados serem bastante promissores, eles ainda são 

inconclusivos, já que não foi possível atribuir a atividade observada a um agente 

farmacológico específico ou se esses resultados são oriundos da ação sinérgica das 

substâncias presentes nas frações analisadas. 

Os resultados obtidos neste trabalho contribuem para melhor compreensão da 

fitoquímica da espécie Garcinia brasiliensis assim como justifica o interesse no 

aprofundamento da investigação química e farmacológica acerca desta planta, que 

apresentou potencial destacado em relação à quimiodiversidade e bioatividade, e, 

portanto, contribuição significativa para aumento de valor agregado de produtos 

oriundos da biodiversidade vegetal brasileira. 
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Anexos 

 

Anexo A - Espectro de RMN de 1H da fração F9. 

 

 

Anexo B - Espectro de RMN de 1H da fração F12. 
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Anexo C - Comportamento irregular da fração F6 durante otimização do método cromatográfico de 

gradiente (acima) para isocrático (abaixo). 

 

 

Anexo D - Identificação da substância 1 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo E - Identificação da substância 2 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo F - Identificação da substância 3 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo G - Identificação da substância 4 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo H - Identificação da substância 5 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo I - Identificação da substância 6 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo J - Identificação da substância 7 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo K - Identificação da substância 8 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo L - Identificação da substância 9 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo M - Identificação da substância 10 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo N - Identificação da substância 11 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo O - Identificação da substância 12 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo P - Identificação da substância 13 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo Q - Identificação da substância 14 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo R - Identificação da substância 15 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo S - Espectro da substância 16 por comparação do espectro de massas com dados da biblioteca 

NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo T - Identificação da substância 17 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 



96 

 

Anexo U - Identificação da substância 18 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo V - Identificação da substância 19 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo W - Identificação da substância 20 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo X - Identificação da substância 21 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo Y - Identificação da substância 22 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

Anexo Z - Identificação da substância 23 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 
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Anexo AA - Identificação da substância 24 por comparação do espectro de massas com dados da 

biblioteca NIST 14 pelo software GC/MS solution. 

 

 

 


