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RESUMO 

 

 

FITOQUÍMICA, ATIVIDADES ANTIMICROBIANA E DE INIBIÇÃO 

ENZIMÁTICA DE Erythrina crista-galli (FABACEAE) E Valeriana polystachya 

(CAPRIFOLIACEAE) E OBTENÇÃO DE DERIVADOS DE METABÓLITOS DE 

V. polystachya. 

 

 

 AUTORA: Janaína Medeiros de Ávila 

ORIENTADORA: Ionara I. Dalcol 

 

 

Os distúrbios que acometem o sistema nervoso central e as doenças infecciosas estão entre as 

patologias que afetam a população mundial e crescem cada vez mais. Assim, a busca de 

compostos potencialmente mais eficazes e menos citotóxicos ao organismo humano são uma 

constante na pesquisa científica, buscando-se principalmente na natureza substâncias bioativas 

que possam ser utilizadas na terapêutica de doenças ou que sirvam de protótipos para o 

desenvolvimento de novos medicamentos sintéticos. Nesse contexto, realizou-se um estudo 

fitoquímico e farmacológico com as espécies E. crista-galli (Fabaceae) e V. polystachya 

(Caprifoliaceae), nativas do Bioma Pampa. O potencial farmacológico destas espécies foi 

avaliado através de ensaios de atividades antimicrobiana frente à uma coleção de 

microrganismos patogênicos e de inibição enzimática frente às enzimas acetilcolinesterase 

(AChE) e prolil oligopeptidase (POP). Plantas do gênero Erythrina são grandes produtoras de 

alcaloides eritrínicos e utilizadas na medicina popular para tratar diversas enfermidades, devido 

às suas propriedades sedativas, antidepressivas, anticonvulsivantes e também no tratamento de 

infecções antimicrobianas, entre outras. Um novo (eritratidina N-óxido, 99) e cinco alcaloides 

já conhecidos foram isolados a partir das cascas do caule de E. crista-galli. A ação 

antimicrobiana desta espécie foi atribuída principalmente ao alcaloide erisotrina (15) que inibiu 

o crescimento do fungo C. krusei (CIM de 12,5 µg/ml). 15 e 99 mostraram-se inibidores da 

atividade de POP com percentuais de 77,0 (IC50 89,5 µM) e 50,6%, respectivamente. O gênero 

Valeriana é conhecido por seus efeitos ansiolíticos, sedativos e indutores do sono. O isolamento 

bioguiado pelos ensaios enzimáticos dos extratos e frações preparados das raízes e rizomas de 

V. polystachya resultou em dezoito compostos, três destes inéditos na literatura, sendo os 

iridoides valtral D (102), IIHD-acevaltrato (104) e polistachina A (109). Os resultados de 

inibição enzimática revelaram três inibidores da POP, 102, valtrato (77) e baldrinal (49) com 

IC50 de 5,3, 7,9 e 175,3 µM, respectivamente. Os ensaios de atividade antimicrobiana 

mostraram compostos com significativa ação antimicrobiana (MICs 6,2-25 µg/ml) e 

antifúngica (MICs entre ˂ 1,5-25 µg/ml). Além disso, alguns compostos foram submetidos à 

modificações estruturais, que resultaram na obtenção de dez derivados, os quais foram 

avaliados quanto a ação antimicrobiana e atividade inibitória enzimática frente à AChE e POP. 

Uma comparação de perfil cromatográfico também foi realizado entre as espécies V. 

polystachya e V. officinalis comercial, mostrando que alguns extratos e frações de ambas 

espécies possuem os mesmos constituintes. 
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Atividade antimicrobiana. Acetilcolinesterase. Prolil oligopeptidase.  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

PHYCHOCHEMISTRY, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND ENZYMATIC 

INHIBITION OF Erythrina crista-galli (FABACEAE) AND Valeriana polystachya 

(CAPRIFOLIACEAE) AND OBTAINING METABOLITES DERIVATIVES FROM 

V. polystachya. 
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ADVISOR: Ionara I. Dalcol 

 

 

The disorders that affect the central nervous system and infectious diseases are among the 

pathologies that affect the world's population and grow more and more. Thus, the search for 

compounds that are potentially more effective and less cytotoxic to the human body is a 

constant in scientific research, mainly seeking in the nature bioactive substances that can be 

used in the treatment of diseases or that serve as prototypes for the development of new 

synthetic drugs. In this context, a phytochemical and pharmacological study was carried out 

with the species E. crista-galli (Fabaceae) and V. polystachya (Caprifoliaceae), native to the 

Pampa Biome. The pharmacological potential of these species was evaluated through 

antimicrobial activity tests against a collection of pathogenic microorganisms and enzymatic 

inhibition against the enzymes acetylcholinesterase (AChE) and prolyl oligopeptidase (POP). 

Plants of the genus Erythrina are large producers of erythrin alkaloids and used in folk medicine 

to treat various diseases due to its sedative, antidepressant, anticonvulsant properties and also 

in the treatment of antimicrobial infections, among others. A new (erythratidine N-oxide, 99) 

and five already known alkaloids were isolated from the stem bark of E. crista-galli. The 

antimicrobial action of this species was attributed mainly to the alkaloid erysotrine (15) that 

inhibited the growth of C.krusei fungus (MIC of 12.5 μg/ml). 15 and 99 showed inhibitors of 

POP activity with percentages of 77.0 (IC50 89.5 μM) and 50.6%, respectively. The genus 

Valeriana is known for its anxiolytic, sedative and sleep inducing effects. The bioguided 

isolation by the enzymatic assays of extracts and fractions prepared from the roots and rhizomes 

of V. polystachya, resulted in eighteen compounds, three of them unpublished in the literature, 

being the iridoids valtral D (102), IIHD-acevaltrate (104) and polistachin A (109). Results of 

enzyme inhibition revealed three POP, 102, valtrate (77) and baldrinal (49) inhibitors with IC50 

of 5.3, 7.9 and 175.3 μM, respectively. The antimicrobial activity assays showed compounds 

with significant antimicrobial action (MICs 6.2-25 μg/ml) and antifungal (MICs between ˂ 1.5-

25 μg/ml). In addition, some compounds were submitted to structural modifications, which 

resulted in ten derivatives, which were evaluated for antimicrobial action and enzymatic 

inhibitory activity against AChE and POP. A comparison of the chromatographic profile was 

also carried out between the V. polystachya and commercial V. officinalis species, showing that 

some extracts and fractions of both species have the same constituents. 

 

 

Keywords: Erythrina crista-galli. Alkaloids. Valeriana polystachya. Iridoids. Antimicrobial 

activity. Acetylcholinesterase. Prolyl oligopeptidase. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os produtos naturais (metabólitos secundários), incluindo plantas, animais e minerais 

têm servido como importantes fontes de compostos químicos utilizados para tratar doenças e 

enfermidades humanas desde os tempos mais antigos. Assim, a sabedoria antiga tornou-se a 

base da medicina moderna e continuará como uma fonte essencial de terapêutica e medicina do 

futuro (PATWARDHAN; VAIDYA; CHORGHADE, 2004; LAHLOU, 2013). A 

quimiodiversidade encontrada na natureza tem revelado substâncias de estruturas variadas, com 

propriedades farmacológicas inerentes que se apresentam de forma atraente, como uma fonte 

de novas descobertas na busca de candidatos a fármacos atuais (CORRADO, 2001). 

 As plantas medicinais oferecem menos riscos e efeitos colaterais do que os fármacos 

sintéticos, devido a sua origem natural e também a compatibilidade com a fisiologia do corpo 

humano. Este fato justifica que, embora nos dias de hoje a maioria dos medicamentos 

consumidos sejam de origem sintética, presume-se que pelo menos um terço dessas substâncias 

teve origem vegetal ou tenham sido modificadas depois de extraídas das plantas. (GHASSEMI-

DEHCKORDI et al., 2014; NASRI; SHIRZAD, 2013). 

 Nas últimas décadas tem-se observado um aumento na incidência de doenças que 

envolvem o sistema nervoso central (SNC), dentre elas a doença de Alzheimer (DA), uma 

doença degenerativa sem cura que acomete principalmente a população idosa. A utilização de 

inibidores colinesterásicos (IChEs) como por exemplo, inibidores da enzima acetilcolinesterase 

(IAChE) tem sido uma das estratégias terapêuticas adotadas para aumentar a neurotransmissão 

colinérgica e com isso aliviar alguns sintomas da DA. Além disso, muitas pesquisas científicas 

têm indicado o envolvimento da enzima prolil oligopeptidase (POP) na DA, relacionada 

principalmente à perda de memória, além de outros distúrbios do SNC como depressão, mania 

e esquizofrenia, os quais mostraram pacientes com  variações dos níveis de POP no organismo 

humano (BORES et al., 1996; GRUTZENDLER et al., 2007; HYDE et al., 2013; ORHAN, 

2012; POLGÁR, 2002; SIATKA et al., 2017). Desta forma, as pesquisas na área de produtos 

naturais tem se intensificado buscando-se novos medicamentos com atividade sobre o SNC, já 

que muitas plantas têm demonstrado ser neurologicamente ativas e por vezes mais eficientes 

do que os fármacos disponíveis no mercado (EISSA et al., 2014; GOMES et al., 2009). 

 Outro problema crescente são as doenças infecciosas causadas por bactérias 

multirresistentes, decorrentes do surgimento da resistência destas à antibióticos associada à sua 

propagação e à falta de desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos (ABREU; 
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MCBAIN; SIMÕES, 2012). Além disso, patologias causadas por fungos também têm 

representado um sério transtorno para a saúde humana, com infecções oportunistas de pele e 

em superfícies mucosas que atingem principalmente pacientes imunocomprometidos, 

especialmente em países subtropicais e tropicais em desenvolvimento (PORTILLO et al., 2001; 

DURAIPANDIYAN; IGNACIMUTHU, 2011). Os produtos naturais já demonstraram seu 

efeito como agentes antibacterianos e antifúngicos quando utilizados sozinhos ou como agentes 

sinérgicos em extratos de plantas. Por isso, representam cada vez mais uma fonte de pesquisa 

de novas substâncias medicinais, atuando através de diferentes mecanismos que os antibióticos 

convencionais e, podendo ser utilizados para tratar patologias causadas tanto por bactérias 

resistentes quanto por fungos (ABREU; MCBAIN; SIMÕES, 2012; DURAIPANDIYAN; 

IGNACIMUTHU, 2011). 

 Diante desse contexto, o grupo Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais (NPPN) da 

Universidade Federal de Santa Maria tem realizado estudos fitoquímicos e farmacológicos com 

espécies de plantas endêmicas do estado do Rio Grande do Sul (RS) com o propósito de 

conhecer seus constituintes químicos, bem como suas propriedades biológicas, contribuindo 

assim para a caracterização de tais espécies. Dentre estas, as espécies Erythrina crista-galli L. 

(Fabaceae) e Valeriana polystachya Sm. (Caprifoliaceae), nativas da flora rio-grandense, 

surgem como importantes espécies a serem estudadas, pois são utilizadas para fins medicinais 

tanto no Brasil como na América Latina.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

 Determinar a composição química e avaliar o potencial biológico das espécies Erythrina 

crista-galli e Valeriana polystachya. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - Obter o extrato metanólico a quente (por refluxo) das cascas do caule de E. crista-galli 

e realizar seu fracionamento ácido/base; 

 - Obter os extratos brutos hexânico e etanólico à frio (por maceração) das raízes e 

rizomas da espécie V. polystachya; 

 - Obter o extrato etanólico à quente (por refluxo) das raízes e rizomas de V. polystachya 

e realizar seu fracionamento neutro;  

 - Isolar e identificar os metabólitos secundários presentes nos diferentes extratos e 

frações das espécies E. crista-galli e V. polystachya; 

 - Testar o potencial antimicrobiano das espécies em estudo, através da avaliação das 

atividades antifúngica e antibacteriana frente a bactérias Gram-positivas e Gram-negativas; 

 - Testar o potencial de inibição enzimática frente às enzimas acetilcolinesterase (AChE) 

e prolil oligopeptidase (POP) das espécies em estudo através da avaliação de seus extratos, 

frações e metabólitos isolados; 

 - Realizar modificações estruturais, quando possível, dos compostos isolados em maior 

quantidade;  

 - Testar a ação antimicrobiana e avaliar frente às enzimas alvo do estudo (AChE e POP) 

a atividade dos derivados obtidos mediante modificação estrutural; 

 - Comparar o perfil cromatográfico por CLAE (Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência) das partes subterrâneas da espécie V. polystachya com o perfil cromatográfico da 

espécie V. officinalis comercial, submetendo esta última à mesma metodologia de preparação 

dos extratos e das frações. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 FAMÍLIA FABACEAE, O GÊNERO Erythrina E SUAS ESPÉCIES 

 

 A família Fabaceae também conhecida como Leguminosae possui ampla distribuição 

pelo mundo. É composta por aproximadamente 730 gêneros e mais de 19,400 espécies. Esta 

família divide-se em três subfamílias, dentre elas a subfamília Faboideae (ou Papilionoideae), 

considerada a mais evoluída das leguminosas com muitas espécies florestais nativas, onde se 

destaca o gênero Erythrina (corticeiras ou suínãs) (WOJCIECHOWSKI; LAVIN; 

SANDERSON, 2004; EMBRAPA, 2001). 

 O gênero Erythrina compreende mais de 110 espécies e é amplamente conhecido por 

sua vasta ocorrência nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Em alusão às flores 

vermelhas brilhantes típicas das árvores do gênero, deu-se o nome Erythrina (do grego 

“erythros” que significa vermelho), composto por mais de 130 espécies de “árvores corais” que 

têm sido amplamente estudadas (ARAÚJO-JÚNIOR, 2012; SCHLEIER; QUIRINO; RAHME, 

2016). Na América do Sul, as espécies deste gênero são encontradas em países como Argentina, 

Bolívia, Paraguai, Guiana Francesa, Colômbia, Peru e Brasil. Oito espécies de Erythrina 

ocorrem no Brasil, distribuídas pelos biomas brasileiros, sendo elas: E. mulungu, E. velutina, 

E. crista-galli, E. poeppigiana, E. fusca, E. falcata, E. speciosa e E. verna (ARAÚJO-JÚNIOR 

et al., 2012). 

 Na medicina popular, plantas deste gênero têm sido utilizadas como sedativas, 

antidepressivas, ansiolíticas, anticonvulsivantes e também no tratamento de insônia, febre da 

malária, distúrbios do sistema nervoso central, asma, bronquite, hepatite e infecções 

microbianas (FAGGION et al., 2011; KONE et al., 2011; TANAKA et al., 2011; AKTER  et 

al., 2016; LIMA et al., 2016; MOHANTA et al., 2017). 

  

3.1.1 Erythrina crista-galli L. 

 

 A espécie E. crista-galli L. é uma árvore de tamanho médio (Figura 1), encontrada em 

vários países da América Latina. É nativa do bioma Pampa (Sul do Brasil) e utilizada para fins 

ornamentais e medicinais. Popularmente é conhecida como “corticeira”, “corticeira-do-

banhado”, “crista de galo” ou ainda “eritrina” (COSTA; MORAIS, 2008; GRATIERI-

SOSSELLA, A.; PETRY, C.; NIENOW, 2008).  
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Figura 1- Espécie Erythrina crista-galli L. (Fabaceae) e casca do tronco. 

 
Fonte: próprio autor. 

  

 Na medicina popular, as cascas de E.crista-galli L. têm sido utilizadas no tratamento de 

reumatismo, hepatite, sedação e indução de sono ou estado hipnótico. Extratos de sementes de 

E. crista-galli já demonstraram efeitos sedativos, laxativos e diuréticos (MAIER et al., 1999). 

As análises fitoquímicas desta planta revelaram a presença de alcaloides eritrínicos e 

benzilisoquinolínicos, isoflavonas e pterocarpanos (OSAWA et al., 2010).  

  

3.1.2 Composição química e atividades farmacológicas do gênero Erythrina 

 

 Estudos fitoquímicos de espécies de gênero Erythrina demonstraram que estas plantas 

são constituídas por uma grande variedade de metabólitos secundários com diversas 

propriedades farmacológicas como alcaloides, flavonoides (isoflavonas, flavanonas, 

pterocarpanos e isoflavanonas) e triterpenos (SARRAGIOTTO; FILHO; MARSAIOLI, 1981; 

NKENGFACK et al., 1997; CHACHA; BOJASE-MOLETA; MAJINDA, 2005). 

 

3.1.2.1 Alcaloides 

 

 Espécies do gênero Erythrina são conhecidas pela produção significativa de alcaloides. 

Estudos realizados entre 1930 e 1940, relatando a atividade de extratos de sementes que 

continham alcaloides com ação capaz de causar bloqueio neuromuscular despertaram o 

interesse nesses compostos e, a partir daí muitos alcaloides foram isolados de diferentes 

espécies de Erythrina (SÓTO-HERNANDEZ et al., 2012).  
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 “Alcaloides eritrínicos” foram assim designados devido a sua estrutura química, 

caracterizada pelo seu esqueleto único espiroamínico tetracíclico.  Alguns grupos foram criados 

para classificar estas estruturas alcaloídicas, de acordo com suas similaridades estruturais 

químicas. Por conveniência, os alcaloides eritrínicos foram divididos em: 1,6-dieno e Δ1(6)-

alqueno (Figura 2) (DYKE; QUESSY, 1981; SÓTO-HERNANDEZ et al., 2012). 

 

Figura 2- Estruturas básicas e sistema de numeração para alcaloides do tipo Erythrina. 

 
Fonte: adaptado de Dyke e Quessy (1981). 

 

 A revisão de literatura publicada por Amer, Shamma e Freyer (1991) mostrou uma 

listagem de mais de noventa estruturas de alcaloides tetracíclicos obtidos de plantas do gênero 

Erythrina e Cocculus, este último da família Menispermaceae que produz alcaloides muito 

semelhantes aos produzidos por Erythrina spp., somente diferindo no padrão de oxigenação do 

anel A. Eritarbina (1), erisotramidina (2), eritravina (3), eritrartina (4), eritrascina (5) e 

erisotrina N-óxido (6) são alguns alcaloides diênicos descritos por Amer, Shamma e Freyer 

(1991), enquanto que entre os alcaloides alquênicos tem-se eritratidinona (7), erisotina (8), 

erisopitina (9), 11-metoxieritratidina (10), conforme é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3- Exemplos de alcaloides diênicos e monoênicos isolados de plantas do gênero 

Erythrina e Cocculus. 

 

 

 
Fonte: (AMER; SHAMMA; FREYER, 1991). 

 

 Muitos trabalhos vêm sendo publicados relatando novas estruturas químicas 

alcaloídicas, com diversificadas atividades farmacológicas, de diferentes espécies de Erythrina 

(Figura 4), como o isolamento de alcaloides com ação antioxidante de E. lysistemon da 

Botswana, erisodina (11) e 11α- hidroxierisodina (12) (JUMA; MAJINDA, 2004). Da espécie 

E. mulungu do Brasil, os alcaloides isolados eritravina (3), 11α-hidroxieritravina (13) e α-

hidroxierisotrina (14) exibiram efeitos ansiolíticos (FLAUSINO et al., 2007). 
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Figura 4- Alcaloides eritrínicos com efeitos antioxidantes e ansiolíticos. 

 
Fonte: (JUMA; MAJINDA, 2004; FLAUSINO et al., 2007). 

 

 Em 2009, Ozawa et al. estudando alguns alcaloides da espécie E. velutina (Figura 5), 

como erisotrina (15), eritralina (16), erisodina (17), erisovina (18), glicoerisodina (19) e 8-

oxoeritralina (20) verificaram um grande potencial citotóxico por parte destes alcaloides frente 

às células Jurcat (linhagem de células derivadas de células leucêmicas), principalmente quando 

combinadas com o TRAIL (cofator indutor seletivo de apoptose). Os compostos 16, 17 e 18 

mostraram-se citotóxicos e ao serem combinados com o TRAIL aumentaram ainda mais seus 

efeitos. Os alcaloides que isoladamente não apresentaram nenhuma toxicidade, ao serem 

combinados com o indutor de apoptose demonstraram expressiva toxicidade frente às células 

cancerígenas em estudo, sendo sugerido pelos autores um sinergismo entre os compostos da 

planta e o TRAIL. 

 

Figura 5- Alcaloides de E. velutina. 

 
Fonte: (OZAWA et al., 2009). 

 

 Alcaloides inibidores de apetite foram isolados de E. latíssima por Cornelius et al. 

(2009), dentre os quais, erisotrina (15), erisotramidina (2), eritralina (16), 8-oxoeritralina (20), 

11-metoxi-10-oxoerisotramidina (21), 10,11-di-dioxoerisotramidina (22) (Figura 6). 
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Figura 6- Alcaloides inibidores de apetite de E. latíssima. 

 
Fonte: (CORNELIUS et al., 2009). 

 

 Das cascas do caule da espécie E. crista-galli coletada no estado de São Paulo (Brasil), 

Osawa et al. (2010), relataram o isolamento de dois novos alcaloides, cristianinas A (23) e B 

(24) juntamente com outros dez alcaloides eritrínicos e um alcaloide indólico já conhecidos da 

literatura, sendo eles: eritratina (25), cristamidina (26), erisovina (18), erisotrina (15), eritralina 

(16), 8-oxoeritralina (20), eritrinina (27), 8-oxoeritrinina (28), eritratidina (29), epieritratidina 

(30) e hipaforina (31) (Figura 7). Os compostos 16, 27 e 31 demonstraram atividade inibitória 

frente ao lipopolissacarídeo (LPS)-induzido na produção de óxido nítrico (NO), principalmente 

o alcaloide 16. Como o excesso de produção de NO está associado com o estresse oxidativo e 

com a fisiopatologia de várias doenças (reumatismo, diabetes, doenças cardiovasculares e 

doenças crônicas inflamatórias), foi sugerido que o composto 16, melhor resultado do ensaio, 

poderia desempenhar algum papel no tratamento de doenças inflamatórias (reumatismo e 

hepatite) em prescrições que contêm essa planta medicinal. 
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Figura 7- Alcaloides isolados a partir das cascas de E. crista-galli. 

 
Fonte: (OSAWA et al., 2010). 

 

 Recentemente, três novos alcaloides, nomeados cristaninas C (32), D (33) e E (34) foram 

isolados das sementes de E. crista-galli, conforme  Wang et al. (2018) juntamente com onze 

alcaloides já conhecidos do gênero e alguns da própria espécie (Figura 8). 

 

Figura 8- Alcaloides obtidos das sementes de E. crista-galli. 

 

Fonte: (WANG et al., 2018). 

 



34 
 

3.1.2.1.1 Biossíntese dos alcaloides eritrínicos 

  

 Para esclarecer a rota biossintética dos alcaloides eritrínicos que apresentava algumas 

contradições, Maier et al. (1999) realizou novos estudos, utilizando o tecido da parede de frutos 

de E. crista-galli, principal local identificado de produção de alcaloides, para a aplicação de 

radioatividade e marcagem isotópica com 13C. Seus resultados mostraram que (S)-

norprotosinomenina, composto sugerido por outros autores como principal precursor dos 

alcaloides eritrínicos, não foi incorporado nos alcaloides de Erythrina, enquanto que (S)-

coclaurina e (S)-norreticulina foram metabolizados em eritralina (16) e eritrinina (27), 

respectivamente, sugerindo uma via coclaurina-norreticulina na formação de alcaloides de 

Erythrina. Assim, Maier propôs (S)-norreticulina como o principal precursor comprometido na 

biossíntese dos alcaloides eritrínicos, sendo sua rota biossintética mostrada no Esquema 1. 

 

Esquema 1- Rota biossintética sugerida para a formação de alcaloides eritrínicos. 

 
Fonte: adaptado de Maier et al. (1999). 

 



35 
 

3.1.3.2 Flavonoides e outros compostos 

 

 Investigações fitoquímicas do gênero Erythrina mostraram que, além de alcaloides, 

essas plantas também são ricas em flavonoides, classe de metabólitos secundários com grande 

diversidade estrutural. Flavanonas, isoflavonas preniladas e pterocarpanos estão entre os grupos 

de flavonoides encontrados nessas plantas (NKENGFACK et al., 1994, 1997;  INNOK et al., 

2010). Alguns desses compostos têm demonstrado atividade antimicrobiana. Para uma maior 

compreensão dos demais metabólitos secundários encontrados em espécies de Erythrina, em 

2013, Ávila apresentou uma revisão aprofundada do gênero, descrevendo também o isolamento 

dos metabólitos 15, 30, estigmasterol (35) e lupeol (36) a partir das cascas do caule de E. crista-

galli (Figura 9), além de relatar uma variedade de estruturas químicas do gênero Erythrina bem 

como suas atividades farmacológicas encontradas na literatura. 

 

Figura 9- Outros metabólitos isolados de E. crista-galli. 

 

Fonte: (ÁVILA, 2013). 

   

3.2 FAMÍLIA CAPRIFOLIACEAE (VALERIANACEAE), O GÊNERO Valeriana E SUAS 

ESPÉCIES 

 

 A família Valerianaceae foi incorporada à família Caprifoliaceae e embora tenha 

ocorrido essa junção, é comum serem abordadas em separado mas ambas estão estritamente 

relacionadas. Valerianaceae é formada por aproximadamente cerca de 10 gêneros e mais de 400 

espécies. Valeriana é o maior gênero desta família contendo cerca de 200 espécies distribuídas 

pela Europa, Ásia e América (ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP, 2009; 

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 2010). No Brasil, são encontradas 17 espécies, das quais 
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12 ocorrem no RS: V. bornmuelleri, V. chamaedryfolia, V. catharinensis, V. eupatoria, V. 

glechomifolia, V. eichleriana, V. reitzania, V. salicarifolia, V. scandens, V. tajuvensis, V. ullei 

e V. polystachya (RUSSOWSKI, 2007). 

 Os primeiros registros de utilização fitoterápica de Valeriana spp. foram  descritos por 

gregos e romanos na Antiguidade, com o uso de raízes secas da espécie V. officinalis para 

sedação. Desde então, esta espécie passou a ser utilizada como erva medicinal e 

fitomedicamento devido a seu efeito sedativo, ansiolítico e indutor do sono, enquanto outras 

espécies da família Valerianaceae passaram a ser utilizadas na medicina tradicional  Chinesa e 

Indiana Ayurvédica (PATOCKA; JAKL, 2010) 

 As partes subterrâneas de muitas espécies de Valeriana são empregadas na preparação 

de fitoterápicos por diferentes culturas na medicina tradicional e também para cuidados 

tradicionais de saúde animal, além de serem vendidas como suplemento alimentar nos Estados 

Unidos (HOUGHTON, 1999; LANS et al., 2007; PATOCKA; JAKL, 2010). Algumas espécies 

como V. officinalis nativa da Europa e V. jatamansi Jones (sin. V. wallichii DC) são muito 

populares, de alto valor médico e econômico, sendo utilizadas como sedativo, ansiolítico, 

indutor do sono, diurético e para o tratamento de distúrbios gastrointestinais e de pele, 

enxaqueca, cãibras e dores reumáticas (PATOCKA; JAKL, 2010; CHEN et al., 2015) 

 Em nosso país, toda matéria-prima à base de Valeriana (V. officinalis) para a produção 

de fitoterápicos é importada. Valmane® e Valeriane® são exemplos de medicamentos 

comercializados à base de Valeriana. Alguns fitoterápicos em associação com outras plantas 

medicinais também são encontrados como Remilev® em associação com Humulus e Sedantol® 

associado a erva de melissa e maracujá. Todos apresentam em sua composição extratos secos 

de raízes de V. officinalis padronizados em relação aos ácidos valerênicos, com indicação para 

distúrbios do sono, sedativo, calmante, tensão e estresse (RUSSOWSKI, 2007).      

  

3.2.1 Composição química e atividades farmacológicas do gênero Valeriana  

  

 Estudos fitoquímicos de Valeriana spp. relatam os óleos essenciais (sesquiterpenos), o 

ácido valerênico e seus derivados, juntamente com os iridoides (valepotriatos) como seus 

principais constituintes, que se acumulam principalmente nos rizomas e nas raízes (WANG et 

al., 2010a). Flavonoides, alcaloides, aminoácidos e lignanas são outras classes de metabólitos 

secundários já relatados destas espécies (uma revisão completa é encontrada em CHEN et al., 

2015). 
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 Valepotriatos são produtos naturais pertencentes a classe dos iridoides que, são 

compostos monoterpênicos formados de anéis bicíclicos ciclopentano-c-pirano não glicosilados 

(EL-NAGGAR; BEAL, 1980). Em 1966, Thies e Funke, relataram o isolamento e identificação 

estrutural de iridoides recém descobertos da espécie V. wallichii, os quais foram chamados de 

“valepotriatos”, uma abreviação conveniente para a designação valeriana-epóxi-triéteres 

(THIES, 1966; THIES; FUNKE, 1966). Estes compostos diferem entre si pelos grupos ligados 

aos carbonos oxigenados C-1, C-7 e C-11 do núcleo iridoide principal (Figura 10), que também 

podem apresentar ou não, um grupo epóxido nos carbonos C-8 e C-10 (BOS, WOERDENBAG, 

PRAS, 2002). 

 

Figura 10- Substituintes da cadeira lateral encontrados em valepotriatos. 

 

Fonte: adaptado de Bos, Woerdenbag e Pras (2002). 

 

 De acordo com sua estrutura química, os valepotriatos podem ser classificados em 

diênicos (Figura 11a), monoênicos (Figura 11b), valtrato-hidrinas (Figura 11c) e desoxi 

monoênicos (Figura 11d). Existe ainda uma série de outros valepotriatos que não se enquadram 

em nenhuma das classificações citadas, devido à variação dos substituintes das cadeias laterais 

do núcleo iridoide (Figura 11e). Na Figura 11 também são mostrados alguns exemplos de 
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estruturas de valepotriatos baseados nessa classificação (BOS; WOERDENBAG; PRAS, 

2002). 

   

Figura 11- Núcleos iridoides dos valepotriatos: (a)- dienos; (b)- monoenos; (c)- valtrato-

hidrinas; (d)- desoxi monoenos; (e)- sem classificação. 

 

 
Fonte: (BOS; WOERDENBAG; PRAS, 2002). 

 

 Os valepotriatos diênicos são compostos quimicamente instáveis, pois são termolábeis 

e se decompõem facilmente sob condições ácidas ou básicas, calor, luz, sílica gel ou alumina 

em CCs e diferentes solventes. Diferente das substâncias de que se originam, os produtos de 

decomposição dos valepotriatos apresentam coloração amarela intensa e foram nomeados 

genericamente como “baldrinais”, cujas estruturas químicas dos mais conhecidos são mostradas 

na Figura 12 (BOS; WOERDENBAG; PRAS, 2002; LIN et al., 2015a). Os baldrinais são 

compostos muito reativos, podendo inclusive formar polímeros e outros produtos ainda 

desconhecidos (BOS; WOERDENBAG; PRAS 2002). 
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Figura 12- Estrutura química de alguns Baldrinais. 

 
Fonte: (BOS; WOERDENBAG; PRAS, 2002). 

 

 Desde a descoberta da instabilidade de alguns valepotriatos, estudos foram realizados 

buscando-se comprovar as condições que favorecem a degradação, possíveis mecanismos 

reacionais que expliquem este fato, bem como diferentes formas de manipulação e estocagem 

de valepotriatos com a finalidade de evitar a sua decomposição e ainda, a influência dos 

produtos de degradação na atividade farmacológica de seus compostos precursores (BOS et al., 

1996; WANG et al., 2014a, 2015, 2017). Alguns estudos mostraram que o armazenamento em 

metanol anidro a 20 °C mantém valepotriatos diênicos relativamente estáveis, entretanto 

quando dissolvidos em solução hidroalcoólicas, mantidas sob temperatura ambiente, se 

decompõem 90% em questão de semanas (BOS, et al., 1996; MÜLLER et al., 2011). 

 Os valepotriatos constituem o mais importante grupo químico presente em plantas da 

família Valerianaceae com uma série de atividades farmacológicas conhecidas, dentre as quais 

citam-se a diminuição da agressividade, efeitos anticonvulsivantes, potencialização da anestesia 

induzida por hexobarbital, aumento do tempo de sono induzido por barbitúricos, redução da 

atividade locomotora e efeitos sedativos dose-dependentes (BOS; WOERDENBAG; PRAS 

2002; PASSOS et al., 2009). Além disso, se verificou que tanto o extrato de Valeriana spp. 

como uma mistura de valepotriatos atenuaram os sintomas provocados pela síndrome de 

abstinência de benzodiazepínicos, não apresentando efeitos tóxicos relevantes. Tais resultados 

em conjunto com outros trabalhos sugerem que os efeitos dos valepotriatos sobre o SNC são 

decorrentes da sua atuação sobre a neurotransmissão GABAérgica (PASSOS et al., 2009; 

POYARES et al., 2002). 

 Estudos das últimas décadas de extratos e frações ricas em valepotriatos com efeitos 

sedativos, antidepressivos e com ação sobre a hepatocarcinogênese em ensaios in vivo também 

foram publicados (MAURMANN et al., 2011; SUBHAN et al., 2010; KAKEHASHI et al., 

2014). 

 Além dos extratos, as pesquisas científicas também evidenciam os metabólitos isolados 

dessas plantas à procura de compostos bioativos que respondam às atividades demonstradas 
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pelos extratos. O ácido valerênico (52) e seus derivados, o ácido hidroxivalerênico (53) e o 

ácido acetoxivalerênico (54) (Figura 13) são algumas das substâncias encontradas em V. 

officinalis que, juntamente com os valepotriatos contribuem para o efeito sedativo desta planta 

(BOS et al., 1996). 

 

Figura 13- Ácido valerênico (52) e seus derivados. 

 
Fonte: (BOS; WOERDENBAG; PRAS, 2002). 

 

 Trabalhos realizados com a espécie V. jatamansi, coletada na China, revelaram 

compostos com atividade citotóxicas, como os acilados iridoides jatamanvaltratos F (55) e G 

(56) e valepotriatos já conhecidos como didrovaltrato acetoxidrina (57) isolados de por Lin et 

al. (2009) e alguns valepotriatos clorados de Lin et al. (2013) como clorovaltratos K (58), M 

(59) e rupesina B (60). Outros compostos clorados sem atividade citotóxica também foram 

isolados, mostrando a grande variedade estrutural dos valepotriatos ao redor de seu núcleo 

iridoide. Clorovaltratos A (61), B (62) e C (63) são alguns exemplos (LIN et al., 2013). Na 

Figura 14 são apresentadas essas substâncias. 

 

Figura 14- Exemplos de diferentes iridoides isolados de V. jatamansi. 

 
Fonte: (LIN et al., 2009; 2013). 
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 Em 2013, Li et al. reportaram o isolamento e a identificação estrutural de três novos 

iridoides, jatamaninas N (64), O (65) e P (66) e alguns iridoides já conhecidos, volvaltrato (67), 

jatamanina G (68) e (1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-hidroxi-1-metoxi-Δ4,11-diironepetano 

(69) (Figura 15). 

 

Figura 15- Alguns iridoides isolados das raízes de V. jatamansi. 

Fonte: (LI et al., 2013). 

 

 Valeneomerinas A-D, dentre as quais Valeneomerina D (70), com significantes efeitos 

neuroprotetores foram obtidos das raízes de V. officinalis var. latifolia (HAN et al., 2014), 

enquanto que das partes subterrâneas de V. amurenis, várias substâncias com propriedades de 

sedação, dentre elas, o cariofilano derivado cariofilenol A (71) e o sesquiterpeno volvalerenal 

D (72) (WU et al., 2014), mostrados na Figura 16. 

 

Figura 16- Alguns compostos isolados de espécies de Valeriana. 

 
Fonte: (HAN et al.; 2014; WU et al., 2014). 
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 Jatamanvaltratos P (73), X (74), Y (75) e nardostachina (76) são valepotriatos com ação 

citotóxica frente à células de câncer de próstata metástico, conforme publicaram Lin et al. 

(2015b) (Figura 17).  

 

Figura 17- Valepotriatos com ação citotóxica. 

 
Fonte: (LIN et al., 2015b). 

 

 Ainda em 2015a, de acordo com Lin et al., foram isolados e identificados além dos  

baldrinais 49 e 50, três novos compostos nomeados valtral A (74), valtral B (75) e valtral C 

(76) que exibiram alto potencial citotóxico frente a adenocarcinoma de pulmão (A549), câncer 

de próstata metastático (PC-3M), câncer de cólon (HCT-8) e linhas celulares de hepatoma 

(Bel7402) (Figura 18). Estudos sobre a origem destes compostos no mesmo trabalho 

comprovaram que os valtrais (A-C) são produtos da decomposição do valepotriato do tipo dieno 

valtrato (77). Um mecanismo de degradação de valepotriatos foi proposta por Lin et al. (2015a) 

e é mostrada no Esquema 2. 

 

Figura 18- Estrutura de novos produtos de degradação do valtrato (77).  

 
Fonte: (LIN et al., 2015a). 
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Esquema 2- Mecanismo de degradação proposto para a obtenção de valtrais A-C a partir de 

valepotriatos. 

 
Fonte: reproduzido de Lin et al. (2015a). 

  

 Mesmo com todos os estudos já realizados sobre as propriedades farmacológicas das 

plantas do gênero Valeriana, ainda existem muitas dúvidas sobre o(s) responsável(is) pela 

bioatividade, sendo ora atribuída aos valepotriatos, ora aos sesquiterpenos e ora ao ácido 

isovalérico. Desta forma, acredita-se que todos os constituintes ativos podem estar atuando 

fisiologicamente de forma sinérgica, produzindo assim uma resposta clínica (PATOCKA; 

JAKL, 2010). 

 Outros compostos e suas atividades farmacológicas serão mostrados e discutidos ao 

longo deste trabalho de acordo com as substâncias que foram isoladas na espécie estudada 

(Seção 5; item 5.2.3). 

 

3.2.1.1 Biossíntese de iridoides 

 

 Gross (1970 apud BACKLUND; MORITZ, 1998) e Jensen et al. (1975, 1991 apud 

BACKLUND; MORITZ, 1998) propuseram que a rota biossintética principal de valepotriatos 

segue a via do mevalonato. Entretanto, existem propostas de outras vias adicionais, como 

demonstrado no esquema geral apresentado por Backlund e Moritz em 1998 (Esquema 3). 
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Esquema 3- Vias biossintéticas sugeridas para iridoides, especialmente valepotriatos.  

 
Fonte: reproduzido de Backlund e Moritz (1998). 
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3.2.2 Valeriana polystachya Sm. 

 

 A espécie V. polystachya Sm. (Caprifoliaceae) do gênero Valeriana (Figura 19) é uma 

erva anual e perene, nativa do Sul do Brasil (RS) com registros de ocorrência na Argentina e 

Alto Uruguai. V. glomerulosa Briq. e V. kurtziana B. são outras sinonímias desta espécie 

(FLORA ARGENTINA).  

 

Figura 19- Espécie Valeriana. polystachya Sm. (Valerianaceae) e partes subterrâneas. 

 
Fonte: próprio autor. 

  

 No Brasil V. polystachya é utilizada na composição de florais que são comercializados 

como fitoterápicos. Sua composição química foi pouco estudada até o momento, sendo que o 

único trabalho encontrado na literatura foi uma análise e identificação por CLAE, da 

composição de valepotriatos em espécies de Valeriana nativas do RS. V. polystachya mostrou 

a presença dos metabólitos acevaltrato (78), DIA-valtrato (79), valtrato (77), 1-β-acevaltrato 

(80), didrovaltrato (81) (Figura 20), dos quais 77 e 81 estavam em maior quantidade nas raízes 

(SILVA; RECH; VON POSER, 2009; ALONSO et al., 2009). 
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Figura 20- Valepotriatos identificados na espécie V. polystachya. 

 

Fonte: (SILVA; RECH ; VON POSER, 2009). 

 

3.3 ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS 

 

 Neste item serão discutidos os principais aspectos referentes às atividades 

farmacológicas abordadas no decorrer da presente Tese: atividades antimicrobiana e de inibição 

das enzimas AChE e POP. 

 

3.3.1 Atividade antimicrobiana 

 

 Uma variedade de microrganismos patogênicos está presente no ecossistema, 

espalhando inúmeras doenças infecciosas que afetam a saúde humana com gravidade variável, 

inclusive com risco de morte (KASHYAP; TULI; SHARMA, 2016). A evolução biológica 

contínua dos microrganismos e o desenvolvimento de resistência dos mesmos por mutações 

genéticas e herança de gene entre os patógenos, têm aumentado nas últimas décadas o número 

de infecções por microrganismos multirresistentes a antibióticos e germicidas, constituindo-se 

em um sério problema de saúde pública no mundo (ABHISHIKTHA et al., 2015). 

 Segundo relatórios da Organização Mundial da Saúde, dos anos de 2014 e 2015, as 

bactérias resistentes constituem uma ameaça global, consideradas um dos três maiores 

problemas de saúde pública mundial, podendo ocasionar a morte de mais de 10 milhoes de 

pessoas até 2050 pelas doenças que causam (WHO, 2014, 2015). 

 Microrganismos oportunistas são, em sua maioria, os principais causadores de doenças 

infecciosas. Em seu habitat natural, um patógeno oportunista geralmente é inofensivo, mas em 
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indivíduos que se encontram debilitados ou traumatizados, pode se tornar patogênico. Pacientes 

em tratamento de câncer, recém transplantados e portadores da SIDA (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) são organismos que apresentam fragilidade em seu sistema 

imunológico e assim, estão suscetíveis a ação patogênica dos microrganismos oportunistas 

(GARCÍA et al., 2006; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

 Estes fatores, somados à resistência aos antibióticos e a toxicidade que este tipo de 

medicação apresenta, têm direcionado as pesquisas à procura de substâncias antimicrobianas 

mais eficientes em sua ação. Compostos bioativos que ocorrem na natureza podem ser uma 

ferramenta promissora na resolução destas questões, seja em uma maior atividade 

antimicrobiana e/ou na diminuição dos efeitos colaterais dos antibióticos (KASHYAP; TULI; 

SHARMA, 2016). 

 

3.3.1.1 Microrganismos patogênicos  

 

 O grande e diverso grupo ao qual pertencem os microrganismos inclui bactérias, fungos, 

leveduras, vírus e protozoários. São seres microscópicos que existem em células isoladas ou em 

aglomerados e convivem intimamente com os seres humanos (CARROLL; BUTEL; MORSE, 

2005). 

 As bactérias Gram-negativas são formadas por uma fina parede celular de 

peptidoglicano, envolta por uma membrana externa contendo principalmente lipopolissacarídeo 

(LPS), enquanto que as bactérias Gram-positivas não têm uma membrana externa, mas são 

envolvidas por camadas de peptidoglicano muitas vezes mais espessas do que as encontradas 

nas Gram-negativas, mas em maior quantidade (SILHAVY; KAHNE; WALKER, 2010). 

Devido à existência da membrana externa, que constitui uma barreira extra a ser atravessada 

pelos compostos antimicrobianos nos organismos Gram-negativos, estes, são mais difíceis de 

destruir que os Gram-positivos (ZIEMSKA; RAJNISZ; SOLECKA, 2013). A Tabela 1 exibe 

os habitats naturais de alguns microrganismos oportunistas patogênicos, bem como as 

enfermidades às quais são relacionados como causadores.   
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Tabela 1- Microrganismos patogênicos, seus habitats e principais patologias relacionadas. 

 Habitats Patologia (s) relacionada (s) Referência 
Bactérias Gram-positivas    

Staphylococcus aureus pele e fóssas 

nasais humanas; 

- espinhas, furúnculos, pneumonia, 

meningite, endocartite, síndrome do 

choque tóxico e septicemia, entre outras; 

SANTOS et 

al. (2007). 

Bacillus cereus 

 

 

 

Bacillus subtilis 

solo, água, 

matéria orgânica 

animal e 

vegetal; 

- intoxicação alimental, infecções 

pulmonares, endocardite, meningite, 

osteomielite, necrose ou gangrena em 

partes moles, bacteremia e sepse 

-     intoxicações alimentares; 

ANVISA 

(2004). 

Enterococcus spp. trato 

gastrointestinal, 

vaginal e 

cavidade oral; 

- infecções em feridas cirúrgicas 

(infecções hospitalares); resistentes à 

antibióticos; 

TORTORA; 

FUNKE; 

CASE (2012). 

Bactérias Gram-negativas    

Salmonella typhimurium alimentos de 

origem animal; 

-     infecções gastrointestinais 

(salmonelose); 

MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 

(2011). 

Escherichia coli intestino 

delgado 

humano; 

-     doenças entéricas, diarréia e 

infecções do trato urinárias, sepsia e 

meningite; 

KAPER; 

NATARO; 

MOBLEY 

(2004). 
Shigella sonnei trato intestinal 

humano; 

-     disenteria ou shigelose ou “diarréia 

dos viajantes;” 

KOTLOFF et 

al. (1999). 

Pseudomonas aeruginosas qualquer 

ambiente úmido 

e com traços de 

matérias 

orgânicas; 

-      infecções do trato urinário, feridas, 

infecções sanguíneas (septicemia), 

abscessos e meningite; resistentes a 

antibióticos e desinfetantes; 

TORTORA; 

FUNKE; 

CASE (2012). 

Burkholderia cepacia solo, água, 

rizosfera e 

plantas; 

-      ocorrência em pacientes com fibrose 

cística, com risco de choque séptico ou 

“síndrome cepacia;” 

PETRUCCA 

et al. (2003). 

Morganella morganii trato 

gastrointestinal 

humano; 

-      infecções do trato urinário; PATIL et 

al. (2012). 

 

Enterobacter aerogenes. 

 

humanos, 

animais, água, 

esgoto e solo; 

 

-      infecções do trato urinário e 

infecções hospitalares; 

 

TORTORA; 

FUNKE; 

CASE (2012). 

Fungos    
Candida albicans 

 

 

 

 

Candida krusei 

 

Candida tropicalis 

 

Candida glabrata 

pele e mucosas 

dos tratos 

digestivo e 

urinário, bucal e 

vaginal; 

-      Candidíase superficial ou de 

mucosa: tipo mais comum (C. albicans); 

-      Candidíase sistêmica (infecção 

nosocomial) em: 

 - unidades de pacientes com 

queimaduras e geriátricos (C. albicans); 

- pacientes com doenças hematológicas e 

transplantados de células do sistema 

hematopoiético (C. krusei); 

- pacientes com doenças hematológicas, 

seguida de mucosite e neutropenia (C. 

tropicalis); 

- pacientes idosos com câncer (C. 

glabrata); 

SILVA 

(2011). 
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Cryptococcus gattii 

Cryptococcus neoformans 

fezes de 

pássaros, 

principalmente 

pombos; 

-       Criptococose (atinge o SNC e o 

sistema respiratório do ser humano de 

animais); 

 

Saccharomyces cerevisiae natureza; -       infecções raras nas mucosas 

gastrointestinais, respiratórias, urinárias e 

no sangue de pacientes com doenças 

subjacentes; 

SILVA et al. 

(2011). 

 

3.3.1.2 Produtos naturais, agentes antimicrobianos e perspectivas 

 

 Os produtos naturais há tempos são uma das fontes medicamentosas mais bem sucedidas 

na terapêutica de doenças infecciosas, com registros de extratos de plantas utilizadas na 

medicina tradicional e, posteriormente compostos isolados desses extratos que serviram de 

modelos para uma grande parte de medicamentos aprovados como antimicrobianos para uso 

clínico (GENILLOUD, 2012; MAHADY et al., 2008). 

  A literatura dispõe de um amplo espectro de trabalhos sobre extratos e substâncias com 

propriedades antimicrobianas, tais como o estudo publicado de Saleem et al. (2009) que contém 

um resumo das principais classes de metabólitos secundários isolados a partir de fontes naturais, 

com potentes atividades antimicrobianas, dentre os quais citam-se: alcaloides, flavonoides, 

quinonas, cumarinas, terpenos, iridoides, entre outros e o estudo recente dos rizomas e caules 

da espécie Aristolochia triangularis Cham. que revelou extrato, frações e metabólitos isolados 

com expressivas atividades antimicrobianas frente a diversas cepas de bactérias, fungos e 

também micobactérias (PEREIRA et al., 2018). 

 Mesmo com todos os estudos fitoquímicos e microbiológicos disponíveis, a alta 

resistência apresentada por parte de muitos microrganismos frente às principais classes de 

antibióticos utilizados desencorajou as pesquisas voltadas para a descoberta de novos 

antibióticos por parte das grandes empresas farmacêuticas e os resultados de descoberta de 

novos antimicrobianos tornaram-se lentos enquanto que o surgimento de microrganismos 

patogênicos emergentes e multirresistentes ficou cada vez mais evidente. Assim, se faz 

necessário o desenvolvimento de novas estratégias, abordagens e métodos inovadores para que 

novos antibióticos sejam descobertos (GENILLOUD, 2012). Dentre os desafios propostos para 

conter a resistência antimicrobiana, está a “Iniciativa 10x20”, proposta pela Sociedade de 

Doenças Infecciosas da América, que significa desenvolver 10 novos seguros e eficazes 

antimicrobianos até 2020 (ZIEMSKA; RAJNISZ; SOLECKA, 2013).   
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 Em um contexto mais atual, o trabalho de Vuuren e Holl (2016) mostra a necessidade 

do desenvolvimento de pesquisas relacionas à estudos multidisciplinares, onde além da eficácia 

antimicrobiana, a toxicidade também já seja avaliada, assim como outras propriedades 

farmacológicas de uma determinada amostra. A utilização da combinação de misturas de 

plantas, ao invés de uma única espécie, também é sugerida, já que na África do Sul, por 

exemplo, esta sempre foi uma prática comum de curandeiros tradicionais. A farmacocinética 

de misturas de plantas é uma área pouco explorada e requer investigações adicionais, mas 

poderia ser uma solução para a resistência microbiana. Abordagens alternativas também têm 

sido incentivadas para avaliar efeitos antimicrobianos, como biofilmes e quorum sensing 

(VUUREN; HOLL, 2016).  

 Em 2017, Chouhan, Sharma e Guleria relataram uma revisão sobre óleos essenciais e 

sua utilização como antimicrobianos. A combinação de óleos essenciais com nanomaterais 

resultou em nanopartículas funcionalizadas, que exibiram excelente potencial antimicrobiano 

frente às cepas multirresistentes. O encapsulamento de óleos essenciais aumenta seu efeito 

antimicrobiano devido à liberação controlada e sustentada que facilita a interação próxima dos 

componentes ativos dos óleos essenciais com os microrganismos multirresistentes.  

 Desta forma, os produtos naturais continuam sendo a principal fonte de estudos no 

combate a microrganismos patogênicos, devido à sua ampla diversidade estrutural química e 

potencial atividade biológica lhe confere características únicas, que já serviram de inspiração 

para muitos antibióticos de uso clínico e, que não se encontra em outro lugar que não seja na 

natureza. 

 

3.3.2 Atividade enzimática 

 

3.3.2.1 Acetilcolinesterase (AChE)  

 

 AChE (EC 3.1.1.7) é uma serina hidrolase que pertencente a família das 

carboxilesterases do tipo B e desempenha um papel essencial na transmissão colinérgica. Está 

concentrada nas sinapses colinérgicas e neuromusculares, onde desenvolve eficientemente a 

função de catalisar a hidrólise do neurotransmissor acetilcolina (ACh) em colina e acetato. Esta 

reação é vital para o desempenho normal do sistema sensorial e motor, pois a desativação da 

ACh na fenda sináptica previne o estímulo contínuo do neurônio que retorna ao seu estado de 

repouso (TRIPATHI; SRIVASTAVA, 2008; FREITAS, 2009). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez47.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Chouhan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930272
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez47.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Sharma%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930272
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez47.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Guleria%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930272
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 A AChE está presente tanto no SNC como no sistema nervoso periférico (SNP). No 

primeiro está envolvida no controle motor, na cognição e na memória, enquanto que no SNP 

tem como função modular os impulsos nervosos que controlam batimentos cardíacos pela 

dilatação dos vasos sanguíneos e pela contração dos músculos lisos (VIEGAS et al., 2004). 

 O sítio ativo da AChE é composto por uma tríade catalítica, onde estão localizados 

resíduos de três aminoácidos: serina (Ser-200), histadina (His-440) e glutamato (Glu-327), os 

quais estão envolvidos diretamente no processo de hidrólise da ACh. A reação de hidrólise 

ocorre pelo ataque nucleofílico da serina ao carbono carbonílico da ACh, formando um 

intermediário tetraédrico que é estabilizado por ligações de hidrogênio, produzindo colina livre 

e serina acetilada. Ao final da reação, o sítio catalítico da enzima é recuperado pela hidrólise 

do grupo acetila da serina pela água (VIEGAS et al., 2004; PETRONILHO; PINTO; VILLAR, 

2011). 

 Baixos níveis de ACh e também de butirilcolina (BCh), denominadas colinesterases 

(ChEs) têm sido constatados no cérebro de pacientes que sofrem da doença de Alzheimer (DA) 

(ORHAN, 2012). A DA é uma doença multifatorial neurodegenerativa associada à perda de 

memória e déficit cognitivo, com etiologia ainda desconhecida. Do ponto de vista 

neuropatológico se caracteriza pela deposição de placas amiloides e emaranhados fibrilares 

(SILVA et al., 2014). Em um cérebro normal, as proporções de AChE e butirilcolinesterase 

(BChE) são de 99% para 1%, respectivamente, mas à medida que a DA progride em gravidade 

essa proporção diminui e tem-se 65% para AChE e 35% para BChE. Nos estágios mais 

avançados da DA, a BChE pode hidrolisar a ACh substituindo a AChE. A inibição dessas duas 

enzimas (AChE e BChE) pode ser um meio eficiente frente a DA, tanto que é uma das 

estratégias adotadas para melhorar a neurotransmissão colinérgica e estabilizar os sintomas da 

DA, pela diminuição da degradação sináptica das colinas ACh e BCh, através do uso de 

inibidores da AChE (IAChE) e da butirilcolinesterase (IBChE) (ORHAN, 2012; SIATKA, 

2017). 

 De acordo com o tipo de ligação é estabelecida com a AChE durante o processo de 

inibição, os anticolinesterásicos (anti-ChEs) podem ser classificados em reversíveis, 

irreversíveis e pseudo-irreversíveis (PETRONILHO; PINTO; VILLAR, 2011). A Figura 21 

mostra a sinapse colinérgica na ausência e presença de um IAChE (ARAÚJO; SANTOS; 

GONSALVES, 2016). 
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Figura 21- Sinapse colinérgica com e sem a presença de um IAChE. 

 
Fonte: reproduzido de Araújo, Santos e Gonsalves (2016). 

  

 Atualmente os tratamentos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) para 

a DA incluem o uso dos fármacos galantamina (82), rivastigmina (83) e donepezila (84). 

Embora, a tacrina (85) tenha sido o primeiro IAChE aprovado pela FDA (1993), sua utilização 

foi limitada devido à sua meia-vida curta, exigindo quatro doses diárias e também por indícios 

de hepatotoxicidade (POPE; BRIMIJOIN, 2018). Os IAChE 84 e 85 são compostos sintéticos 

e inibidores reversíveis, porém 85 não é seletivo para as ChEs enquanto 84 é seletivo para AChE 

(REICHMAN, 2003).  

 O fármaco 83 é um inibidor não seletivo de ChEs que apresenta alguns efeitos adversos 

e também, é um derivado sintético do alcaloide natural fisostigmina (86; ou eserina) isolado das 

sementes da espécie (Physostigma venenosum) (ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2015; 

GOODMAN; GILMAN, 2012). Apesar de 86 ter melhorado a memória de pacientes com DA, 

seu uso também foi restringido devido a efeitos colaterais muito severos, desta forma, buscou-

se derivados sintéticos com efeitos colaterais menos agressivos, como 83, aprovado pela FDA 

no ano de 2000 (MOTA et al., 2012; MURRAY et al., 2013). 

 O alcaloide natural 82 é o fármaco que apresenta maior eficácia no tratamento da DA, 

aprovado desde 2001 pela FDA (Food and Drug Administration), porém assim como os outros 

inibidores causa diversos efeitos colaterais. Foi isolado de espécies dos gêneros Galanthus e 

Narcissus (família Amaryllidaceae). Possui um mecanismo de inibição que, ao se ligar ao sítio 

ativo da AChE, estimula os receptores nicotínicos pré- e pós-sinápticos que, por sua vez, 
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aumentam a liberação da ACh e assim, estimulam a função neuronal (MOTA et al., 2012; 

MURRAY et al., 2013). Outro alcaloide de origem natural já reconhecido como IAChE é a 

Huperizina A (87), isolado a partir da Huperzia spp., esta substância é amplamente 

comercializada na China para o fortalecimento da memória e no tratamento dos sintomas da 

DA como suplemento dietético (MURRAY et al., 2013). A memantina (88) não é um inibidor 

colinesterásico, mas atua como antagonista do receptor de glutamato aumentando os níveis de 

ACh na fenda sináptica (NG; TSUN; IP, 2015). Os inibidores relatados são apresentados na 

Figura 22. 

 

Figura 22- IAChE aprovados pela FDA.  

 

 

  

 Considerando-se a etiologia complexa da DA e efeitos colaterais que os atuais fármacos 

empregados no tratamento da DA têm demonstrado durante seu uso terapêutico, agindo apenas 

como paliativos, fica evidente a continuidade de pesquisas à procura de inibidores com maior 

eficácia e menos efeitos colaterais. 

  

 3.3.2.2 Prolil oligopeptidase (POP) 

 

 POP (EC 3.4.21.26) foi anteriormente chamada de enzima de clivagem pós-prolina 

(PPCE) e também de prolil endopeptidase (PEP). Pertence à família das serinas proteases 

classificadas como S9 e agrupadas ao clã SC juntamente com as enzimas dipeptidil peptidase 

IV (DPP-IV, EC 3.4.14.5), acilaminoacil peptidase (ACPH, EC 3.4.19.1) e oligopeptidase B 
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(OB, EC 3.4.21.83) (ROSEMBLUM; KOZARICH, 2003). Todas estas enzimas possuem 

importante característica, a seletividade, hidrolizando restritamente oligopeptídeos com até 30 

resíduos de amioácidos (POLGÁR, 2002). 

 POP é uma enzima intracelular que em mamíferos está amplamente distribuída em todos 

os tecidos, principalmente no cérebro, onde está presente em altas concentrações 

(ROSEMBLUM; KOZARICH, 2003; GARCÍA-HORSMAN et al., 2007). Esta enzima 

também é conhecida por ser uma serina peptidase citosólica que hidrolisa pequenos peptídeos 

na porção carboxílica de um resíduo de prolina, como vasopressina, substância P e hormônios 

liberadores de tireotropina, todos estes importantes moduladores nas funções cognitivas, 

envolvidos nos processos de aprendizado e memória (POLGÁR, 2002; GARCÍA-HORSMAN, 

2007). Alguns estudos indicaram que a POP tem relação direta com doenças que afetam o SNC, 

como a DA, pois níveis anormais de atividade da mesma foram encontrados em pacientes 

portadores dessa neuropatologia (HELLINGER et al., 2015; SONG; RASKIN, 2002; SIATKA 

et al., 2017). 

 Outros distúrbios que afetam o SNC também foram associados à POP, como a 

esquizofrenia e a mania, onde a concentração desta no soro de pacientes que têm estes distúrbios 

foi bastante elevada e, a depressão, onde os níveis de POP estão abaixo dos observados em 

pacientes saudáveis (POLGÁR, 2002; MAES et al, 1995; JALKANEIN, 2012). Além disso, 

pacientes que sofrem de transtorno bipolar, disfunções alimentares (anorexia e bulimia) e 

doenças neurodegenerativas (como mal de Parkinson e esclerose múltipla), também apresentam 

níveis de POP diferentes de indivíduos saudáveis (JALKANEIN, 2012; TARRAGÓ et al., 

2008). 

 Neste contexto muitas pesquisas científicas foram realizadas com a finalidade de inibir 

a ação desta enzima, através da utilização de compostos inibidores da POP (IPOP), alguns 

resultados sugeriram que IPOP bloquearam o metabolismo de neuropeptídeos endógenos 

(efeito neuroprotetor), melhorando a memória à curto e longo prazo, além de diminuírem a 

deposição de células amiloides (LÓPEZ; TARRAGÓ; GIRALT, 2011; BRANDT; SCHARPÉ; 

LAMBEIR, 2007; MÄNNISTÖ; GARCÍA-HORSMAN, 2017).  

 Z-prolil-prolinal (ZPP) (89) foi o primeiro IPOP desenvolvido e que serviu de modelo 

para o desenvolvimento de outros inibidores, como o S-17092 (90), ONO-1603 (91), JTP-4819 

(92), Z-321 (93) e o KYP-2047 (94) (Figura 23). Todos estes se encontram em estudos pré-

clinicos ou fase II. A falta de explicações sobre o mecanismo neuroquímico da POP à respeito 

de sua função fisiológica contribui para esta situação (LÓPEZ et al., 2013). 
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Figura 23- IPOP sintéticos. 

 

Fonte: (LÓPEZ et al.,2013).  

 

 IPOP de origem natural também já foram relatados (Figura 24), como exemplos citam-

se os compostos: ácidos 6-(8’-Z-pentadecenil) salicílico e o 6-(10’-Z-heptadecenil) salicílico 

(de Gingko biloba), o flavonoide baicaleína (95, de Scutellaria baicalensis), ácido 3α-(3’’,4’’-

diidroxi-trans-cinamoiloxi)-Dfriedolan-14-en-28-oico, ramnocitrina e isoramnetina (de 

Tamarix híspida W.), o alcaloide berberina (96, de Rihizoma coptidis), o fenilpropanoide 

verbascosídeo (97, de Buddleja brasiliensis) e o diterpeno leojaponina (98, de Leonurus 

sibiricus) (CAHLÍKOVÁ et al., 2015; SANTOS, 2016; TARRAGÓ et al., 2008; FILHO et al., 

2012; ZACHOW et al., 2017). 
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Figura 24- Alguns exemplos de IPOP naturais. 

 

 

 Além destes, muitos outros produtos naturais que pertencem à diferentes classes de 

metabólitos (alcaloides, terpenos, benzofuranos, entre outros) vem sendo reportados como 

IPOP, demonstrando que estas pesquisas são um caminho promissor na busca de respostas e 

soluções para as disfunções que acometem o SNC, principalmente no que se refere à DA que 

dada a sua complexidade e vias patológicas interconectadas,  exige uma abordagem de 

inibidores multi-alvos, como a inibição anti-colinesterásica (AChE e BChE) e da POP 

(HELLINGER et al., 2015; SIATKA et al., 2017). 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

4.1.1 Materiais e métodos cromatográficos utilizados 

 

4.1.1.1 Cromatografia em coluna (CC) 

 

As separações por cromatografia em coluna (CC) foram realizadas em colunas de 

diferentes tamanhos e diâmetro interno, empregando-se como fase estacionária sílica gel 60 

(Macherey-Nagel) 0,05-0,20 mm/70-270 mesh ASTM. 

 

4.1.1.2 Cromatografia em camada delgada preparativa (CCDP) 

 

Para a cromatografia em camada delgada preparativa (CCDP), utilizada principalmente 

para a purificação final dos compostos, recobriu-se placas de vidro (20 cm x 20 cm) como 

adsorvente sílica gel 60 (Macherey-Nagel) 5-50 µm com gesso e UV 254.  

 

4.1.1.3 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

A cromatografia em camada delgada (CCD) foi realizada em cromatofolhas de alumínio 

como suporte, e sílica gel 60 F254 (Macherey-Nagel) como adsorvente. As cromatofolhas foram 

reveladas em lâmpada ultravioleta com comprimento de onda (λ) 254 nm (Germicida), reativo 

de Dragendorff para alcaloides e solução de Anisaldeído (solução de ácido acético: ácido 

sulfúrico: anisaldeído (50:1:0,5) seguido de aquecimento para os demais metabólitos isolados 

e derivados obtidos. 

 

4.1.1.4 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 

 As análises por CLAE foram realizadas em cromatógrafo Agilent Technologies Modelo 

1200, equipado com detector DAD e coluna ZORBAX Eclipse Plus C18 (4,6 mm x 150 mm, 

5µm) a 40 °C utilizando como fase móvel os seguintes eluentes: A= água; B= acetonitrila. O 

Esquema 4 mostra as condições de injeção utilizadas para cada amostra. 
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Esquema 4- Condições de injeção utilizadas para análise por CLAE. 

 

 Método 1 - Comprimentos de onda (λ) utilizados: 207, 225, 254, 280, 325 nanômentros (nm) e condição 

de injeção dos solventes; 

Tempo 

(min) 
A (%) B (%) 

Rota de fluxo 

(mL/min) 

1    0,00 98,0 2,0 1 

2  20,00 80,0 20,0 1 

3  40,00 60,0 40,0 1 

4  50,00 40,0 60,0 1 

5  55,00 0 100,0 1 

6  60,00 0 100,0 1 

 

 Método 2 - Comprimentos de onda (λ) utilizados: 208, 220, 230, 240, 250, 254, 280, 314 nanômentros 

(nm) e condição de injeção dos solventes: 

Tempo 

(min) 
A (%) B (%) 

Rota de fluxo 

(mL/min) 

1     0,00 70,0 30,0 1 

2   15,00 1,0 99,0 1 

3   35,00 1,0 99,0 1 

 

4.1.2 Reagentes e solventes utilizados 

 

 Para as reações de modificação estrutural, utilizaram-se reagentes como borohidreto de 

sódio (NaBH4), hidrocloreto de semicarbazida (NH2CONHNH2·HCl) e cloreto de mesila 

(CH3SO2Cl), obtidos comercialmente de Sigma-Aldrich. Nos ensaios enzimáticos foram 

utilizados a enzima acetilcolinesterase (AChE) adquirida de Sigma-Aldrich (Deisenhofen, 

Germany), assim como albumina de soro bovino, reagente colorimétrico ácido 5,5-ditiobis-2-

nitrobenzóico (DTNB), iodeto de acetiltiocolina (ACTI) e fisostigmina (eserina). A enzima 

proliloligopeptidase (POP) foi cedida pelo grupo do prof. Ernest Giralt do Instituto de Pesquisa 

Biomédica de Barcelona (IRB-Espanha) e seu substrato, o ZGP-AMC (N-benziloxicarbonil-

Gli-Pro-metilcumarina-7-amida) foi obtido pela Bachem (Bubendorf, Switzerland). Os 

solventes e demais reagentes utilizados durante o trabalho foram de nível técnico ou qualidade 

p.a (Tedia, Vetec e Sigma Aldrich) e quando necessário, purificados através de técnicas de 

destilação para a remoção de possíveis contaminantes e/ou umidade. Para as técnicas 

cromatográficas empregaram-se diversas misturas de solventes com polaridades variadas, 

sendo que estas são indicadas no decorrer do texto. Para as análises em Cromatografia Líquida 
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de Alta Eficiência (CLAE) foram utilizados solventes (HPLC/SPECTRO, ≥ 98%) obtidos de 

Tedia High Purity Solvents. 

 

4.1.3 Equipamentos utilizados 

 

4.1.3.1 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

 Os espectros de RMN de 1H, 13C, uni e bidimensionais (DEPT-135, COSY, HSQC, 

HMBC e NOESY) foram obtidos através de técnica realizada em espectrômetro Bruker Avance 

III HD, operando a 400,13 MHz para 1H e 100,62 MHz para 13C, do Departamento de Química, 

da Universidade Federal de Santa Maria. As amostras foram preparadas utilizando-se 

quantidades entre 1,3-25mg dissolvidas em 0,5 mL de clorofórmio (CDCl3), acetona (C3D6O) 

ou metanol (CD3OD) deuterados em tubos de 5 mm. Os deslocamentos químicos (δ) foram 

registrados em “ppm” (partes por milhão) e as constantes de acoplamento (J) calculadas em 

Hertz (Hz). A calibração dos espectros foi realizada utilizando-se como referência interna o 

TMS (δ 0,00) para os espectros de RMN 1H e, CDCl3 (δ 77,00), C3D6O  (δ 30,83) ou CD3OD 

(δ 47,60) para os espectros de RMN 13C.  

 

4.1.3.2 Espectrometria de Massa de Alta Resolução (EM-IES) 

 

 Os espectros de massa de alta resolução (EM-IES) foram obtidos em aparelho 

espectrômetro Xevo G2 Q-TOF (Waters), realizados no LAQIA-UFSM sob a responsabilidade 

do Prof. Dr. Érico M. M. Flores. Condições de análise: Temperatura da fonte de 150 ºC, 

temperatura de dessolvatação de 500 ºC, gás de dessolvatação nitrogênio, fluxo de gás no cone 

de 10 L/h, fluxo do gás de dessolvatação entre 500 e 600 L/h, tensão do capilar entre 2,0 e 2,5 

kV, tensão do cone de amostragem 20-30 v e infusão 10-20 µL/min. 

 

4.1.3.3 Aparelho de rotação óptica específica, Polarímetro 

 

 Para a realização das medidas de rotação óptica específica, utilizou-se o polarímetro 

Autopol I com comprimento de onda da lâmpada de 589 nm (Rudolph Research Analytical, 

USA) e solventes como clorofórmio, etanol ou metanol do NPPN - UFSM. 
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4.1.3.4 Aparelho de ponto de fusão 

 

 O ponto de fusão foi determinado em aparelho digital MQAPF - 302 com termômetro 

não aferido (Microquímica Equipamentos) do NPPN - UFSM. 

 

4.1.3.5 Espectrômetro de difração de raios X 

 

 As medidas cristalográficas foram realizadas em Bruker X8 Kappa-Apex II CCD 

utilizando radiação de Mo Kα do Departamento de Química - UFSM.  

 

4.1.3.6 Espectrofotômetro 

 

As atividades biológicas de ensaios enzimáticos e antimicrobiano foram realizados em 

espectrofotômetros SpectraMax i3 e i3x com SoftMax Pro 6.3 (Molecular Devices Inc., USA) 

e baseando-se na medida do comprimento de onda de absorbância para AChE de 405 nm e 

fluorescência para a POP em 360 e 485 nm, enquanto que para o ensaio antimicrobiano a leitura 

foi realizada no comprimento de onda de 620 nm. 

 

4.2 MATERIAL VEGETAL 

 

4.2.1 Erythrina crista-galli 

 

4.2.1.1 Coleta e identificação do material vegetal 

 

 As cascas do caule de E. crista-galli foram coletadas no mês de maio de 2013, no 

município de Santa Maria (29°53'57.76”S;53°43'48.94”O), Rio Grande do Sul. A identificação 

do material vegetal foi realizada pela Prof. Dra. Thaís Scotti Canto Dorow. Uma exsicata 

encontra-se depositada no Herbário da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, sob o n° 

SMDB 13931.  

 

4.2.1.2 Preparação e fracionamento do extrato bruto 

 

 O material vegetal (cascas do caule) foi inicialmente submetido à secagem em estufa de 

ar circulante à temperatura de 50 °C. Após seco, o mesmo foi triturado em liquidificador Poli 



61 
 

LS-04 e moído a fino grão (1,30 kg) em moinho Marconi MA 048. Foi realizada uma extração 

à quente, onde o material moído foi colocado em um balão de 5 L acoplado a um sistema de 

refluxo com a adição de metanol até a total cobertura do mesmo, aproximadamente 3 L. Após 

cada etapa de 8 horas sob refluxo, o solvente foi retirado do balão por filtração e rotaevaporado, 

sendo adicionado ao material vegetal nova quantidade de metanol puro. Este procedimento foi 

repetido durante 30 dias, até a completa extração dos metabólitos, obtendo-se um resíduo escuro 

e viscoso, denominado Extrato Metanólico (E.MeOH; 173,93 g). 

 O E.MeOH (173,90 g) foi submetido a um fracionamento ácido/base, onde foi suspenso 

em água, acidificado com ácido clorídrico (HCl) 2M a pH próximo de 1,5, e extraído com éter 

etílico em funil de extração. O solvente foi removido por pressão reduzida, restando um resíduo 

marrom, denominado Fração Etérea Ácida (FEA). A solução aquosa remanescente foi 

alcalinizada com hidróxido de amônio (NH4OH) a pH 9,0, e extraída com éter etílico e acetato 

de etila. Após cada extração, rotaevaporou-se o solvente, obtendo-se as frações resultantes, 

Fração Etérea Básica (FEB; 3,77 g) e Fração Acetato Básica (FAB; 4,50 g), conforme o 

Esquema 5. 
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Esquema 5- Fracionamento do E.MeOH de E. crista-galli. 

 

*quantidade de E.MeOH utilizado para fracionamento. 

 

4.2.1.3 Cromatografia da Fração Etérea Básica (FEB) 

 

 A FEB (3,50 g) foi submetida a uma CC, utilizando-se como fase estacionária sílica gel 

60 (176 g) e diclorometano/metanol (gradiente de polaridade) como fase móvel. As frações 

foram reunidas por semelhança, através de análises em CCD, conforme é demonstrado na 

Tabela 2. 

  

Fração Etérea Ácida  

(FEA) 

   Extrato Metanólico*  

  (E.MeOH; 173,90 g) 

Cascas do caule 

secas e moídas 

(1,30 g) 

Fração Aquosa 

Fração Etérea 
Básica 

(FEB; 3,77 g) 
Fração Aquosa 

Fração Acetato 
Básica  

(FAB; 4,50 g) 

Fração Aquosa 

(FAQ) 

Metanol 

1. H
2
O/HCl 2M 

2. Éter etílico 

1. NH
4
OH 

2. Éter etílico 

Acetato de etila 
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Tabela 2- Coluna cromatográfica da FEB. 

Frações FEB Solventes Peso (g) 

I 1-16 Diclorometano 100% 

DCM/MeOH 5% 

0,03 

II 17-22 DCM/MeOH10% 2,2 

III 23-35 DCM/MeOH 15% 0,08 

IV 36-53 DCM/MeOH15% 0,56 

V 54-86 DCM/MeOH 20% 

DCM/MeOH 30% 

0,17 

VI 87-104 DCM/MeOH 50% 0,09 

VII 105-110 Metanol 100% 0,16 

VIII 111-118 Metanol 100% 0,13 

 

 Das 8 frações obtidas, apenas II e IV foram priorizadas para isolamento, devido a 

presença de alcaloides, constatada pela utilização de revelador Dragendorff em CCD. No 

entanto, apesar da aplicação de sucessivas técnicas cromatográficas (CC e CCDP) nas duas 

frações, nenhum composto foi isolado. Então, as amostras que continham alcaloides foram 

reunidas (2,30 g) para uma nova CC, denominada FEBt. Para esta, utilizou-se como adsorvente 

sílica gel 60 (95,09 g) e como eluentes, solventes em ordem crescente de polaridade. As frações 

coletadas foram reunidas por similaridade, através de CCD, como é descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Coluna cromatográfica da FEBt. 

Frações FEBt Solventes Peso (g) 

I 1-31 Hexano 100% 

Hex/DCM 50% 

Diclorometano 100% 

DCM/AcOEt 10% 

DCM/AcOEt 30% 

0,03 

II 32-36 DCM/AcOEt 40% 0,06 

III 37-43 DCM/AcOEt 50% 0,04 

IV 44-74 Acetato de etila 100% 0,39 

V 75 AcOEt/MeOH 15% 0,01 

VI 76-99 AcOEt/MeOH 20% 

AcOEt/MeOH 30% 

1,12 

VII 100-106 AcOEt/MeOH 40% 0,08 

VIII 107-121 Metanol 100% 0,35 
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 As frações IV, VI e VIII mostraram-se ricas em alcaloides e, desta forma, foram 

trabalhadas. A fração IV/FEBt (0,39 g) foi cromatografada em CC (11,37 g de sílica) com um 

sistema gradiente de clorofórmio/metanol. A fração clorofórmio/metanol 50:0,2 (0,04 g) foi 

purificada por CCDP, eluída duas vezes com CHCl3/MeOH/NH4OH 37:3:0,1 isolando-se 15 

mg de um alcaloide identificado como eritarbina (1). 

 A fraçãoVI/FEBt (1,12 g), após repetidos processos cromatográficos em coluna CC 

(sílica:amostra, 50:1) com hexano/diclorometano/acetato de etila/metanol (gradiente de 

polaridade) e CCDP utilizando-se como eluente CHCl3/MeOH/NH4OH 37:3:0,1, resultou na 

obtenção de dois alcaloides, erisotramidina (2; 31 mg) e erisotrina (15; 19,5 mg). 

 Com a fração VIII/FEBt (0,35 g) fez-se uma nova CC (18,03 g de sílica) com um 

gradiente de acetato de etila/metanol. A fração acetato de etila/metanol 50% (0,12 g) foi 

submetida a sucessivas CCDP com AcOEt/MeOH 20:40, resultando no isolamento do alcaloide 

erisotrina N-óxido (6; 10,2 mg). 

  

4.2.1.4 Cromatografia da Fração Acetato Básica (FAB) 

 

 FAB (4,30 g) foi inicialmente trabalhada em CC com sílica gel 60 (253 g) e gradiente 

de solventes de acetato de etila/metanol. As frações obtidas foram reunidas por semelhança, 

conforme observado por CCD e é mostrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4- Coluna cromatográfica da FAB. 

Frações FAB Solventes Peso (g) 

I 1-8 Acetato de etila 100% 0,07 

II 9-12 AcOEt/MeOH 5% 

AcOEt/MeOH 10% 

0,18 

III 13-15 AcOEt/MeOH 20% 

AcOEt/MeOH 30% 

0,35 

IV 16-21 AcOEt/MeOH 40% 

AcOEt/MeOH 50% 

0,37 

V 22-25 AcOEt/MeOH 70% 0,29 

VI 26-30 Metanol 100% 2,3 

 

 As frações de II a V, através de análises por CCD, demonstraram a presença de diversos 

alcaloides, sendo que II, III e IV foram trabalhadas individualmente, porém sem o isolamento 
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de nenhum composto. Assim, aquelas frações contendo alcaloides foram reunidas para uma 

nova CC (chamada de FABt; 0,46 g), utilizando-se sílica gel 60 (33 g) e um gradiente de 

solvente em grau crescente de polaridade. As 166 frações obtidas foram analisadas por CCD e 

reunidas de acordo com suas similaridades, conforme é descrito na Tabela 5. 

 

Tabela 5- Coluna cromatográfica da FABt. 

Frações FABt Solventes Peso (g) 

I 1-53 Diclorometano 100% 

DCM/AcOEt 5% 

DCM/AcOEt 10% 

0,03 

II 54-108 DCM/AcOEt 30% 

DCM/AcOEt 50% 

Acetato de etila 100% 

0,07 

III 109-115 AcOEt/MeOH 20% 0,02 

IV 116-130 AcOEt/MeOH 30% 0,12 

V 131-145 AcOEt/MeOH 50% 0,09 

VI 146-157 AcOEt/MeOH 70% 0,06 

VII 158-166 Metanol 100% 0,03 

 

 A fração III/FABt (0,02 g) foi cromatografada em CCDP com a fase móvel 

CHCl3/MeOH/NH4OH 37:3:0,1, obtendo-se novamente o metabólito erisotrina (15; 8,2 mg). 

 A fração seguinte, IV/FABt (0,12 g), após repetidas CCDP com CHCl3/MeOH/NH4OH 

(54:6:0,2) eluindo-se a placa duas vezes, resultou na purificação do alcaloide eritratidina (29; 

21,3 mg). Da fração V/FABt (0,09 g), através de CCDP com AcOEt/MeOH 20:40 obteve-se o 

alcaloide erisotrina N-óxido (6; 14,9 mg) já purificado anteriormente da FEBt. 

 A fração alcaloídica V/FAB (22-25; 0,29 g) foi submetida a CC (30 g de sílica) comum 

gradiente de acetato de etila/metanol. A fração acetato de etila/metanol 50% (0,14 g) foi 

trabalhada através de diversas CCDP utilizando-se como eluente CHCl3/MeOH/NH4OH 

36:9:0,1, que resultou na obtenção de uma substância pura inédita, denominada eritratidina N-

óxido (99; 17,5 mg). 
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4.2.2 Valeriana polystachya 

 

4.2.2.1 Coleta e identificação do material vegetal 

 

 Raízes e rizomas da espécie V. polystachya foram coletadas no mês de outubro de 2014, 

no Distrito do Arroio Grande, no Município de Santa Maria (29°41'52.4"S 53°38'14.8"W), Rio 

Grande do Sul. O material vegetal foi identificado pela professora Dra. Thaís Scotti Canto 

Dorrow e uma exsicata encontra-se depositada no Herbário do Departamento de Botânica da 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, sob o número SMDB 15444. 

 

4.2.2.2 Preparação dos extratos 

 

Após a coleta, as raízes e rizomas foram submetidos a uma lavagem em água corrente 

para a remoção total dos resíduos de terra. Em seguida, foram colocados em estufa de ar 

circulante à temperatura de 50 °C para secagem. Depois de secos, foram moídos em moinho 

Wiley e moinho Marconi MA 048, restando então 2,6 Kg de material moído. Primeiramente 

fez-se a extração deste material por maceração em balão de 5 L utilizando-se 3 L de hexano até 

a total cobertura do mesmo. O solvente foi renovado diariamente e o mesmo evaporado à 

pressão reduzida, sendo este processo repetido por 15 dias, obtendo-se um resíduo viscoso 

verde escuro, denominado extrato bruto hexânico temperatura ambiente (E.HEXta; 40,10 g). 

Posteriormente a esta extração, procedeu-se a uma extração por maceração em etanol 95% com 

o mesmo material vegetal, seguindo-se a mesma freqüência, prazos e procedimentos que os 

realizados com o E.HEXta, restando ao final um resíduo viscoso de cor marrom, denominado 

extrato bruto etanólico temperatura ambiente (E.EtOHta; 129,35 g). Após, fez-se ainda com o 

mesmo material vegetal, uma extração à quente por refluxo por 1,5 h com etanol 95%. 

Diariamente o solvente foi retirado do balão por filtração e rotaevaporado, sendo este processo 

repetido por 10 dias, obtendo-se um resíduo viscoso marrom, sendo denominado extrato bruto 

etanólico quente (E.EtOHqt; 255,59 g). 

 

4.2.2.3 Fracionamento do Extrato Bruto Hexânico temperatura ambiente (E.HEXta) 

 

 O E.HEXta (39 g) foi submetido a um fracionamento inicial em coluna cromatográfica 

utilizando-se sílica gel 60 (256 g) e solventes em ordem crescente de polaridade. As frações 
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coletadas foram reunidas de acordo com suas similaridades analisadas em CCD e são mostradas 

na Tabela 6. 

 

Tabela 6- Coluna cromatográfica do E.HEXta. 

Frações Solventes Peso 

I 1 Hexano 100% 0,09 

II 2 Hex/DCM 15% 3,30 

III 3 Hex/DCM 25% 0,27 

IV 4 Hex/DCM 50% 0,31 

V 5-7 Hex/DCM 50% 4,92 

VI 8-9 Hex/DCM 50% 2,03 

VII 10-26 Hex/DCM 50% 

Hex/DCM 75% 

Diclorometano 100% 

10,08 

VIII 27-28 DCM/AcOEt 25% 7,94 

IX 29-30 DCM/AcOEt 25% 

DCM/AcOEt 50% 

1,40 

X 31-35 DCM/AcOEt 75% 

Acetato de etila 100% 

3,37 

XI 36-38 AcOEt/MeOH 25% 0,77 

XII 39-51 AcOEt/MeOH 50% 

Metanol 100% 

Metanol/H20 30% 

4,33 

 

 

4.2.2.3.1 Cromatografia da fração VII (10-26) do E.HEXta 

 

A fração VII (10 g) foi submetida a CC (232 g de sílica gel 60), nomeada C7, com 

diferentes sistemas de solventes em grau crescente de polaridade. As frações foram reunidas de 

acordo com suas similaridades, verificadas por CCD, descritas na Tabela 7. 
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Tabela 7- Coluna cromatográfica C7. 

Frações C7 Solventes Peso (g) 

I 1-7 Hexano 100% 

Hex/AcOEt 5% 

Hex/AcOEt 10% 

0,06 

II 8-9 Hex/AcOEt 15% 0,39 

III 10 Hex/AcOEt 15% 0,18 

IV 11-14 Hex/AcOEt 20% 1,49 

V 15-16 Hex/AcOEt 20% 1,51 

VI 17-24 Hex/AcOEt 20% 1,67 

VII 25-34 Hex/AcOEt 25% 1,11 

VIII 35 Hex/AcOEt 30% 0,15 

IX 36-39 Hex/AcOEt 30% 0,40 

X 40-44 Hex/AcOEt 50% 0,92 

XI 45-55 Acetato de etila 100% 

Metanol 100% 

1,17 

  

 A fração IV/C7 (1,49 g) após sucessivos processos cromatográficos de CC 

(sílica:amostra, 50:1) com gradiente de hexano/acetato de etila e repetidas CCDP (DCM/MeOH 

60:1,5) resultou em uma amostra que cristalizou com adição de acetona e foi identificada como 

o metabólito secundário β-sitostenona (100; 25,8 mg). 

 A fração V/C7 (1,51 g) foi submetida a diversas CC (sílica:amostra, 80:1) com 

hexano/diclorometano/acetato de etila/metanol (gradiente de polaridade) e CCDP eluídas com 

Hex/EDI 50:25, purificando-se um composto (31,1 mg) identificado como valtrato (77). 

 Com a fração VI/C7 (17-24; 1,67 g) fez-se um coluna (72 g de sílica) em gradiente de 

hexano/acetato de etila/metanol, chamada C7-6. Na Tabela 8 são mostradas as frações obtidas 

e reunidas por semelhança, conforme análises em CCD. 
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Tabela 8- Coluna cromatográfica C7-6. 

Frações C7-6 Solventes Peso (g) 

I 1-30 Hexano 100% 

Hex/AcOEt 10% 

Hex/AcOEt 20% 

0,07 

II 31-38 Hex/AcOEt 25% 0,68 

III 39-41 Hex/AcOEt 25% 0,14 

IV 42-49 Hex/AcOEt 25% 0,17 

V 50-64 Hex/AcOEt 50% 0,15 

VI 65-90 Acetato de etila 100% 

Metanol 100% 

0,12 

 

 A adição de metanol à fração II/C7-6 (0,68 g) resultou na formação de um precipitado, 

sob o aspecto de um sólido branco (306,2 mg) que mostrou-se puro em análise por CCD e foi 

identificado como β-sitosterol (101). O sobrenadante remanescente (0,37 g) foi submetido a 

uma CC (79 g de sílica) eluída com uma mistura de diclorometano/metanol, aumentando-se 

lentamente a proporção deste último. A fração diclorometano/metanol 50:0,1 (0,12 g) após 

diversas CCDP com Hex/EDI 50:25 resultou na purificação, pela segunda vez, do composto 15 

(13,2 mg). 

 Com a fração IV/C7-6 (0,17 g) fez-se outra CC com 21 g de sílica e 

clorofórmio/metanol, sendo este último adicionado em pequenas quantidades. A fração 

diclorometano/metanol 50:0,2 (0,09 g) depois de repetidos processos cromatográficos de CCDP 

usando-se diclorometano puro e eluindo-se cada placa preparativa duas vezes, resultou no 

isolamento de 10,9 mg de uma substância identificada como homobaldrinal (50). 

 A fração VII/C7 (25-34; 1,11 g) foi cromatografada em coluna (80 g de sílica) com 

hexano/acetato de etila (gradiente de polaridade). A fração hexano/acetato de etila 15% (0,28 

g) foi submetida a uma nova CC (18 g de sílica) com gradiente de diclorometano/metanol. A 

fração diclorometano/metanol 60:0,1 (0,11 g) foi repetidamente cromatografada em CCDP 

(DCM/EE 50:3,4) chegando-se a purificação de 32,5 mg do composto baldrinal (49). 

 Cromatografou-se em coluna (30 g de sílica) a fração IX/C7 (36-39; 0,4 g) com 

gradiente de hexano/acetato de etila. A adição de excesso de hexano à fração hexano/acetato de 

etila 50% levou à formação de cristais agulhas incolor que, ao serem analisadas em CCD, 

mostrou a purificação de uma substância, nomeada valtral D (102; 61,7 mg). 
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4.2.2.3.2 Cromatografia da fração VIII (27-28) do E.HEXta 

 

A fração VIII (7,94 g) foi cromatografada em coluna com 179 g de sílica (nomeada C8) 

e eluída com diferentes sistemas de solventes em grau crescente de polaridade. As frações 

coletadas foram reunidas após análises por CCD, de acordo com suas similaridades, descrito na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9- Coluna cromatográfica C8. 

Frações C8 Solventes Peso (g) 

I 1-11 Hexano 100% 

Hex/AcOEt 5% 

Hex/AcOEt 10% 

0,14 

II 12-13 Hex/AcOEt 15% 0,23 

III 14-16 Hex/AcOEt 20% 0,97 

IV 17-19 Hex/AcOEt 20% 1,68 

V 20-23 Hex/AcOEt 25% 1,55 

VI 24-30 Hex/AcOEt 35% 

Hex/AcOEt 50% 

Acetato de etila 100% 

0,81 

VII 31-34 AcOEt/metanol 50% 

Metanol 100% 

1,11 

 

 A fração III/C8 (0,97 g) depois de ser separada por sucessivas CC (sílica:amostra, 50:1); 

gradiente de diclorometano/metanol) e CCDP com CHCl3/MeOH 50:1,9, resultou na 

purificação do composto ácido ursólico (103; 8 mg). 

 Com a fração IV/C8 (17-19; 1,68 g) realizou-se consecutivos processos cromatográficos 

de CC (sílica:amostra, 50:1) com gradiente de hexano/acetato de etila/metanol e CCDP 

(DCM/MeOH 50:0,5) que purificaram uma substância (99,2 mg), identificada como sendo o 

metabólito IVHD-valtrato (40). 

 Já a fração V/C8 (20-23; 1,55 g) foi tratada em coluna com 140 g de sílica e hexano/ 

acetato de etila/metanol (gradiente de polaridade). A fração hexano/acetato de etila 20% (1,12 

g) foi recromatografada em coluna (70 g de sílica), chamada C8-52, utilizando-se gradiente de 

diclorometano/metanol, sendo este último adicionado de acordo com o que é mostrado na 

Tabela 10.  
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Tabela 10- Coluna cromatográfica C8-52. 

Frações C8-52 Solventes (mL:mL) Peso (g) 

I 1-20 Diclorometano 

DCM/MeOH 50:0,1 

0,04 

II 21-23 DCM/MeOH 50:0,2 0,08 

III 24-28 DCM/MeOH 50:0,2 0,26 

IV 29-30 DCM/MeOH 50:0,2 0,10 

V 31-55 DCM/MeOH 50:0,3 

DCM/MeOH 50:0,4 

DCM/MeOH 50:0,5 

0,43 

VI 56-65 DCM/MeOH 50:1 

DCM/MeOH 50:2 

DCM/MeOH 50:5 

0,07 

VII 66-73 Metanol 0,05 

 

 A fração III/C8-52 (0,26 g) foi submetida a sucessivas CCDP, usando-se como eluente 

DCM/MeOH 50:1, que resultou na purificação de dois compostos, IVHD-valtrato (40, 80,6 mg) 

já isolado anteriormente e IIHD-acevaltrato (104; 2,6 mg). 

 A fração V/C8-52 (0,43 g) foi tratada com excesso de hexano, recristalizando-se 

novamente o composto 102 (340,2 mg), enquanto que a fração VI/C8-52 (0,07 g) foi submetida 

a algumas CCDP com DCM/MeOH 70:2 purificando o composto valeriotriato B (105; 4,9 mg). 

 

4.2.2.3.3 Cromatografia da fração IX (29-30) do E.HEXta 

 

 A fração IX (1,40 g) foi cromatografada em coluna, denominada C9 (50 g de sílica), 

eluída com gradiente de hexano/acetato de etila/metanol. As frações obtidas foram analisadas 

por CCD e reunidas, conforme é mostrado na Tabela 11. 
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Tabela 11- Coluna cromatográfica C9. 

Frações C9 Solventes Peso (g) 

I 1-9 Hexano 100% 

Hex/AcOEt 15% 

Hex/AcOEt 30% 

Hex/AcOEt 50% 

0,04 

II 10-12 Acetato de etila 100% 0,08 

III 13-16 AcOEt/MeOH 5% 0,56 

IV 17-18 AcOEt/MeOH 10% 0,27 

V 19-25 AcOEt/MeOH 50% 

Metanol 100% 

0,15 

 

 Com a fração II/C9 (0,08 g) fez-se nova CC (5 g de sílica gel 60) com 

diclorometano/metanol (gradiente). A fração diclorometano/metanol 20:0,1 (0,03 g) foi 

purificada por CCDP (DCM/MeOH 50:0,5) resultando no isolamento de um PN identificado 

como 6β-hidroxisitostenona (106; 13,9 mg). 

 Já na fração III/C9 (0,56 g) a adição de excesso de hexano levou a formação de cristais 

agulhas incolores, constatando-se ser o composto 102 (104,6 mg), já isolado anteriormente. 

 

4.2.2.4 Fracionamentos dos Extratos Etanol: E.EtOHta; E.EtOHqt 

 

 Considerando-se a elevada complexidade destes extratos, realizou-se um fracionamento 

com diferentes solventes seguindo-se o método adaptado de Wang et al. (2009), visando obter 

uma separação por polaridade das substâncias contidas nos mesmos. Para isso, suspendeu-se o 

E.EtOHta (129 g) em água (400 mL) e extraiu-se, inicialmente com hexano (9 x 200 mL). O 

solvente foi evaporado a secura, obtendo-se um resíduo de cor verde denominado Fração 

Hexânica temperatura ambiente (F.HEXta; 34,65 g). Posteriormente a solução aquosa 

remanescente foi extraída com acetato de etila (7 x 200 mL), resultando em um resíduo viscoso 

marrom, denominado Fração Acetato temperatura ambiente (F.AcOEtta; 23,81 g). A solução 

aquosa restante foi liofilizada, originando um resíduo sólido granulado marrom, denominado 

Fração Aquosa temperatura ambiente (F.Aqta; 51,93 g). 

 O extrato E.EtOHqt (255,51 g) passou pelo mesmo procedimento descrito para o 

E.EtOHta, resultando em um resíduo viscoso verde, denominado Fração Hexânica quente 

(F.HEXqt; 16,37 g) e outro, de coloração marrom, denominado Fração Acetato quente 
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(F.AcOEtqt; 32,96 g). A fração aquosa remanescente foi liofilizada, restando um resíduo sólido 

marrom, denominado Fração Aquosa quente (F.Aqqt; 122,38 g). 

 

4.2.2.4.1 Fração Acetato quente (F.AcOEtqt) 

 

 A F.AcOEtqt  (32 g) foi submetida à purificação inicial por cromatografia a vácuo 

(denominada FAv), utilizando-se sílica gel 60 (34 g) e um gradiente de clorofórmio/acetato de 

etila/metanol. Foram coletadas 21 frações de 200 mL, reunidas de acordo com suas semelhanças 

observadas por CCD, resultando num total de 7 frações, conforme é mostrado na Tabela 12. 

 

Tabela 12- Coluna cromatográfica da FAv. 

Frações FAv Solventes Peso (g) 

I 1-2 Clorofórmio 100% 0,12 

II 3 CHCl3/AcOEt 50% 2,44 

III 4 CHCl3/AcOEt 50% 7,15 

IV 5-10 CHCl3/AcOEt 50% 

Acetato de etila 100% 

1,62 

V 11-16 AcOEt/MeOH 50% 0,93 

VI 17-19 Metanol 100% 1,10 

 

 A fração I/FAv (0,12 g) foi purificada por repetidas CCDP, eluídas com DCM/EE 

50:0,78, obtendo-se o isolamento de um composto identificado como aldeído ferúlico (107; 1,3 

mg). Já a fração II/FAv (2,44 g) foi submetida a uma CC (nomeada FAv-2) com 121 g de sílica 

e um gradiente de diclorometano/acetato de etila/metanol, de acordo com a Tabela 13. 

 

 Tabela 13- Coluna cromatográfica da FAv-2. 

Frações FAv-2 Solventes Peso (g) 

I 1-20 Diclorometano 100% 0,09 

II 21-58 DCM/AcOEt 4% 0,12 

III 59-88 DCM/AcOEt 4% 0,91 

IV 89-96 DCM/AcOEt 20% 0,29 

V 97-105 DCM/AcOEt 50% 

Acetato de etila 100% 

0,35 

VI 106-117 AcOEt/MeOH 25% 

Metanol 100% 

0,47 
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 Análises em CCD da fração II/FAv-2 (0,12 g) demonstraram a purificação de um 

metabólito identificado como (1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-hidroxi-1-metoxi-Δ4,11-

diironepetano (69; 120 mg). Da fração III/FAv-2 (0,91 g) após separação em CC, com 30 g de 

sílica e gradiente de diclorometano/acetato de etila/metanol, obteve-se na fração 

diclorometano/acetato de etila 20%, uma substância pura (257,5 mg) confirmada por CCD e, 

que já havia sido identificada anteriormente como o metabólito 69. 

 A fração III/FAv (4; 7,15 g) foi recromatografada em coluna (214 g de sílica) com 

gradiente de diclorometano/acetato de etila/metanol, chamada de FAv-3, conforme pode ser 

observado na Tabela 14. 

 

Tabela 14- Coluna cromatográfica da FAv-3. 

Frações FAv-3 Solventes Peso (g) 

I 1-36 Diclorometano 100% 

DCM/AcOEt 5% 

DCM/AcOEt 15% 

DCM/AcOEt 25% 

DCM/AcOEt 35% 

0,18 

II 37-50 DCM/AcOEt 40% 1,54 

III 51-80 DCM/AcOEt 50% 2,91 

IV 81-89 DCM/AcOEt 50% 0,57 

V 90-99 Acetato de etila 100% 

Metanol 100% 

0,94 

 

 A fração II/FAv-3 (1,54 g) depois de ser repetidamente cromatografada em CC 

(sílica:amostra, 40:1) com um sistema gradiente de diclorometano/acetato de etila, resultou 

obtenção de 69 (704,8 mg). A fração III/FAv-3 (2,91 g) foi sucessivas vezes separada em 

coluna (sílica:amostra, 30:1) com diclorometano/metanol (gradiente de polaridade), chegando-

se à purificação de dois compostos, 69 (551,7 mg) da fração diclorometano/metanol 15%, já 

isolado anteriormente e 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108; 111,2 mg) da fração 

diclorometano/metanol 20%. 

 A fração IV/FAv (5-10; 1,62 g) foi separada por CC, chamada FAv-4, com sílica gel 60 

(130 g) e clorofórmio/acetato de etila/metanol, como está descrito na Tabela 15. 
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Tabela 15- Coluna cromatográfica da FAv-4. 

Frações FAv-4 Solventes (mL:mL) Peso (g) 

I 1-7 Clorofórmio  

CHCl3/AcOEt (50:0,1) 

0,07 

II 8-10 CHCl3/AcOEt (50:0,18) 0,17 

III 11-47 CHCl3/AcOEt (50:0,29) 

CHCl3/AcOEt (50:0,35) 

CHCl3/AcOEt (50:0,6) 

CHCl3/AcOEt (50:1) 

CHCl3/AcOEt (50:6) 

0,59 

IV 48-71 CHCl3/AcOEt (40:10) 

CHCl3/AcOEt (30:30) 

Acetato de etila  

Metanol 

0,32 

  

 Com a fração II/FAv-4 (0,17 g) foram realizadas diversas CCDP, utilizando-se como 

solvente EDI/MeOH 60:4,6, isolando-se a uma substância pura, chamada polistachina A (109; 

3,9 mg). A fração III/FAv-4 (0,59 g) após ser separada em CC (48 g de sílica) com 

clorofórmio/acetato de etila 25%, foi cromatografada em CCDP com DCM/MeOH 60:5,8, 

isolando-se a substância 108 (147,8 mg), já obtido anteriormente, e o composto 8-

hidroxipinoresinol (110; 2,8 mg). 

 A fração V/FAv (11-16; 0,93 g) foi submetida a uma CC com 95 g de sílica e gradiente 

de hexano/acetato de etila/metanol. A fração acetato de etila 100% (0,26 g) foi submetida a 

sucessivas CCDP com DCM/MeOH 50:3,9, purificando novamente o metabólito 108 (100,3 

mg).  

 A fração VI/FAv (17-19; 1,1 g) foi colunada (112 g de sílica gel) com gradiente de 

solvente diclorometano/acetona, denominada FAv-6 e descrita na Tabela 16. 
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 Tabela 16- Coluna cromatográfica da FAv-6. 

Frações FAv-6 Solventes Peso (g) 

I 1-39 Diclorometano 100% 

DCM/acetona 5% 

0,08 

II 40-83 DCM/acetona 10% 0,16 

III 84-87 DCM/acetona 15% 0,19 

IV 88-103 DCM/acetona 20% 

DCM/acetona 25% 

0,24 

V 104-151 DCM/acetona 30% 

DCM/acetona 50% 

Acetona 100% 

0,28 

 

 Após repetidos processos cromatográficos de CCDP com DCM/MeOH 50:3,9 da fração 

II/FAv-6 (0,16 g) obteve-se o metabólito 108 (40,5 mg) isolado mais uma vez neste trabalho. 

Já a fração III/FAv-6 (0,19 g) foi submetida a diversas cromatografias em cromatofolha 

comercial (CCD) sem indicador, eluída com DCM/acetona 1:1, chegando-se à purificação do 

isovilosol (111; 10 mg). Da fração IV/FAv-6 (0,24 g) separou-se por consecutivos processos 

cromatográficos em cromatofolha comercial (CCD) sem indicador com eluente DCM/acetona 

1:1, o metabólito 111 (25,2 mg) já obtido da fração anterior e o composto hidroximaltol (112; 

7,8 mg). 

 Por fim, a fração V/FAv-6 (0,28 g) foi purificada por consecutivas CCDP com 

DCM/acetona 1:1 para dar 8,9 mg do metabólito 112, já isolado na fração anterior. 

 

4.2.3 Valeriana officinalis 

 

 As raízes e rizomas da espécie V. officinalis obtidos comercialmente (59,8 g) foram 

submetidas ao mesmo tratamento que espécie V. polystachya, originando seus extratos e 

respectivas frações: E.HEXta (0,94 g), E.EtOHta (6,84 g) e suas frações (F.HEXta, 0,65 g; 

F.AcOEtta, 1,22 g; F.Aqta, 1,98 g) e E.EtOHqt (2,35 g) e suas frações (F.HEXqt, 0,17 g; 

F.AcOEtqt, 1,32 g; F.Aqqt, 1,21 g). Estas amostras foram analisadas apenas por CLAE para 

fins de comparação de perfis cromatográficos com a espécie em estudo V. polystachya, por isto 

não foram realizados processos cromatográficos posteriores para o isolamento de metabólitos. 
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4.3 OBTENÇÃO DOS DERIVADOS DE 102, 69 e 108  

 

4.3.1 Procedimentos para a obtenção dos derivados de 102 

 

4.3.1.1 Reação de acetilação 

 

 A reação de acetilação do composto 102 foi realizada seguindo-se a metodologia 

adaptada de Assunção, Lemos e Monte (2009). Em um balão de 25 mL adicionou-se 18 mg 

(0,053 mmols) de 102, 50 µL de piridina anidra e 50 µL de anidrido acético, sob agitação e 

temperatura ambiente (t.a) por 1h:15. A reação foi acompanhada por CCD com CH2Cl2/MeOH 

5:0,09 como eluente até o consumo total do material de partida. Após, ao conteúdo do balão foi 

adicionado 5 mL de uma solução de CHCl3/HCl 3M (2:1) e extraiu-se com clorofórmio (3 x 5 

mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 e o solvente rotaevaporado. A mistura de produtos 

(102a + 102b) foi isolada por CCDP eluída com CH2Cl2/MeOH 50:1.  

 

4.3.1.2 Reação de redução 

 

 Para esta reação foi utilizado o método descrito por Setamdideh e Zeynizadeh (2006). 

Em um balão de 25 mL foi adicionado 50 mg (0,148 mmols) de 102, 150 µL de THF anidro, 

75 µL de água destilada e 59 mg carvão, misturados por 1 min a t.a até a formação de uma 

espécie de gel. Em seguida, adicionou-se 12 mg de NaBH4, com o sistema mantido sob 

agitação. Após 1h, verificou-se por CCD (EDI/MeOH 3:0,25) o consumo total do material de 

partida. A mistura reacional foi filtrada e lavada com diclorometano em pipeta de Pasteur com 

sílica gel 60 (SiO2) como adsorvente. O filtrado foi tratado com Na2SO4, rotaevaporado e 

submetido a uma CCDP (EDI/MeOH 60:15), resultando na separação de três substâncias (102c, 

102d e 102e) que foram analisadas por RMN de 1H e 13C e EM-IES. 

 

4.3.1.3 Reação de obtenção da semicarbazona 

  

 Para a obtenção da semicarbazona (102f) realizou-se o protocolo adaptado do descrito 

por Sathesh, Gopalakrishnan e Duganath (2011). Em um balão de 25 mL adicionou-se 11 mg 

de semicarbazida, 17 mg de acetato de sódio anidro, 100 µL de água destilada e 160 µL de 

etanol. A esta mistura foi adicionada 13 mg (0,037 mmols) de 102 e mantida em banho-maria 



78 
 

(50 °C) sob agitação por 5 min. A reação foi acompanhada por CCD (CH2Cl2/MeOH 5:0,09) 

até o consumo total do material de partida. Após, evaporou-se os solventes sob pressão reduzida 

e purificou-se o produto por CCDP (CH2Cl2/MeOH 50:2). 

 

4.3.2 Procedimentos para a obtenção dos derivados de 69 

 

4.3.2.1 Reação de acetilação 

 

 Para esta reação, utilizou-se a metodologia descrita por Assunção, Lemos e Monte 

(2009). Em um balão de 25 mL contendo 52 mg (0,1 mmol) de 69 foram adicionados 200 µL 

de piridina anidra e 200 µL de anidrido acético. A mistura reacional foi mantida sob 

aquecimento (50 °C) e agitação por 1h, acompanhada por CCD eluída com CH2Cl2/MeOH 

5:0,09. Após o término, adicionou-se ao balão da reação 15 mL de uma mistura de CHCl3/HCl 

3M (2:1) e extraiu-se a fase orgânica com clorofórmio (3 x 8 mL). A mesma foi tratada com 

Na2SO4 e concentrada à vácuo até a evaporação total do solvente. O produto (69a) foi 

submetido a uma purificação por CCDP com CH2Cl2/MeOH 40:0,9 como eluente.  

 

4.3.2.2 Reação de mesilação 

 

 A obtenção do produto mesilado (69b) seguiu o método adaptado de Purushottamachar, 

Murigi e Njar, 2016. À um balão de 25 mL foram adicionados 257 mg (1,21 mmol) de 69 e 1,3 

mL de piridina anidra, colocados sob agitação em banho de gelo e sal. Em seguida, adicionou-

se gota a gota uma solução de 181 µL de cloreto de mesila em 771 µL de piridina anidra. Esta 

reação foi mantida resfriada por 1h e acompanhada por CCD eluída com CH2Cl2/MeOH 5:0,19. 

Após, realizaram-se três evaporações com a adição de 5 mL de etanol e o resíduo final 

transferido para um funil de extração contendo uma mistura de EE/H2O 1:1 e extraído com 5 

mL éter etílico (3x). A fase orgânica foi seca com Na2SO4, rotaevaporada e purificada por CC, 

com eluente inicial diclorometano e, eluente final metanol (gradiente de polaridade), para 

separação do produto 69b. 
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4.3.3 Procedimentos para a obtenção dos derivados de 108 

 

4.3.3.1 Reação de acetilação 

 

 Esta reação foi realizada conforme o procedimento descrito no item 4.3.1.1 (página 77). 

Em um balão de 25 mL misturou-se 51 mg (0,28 mmol) de 108, 230 µL de piridina anidra, 230 

µL de anidrido acético e deixou-se sob agitação a t.a por 2h:30. A reação foi acompanhada por 

CCD (CH2Cl2/MeOH 4:0,3). À mistura reacional adicionou-se uma solução de CHCl3/HCl 3M 

2:1 (15 mL). A fase orgânica foi extraída com clorofórmio (3 x 10 mL) e tratada com Na2SO4. 

O solvente foi removido por pressão reduzida e o resíduo reacional foi submetido a CCDP 

(CH2Cl2/MeOH 50:3,8) para a purificação do produto 108a. 

 

4.3.3.2 Reação de redução 

 

 O produto de redução de 108 (108b) foi obtido conforme a metodologia utilizada no 

item 4.3.1.2 (página 77). Em um balão de 25 mL foram adicionados 23 mg (0,125 mmol) de 

108 com  125 µL de THF anidro, 63 µL de água destilada e 49,5 mg de carvão, misturando-se 

estes componentes por 1 min a t.a. Em seguida, realizou-se a adição de 12 mg de  NaBH4 sob 

agitação. Após 20 min de reação, verificou-se por CCD eluída (2x) com CH2Cl2/MeOH 4:0,3, 

o consumo total do material de partida (108). O conteúdo do balão foi filtrado e lavado com 

metanol (20 mL) em pipeta de Pasteur com sílica gel 60 (SiO2) como adsorvente. O filtrado foi 

seco com Na2SO4 e rotaevaporado sob pressão reduzida. O produto (108b) foi purificado 

através de CCDP eluída (2x) com CH2Cl2/MeOH 60:5. 
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4.4 METABÓLITOS ISOLADOS 

 

4.4.1 Metabólitos isolados de Erythrina crista-galli 

 

4.4.1.1 Fração Etérea Básica (FEB) 

 

Eritarbina (1): 15 mg; óleo amarelo; Rf: 0,47 em 

DCM/MeOH (10:0,18); RMN1H a 400,13 MHz, 

CDCl3, δ (ppm): 6,96 (1H, dd, J= 2,3 e 10,2 Hz, H-

2), 6,92 (1H, d, J= 7,2 Hz, H-10), 6,77 (1H, s H-17), 

6,67 (1H, s, H-14), 6,35 (1H, d, J= 10,2 Hz, H-1), 

6,16 (1H, d, J= 7,2 Hz, H-11), 6,08 (1H, s, H-7), 

3,88 (3H, s, CH3O-16), 3,78 (3H, s, CH3O-15), 3,67-

3,62 (1H, m, H-3), 3,26 (3H, s, CH3O-3), 2,68 (1H, ddd, J= 1,3, 5,1 e 11,3 Hz, H-4a), 1,40 (1H, 

dd, J= 10,2 e 11,3 Hz, H-4b). RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 42,7 (C-4), 55,9 

(CH3O-16), 56,1 (CH3O-15), 56,4 (CH3O-3), 65,8 (C-5), 74,6 (C-3), 106,7 (C-14), 110,4 (C-

17), 113,2 (C-11), 120,7 (C-10), 120,1 (C-7), 123,8 (C-2), 124,1 (C-12), 124,9 (C-13), 137,7 

(C-1), 147,7 (C-15), 148,5 (C-16), 155,3 (C-6), 168,9 (C-8). EM-IES (+): m/z 348,1214 [M 

+Na]+ (calculado para C19H19NO4+Na, 348,1212). 

 

Erisotrina (15): 19,5 mg; óleo amarelo; [
25

D
= +232,0 

(c 0,12; CHCl3); Rf: 0,46 em DCM/MeOH (1,5:0,16); 

RMN1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm): 6,83 (1H, s, H-

14), 6,62 (1H, s, H-17), 6,57 (1H, dd, J= 2,3 e 10,2 Hz, 

H-2), 6,01 (1H, d, J= 10,2 Hz, H-1), 5,72 (1H, sl, H-7), 

4,09-4,05 (1H, m, H-3), 3,85 (3H, s, CH3O-16), 3,75 

(3H, s, CH3O-15), 3,72-3,68 (1H, m, H-8a), 3,57-3,47 

(2H, m, H-8b; H-10a), 3,32 (3H, s, CH3O-3), 3,02-2,92 (2H, m, H-10b; H-11a), 2,66-2,59 (1H, 

m, H-11b), 2,52 (1H, dd, J= 5,6 e 11,5 Hz, H-4a), 1,87-1,81 (1H, m, H-4b). RMN 13C a 100,62 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 23,9 (C-11), 41,3 (C-4), 43,5 (C-10), 55,7 (CH3O-16, CH3O-15), 55,8 

(CH3O-3), 56,5 (C-8), 66,8 (C-5), 76,1 (C-3), 109,7 (C-14), 111,7 (C-17), 122,7 (C-7), 125,4 

(C-2), 126,3 (C-12), 131,2 (C-13), 131,4 (C-1), 142,2 (C-6), 147,1 (C-15), 147,7 (C-16). EM-

IES (+): m/z 314,1741 [M +H]+ (calculado para C19H23NO3+H, 314,1756). 
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Erisotramidina (2): 31 mg; óleo incolor; [
25

D
= 

+155,0 (c 0,14; CHCl3); Rf: 0,48 em DCM/MeOH 

(3:0,15); RMN1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm): 

6,92 (1H, dd, J= 2,3 e 10,2 Hz, H-2), 6,80 (1H, s, 

H-14), 6,73 (1H, s, H-17), 6,34 (1H, d, J= 10,2 Hz, 

H-1), 6,03 (1H, s, H-7), 4,04-3,97 (1H, m, H-10a), 

3,87 (3H, s, CH3O-16), 3,85-3,83 (1H, m, H-3), 

3,77 (3H, s, CH3O-15), 3,67-3,59 (1H, m, H-10b), 3,35 (3H, s, CH3O-3), 3,13-2,96 (2H, m, H-

11), 2,82 (1H, dd, J= 4,8 e 11,1 Hz, H-4a), 1,71 (1H, dd, J= 4,8 e 11,1 Hz, H-4b).RMN 13C a 

100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 27,0 (C-11), 37,5 (C-10), 41,4 (C-4), 56,4 (CH3O-16), 56,1 

(CH3O-15), 55,9 (CH3O-3), 66,4 (C-5), 74,9 (C-3), 108,1 (C-14), 112,2 (C-17), 120,2 (C-7), 

124,1 (C-2), 126,5 (C-12), 128,6 (C-13), 136,3 (C-1), 147,0 (C-16), 148,5 (C-15), 157,1 (C-6), 

170,9 (C-8). EM-IES (+): m/z 328,1593 [M +H]+ (calculado para C19H21NO4+H, 328,1549). 

 

Erisotrina N-óxido (6): 10,2 mg; óleo amarelo; [
25

D
= 

+140,0 (c 0,10; EtOH); Rf: 0,30 em 

CHCl3/MeOH/NH4OH (7:1:0,03); RMN1H a 400,13 

MHz, CD3OD, δ (ppm): 6,82 (1H, s, H-14), 6,75 (1H, 

dd, J= 2,3 e 10,2 Hz, H-2), 6,72 (1H, s H-17), 6,23 (1H, 

d, J= 10,2 Hz, H-1), 5,86 (1H, sl, H-7), 4,57 (1H, dd, 

J= 1,3 e 15,3 Hz, H-8a), 4,23-4,19 (1H, m, H-3), 4,01 

(1H, dd, J= 3,2 e 15,3 Hz, H-8b), 3,84 (3H, s, CH3O-16), 3,81-3,78 (2H, m, H-10), 3,71 (3H, 

s, CH3O-15), 3,40 (3H, s, CH3O-3), 3,24-3,21 (2H, m, H-11), 2,96 (1H, dd, J= 10,3 e 11,5 Hz, 

H-4a), 2,20 (1H, dd, J= 5,9 e 11,5 Hz, H-4b). RMN 13C a 100,62 MHz, CD3OD, δ (ppm): 26,2 

(C-11), 31,3 (C-4), 55,0 (CH3O-16), 55,0 (CH3O-15), 55,2 (CH3O-3), 58,8 (C-10), 70,5 (C-8), 

75,9 (C-3), 82,6 (C-5), 108,8 (C-17), 111,1 (C-14), 118,2 (C-7), 122,7 (C-12), 125,2 (C-2), 

127,8 (C-13), 133,0 (C-1), 138,2 (C-6), 148,1 (C-15), 149,3 (C-16). EM-IES (+): m/z 330,1713 

[M +H]+ (calculado para C19H23NO4+H, 330,1711). 

 

4.4.1.2 Fração Acetato Básica (FAB) 

 

Erisotrina (15): 8,2 mg. Os dados referentes a este metabólito já foram descritos anteriormente, 

no item 4.4.1.1 (página 80). 
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Eritratidina (29): 21,3 mg; óleo incolor; [
25

D
= +94,4 (c 

0,09; EtOH); Rf: 0,36 em CHCl3/MeOH/NH4OH 

(7:1:0,03); RMN 1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm): 6,78 

(1H, s, H-14), 6,59 (1H, s, H-17), 5,61-5,60 (1H, m, H-1), 

4,36-4,34 (1H, m, H-2), 3,85 (3H, s, CH3O-16), 3,84 (3H, 

s, CH3O-15), 3,68 (1H, ddd, J= 4,3, 7,0 e 12,3 Hz, H-3), 

3,48 (1H, ddd, J= 4,1, 7,0 e 12,5 Hz, H-10a), 3,29 (3H, s, 

CH3O-3), 3,20-3,14 (1H, m, H-10b), 3,06-2,95 (2H, m, H-

11a; H-8a), 2,77-2,70 (1H, m, H-8b), 2,56 (1H, dd, J= 6,7 e 17,3 Hz, H-11b), 2,47-2,39 (1H, 

m, H-7a), 2,33 (1H, dd, J= 4,3 e 11,6 Hz, H-4a), 2,27-2,20 (1H, m, H-7b), 1,65-1,59 (1H, m, 

H-4b). RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 21,4 (C-11), 26,8 (C-7), 39,5 (C-4), 40,0 (C-

10), 46,3 (C-8), 55,7 (CH3O-15), 56,0 (CH3O-16), 56,9 (CH3O-3), 64,3 (C-5), 72,9 (C-2), 81,2 

(C-3), 111,1 (C-14), 111,8 (C-17),  120,9 (C-1), 125,1 (C-13), 128,1 (C-12), 144,4 (C-6), 146,5 

(C-15), 147,8 (C-16). EM-IES (+): m/z 332,1907 [M +H]+ (calculado para C19H25NO4+H, 

332,1862). 

 

Erisotrina N-óxido (6): 14,9 mg. Os dados referentes a este metabólito já foram descritos 

anteriormente, no item 4.4.1.1 (página 81). 

 

Eritratidina N-óxido (99): 17,5 mg; óleo amarelo; [
25

D
= 

+64,5 (c 0,11; MeOH); Rf: 0,56 em 

CHCl3/MeOH/NH4OH (7:1,5:0,05); RMN 1H a 400,13 

MHz, CD3OD, δ (ppm): 6,78 (1H, s, H-14), 6,76 (1H, s, 

H-17), 5,83-5,81 (1H, m, H-1), 4,26-4,24 (1H, m, H-2), 

3,77 (3H, s, CH3O-16), 3,75 (3H, s, CH3O-15), 3,71-3,65 

(3H, m, H-10; H-8a), 3,63-3,58 (1H, m, H-3), 3,37-3,31 

(1H, m, H-8b), 3,27 (3H, s, CH3O-3), 3,19-3,15 (2H, m, 

H-7), 2,77-2,71 (1H, m, H-11a), 2,69-2,63 (1H, m, H-4a), 2,39-2,32 (1H, m, H-11b), 1,96 (1H, 

dd, J= 4,3 e 11,6 Hz, H-4b). RMN 13C a 100,62 MHz, CD3OD, δ (ppm): 25,9 (C-11), 27,0 (C-

7), 33,6 (C-4), 56,5 (CH3O-15), 56,8 (CH3O-16), 57,6 (C-10), 57,3 (CH3O-3), 63,1 (C-8), 72,6 

(C-2), 82,0 (C-3), 82,4 (C-5), 112,0 (C-17), 113,2 (C-14), 123,3 (C-13), 127,6 (C-12), 129,1 

(C-1), 138,9 (C-6), 149,1 (C-15), 151,0 (C-16). EM-IES (+): m/z 348,1771 [M +H]+ (calculado 

para C19H25NO5+H, 348,1811). 
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4.4.2 Metabólitos isolados de Valeriana polystachya 

 

4.4.2.1 Extrato Hexânico temperatura ambiente (E.HEXta) 

 

β-sitostenona (100): 25,8 mg; cristais 

incolores (hexano); Pf: 79-81 °C; [
25

D
= 

+440,0 (c 0,06; CHCl3); Rf: 0,55 em 

DCM/MeOH (10:0,09); RMN 1H a 400,13 

MHz, CDCl3, δ (ppm):  5,72 (1H, s, H-4), 

1,17 (3H, s, H-19), 0,92-0,80 (12H, m, H-

21, 26, 27, 29), 0,70 (3H, s, H-18), 2,44-

1,00 (m, demais hidrogênios); RMN 13C a 

100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 199,7 (C-3), 171,7 (C-5), 123,7 (C-4), 56,0-11,9 (demais 

carbonos). 

 

Valtrato (77): 44,3 mg; óleo amarelo; Rf: 

0,48 em Hex/EDI (1:0,5); RMN1H a 

400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm):  6,68 (1H, 

s, H-3), 5,97 (1H, d, J= 10,1 Hz, H-1), 

5,86-5,85 (1H, m, H-6), 5,36 (1H, d, J= 

2,9 Hz, H-7), 4,73 (1H, d, J= 12,3 Hz, H-

11a), 4,66 (1H, d, J= 12,3 Hz, H-11b), 

3,42 (1H, dd, J= 2,6 e 10,1 Hz, H-9), 3,01 

(1H, d, J= 4,9 Hz, H-10a), 2,89 (1H, d, J= 4,9 Hz, H-10b), 2,22 (2H, dd, J= 2,0 e 7,1 Hz, H-

2’’’), 2,18-2,16 (2H, m, H-2’’), 2,13-2,07 (2H, m, H-3’’[1H], H-3’’’[1H]), 2,04 (3H, s, H-2’), 

0,98 (6H, d, J= 6,6 Hz, H-4’’’[3H], H-5’’’[3H]), 0,94 (6H, d, J= 6,6 Hz, H-4’’[3H], H-5’’[3H]); 

RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 20,8 (C-2’), 22,1 (C-4’’’, C-5’’’), 22,2 (C-4’’, C-

5’’), 25,5 (C-3’’’), 25,7 (C-3’’), 43,0 (C-9, C-2’’’), 43,3 (C-2’’), 47,8 (C-10), 60,7 (C-11), 64,1 

(C-8), 83,0 (C-7), 92,6 (C-1), 108,3 (C-4), 118,6 (C-6), 140,9 (C-5), 148,4 (C-3), 170,2 (C-1’’), 

170,7 (C-1’’’), 172,3 (C-1); EM-IES (+): m/z 445,1826 [M + Na]+ (calculado para 

C22H30O8+Na, 445,1838). 
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β-sitosterol (101): 306,2 mg; sólido 

branco; Pf: 134-136 °C; [
25

D
= +46,0 (c 

0,10; CHCl3); Rf: 0,65 em DCM/MeOH 

(4:0,15); RMN 1H a 400,13 MHz, CDCl3, 

δ (ppm): 5,35-5,34 (1H, m, H-6), 3,54-

3,50 (1H, m, H-3), 1,01 (3H, s, H-18), 

0,93-0,92 (3H, m, H-21), 0,87-0,81 (9H, 

m, H-26, H-27, H-29), 0,68 (3H, s, H-19), 

2,32-1,05 (m, demais hidrogênios); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 140,8 (C-5), 

121,7 (C-6), 71,8 (C-3), 56,8-11,8 (demais carbonos). 

 

Homobaldrinal (50): 10,9 mg; sólido amorfo 

amarelo; Rf: 0,61 em DCM; RMN 1H a 400,13 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 9,93 (1H, s, H-10), 9,18 

(1H, sl, H-1), 7,89 (1H, sl, H-3), 7,87 (1H, d, J= 

3,3 Hz, H-7), 6,60 (1H, dd, J= 0,9 e 3,3 Hz, H-6), 

5,26 (2H, d, J= 0,9 Hz, H-11), 2,25 (2H, d, J= 7,0 

Hz, H-2’), 2,16-2,06 (1H, m, H-3’), 0,94 (6H, d, 

J= 6,6 Hz, H-4’[3H], H-5’[3H]); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 22,3 (C-5’, C-4’), 

25,7 (C-3’), 43,1 (C-2’), 60,2 (C-11), 109,4 (C-6), 119,3 (C-4), 122,9 (C-9), 124,8 (C-8), 133,8 

(C-5), 142,0 (C-3), 146,3 (C-7), 150,6 (C-1), 172,7 (C-1’), 185,0 (C-10); EM-IES (+): m/z 

261,1110 [M + H]+ (calculado para C15H16O4+H, 261,1127). 

 

Baldrinal (49): 32,5 mg; sólido amorfo amarelo; Rf: 0,67 em 

DCM/MeOH (10:0,09); RMN1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ 

(ppm): 9,92 (1H, s, H-10), 9,16 (1H, sl, H-1), 7,88 (1H, sl, H-

3), 7,86 (1H, d, J= 3,3 Hz, H-7), 6,60 (1H, dd, J= 0,8 e 3,3 Hz, 

H-6), 5,24 (2H, d, J= 0,8 Hz, H-11), 2,11 (3H, s, H-2’); RMN 

13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 20,8 (C-2’), 60,4 (C-11), 

109,4 (C-6), 119,2 (C-4), 122,9 (C-9), 124,8 (C-8), 133,8 (C-5), 142,0 (C-3), 146,2 (C-7), 150,6 

(C-1), 170,6 (C-1’), 185,0 (C-10). 
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Valtral D (102): 506,5 mg; cristais agulhas 

incolores (hexano); Pf: 90-94 °C; [
25

D
= 

+116,0 (c 0,10; MeOH); Rf: 0,61 em 

DCM/MeOH (4:0,23); RMN 1H a 400,13 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 9,95 (1H, s, H-3), 

6,87 (1H, d, J= 5,6 Hz, H-6), 6,82 (1H, d, 

J= 5,6 Hz, H-7), 5,28 (1H, sl, H-1), 4,92 

(2H, s, H-11), 4,33 (1H, d, J= 10,1 Hz, H-

10a), 4,26 (1H, d, J= 10,1 Hz, H-10b), 3,98 (1H, sl, H-9), 2,22-2,05 (3H, m, H-2’’[2H], H-

3’’[1H]), 2,03 (3H, s, H-2’), 0,95 (6H, d, J= 6,6 Hz, H4’’[3H], H-5’’[3H]); RMN 13C a 100,62 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 20,7 (C-2’), 22,2 (C-5’’, C4’’), 25,7 (C-3’’), 43,1 (C-2’’), 57,7 (C-11), 

58,6 (C-9), 70,8 (C-10), 95,4 (C-8), 103,0 (C-1), 127,7 (C-4), 134,5 (C-6), 145,0 (C-7), 162,5 

(C-5), 170,7 (C-1’), 172,7 (C-1’’), 190,4 (C-3); EM-IES (+): m/z 361,1193 [M + Na]+ 

(calculado para C17H22O7+Na, 361,1263). 

 

Ácido ursólico (103): 8 mg; sólido branco; RMN 

1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm): 5,29-5,23 

(1H, m, H-12), 3,21 (1H, dd, J= 4,5 e 11,0 Hz, H-

3), 2,18 (1H, d, J= 12,0 Hz, H-18), 0,98 (3H, s, 

H-27), 0,95-0,94 (1H, m, H-20), 0,92 (4H, s, H-

23[3H], H-11a[1H]), 0,91-0,90 (3H, m, H-29), 

0,87 (3H, s, H-26), 0,83-0,82 (3H, m, H-30), 0,77 

(4H, s, H-24[3H], H-1a[1H], 0,75 (3H, s, H-25), 

0,71-0,70 (1H, m, H-5), 1,90-1,07 (m, demais 

hidrogênios); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm):  182,2 (C-28), 137,5 (C-13), 125,8 (C-

12), 79,0 (C-3), 55,1-14,1 (demais carbonos). 
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IVHD-valtrato (40): 179,8 mg; óleo 

amarelo; [
25

D
= -52,6 (c 0,23; CHCl3); 

Rf: 0,58 em DCM; RMN 1H a 400,13 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 6,64 (1H, s, H-

3), 6,06 (1H, d, J= 2,1 Hz, H-1), 4,90-

4,85 (2H, m, H-11a[1H], H-7[1H]), 4,82 

(1H, d, J= 4,5 Hz, H-2’), 4,71 (1H, d, 

J=12,4 Hz, H-11b), 3,09 (1H, d, J= 4,8 

Hz, H-10a), 2,89 (1H, d, J= 2,1 Hz, H-

9), 2,81 (1H, d, J= 4,8 Hz, H-10b), 2,76 

(1H, dd, J= 6,9 e 12,9 Hz, H-6a), 2,28-2,23 (3H, m, H-2’’[2H], H-3’[1H]), 2,21 (2H, dd, J= 3,8 

e 7,1 Hz, H-2’’’), 2,16-2,05 (2H, m, H-3’’[1H], H-3’’’[1H]), 2,02 (3H, s, H-2’’’’), 2,01-1,95 

(1H, m, H-6b), 1,00 (3H, d, J= 6,9 Hz, H-5’), 0,98-0,93 (15H, m, H-4’[3H], H-4’’[3H], H-

5’’[3H], H-4’’’[3H] e H-5’’’[3H]); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 17,2 (C-4’), 18,8 

(C-5’), 20,8 (C-2’’’’), 22,3 (C-5’’, C-4’’, C-5’’’, C-4’’’), 25,5 (C-3’’’), 25,7 (C-3’’), 29,9 (C-

3’), 40,3 (C-6), 43,0 (C-2’’’), 43,1 (C-2’’), 48,1 (C-9), 48,8 (C-10), 61,9 (C-11), 62,2 (C-8), 

69,7 (C-5), 73,2 (C-7), 76,7 (C-2’), 88,2 (C-1), 111,2 (C-4), 145,4 (C-3), 169,6 (C-1’), 169,8 

(C-1’’’’), 170,9 (C-1’’’), 173,0 (C-1’’); EM-IES (+): m/z 563,2355 [M + Na]+ (calculado para 

C27H40O11+Na, 563,2468). 

 

IIHD-acevaltrato (104): 2,6 mg; óleo 

incolor; [
25

D
= -41,4 (c 0,07; MeOH); Rf: 

0,36 em DCM/MeOH (10:0,09); RMN 1H 

a 400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm): 6,66 (1H, 

s, H-3), 6,07 (1H, d, J= 2,1 Hz, H-1), 4,89 

(1H, dd, J= 7,0 e 10,0 Hz, H-7), 4,89 (1H, 

J= 0,5 e 12,5 Hz, H-11a), 4,83 (1H, d, J= 

4,5 Hz, H-2’), 4,74 (1H, dd, J= 0,5 e 12,5 

Hz, H-11b), 3,11 (1H, d, J= 4,8 Hz, H-10a), 

2,90 (1H, d, J= 2,1 Hz, H-9), 2,83 (1H, d, J= 4,8 Hz, H-10b), 2,79 (1H, dd, J= 7,0 e 13,0 Hz, 

H-6a), 2,27-2,24 (1H, m, H-3’), 2,22 (2H, dd, J= 3,0 e 7,1 Hz, H-2’’), 2,13 (3H, s, H-2’’’), 

2,10-2,06 (1H, m, H-3’’), 2,03 (3H, s, H-2’’’’), 2,02-1,96 (1H, m, H-6b), 1,01 (3H, d, J= 6,8 

Hz, H-4’), 0,99 (3H, d, J= 6,8 Hz, H-5’), 0,96 (3H, d, J= 6,8 Hz, H-4’’), 0,94 (3H, d, J= 6,8 Hz, 
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H-5’’); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 17,1 (C-4’), 18,7 (C-5’), 20,6 (C-2’’’’), 20,8 

(C-2’’’), 22,2 (C- 5’’, C-4’’), 25,5 (C-3’’), 29,9 (C-3’), 40,2 (C-6), 42,9 (C-2’’), 48,1 (C-9), 

48,8 (C-10), 61,9 (C-11), 62,1 (C-8), 69,6 (C-5), 73,2 (C-7), 77,0 (C-2’), 88,2 (C-1), 111,1 (C-

4), 145,5 (C-3), 169,6 (C-1’), 169,7 (C-1’’’’), 170,9 (C-1’’’), 171,1 (C-1’’). 

 

Valeriotriato B (105): 4,9 mg; óleo incolor; 

[
25

D
= -52,0 (c 0,05; MeOH); Rf: 0,29 em 

DCM/MeOH (4:0,23); RMN 1H a 400,13 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 6,67 (1H, d, J= 1,8 Hz, 

H-1), 6,55 (1H, sl, H-3), 4,75 (2H, d, J= 7,0 

Hz, H-11), 4,72 (1H, d, J= 4,7 Hz, H-2’), 4,18 

(1H, d, J= 12,0 Hz, H-10a), 4,04 (1H, d, J= 

12,0 Hz, H-10b), 3,75 (1H, dd, J= 5,6 e 8,6 Hz, 

H-7), 2,73 (1H, d, J= 1,8 Hz, H-9), 2,39 (1H, 

dd, J= 5,6 e 13,0 Hz, H-6a),  2,28-2,26 (3H, m, H-2’’[2H], H-3’’[1H]), 2,22-2,20 (3H, m, H-

2’’’[2H], H-3’[1H]), 2,18-2,17 (1H, m, H-6b), 2,12 (3H, s, H-2’’’’), 2,10-2,04 (1H, m, H-3’’’), 

1,02-0,93 (18H, m, H-4’[3H], H-5’[3H], H-4’’[3H], H-5’’[3H], H-4’’’[3H], H-5’’’[3H]); RMN 

13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 17,3 (C-5’), 18,8 (C-4’), 20,9 (C-2’’’’), 22,3 (C-4’’, C-5’’, 

C-4’’’, C-5’’’), 25,6 (C-3’’), 25,7 (C-3’’’), 30,0 (C-3’), 41,4 (C-6), 43,0 (C-2’’, C-2’’’), 57,0 

(C-9), 62,1 (C-11), 66,4 (C-10), 68,8 (C-5), 71,4 (C-7), 76,8 (C-2’), 78,4 (C-8), 88,6 (C-1), 

113,8 (C-4), 144,0 (C-3), 169,8 (C-1’), 170,7 (C-1’’’), 171,3 (C-1’’’’), 173,5 (C-1’’); EM-IES 

(+): m/z 581,0771 [M + Na]+ (calculado para C27H42O12+Na, 581,2574). 

 

6β-hidroxisitostenona (106): 13,9 mg; cristais 

incolores; Pf: 185-190 °C; [
25

D
= +22,0 (c 0,10; 

CHCl3); Rf: 0,48 em DCM/MeOH (4:0,15); 

RMN 1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm): 5,80 

(1H, s, H-4), 4,34 (1H, sl, -OH-6), 1,36 (3H, s, H-

19), 0,91 (3H, d, J= 6,5 Hz, H-21), 0,85-0,79 (9H, 

m, H-29, 26, 27), 0,73 (3H, s, H-18), 2,55-0,95 

(m, demais hidrogênios); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 200,5 (C-3), 168,6 (C-5), 

126,2 (C-4), 73,2 (C-6), 56,0-11,9 (demais carbonos). 

4.4.2.2 Fração Acetato quente (F.AcOEtqt) 
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Aldeído ferúlico (107): 1,3 mg; óleo amarelo; Rf: 0,39 em 

DCM/MeOH (10:0,09); RMN 1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ 

(ppm): 9,65 (1H, d, J= 7,7 Hz, H-1), 7,40 (1H, d, J= 15,8 

Hz, H-3), 7,12 (1H, ddd, J= 0,4, 2,0 e 8,2 Hz, H-6’), 7,07 

(1H, d, J= 2,0 Hz, H-2’), 6,96 (1H, d, J= 8,2 Hz, H-5’), 6,59 (1H, dd, J= 7,7 e 15,8 Hz, H-2), 

3,95 (3H, s, -OCH3); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 56,0 (-OCH3), 109,4 (C-2’), 

114,9 (C-5’), 124,0 (C-6’), 126,4 (C-2), 126,7 (C-1’), 146,9 (C-3’), 148,9 (C-4’), 153,0 (C-3), 

193,5 (C-1); EM-IES (+): m/z 179,0722 [M + H]+ (calculado para C10H10O3+H, 179,0708). 

 

(1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-hidroxi-1-metoxi- 

Δ4,11-diironepetano (69): 1,6 g; óleo amarelo; [
25

D
= +33,1 (c 

0,16; MeOH); Rf: 0,42 em DCM/MeOH (6:0,17); RMN1H a 

400,13 MHz, CD3OD, δ (ppm): 5,02 (1H, d, J= 3,0 Hz, H-1), 

5,01 (1H, sl, H-3), 4,86 (1H, sl, H-11a), 4,77-4,76 (1H, m, H-

11b), 3,80 (1H, dd, J= 3,2 e 7,3 Hz, H-7), 3,39 (3H, s, H-12), 

3,11-3,08 (1H, m, H-5), 2,30 (1H, dd, J= 3,0 e 4,9 Hz, H-9), 2,09 

(1H, dd, J= 7,3 e 13,8 Hz, H-6a), 1,85 (1H, ddd, J= 3,2, 7,3 e 13,8 Hz, H-6b), 1,37 (3H, s, H-

10); RMN 13C a 100,62 MHz, CD3OD, δ (ppm): 19,2 (C-10), 37,8 (C-5), 43,5 (C-6), 44,3 (C-

9), 55,2 (C-12), 79,7 (C-7), 83,4 (C-8), 94,9 (C-3), 98,3 (C-1), 107,0 (C-11), 151,4 (C-4). 

 

8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108): 399,9 mg; óleo 

amarelo; [
25

D
= -96,7 (c 0,15; MeOH); Rf: 0,35 em 

DCM/MeOH (4:0,23); RMN 1H a 400,13 MHz, CD3OD, δ 

(ppm): 10,02 (1H, s, H-1), 9,56 (1H, s, H-3), 6,02 (1H, d, J= 

1,0 Hz, H-11a), 6,02 (1H, sl, H-11b), 4,80-4,78 (1H, m, H-7), 

4,02-3,99 (1H, m, H-5), 2,28 (3H, s, H-10), 2,04-1,98 (2H, m, 

H-6); RMN 13C a 100,62 MHz, CD3OD, δ (ppm): 11,6 (C-10), 40,4 (C-5), 40,6 (C-6), 80,1 (C-

7), 133,9 (C-11), 138,8 (C-9), 152,9 (C-4), 166,7 (C-8), 190,3 (C-1), 195,7 (C-3); EM-IES (+): 

m/z 203,0698 [M + Na]+ (calculado para C10H12O3+Na, 203,0684). 
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Polistachina A (109): 3,9 mg; óleo amarelo; [
25

D
=  

-42,5 (c 0,04; MeOH); Rf: 0,44 em DCM/MeOH 

(4:0,23); RMN 1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm): 

9,99 (1H, s, H-1), 9,52 (1H, s, H-3), 5,97 (1H, sl, H-

11a), 5,90 (1H, sl, H-11b),  5,24 (1H, d, J= 3,1 Hz, 

H-1’), 4,99 (1H, s, H-3’), 4,84-4,77 (1H, m, H-11), 

4,80-4,78 (1H, m, H-7), 4,77 (1H, m, H-11’b), 3,97-

3,95 (1H, m, H-5), 3,93 (1H, dd, J= 2,8 e 7,3 Hz, H-

7’), 3,12-3,09 (1H, m, H-5’), 2,38 (1H, dd, J= 3,1 e 4,9 Hz, H-9’), 2,19 (3H, s, H-10), 2,15-2,12 

(1H, m, H-6’a), 2,10-2,07 (2H, m, H-6), 1,86 (1H, ddd, J= 2,8, 7,3 e 14,0 Hz, H-6’b), 1,40 (3H, 

s, H-10’); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 11,9 (C-10), 18,8 (C-10’), 36,6 (C-5’), 

38,6 (C-6), 40,4 (C-5), 42,5 (C-6’), 42,8 (C-9’), 78,0 (C-7’), 81,8 (C-8’), 86,2 (C-7), 93,5 (C-

3’), 97,2 (C-1’), 107,2 (C-11’), 133,5 (C-11), 137,8 (C-9), 148,8 (C-4’), 150,8 (C-4), 162,1 (C-

8), 188,0 (C-1), 193,8 (C-3); EM-IES (+): m/z 383,1336 [M + Na]+ (calculado para 

C20H24O6+Na, 383,1471). 

 

8-hidroxipinoresinol (110): 2,8 mg; sólido amorfo 

amarelo; [
25

D
= +10,0 (c 0,05; MeOH); Rf: 0,33 em 

DCM/MeOH (4:0,23); RMN1H a 400,13 MHz, 

CDCl3, δ (ppm): 6,99 (1H, sl, H-2), 6,98 (1H, d, J= 

1,8 Hz, H-2’), 6,95 (1H, d, J= 8,1 Hz, H-5’), 6,90-

6,89 (2H, m, H-5[1H], H-6[1H]), 6,87 (1H, dd, J= 

1,8 e 8,1 Hz, H-6’), 4,86 (1H, d, J= 4,9 Hz, H-7’), 

4,84 (1H, s, H-7), 4,53 (1H, dd, J= 8,1 e 9,1 Hz, H-

9’a),  4,05 (1H, d, J= 9,3 Hz, H-9a), 3,92 (3H, s, H-

10),  3,90 (1H, d, J= 9,3 Hz, H-9b), 3,90 (3H, s, H-10’), 3,84 (1H, dd, J= 6,4 e 9,1 Hz, H-9’b), 

3,14-3,10 (1H, m, H-8’); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 55,9 (C-10’), 56,0 (C-10), 

60,1 (C-8’), 71,7 (C-9’), 74,7 (C-9), 85,8 (C-7’), 87,8 (C-7), 91,6 (C-8), 109,0 (C-2’), 109,3 (C-

2), 114,2 (C-5), 114,7 (C-5’), 119,6 (C-6’), 119,7 (C-6), 127,0 (C-1), 132,3 (C-1’), 145,4 (C-

4’), 146,0 (C-4), 146,7 (C-3’), 146,9 (C-3); EM-IES (-): m/z 373,1174 [M - H]- (calculado para 

C20H22O7-H, 373,1288). 
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Isovilosol (111): 35,2 mg; cristais incolores; Pf: 70-73 °C; [
25

D
= 

-7,4 (c 0,19; MeOH); Rf: 0,75 em DCM/acetona (1:1); RMN 1H 

a 400,13 MHz, CD6CO, δ (ppm): 4,52-4,47 (1H, m, H-1a), 4,28 

(1H, dd, J= 6,8 e 11,3 Hz, H-1b), 3,94-3,92 (1H, m, H-7), 2,57-

2,49 (1H, m, H-9), 2,47-2,41 (1H, m, H-4), 2,20-2,10 (1H, m, H-

5), 1,96-1,93 (2H, m, H-6), 1,33 (3H, s, H-10), 1,08 (2H, d, J= 

6,5 Hz, H-11); RMN 13C a 100,62 MHz, CD6CO, δ (ppm): 15,0 (C-11), 23,3 (C-10), 40,0 (C-

6), 40,6 (C-9), 42,4 (C-5), 46,4 (C-4), 67,1 (C-1), 82,5 (C-7), 82,6 (C-8), 177,3 (C-3); EM-IES 

(+): m/z 223,0962 [M + Na]+ (calculado para C10H16O4+Na, 223,0946). 

 

-hidroximaltol (112): 16,7 mg; sólido amarelo; Pf: 152-155 °C; Rf: 

0,59 em DCM/acetona (1:1); RMN 1H a 400,13 MHz, CD3OD, δ (ppm): 

7,97 (1H, d, J= 5,5 Hz, H-6), 6,37 (1H, d, J= 5,5 Hz, H-5), 4,57 (2H, s, 

H-7); RMN 13C a 100,62 MHz, CD3OD, δ (ppm): 55,5 (C-7), 113,0 (C-

5), 143,4 (C-3), 150,6 (C-2), 155,3 (C-6), 174,8 (C-4). 

 

4.5 DERIVADOS OBTIDOS DE Valeriana polystachya 

 

4.5.1 Derivados obtidos do valtral D (102) 

 

102a + 102b: 5 mg; óleo incolor; Rf: 0,70 em DCM/MeOH (5:0,09); 

102a: RMN 1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ 

(ppm): 10,09 (1H, s, H-3a), 6,91 (1H, d, J= 

5,7 Hz, H-6a), 6,88 (1H, sl, H-7a), 6,21 (1H, 

sl, H-1a), 5,00 (1H, d, J= 12,0 Hz, H-11ax), 

4,64 (1H, d, J= 12,0 Hz, H-11ay), 4,12 (1H, 

d, J= 1,5 Hz, H-10ax), 4,10 (1H, d, J= 1,5 

Hz, H-10ay), 3,85 (1H, sl, H-9a), 2,24-2,23 (2H, m, H-2a’’), 2,12 (3H, s, H-2a’’’), 2,11-2,07 

(1H, m, H-3a’’), 2,04 (3H, s, H-2a’), 0,96 (6H, d, J= 6,6 Hz, H-4a’’[3H], H-5a’’[3H]); RMN 

13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 20,7 (C-2a’), 21,0 (C-2a’’’), 22,2 (C-4a’’,C-5a’’), 25,8 (C-

3a’’), 42,9 (C-2a’’), 58,3 (C-11a), 58,5 (C-9a), 73,3 (C-10a), 93,0 (C-8a), 99,8 (C-1a), 129,1 

(C-4a), 131,4 (C-6a), 144,9 (C-7a), 162,7 (C-5a), 169,6 (C-1a’’’), 170,8 (C-1a’), 172,5 (C-1a’’), 

188,6 (C-3a). 
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102b: RMN 1H a 400,13 MHz, CDCl3, δ 

(ppm): 9,85 (1H, s, H-3), 7,31 (1H, d, J= 5,7 

Hz, H-6), 6,88 (1H, sl, H-7), 6,07 (1H, sl, H-

1), 4,94 (2H, s, H-11), 4,48 (2H, d, J= 10,2 

Hz, H-10), 4,04 (1H, sl, H-9), 2,22 (2H, d, J= 

2,9 Hz, H-2’’), 2,16 (3H, s, H-2’’’), 2,11-2,07 

(1H, m, H-3’’), 2,05 (3H, s, H-2’), 0,96 (6H, 

d, J= 6,6 Hz, H-4’’[3H], H-5’’[3H]); RMN 

13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 20,8 (C-2’), 21,1 (C-2’’’), 22,3 (C-4’’,C-5’’), 25,8 (C-3’’), 

42,9 (C-2’’), 57,4 (C-9), 58,3 (C-11), 73,1 (C-10), 94,7 (C-8), 100,8 (C-1), 127,5 (C-4), 134,7 

(C-6), 144,8 (C-7), 160,7 (C-5), 169,6 (C-1’’’), 170,8 (C-1’), 172,5 (C-1’’), 190,6 (C-3). 

 

RMM (102c): 9 mg; óleo amarelo; Rf: 0,53 

em EDI/MeOH (3:0,25); RMN 1H a 400,13 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 6,58 (1H, d, J= 5,8 Hz, 

H-6), 6,07 (1H, d, J= 5,8 Hz, H-7), 4,89 (1H, 

d, J= 8,4 Hz, H-1), 4,67 (1H, d, J= 12,5 Hz, 

H-11a), 4,53 (1H, d, J= 12,5 Hz, H-11b), 4,46 

(1H, d, J= 16,8 Hz, H-10a), 4,36 (1H, d, J= 

11,1 Hz, H-3a), 4,29-4,24 (1H, m, H-10b), 4,01 (1H, d, J= 11,1 Hz, H-3b), 2,83-2,80 (1H, m, 

H-9), 2,20-2,18 (2H, m, H-2’’), 2,09-2,02 (1H, m, H-3’’), 2,05 (3H, s, H-2’), 0,94 (6H, d, J= 

6,6 Hz, H-4’’[3H], H-5’’[3H]); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 20,8 (C-2’), 22,4 (C-

4’’, C-5’’), 25,6 (C-3’’), 43,2 (C-2’’), 55,7 (C-9), 60,4 (C-3), 66,5 (C-11), 66,7 (C-10), 83,0 (C-

8), 94,2 (C-1), 121,7 (C-4), 129,6 (C-6), 138,1 (C-5), 140,5 (C-7), 170,8 (C-1’), 173,1 (C-1’’). 

EM-IES (+): m/z 363,1413 [M + Na]+ (calculado para C17H24O7+Na, 363,1420). 

 

RAP (102d): 4 mg; óleo amarelo; Rf: 

0,71 em EDI/MeOH (3:0,25); RMN 1H a 

400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm): 6,66 (1H, 

d, J= 5,6 Hz, H-6), 6,40 (1H, d, J= 5,6 Hz, 

H-7), 5,31-5,29 (1H, m, H-1), 4,94-4,75 

(1H, m, H-10a), 4,82 (1H, s, H-11a), 4,30-

4,17 (2H, m, H-3), 4,27-4,17 (1H, m, H-10b), 4,23 (1H, s, H-11b), 3,55 (1H, d, J= 12,8 Hz, H-

9), 2,19-2,17 (2H, m, H-2’’), 2,10-2,05 (1H, m, H-3’’), 2,08 (3H, s, H-2’), 0,94 (6H, d, J= 6,6 
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Hz, H-4’’[3H], H-5’’[3H]); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 20,9 (C-2’), 22,3 (C-4’’, 

C-5’’), 25,7 (C-3’’), 43,3 (C-2’’), 58,0 (C-9), 61,6 (C-3), 62,1 (C-11), 71,5 (C-10), 95,6 (C-8), 

102,9 (C-1), 128,3 (C-4), 133,6 (C-6), 137,5 (C-7), 145,5 (C-5), 171,5 (C-1’), 172,9 (C-1’’). 

EM-IES (+): m/z 363,1413 [M + Na]+ (calculado para C17H24O7+Na, 363,1420). 

 

RPO (102e): 6 mg; óleo amarelo; Rf: 0,31 em 

EDI/MeOH (3:0,25); RMN 1H a 400,13 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 6,69 (1H, d, J= 5,7 Hz, 

H-6), 6,16 (1H, d, J= 5,7 Hz, H-7), 4,89-4,74 

(1H, m, H-10a), 4,81 (1H, s, H-11a), 4,40-

4,16 (3H, m, H-3[2H], H-10b[1H]), 4,34 (1H, 

s, H-11b), 3,80-3,47 (2H, m, H-1), 3,16-3,10 

(1H, m, H-9), 2,27 (2H, d, J= 7,4 Hz, H-2’’), 2,15-2,10 (1H, m, H-3’’), 2,07 (3H, s, H-2’), 0,97 

(6H, d, J= 6,6 Hz, H-4’’[3H], H-5’’[3H]); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 21,0 (C-

2’), 22,4 (C-4’’, C-5’’), 25,7 (C-3’’), 43,3 (C-2’’), 53,6 (C-9), 61,2 (C-3), 61,9 (C-1), 62,9 (C-

11), 66,2 (C-10), 82,8 (C-8), 128,8 (C-4), 133,1 (C-6), 139,2 (C-7), 146,9 (C-5), 171,5 (C-1’), 

173,2 (C-1’’). EM-IES (+): m/z 365,1560 [M + Na]+ (calculado paraC17H26O7+Na, 365,1576). 

 

derivado 102f: 5 mg; óleo amarelo; Rf: 0,36 

em DCM/MeOH (5:0,19); RMN 1H a 400,13 

MHz, CD3OD, δ (ppm): 7,68 (1H, s, H-3), 6,85 

(1H, d, J= 5,6 Hz, H-6), 6,50 (1H, d, J= 5,6 Hz, 

H-7), 5,08-5,07 (1H, m, H-1), 5,03 (2H, d, J= 

5,6 Hz, H-11), 4,23 (1H, d, J= 9,7 Hz, H-10a), 

4,11 (1H, d, J= 9,7 Hz, H-10b), 3,55 (1H, sl, H-9), 2,17 (2H, d, J= 7,0 Hz, H-2’’), 2,03-2,00 

(1H, m, H-3’’), 1,99 (3H, s, H-2’), 0,91 (6H, d, J= 6,6 Hz, H-4’’[3H], H-5’’[3H]); RMN 13C a 

100,62 MHz, CD3OD, δ (ppm): 20,9 (C-2’), 22,6 (C-4’’, C-5’’), 27,0 (C-3’’), 44,0 (C-2’’), 60,3 

(C-9), 61,0 (C-11), 72,8 (C-10), 97,1 (C-8), 103,3 (C-1), 126,0 (C-4), 135,8 (C-6), 140,0 (C-7), 

141,2 (C-3), 151,5 (C-5), 160,0 (C-1’’’), 172,8 (C-1’), 174,1 (C-1’’). 

 

 

 

 



93 
 

4.5.2 Derivados obtidos de (1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-hidroxi-1-metoxi-Δ4,11-

diironepetano (69) 

 

derivado 69a: 21,5 mg; óleo amarelo; [
25

D
= +57,1 (c 0,15; 

CHCl3); Rf: 0,70 em DCM/MeOH (6:0,11); RMN 1H a 400,13 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 5,06 (1H, s, H-3), 4,98 (1H, d, J= 3,0 

Hz, H-1), 4,91-4,88 (2H, m, H-11), 4,80-4,81 (1H, m, H-7), 

3,41 (3H, s, H-12), 3,14-3,11 (1H, m, H-5), 2,28 (1H, dd, J= 

3,0 e 5,0 Hz, H-9), 2,20 (1H, dd, J= 7,4 e 14,3 Hz, H-6a), 1,84 

(1H, ddd, J= 3,1, 7,4 e 14,3 Hz, H-6b), 1,35 (3H, s, H-10); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ 

(ppm): 18,8 (C-10), 21,1 (C-2’), 36,5 (C-5), 40,7 (C-6), 43,9 (C-9), 55,2 (C-12), 80,0 (C-7), 

81,0 (C-8), 93,4 (C-3), 96,5 (C-1), 107,4 (C-11), 148,4 (C-4), 169,9 (C-1’). 

 

derivado 69b: 119 mg; óleo amarelo; [
25

D
= +62,2 (c 0,15; 

CHCl3); Rf: 0,73 em DCM/MeOH (5:0,19); RMN 1H a 400,13 

MHz, CDCl3, δ (ppm): 5,04 (1H, s, H-3), 4,96 (1H, d, J= 3,0 

Hz, H-1), 4,90-4,89 (1H, m, H-11a), 4,82-4,81 (1H, m, H-

11b), 4,68 (1H, dd, J= 3,3 e 7,0 Hz, H-7), 3,38 (3H, s, H-12), 

3,18-3,15 (1H, m, H-5), 2,98 (3H, s, H-13), 2,29 (1H, dd, J= 

3,0 e 5,0 Hz, H-9), 2,23 (1H, dd, J= 1,3 e 7,0 Hz, H-6a), 2,20 (1H, dd, J= 3,3 e 7,0 Hz, H-6b), 

1,43 (3H, s, H-10); RMN 13C a 100,62 MHz, CDCl3, δ (ppm): 19,1 (C-10), 36,3 (C-5), 38,1 (C-

13), 40,7 (C-6), 43,5 (C-9), 55,1 (C-12), 80,9 (C-8), 86,4 (C-7), 93,2 (C-3), 96,1 (C-1), 107,9 

(C-11), 147,7 (C-4). 

 

4.5.3 Derivados do 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108) 

 

derivado 108a: 9 mg; óleo amarelo; [
25

D
= -51,0 (c 0,15; 

CHCl3); Rf: 0,63 em DCM/MeOH (4:0,3); RMN 1H a 

400,13 MHz, CDCl3, δ (ppm): 10,00 (1H, s, H-1), 9,52 (1H, 

s, H-3), 6,02 (1H, d, J= 0,8 Hz, H-11a), 5,95 (1H, sl, H-11), 

5,88-5,84 (1H, m, H-7), 4,08-4,06 (1H, m, H-5), 2,17 (3H, 

s, H-10), 2,14 (2H, dd, J= 3,2 e 7,6 Hz, H-6), 2,09 (3H, s, H-2’); RMN 13C a 100,62 MHz, 
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CDCl3, δ (ppm): 11,7 (C-10), 20,9 (C-2’), 36,6 (C-6), 40,4 (C-5), 81,2 (C-7), 133,7 (C-11), 

139,4 (C-9), 150,2 (C-4), 159,1 (C-8), 170,4 (C-1’), 187,5 (C-3), 193,5 (C-1). 

 

derivado 108b: 4,2 mg; óleo amarelo; [
25

D
= -31,1 (c 0,15; 

MeOH); Rf: 0,23 em DCM/MeOH (4:0,3-2x); RMN 1H a 

400,13 MHz, CD3OD, δ (ppm): 4,97-4,96 (1H, m, H-11a), 

4,68-4,67 (1H, m, H-11b), 4,56-4,52 (1H, m, H-7), 4,12 (1H, 

d, J= 12,4 Hz, H-3a), 3,89-3,87 (2H, m, H-1), 3,85-3,81 (1H, 

m, H-3b), 3,48-3,46 (1H, m, H-5), 2,03 (1H, ddd, J= 3,0, 7,5 

e 13,5 Hz, H-6a), 1,79 (1H, ddd, J= 5,7, 9,1 e 13,5 Hz, H-6b), 1,69 (3H, s, H-10); RMN 13C a 

100,62 MHz, CD3OD, δ (ppm): 11,7 (C-10), 20,9 (C-2’), 36,6 (C-6), 40,4 (C-5), 81,2 (C-7), 

133,7 (C-11), 139,4 (C-9), 150,2 (C-4), 159,1 (C-8), 170,4 (C-1’), 187,5 (C-3), 193,5 (C-1). 
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4.6 ENSAIOS BIOLÓGICOS 

 

4.6.1 Ensaios Enzimáticos 

 

4.6.1.1 Ensaio de inibição da Acetilcolinesterase (AChE) 

 

Baseado no método adaptado de Ellman (RHEE et al., 2001) foi realizada a avaliação 

da atividade inibitória da enzima AChE, através de um ensaio colorimétrico quantitativo. Em 

uma microplaca de 96 poços foram adicionados, misturados e incubados a 25 °C por 2 min, 25 

μL de 15 mmol/L ACTI, 125 μL de 3 mmol/L DTNB em tampão B (50 mmol/L Tris-HCl, pH 

7,9 contendo NaCl 0,1 mol/L e 0,02 mol/L MgCl2.6 H2O), 50 μL de tampão A (50 nM Tris-

HCl, pH 7,9 contendo 0,1% de BSA) e 25 μL da amostra (20 mg/mL em DMSO, diluídos em 

tampão A para concentração 2 mg/mL para extratos e frações e 15 mM em DMSO diluídos em 

tampão A para a concentração de 1,5 mmol/L para substâncias puras). Após a pré-incubação (2 

min), adicionou-se 25 μL de AChE (0,22 U/mL em tampão A) e mediu-se a absorbância vinte 

e uma vezes a cada 60 segundos a 25 °C, em espectrofotômetro. O DTNB ao reagir com o 

substrato ACTI hidrolisado pela enzima produz o 2-nitrobenzoato-5-mercaptotiocolina e 5-tio-

2-nitro-benzoato, que possui coloração amarela e é detectado a 405 nm. Foram realizados os 

controles positivos e negativos com e sem a presença da enzima AChE, respectivamente. Um 

branco contendo a enzima em DMSO foi também realizado para confirmação da atividade da 

mesma. A porcentagem de inibição foi calculada pela comparação da absorbância da amostra 

com o ensaio em branco. As amostras foram testadas em triplicata e eserina (fisostigmina) foi 

o inibidor conhecido utilizado como controle neste ensaio. 

 

4.6.1.2 Ensaio de inibição da Prolil oligopeptidase (POP) 

 

 De acordo com o método descrito por Toide et al. (1995) realizou-se a atividade de 

inibição frente à enzima POP. Os ensaios foram realizados em microplacas de 96 poços, onde 

foi realizada uma pré-incubação do tampão fosfato Na/K (131 μL, pH 8.0), com a enzima POP 

(7 nmol/L) e a amostra a ser testada (3 µL) previamente preparada em DMSO, a 37 °C durante 

15 minutos. Após esse período, foi adicionado a cada poço o substrato o ZGP-AMC (10 μL, 3 

mmol/L em 40% de 1,4-dioxano) e a microplaca foi incubada por 1 h a 37 °C. A formação de 

N-aminometilcumarina (AMC) foi medida fluorimetricamente em espectrofotômetro. Os 

comprimentos de onda de excitação e emissão foram 360 e 485 nm, respectivamente. Foram 



96 
 

realizados os controles positivos e negativos com e sem a presença da enzima POP, 

respectivamente. Cada amostra foi testada em triplicata, assim como os inibidores conhecidos 

utilizados no ensaio, ácido clorogênico e o Z-Prolil-Prolinal, sob as mesmas condições 

experimentais que as demais amostras. A porcentagem de inibição foi calculada pela 

fluorescência emitida no poço da amostra comparada com o poço com ensaio do branco (enzima 

testada em DMSO). 

  

4.6.2 Ensaio da Atividade Antimicrobiana in vitro 

 

4.6.2.1. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) pelo método de 

Microdiluição em caldo 

 

A menor concentração de uma substância capaz de inibir ≥ 50% dos micro-organismos 

testados foi definida como valores de Concentração Inibitória Mínima (CIM) neste trabalho. 

Portanto, trata-se de método quantitativo aplicado para a avaliação do potencial antimicrobiano 

de extratos, frações ou compostos puros. Para este ensaio foram utilizadas cepas padrão da 

American Type Culture Colection (ATCC), composta de micro-organismos Gram-positivos, 

Gram-negativos e fungos, conforme a Tabela 17. 
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Tabela 17- Microrganismos indicadores utilizados no ensaio antimicrobiano. 
Microrganismos (ATCC) 

Gram-positivos Gram-negativos Fungos 

Bacillus cereus (11778) 

 

Enterobacter aerogenes (13048) Candida albicans (10231) 

Enterococcus spp. (6589) 

 

Burkholderia cepacia (17759) Candida glabrata (2001) 

Staphylococcus aureus (25923) 

 

Morganella morganii (25829) Candida krusei (6258) 

Bacillus subtilis (19659) 

 

Escherichia coli (25922) Cryptococcus gattii (56990) 

 

 

Shigella sonnei (25931) Candida tropicalis (750) 

 

 

Salmonella enterica serovar 

Typhimurium (14028) 

 

Cryptococcus neoformans 

(28952) 

 

 

Pseudomonas aeruginosas 

(27853) 

Saccharomyces cerevisiae 

(2601) 

 

 

 Candida dubliniensis 

(MYA-577) 

  

 Os meios de cultura empregados para a determinação da atividade antimicrobiana 

foram:  

- Para bactérias: o Caldo de caseína de soja (5 g de cloreto de sódio, 2,5 g de dextrose, 

2,5 g de fosfato dibásico de potássio, 17 g de peptona de caseína, 3 g de peptona de soja e 1 L 

de água destilada); 

- Para fungos: o Caldo Sabouraud dextrosado (40 g de dextrose, 5 g de peptona de carne, 

5 g de peptona de caseína e 1 L de água destilada). 

Os padrões antimicrobianos utilizados foram as substâncias Ampicilina e Cloranfenicol 

para bactérias e, Nistatina e Fluconazol para fungos. 

 

4.6.2.1.1 Método para a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

A CIM foi determinada pelo método de microdiluição em caldo, conforme descrito 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2016). O ensaio foi realizado em placas de 

cultura estéreis de 96 poços, onde cada poço foi inoculado com os microrganismos na 
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concentração de 1x106 células viáveis e, posteriormente, as amostras a serem testadas foram 

adicionadas no primeiro poço seguindo-se a diluição em série das mesmas. As placas foram 

incubadas por 24 horas a 37 °C para as bactérias e, por 48 horas a 25 °C para os fungos. Após 

a incubação, fez-se a determinação do crescimento microbiano através da leitura da microplaca, 

utilizando o comprimento de onda de 620 nm em espectrofotômetro. Todos os testes foram 

realizados em triplicata, sendo realizados também controles positivo e negativo para cada 

amostra testada, de modo a garantir a reprodutibilidade do ensaio. 

 

4.6.2.1.2 Método para a determinação da Concentração Letal Mínima (CLM) 

 

 Conforme descrito por Hammer et al. (2004), a concentração letal mínima (CLM) é a 

menor concentração de uma substância capaz de alcançar uma redução maior que 99% do 

número das unidades formadoras de colônia (UFC). Assim, as culturas de microrganismos que 

no ensaio da CIM não apresentaram crescimento são testadas para a verificação da CLM. Para 

isto, as amostras são inoculadas novamente com 10 μL de cada uma das soluções presentes nos 

poços do teste anterior (CIM) e 90 μL de um novo meio de cultura líquido apropriado para cada 

classe de microrganismo. Após a incubação, cumprindo-se o tempo necessário para o 

crescimento de cada microrganismo (24 h, 35-37 °C para bactérias; 48 h, 25-27 °C para fungos) 

fez-se a determinação da CLM. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos e a discussão do estudo 

fitoquímico e farmacológico realizado com as espécies E. crista-galli (item 5.1; página 99) e V. 

polystachya (item 5.2; página 135). Também serão apresentados os resultados das reações de 

obtenção dos derivados preparados a partir dos metabólitos 102, 69 e 108, isolados de V. 

polystachya (item 5.3; página 233) e a comparação do perfil cromatográfico obtido por CLAE 

de extratos e frações das espécies V. polystachya e V. officinalis comercial (item 5.4; página 

265). 

 A elucidação estrutural dos compostos isolados, bem como seus derivados foi realizada 

através de análises de dados espectroscópicos de RMN de 1H e 13C uni e bidimensionais, 

espectrometria de massas (EM-IES), difração de raios X, comparação com dados da literatura 

e comparação com amostra padrão quando existente. 

 Quanto às atividades biológicas, as espécies foram avaliadas frente às enzimas AChE e 

POP (atividade de inibição enzimática) e às cepas de microrganismos patogênicos, como 

bactérias e fungos (atividade antimicrobiana)  através de ensaios in vitro realizados com os 

extratos, frações, metabólitos isolados e derivados obtidos.  

 

5.1 ESPÉCIE E. crista-galli 

 

 Em continuidade ao estudo desta espécie iniciado em 2011 no NPPN (ÁVILA, 2011), 

foi obtido novo extrato metanólico e frações básicas para purificação, conforme descrito na 

parte experimental (item 4.2.1.2; página 60), buscando-se o isolamento em maior quantidade 

dos alcaloides presentes no extrato desta planta. 

 

5.1.1 Rendimentos do extrato e frações 

 

Após a coleta, secagem e moagem das cascas do caule de E. crista-galli preparou-se o 

extrato bruto, seguido do fracionamento ácido/base do mesmo para a obtenção de suas frações. 

Os rendimentos em relação à planta moída e ao extrato bruto são descritos na Tabela 18. 

 

 

 

  



100 
 

Tabela 18- Rendimentos do extrato bruto e frações de E. crista-galli. 

Extrato bruto e frações Quantidade obtida (g) 
Em relação ao material 

seco (%) 

Em relação ao extrato 

bruto (%) 

E.MeOH 173,93 13,30 - 

FEB 3,77 0,28 2,16 

FAB 4,50 0,34 2,58 

 

5.1.2 Isolamento e identificação dos metabólitos de E. crista-galli 

  

 O estudo do extrato bruto e frações básicas de E. crista-galli resultaram no isolamento 

de seis alcaloides eritrínicos, sendo quatro alcaloides do tipo dieno: eritarbina (1), erisotrina 

(15), erisotramidina (2) e erisotrina N-óxido (6) e dois do tipo alqueno: eritratidina (29) e 

eritratidina N-óxido (99), este último inédito na literatura. No Esquema 6 são mostrados os 

metabólitos e as respectivas frações a partir de onde foram isolados. 

 

Esquema 6- Extrato, frações e metabólitos isolados. 
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5.1.2.1 Eritarbina (1) 

 

Figura 25- Estrutura de Eritarbina (1). 

 

(1) 

 Eritarbina (1) é um alcaloide do tipo dieno, obtido sob o aspecto de óleo amarelo e 

encontrado em várias espécies do gênero Erythrina, incluindo E. crista-galli (GARCÍA-

BELTRÁN et al., 2012; JUMA; MAJINDA, 2004; ITO; FURUKAWA; HARUNA 1973; WU 

et al., 2017; WANG et al., 2018). 

 O espectro de RMN de 1H (Figura 26) mostra dois sinais, na forma de simpletos em 

6,77 e 6,67 ppm, típicos de anel aromático, referentes a H-17 e H-14, respectivamente. Em 6,96 

ppm tem-se um sinal (dd, J= 2,3 e 10,2 Hz) do H-2 e os sinais dos hidrogênios H-10, H-1 e H-

11 em 6,92 (d, J= 7,2 Hz), 6,35 (d, J= 10,2 Hz) e 6,16 ppm (d, J= 7,2 Hz), respectivamente, 

além do simpleto do H-7 em 6,08 ppm. Os sinais de H-1, H-2 e H-7 caracterizam o sistema 

diênico, usual de alcaloides eritrínicos. Neste espectro também podem ser visualizados três 

simpletos intensos, cada um deles com integração para três hidrogênios, cujos deslocamentos 

químicos em δ 3,88, 3,78 e 3,26 ppm são relativos aos hidrogênios metoxílicos ligados aos 

carbonos C-16, C-15 e C-3, respectivamente. O multipleto na região de 3,67-3,62 ppm 

corresponde ao sinal do hidrogênio metínico H-3, enquanto que os hidrogênios diastereotópicos 

H-4 aparecem em 2,68 ppm (ddd, J= 1,3, 5,1 e 11,3 Hz, H-4a) e em 1,40 ppm (dd, J= 10,2 e 

11,3 Hz, H-4b). 

 No espectro COSY 1H-1H (Figura 27), pode-se observar os sistemas de spin do alcaloide 

1, referentes aos acoplamentos de H-1 até H-4 e H-10 com H-11.  
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Figura 26- Espectro de RMN de 1H de eritarbina (1) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 27- Espectro de RMN 2D COSY de eritarbina (1) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 No espectro de RMN de 13C (Figura 28) são visualizados sinais de dezenove carbonos, 

dentre eles os sinais em 168,9 ppm referente ao carbono carbonílico C-8 e aos carbonos 

desidrogenados em 155,3 (C-6), 148,5 (C-16), 147,7 (C-15), 124,9 (C-13), 124,1 (C-12) e 65,8 

ppm (C-5). Os sinais dos carbonos metínicos encontram-se em 137,7 (C-1), 123,8 (C-2), 120,6 

(C-10), 120,1 (C-7), 113,2 (C-11), 110,4 (C-17) e 106,7 ppm (C-14), além dos carbonos 

metoxílicos em 55,9 (CH3OC-15), 56,1 (CH3OC-16) e 56,4 ppm (CH3OC-3) e o grupo 

metilênico C-4 em 42,7 ppm. 

 Pelo espectro de RMN DEPT-135 (Figura 29) as atribuições feitas no espectro de RMN 

13C são confirmadas, visualizando-se em amplitude positiva os carbonos metínicos e 

metoxílicos, em amplitude negativa um carbono metilênico e por fim, a ausência de seis sinais, 

referentes aos carbonos desidrogenados. As correlações de cada hidrogênio ligado diretamente 

a seu carbono são mostradas no espectro de RMN HSQC 1JH-C (Figura 30). 

 

Figura 28- Espectro de RMN de 13C de eritarbina (1) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 29- Espectro de RMN DEPT-135 de eritarbina (1) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 30- Espectro de RMN 2D HSQC de eritarbina (1) em CDCl3 a 400 MHz. 
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O espectro de massas EM-IES (+) (Figura 31) exibe o íon molecular com relação m/z 

348,1214 referente à [M + Na]+, sugerindo a fórmula molecular C19H19NO4 (calculado para 

C19H19NO4+Na: 348,1212) que corrobora com a estrutura proposta para 1, assim como a 

comparação dos dados espectroscópicos obtidos com os reportados por Tanaka et al. (2008). 

 

Figura 31- Espectro de massas EM-IES (+) de eritarbina (1). 

 

 

5.1.2.2 Erisotrina (15) 

 

Figura 32- Estrutura de Erisotrina (15). 

 

(15) 
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 Este alcaloide dienoide 15 foi obtido com um óleo amarelo. As análises dos dados 

espectroscópicos obtidos (RMN de 1H e 13C, 1D) levaram a sua identificação pela segunda vez 

nesta planta, pois já havia sido isolado em trabalho anterior da mesma (ÁVILA, 2013), 

conforme é mostrado na Tabela 19. 

 

Tabela 19- Dados de RMN de 1H (400,13 MHz) e 13C (100,62 MHz) de 15 em CDCl3.   

Posição δ 1H (ppm); J (Hz) δ 13C (ppm) δ 1H* (ppm); J (Hz) δ 13C* (ppm) 

1 6,01 (d; 10,2) 131,4 6,01 (d; 10,2) 131,4 

2 6,57 (dd; 2,3 e 10,2) 125,4 6,55 (dd; 2,0 e 10,2) 125,4 

3 4,09-4,05 (m) 76,1 4,09-4,05 (m) 76,1 

4 2,52 (dd; 5,6 e 11,5; Ha) 

1,87-1,81 (m; Hb) 

41,3 2,52 (dd; 5,6 e 11,2; Ha) 

1,84 (dd; 11,0 e 11,2; Hb) 

41,2 

5 - 66,8 - 66,8 

6 - 142,2 - 142,2 

7 5,72 (sl) 122,7 5,72 (sl) 122,7 

8 3,72-3,68 (m; Ha) 

3,57-3,47(m; Hb) 

56,5 3,68 (d; 2,8; Ha) 

3,57-3,45 (m; Hb)  

56,5 

9 -  - - 

10 3,57-3,47 (m; Ha) 

3,02-2,92 (m; Hb) 

43,5 3,57-3,45 (m; Ha)  

3,02-2,90 (m; Hb)  

43,5 

11 3,02-2,92 (m; Ha) 

2,66-2,59 (m; Hb) 

23,9 3,02-2,90 (m; Ha)  

2,66-2,59 (m; Hb)  

23,8 

12 - 126,3 - 126,3 

13 - 131,2 - 131,2 

14 6,83 (s) 109,7 6,83 (s) 109,7 

15 - 147,1 - 147,1 

16 - 147,7 - 147,7 

17 6,62 (s) 111,7 6,62 (s) 111,7 

MeO-3 3,32 (s) 55,8 3,31 (s) 55,8 

MeO-15 3,75 (s) 55,7 3,75 (s) 55,7 

MeO-16 3,85 (s) 55,7 3,86 (s) 55,7 

* δ (ppm) de 1H (400,13 MHz) e 13C (100,62 MHz) em CDCl3, conforme Ávila (2013). 
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5.1.2.3 Erisotramidina (2) 

 

Figura 33- Estrutura de Erisotramidina (2). 

 

(2) 

 Este alcaloide foi isolado sob o aspecto de um óleo incolor e, comumente encontrado 

em espécies de Erythrina, incluindo E. crista-galli (WANG et al., 2018; WU et al., 2017; 

JUMA; MAJINDA, 2004). Possui atividades antioxidante e inseticida já relatadas (TANAKA 

et al., 2008; CORNELIUS et al., 2009).  

 No espectro de RMN de 1H de 2 (Figura 34) observam-se os sinais característicos de 

núcleo dienoide, os sinais de hidrogênios olefinicos em 6,92 ppm (dd, J= 2,3 e 10,2 Hz, H-2), 

6,34 ppm (d, J= 10,2 Hz, H-1) e 6,03 ppm (s, H-7), e de hidrogênios aromáticos em 6,80 ppm 

(s, H-14) e 6,73 ppm (s, H-17). Também são visualizados simpletos intensos correspondentes 

aos hidrogênios metoxílicos ligados aos carbonos C-16, C-15 e C-3 em 3,87, 3,84 e 3,77 ppm, 

respectivamente. Além disso, observa-se os seguintes multipletos entre 4,04-3,97 (1H, H-10a), 

3,85-3,83 (1H, H-3), 3,67-3,59 (1H, H-10b) e 3,13-2,96 ppm (2H, H-11), além dos hidrogênios 

diatereotópicos H-4 (2H), em 2,82 (dd, H-4a) e 1,71 ppm (dd, H-4b), ambos com J= 4,8 e 11,1 

Hz. 

 Os sistemas de spins de 2 são mostrados no espectro bidimensional COSY 1H-1H 

(Figura 35), com as correlações observadas entre H-1/ H-2, H-3/ H-4, H-10/H-11, além de H-

10a/H-10b e H-11a/H-11b. 
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Figura 34- Espectro de RMN de 1H de erisotramidina (2) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 35- Espectro de RMN 2D COSY de erisotramidina (2) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 Analisando os espectros de RMN de 13C (Figura 36), DEPT-135 (Figura 37) e HSQC 

1JH-C (Figura 38), constata-se a presença de dezenove sinais referentes a um carbono carbonílico 

(C-8), seis carbonos metínicos (C-1, C-2, C-7, C-17, C-14, C-3), três metoxílicos (CH3OC-3, 

CH3OC-15, CH3OC-16), três metilênicos (C-4, C-10, C-11) e seis carbonos desidrogenados (C-

6, C-15, C-16, C-13, C-12, C-5).   

 

Figura 36- Espectro de RMN de 13C de erisotramidina (2) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 37- Espectro de RMN DEPT-135 de erisotramidina (2) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 38- Espectro de RMN 2D HSQC de erisotramidina (2) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 Além da comparação dos dados espectroscópicos obtidos com os de Amer, Shamma e 

Freyer (1991), a espectrometria de massas EM-IES (+) (Figura 39) com íon molecular 

observado com relação m/z 328,1593 correspondente a [M + H]+, consistente com a fórmula 

molecular C19H21NO4 (calculado para C19H21NO4+H: 328,1549) confirma que 2 se trata do 

alcaloide erisotramidina. 

 

Figura 39- Espectro de massas EM-IES (+) de erisotramidina (2). 

 

 

5.1.2.4 Erisotrina N-óxido (6) 

 

Figura 40- Estrutura de Erisotrina N-óxido (6).  

 

(6) 
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 O metabólito 6 é um alcaloide do tipo diênico, purificado sob a forma de um óleo 

amarelo, identificado em extratos de algumas espécies de Erythrina (GARCÍA-BELTRÁN et 

al., 2012; JUMA; MAJINDA, 2004; SARRAGIOTTO; FILHO; MARSAIOLI, 1981). 

 O espectro de RMN 1H (Figuras 41 e 42) exibe os sinais característicos do núcleo dieno, 

semelhante ao alcaloide 15. A campo baixo podem ser visualizados os sinais correspondentes 

aos hidrogênios do anel aromático em 6,82 (s, H-17) e 6,72 ppm (s, H-14), juntamente com 

sinal do H-2 (6,75 ppm, dd,  J= 2,3 e 10,2 Hz) e dos dois hidrogênios olefínicos que compõem 

o sistema diênico, H-1 e H-7, em 6,23 (d, J= 10,2 Hz) e 5,86 ppm (sl), respectivamente. Os 

hidrogênios diastereotópicos do C-8 estão localizados em 4,57 (dd, J= 1,3 e 15,3 Hz, H-8a) e 

4,01 ppm (dd, J= 3,2 e 15,3 Hz, H-8b). Os sinais dos hidrogênios metilênicos H-10 e H-11 

correspondem aos multipletos entre δ 3,81-3,78 e δ 3,24-3,21 ppm, respectivamente. O sinal do 

hidrogênio metínico H-3 (m, δ 4,23-4,19 ppm) e os três simpletos intensos com integração para 

três hidrogênios referentes as metoxilas presentes na estrutura em 3,84 (CH3OC-16), 3,71 

(CH3OC-15) e 3,40 ppm (CH3OC-3) também são visualizados. A campo alto, observam-se os 

sinais dos hidrogênios metilênicos ligados ao carbono C-4, H-4a em 2,96 ppm (dd, J= 10,3 e 

11,5 Hz) e H-4b em 2,20 ppm (dd, J= 5,9 e 11,5 Hz). 

 A Figura 43 mostra os sistemas de spins da molécula, resultante dos acoplamentos entre 

os núcleos de hidrogênios que a compõem. 

 

Figura 41- Espectro de RMN de 1H de erisotrina N-óxido (6) em CD3OD a 400 MHz. 
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Figura 42- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 3,9-2,2 ppm, de erisotrina N-

óxido (6) a 400 MHz. 

 

 

Figura 43- Espectro de RMN 2D COSY de erisotrina N-óxido (6) em CD3OD a 400 MHz. 
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 Pelas análises realizadas dos espectros de RMN 13C (Figura 44), DEPT-135 (Figura 45) 

e HSQC 1JH-C (Figura 46) verifica-se a existência de seis carbonos desidrogenados, seis 

metínicos, três metoxílicos e quatro metilênicos, totalizando dezenove carbonos. Além disso, 

observa-se uma diferença nos deslocamentos químicos dos carbonos C-4 (31,3 ppm), C-5 (82,6 

ppm), C-8 (70,5 ppm) e C-10 (58,8 ppm) que estão mais desprotegidos em relação ao 15, 

indicando a oxigenação do N em 6. Este fato se confirma pelo espectro de massas EM-IES (+) 

na Figura 47, que mostra a fragmentação e o íon molecular com relação m/z 330,1713 referente 

a [M + H]+, sugerindo um átomo adicional de oxigênio que o alcaloide 15 e a fórmula molecular 

C19H23NO4 (calculado para C19H23NO4+H: 330,1711) para 6.  

 

Figura 44- Espectro de RMN de 13C de erisotrina N-óxido (6) em CD3OD a 100 MHz.  
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Figura 45- Espectro de RMN DEPT-135 de erisotrina N-óxido (6) em CD3OD a 100 MHz. 

 

 

Figura 46- Espectro de RMN 2D HSQC de erisotrina N-óxido (6) em CD3OD a 400 MHz. 
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Figura 47- Espectro de massas EM-IES (+) de erisotrina N-óxido (6). 

 

  

 A comparação dos dados espectroscópicos obtidos com os reportados por Amer, 

Shamma e Freyer (1991) confirma o alcaloide 6 como sendo erisotrina N-óxido. 

 

5.1.2.5 Eritratidina (29) 

 

Figura 48- Estrutura de Eritratidina (29). 

 

(29) 

 Este alcaloide foi isolado sob o aspecto físico de um óleo incolor, sendo encontrado em 

plantas do gênero Erythrina (FEITOSA et al., 2012; GARCÍA-MATEOS; SÓTO-
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HERNANDEZ; KELLY, 1998; CHAWLA et al., 1988), e já identificado anteriormente nas 

cascas do tronco de E. crista-galli  por Ozawa et al. (2010).   

 O espectro de RMN de 1H (Figuras 49, 50, 51 e 52) mostra a presença dos sinais 

característicos de anel tetracíclico do tipo alqueno, também comum a alcaloides eritrínicos. Os 

simpletos em 6,78 e 6,59 ppm correspondem aos hidrogênios do anel aromático H-14 e H-17, 

respectivamente, enquanto que entre 5,61-5,60 ppm tem-se um multipleto do hidrogênio 

olefínico H-1, e o sinal do hidrogênio H-2 (m, δ 4,36-4,34 ppm), ligado a carbono carbinólico 

(C-2), padrão do sistema alquênico. Os três simpletos intensos correspondentes aos hidrogênios 

metoxílicos ligados aos carbonos C-16, C-15 e C-3 são observados a 3,85, 3,84 e 3,29 ppm, 

respectivamente, enquanto que o sinal atribuído ao hidrogênio H-3 (ddd, J= 4,3, 7,0 e 12,3 Hz) 

aparece em 3,68 ppm. Os hidrogênios diastereotópicos H-10 podem ser observados em 3,48 

(ddd, J= 4,1, 7,0 e 12,5 Hz, H-10a) e entre 3,20-3,14 ppm (m, H-10b). O multipleto entre 3,06-

2,95 ppm refere-se aos sinais dos hidrogênios H-11a e H-8a, enquanto que o hidrogênio 

diastereotópico H-8b é visualizado no intervalo de 2,77-2,70 ppm (m) e H-11b em 2,56 ppm 

(dd, J= 6,7 e 17,3 Hz). Os sinais dos hidrogênios metilênicos H-7 aparecem como multipletos 

entre 2,47-2,39 (H-7a) e entre 2,27-2,20 ppm (H-7b) e os sinais dos hidrogênios H-4 em 2,33 

(dd, J= 4,3 e 11,6 Hz, H-4a) e entre 1,65-1,59 ppm (m, H-4b).  

  

Figura 49- Espectro de RMN de 1H de eritratidina (29) em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 50- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 7,2-4,2 ppm, de eritratidina (29) 

a 400 MHz. 

 

 

Figura 51- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 3,9-2,9 ppm, de eritratidina (29) 

a 400 MHz. 
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Figura 52- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 2,8-1,5 ppm, de eritratidina (29) 

a 400 MHz. 

 

  

 No espectro bidimensional de COSY 1H-1H (Figura 53) são visualizados os sistemas de 

spins, observando-se principalmente, os acoplamentos que ocorrem entre os núcleos dos grupos 

metilênicos presentes na estrutura de 29. 

 

Figura 53- Espectro de RMN 2D COSY de eritratidina (29) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 Através da análise dos espectros de RMN de 13C desacoplado (Figura 54), DEPT-135 

(Figura 55) e HSQC 1JH-C (Figura 56) são observados um total de dezenove carbonos que 

formam o sistema alquênico da molécula, dentre os quais seis carbonos desidrogenados em 

147,8 (C-16), 146,5 (C-15), 144,4 (C-6), 128,1 (C-12), 125,1 (C-13) e 64,3 ppm (C-5), cinco 

grupos de carbonos metínicos que correspondem aos sinais em 120,9 ppm do carbono da dupla 

ligação (C-1), dos carbonos no anel aromático C-17 (111,8 ppm) e C-14 (111,1 ppm), do 

carbono oxigenado C-3 em 81,2 ppm e do carbono carbinólico (C-2) em 72,9 ppm. Também 

são observados sinais dos três carbonos metoxílicos CH3OC-3, CH3OC-15 e CH3OC-16 e cinco 

sinais dos carbonos metilênicos em 46,3 (C-8), 40,0 (C-10), 21,4 (C-11), 26,8 (C-7) e 39,5 ppm 

(C-4). 

 

Figura 54- Espectro de RMN de 13C de eritratidina (29) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 55- Espectro de RMN DEPT-135 de eritratidina (29) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 56- Espectro de RMN 2D HSQC de eritratidina (29) em CDCl3 400 MHz. 
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 No espectro de RMN NOESY (Figura 57) são mostradas as interações espaciais 

homonucleares 1H-1H, onde a principal interação visualizada ocorre entre H-2 e H-3, indicando 

assim, que estes hidrogênios estão na mesma face e, portanto, definindo a esterereoquímica do 

carbono C-2 como S, sendo esta análise determinante para a definição da estrutura do composto 

29 e não seu epímero 30 cuja configuração de C-2 é R e que já havia sido isolado desta espécie 

em trabalho anterior (ÁVILA, 2013) do nosso grupo do NPPN.  

 

Figura 57- Espectro de RMN 2D NOESY de eritratidina (29) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

 O espectro de massas EM-IES (+) na Figura 58 exibe um íon molecular com relação 

m/z 332,1907 referente à [M + H]+, sugerindo a fórmula molecular C19H25NO4 (calculado para 

C19H25NO4+H: 332,1862) conforme a estrutura proposta. 
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Figura 58- Espectro de massas EM-IES (+) do eritratidina (29). 

 

  

 Os dados espectroscópicos obtidos e discutidos, quando comparados com dados 

disponíveis na literatura (AMER; SHAMMA; FREYER, 1991), indicam que o composto 29, 

isolado no presente trabalho é o alcaloide alquênico eritratidina. 

 

5.1.2.6 Eritratidina N-óxido (99) 

 

Figura 59- Estrutura de Eritratidina N-óxido (99). 

 

(99) 
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 Este alcaloide foi obtido sob o aspecto físico de um óleo amarelo. O espectro de RMN 

de 1H (Figuras 60, 61, 62 e 63) e o espectro de COSY 1H-1H (Figura 64) exibem os sinais e os 

sistemas de spins usuais de anel tetracíclico alquênico semelhante ao observado em 29. As 

principais diferenças verificadas consistem nos deslocamentos químicos dos hidrogênios H-7, 

H-8 e H-10 e dos carbonos C-8, C-10, C-5 e C-6 no espectro de RMN de 13C da Figura 65, que 

estão mais desblindados, indicando a oxigenação do nitrogênio. 

  

Figura 60- Espectro de RMN de 1H de eritratidina N-óxido (99) em CD3OD a 400 MHz. 
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Figura 61- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 6,7-4,1 ppm, de eritratidina N-

óxido (99) a 400 MHz. 

 

 

Figura 62- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 3,8-3,1 ppm, de eritratidina N-

óxido (99) a 400 MHz. 
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Figura 63- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 2,8-1,9 ppm, de eritratidina N-

óxido (99) a 400 MHz. 

 

 

Figura 64- Espectro de RMN 2D COSY de eritratidina N-óxido (99) em CD3OD a 400 MHz. 
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Figura 65- Espectro de RMN de 13C do eritratidina N-óxido (99) em CD3OD a 100 MHz. 

 

  

O espectro de massas EM-IES (+) na Figura 66 confirma as observações anteriores, pois 

através de sua fragmentação e íon molecular com relação m/z 348,1771 referente a [M + H]+, é 

possível constatar a existência de um átomo de O adicional nesta estrutura em relação a 29, 

sugerindo a fórmula molecular C19H25NO5 (calculado para C19H25NO5+H: 348,1811). 
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Figura 66- Espectro de massas EM-IES (+) de eritratidina N-óxido (99). 

 

  

 O espectro de RMN NOESY (Figura 67) apresenta as interações espaciais 

homonucleares 1H-1H, onde a informação mais relevante é a interação entre H-2 e H-3, 

indicando que estes hidrogênios estão na mesma face e, portanto, C-2 apresenta configuração 

relativa S. Assim, 99 é um alcaloide do tipo eritratidina inédito, nomeado neste trabalho como 

eritratidina N-óxido. A análise dos espectros de DEPT-135 (Figura 68) e HSQC 1JH-C (Figura 

69) confirmaram as atribuições realizadas na elucidação estrutural de 99, através da 

visualização de seis carbonos desidrogenados, cinco metínicos, três metoxílicos e cinco 

metilênicos. 
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Figura 67- Espectro de RMN 2D NOESY de eritratidina N-óxido (99) em CD3OD a 400 MHz. 

 

 

Figura 68- Espectro de RMN DEPT-135 de eritratidina N-óxido (99) em CD3OD a 100 MHz. 
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Figura 69- Espectro de RMN 2D HSQC de eritratidina N-óxido (99) em CD3OD a 400 MHz. 

 
 

5.1.3 Avaliação do potencial farmacológico de E. crista-galli 

 

5.1.3.1 Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato, frações básicas e metabólitos 

isolados 

 

 O aumento da resistência dos microrganismos aos agentes antimicrobianos disponíveis 

é um problema de saúde pública, resultando em intensas pesquisas científicas à procura de 

novos fármacos ativos que possam minimizar esse problema. Assim, os produtos naturais e seus 

derivados são alvos importantes dessas investigações que aumentaram nas últimas décadas, 

com avanços significativos na descoberta de substâncias com atividade farmacológica de várias 

espécies vegetais, contribuindo para o desenvolvimento de novos medicamentos (SALEEM et 

al., 2010). 

 Há pouca informação na literatura sobre as atividades antimicrobianas de E. crista-galli 

e seus metabólitos secundários. Alguns pterocarpanos isolados da casca de E. crista-galli da 

Bolívia foram ativos contra Staphylococcus aureus e Mycobacterium smegmatis (MITSCHER 
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et al., 1988), enquanto isoflavonóides isolados do extrato de acetona dessa mesma espécie 

mostrou atividade antimicrobiana contra Bacillus brevis (REDKO et al., 2007).  

 Nesse contexto, a atividade antimicrobiana de E. crista-galli foi avaliada através do seu 

extrato, frações básicas e metabólitos isolados frente a uma coleção de 13 microrganismos 

(bactérias e fungos) pelo método de microdiluição em caldo descrito na parte experimental. A 

Tabela 20 exibe os resultados da atividade antimicrobiana, determinada pela CIM. Os 

resultados de CLM não serão apresentados, pois os valores obtidos foram > 200 µg/mL.  
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Tabela 20- CIM (µg/mL) do extrato, frações básicas e alcaloides isolados de E. crista-galli. 

Microrganismos e CIM (µg/mL)* 

Extratos e frações Gram-positivas  Gram-negativas  Fungos 

 Sa Bc  St Ec Ss Pa  Ca Ck Ct Cgbt Cg Cn Sc 

E.MeOH 250 250  250 250 125 31,2  250 31,2 250 500 125 125 250 

FEB 125 125  125 250 62,5 31,2  250 125 250 500 125 125 500 

FAB 125 250  250 250 125 31,2  250 125 500 500 125 125 500 

Metabólitos isolados                

eritarbina (1) 100 100  100 100 100 100  100 25 100 100 50 50 100 

erisotrina (15) 50 100  50 50 100 50  100 12,5 100 100 50 100 100 

erisotramidina (2) 100 100  100 100 100 100  100 100 100 100 50 100 100 

erisotrina N-óxido (6) 100 100  100 100 100 100  100 100 100 100 50 50 100 

eritratidina (29) 50 50  50 100 50 100  100 25 100 100 50 100 100 

eritratidina N-óxido (99) 100 100  100 100 100 100  100 100 100 100 50 100 100 

Cloranfenicol 1,5 1,5  1,5 12,5 1,5 12,5  - - - - - - - 

Fluconazol - -  - - - -  1,5 3,1 100 6,2 1,5 3,1 3,1 

* Amostras testadas em triplicata. Sa- Staphylococcus aureus; Bc- Bacillus cereus; St- Salmonella enterica serovar Typhimurium; Ec- Escherichia coli; Ss- Shigella 

sonnei; Pa- Pseudomonas aeruginosas; Ca- Candida albicans; Ck- Candida krusei; Ct- Candida tropicalis; Cgbt- Candida glabrata; Cg- Cryptococcus gattii; Cn- 

Cryptococcus neoformans; Sc- Saccharomyces cerevisiae. 
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 De acordo com a Tabela 20, é possível observar que o extrato e as frações básicas 

apresentaram ação antibacteriana com CIMs entre 500 e 31,2 µg/mL. A atividade inibitória 

mais destacada foi frente à cepa de P. aeruginosas, com CIM de 31,5 µg/mL tanto do extrato 

E.MeOH quanto das frações básicas FEB e FAB. Além disso, a FEB também inibiu o 

crescimento de S. sonnei com CIM de 62,5 µg/mL. Com relação à atividade antifúngica, 

observa-se que apenas o E.MeOH foi ativo frente à C. krusei com CIM de 31,2 µg/mL.  Em 

relação aos alcaloides isolados das frações básicas, verificou-se que os compostos 15 e 29 

apresentaram os melhores resultados, com CIM de 50 µg/mL frente a diversas cepas 

bacterianas, inibindo igualmente as cepas de S. aureus e S. typhimurium. O composto 15 ainda 

foi ativo frente a E. coli e P. aeruginosas nesta mesma concentração, enquanto que 29 inibiu 

também B. cereus e S. sonnei com CIMs de 50 µg/mL. Frente aos fungos testados, os alcaloides 

demonstraram atividade antifúngica relevante, principalmente frente à de cepa C. krusei, que 

teve seu crescimento inibido principalmente pelo composto 15 com CIM de 12,5 µg/mL, assim 

como 1 e 29 com CIM de 25 µg/mL. Além disso, o crescimento de C. gattii foi inibido por 

todos os alcaloides isolados com CIM de 50 µg/mL, enquanto que C. neoformans foi inibido 

por 1 e 6 nesta mesma concentração. 

 Estes resultados demonstram que a espécie E. crista-galli possui ação antimicrobiana, 

principalmente frente à fungos, uma vez que os alcaloides puros exibiram baixos valores de 

CIM entre 12,5 e 50 µg/mL e estes dados são importantes tanto para a pesquisa fitoquímica e 

farmacológia da espécie em estudo como na síntese de novas estruturas químicas com ação 

antifúngica. 

 

5.1.3.2 Avaliação da atividade de inibição enzimática do extrato, frações básicas e metabólitos 

isolados 

 

 Sabe-se que uma das principais estratégias terapêuticas adotadas para o tratamento da 

DA inclui a utilização de IAChE, uma vez que estes podem aliviar, atrasar ou reverter o 

progresso da doença. Atualmente, existem cinco fármacos em uso para tratar a DA, sendo que 

todos apresentam eficácia limitada e efeitos colaterais adversos. Dentre estes fármacos, três 

possuem origem natural. Assim, muitos grupos de pesquisa direcionam seus estudos para a 

natureza, em busca de compostos bioativos capazes de inibir tanto a enzima AChE quanto a 

POP, pois acredita-se que a inibição de ambas através de substâncias multi-alvos possa ser mais 

eficaz no tratamento da DA (MURRAY et al., 2013; SIATKA et al., 2017; POPE; BRIMIJOIN, 

2018).   
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 Muitos trabalhos têm relatado atividade anticolineterásica de diversos extratos de 

plantas e principalmente de alcaloides (MUKHERJEE et al., 2007; BERKOV et al., 2008). 

Considerando-se que o gênero Erythrina é conhecido pela biossíntese significativa de 

alcaloides com diversas atividades farmacológicas, alguns dos quais possuem atividade 

fisiológica semelhante à ação do curare (FARIA et al., 2007), avaliou-se, neste trabalho, o 

potencial inibidor da espécie E. crista-galli frente as enzimas AChE e POP, conforme descrito 

na parte experimental. Na Tabela 21 são mostrados os valores de inibição do extrato, frações 

básicas e metabólitos isolados para as enzimas testadas. 

 

Tabela 21- Atividade inibitória do extrato, frações básicas e metabólitos isolados de E. crista-

galli frente às enzimas AChE e POP.   

Extratos e frações 
% Inibição AChE 

[200 g/mL] 

% Inibição POP 

[200 g/mL] 
 

E.MeOH 30,0 ± 0,7 93,2 ± 1,1  

FEB 25,3 ± 0,7 80,8 ± 1,7  

FAB ˂ 10 89,5 ± 1,4  

Metabólitos isolados 
% Inibição AChE 

[150 M] 

% Inibição POP 

[150 M] 
POP IC50 (µM) 

eritarbina (1) 29,4 ± 2,0 23,6 ± 3,5 - 

erisotrina (15) 20,1 ± 0,9 77,0 ± 3,0 89,5 ± 15,4 

erisotramidina (2) ˂ 10 ˂ 10 - 

erisotrina N-óxido (6) ˂ 10 N.A. - 

eritratidina (29) ˂ 10 20,5 ± 3,3 - 

eritratidina N-óxido (99) ˂ 10 50,6 ± 3,9 - 

Eserina (12 µM)** 84,6 ± 1,0 - - 

Ácido Clorogênico (40 µM)** - 86,4 ± 0,09 - 

Z-Prolil-Prolinal** - - 4,9 x 10-3 

* Dados apresentados como média ± EPM. N.A.: Não ativo; N.T.: Não testado. ** Porcentagens calculadas 

de inibição da AChE usando eserina (12 µM) como controle positive e porcentagens calculadas de inibição 

da POP usando ácido clorogênico (40 µM) e Z-Prolil-Prolinal (IC50) como controles positivos. 

 

 Os resultados obtidos para a enzima AChE mostram que a espécie testada apresentou 

um efeito inibidor menos expressivo, onde o E.MeOH e a FAB apresentaram percentuais de 

inibição entre 30 e 25,3%,  respectivamente. Dos alcaloides isolados, na concentração de 150 

g/mL, os compostos 1 (29,4%) e 15 (20,1%) exibiram os melhores resultados, entretanto 

considerados pouco ativos uma vez que estes valores estão abaixo de 50% de inibição. Uma 

possível explicação para esta baixa atividade baseia-se nas diferenças estruturais destes 

alcaloides do gênero Erythrina, uma vez que na maioria dos estudos são relatados como 
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principais IAChE alcaloides do tipo indol, isoquinolina, quinolizidina, piperidina e esteroidais 

(MURRAY et al., 2013). 

 Com relação à enzima POP, tanto o E.MeOH quanto suas frações FEB e FAB 

mostraram-se inibidores potentes, com percentuais de inibição entre 93,2 e 80,1%, sendo estes 

resultados justificados pelos apresentados pelos alcaloides puros obtidos destas frações, como 

15 com 77% de inibição (150 µM) e uma IC50 de 89,5 µM, isolado a partir da FEB e também 

como 99 obtido da FAB, que inibiu a POP em aproximadamente 50% a 150 µM.    

 É possível também fazer uma comparação entre os alcaloides dieno 15 e seu N-óxido 6, 

onde o primeiro apresentou-se como inibidor e o segundo inativo frente a enzima testada. Já no 

caso dos alcaloides alquênicos verificou-se que, enquanto a forma livre 29 apresentou um valor 

de inibição baixo (20,5%), seu N-óxido 99 exibiu uma atividade de inibição enzimática 

aumentada em 30%. Uma revisão de literatura publicada em 2015 por Dembitsky, Gloriozova 

e Poroikov sobre alcaloides isoquinolínicos naturais e seus N-óxidos, relatou mais de 200 

compostos bioativos isolados de diferentes espécies de plantas com atividades antimicrobianas, 

antitumorais, anti-AChE, entre outras, as quais mostraram-se em sua maioria, mais ativos 

quando presentes na forma de sal ao invés da forma livre. Porém, outros estudos demonstraram 

que N-óxidos diminuíram sua atividade em relação à forma livre, sendo assim possível concluir 

que o aumento ou a diminuição da atividade biológica de um composto que contém um N 

quaternário está associada ao tipo de atividade estudada, em função de sua afinidade com o sítio 

ativo a que será ligado. 

 Os resultados de inibição enzimática deste trabalho são novos na literatura para a espécie 

E. crista-galli, tanto para seu E.MeOH e frações básicas (FEB e FAB) quanto para os seis 

alcaloides isolados a partir dos mesmos. 

  

5.2 ESPÉCIE V. polystachya 

 

 A partir do amplo espectro de atividades farmacológicas já relatado sobre as espécies 

de Valeriana, principalmente no que diz respeito a seus efeitos sobre o SNC, a escolha da 

espécie V. polystachya para este estudo levou em consideração, principalmente, o seu potencial 

inibidor frente às enzimas AChE e POP. Para isso, foram preparados três extratos principais 

(item 4.2.2.2; página 66), dois à temperatura ambiente, sendo um com o solvente hexano 

(E.HEXta) e outro com etanol 95% (E.EtOHta), além de um terceiro extrato preparado sob 

refluxo (E.EtOHqt) para fins de comparação das atividades farmacológicas. Os extratos 

etanólicos (E.EtOHta e E.EtOHqt)  foram submetidos a um fracionamento neutro com água, 
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hexano e acetato de etila, originando suas respectivas frações conforme descrito na parte 

experimental (item 4.2.2.4; página 72). 

 Assim, em uma primeira etapa do trabalho os extratos e frações foram avaliados quanto 

a seu efeito inibidor das enzimas AChE e POP e, de acordo com os resultados obtidos, foram 

priorizados para o isolamento de seus constituintes em uma segunda etapa. 

 

5.2.1 Rendimentos dos extratos e frações 

 

 Após a coleta, secagem e moagem das raízes e rizomas de V. polystachya realizou-se a 

preparação dos extratos e frações (páginas 66 e 72), conforme é mostrado no Esquema 7. Na 

Tabela 22 são demonstrados os rendimentos, em relação à planta moída e aos extratos brutos 

de origem. 

 

Esquema 7- Tratamento das raízes e rizomas da espécie V. polystachya. 

 
*quantidade de extrato utilizado para fracionamento.  
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Tabela 22- Rendimentos dos extratos e frações de V. polystachya. 

Extratos e frações Quantidade obtida (g) 
Em relação ao material 

seco (%) 

Em relação ao extrato 

de origem (%) 

E.HEXta 40,10 1,54 - 

E.EtOHta 129,35 4,97 - 

F.HEXta 34,65 1,33 26,78 

F.AcOEtta 23,81 0,91 18,40 

F.Aqta 66,56 1,99 51,45 

E.EtOHqt 255,59 9,83 - 

F.HEXqt 16,37 0,62 6,40 

F.AcOETqt 32,96 1,26 12,89 

F.Aqqt 206,23 4,70 80,68 

 

5.2.2 Avaliação da atividade de inibição enzimática dos extratos e frações de V. polystachya 

 

 Inicialmente, extratos e frações da espécie V. polystachya foram avaliados frente às 

enzimas AChE e POP. Os ensaios de inibição referente a cada enzima foram realizados de 

acordo com o descrito na parte experimental (página 95). Na Tabela 23 são apresentados os 

valores de inibição enzimática das amostras testadas da espécie em estudo. 
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Tabela 23- Atividade inibitória dos extratos e frações testadas de V. polystachya* frente às 

enzimas AChE e POP. 

Extratos e frações 
% Inibição AChE 

[200 g/mL] 

% Inibição POP 

[200 g/mL] 

E.HEXta 20,6 ± 0,9 91,3 ± 2,4 

E.EtOHta < 10 71,5 ± 1,8 

F.HEXta < 10 76,3 ± 1,6 

F.AcOEtta 10,3 ± 1,5 52,0 ± 3,9 

F.Aqta 17,9 ± 1,9 50,4 ± 0,53 

E.EtOHqt 24,1 ± 1,8 84,8 ± 1,2 

F.HEXqt 13,9 ± 1,1 60,1 ± 0,8 

F.AcOEtqt 22,9 ± 0,9 81,2 ± 1,2 

F.Aqqt 33,1 ± 1,2 50,9 ± 1,2 

Eserina (12 µM)** 84,6 ± 1,0 - 

Ácido Clorogênico (40 µM)** - 86,4 ± 0,09 

Z-Prolil-Prolinal** - 4,9 x 10-3 

* Dados apresentados como média ± EPM. ** Porcentagens calculadas de inibição da AChE usando eserina 

(12 µM) como controle positivo e porcentagens calculadas de inibição da POP usando ácido clorogênico 

(40 µM) e Z-Prolil-Prolinal (IC50) como controles positivos. 

 

 Os resultados observados na Tabela 23 mostram que na concentração de 200 μg/mL os 

extratos e as frações e de V. polystachya apresentam baixo potencial inibidor frente à enzima 

AChE (< 25%). Dentre os extratos, os melhores resultados foram apresentados pelos E.EtOHqt 

e E.HEXta (24,1% e 20,6%, respectivamente). Condizente com isto, observou-se que as frações 

obtidas a partir do E.EtOHqt apresentaram melhor capacidade de inibição da enzima, sendo que 

a 200 μg/mL a frações F.Aqqt e F.AcOEtqt  apresentaram 33,1 e  22,9% de inibição. 

 Embora estes valores não demonstrem uma potente inibição da AChE, os resultados 

estão de acordo com o que já foi relatado para as espécies de Valeriana. Dong et al. (2015) e 

Wang et al. (2010b, 2011, 2013) demonstraram um baixo ou nenhum potencial de inibição desta 

enzima por parte de alguns compostos isolados já testados. Os melhores resultados relatados na 

literatura até o momento foram dois trabalhos publicados em 2014, um deles realizado por 

Wang et al. (2014) sobre uma fração polar de V. amurensis testada em modelo in vivo, a qual 

melhorou significativamente a função cognitiva em teste comportamental e a função do sistema 

nervoso colinérgico de ratos, sugerindo que esta espécie poderia ser utilizada para diminuir a 

progressão da DA. Da mesma forma, Khuda et al. (2014) constataram uma forte inibição dos 

extratos (clorofórmio e acetato de etila) de V. wallichii, com IC50 de 61 μg/mL frente a AChE. 
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 Quanto aos resultados obtidos frente à POP, eles são bastante expressivos, pois todos os 

extratos e frações na concentração de 200 μg/mL apresentaram potencial de inibição acima de 

50% (50,4-91,3%). Dentre os extratos, observou-se que o E.HEXta apresentou a maior 

capacidade de inibição da POP (91,3%), seguido dos extratos mais polares, onde o E.EtOHqt 

exibiu um efeito inibidor maior que E.EtOHta, 84,8 e 71,5%, respectivamente. Do E.EtOHqt, 

a fração F.AcOEtqt foi a mais ativa, inibindo a POP em 81,2%. A fração F.HEXta, obtida a 

partir do E.EtOHta, inibiu em 76,3% a ação desta enzima. As demais frações a 200 μg/mL 

mostraram moderados percentuais de inibição da POP, entre 50,4-60,1%. 

 Os resultados obtidos nos ensaios enzimáticos de AChE e POP são de grande valor, uma 

vez que não existem relatos na literatura referentes aos efeitos de V. polystachya frente a estas 

enzimas. Além do mais, a procura por inibidores enzimáticos não tem sido uma tarefa fácil para 

os pesquisadores quando se utiliza concentrações relativamente baixas de extratos e frações 

como foi executado neste trabalho. No caso da AChE, alguns registros recentes têm utilizado 

concentrações mais altas, conforme relatado por Neagu et al. e Kindl et al. (2015), o que poderia 

dificultar seu uso terapêutico, sendo esse um dos fatores que tornam a busca por ensaios em 

concentrações menores necessária.  

 Levando-se em consideração os melhores resultados obtidos com relação às atividades 

de inibição demonstradas pelo E.HEXta e F.AcOEtqt, estas foram eleitas para a continuidade 

do trabalho fitoquímico, realizando-se então o isolamento do maior número possível de 

metabólitos presentes neste extrato e nesta fração, conforme descrito na parte experimental, 

com o fim de identificar aqueles que são os responsáveis por tal atividade.  

 

5.2.3 Isolamento e identificação dos metabólitos de V. polystachya 

  

 O isolamento bioguiado do E.HEXta e da F.AcOEtqt resultou na purificação de dezoito 

compostos, sendo eles três fitoesteróis: β-sitostenona (100), 6β-hidroxisitostenona (106) e β-

sitosterol (101), um triterpeno pentacíclico: ácido ursólico (103), onze iridoides: valtrato (77), 

homobaldrinal (50), baldrinal (49), valtral D (102), IVHD-valtrato (40), valeriotriato B (105), 

IIHD-acevaltrato (104), (1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-hidroxi-1-metoxi-Δ4,11-

diironepetano (69), polistachina A (109), isovilosol (111) e 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial 

(108), um fenilpropanoide: aldeído ferúlico (107), uma lignana: 8-hidroxipinoresinol (110) e 

um derivado de 4-pirona: ω-hidroximaltol (112). Destes, 106, 112 e 111 foram isolados do 

gênero Valeriana pela primeira vez, enquanto o composto 104 é um iridoide acilado inédito, 

assim como o bis-iridoide 109 e, 102 que é um produto de decomposição dos valepotriatos que 
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até o momento era desconhecido. No Esquema 8 são apresentados os metabólitos secundários 

com suas respectivas frações de origem. 

 

Esquema 8- Extratos, frações e metabólitos isolados. 

 

 

5.2.3.1 β-sitostenona (100) 

 

Figura 70- Estrutura de β-sitostenona (100). 

 

(100) 
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 β-sitostenona (100; C29H48O) foi obtida como um sólido branco, através de CCDP 

seguida por recristalização em acetona, conforme descrito na parte experimental. É um produto 

natural pertencente à classe dos fitoesteróis, sendo também denominado cetoesteroide, já 

purificado das mais variadas espécies de plantas, com relatos de efeitos hipoglicemiante, 

antiarrítmico, antitubercular e anti-hiperpigmentante (ALEXANDER-LINDO et al., 2007; 

PRACHAYASITTIKUL et al., 2009; SALUDES et al., 2002; CHU et al., 2015). No gênero 

Valeriana, o único relato encontrado até o momento é o de sua identificação no óleo essencial 

da espécie V. jatamansi (TIAN et al., 2012). 

 A elucidação estrutural de 100 foi realizada através de RMN 1H e 13C (uni e 

bidimensionais) e comparação com dados da literatura (PRACHAYASITTIKUL et al., 2009). 

A análise do espectro de RMN de 1H (Figura 71) mostra a presença de um sinal de hidrogênio 

olefiníco em 5,72 ppm (simpleto), referente ao hidrogênio ligado ao C-4. Na região entre δ 

2,44-1,00 ppm, é possível observar diversos multipletos que correspondem a hidrogênios de 

grupos metínicos e metilênicos, além de dois simpletos em 1,17 e 0,70 ppm dos hidrogênios 

metílicos  H-19 e H-18, respectivamente e, em 0,92-0,80 ppm, multipletos com integração 

referente a doze hidrogênios (H-21, H-26, H-27 e H-29) dos demais hidrogênios dos 

grupamentos metílicos que compõem a estrutura do cetoesteroide tetracíclico 100. O espectro 

de RMN de COSY 1H-1H da Figura 72 permite a visualização dos sistemas de spins da 

molécula, especialmente na região entre 2,50-0,60 ppm. 

 

Figura 71- Espectro de RMN de 1H de β-sitostenona (100) em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 72- Espetro de RMN 2D COSY de β-sitostenona (100) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 No espectro de RMN de 13C (Figura 73) é possível observar o sinal de um carbono 

carbonílico em 199,7 ppm (C-3), um sinal menos intenso em 171,8 ppm referente ao carbono 

desidrogenado C-5 e, em 123,7 ppm, o sinal do carbono olefínico C-4. Os sinais visualizados 

entre δ 56,0-11,9 ppm correspondem aos demais carbonos constituintes do composto 100 e 

estão de acordo com o que descreve Prachayasittikul et al. (2009). A análise do espectro de 

RMN-DEPT 135 (Figura 74) e do espectro bidimensional de RMN HSQC 1JH-C (Figura 75) 

confirmam as atribuições realizadas aos carbonos da estrutura de 100. 
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Figura 73- Espectro de RMN de 13C de β-sitostenona (100) em CDCl3 a 100 MHz. 

 
  

Figura 74- Espectro de RMN DEPT-135 de β-sitostenona (100) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 75- Espectro de RMN 2D HSQC de β-sitostenona (100) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

5.2.3.2 Valtrato (77) 

 

Figura 76- Estrutura do valtrato (77). 

 

(77) 

 Este composto foi isolado sob a forma de um óleo amarelo claro. É um valepotriato do 

tipo dieno que, tal como vários outros valepotriatos diênicos descritos na literatura, passa por 

um processo contínuo de degradação, sendo esse fato observado principalmente durante a 

obtenção dos espectros de RMN, quando se constatou a mudança de cor da amostra no tubo de 
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RMN e consequentemente, o surgimento de vários picos nos espectros obtidos não 

correspondentes a estrutura de 77. Além disso, durante todo processo de purificação (CC, 

CCDP, evaporação de solvente) também se observou o processo de decomposição 

parcial/contínua deste metabólito. 

 Wang et al. (2014a) relataram uma investigação sobre as condições que favorecem a 

decomposição de valepotriatos, mostrando que 77 é sensível à condições alcalinas e a altas 

temperaturas, porém relativamente estável sob condições ácidas, oxidação e de fotólise. Assim, 

é indicado que, para a manutenção de sua estabilidade, que este composto seja armazenado sob 

refrigeração a -20 °C.  

Neste trabalho, em alguns espectros deste iridoide é possível observar-se sinais de 

hidrogênios e carbonos sem correlação com a sua estrutura, fato atribuído ao início de seu 

processo de decomposição, consequência de sua instabilidade. O composto 77 já foi isolado e 

identificado de diferentes espécies do gênero Valeriana (BOS et al., 1996; CASTILLO et al., 

2002; GRANICHER, et al. 1995; TANG; LIU; YU, 2002; THIES, 1966) e também de 

Centranthus ruber (MANNENSTAETTER; GERLACH; POETHKE, 1966) que, assim como 

as espécies de Valeriana,  pertence à família Valerianaceae (Caprifoliaceae). Nesta Tese seu 

isolamento e elucidação estrutural é uma informação importante, pois existe apenas outro 

estudo prévio relatando sua presença na espécie V. polystachya, porém sendo o mesmo 

identificado e quantificado somente por CLAE a partir de extrato de folhas e raízes da mesma 

com amostra padrão (SILVA; RECH; VON POSER, 2002). 

Vários estudos têm relatado as propriedades farmacológicas de 77, dentre as quais 

propriedades antifúngica, antitumoral, citotóxica, antiviral, ansiolítica, antineoplásica e anti-

HIV (BOS et al., 1998; FUZZATI; WOLFENDER; HOSTETTMANN, 1996; 

KEOCHANTHALA-BOUNTHANH et al., 1993; BOUNTHANH et al., 1981; LIN et al., 2009; 

MURAKAMI et al., 2002; SHI et al., 2014; WATANABE et al., 2011; XU; MCLAUGHLIN; 

GUNATILAKA, 2007; WANG et al., 2015). 

 As análises dos dados obtidos de EM-IES, RMN de 1H e 13C uni e bidimensionais e, 

comparação destes com dados disponíveis na literatura (MIKHOVA et al., 1987) corroboram a 

estrutura de 77. O espectro de massas EM-IES (+) (Figura 77) mostra a fragmentação e a 

presença de um íon molecular com relação m/z 445,1826 referente a [M + Na]+, sugerindo a 

fórmula molecular C22H30O8 (calculado para C22H30O8+Na: 445,1838). 
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Figura 77- Espectro de massas EM-IES (+) do valtrato (77). 

 

 

 No espectro de RMN 1H (Figura 78) podem ser observados os sinais referentes aos 

hidrogênios que compõem a estrutura de 77, sendo o núcleo iridoide do tipo dieno formado por 

átomos numerados de 1 a 11 e substituído por diferentes grupos de ésteres. Em 6,68 ppm tem-

se o sinal de um simpleto de H-3, observam-se sinais em 5,97 (d, J= 10,1 Hz),  entre 5,86-5,85 

(m) e 5,36 ppm (d, J= 2,9 Hz) referentes a H-1, H-6  e H-7, respectivamente. Os hidrogênios 

ligados ao C-11 aparecem como dois dupletos com δ de 4,73 (J= 12,3 Hz, H-11a) e 4,66 ppm 

(J=12,3 Hz, H-11b). O sinal de H-9, com integração equivalente a um hidrogênio, pode ser 

verificado em 3,42 ppm (dd, J= 2,6 e 10,1 Hz), seguido dos hidrogênios diastereotópicos H-10 

como dois dupletos a 3,01 e 2,89 ppm com integração para um hidrogênio cada, referentes a H-

10a (J= 4,9 Hz) e H-10b (J= 4,9 Hz), respectivamente. 

 Na região entre δ 2,40 e 0,90 ppm pode-se visualizar os demais sinais do espectro, os 

quais correspondem aos substituintes ligados ao núcleo iridoide principal: um grupamento 

acetil (Ac) ligado ao átomo de oxigênio do C-11 e dois isovaleril (Iv), um destes ligado ao 

oxigênio do C-1 e outro ao oxigênio ligado ao C-7. O sinal dos hidrogênios metílicos H-2’ do 

grupo Ac corresponde ao simpleto em 2,04 ppm, enquanto que os sinais dos dois grupos Iv 
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podem ser observados no intervalo entre 2,23-2,07 ppm correspondentes aos hidrogênios 

metilênicos H-2’’’ e H-2’’ (δ 2,22 ppm, dd, J= 2,0 e 7,1 Hz, H-2’’’; δ 2,18-2,16 ppm, m, H-

2’’) e metínicos (δ 2,13-2,07 ppm, m, H-3’’, H-3’’’). Os sinais dos hidrogênios metílicos H-

4’’’ e H-5’’’ (d, J= 6,6 Hz, 6H), e H-4’’e H-5’’ (d, J= 6,6 Hz, 6H) são observados a campo alto, 

0,98 e 0,94 ppm, respectivamente. 

 

Figura 78- Espectro de RMN de 1H do valtrato (77) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

No espectro bidimensional de RMN COSY 1H-1H mostrado na Figura 79 foi possível 

verificar os sistemas de spins em que os hidrogênios estão conectados. As correlações 

observadas correspondem ao acoplamento do H-1 com o H-9, do H-6 com o H-7 e com o H-9, 

do H-11a com H-11b que acoplam entre si, assim como os hidrogênios diastereotópicos H-10a 

e H-10b, bem como os hidrogênios dos grupos metila  que acomplam com os hidrogênios 

metínicos (H4’’’, H-5’’’ acoplando com H-3’’; H-4’’e H-5’’ acoplando com H-3’’). Além 

disso, embora não seja possível uma visualização mais clara no espectro mostrado, também é 

observado pico de correlação entre os núcleos de H-2’’com H-3’’e H-2’’’e H-3’’’. 
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Figura 79- Espectro de RMN 2D COSY do valtrato (77) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

  

 O espectro de RMN de 13C desacoplado (Figura 80) mostra os sinais referentes aos 

carbonos que compõem a estrutura de 77. Os sinais a 148,4 (C-3), 140,9 (C-5), 118,6 (C-6), 

108,4 (C-4), 92,6 (C-1), 83,1 (C-7), 64,1 (C-8), 60,8 (C-11), 47,8 (C-10) e 43,1 ppm (C-9) 

correspondem ao núcleo iridoide principal, característico do sistema diênico. Na região de 

campo baixo é possível observar a presença de três carbonos carbonílicos de ésteres, sendo em 

172,4 ppm o C-1’ do grupo Ac e em 170,7 e 170,2 ppm, os sinais dos carbonos C-1’’’ e C-1’’, 

respectivamente, dos grupos Iv. Dos grupos Iv ainda são verificados sinais a 43,4 (C-2’’), 43,0 

(C-2’’’), 25,8 (C-3’’), 25,6 (C-3’’’), 22,3 (C-4’’, C-5’’) e 22,2 ppm (C-4’’’, C-5’’’). Em 20,9 

ppm verifica-se o sinal do C-2’ do grupo Ac. 

A análise do espectro de RMN DEPT-135 de 77 (Figura 81) confirma as atribuições 

feitas a partir do espectro de RMN de 13C, mostrando a presença de quatro sinais dos carbonos 

metilênicos C-11, C-10, C-2’’ e C-2’’’, além dos sinais dos carbonos metínicos C-3, C-6, C-1, 

C-7, C-9, C-3’’, C-3’’’ e dos carbonos metílicos C-4’’, C-5’’, C-4’’’, C-5’’’. Pode-se verificar 

também a ausência de seis sinais, que correspondem aos carbonos carbonílicos C-1’, C-1’’’, C-

1’’ e aos carbonos desidrogenados C-5, C-4, C-8, conforme observados no espectro de RMN 

de 13C.  
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 O espectro bidimensional de RMN HSQC 1JH-C na Figura 82, mostra a correlação de 

cada hidrogênio ligado diretamente ao seu carbono, sendo a análise deste espectro essencial 

para a atribuição de hidrogênios diastereotópicos e confirmação da estrutura proposta. 

 

Figura 80- Espectro de RMN de 13C do valtrato (77) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 81- Espectro de RMN DEPT-135 do valtrato (77) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 82- Espectro de RMN 2D HSQC do valtrato (77) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

5.2.3.3 β-sitosterol (101) 

 

Figura 83- Estrutura de β-sitosterol (101). 

 

(101) 

 O β-sitosterol (101; C29H50O) foi obtido por cristalização com metanol, como um sólido 

branco. Este fitoesterol tem sido muito estudado na área de produtos naturais já que é um 

produto do metabolismo secundário tanto de plantas como de animais marinhos e fungos 
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(SAEIDNIA, 2014; SANTOS et al., 2010; KUO et al., 2015; FAN et al., 2016). No gênero 

Valeriana, estudos mostram sua presença na composição do óleo essencial e em extratos das 

partes subterrâneas (rizomas e raízes) de diferentes espécies (TIAN et al., 2012; LIU et al., 

2012; ZHOU et al., 2009). Na espécie V. polystachya não existem registros na literatura, além 

do presente trabalho, sobre o isolamento do composto 101.  

Diversas atividades farmacológicas são relatadas para este esteroide, dentre as quais 

pode-se citar ação anti-inflamatória, angiogênica, analgésica, anti-helmíntica, antimutagênica, 

antidiabética, antitumoral, antioxidante, neuroprotetiva, entre outras (NAIR; AREMU; VAN 

STADEN, 2012a, b;  SAEIDNIA et al., 2014; YINUSA et al., 2014; NAVARRETE; TREJO-

MIRANDA; REYES-TREJO, 2002). No que se refere às suas propriedades antibacterianas e 

antifúngicas, há uma série de divergências entre os resultados obtidos frente a alguns micro-

organismos testados, necessitando ainda de confirmação sobre seu real potencial 

antimicrobiano (SAEIDNIA et al., 2014). 

A estrutura do metabólito 101 foi determinada através de espectros de RMN de 1H e 

13C, comparação com dados da literatura (RAIPUT; RAIPUT, 2012) e por CCD com amostra 

autêntica existente no laboratório do NPPN. 

A análise do espectro de RMN de 1H (Figura 84) mostra a presença de um sinal (m, δ 

5,35-5,34 ppm)  de hidrogênio olefiníco referente ao hidrogênio H-6 e entre 3,54-3,50 ppm um 

multipleto correspondente ao hidrogênio H-3. Dois simpletos também podem ser visualizados, 

em 1,01 e 0,68 ppm, sinais correspondentes aos hidrogênios metílicos  H-18 e H-19, 

respectivamente, bem como um multipleto entre 0,93-0,92 ppm (H-21) e outro na região entre 

0,87-0,81 ppm com integração para nove hidrogênios correspondentes as metilas H-26, H-27 e 

H-29. Na região de 2,32-1,05 ppm pode-se ainda visualizar multipletos referentes aos demais 

hidrogênios pertencentes aos grupos metílicos e metilênicos característicos do esqueleto 

esteroide que constitui 101. 

 A Figura 85, do espectro de RMN de 13C, demonstra em 140,8 e 121,7 ppm, sinais 

característicos de carbonos olefínicos, C-5 e C-6, respectivamente, bem como o em 71,8 ppm 

o sinal referente ao carbono carbinólico C-3. Entre 56,8-11,9 ppm observam-se os sinais dos 

demais carbonos metílicos, metínicos e metilênicos que compõem a estrutura do esteroide 101. 
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Figura 84- Espectro de RMN de 1H do β-sitosterol (101) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 85- Espectro de RMN de 13C do β-sitosterol (101) em CDCl3 a 100 MHz. 
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5.2.3.4 Hombaldrinal (50) 

 

Figura 86- Estrutura do Homobaldrinal (50). 

 

(50) 

 Este composto foi obtido como um sólido amorfo, de coloração amarela intensa. É 

identificado nas espécies de gênero Valeriana como um produto de degradação do valepotriato 

diênico isovaltrato (37) (BOS; WOERDENBAG; PRAS 2002). 

 O homobaldrinal (50) tem sido identificado e/ou isolado de diferentes plantas da família 

Valerinaceae, incluindo a espécie Patrinia rupestris (YANG; YUAN; JIA, 2007), Centranthus 

longiflorus Stev e, principalmente Valeriana spp. (HASSAN et al., 2008; HAZELHOFF, et al. 

1979; XU et al., 2012; LIN et al., 2015a). Contudo, na espécie V. polystachya não existem 

relatos disponíveis sobre sua identificação e/ou isolamento. 

 O potencial farmacológico deste composto também tem sido explorado ao longo dos 

anos, uma vez que sua existência está invariavelmente relacionada aos valepotriatos. Estudos 

relatam seu efeito ansiolítico e calmante em testes in vivo com potencial para utilização no 

tratamento da esquizofrenia (GHARIB et al., 2015; BAGCHI, HOPPER, 2011; VON DER 

HUDE; SCHEUTWINKEL-REICH; BRAUN, 1986). Além disso, sua genotoxicidade foi 

avaliada, apresentando atividade mutagênica em diferentes testes (VON DER HUDE; 

SCHEUTWINKEL-REICH; BRAUN, 1986) e também diminuição da função do fígado em 

ensaios in vitro feitos com células hematopoiéticas (PATOCKA; JAKL, 2010).  

 A elucidação estrutural do metabólito 50 foi realizada através de EM-IES, RMN de 1H 

e 13C e comparação com dados espectroscópicos de outros compostos da mesma classe (CHEN 

et al., 2015). Em função da alta instabilidade deste composto e a pouca quantidade isolada, não 

foi possível obter os espectros de RMN bidimensionais. Entretanto, pela análise realizada de 

todos os espectros obtidos que serão mostrados a seguir, é possível confirmar o isolamento do 

homobaldrinal (50). 
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A Figura 87 do espectro de massas EM-IES (+), mostra a presença de um íon molecular 

com relação m/z 261,1110 referente a [M + H]+, consistente com a fórmula molecular C15H16O4 

(calculado para C15H16O4+H: 261,1127). 

 

Figura 87- Espectro de massas EM-IES (+) do homobaldrinal (50). 

 

 

 No espectro total de RMN de 1H de 50 (Figura 88) têm-se os sinais dos hidrogênios da 

molécula, onde em 9,93 ppm visualiza-se um sinal referente a H-10 (1H, s), em 9,18 ppm o H-

1 (1H, sl) e em 7,89 ppm, H-3 (1H, sl). Próximo a este sinal, observa-se um dupleto em 7,87 

ppm (J= 3,3 Hz, H-7), seguido de um duplo dupleto, em 6,60 ppm (J= 0,9 e 3,3 Hz, H-6). O 

dupleto a 5,26 ppm (J= 0,9 Hz) corresponde aos hidrogênios metilênicos do C-11. O restante 

dos sinais (δ 2,30-0,90 ppm) correspondem ao grupamento Iv (δ 2,25 ppm, 2H, d, J= 7,0 Hz, 

H-2’; δ 2,16-2,06 ppm, 1H, m, H-3’; δ 0,94 ppm, 6H, d, J= 6,6 Hz, H-4’, H-5’), comum a 

substâncias isoladas de plantas do gênero Valeriana. 

A análise do espectro de RMN de 13C (Figura 89) permite a visualização dos 15 

carbonos presentes na estrutura do composto 50, sendo dois sinais de carbonos carbonílicos, 

um de aldeído e outro de éster a 185,1 e 172,8 ppm referentes a C-10 e C-1’, respectivamente. 

Os sinais na região entre 150,7-60,2 ppm correspondem aos demais carbonos do núcleo iridoide 
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principal, enquanto que os sinais entre 43,2-22,4 ppm referem-se aos carbonos do grupamento 

Iv (exceto C-1’ acima descrito). 

 

Figura 88- Espectro de RMN de 1H do homobaldrinal (50) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 89- Espectro de RMN do 13C do homobaldrinal (50) em CDCl3 a 100 MHz. 
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5.2.3.5 Baldrinal (49) 

 

Figura 90- Estrutura do Baldrinal (49). 

 

(49) 

 Baldrinal (49, C12H10O4) foi purificado como um sólido amorfo de coloração amarela 

intensa. Este composto foi considerado como único produto de degradação de 77 até 2015, 

quando Wang et al. demonstraram que, além de 49, cinco outros compostos são formados pela 

decomposição de 77, dentre eles  homobaldrinal 50, sendo que todos apresentam o mesmo 

núcleo principal que 49. 

 O composto 49 tem sido isolado de diferentes espécies da família Valerianceae, mas 

principalmente Valeriana spp. (HASSAN et al, 2008; LIN, et al., 2015; XU et al., 2012). As 

investigações farmacológicas sobre este composto relatam ação citotóxica in vitro frente a 

células de hepatoma (HTC), capacidade de redução de sinais de ansiedade, potencial efeito no 

tratamento de esquizofrenia e também atividade sobre o SNC em ensaios in vivo 

(BOUNTHANH et al., 1981; GHARIB et al., 2015; BAGCHI; HOPPER, 2011). Além disso, 

alguns estudos também demonstraram que 49 apresentou efeito sobre células hematopoiéticas, 

causando diminuição da atividade do fígado e efeito mutagênico em diferentes metodologias 

adotadas em testes realizados (PATOCKA; JACKAL, 2010; VON DER HUDE; 

SCHEUTWINKEL-REICH; BRAUN, 1986). 

  No presente trabalho, a elucidação estrutural deste metabólito foi realizada através dos 

espectros obtidos de RMN de 1H e 13C uni e bidimensionais, além de comparação com dados 

encontrados na literatura (CHEN et al., 2005). Até o presente momento não existiam registros 

de sua presença na espécie V. polystachya. 

 O espectro de RMN de 1H (Figura 91) mostra na região entre 9,92-5,24 ppm os sinais 

que correspondem ao núcleo principal iridoide, idêntico ao relatado no composto 50, com um 

sinal em 2,11 ppm referente a metila de grupo Ac (3H, s, H-2’), neste caso, único substituinte 

ligado ao núcleo principal. O espectro bidimensional COSY 1H-1H, na Figura 92, mostra os 
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sistemas de spins do composto 49, sendo possível visualizar os acoplamentos que ocorrem entre 

os hidrogênios H-1 e H-6, H-3 e H-11 e H-7 com H-6. 

  

Figura 91- Espectro de RMN de 1H do baldrinal (49) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 92- Espectro de RMN 2D COSY do baldrinal (49) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 No espetro de RMN de 13C (Figura 93) observam-se os 12 carbonos que constituem a 

estrutura de 49, sendo que em 170,7 e 20,8 ppm estão os sinais referentes ao carbono carbonílico 

(C-1’) e ao carbono metilênico (C-2’) do grupo Ac, enquanto que os sinais restantes 

correspondem ao núcleo principal, igualmente observado no homobaldrinal (50). O espectro de 

RMN bidimensional HSQC 1JH-C (Figura 94) confirma as atribuições realizadas nos espectros 

anteriores, mostrando cada carbono ligado a seu(s) respectivo(s) hidrogênio(s), bem como os 

carbonos desidrogenados (C-5, C-8, C-9 e C-4) sem nenhuma correlação com os hidrogênios 

do espectro. 

 

Figura 93- Espectro de RMN de 13C do baldrinal (49) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 94- Espectro de RMN 2D HSQC do baldrinal (49) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

5.2.3.6 Valtral D (102) 

 

Figura 95- Estrutura do Valtral D (102). 

 

(102) 

 Valtral D (102) foi purificado sob a forma de cristais de agulhas incolores com a 

utilização de hexano, conforme descrito na parte experimental. Sua elucidação estrutural foi 

realizada através de análises de EM-IES (+), RMN de 1H e 13C uni e bidimensionais e difração 

de raios X. 
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 As atribuições dos sinais dos hidrogênios do espectro total de RMN de 1H de 102 (Figura 

96) foram feitas juntamente com a análise do espectro de COSY 1H-1H (Figura 97). A campo 

baixo, em 9,95 ppm tem-se o sinal de um simpleto que corresponde ao hidrogênio H-3 da função 

aldeído e em 6,87 e 6,82 ppm dois dupletos de hidrogênios olefínicos, referentes a H-6 (J= 5,6 

Hz) e H-7 (J= 5,6 Hz), respectivamente. Em 5,28 ppm verifica-se um sinal largo do hidrogênio 

metínico H-1 e em 4,92 ppm o sinal dos hidrogênios metilênicos H-11 (2H, s). Os sinais de dois 

dupletos a 4,33 e 4,26 ppm (ambos com J= 10,1 Hz) são referentes aos hidrogênios 

diastereotópicos H-10a e H-10b. Finalizando, observa-se em 3,98 ppm um sinal largo do 

hidrogênio metínico H-9, completando-se assim, o núcleo principal de 102. Na região entre 2,3-

0,9 ppm são visualizados os sinais característicos de substituintes Ac e Iv. Os multipletos na 

região de δ 2,22-2,05 ppm correspondem aos hidrogênios H-2’’(2H) e H-3’’ (1H), enquanto o 

dupleto em 0,95 ppm (J= 6,6 Hz) corresponde aos hidrogênios metílicos, H-4’’ e H-5’’ do grupo 

Iv. O sinal dos hidrogênios metílicos H-2’ do grupo Ac podem ser observados a 2,03 ppm sob 

a forma de simpleto.  

 A Figura 97, referente ao espectro de RMN bidimensional de COSY 1H-1H mostra os 

sistemas de spin de 102. De acordo com este espectro é possível verificar que o H-3 

correlaciona-se com o H-11, assim como ocorre entre H-1 e H-9 e também H-6 que se 

correlaciona com H-7. Os hidrogênios diastereotópicos H-10a e H-10b correlacionam-se entre 

si, também e observou-se as correlações das metilas H-4’’ e H-5’’ com H-3’’ e deste com H-

2’’ completando os sistemas de spin existentes na estrutura. 
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Figura 96- Espectro de RMN de 1H do valtral D (102) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 97- Espectro de RMN 2D COSY do valtral D (102) em CDCl3 a 400 MHz. 
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A análise dos espectros de RMN HSQC 1JH-C (Figura 98), DEPT-135 (Figura 99) e 

HMBC (Figura 100) possibilitaram a atribuição dos sinais dos carbonos do espectro de RMN 

de 13C (Figura 101). Na Figura 98 é possível observar cada carbono ligado ao seu hidrogênio 

correspondente, além dos carbonos carbonílicos de ésteres e dos carbonos desidrogenados que 

não apresentam correlação com nenhum dos hidrogênios da molécula. O espectro de RMN de 

DEPT-135 (Figura 99) possibilita confirmar as atribuições realizadas anteriormente, mostrando 

os carbonos metínicos (C-3, C-7, C-6, C-1, C-9, C-3’’), metílinicos (C-4’’, C-5’’, C-2’) e 

metilênicos (C-10, C-11, C-2’’). Além disso, é possível verificar também a ausência de cinco 

sinais, que correpondem as duas carbonilas de ésteres, C-1’’e C-1’ e aos três carbonos 

desidrogenados C-5, C-4 e C-8. O espectro de RMN bidimensional HMBC 3-4JH-C (Figura 100) 

possibilitou confirmar a correta atribuição dos carbonos desidrogenados (C-5, C-4, C-8) e dos 

carbonos carbonílicos (C-3, C-1’’, C-1’) devido aos acoplamentos observados entre os carbonos 

com os hidrogênios vizinhos. 

  

Figura 98 - Espectro de RMN 2D HSQC do valtral D (102) em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 99- Espectro de RMN DEPT-135 do valtral D (102) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 100- Espectro de RMN 2D HMBC do valtral D (102) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 A análise conjunta dos espectros acima (HSQC, DEPT e HMBC) permitiu definir 

claramente os deslocamentos químicos de cada carbono no espectro desacoplado de RMN de 

13C (Figura 101), atribuindo-se em  190,5, 172,7 e 170,7 ppm os sinais referentes dos carbonos 

carbonílicos C-3, C-1’’e C1’, respectivamente. Os sinais dos carbonos olefínicos também 

podem ser observados em 145,1 (C-7) e 134,5 ppm (C-6), além dos carbonos desidrogenados 

C-5 (δ 162,5), C-4 (δ 127,7) e C-8 (δ 95,4). O sinal com δ de 103,1 ppm corresponde ao carbono 

carbinólico C-1, enquanto que em 70,9 e 57,8 ppm observam-se os sinais dos carbonos 

metilênicos C-10 e C-11, respectivamente. O C-9 apresenta um sinal a 58,6 ppm, entre 43,2-

22,3 ppm os carbonos metilênico C-2’’ (δ 43,2), metínico C-3’’ (δ 25,7) e metílicos C-4’’, C-

5’’ (δ 22,3) do grupo substituinte Iv e em 20,8 ppm o sinal do carbono metílico C-2’ do grupo 

Ac. 

 

Figura 101- Espectro de RMN de 13C do valtral D (102) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

  

 A análise do espectro de RMN NOESY (Figura 102), onde se observam as correlações 

que envolvem interações devidas ao NOE entre hidrogênios que estão espacialmente próximos, 

mostra a interação do H-3 com H-9, H-6 com H-11, H-11 com H-6 e H-9 com H-3. A 

inexistência de correlação entre H-1 e H-9 sugere que estes hidrogênios estejam em faces 

opostas. Este fato é confirmado pela análise da estrutura obtida por difração de raios X (Figura 
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103) que demonstra uma configuração de 102 sendo 1R, 8R, 9R confirmando uma orientação 

de H-9 oposta àquela descrita previamente por Lin et al. (2015a) para o composto valtral C (76). 

Desta forma, foi concluido que 102 é na realidade um estereoisômero inédito 76, sendo então 

nomeado neste trabalho como valtral D (102). Além disso, a análise por difração de raios X 

comprovou a estrutura química proposta para 102 mediante as análises de RMN de 1H e 13C 

(1D e 2D) e EM-IES (+).  

 

Figura 102- Espectro de RMN 2D NOESY do valtral D (102) em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 103- Representação ORTEP por difração de raios X do valtral D (102). 

 

  

 A Figura 104, referente ao espectro de massas EM-IES (+) do composto 102, mostra a 

fragmentação e o íon molecular com relação m/z 361,1193 referente a [M + Na]+, consistente 

com a fórmula molecular C17H22O7 (calculado para C17H22O7+Na: 361,1263). 

 

Figura 104- Espectro de massas EM-IES (+) do valtral D (102). 
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5.2.3.7 Ácido ursólico (103) 

 

Figura 105- Estrutura do Ácido ursólico (103). 

 

(103) 

 O ácido ursólico (103, C30H48O3) é um triterpenoide pentacíclico que faz parte do maior 

e mais difundido grupo de metabólitos secundários produzidos por plantas, os isoprenoides, 

conhecidos por suas propriedades terapêuticas, desempenhando importantes funções na 

angiogênese, metástase, apoptose e processos inflamatórios. Este composto está presente em 

muitas plantas, com diversos relatos de inúmeras atividades biológicas, dentre as quais se 

destacam antitumoral, anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, anti-protozoária, anti-

diabética, cardioprotetora, hepatoprotetora, entre outras. Além disso, derivados sintéticos de 

103 têm demonstrado envolvimento em vários processos farmacológicos relacionados com a 

prevenção de doenças (KASHYAP, TULI, SHARMA, 2016; CARGNIN, GNOATTO, 2017; 

RAMOS-HRYB, 2017).  

 Na família Valerianaceae foi isolado apenas das espécies V. officinalis, V. laxiflora e P. 

rupestris (JIANG et al., 2007; GU et al., 2004; YANG; YUAN; JIA, 2007). Comparações dos 

dados espectroscópicos obtidos com dados da literatura (GNOATTO et al., 2008) e comparação 

com amostra padrão existente no laboratório levaram à identificação deste triterpeno pela 

primeira vez na espécie V. polystachya.   

 No espectro de RMN de 1H (Figura 106) observa- se no intervalo de 5,29-5,23 ppm o 

sinal do hidrogênio olefínico H-12 (1H, m), seguido de um  sinal (dd, J= 4,5 e 11,0 Hz) em 3,21 

ppm do hidrogênio ligado a um carbono carbinólico (C-3) e um dupleto (J= 12,0 Hz)  em 2,18 

ppm do hidrogênio metínico H-18. Na região a campo alto, entre δ 0,98-0,71 ppm é possível 

visualizar diversos sinais característicos de grupos metílicos e metilênicos, além de hidrogênios 
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metínicos entre 0,95-0,94 (m, H-20) e 0,71-0,70 ppm (m, H-5). Os multipletos localizados na 

região entre δ 1,90-1,07 ppm correspondem aos demais hidrogênios que compõem a estrutura 

de 103.  

 No espectro de RMN de 13C (Figura 107) é possível observar em 182,2 ppm um sinal 

característico de carbono carbonílico de ácido carboxílico, C-28. Em 137,5 e 125,8 ppm tem-

se os sinais de carbonos olefínicos C-13 e C-12, respectivamente, e em 79,0 ppm o sinal do 

carbono carbinólico C-3. Os sinais entre δ 55,1-14,1 ppm pertencem aos demais carbonos 

metílicos, metínicos e metilênicos da molécula 103. 

  

Figura 106- Espectro de RMN de 1H do ácido ursólico (103) em CDCl3 a  400 MHz. 
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Figura 107- Espectro de RMN de 13C do ácido ursólico (103) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

  

5.2.3.8 IVHD-valtrato (40) 

 

Figura 108- Estrutura do IVHD-valtrato (40). 

 

(40) 

 IVHD-valtrato ou isovaleroxiidroxididrovaltrato (40) é um valepotriato monoênico, 

isolado na forma de um óleo amarelo por CCDP, de acordo com a descrição já relatada na parte 

experimental. 
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  Este composto tem sido encontrado em muitas espécies de Valeriana, principalmente 

em V. officinalis e V. jatamansi (BOS et al., 1996; GRÄNICHER et al., 1995; HASSAN et al., 

2008; HAZELHOFF et al., 1979; LIN et al., 2013; KONOVALOVA; SHEICHENKO; 

RYBALKO, 1991; WANG et al., 2009; YU et al., 2006). Alguns estudos têm descrito seus 

efeitos antifúngico, analgésico, citotóxico e antitumoral, este último sugerindo-o como 

candidato a novo agente quimioterápico para o tratamento de câncer de ovário (FUZZATI et 

al., 1996; SAH; MATHELA; CHOPRA, 2012; LIN et al., 2009; BOS et al., 1998; LI et al., 

2013). 

 As informações relatadas no presente trabalho sobre o isolamento e identificação do 

valepotriato 40 do extrato de raízes e rizomas de V. polystachya são de suma importância, uma 

vez que não existem na literatura estudos de seu isolamento nesta espécie. Foi identificado 

através de análises de espectros de, RMN de 1H e 13C (1D e 2D), EM-IES e comparação com 

dados da literatura (MIKHOVA et al., 1987). 

 A Figura 109 referente ao espectro de RMN de 1H de 40 possibilita a visualização dos 

sinais dos hidrogênios do núcleo principal de valepotriato do tipo monoeno, que difere dos 

valepotriatos diênicos, como no caso de 77 visto anteriormente, por conter apenas uma ligação 

dupla no núcleo iridoide principal entre C-3 e C-4, enquanto que no tipo dieno existem duas 

ligações Csp2-Csp2 entre C-3 e C-4 e entre C-5 e C-6. Os sinais referentes aos hidrogênios 

diastereotópicos do C-6 podem ser observados em 2,76 (dd, J= 6,9 e 12,9 Hz; H-6a) e entre 

2,01-1,95 ppm, (m, H-6b). O multipleto entre 4,90-4,85 ppm com integração para dois 

hidrogênios corresponde a H-11a e H-7, enquanto que o sinal de H-11b aparece em 4,71 ppm 

(d, J=12,4 Hz). O sinal do hidrogênio H-9 é visualizado como um dupleto em 2,89 ppm (J= 

2,1 Hz), ao mesmo tempo em que os hidrogênios H-3, H-1, H-10a, H-10b, mantiveram os 

deslocamentos químicos e multiplicidade típicos de núcleo iridoide, tanto do tipo monoeno 

quanto dieno. 

Os demais sinais observados no espectro de 1H, principalmente a campo alto, 

correspondem aos substituintes ligados ao núcleo monoênico, neste caso, dos grupos α-

isovaleroxilisovaleril (liv), Iv e Ac, sendo estes dois últimos já identificados em outros 

compostos descritos neste trabalho. A exceção, é do hidrogênio metínico H-2’ (liv), que aparece 

a 4,82 ppm (d, J= 4,5 Hz). Na região de 2,28 a 2,23 ppm tem-se um multipleto que corresponde 

aos hidrogênios do liv, H-2’’ e H-3’, seguido do sinal em 2,21 ppm (dd, J= 3,8 e 7,1 Hz) dos 

hidrogênios metilênicos H-2’’’ (Iv). Aos hidrogênios metínicos H-3’’ (liv) e H-3’’’ (Iv) 

correspondem o multipleto entre 2,16-2,05 ppm, seguido do simpleto (2,02 ppm) dos 

hidrogênios metílicos H-2’’’’ (Ac).  Em 1,00 ppm, é possível observar o dupleto, com J= 6,9 
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Hz da metila H-5’ e os demais sinais (δ 0,98-0,93 ppm), com integração para quinze hidrogênios 

que correspondem as metilas H-4’, H-4’’, H-5’’, H-4’’’, e H-5’’’.  

As expansões de regiões distintas do espectro de 1H, Figuras 110 (δ 7,2-2,4 ppm) e 111 

(δ 2,6-0,8 ppm), permitem observar claramente os sinais de cada hidrogênio que compõem a 

estrutura de 40.  

 

Figura 109- Espectro de RMN de 1H do IVHD-valtrato (40) em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 110- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 7,2-2,4 ppm, do IVHD-valtrato 

(40) a 400 MHz. 

 

 

Figura 111- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 2,6-0,8 ppm, do IVHD-valtrato 

(40) a 400 MHz. 
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 Os sistemas de spins da estrutura em elucidação podem ser visualizados no espectro 

bidimensional COSY 1H-1H (Figura 112), através das correlações entre H-1 e H-9, H-7 com H-

6a,b, H-6a e H-6b que correlacionam entre si, além da correlação entre os hidrogênios H-10a e 

H-10b e H-11a e H-11b. Dos substituintes que estão ligados ao núcleo iridoide principal, é 

possível visualizar as correlações do grupo liv, o H-2’ com o H-3’ e este com H-4’e H-5’ e H-

2’’ com H-3’’ e este com H-4’’ e H-5’’. Por fim, tem-se ainda, os acoplamentos do grupo Iv, 

sendo o H-2’’’ com H-3’’’ e o mesmo, com H-4’’’ e H-5’’’. 

 

Figura 112- Espectro de RMN 2D COSY do IVHD-valtrato (40) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

 O espectro de RMN de 13C, conforme observado na Figura 113 exibe os deslocamentos 

químicos referentes aos carbonos do sistema monoênico e seus substituintes. A campo baixo, 

observam-se os sinais dos carbonos carbonílicos dos substituintes liv, Iv e Ac, sendo eles, a 

173,1 (C-1’’), 170,9 (C-1’’’), 169,8 (C-1’’’’) e 169,6 ppm (C-1’). Os carbonos olefínicos C-3 

e C-4 em 145,4 e 111,2 ppm, respectivamente, e entre 88,3 e 17,2 ppm os demais carbonos 

constituintes da estrutura do iridoide 40. Algumas expansões no próprio espectro também são 
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demonstradas, permitindo a visualização de alguns carbonos sobrepostos, como é o caso do C-

2’ do grupo liv (76,78 ppm) que é sobreposto pelo sinal do solvente deuterado.  

 Os espectros de DEPT-135 (Figura 114) e HSQC 1JH-C (Figura 115) mostram os sinais 

e as correlações carbono-hidrogênio referentes aos carbonos metínicos (C-3, C-1,C- 2’, C-7, C-

9, C-3’, C-3’’, C-3’’’), metílicos (C-4’’, C-5’’, C-4’’’, C-5’’’, C-2’’’’, C-5’, C-4’) e metilênicos 

(C-11, C-10, C-2’’, C-2’’’). Na Figura 114, ainda pode ser observado o desaparecimento de 

sete sinais referentes aos carbonos C-1’’, C-1’’’, C-1’’’’, C-1’, C-4, C-5 e C-8, que demonstra 

que estes carbonos são desidrogenados, estando estas análises em concordância com a estrutura 

proposta para 40. 

   

Figura 113- Espectro de RMN de 13C do IVHD-valtrato (40) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 114 - Espectro de RMN DEPT-135 do IVHD-valtrato (40) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 115- Espectro de RMN 2D HSQC do IVHD-valtrato (40) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 O espectro de massas EM-IES (+) (Figura 116), mostra a presença de um íon molecular 

com relação m/z 563,2355 correspondente a [M + Na]+, confirmando a fórmula molecular 

C27H40O11 (calculado para C27H40O11+Na: 563,2468) para este composto.  

 

Figura 116- Espectro de massas EM-IES (+) do IVHD-valtrato (40). 

 

 

5.2.3.9 IIHD-acevaltrato (104) 

 

Figura 117- Estrutura do IIHD-acevaltrato (104). 

 

(104) 



177 
 

 IIHD-acevaltrato (104; C24H34O11) foi obtido como um óleo incolor, conforme já 

descrito na parte experimental. Sua estrutura química foi elucidada através de análises 

espectroscópicas de RMN de 1H e 13C uni e bidimensionais.  

  O espectro de RMN 1H (Figuras 118, 119 e 120) indica que 104 é um iridoide do tipo 

hidroxidiidrovaltrato (MIKHOVA et al., 1987; TANG; LIU; YU, 2002), ou seja, um 

valepotriato monoênico, trissubstutído, com estrutura muito semelhante a 40. Em 6,66 ppm 

tem-se um sinal que corresponde a um hidrogênio olefínico (1H, s, H-3), seguido de um dupleto 

do hidrogênio metínico H-1 (δ 6,07 ppm, J= 2,1 Hz). Na região entre 4,91-4,87 ppm pode-se 

visualizar os sinais dos hidrogênios H-7 (dd, J= 7,0 e 10,0 Hz) e H-11a (dd, J= 0,5 e 12,5 Hz), 

além de H-11b em 4,74 ppm (dd, J= 0,5 e 12,5 Hz). Os dupletos em 3,11 (J= 4,8 Hz), 2,90 (J= 

2,1 Hz) e 2,83 ppm (J= 4,8 Hz) correspondem aos hidrogênios H-10a, H-9 e H-10b, 

respectivamente. Os sinais dos hidrogênios diastereotópicos do C-6 são observados em 2,79 

(dd, J= 7,0 e 13,0 Hz, H-6a) e entre 2,02-1,96 ppm (m, H-6b). Assim, têm-se os sinais dos 

hidrogênios do núcleo iridoide principal, enquanto que os demais sinais correspondem aos 

hidrogênios dos substituintes, que neste composto são característicos de grupos Ac e liv.  

 De acordo com os deslocamentos químicos dos sinais destes hidrogênios, foram 

atribuídas as posições desses grupos na molécula, um Ac (δ 2,13 ppm, s , H-2’’’) ligado ao O 

do C-1, um Ac (δ 2,03 ppm, s, H-2’’’’) ligado ao O do C-7 e um liv (δ 4,83 ppm, d, J= 4,5 Hz, 

H-2’; δ 2,27-2,24 ppm, m, H-3’; δ 1,01 ppm, d, J= 6,8 Hz, H-4’; δ 0,99 ppm, d, J= 6,8 Hz, H-

5’; δ 2,22 ppm, dd, J= 3,0 e 7,1 Hz, H-2’’; δ 2,10-2,06 ppm, m, H-3’’; δ 0,96 ppm, d, J= 6,8 

Hz, H-4’’; δ 0,94 ppm, d, J= 6,8 Hz, H-5’’) ligado ao O do C-11.  
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Figura 118- Espectro de RMN de 1H do IIHD-acevaltrato (104) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 119- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 7,2-2,4 ppm, do IIHD-

acevaltrato (104) a 400 MHz. 
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Figura 120- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 2,5-0,9 ppm, do IIHD-

acevaltrato (104) a 400 MHz. 

 

 

 A análise do espectro bidimensional de COSY 1H-1H (Figura 121), mostra os sistemas 

de spins da estrutura em elucidação, cujas seguintes correlações podem ser visualizadas: H-1 

com H-9, H-11a com H-11b, H-7 com H-6a,b, H-6a com H-6b,  H-10a com H-10b,  H-2’ com 

H-3’ e este com H-4’ e H-5’,  H-2’’ com H-3’’ e este com H-4’’ e H-5’’. 
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Figura 121- Espectro de RMN 2D COSY do IIHD-acevaltrato (104) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

 Os deslocamentos químicos referentes aos carbonos são mostrados no espectro de RMN 

de 13C, Figura 122.  Os carbonos carbonílicos dos grupos Ac e liv, têm seus sinais a campo 

baixo, sendo eles δ (ppm): 171,1 (C-1’’), 170,9 (C-1’’’), 169,8 (C-1’’’’) e 169,7 (C-1’). Já na 

região entre 145,6-40,2 ppm observam-se os sinais dos carbonos metínicos (δ 145,6 ppm, C-3; 

δ 88,2 ppm, C-1; δ 73,2 ppm, C-7; δ 48,1 ppm, C-9),  metilênicos (δ 61,9 ppm, C-11; δ 48,8 

ppm, C-10; δ 40,2 ppm, C-6) e não hidrogenados (δ 111,1 ppm, C-4; δ 69,6 ppm, C-5; δ 62,2 

ppm, C-8) que compõem o núcleo iridoide principal do tipo monoeno, além dos sinais em 77,0 

(sobreposto ao sinal do solvente) e 42,9 ppm que correspondem aos carbonos do grupo liv (C-

2’ e C-2’’, respectivamente). A campo alto estão localizados o restante dos sinais dos carbonos 

metínicos do grupo liv (δ 29,9 ppm, C-3’; δ 25,6 ppm, C-3’’) e as metilas dos substituintes Ac 

e liv (δ 22,3 ppm, C-4’’, C-5’’; δ 20,8 ppm, C-2’’’; δ 20,6 ppm, C-2’’’’; δ 17,2 ppm, C-4’, δ 

18,7 ppm, C-5’). 
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Figura 122- Espectro de RMN de 13C do IIHD-acevaltrato (104) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

 No espectro bidimensional de RMN HSQC 1JH-C (Figura 123), são visualizados sinais 

referentes às correlações carbono-hidrogênio, além dos carbonos não hidrogenados sem 

correlação com os hidrogênios da molécula. As posições dos substituintes ao redor do núcleo 

iridoide foram confirmadas pelas análises realizadas no espectro bidimensional HMBC 3-4JH-C 

(Figura 124), onde são mostradas as correlações a longa distância hidrogênio/carbono, 

demonstrando que se correlacionam: H-1 com C-1’’’, H-11 com C-1’ e H-2’’’’ com C-7.  
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Figura 123- Espectro de RMN 2D HSQC do IIHD-acevaltrato (104) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 124- Espectro de RMN 2D HMBC do IIHD-acevaltrato (104) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 Com base nos dados obtidos e na elucidação estrutural realizada, não foi encontrada 

nenhuma estrutura igual a esta na literatura disponível, concluindo-se então que 104 se trata de 

um novo metabólito secundário, nomeado como IIHD-acevaltrato.  

 

5.2.3.10 Valeriotriato B (105) 

 

Figura 125- Estrutura do Valeriotriato B (105). 

 

(105) 

 Este metabólito foi purificado através de CCDP, sob o aspecto de um óleo incolor, já 

tendo sido isolado anteriormente apenas da espécie V. jatamansi (YU et al., 2005).  

 A análise do espectro de RMN de 1H (Figura 126) mostra que se trata de um iridoide do 

tipo hidroxidiidrovaltrato (MIKHOVA et al., 1987; TANG; LIU; YU, 2002), trissubstituído, 

com estrutura química semelhante a 40 e 104. No espectro de 1H de 105, o sinal do hidrogênio 

metínico H-1, é observado em 6,67 ppm, na forma de um dupleto (J= 1,8 Hz) seguido de um 

sinal largo em 6,55 ppm referente ao sinal do hidrogênio olefínico H-3. Os hidrogênios 

metilênicos do C-11 podem ser observados em 4,75 ppm (dd, J= 7,0 Hz), enquanto os 

hidrogênios diastereotópicos do C-10 aparecem como dupletos em 4,18 (H-10a) e 4,04 ppm 

(H-10b), ambos com J= 12,0 Hz. O duplo dupleto em 3,75 ppm, corresponde ao sinal do 

hidrogênio metínico H-7 (J= 5,6 e 8,6 Hz), enquanto que o dupleto (J= 1,8 Hz) em 2,73 ppm, 

corresponde ao hidrogênio metínico do C-9. Os hidrogênios diastereotópicos do C-6 

desdobram-se em dois sinais diferentes, H-6a, como duplo dupleto (δ 2,39 ppm; J= 5,6 e 13,0 

Hz) e H-6b, como um multipleto (δ 2,18-2,17 ppm). Os demais sinais correspondem aos 

hidrogênios dos ésteres substituintes, sinais estes, característicos de grupos Ac, Iv e liv, 
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conforme já descritos em compostos anteriores. Nas Figuras 127 e 128 são demonstradas 

regiões expandidas do espectro de 1H, que permitem melhor visibilidade dos sinais contidos 

neste espectro. 

 

Figura 126- Espectro de RMN de 1H do valeriotriato B (105) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 127- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 7,2-3,5 ppm, do valeriotriato B 

(105) a 400 MHz. 
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Figura 128- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 2,7-0,8 ppm, do valeriotriato B 

(105) a 400 MHz. 

 

  

Os sistemas de spins da estrutura de 105 podem ser observados no espectro 

bidimensional COSY 1H-1H (Figura 129). As correlações mostradas neste espectro são típicas 

do núcleo iridoide principal (monoeno) e de seus substituintes Ac, Iv e liv. 

Os sinais dos átomos de carbono do iridoide do tipo hidroxidiidrovaltrato, assim como 

seus substituintes, podem ser observados no espectro desacoplado de RMN de 13C (Figura 130). 

A comparação desses dados com os reportados em trabalho anterior por Yu et al. (2005) 

confirmam a estrutura proposta para 105, analisando-se aqui principalmente os deslocamentos 

químicos em 78,4 e 66,4 ppm, atribuídos para C-8 e C-10, respectivamente, que apresentam 

conectividades diferentes nos compostos 40 e 104 e são determinantes para esta elucidação. Os 

sinais observados no espectro de espectro DEPT-135 (Figura 131) também corroboram com a 

estrutura proposta, assim como as correlações carbono e hidrogênio mostrados na Figura 132, 

do espectro de RMN bidimensional HSQC 1JH-C. 
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Figura 129- Espectro de RMN 2D COSY do valeriotriato B (105) em CDCl3 a 400 MHz.

 

  

Figura 130- Espectro de RMN de 13C do valeriotriato B (105) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 131- Espectro de RMN DEPT-135 do valeriotriato B (105) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 132- Espectro de RMN 2D HSQC do valeriotriato B (105) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 O espectro de massas EM-IES (+) na Figura 133, mostra a fragmentação e o íon 

molecular com relação m/z 581,0771 correspondente a [M + Na]+, consistente com a fórmula 

molecular C27H42O12 (calculado para C27H42O12+Na: 581,2574).  

 

Figura 133- Espectro de massas EM-IES (+) do valeriotriato B (105).  

 

 

5.2.3.11 6β-hidroxisitostenona (106) 

 

Figura 134- Estrutura de 6β-hidroxisitostenona (106). 

 

(106) 
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 O fitoesterol 106, cuja fórmula molecular é C29H48O2, foi obtido neste trabalho como 

um sólido branco. Tem sido encontrado em diversas espécies de plantas e também fungos 

(KUO; LI, 1997; QI et al., 2013; XU et al., 2015; CHEN et al., 1997; LAGE et al., 2010; 

DUARTE et al., 2009). Poucos estudos sobre suas propriedades farmacológicas foram 

encontrados, destacando-se o publicado por QI et al. (2013) que descreve seu efeito citotóxico 

moderado frente a linhagens de células tumorais leucêmicas (HL-60) e hepatoma (SMMC-

7721), atividade esta atribuída a presença da hidroxila no C-6. 

 No espectro de RMN 1H (Figura 135) é possível observar a presença de dois sinais, um 

simpleto em 5,80 ppm, característico do hidrogênio olefínico H-4 e um sinal largo em 4,34 ppm 

do hidrogênio H-6 ligado a um carbono hidroxilado (C-6). Estes dois sinais são comumente 

encontrados em compostos esteroides tetracíclicos como 106. Além disso, a campo alto, é 

possível identificar também, os sinais dos hidrogênios metílicos H-19 (δ 1,36 ppm, 3H, s), H-

21 (δ 0,91 ppm, 3H d, J= 6,5 Hz),  H-29, 26 e 27 (δ 0,85-0,79 ppm, 9H, m) e H-18 (δ 0,73 ppm, 

3H, s). Os multipletos observados entre 2,55-0,95 ppm são referentes aos demais hidrogênios 

que compõem a molécula 106. O espectro bidimensional de RMN COSY 1H-1H (Figura 136), 

mostra os sistemas de spins desses hidrogênios, decorrentes dos acoplamentos entre seus 

núcleos. 

 

Figura 135- Espectro de RMN de 1H de 6β-hidroxisitostenona (106) em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 136- Espetro de RMN 2D COSY de 6β-hidroxisitostenona (106) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelo espectro de RMN de 13C (Figura 137) é possível visualizar o sinal de um carbono 

carbonílico de cetona em 200,5 ppm (C-3),  os sinais do carbono desidrogenado C-5 (δ 168,6 

ppm) e do carbono olefínico C-4 (δ 126,2 ppm), além do C-6 em 73,2 ppm. Os demais carbonos 

podem ser observados na região entre 56,0-11,9 ppm. O espectro de RMN-DEPT 135 (Figura 

138) confirma as atribuições feitas aos carbonos do metabólito em questão, assim como o 

espectro bidimensional de RMN HSQC 1JH-C (Figura 139). 
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Figura 137- Espectro de RMN de 13C de 6β-hidroxisitostenona (106) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 138- Espectro de RMN DEPT-135 de 6β-hidroxisitostenona (106) em CDCl3 a 100 

MHz. 
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Figura 139- Espectro de RMN 2D HSQC de 6β-hidroxisitostenona (106) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

 A comparação dos dados espectroscópicos obtidos com dados da literatura (XU et al., 

2015) comprovam que 106 é o fitoesterol 6β-hidroxisitostenona, sendo este o primeiro relato 

em espécie do gênero Valeriana. 

 

5.2.3.12 Aldeído ferúlico (107) 

 

Figura 140- Estrutura do Aldeído ferúlico (107). 

 

(107) 

 Aldeído ferúlico (107) é um composto fenólico pertencente ao maior grupo de 

metabólitos secundários produzidos por plantas superiores, os fenilpropanoides (KORKINA et 

al., 2011). Este metabólito já foi isolado de diversas plantas consideradas medicinais (WENG; 
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WANG, 2000; ZHANG et al., 2016; AKRAM et al., 2016), mas em espécies de Valeriana o 

único relato encontrado foi seu isolamento a partir dos rizomas da espécie V. jatamansi (YONG 

et al., 2015). Dentre as atividades farmacológicas atribuídas a 107 tem-se registro de ação 

antiinflamatória, antioxidante e anti-BuChE, entre outras (LI et al., 2016; AKRAM et al., 2016; 

HACIBEKIROGLU; KOLAK, 2011).  

 Neste trabalho foi obtido como um óleo amarelo, submetido à EM-IES, RMN 1H e 13C 

(uni e bidimensonais) seguido de comparação com informações encontradas na literatura 

(CARPINELLA et al., 2003), que possibilitaram a identificação de 107, sendo este o primeiro 

relato do isolamento deste metabólito na espécie V. polystachya. 

 No espectro de RMN de 1H (Figura 141), o sinal a campo baixo em 9,65 ppm (d, J= 7,7 

Hz) indica a presença de um hidrogênio de aldeído (H-1). Na região entre 7,14-6,95 ppm 

visualizam-se três sinais de hidrogênios aromáticos, indicando a existência de um anel 

trissubstituído, sendo estes sinais: a 7,12 ppm (ddd, J= 0,4, 2,0 e 8,2 Hz, H-6’), a  7,07 ppm (d, 

J= 2,0 Hz, H-2’) e a 6,96 ppm (d, J= 8,2 Hz, H-5’). Podem ser observados também sinais de 

hidrogênios olefínicos em 7,40 (d, J= 15,8 Hz, H-3) e em 6,59 ppm (dd, J= 7,7 e 15,8 Hz, H-

2) ligados ao anel aromático, bem como o simpleto de uma metoxila em 3,95 ppm.   

 

Figura 141- Espectro de RMN de 1H do aldeído ferúlico (107) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 O espectro bidimensional de COSY 1H-1H (Figura 142) mostra os dois sistemas de spins 

do composto 107, o primeiro referente ao acoplamento entre os hidrogênios do aldeído (H-1) e 

da dupla ligação (H-2) e deste, com H-3. O segundo, dos hidrogênios do anel aromático H-6’ e 

H-5’.  

 

Figura 142- Espectro de RMN 2D COSY do aldeído ferúlico (107) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

 Nos espectros de RMN de 13C (Figura 143) e bidimensional de RMN HSQC 1JH-C 

(Figura 144) podem ser visualizados dez sinais de carbonos que compõem a estrutura de 107, 

dentre os quais, tem-se em 193,6 ppm o sinal referente ao carbono da carbonila do aldeído (C-

1), os sinais dos carbonos olefínicos C-3 (δ 153,1 ppm) e C-2 (δ 126,5 ppm), além dos carbonos 

desidrogenados do anel aromático, que aparecem com menor intensidade em 148,9, 146,9 e 

126,7 ppm, correspondendo a C-4’, C-3’ e C-1’ respectivamente, juntamente com os sinais dos 

carbonos hidrogenados de maior intensidade em 124,1 (C-6’), 114,9 (C-5’) e 109,4 ppm (C-

2’), seguido do sinal em 56,0 ppm referente ao carbono da metoxila (―OCH3) ligada ao anel 

aromático. 
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Figura 143- Espectro de RMN de 13C do aldeído ferúlico (107) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 144- Espectro de RMN 2D HSQC do aldeído ferúlico (107) em CDCl3 a 400 MHz. 
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 O espectro de massas EM-IES (+) na Figura 145, onde se observam a fragmentação e a 

presença de um íon molecular com relação m/z 179,0722 referente a [M + H]+ sugere a fórmula 

molecular C10H10O3 (calculado para C10H10O3+H: 179,0708), confirmando assim, a presença 

adicional de uma hidroxila (―OH) como um dos substituintes do anel aromático, presente na 

molécula de 107.  

 

Figura 145- Espectro de massas EM-IES (+) do aldeído ferúlico (107). 

 
 

5.2.3.13 (1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-hidroxi-1-metoxi-Δ4,11-diironepetano (69) 

 

Figura 146- Estrutura do (1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-hidroxi-1-metoxi-Δ4,11-

diironepetano (69). 

 

(69) 
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 O metabólito 69 foi isolado neste trabalho como um óleo incolor a partir de diversas 

técnicas cromatográficas, de acordo com o que foi descrito na parte experimental. 

 O espectro de RMN de 1H mostrado na Figura 147 permite a observação de sinais 

referentes a um núcleo iridoide. Algumas expansões realizadas no próprio espectro possibilitam 

a visualização clara de sinais sobrepostos e também de sua multiplicidade, facilitando assim, a 

elucidação deste composto. Em 5,02 ppm, observa-se um dupleto (J= 3,0 Hz) correspondente 

a H-1 e um sinal largo em 5,01 ppm referente ao hidrogênio H-3. Em 4,86 e entre 4,77-4,76 

ppm são observados os hidrogênios H-11a (1H, sl) e H-11b (1H, m), respectivamente, ligados 

a um carbono de ligação dupla exocíclica (C-11). O duplo dupleto (J= 3,2 e 7,3 Hz) com δ de 

3,80 ppm corresponde ao sinal de H-7, enquanto que o multipleto entre 3,11-3,08 ppm refere-

se ao sinal do hidrogênio metínico H-5 e o duplo dupleto (J= 3,0 e 4,9 Hz) em 2,30 ppm a H-

9. Os hidrogênios diastereotópicos do C-6 podem ser visualizados a 2,09 (dd, J= 7,3 e 13,8 Hz, 

H-6a) e 1,85 ppm (ddd, J= 3,3, 7,3 e 13,8 Hz, H-6b). Os dois simpletos presentes neste espectro, 

ambos com integração para três hidrogênios, a 3,39 ppm e 1,37 ppm, correspondem aos 

hidrogênios metoxílicos H-12 e metílicos H-10, respectivamente.  

  

Figura 147- Espectro de RMN de 1H do metabólito 69 em CD3OD a 400 MHz.  
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O espectro bidimensional de COSY 1H-1H (Figura 148) mostra os sistemas de spins 

existentes na estrutura do composto 69, através da correlação de H-1 com H-9, de H-11a e H-

11b e estes, também com H-5. H-7 correlaciona-se com os hidrogênios diastereotópicos H-6a 

e H-6b, sendo que estes acoplam entre si e com H-5. 

 

Figura 148- Espectro de RMN 2D COSY metabólito 69 em CD3OD a 400 MHz. 

 

 

 No espectro de RMN de 13C, Figura 149, são observados onze sinais, referentes aos 

carbonos que compõem a estrutura de 69.  Em 151,4 e 107,0 ppm verificam-se os sinais dos 

carbonos da ligação dupla ligação exocíclica, C-4 e C-11, respectivamente, seguido dos 

carbonos metínicos C-1 (98,3 ppm) e C-3 (94,9 ppm),  do desidrogenado C-8 (83,5 ppm) e do 

carbinólico C-7 (79,7 ppm). Em 55,3 ppm observa-se o sinal referente ao carbono da metoxila 

C-12 e os demais carbonos metilênicos, metínicos e metílicos em 44,4 (C-9), 43,6 (C-6), 37,8 

(C-5) e 19,2 ppm (C-10). Estas atribuições são confirmadas pelos sinais mostrados no espectro 

de RMN-DEPT 135 (Figura 150) assim como os que desapareceram por serem carbonos 

desidrogenados. 
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Figura 149- Espectro de RMN de 13C do metabólito 69 em CD3OD a 100 MHz. 

 

 

Figura 150- Espectro de RMN DEPT-135 do metabólito 69 em CD3OD a 100 MHz. 
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 As correlações de cada hidrogênio ligado diretamente ao seu carbono podem ser 

observadas no espectro bidimensional de RMN HSQC 1JH-C na (Figura 151). O espectro 

bidimensional HMBC 3-4JH-C (Figura 152) confirma a correta posição da metoxila em C-1, 

devido à correlação dos hidrogênios metoxílicos H-12 com o carbono metínico C-1. As demais 

correlações a longa distância hidrogênio/carbono também podem ser visualizadas.  

 

Figura 151- Espectro de RMN 2D HSQC do metabólito 69 em CD3OD a 400 MHz. 

 

Figura 152- Espectro de RMN 2D HMBC do metabólito 69 em CD3OD a 400 MHz. 
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 Poucos estudos foram encontrados sobre este composto na literatura, sendo que Li et al. 

(2013) reportou seu isolamento a partir das raízes de V. jatamansi e, Thies (1970) e Inouye et 

al. (1974) o sintetizaram a partir de outros valepotriatos. Os dados espectroscópicos publicados 

nesses estudos (LI et al., 2013; INOUYE et al., 1974) foram comparados com os obtidos neste 

trabalho, confirmando a elucidação de 69, obtido pela primeira vez a partir das partes 

subterrâneas de V. polystachya. 

 

5.2.3.14 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108) 

 

Figura 153- Estrutura do 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108). 

 

(108) 

 Sua purificação ocorreu através de diferentes técnicas cromatográficas (CC e CCDP), 

sob o aspecto de um óleo amarelo.  

 O espectro de RMN de 1H mostrado na Figura 154 permite a visualização de dois 

simpletos com δ de 10,02 e 9,56 ppm referentes aos hidrogênios aldeídicos H-1 e H-3, 

respectivamente, enquanto a 6,02 ppm tem-se os sinais dos hidrogênios de uma ligação dupla, 

H-11 (1H, d, J= 1,0 Hz, H-11a; 1H, sl, H-11b). Além disso, entre 4,80-4,78 ppm tem-se um 

multipleto do H-7, que aparece muito próximo ao sinal do solvente deuterado, mas que pode 

ser visualizado na expansão dessa região realizada no próprio espectro. Um multipleto entre 

4,02-3,99 ppm do hidrogênio metínico H-5 também pode ser observado, seguido do simpleto 

(δ 2,28 ppm) referente aos hidrogênios metílicos H-10 e por fim, um multipleto com integração 

para dois hidrogênios entre 2,04-1,98 ppm correspondente aos hidrogênios metilênicos H-6, 

que fazem parte do anel ciclopenteno, pertencente a estrutura de 108. Os sistemas de spins da 

estrutura em elucidação podem ser observados no espectro bidimensional COSY 1H-1H (Figura 

155), sendo visualizados os acoplamentos entre H-7, H-6 e H-5, além de H-7 com H-10. 
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Figura 154- Espectro de RMN de 1H do 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108) em CD3OD a 

400 MHz. 

 

 

Figura 155- Espectro de RMN 2D COSY do 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108) em 

CD3OD a 400 MHz. 
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 No espectro de 13C (Figura 156) é possível observar a presença de 10 sinais de carbonos 

na estrutura de 108, onde em 195,7 e 190,4 ppm tem-se os carbonos carbonílicos de aldeídos 

C-3 e C-1, respectivamente. Em 166,7, 152,9 e 138,9 ppm são observados os carbonos não 

hidrogenados  C-8, C-4 e C-9, respectivamente. O sinal em 133,9 ppm, característico de 

carbono vinílico terminal, corresponde ao C-11, enquanto que em 80,1 ppm tem-se o sinal 

referente ao C-7, seguido por dois sinais quase sobrepostos correspondentes à C-6 e C-5 com 

deslocamentos químicos de 40,7 e 40,4 ppm, respectivamente. O último sinal observado nesse 

espectro pertence ao carbono metílico C-10 (δ 11,6).  

 As atribuições dos carbonos são confirmadas pelos sinais mostrados no espectro DEPT-

135 (Figura 157), assim como as interações carbono-hidrogênio que podem ser observadas no 

espectro bidimensional de RMN HSQC 1JH-C (Figura 158). 

 

Figura 156- Espectro de RMN de 13C do 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108) em CD3OD 

a 100 MHz. 
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Figura 157- Espectro de RMN DEPT-135 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108) em CD3OD 

a 100 MHz. 

 

 

Figura 158- Espectro de RMN 2D HSQC 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108) em CD3OD 

a 400 MHz. 
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 O espectro de massas EM-IES (+), Figura 159, apresenta a fragmentação e o íon 

molecular com relação m/z 203,0698 correspondente a [M + Na]+, sugerindo a fórmula 

molecular C10H12O3 (calculado para C10H12O3+Na: 203,0684), confirmando assim,  a presença 

de uma hidroxila (―OH) na estrutura de 108, que pelos deslocamentos químicos obtidos, 

indicam sua posição junto ao C-7.  

 

Figura 159- Espectro de massas EM-IES (+) do 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108). 

 
 

 Os dados espcetroscópicos obtidos foram comparados com os dados disponíveis na 

literatura (SCHNEIDER; VEITH, 1985) confirmando identificação da estrutura 108. 

 Este metabólito foi relatado como um produto de degradação do dieno diidrovaltrato, 

isolado a partir das raízes da espécie Centranthus ruber. (SCHNEIDER; VEITH, 1985). Além 

disso, no estudo realizado em 1986 por Veith et al. 108 demonstrou efeito ansiolítico/sedativo 

em ensaios in vivo. Com exceção dessas duas publicações, não existe outras informações 

referentes a este composto, sendo seu isolamento no presente trabalho, o terceiro relato sobre 

sua existência como PN, ainda que seja produto de decomposição de outra substância. 
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5.2.3.15 Polistachina A (109) 

 

Figura 160- Estrutura de Polistachina A (109). 

 

(109) 

 O composto 109 foi obtido através de CCDP, como um óleo amarelo claro. Sua estrutura 

foi elucidada através de RMN de 1H e 13C (uni e bidimensionais) e EM-IES (+). A análise dos 

dados espectroscópicos obtidos (1H e 13C) mostrou a presença de dois conjuntos de sinais, sendo 

um deles semelhante ao metabólito 69 e outro a 108, sugerindo que 109 seja um dímero destas 

unidades iridoides, assim como os bis-iridoides descritos por Liu et al. (2017). Este composto 

é considerado inédito na literatura, uma vez que não existem estudos que reportem seu 

isolamento, sendo nomeado no presente trabalho como polistachina A. 

 O espectro de RMN de 1H (Figura 161) do composto 109 mostra na região entre 5,25-

1,40 ppm sinais de vários hidrogênios, dentre os quais, àqueles que correspondem à unidade 

semelhante ao composto 69, enquanto que entre 9,99-2,07 ppm, são observados os sinais de 

hidrogênios referentes à porção semelhante ao metabólito 108. Expansões do espectro total de 

RMN de 1H do composto 109 são mostradas nas Figuras 162 e 163. 
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Figura 161- Espectro de RMN de 1H de Polistachina A (109) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 162- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 10,0-4,4 ppm, de Polistachina 

A (109) a 400 MHz. 
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Figura 163- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 4,1-1,4 ppm, de Polistachina A 

(109) a 400 MHz. 

 

   

O espectro bidimensional COSY 1H-1H, na Figura 164, mostra os sistemas de spins do 

composto 109, decorrentes dos acoplamentos entre os núcleos dos hidrogênios que estão 

próximos, confirmando a conectividade dos mesmos. 

No espectro de RMN 13C do composto 109, Figura 165, é possível observar que as 

principais diferenças de deslocamentos químicos ocorrem nos carbonos C-7 e C-8, onde o sinal 

de C-7 aparece em 86,2 ppm e o de C-8 em 162,1 ppm (unidade hidroxi-dolichodial), enquanto 

que os sinais destes mesmos carbonos no metabólito 108 são visualizados em 80,1 e 166,7 ppm, 

respectivamente. O espectro de RMN DEPT-135 (Figura 166) mostra as corretas atribuições 

no que se refere a carbonos metínicos, metílicos e metilênicos, bem como os carbonos não 

hidrogenados que estão ausentes neste espectro.  
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Figura 164- Espectro de RMN 2D COSY de Polistachina A (109) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

  

Figura 165- Espectro de RMN de 13C de Polistachina A (109) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 166- Espectro de RMN DEPT-135 de Polistachina A (109) em CDCl3 a 100 MHz. 

-  

  

A análise dos dados contidos no espectro bidimensional de RMN HSQC 1JH-C (Figura 

167) e no espectro de massas EM-IES (+) (Figura 168), onde se observa sua fragmentação e o 

íon molecular com relação m/z 383,1336 referente à [M + Na]+, sugerindo a fórmula molecular 

C20H24O6 (calculado para C20H24O6+Na: 383,1471) que está de acordo com a estrutura proposta 

para 109, seguindo-se os mesmos centros quirais dos compostos 69 e 108 para cada unidade 

iridoide correspondente (1’R, 3’R, 5’S, 7’S, 8’S, 9’S, 5R, 7S). 
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Figura 167- Espectro de RMN 2D HSQC de Polistachina A (109) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 168- Espectro de massas EM-IES (+) de Polistachina A (109). 
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5.2.3.16 8-hidroxipinoresinol (110) 

 

Figura 169- Estrutura do 8-hidroxipinoresinol (110). 

 

(110) 

 Este metabólito foi purificado através de CCDP sob o aspecto físico de um sólido 

amorfo amarelo, submetido à espectroscopia de RMN (1H e 13C) e EM-IES (-). 

 Na análise dos espectros de RMN de 1H (Figuras 170 e 171) verifica-se entre 6,99-6,86 

ppm sinais de hidrogênios de dois anéis aromáticos 1,3,4-trissubstituídos, sendo que de um anel 

observam-se sinais em 6,99 (sl, H-2) e entre 6,90-6,89 ppm (m,  H-5 e H-6) e do outro anel, 

sinais em 6,98 ppm (d, J= 1,8 Hz, H-2’), 6,95 ppm (d, J= 8,1 Hz, H-5’) e 6,87 ppm (dd, J= 1,8 

e 8,1 Hz, H-6’). Os sinais em 4,86 (d, J= 4,9 Hz) e 4,84 ppm (s) correspondem aos hidrogênios 

oximetínicos  H-7’ e H-7. Quatro sinais de hidrogênios diastereotópicos também podem ser 

visualizados com δ de 4,53 (dd, J= 8,1 e 9,1 Hz, H-9’a), 3,84 (dd, J= 6,4 e 9,1 Hz, H-9’b), 4,05 

(d, J= 9,3 Hz, H-9a) e 3,90 ppm (d, J= 9,3 Hz, H-9b), assim como dois simpletos 

correspondentes a hidrogênios metoxílicos em 3,92 (H-10) e 3,90 ppm (H-10’). O sinal entre 

3,14-3,10 ppm (m) foi atribuído ao hidrogênio metínico H-8’.  

 Os espectros de RMN de 13C (Figura 172) e DEPT-135 (Figura 173) analisados em 

conjunto, mostram vinte sinais de carbonos. Na região entre 146,9-127,0 ppm tem-se a presença 

de seis carbonos desidrogenados do anel aromático 1,3,4-trissubistituído (C-3, C-3’, C-4, C-4’, 

C-1’, C-1), nove carbonos metínicos (δ 119,7-60,1 ppm) dentre eles o carbono C-8 (δ 60,1 

ppm), cujo deslocamento químico é característico de carbono ligado a grupo hidroxila. Também 

aparecem os sinais dos carbonos metoxílicos C-10 e C-10’ em 56,0 e 55,9 ppm, respectivamente 

e, os carbonos metilênicos C-9 (δ 74,0 ppm) e C-9’ (71,0 ppm) típicos do anel 

tetraidrofurofurano. 
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Figura 170- Espectro de RMN de 1H do 8-hidroxipinoresinol (110) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 171- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 4,9-3,0 ppm, do 8-

hidroxipinoresinol (110) a 400 MHz. 
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Figura 172- Espectro de RMN de 13C do 8-hidroxipinoresinol (110) em CDCl3 a 100 MHz. 

 
 

Figura 173- Espectro de RMN DEPT-135 do 8-hidroxipinoresinol (110) em CDCl3 a 100 MHz. 
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 No espectro COSY 1H-1H (Figura 174) é possível observar os quatro sistemas de spins 

presentes na estrutura de 110, enquanto que as correlações carbono-hidrogênio são exibidas no 

espectro bidimensional de RMN HSQC 1JH-C (Figura 175). As correlações presentes nestes 

espectros demonstram que as análises realizadas até o momento estão de acordo com a estrutura 

proposta para 110. 

 No espectro de massas EM-IES (-) (Figura 176) é mostrada fragmentação e o íon 

molecular com relação m/z 373,1154  referente a [M - H]-, sugerindo a fórmula molecular 

C20H22O7 (calculado para C20H22O7-H: 373,1288).  

 

Figura 174- Espectro de RMN 2D COSY do 8-hidroxipinoresinol (110) em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 175- Espectro de RMN 2D HSQC do 8-hidroxipinoresinol (110) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 176- Espectro de massas EM-IES (-) do 8-hidroxipinoresinol (110). 
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 Com base nas atribuições realizadas e comparação com dados espectroscópicos e de 

rotação óptica encontrados na literatura (COWAN et al., 2001; TSUKAMOTO; HISADA; 

NISHIBE, 1984; ANDO et al., 2007; JIANG et al., 2017) confirma-se o isolamento de 110, 

pela primeira vez, a partir das partes subterrâneas da espécie V. polystachya com centros quirais 

nos carbonos C-7, C-8, C-7’, C-8’ (7R, 8S, 7’S, 8’R). O metabólito 110 é produto natural da 

classe das lignanas, importante grupo de metabólitos secundários comumente encontrado nas 

mais variadas espécies vegetais que são utilizadas para fins medicinais em diversos países 

(KUO et al., 2017; BENABDELAZIZ et al., 2015; YANG et al., 2007), incluindo Ginkgo 

biloba, planta milenar, cujos extratos são um dos produtos mais consumidos no mundo como 

suplemento alimentar (NGAN et al., 2012). No gênero Valeriana foi isolada a partir de várias 

espécies, principalmente V. officinalis e V. amurensis (LIN et al., 2010; WANG et al., 2011, 

WANG et al., 2013, WANG et al., 2014b).  

 Este metabólito possui atividade vasorelaxante e antioxidante já relatadas, efeito 

citoprotetor com possível utilização no tratamento e prevenção de doenças neurodegenerativas, 

aterosclerose, câncer e artrite reumatóide (PICCINELLI et al., 2004; CHANG et al., 2008; 

PIAO et al., 2009).  

 

5.2.3.17 Isovilosol (111) 

 

Figura 177- Estrutura do Isovilosol (111). 

 

(111)  

 Isovilosol (111) é um iridoide do tipo iridolactona, isolado pela primeira vez em 2015 

por Shi et al., a partir das raízes da espécie Patrinia scabra B. da família Valerianaceae que, 

igualmente pertence as espécies de Valeriana. Neste trabalho, 111 foi obtido como cristais 

incolores e identificado através espectroscopia de RMN de 1H e 13C e EM-IES.  

 Observando o espectro de RMN de 1H (Figura 178) visualizam-se dois sinais dos 

hidrogênios metilênicos H-1 (δ 4,52-4,47 ppm, m, H-1a; δ 4,28 ppm, dd, J= 6,8 e 11,3 Hz, H-
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1b) e um multipleto (δ 3,94-3,92 ppm) referente a H-7. Na sequência, são observados quatro 

sinais de multipletos referentes aos hidrogênios H-9 (δ 2,57-2,49 ppm), H-4 (δ 2,47-2,41 ppm), 

H-5 (δ 2,20-2,10 ppm) e H-6 (δ 1,96-1,93 ppm) e, a campo alto sinais de hidrogênios metílicos 

que correspondem a H-10 (δ 1,33 ppm, 3H, s) e H-11 (δ 1,08 ppm, 2H, d, J= 6,5 Hz). A análise 

do espectro de COSY 1H-1H (2D), Figura 179, mostra os acoplamentos entre H-1a e H-1b, H-

1a,b e H-9, H-5 com H-6 e este com H-7, além de H-4 com H-5 e H-11. 

Pelos espectros de RMN de 13C (Figura 180) e de DEPT-135 (Figura 181) podem ser 

observados os carbonos metínicos (C-7, C-4, C-5, C-9), metílicos (C-10 e C-11) e metilênicos 

(C-1, C-6), além dos carbonos desidrogenados, ausentes no espectro de DEPT-135, como C-8 

em 82,6 ppm e o C-3 em 177,3 ppm, carbono carbonílico da lactona presente no núcleo iridoide.  

O espectro bidimensional de RMN HSQC 1JH-C (Figura 182) exibe as correlações de cada 

carbono ligado a seu respectivo hidrogênio.  

 

Figura 178- Espectro de RMN de 1H do isovilosol (111) em CD6CO a 400 MHz. 
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Figura 179- Espectro de RMN 2D COSY do isovilosol (111) em CD6CO a 400 MHz. 

 
  

Figura 180- Espectro de RMN de 13C do isovilosol (111) em CD6CO a 100 MHz. 
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Figura 181- Espectro de RMN DEPT-135 do isovilosol (111) em CD6CO a 100 MHz. 

 

 

Figura 182- Espectro de RMN 2D HSQC do isovilosol (111) em CD6CO a 400 MHz. 
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 No espectro de massas EM-IES (+) (Figura 183) é mostrado o íon molecular com relação 

m/z 223,0962 referente a [M + Na]+, sugerindo a fórmula molecular C10H16O4  (calculado para 

C10H16O4+Na: 223,0946), confirmando juntamente com comparação dos dados 

espectroscópicos e de rotação óptica publicados por Shi et al. (2015) a elucidação do iridoide 

111 com estereoquímica 4S, 5S, 7S, 8S, 9R, sendo este, o primeiro relato do isolamento deste 

metabólito em espécies de Valeriana.  

 

Figura 183- Espectro de massas EM-IES (+) do isovilosol (111). 

 
 

5.2.3.18 -hidroximaltol (112) 

 

Figura 184- Estrutura do -hidroximaltol (112). 

 

(112) 
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 -hidroximaltol (112) é um derivado 4-pirona, encontrado em plantas, produtos 

alimentícios ricos em amido como batata e farinha de trigo e bebidas alcoólicas (vinhos) 

(D’ABROSCA et al., 2013; MURAKAMI et al., 1978; SCHERZ, 1975; CUTZACH; 

CHATONNET; DUBOURDIEU, 1999; LI et al., 2015). Neste trabalho foi isolado como um 

sólido amarelo e identificado por espectroscopia de RMN (1H e 13C). 

 O espectro de RMN de 1H, na Figura 185, mostra apenas três sinais que correspondem 

a quatro hidrogênios, dois deles com deslocamentos químicos característicos de hidrogênios 

olefinicos em 7,97 (d, J= 5,5 Hz, H-6) e 6,37 ppm (d, J= 5,5 Hz, H-5) e um simpleto em 4,57 

ppm correspondente aos hidrogênios metilênicos H-7. A Figura 186 do espectro bidimensional 

de COSY 1H-1H exibe um único sistema de spin, decorrente da correlação entre os hidrogênios 

metínicos H-6 e H-5. 

 Os sinais mostrados nos espectros de RMN 13C (Figura 187), DEPT-135 (Figura 188) e 

HSQC 1JH-C (Figura 189) indicam um total de seis carbonos, sendo três deles desidrogenados 

como o carbono carbonílico C-4 em 174,8 ppm e os carbonos C-2 (150,6 ppm) e C-3 (143,4 

ppm). Em 155,4 e 113,1 ppm observam-se os sinais do carbonos sp2 C-6 e C-5, respectivamente, 

completando assim o núcleo derivado 4-pirona, também chamado de γ-pirona. Por fim, o sinal 

em 55,6 ppm corresponde ao carbono C-7, cujo deslocamento químico indica uma provável 

ligação com hidroxila assim como ocorre com o C-3. 

 

Figura 185- Espectro de RMN de 1H do -hidroximaltol (112) em CD3OD a 400 MHz. 
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Figura 186- Espectro de RMN 2D COSY do -hidroximaltol (112) em CD3OD a 400 MHz. 

 

 

Figura 187- Espectro de RMN de 13C do -hidroximaltol (112) em CD3OD a 100 MHz. 
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Figura 188- Espectro de RMN DEPT-135 do -hidroximaltol (112) em CD3OD a 100 MHz. 

 

 

Figura 189- Espectro de RMN 2D HSQC do -hidroximaltol (112) em CD3OD a 400 MHz. 
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 A estrutura apresentada na Figura 190, obtida por difração de raios X, juntamente com 

os dados espectroscópicos obtidos neste trabalho e comparados com os da literatura 

(KINGSBURY; CLIFFTON; LOOKER, 1976; MURAKAMI et al., 1978) comprovam o 

isolamento do metabólito -hidroximaltol (112) pela primeira vez, não apenas na espécie em 

estudo, mas também na família Valerianaceae.  

 

Figura 190- Representação ORTEP por difração de raios-X do -hidroximaltol (112). 

 

 

5.2.4 Avaliação do potencial farmacológico de V. polystachya 

 

5.2.4.1 Avaliação da atividade de inibição enzimática dos metabólitos isolados 

 

 Os metabólitos isolados de V. polystachya foram avaliados frente às enzimas AChE e 

POP, sendo os resultados obtidos apresentados na Tabela 24. 

  



226 
 

Tabela 24- Atividade inibitória dos metabólitos isolados de V. polystachya* frente às enzimas 

AChE e POP. 

Metabólitos isolados (E.HEXta) 
% Inibição AChE 

[150 M] 

% Inibição POP 

[150 M] 
POP IC50 (µM) 

β-sitostenona (100) 17,3 ± 1,6 N.A. - 

valtrato (77) < 10 75,2 ± 1,8 7,9 ± 0,4 

β-sitosterol (101) 17,7 ± 1,8 N.A. - 

homobaldrinal (50) < 10 < 10 - 

baldrinal (49) 37,3 ± 0,7 54,7 ± 0,4 175,3 ± 3,8 

valtral D (102) 15,5 ± 2,6 91,8 ± 1,1 5,3 ± 0,07 

ácido ursólico (103) < 10 40,8 ± 2,0 - 

IVHD-valtrato (40) 38,4 ± 1,0 41,5 ± 2,5 - 

IIHD-acevaltrato (104) N.T. 29,4 ± 1,6 - 

valeriotriato B (105) < 10 32,3 ± 3,8 - 

6β-hidroxisitostenona (106) 53,8 ± 1,0 N.A. - 

Metabólitos isolados (F.AcOEtqt) 
% Inibição AChE 

[150 M] 

% Inibição POP 

[150 M] 
POP IC50 (µM) 

aldeído ferúlico (107) N.T. < 10 - 

(1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-

hidroxi-1-metoxi-Δ4,11-

diironepetano (69) 
26,6 ± 2,0 10,3 ± 0,6 - 

8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial 

(108) 
20,5 ± 2,1 16,1 ± 1,7 - 

polistachina A (109) 17,3 ± 0,2 25,9 ± 0,9 - 

8-hidroxipinoresinol (110) 14,0 ± 1,9 15,1 ± 2,0 - 

isovilosol (111) 36,3 ± 1,1 23,9 ± 1,6 - 

-hidroximaltol (112) 24,0 ± 0,7 N.A. - 

Eserina (12 µM)** 84,6 ± 1,0 - - 

Ácido Clorogênico (40 µM)** - 86,4 ± 0,09 - 

Z-Prolil-Prolinal** - - 4,9 x 10-3 

* Dados apresentados como média ± EPM. N.A.: Não ativo; N.T.: Não testado. ** Porcentagens calculadas 

de inibição da AChE usando eserina (12 µM) como controle positivo e porcentagens calculadas de inibição 

da POP usando ácido clorogênico (40 µM) e Z-Prolil-Prolinal (IC50) como controles positivos. 

 

 Os resultados da Tabela 24 demonstram que os compostos isolados a partir do E.HEXta 

e da F.AcOEtqt apresentam uma baixa capacidade de inibição da AChE, o que está de acordo 

com os percentuais de inibição apresentados por este extrato e esta fração na Tabela 23 (página 

138), exceto  o metabólito 106 (E.HEXta) que apresentou um potencial de inibição 

considerável, de 53,8% a 150 µM. Este resultado é importante, uma vez que além dos IAChE 
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já consolidados como galantamina e huperzina A, na literatura o mais usualmente encontrado 

são IAChE em concentrações > 60 µM (SIATKA et al., 2017). Além disso, a comparação do 

composto 106 com 100, que exibiu fraca atividade frente AChE (17,3%), talvez seja explicada 

pelo fato de que estruturalmente 106 possui um grupo hidroxila ligado ao C-6, supondo-se que 

a atividade moderada apresentada por 106 seja conseqüência deste carbono hidroxilado. 

 Os compostos 40 e 49 também mostraram-se ativos, porém com uma menor efetividade 

que 106, com 38,4 e 37,3%, respectivamente. Analisando a estrutura química de 49 sabe-se que 

ele apresenta um grupo Ac ligado ao oxigênio do C-11 enquanto 50 possui um grupo Iv nesta 

mesma posição e apresentou uma ação inibidora muito fraca (˂ 10%), sugerindo-se que talvez 

o menor tamanho do grupo Ac seja o fator que contribui para uma maior atividade demonstrada 

por 49. 

 Da F.AcOEtqt os melhores resultados são os percentuais de inibição obtidos pelos 

compostos 16, 13 e 26 (36,3, 26,6 e 24,0%, respectivamente). Os demais metabólitos testados 

apresentaram atividade inibitória da AChE inferior a 20%. Os compostos 104 e 107 não foram 

testados devido a pouca quantidade isolada. Mesmo que os resultados de inibição obtidos para 

a AChE sejam baixos, eles são essenciais na pesquisa de IAChE. Estudos recentes tais como o 

de Pope e Brimijoin (2018) tem demonstrado que inibidores colinesterásicos, naturais ou 

sintéticos, que se liguem seletivamente ou que tenham caráter multifuncional vêem sendo 

avaliados na terapêutica da DA. Neste sentido, um número considerável de inibidores sintéticos 

são inspirados em produtos naturais, pois muitas plantas medicinais tem demonstrado ação 

frente as colinesterases (SHAH et al., 2017).  

 Em relação a POP, três substâncias isoladas a partir do E.HEXta, extrato este que a 200 

μg/mL já havia demonstrado potencial como inibidor desta enzima de 91,3%, mostraram 

eficiência como IPOP, com valores entre 54,7 e 91,8%, destacando-se principalmente 102 e 77 

com IC50 de 5,3 e 7,9 µM, respectivamente. Além disto, o composto 49 também inibiu a POP 

(IC50 de 175,3 µM). Estes resultados sugerem que a atividade inibitória da POP do E.HEXta 

possa estar relacionada a presença dos compostos 102 e 77. 

Embora a 200 μg/mL também a F.AcOEtqt tenha mostrado potencial de inibição da 

POP de 81,2%, nenhum dos compostos isolados a partir dela inibiu de forma significativa a 

enzima testada, sendo os compostos 109 (25,9%) e 111 (23,9%) as substâncias mais ativas, 

enquanto as demais demonstraram uma ação inibitória considerada fraca (< 20%). Assim, uma 

possível justificativa para a atividade inibitória apresentada pela F.AcOEtqt é a ocorrência de 

um sinergismo dos metabólitos constituintes dessa fração.  



228 
 

 Tais resultados aqui descritos são inéditos para a espécie investigada no presente 

trabalho, tanto para AChE quanto para POP, principalmente com relação aos compostos 102, 

77 e 49  que foram fortemente IPOP.  

 

5.2.4.2 Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos, frações e metabólitos isolados 

 

 A avaliação das atividades antibacteriana e antifúngica da espécie V. polystachya foi 

realizada pelo método de microdiluição em caldo com seus extratos, frações e compostos 

isolados conforme descrito na parte experimental, utilizando-se cepas de microrganismos 

padrão ATCC. A Tabela 25 traz os resultados da atividade antibacteriana frente a 11 cepas de 

bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, determinados através da CIM. 
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Tabela 25- CIM (μg/mL) frente às bactérias dos extratos, frações e metabólitos isolados de V. polystachya. 

Microrganismos e CIM (µg/mL)* 

Extratos e frações Gram-positivas Gram-negativas 

 Sa Bc Bs Et  St Ec Ss Pa Bcp Mm Ea 

E.HEXta 250 62,5 31,2 31,2  250 250 62,5 125 31,2 31,2 62,5 

E.EtOHta 250 250 125 250  250 250 125 125 125 250 250 

F.HEXta 250 125 125 31,2  250 250 125 125 125 125 125 

F.AcOEtta 250 125 250 31,2  125 250 125 125 125 125 125 

FAqta 250 125 250 250  250 250 250 125 250 125 125 

E.EtOHqt 250 250 250 31,2  250 250 250 125 250 250 250 

F.HEXqt 250 125 125 31,2  250 250 125 125 125 125 250 

F.AcOEtqt 125 125 125 125  125 125 125 125 125 125 125 

F.Aqqt 125 125 62,5 125  125 125 125 125 125 125 125 

Metabólitos  isolados 

(E.HExta) 
    

 
       

β-sitostenona (100) 100 200 100 200  100 100 100 200 N.T. 100 50 

valtrato (77) 100 100 100 100  100 100 100 200 100 100 50 

β-sitosterol (101) 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 100 

homobaldrinal (50) N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

baldrinal (49) 100 100 100 200  100 100 100 12,5 N.T. 100 100 

valtral D (102) 100 100 100 100  100 100 100 100 200 100 100 

ácido ursólico (103) 12,5 25 6,2 12,5  50 50 50 100 100 25 50 

IVHD-valtrato (40) 50 100 25 200  100 100 50 25 100 100 50 

IIHD-acevaltrato (104) N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

valeriotriato B (105) N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 
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6β-hidroxisitostenona (106) 100 200 100 200  50 100 100 200 N.T. 100 200 

Metabólitos  isolados 

(F.AcOEtqt) 
    

 
       

aldeído ferúlico (107) N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

(1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-

hidroxi-1-metoxi-Δ4,11-

diironepetano (69) 

100 200 200 100 

 

100 100 100 25 50 100 200 

8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial 

(108) 
50 200 200 200 

 
50 100 100 25 50 100 50 

polistachina A (109) N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

8-hidroxipinoresinol (110) N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

isovilosol (111) 100 200 200 200  50 100 100 100 50 100 200 

ω-hidroximaltol (112) 100 100 200 200  50 100 100 200 25 100 50 

Cloranfenicol 1,5 1,5 ˂ 1,5 1,5  1,5 12,5 1,5 12,5 ˂ 1,5 3,1 3,1 

Ampicilina 50 100 ˂ 1,5 ˂ 1,5  3,1 25 100 50 100 100 100 

* Amostras testadas em triplicata. Sa- Staphylococcus aureus; Bc- Bacillus cereus; Bs- Bacillus subtilis; Et- Enterococcus spp.; St- Salmonella enteric serovar 

Typhimurium; Ec-  Escherichia coli; Ss- Shigella sonnei; Pa- Pseudomonas aeruginosas; Bcp- Burkholderia cepacia; Mm- Morganella morganii; Ea- Enterobacter 

aerogenes. 
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 Os dados de CIM dos extratos e frações revelam a atividade antibacteriana desta espécie, 

especialmente frente à Enterococcus spp., apresentando os extratos E.HEXta e E.EtOHqt  e as 

frações F.HEXta, F.AcOEtta e F.HEXqt uma CIM de 31,2 μg/mL. O E.HEXta também 

mostrou-se ativo frente B. cereus, B. cepacia, M. morganii, B. subtilis, S. sonnei e E. aerogenes 

com CIM de 31,2 μg/mL para as três primeras cepas e CIM de 62,5 μg/mL para as três últimas.  

 A atividade antibacteriana mais pronunciada apresentada pelo E.HEXta deve estar 

relacionada a alguns dos metabólitos isolados a partir dele, como por exemplo, 49 que foi bem 

ativo frente P. aeruginosas com CIM de 12,5 μg/mL, 40 que inibiu moderadamente B. subtilis 

e P. aeruginosas com CIM de 25 μg/mL e inibiu S. aureus, S. sonnei e E. aerogenes com CIM 

de 50 μg/mL. Os compostos 100 e 77 também inibiram E. aerogenes com valor de CIM de 50 

μg/mL, assim como 106 que mostrou ação frente a S. typhimurium (CIM de 50 μg/mL). 

 O metabólito do E.HEXta com maior ação antibacteriana foi 103 que monstrou uma boa 

inibição de B. subtilis com CIM de 6,5 μg/mL, S. aureus e Enterococcus spp. (CIM de 12,5 

μg/mL), e B. cereus e M. morganii (CIM de 25 μg/mL). Além desssas, 103 ainda inibiu CIM 

de 50 μg/mL as cepas S. typhimurium, E. coli, S. sonnei e E. aerogenes. Estes resultados obtidos 

para 103 são condizentes com a literatura, uma vez que ele tem sido amplamente estudado, 

mostrando-se ativo frente a diversas cepas bacterianas, especialmente as Gram-positivas e, 

inclusive micobactérias, com largo espectro de valores de CIM (WOLSKA et al., 2010; 

KASHYAP, TULI, SHARMA, 2016). 

 Da F.AcOEtqt, os metabólitos 69 e 108 foram ativos frente a P. aeruginosas (CIM de 

25 μg/mL) e B. cepacia (CIM de 50 μg/mL). O composto 108 ainda inibiu S. aureus, S. 

typhimurium e E. aerogenes com valores de CIM de 50 μg/mL. Já o metabólito 112 inibiu o 

crescimento de B. cepacia numa concentração duas vezes menor (CIM de 25 μg/mL) que 111 

(CIM de 50 μg/mL), porém ambos compostos inibiram S. typhimurium na mesma concentração 

(CIM de 50 μg/mL), enquanto 112 também exerceu efeito sob o crescimento de E. aerogenes   

(CIM de 50 μg/mL). Os demais compostos puros não apresentaram atividade considerável 

frente a nenhuma cepa estudada (CIMs entre 100 e 200 μg/mL). Além disso, alguns metabólitos 

não foram testados (N.T.) devido a quantidade isolada ser insuficiente para este tipo de 

atividade. 

 A Tabela 26 apresenta os dados de CIM frente a alguns fungos, sendo possível observar 

que em geral extratos e frações mostraram potencial fungiostático menos evidente (CIM de 125 

e 250 μg/mL). C. krusei foi a cepa fúngica mais sensível aos metabólitos testados, sendo 

fortemente inibida por 100 e 106 com CIM de ˂ 1,5 μg/mL, ao mesmo tempo em que 49 e 112 

também foram ativos para esta cepa mas em concentrações maiores, CIM de 12,5 e 25 μg/mL, 
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respectivamente. O composto 49 ainda inibiu C. neoformans com CIM de 25 μg/mL. Muitos 

metabólitos testados demonstraram uma ação antifúngica razoável com CIM de 50 μg/mL, 

frente às cepas de C. albicans, C. krusei, C. gattii e C. neoformans, como é o caso do valtrato 

que foi ativo frente ao crescimento de C. krusei (CIM 50 μg/mL) e já havia sido relatado como 

antifúngico frente a C. albicans (CIM 10 μg/mL) e também outras estirpes de fungos 

(FUZZATI, WOLFENDER e HOSTETTMANN, 1996). C. tropicalis e S. cerevisiae foram os 

microrganismos menos sensíveis às amostras testadas (CIMs entre 200 e 100 μg/mL). 100 e 

106 apresentaram resultados comparáveis aos padrões utilizados, Fluconazol e Nistatina, 

desmonstrando assim um excelente potencial fungiostático. Com relação aos dados de CLM, 

observou-se que tanto extratos como frações e compostos puros apresentaram altos valores 

(CLM > 200 μg/mL), assim seus dados não foram exibidos. 

 

Tabela 26- CIM (µg/mL) frente aos fungos dos extratos, frações e metabólitos isolados de V. 

polystachya. 

Microrganismos e CIM (µg/mL)* 

Extratos e frações 
 

  Fungos    

  Ca Ck Ct Cg Cn Sc 

E.HEXta  250 125 250 125 125 250 

E.EtOHta  250 125 250 250 250 250 

F.HEXta  250 125 250 125 125 250 

F.AcOEtta  250 125 250 125 125 250 

FAqta  250 125 250 125 125 250 

E.EtOHqt  250 125 250 125 125 250 

F.HEXqt  250 125 250 125 125 250 

F.AcOEtqt  250 125 250 125 125 250 

F.Aqqt  250 125 250 125 125 250 

Metabólitos isolados 

(E.HEXta) 

 
      

β-sitostenona (100)  100 ˂ 1,5 200 100 50 100 

valtrato (77)  200 50 200 100 100 200 

β-sitosterol (101)  200 100 200 100 100 200 

homobaldrinal (50)  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

baldrinal (49)  100 12,5 50 50 25 100 

valtral D (102)  50 100 100 50 50 100 

ácido ursólico (103)  100 50 100 50 50 100 

IVHD-valtrato (40)  50 50 100 50 100 100 

IIHD-acevaltrato (104)  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 
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valeriotriato B (105)  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

6β-hidroxisitostenona (106)  100 ˂ 1,5 100 100 50 100 

Metabólitos isolados 

(F.AcOEtqt) 

 
      

aldeídoferúlico  (107)  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

(1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-

epoxi-7-hidroxi-1-metoxi-

Δ4,11-diironepetano (69) 

 

100 50 100 50 100 100 

8,9-dideidro-7-hidroxi-

dolichodial (108) 

 
50 50 100 50 100 100 

polistachina A (109)  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

8-hidroxipinoresinol (110)  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

isovilosol (111)  100 100 100 50 50 100 

ω-hidroximaltol (112)  100 25 100 50 50 100 

Fluconazol  1,5 3,12 100 1,5 3,12 3,12 

Nistatina  ˂ 1,5 ˂ 1,5 ˂ 1,5 ˂ 1,5 ˂ 1,5 ˂ 1,5 

* Amostras testadas em triplicata. Ca- Candida albicans; Ck- Candida krusei; Ct- Candida 

tropicalis; Cg- Cryptococcus gattii; Cn- Cryptococcus neoformans; Sc- Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

 Os resultados obtidos nesta tese com relação à atividade antimicrobiana (bactérias e 

fungos) são extremamente importantes na caracterização de V. polystachya, uma vez que 

existem poucos estudos relatando este tipo de atividade em espécies de Valeriana e nenhum 

estudo específico sobre a espécie aqui estudada. 

 

5.3 REAÇÕES DE DERIVATIZAÇÃO DOS METABÓLITOS 102, 69 E 108 

 

 Sabe-se que a modificação estrutural é o método mais empregado na obtenção de novos 

compostos com atividade farmacológica ou para potencializar da atividade de princípios ativos. 

Diversas interconversões de grupos funcionais podem ser realizadas numa molécula que, 

dependendo de seus sítios ativos podem resultar na simplificação ou conservação da estrutura 

ou ainda, aumento da mesma pela inserção de novos grupos. Assim, a natureza de um efeito 

farmacológico, sua duração e potência podem ser modificadas pela substitução de um ou mais 

átomos. Muitos estudos sobre correlação estrutura-atividade têm demonstrado que a síntese de 

muitas substâncias baseia-se neste tipo de análise. Modificações estruturais em um anel 

aromático, por exemplo, como a inserção de um substituinte pode alterar várias propriedades 

físico-químicas (hidrofobicidade, densidade eletrônica e conformação estrutural) e 

farmacocinéticas de uma estrutura química. 
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 A utilização de metodologias simples e clássicas pode ser uma ferramenta útil na 

otimização das propriedades de uma subtância, a fim de lhe proporcionar um maior efeito 

farmacológico. Metabólitos secudários são compostos que podem ser modificados por reações 

simples já que normalmente apresentam em suas estruturas, grupos como hidroxilas, carbonilas, 

ligações duplas e outras funções químicas que são passíveis de modificação (BOECK, 2005). 

 O trabalho de Roselli et al. (2016) mostrou que dois derivados da berberina exibiram 

potente ação como IAChE assim como seu precursor, mas apresentaram maior ação 

antioxidante que a berberina, tornando o derivado com maior capacidade de eliminação de 

radicais livres, promissor no tratamento da DA. Em 2017 Makhaeva et al. publicaram uma série 

derivados da acridina com ação efetiva e seletiva para a inibição das ChEs e poder antioxidante, 

mostrando que a acridina pode ser modelo promissor a ser utilizado no desenvolvimento de 

fármacos multifuncionais para a terapêutica de patologias neurodegenerativas. 

 Diferentes modificações estruturais realizadas no anel A da limonina resultaram em 

novos derivados com maior atividade antimicrobiana que seu precursor, com CIMs 

comparáveis aos padrões utilizados no ensaio, principalmente os compostos que foram 

modificados na posição C-7, conforme Tavares et al. (2016). Em 2013 Adolpho et al. obtiveram 

seletivos IPOP (com IC50 entre 3-14,3 mM) através de reações de modificação estrutural do 

ácido clorogênico e do ácido cafeico com o acoplamento de resíduos de prolina. Uma gama de 

derivados de compostos sintéticos também tem sido reportados na procura de substâncias 

bioativas, como os compostos organossulforados e organosselênicos com efeitos antioxidantes 

pronunciados, relatados por Sauer et al. (2017). 

 Todos esses estudos comprovam e reafirmam a importância das reações de derivatização 

assim, nesse contexto, foi realizado no presente trabalho este tipo de estudo com a espécie V. 

polystachya, propondo modificações estruturais nos compostos isolados em maior quantidade. 

O resultado deste estudo proporcionou a formação de dez derivados. 

 Neste item serão inicialmente abordadas as reações de derivatização preliminares, 

realizadas para verificar tanto a reatividade como a estabilidade dos compostos 102, 69 e 108, 

isolados em maior quantidade da espécie V. polystachya, já que os mesmos mostraram-se 

instáveis frente a alguns solventes, calor, meio principalmente ácido/básico e SiO2 durante as 

técnicas cromatográficas utlizadas no seu isolamento. Além das reações descritas nos itens 4.3.1 

(página 77), 4.3.2 (página 78) e 4.3.3 (página 79), realizaram-se sem sucesso, a hidrólise de 102 

e 40, a oxidação de 102 e 108 e a metilação de 102. Nestas reações não houve a formação de 

produto desejado, ou bem o produto formado apresentou alta instabilidade e baixo rendimento. 
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Todos os derivados obtidos neste trabalho são inéditos em sua estrutura molecular e foram 

avaliados quanto à sua atividade antimicrobiana e de inibição enzimática da AChE e POP. 

 

5.3.1 Reações de derivatização 

 

5.3.1.1 Derivados do metabólito 102 

 

 O metabólito 102 foi submetido à diversas reações conforme mostra o Esquema 9.  

 

Esquema 9- Reações de derivatização do metabólito 102. 

 

5.3.1.1.1 Reação de acetilação do metabólito 102 

 

 O composto 102 foi submetido a uma reação de acetilação com anidrido acético em 

piridina anidra, seguindo-se a metodologia de Assunção, Lemos e Monte (2009). Os dados 

espectroscópicos (RMN de 1H e 13C) obtidos demonstram a formação de uma mistura de 

isômeros Z (102b) e E (102a). A separação desta mistura não foi possível devido ao fato de 
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terem o mesmo comportamento cromatográfico em diferentes sistemas de fase móvel. A 

proporção dos isômeros 102a e 102b, estimado por RMN, foi de 1:1,3, respectivamente e com 

rendimento da mistura de 25%. 

 No espectro de RMN 1H (Figura 191, 192 e 193) são visualizados sinais que indicam a 

formação da mistura isomérica. No espectro, estão duplicados os sinais típicos do núcleo 

iridoide valtral e de seus substituintes (Iv e Ac), além de um simpleto em 2,16 ppm (H-2’’’) 

referente aos hidrogênios novo grupo acetil do isômero 102b (Z) e um simpleto em 2,12 ppm 

(H-2a’’’) dos hidrogênios do novo grupo acetil do isômero 102a (E).  

 

Figura 191- Espectro de RMN de 1H da mistura 102a + 102b em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 192- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 10,0-4,6 ppm, da mistura 102a 

+ 102b a 400 MHz. 

 

Figura 193- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 4,6-0,9 ppm, da mistura 102a + 

102b a 400 MHz.
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 No espectro de RMN 13C (Figura 194) os sinais também se encontram duplicados devido 

a existência da mistura de 102a + 102b, sendo esta confirmada pelo sinal em 169,6 ppm 

correspondente aos carbonos carbonílicos C-2’’’e  C-2a’’’, bem como pelos sinais em 21,1 e 

21,0 ppm dos carbonos metílicos C-2’’’ e C-2a’’’, referentes aos grupos Ac dos produtos 102b 

e 102a, respectivamente. O espectro de DEPT-135 (Figura 195) confirma os produtos formados 

em mistura. Este é o primeiro relato destes compostos na literatura, uma vez que seu próprio 

precursor, 102 também não havia sido descrito anteriormente, conforme já foi comentado. 

 

Figura 194- Espectro de RMN de 13C da mistura 102a + 102b em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 195- Espectro de RMN DEPT-135 da mistura 102a + 102b em CDCl3 a 100 MHz. 

 

  

Os dados de RMN de 1H e 13C da mistura 102a + 102b são exibidos na Tabela 27. 
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Tabela 27- Dados de RMN de 1H e 13C da mistura 102a + 102b. 

Posição 

102a 

1H (ppm); J (Hz) 13C (ppm) 
Posição 

102b 

1H (ppm); J (Hz) 13C (ppm) 

1a 6,21 (sl) 99,8 1 6,07 (sl) 100,8 

2a - - 2 - - 

3a 10,09 (s) 188,6 3 9,85 (s)  190,6 

4a - 129,1 4 - 127,5 

5a - 162,7 5 - 160,7 

6a 6,91 (d; 5,7) 131,4 6 7,31 (d; 5,7) 134,7 

7a 6,88 (sl) 144,9 7 6,88 (sl) 144,8 

8a - 93,0 8 - 94,7 

9a 3,85 (sl) 58,5 9 4,04 (sl) 57,4 

10a 4,12 (d; 1,5; Hax) 

4,10 (d; 1,5; Hay) 

73,3 10 4,48 (d; 10,2) 73,1 

11a 5,00 (d; 12,0; Hax) 

4,64 (d; 12,0; Hay) 

58,3 11 4,94 (s) 58,3 

1a’ - 170,8 1’ - 170,8 

2a’ 2,04 (s) 20,7 2’ 2,05 (s) 20,8 

1a’’ - 172,5 1’’ - 172,5 

2a’’ 2,24-2,23 (m) 42,9 2’’ 2,22 (d; 2,9) 42,9 

3a’’ 2,11-2,07 (m) 25,8 3’’ 2,11-2,07 (m) 25,8 

4a’’ 0,96 (d; 6,6) 22,2 4’’ 0,96 (d; 6,6) 22,3 

5a’’ 0,96 (d; 6,6) 22,2 5’’ 0,96 (d; 6,6) 22,3 

1a’’’ - 169,6 1’’’ - 169,6 

2a’’’ 2,12 (s) 21,0 2’’’ 2,16 (s) 21,1 

 

5.3.1.1.2 Reação de redução do metabólito 102 

  

 A reação de redução de 102 em meio NaBH4 (Setamdideh; Zeynizadeh, 2006), resultou 

na obtenção de três diferentes produtos como observado por CCD (Figura 196a). Após 

procedimentos cromatográficos de separação (Figura 196b), os produtos denominados RMM 

(102c), RAP (102d) e RPO (102e) foram obtidos com rendimentos de 18, 8 e 12%, 

respectivamente. As estruturas destes produtos foram elucidadas através de RMN de 1H e 13C 

e espectrometria de massas (EM-IES). 
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Figura 196 - CCD (EDI/MeOH 3:0,25; revelador anisaldeído): (a) reação de redução de 102 

(R) e do material de partida (MP; 102); (b) após purificação por CCDP: MP e produtos da 

reação de redução: RAP (102d), RMM (102c) e RPO (102f). 

 

 

 No espectro de RMN 1H (Figura 197) de 102c a redução da função aldeído para álcool 

é confirmada pela presença de dois dupletos, ambos com J= 11,1 Hz, em 4,36 e 4,01 ppm, 

referentes aos hidrogênios metilênicos do C-3, cujo sinal no espectro de RMN 13C (Figura 198) 

e DEPT-135 (Figura 199) é visualizado em 60,4 ppm. 

 

Figura 197- Espectro de RMN de 1H de RMM (102c) em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 198- Espectro de RMN de 13C de RMM (102c) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 199- Espectro de RMN DEPT-135 de RMM (102c) em CDCl3 a 100 MHz. 
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 A análise do espectro de RMN NOESY (Figura 200) mostra a interação existente entre 

os hidrogênios H-11 e H-6, o que sugere que estes hidrogênios estejam na mesma face. 

Analisando a configuração do composto 102c pela posição dos grupos de maior prioridade, 

sugere-se que este seja o isômero E correspondente. 

 

Figura 200- Espectro de RMN 2D NOESY de RMM (102c) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

A Figura 201 do espectro de massas EM-IES (+) de 102c mostra sua fragmentação e a 

presença de um íon molecular com relação m/z 363,1413 referente a [M + Na]+, consistente 

com a fórmula molecular C17H24O7 (calculado para C17H24O7+Na: 363,1420), que corrobora 

com o produto obtido. 
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Figura 201- Espectro de massas EM-IES (+) de RMM (102c). 

 

 

 No espectro de RMN 1H (Figura 202) de 102d, pode-se verificar que não há sinal de 

hidrogênio de aldeído, observando-se um multipleto na região entre δ 4,30-4,17 ppm 

correspondente a um grupo metilênico (H-3) resultante da reação de redução. A estrutura de 

102d é confirmada no espectro de RMN 13C (Figura 203) e DEPT-135 (Figura 204), pela 

presença de um sinal em 61,6 ppm, indicando um carbono metilênico (C-3) ligado a uma 

hidroxila. Considerando que 102c foi determinado como o isômero E, sugere-se que 102d seja 

o isômero Z. Entretanto, não foi possível realizar a confirmação desta estrutura através de outros 

experimentos devido à alta instabilidade desta substância.  
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Figura 202- Espectro de RMN de 1H de RAP (102d) em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 203- Espectro de RMN de 13C de RAP (102d) em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 204- Espectro de RMN DEPT-135 de RAP (102d) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

 A fragmentação e o íon molecular com relação m/z 363,1413 correspondente a [M + 

Na]+, indicando a fórmula molecular C17H24O7 (calculado para C17H24O7+Na: 363,1420), pode 

ser observado no espectro de massas EM-IES (+), Figura 205. 
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Figura 205- Espectro de massas EM-IES (+) do RAP (102d). 

 

  

 O terceiro produto da redução de 102, denominado nesta Tese RPO (102e), apresentou 

em seu espectro de RMN 1H (Figura 206, 207 e 208), além do multipleto com δ de 4,40-4,16 

ppm referente aos hidrogênios metilênicos do carbono C-3 que caracteriza a redução da função 

aldeído, um multipleto com integração para 2H com δ entre 3,80-3,47 ppm referente a H-1 e 

que, na estrutura do material de partida 102, apresentava-se como um simpleto largo. 

Constatou-se ainda que os hidrogênios diastereotópicos H-10 apresentaram-se na forma de 

multipletos entre 4,89-4,74 (1H, m, H-10a) e 4,40-4,16 ppm (1H, m, H-10b) no espectro de 

RMN de 1H de 102e, diferente dos dupletos observados no espectro de RMN de 1H de 102 

(página 165). 

 No espectro de RMN 13C de 102e (Figura 209), os deslocamentos químicos dos 

carbonos C-1 (61,9 ppm), C-3 (61,2 ppm) e C-10 (66,2 ppm) são característicos de carbonos 

metilênicos ligados à hidroxila, indicando que, além da redução do aldeído na posição C-3, 

ocorreu a abertura do anel hexaidro-1H-ciclopenta[c]furano nas posições C-1 e C-10. O 

espectro de RMN de DEPT-135 (Figura 210) confirma todas as posições atribuídas aos 

carbonos da molécula de 102e.   
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Figura 206- Espectro de RMN de 1H de RPO (102e) em CDCl3 a 400 MHz. 

 
 

Figura 207- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 7,3-3,9 ppm, de RPO (102e) a 

400 MHz. 
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Figura 208- Espectro de RMN de 1H expandido, região entre δ 4,2-0,9 ppm, de RPO (102e) a 

400 MHz. 

 

 

Figura 209- Espectro de RMN de 13C de RPO (102e) em CDCl3 a 100 MHz. 

 



250 
 

Figura 210- Espectro de RMN DEPT-135 de RPO (102e) em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

 O espectro de massas EM-IES (+), na Figura 211, mostra sua fragmentação e a presença 

de um íon molecular com relação m/z 365,1560 correspondente a [M + Na]+, indicando a 

fórmula molecular C17H26O7 (calculdo para C17H26O7+Na: 365,1576), que está de acordo com 

o produto elucidado 102e. 

  

Figura 211- Espectro de massas EM-IES (+) de RPO (102e). 
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 A Tabela 28 mostra os dados de RMN de 1H e 13C dos produtos obtidos a partir da 

reação de redução de 102 (102c, 102d e 102e). 

 

Tabela 28- Dados de RMN de 1H e 13C dos derivados 102c, 102d e 102e. 

                                       102c                    102d                   102e 

Posição 1H (ppm); J (Hz) 

13C 

(ppm) 

1H (ppm); J (Hz) 

13C 

(ppm) 

1H (ppm); J (Hz) 

13C 

(ppm) 

1 4,89 (d; 8,4) 94,2 5,31-5,29 (m) 102,9 3,80-3,47 (m) 61,9 

2 - - - - - - 

3 4,36 (d; 11,1; Ha) 

4,01 (d; 11,1; Hb) 

60,4 4,30-4,17 (m) 61,6 4,40-4,16 (m) 61,2 

4 - 121,7 - 128,3 - 128,8 

5 - 138,1 - 145,5 - 146,9 

6 6,58 (d; 5,8)  129,6 6,66 (d; 5,6)  133,6 6,69 (d; 5,7) 133,1 

7 6,07 (d; 5,8) 140,5 6,40 (d; 5,6) 137,5 6,16 (d; 5,7) 139,2 

8 - 83,0 - 95,6 - 82,8 

9 2,83-2,80 (m) 55,7 3,55 (d; 12,8) 58,0 3,16-3,10 (m) 53,6 

10 4,46 (d;16,8; Ha) 

4,29-4,24 (m; Hb) 

66,7 4,94-4,75 (m; Ha) 

4,27-4,17 (m; Hb)  

71,5 4,89-4,74 (m) 

4,40-4,16 (m; Hb) 

66,2 

11 4,67 (d; 12,5; Ha) 

4,53 (d; 12,5; Hb) 

66,5 4,82 (s; Ha) 

4,23 (s; Hb) 

62,1 4,81 (s; Ha) 

4,34 (s; Hb) 

62,9 

1’ - 170,8 - 171,5 - 171,5 

2’ 2,05 (s) 20,8 2,08 (s) 20,9 2,07 (s) 21,0 

1’’ - 173,1 - 172,9 - 43,3 

2’’ 2,20-2,18 (m) 43,2 2,19-2,17 (m) 43,3 2,27 (d; 7,4) 173,2 

3’’ 2,09-2,02 (m) 25,6 2,10-2,05 (m) 25,7 2,15-2,10 (m) 25,7 

4’’ 0,94 (d; 6,6) 22,4 0,94 (d; 6,6) 22,3 0,97 (d; 6,6) 22,4 

5’’ 0,94 (d; 6,6) 22,4 0,94 (d; 6,6) 22,3 0,97 (d; 6,6) 22,4 

 

5.3.1.1.3 Reação de obtenção da semicarbazona derivada do metabólito 102 

 

 A reação de 102 com cloridrato de semicarbazida e acetato de sódio anidro resultou na 

formação da semicarbazona 102f (34% de rendimento), sendo este produto confirmado por 

espectroscopia de RMN 1H e 13C. No espectro de RMN de 1H (Figura 212) o simpleto em 7,68 

ppm corresponde ao hidrogênio metínico H-3, cujo sinal do carbono aparece em 141,2 ppm (C-

3) no espectro de RMN de 13C (Figura 213). Neste espectro também se verifica o surgimento 

de um sinal em 160,0 ppm, referente ao grupo amida C-1’’’. A ausência deste sinal e dos demais 
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carbonos desidrogenados pode ser observada no espectro de RMN DEPT-135 (Figura 214) 

assim como os demais carbonos presentes na estrutura de 102f.       

 

Figura 212- Espectro de RMN de 1H do derivado 102f em CD3OD a 400 MHz. 

 

 

Figura 213- Espectro de RMN de 13C do derivado 102f em CD3OD a 100 MHz. 

 



253 
 

Figura 214- Espectro de RMN DEPT-135 do derivado 102f em CD3OD a 100 MHz. 

 

 

5.3.1.2 Derivados do metabólito 69 

 

 O metabólito 69 foi submetido às reações de acetilação e mesilação, conforme mostra o 

Esquema 10. 

  

Esquema 10- Reações de derivatização do metabólito 69. 
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5.3.1.2.1 Reação de acetilação do metabólito 69 

 

 Na acetilação de 69 utilizou-se o mesmo procedimento descrito para a acetilar 102 (item 

4.3.1.1; página 77). As análises por espectroscopia de RMN indicam a obtenção de 69a, 34,5% 

de rendimento. No espectro de RMN de 1H (Figura 215), o simpleto em 2,04 ppm (3H) 

corresponde ao sinal dos hidrogênios metílicos H-2’. No espectro de RMN 13C (Figura 216) os 

sinais em 170,0 e 21,1 ppm, referentes ao carbono carbonílico C-1’ e ao carbono metílico C-2’, 

respectivamente, confirmam a inserção do grupo acetil em 69a.  

 

Figura 215- Espectro de RMN de 1H do derivado 69a em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 216- Espectro de RMN de 13C do derivado 69a em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

5.3.1.2.2 Reação de mesilação do metabólito 69 

 

 O iridoide 69 foi submetido a uma reação de mesilação com cloreto de mesila para a 

obtenção de seu derivado (69b), com rendimento de 35,4%, seguindo-se a metodologia 

adaptada de Purushottamachar, Murigi e Njar (2016). A obtenção do produto 69b foi 

confirmada por RMN de 1H e de 13C. Observa-se no espectro de RMN 1H (Figura 217) a 

presença de um simpleto em 2,98 ppm (3H) referente aos hidrogênios metílicos H-13, assim 

como nos espectros de RMN 13C (Figura 218) e DEPT-135 (Figura 219) observa-se um sinal 

em 38,2 ppm atribuído ao carbono metílico C-13 do grupo mesila.  

 

  



256 
 

Figura 217- Espectro de RMN de 1H do derivado 69b em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

Figura 218- Espectro de RMN de 13C do derivado 69b em CDCl3 a 100 MHz. 
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Figura 219- Espectro de RMN DEPT-135 do derivado 69b em CDCl3 a 100 MHz. 

 

   

5.3.1.3 Derivados do metabólito 108 

 

 As reações de acetilação e redução a que foi submetido o metabólito 108 são mostradas 

no Esquema 11. 

 

Esquema 11- Reações de derivatização do metabólito 108. 
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5.3.1.3.1 Reação de acetilação do metabólito 108 

 

 A formação do iridoide acetilado (108a), mediante reação de 108 com anidrido acético 

em piridina anidra, foi confirmada pela análise dos dados espectroscópicos obtidos. A presença 

de um simpleto em 2,09 ppm (3H, H-2’) no espectro de RMN 1H (Figura 220) e dos sinais em 

170,5 (C-1’) e 20,9 ppm (C-2’) no espectro de RMN 13C (Figura 221) e DEPT-135 (Figura 222) 

comprovam a formação do produto esperado, cujo rendimento foi de 14,4%. 

 

Figura 220- Espectro de RMN de 1H do derivado 108a em CDCl3 a 400 MHz. 
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Figura 221- Espectro de RMN de 13C do derivado 108a em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 

Figura 222- Espectro de RMN DEPT-135 do derivado 108a em CDCl3 a 100 MHz. 
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5.3.1.3.2 Reação de redução do metabólito 108 

 

 A reação de redução do composto 108 foi realizada utilizando-se a mesma metodologia 

de redução de 102 (página 77). Analisando-se o espectro de RMN 1H (Figura 223), constatou-

se a presença de sinais em 4,12 (1H, d, J= 12,4 Hz, H-3a), 3,89-3,87 (2H, m, H-1) e 3,85-3,81 

ppm (1H, m, H-3b) que correspondem a grupos metilênicos ligados a hidroxila, confirmando a 

da redução de 108 com a formação do produto esperado 108b com 18,2% de rendimento. Não 

foram obtidos os espetros de RMN de 13C e espectrometria de massas devido à pequena 

quantidade de produto formado. 

 

Figura 223- Espectro de RMN de 1H do derivado 108b em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 

5.3.2 Avaliação do potencial farmacológico dos derivados de V. polystachya 

 

5.3.2.1 Avaliação da atividade de inibição enzimática dos derivados 102a-f, 69a-b e 108a-b 

 

 Os derivados obtidos a partir dos metabólitos 102, 69 e 108 foram avaliados quanto a 

seu potencial de inibição frente a AChE e a POP, com o objetivo de verificar se as modificações 
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estruturais realizadas foram eficientes na promoção ou alteração na atividade de inibição 

enzimática. Os resultados são apresentados na Tabela 29. 

 

Tabela 29- Atividade inibitória dos derivados 102a-f, 69a-b e 108a-b de V. polystachya* frente 

às enzimas AChE e POP. 

Derivados obtidos de 102 
% Inibição AChE 

[150 M] 

% Inibição POP 

[150 M] 
POP IC50 (µM) 

102 15,5 ± 2,6 91,8 ± 1,1 5,3 ± 0,07 

102a + 102b 43,3 ± 2,0 69,6 ± 2,1 124,5 ± 5,9 

102c 34,0 ± 0,9 21,0 ± 3,6 - 

102d 34,8 ± 1,5 33,2 ± 5,1 - 

102e 36,3 ± 1,7 N.A. - 

102f 39,2 ± 1,5 ˂ 10 - 

Derivados obtidos de 69    

69 26,6 ± 2,0 10,3 ± 0,6 - 

69a 29,8 ± 1,6 N.A. - 

69b 20,8 ± 1,1 35,2 ± 4,3 - 

Derivados obtidos de 108    

108 20,5 ± 2,1 16,1 ± 1,7 - 

108a ˂ 10 52,8 ± 1,64 149,8 ± 3,8 

108b N.T. N.T. - 

Eserina (12 µM)** 84,6 ± 1,0 - - 

Ácido Clorogênico (40 µM)** - 86,4 ± 0,09 - 

Z-Prolil-Prolinal** - - 4,9 x 10-3 

* Dados apresentados como média ± EPM. N.A.: Não ativo; N.T.: Não testado. ** Porcentagens calculadas de 

inibição da AChE usando eserina (12 µM) como controle positivo e porcentagens calculadas de inibição da 

POP usando ácido clorogênico (40 µM) e Z-Prolil-Prolinal (IC50) como controles positivos. 

 

 Todos os derivados obtidos de 102 tiveram sua ação inibidora da enzima AChE 

intensificada. Na concentração de 150 µM, o precursor 102 exibiu um percental de inibição de 

15,5%, enquanto que seus derivados apresentaram percentuais entre 34,0 e 43,3%, 

principalmente a mistura isomérica 102a + 102b (43,3% de inibição da AChE), e 102f que 

inibiu a AChE em 39,2%. Os derivados obtidos pela redução de 102 mostraram percentuais de 

inibição entre 30-36,3%, demonstrando que a presença de grupos hidroxila adicionais e/ou o 

aumento de polaridade melhora o desempenho dos derivados no que se refere à inibição da 

AChE quando em comparação com o precursor 102. Os derivados 69a e 69b inibiram a AChE 
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com percentuais de 29,8 e 20,8%, respectivamente. Estes valores não diferem muito do 

percentual demonstrado por seu precursor 69 que a 150 µM inibiu a enzima em 26,6%. O 

derivado 108a não foi ativo frente a AChE (˂ 10%). O resultado de inibição frente a POP obtido 

pela mistura isomérica (102a + 102b; IC50 de 124,5 µM) mostra que a acetilação do oxigênio 

ligado ao C-1 de 102 (IC50 de 5,3 µM) afeta negativamente a IC50 frente a POP. 

  A introdução de um grupo acetil ligado ao oxigênio do C-7 aumentou 

consideravelmente a atividade inibitória 108 (16,1% a 150 µM), uma vez que seu derivado 

acetilado 108a na mesma concentração exibiu um percentual de inibição da POP de 52,8%. O 

grupo mesila inserido na molécula de 69 resultou no derivado 69b, que também demonstrou 

maior capacidade de inibir a POP (35,2%), enquanto 69 não apresentava inibição desta enzima 

(˂ 10%). Os demais derivados obtidos e testados neste trabalho apresentaram potencial de 

inibição da POP mais baixos que seus precursores (102c e 102d) ou não foram ativos (102e e 

69a). 

 

5.3.2.2 Avaliação da atividade antimicrobiana dos derivados 102a-f, 69a-b e 108a-b 

 

 

 Além dos ensaios enzimáticos, os derivados também foram submetidos à avaliação do 

seu potencial antimicrobiano pela determinação da CIM frente a 11 cepas de bactérias Gram-

negativas e Gram-positivas, cujos resultados obtidos são descritos na Tabela 30.
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Tabela 30- CIM (µg/mL) frente às bactérias dos derivados 102a-f, 69a-b e 108a-b de V. polystachya. 
 

Microrganismos e CIM (µg/mL)* 

Derivados obtidos de 102 Gram-positivas Gram-negativas 

 Sa Bc Bs Et  St Ec Ss Pa Bcp Mm Ea 

102 100 100 100 100  100 100 100 100 200 100 100 

102a + 102b N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

102c 100 100 100 200  100 100 100 100 N.T. 100 100 

102d N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

102e 100 100 100 200  100 100 100 100 N.T. 100 100 

102f 100 100 100 200  100 100 100 100 N.T. 100 100 

Derivados obtidos de 69     
 

       

69 100 200 200 100  100 100 100 25 50 100 200 

69a 100 200 100 200  100 100 50 200 N.T. 100 100 

69b 200 100 100 100  100 100 100 200 N.T. 100 100 

Derivados obtidos de 108     
 

       

108 50 200 200 200  50 100 100 25 50 100 50 

108a N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

108b N.T. N.T. N.T. N.T.  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

Cloranfenicol 1,5 1,5 ˂ 1,5 1,5  1,5 12,5 1,5 12,5 ˂ 1,5 3,1 3,1 

Ampicilina 50 100 ˂ 1,5 ˂ 1,5  3,1 25 100 50 100 100 100 

* Amostras testadas em triplicata. Sa- Staphylococcus aureus; Bc- Bacillus cereus; Bs- Bacillus subtilis; Et- Enterococcus spp.; St- Salmonella 

enterica serovar Typhimurium; Ec-  Escherichia coli; Ss- Shigella sonnei; Pa- Pseudomonas aeruginosas; Bcp- Burkholderia cepacia; Mm- 

Morganella morganii; Ea- Enterobacter aerogenes. 
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 Os dados da Tabela 30 mostram que as modificações estruturais não promoveram um 

aumento significativo do potencial antimicrobiano. Os derivados apresentaram CIM entre 50-

200 µg/mL, constatando-se que apenas 69a exibiu uma CIM menor (CIM de 50 µg/mL) que 

seu precursor 69 (CIM de 100 µg/mL) para a cepa S. sonnei. 

 A Tabela 31 mostra os dados obtidos para a atividade antifúngica dos derivados testados, 

onde se observa que os derivados 102c e 102f apresentaram uma CIM de 25 µg/mL, valor 4 

vezes menor que  a CIM de seu precursor 102 (100 µg/mL) para o fungo C. krusei, enquanto 

102e inibiu esta mesma cepa com CIM de 50 µg/mL. Os demais derivadores exibiram CIM 

entre 50-200 µg/mL. Alguns derivados não foram testados devido a pouca quantidade obtida e 

também por um problema ocorrido durante o ensaio, não restando quantidade para repeti-los. 

Os valores de CLM não foram apresentados, pois não foram relevantes. 

   

Tabela 31- CIM (µg/mL) frente aos fungos dos derivados 102a-f, 69a-b e 108a-b de V. 

polystachya. 

Microrganismos e CIM (µg/mL)* 

Derivados obtidos de 102 
 

  Fungos    

  Ca Ck Ct Cg Cn Sc 

102  50 100 100 50 50 100 

102a + 102b  100 100 100 50 50 200 

102c  100 25 100 50 100 N.T. 

102d  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. 

102e  50 50 100 50 100 N.T. 

102f  50 25 50 50 100 N.T. 

Derivados obtidos de  69 
 

      

69  100 50 100 50 100 100 

69a  100 100 100 50 50 100 

69b  100 100 100 50 100 100 

Derivados obtidos 108 
 

      

108  50 50 100 50 100 100 

108a  100 100 100 50 50 100 

108b  50 100 100 50 100 100 

Fluconazol  1,5 3,12 100 1,5 3,12 3,12 

Nistatina  ˂ 1,5 ˂ 1,5 ˂ 1,5 ˂ 1,5 ˂ 1,5 ˂ 1,5 

* Amostras testadas em triplicata. Ca- Candida albicans; Ck- Candida krusei; Ct- Candida tropicalis; 

Cg- Cryptococcus gattii; Cn- Cryptococcus neoformans; Sc- Saccharomyces cerevisiae. 
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5.4 COMPARAÇÃO DO PERFIL CROMATOGRÁFICO ENTRE V. polystachya E V. 

officinalis comercial 

 

 As partes subterrâneas da espécie V. officinalis são utilizadas na medicina tradicional 

como uma alternativa natural para sedativos sintéticos potentes como, por exemplo, os 

benzodiazepinícos, no tratamento de estados nervosos e distúrbios do sono causados por 

ansiedade (PATOCKA; JAKL, 2010). Assim, com o intuito de analisar e comparar a 

composição química do extrato das raízes e rizomas da espécie alvo do presente estudo V. 

polystachya a composição química do extrato de V. officinalis comercial obteve-se através de 

CLAE, o perfil cromatográfico de ambas as espécies, o que possibilitou uma análise 

comparativa qualitativa entre as mesmas. Os extratos e frações de V. officinalis foram 

preparados de acordo com o descrito na parte experimental (item 4.2.3; página 76). 

 De acordo com os cromatogramas da Figura 224 pode-se visualizar que há grande 

semelhança quanto aos componentes majoritários presentes nos extratos das duas espécies de 

Valeriana analisadas. As substâncias com tr de 18,41 min em V.p e tr de 18,57 min em V.o e tr 

de 17,54 min em V.p e tr de 17,40 min em V.o são componentes de ambos os extratos. Além 

disso, verifica-se no E.HEXta V.p a presença de outro pico majoritário em 17,98 min,  também 

está presente no E.HEXta V.o. 
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Figura 224- Cromatogramas de CLAE do E.HEXta de V. polystachya (V.p) e V. officinalis (V.o) 

em: (A) λ= 208 nm; (B) λ= 280 nm; Condição de injeção: Método 2 do Esquema 1. 

 

  

 A Figura 225 dos cromatogramas da F.HEXta V.p mostra a 254 nm quatro substâncias 

principais (tr de 18,45, 17,31, 17,67 e 18,02 min). O restante dos cromatogramas dessa amostra, 

nos outros comprimentos de onda adquiridos não foi mostrado porque simplesmente exibiram 

os mesmos picos com iguais tr, o que demonstra que essa fração é composta basicamente por 4 

substâncias. Com relação a F.HEXta de V.o nota-se um perfil cromatográfico deste diferente 

ao perfil obtido de V.p. 
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Figura 225- Cromatogramas de CLAE da F.HEXta de V. polystachya (V.p) e V. officinalis (V.o) 

em: (A) λ= 254 nm; Condição de injeção: Método 2 do Esquema 1. 

 

 

 A Figura 226 dos cromatogramas da F.HEXqt de V.p e V.o mostra perfis claramente 

diferentes entre as espécies. No cromatograma da F.HEXqt de V.p a 254 nm observa-se na 

região ente 17,0 e 20,0 min, 5 picos com intensidades variadas, além de um pico mais polar em 

1,60 min e outro em 20,20 min. Já no cromatograma da F.HEXqt de V.o a 254 nm é possível 

visualizar apenas dois picos, sendo um pico de base alargada com tr de 17,90 min, que não 

corresponde aos picos do cromatograma de V.p e outro em 7,75 min. Na região entre 1,60 e 

1,95 min de todos os cromatogramas apresentados, aparecem alguns picos que podem 

corresponder à compostos comuns às duas espécies.  
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Figura 226- Cromatogramas de CLAE da F.HEXqt de V. polystachya (V.p) e V. officinalis (V.o) 

em: (A) λ= 254 nm; (B) λ= 280 nm; Condição de injeção: Método 2 do Esquema 1. 

 

 

 A Figura 227 mostra os cromatogramas da F.AcOEtqt das duas espécies, através do qual 

pode-se observar que a composição das frações é bastante semelhante. As variações observadas 

dizem respeito principalmente à intensidade de absorção dos componentes nos comprimentos 

de onda utilizados. Os principais picos visualizados tanto em V.p quanto em V.o ocorrem nos 

seguintes tr (min): 1,77; 4,03;14,24; 14,97 (= 15,10); 29,25; 30,79 e 31,07. A principal diferença 

entre as frações analisadas é observada quanto ao componente com tr 11,93 min (λ= 254 e 280 

nm) que esta está presente apenas em V.p. 

 Os cromatogramas de CLAE da F.AcOEtta de V. polystachya (V.p) e V. officinalis (V.o) 

(Figura 228) apresentam diferentes perfis cromatográficos, entretanto, a substância majoritária 

de V.o com tr 14,68 min (λ= 280 nm) está presente também em V.p (280 e 325 nm), assim como 

o pico em 1,73 min comum as duas espécies. O perfil cromatográfico de V.p apresenta uma 

variedade de metabólitos, sendo que os principais podem ser observados a 254 (tr= 1,73; 3,80; 

4,05; 11,88 e 13,87 min), 280 (tr= 3,08 e 4,05 min) e 325 nm (tr= 14,69; 15,38; 27,67; 28,34 e 

28,70 min). Os outros cromatogramas de V.o referentes aos demais comprimentos de onda 

analisados não foram mostrados por serem praticamente iguais ao de 280 nm mostrado na 

Figura 228. 
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Figura 227- Cromatogramas de CLAE da F.AcOEtqt de V. polystachya (V.p) e V. officinalis 

(V.o) em: (A) λ= 254 nm; (B) λ= 280 nm; (C) λ= 325 nm; Condição de injeção: Método 1 do 

Esquema 1. 
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Figura 228- Cromatogramas de CLAE da F.AcOEtta de V. polystachya (V.p) e V. officinalis 

(V.o) em: (A) λ= 254 nm; (B) λ= 325 nm; (C) λ= 280 nm; Condição de injeção: Método 1 do 

Esquema 1. 

 

 

 Os cromatogramas das frações F.Aqqt de V.p e V.o da Figura 229 revelam um 

componente majoritário a tr de 14,85 min na F.Aqqt de V.o (280 e 325 nm), estando este 

metabólito presente também na fração F.Aqqt de V.p. A espécie V.p apresenta ainda, outros 

picos com tr entre 1,77 min e 30,60 min. 
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Figura 229- Cromatogramas de CLAE da F.Aqqt de V. polystachya (V.p) e V. officinalis (V.o) 

em: (A) λ= 254 nm; (B) λ= 280 nm; (C) λ= 325 nm; Condição de injeção: Método 1 do Esquema 

1. 
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 A Figura 230, referente aos cromatogramas das F.Aqta de V.p e V.o, possibilita a 

visualização de um componente majoritário em V.o a 280 e 325 nm, com tr de 14,82 min. Em 

V.p podem ser observados nesta fração, cinco constituintes principais com tr de 1,77, 4,04, 

14,13, 14,97 e 15,92 min. 

 

Figura 230- Cromatogramas de CLAE da F.Aqta de V. polystachya (V.p) e V. officinalis (V.o) 

em: (A) λ= 254 nm; (B) λ= 280 nm; (C) λ= 325 nm; Condição de injeção: Método 1 do Esquema 

1. 
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 A partir dos cromatogramas mostrados anteriormente, pode ser estabelecido ainda 

comparação entre as frações de V. polystachya. Com relação às frações F.AcOEt (ta e qt), as 

duas apresentaram um perfil cromatográfico semelhante, sendo as principais diferenças, dois 

compostos que aparecem apenas na F.AcOEtqt, cujos tr correspondem a 31,07 e 23,93 min. 

Quanto às frações aquosas (F.Aqta e F.Aqqt), o perfil cromatográfico dessas amostras foram 

idênticos, o que demonstra a predominância desses metabólitos 
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6 CONCLUSÃO  

 
 De acordo com os resultados obtidos no estudo fitoquímico e farmacológico de E. crista-

galli pode-se concluir que: 

 

 - a espécie é bioprodutora de alcaloides com núcleo característico, sendo isolados e 

identificados neste trabalho os alcaloides eritrínicos diênicos eritarbina (1), erisotrina (15), 

erisotramidina (2), erisotrina N-óxido (6) e, os alcaloides alquênicos eritratidina (29) e 

eritratidina N-óxido (99), este último inédito na literatura;  

 - no ensaio de atividade antimicrobiana para bactérias, a cepa P. aeruginosas foi inibida 

tanto pelo E.MeOH como pela FEB e FAB (CIM de 31,2 µg/mL).  A FEB também foi ativa 

para S. sonnei (MIC de 62,5 µg/mL). Com relação aos metabólitos isolados, os resultados 

melhores foram demonstrados por 15 e 29 com CIMs de 50 µg/mL frente a várias cepas 

testadas. Para os fungos, constatou-se que a espécie E. crista-galli possui uma ação 

fungiostática mais pronunciada, principalmente frente a cepa C. krusei que foi sensível tanto ao 

E.MeOH (CIM de 31,2 µg/mL) quanto aos alcaloides 1 (CIM de 25 µg/mL), 29 (CIM de 

µg/mL) e principalmente 15 (CIM de 12,5 µg/mL); 

 - avaliação do potencial inibidor frente às enzimas AChE e POP da espécie em questão, 

mostra uma excelente atividade de inibição da POP, na concentração de 200 µg/mL do E.MeOH 

(93,2 %) e suas frações FEB (80,8%) e FAB (89,5%). Dos seis alcaloides isolados, dois foram 

IPOP, 15 com IC50 de 89,5 µM e 99 com 50,6% a 150 µM, ressaltando-se que 15 foi isolado de 

ambas frações, porém em maior quantidade da FEB, enquanto que 99 foi obtido apenas da FAB, 

assim sugere-se que o efeito demonstrado pela FEB seja devido a presença do metabólito 15 e 

da FAB seja possivelmente, consequência do sinergismo dessas substâncias (15 e 99). Para a 

AChE não foram encontrados bons inibidores; 

 - no geral conclui-se que as principais atividades (inibição enzimática e antimicrobiana) 

constatadas da espécie E. crista-galli provém dos alcaloides 15 e 99, que apresentaram ação 

inibidora frente à POP e 15 foi ativo frente a cepa fúngica C. krusei. Este estudo resultou na 

publicação de um artigo na revista Medicinal Chemistry. 

 

 Os resultados do estudo fitoquímico e farmacológico de V. polystachya mostram que:  

 

 - a espécie é constituída por uma variedade de metabólitos secundários. A caracterização 

fitoquímica resultou no isolamento de 18 metabólitos secundários de classes variadas, como 
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três fitoesteróis: β-sitostenona (100), 6β-hidroxisitostenona (106) e β-sitosterol (101), um 

triterpeno pentacíclico: ácido ursólico (103), onze iridoides: valtrato (77), IVHD-valtrato (40), 

valeriotriato B (105), IIHD-acevaltrato (104), (1R,3R,5S,7S,8S,9S)-3,8-epoxi-7-hidroxi-1-

metoxi-Δ4,11-diironepetano (69), 8,9-dideidro-7-hidroxi-dolichodial (108), polistachina A 

(109), isovilosol (111), homobaldrinal (50), baldrinal (49) e valtral D (102), um 

fenilpropanoide: aldeído ferúlico (107), uma lignana: 8-hidroxipinoresinol (110) e um derivado 

de 4-pirona: ω-hidroximaltol (112). Com excessão do metabólito 77, todos os outros compostos 

isolados neste trabalho de V. polystachya estão sendo descritos pela primeira vez na espécie. 77 

é um valepotriato do tipo dieno, enquanto que 40 e 104 são valepotriatos monoênicos e, 105 

pertence à subclasse dos valtrato-hidrinas. Os compostos 106, 112 e 111 não haviam sido 

isolados anteriormente no gênero Valeriana, assim como os metabólitos 104, 109 e 102 foram 

isolados e identificados pela primeira vez na literatura, este último um produto de decomposição 

dos valepotriatos que até o momento era desconhecido. 50, 49, 102 e 108 são produtos da 

degradação de valepotriatos;  

 - os resultados de inibição enzimática frente à POP demonstram um alto potencial de 

inibição por parte desta planta. Os três extratos obtidos das raízes foram ativos na concentração 

de 200 µg/mL, principalmente o E.HEXta (91,3%) e o E.EtOHqt (84,8%). Além desses, a 

F.AcOEtqt também foi muito ativa com um percentual de 81,2%. Dos metabólitos isolados do 

E.HEXta, três IPOP foram encontrados: 102 (IC50 5,3 µM), 77 (IC50 7,9 µM) e 49 (IC50 175,3 

µM). Estes dados mostram que a degradação dos valepotriatos proporciona estruturas que 

podem ter excelentes atividades biológicas como se observou neste caso frente à POP, onde o 

102, produto de degradação de 77 apresentou melhor potencial inibidor que seu precursor. Na 

F.AcOEtqt não foram encontrados metabólitos IPOP. No que tange a AChE, observa-se um 

potencial inibitório baixo. O maior potencial de inibição constatado foi na F.Aqqt (33,1%), 

enquanto que os demais extratos e frações apresentaram valores abaixo de 25%. Nos 

metabólitos isolados, 106, 40 e 49 foram mais inibidores que seu extrato (E.HEXta) com 

percentuais de 53,8, 38,4 e 37,3%, respectivamente;  

 - na atividade antimicrobiana frente às bactérias testadas, a cepa mais sensível frente aos 

extratos e frações foi Enterococcus spp. que foi inibida (com CIM de 31,2 µg/mL) pelos 

extratos E.HEXta e E.EtOHqt e pelas frações F.HEXta, F.AcOEtta e F.HEXqt. O E.HEXta 

também foi ativo para outras cepas com CIMs de 31,2 e 62,5 µg/mL. Os compostos isolados 

com atividade antibacteriana mais pronunciada foram o 49 frente P. aeruginosas (CIM de 12,5 

µg/mL) e 103 que foi muito ativo frente à B. subtilis, S. aureus e Enterococcus spp., com CIM 

de 6,2, 12,5 e 12,5 µg/mL, respectivamente. Outros compostos apresentaram uma ação menos 
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pronunciada frente às cepas Gram-negativas, com CIMs de 25 e 50 µg/mL. No ensaio frente 

aos fungos os metabólitos isolados demonstraram efeitos antifúngicos com resultados bastante 

expressivos frente à cepa C. krusei 100 e 106 com CIMs de ˂ 1,5 µg/mL e 49 com CIM de 12,5 

µg/mL. Outros compostos ainda demonstraram CIMs de 25 e 50 µg/mL frente a algumas cepas 

testadas; 

 - os compostos 102, 69 e 108 foram isolados em maior quantidade, sendo submetidos à 

reações de modificação estrutural. As reações resultaram na obtenção de dez novos derivados: 

102a + 102b, 102c, 102d, 102e, 102f, 69a, 69b, 108a e 108b. Estes, foram avaliados frente às 

enzimas AChE e POP e microrganismos patogênicos. Os melhores resultados apresentados 

frente à AChE foram dos derivados obtidos a partir do metabólito 102, que exibiram uma 

atividade inibitória maior que seu precursor, enquanto que uma maior inibição da enzima POP 

foi demonstrada pelos compostos derivados 69b e 108a. Quanto ao potencial antimicrobiano, 

todos os derivados apresentaram uma CIM maior que seus precursores; 

 - a comparação por perfil cromatográfico de CLAE realizado entre V. polystachya e V. 

officinalis mostrou uma grande semelhança as duas espécies, principalmente entre: E.HEXta, 

F.AcOEtqt, F.AcOEtta , F.Aqta e F.Aqqt. Já as frações F.HEXta apresentaram-se pouco 

semelhantes e as F.HEXqt diferentes; 

 - de um forma geral a espécie V. polystachya mostrou-se grande produtora de 

metabólitos secundários de diferentes classes químicas e com relevante potencial 

farmacológico de inibição das enzimas AChE e POP, sendo isolado dois fortes IPOP 

(compostos 102 e 77) e um IAChE moderado (composto 106) e também alguns compostos 

significativas ação antimicrobiana (metabólito 49 e  103) e antifúngica (100 e 106). Os 

resultados de atividade de inibição enzimática em conjunto com o estudo fitoquímico de V. 

polystachya resultaram em um segundo trabalho para publicação, submetido para a 

Phytochemistry. 

 

 Perspectivas: 

 

 - Isolar os metabólitos constituintes da F.HEXta que apresentou um percentual de 

inibição de 76,3% frente à enzima POP e testá-los com a finalidade de encontrar IPOP; 

 - Os metabólitos obtidos em maior quantidade que apresentaram bons resultados 

antifúngicos serão submetidos a testes de atividade antimicobacteriana com alguns 

microrganismos patogênicos envolvidos em diversos processos infecciosos; 
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 - Refazer em maior escala as reações de obtenção de derivados para a realização de 

novos testes de atividade biológica; 

 - Realizar novas modificações estruturais, tanto nos metabólitos isolados (102, 69 e 108) 

como em alguns de seus derivados obtidos (por exemplo, 69b). 
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ANEXO A- Dados cristalográficos e refinamento para o composto valtral D (102) 
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ANEXO B- Dados cristalográficos e refinamento para o composto ω-hidroximaltol (112) 

 


