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How can you buy or sell the sky, the warmth of 

the land? The idea is strange to us. If we do not 

own the freshness of the air and sparkle of the 

water, how can you buy them? 

[Part of Letter from Chief Seattle to President 

Franklin Pierce in 1854]    
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RESUMO  

(Teixeira, A.F.) Metabólitos Secundários de Frutos da Virola molissima (Poepp. 

ex A. DC.) Warb.: Neolignanas e Atividade Antifúngica (156p) Tese de Doutorado 

 

Programa de Pós-Graduação em Química (Química Orgânica). Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

O uso de plantas na cura de enfermidades tem sido objeto de muitos estudos 

e desde épocas remotas está ligado ao desenvolvimento cultural de civilizações. 

Estudos anteriores em espécies de Myristicaceae descrevem a ocorrência da 

classe de lignóides como principal metabólito secundário. Variedades de estruturas 

químicas e de atividades biológicas são atribuídas aos lignóides. Estes metabólitos 

encontram-se acumulados em todas as partes da planta, principalmente nos frutos, 

onde os compostos predominantes são neolignanas.  

O presente trabalho foi realizado com Virola molissima que se encontra 

dispersa na Reserva Adolpho Ducke, situada nas proximidades de Manaus-AM. Os 

frutos foram coletados durante o mês de novembro, estação de seca na região. Não 

existe registro de estudo fitoquímico desta espécie. 

A partir de extratos de pericarpos, arilos, tegumentos e amêndoas dos frutos 

da Virola molissima foram isoladas por fracionamento cromatográfico as neolignanas 

tetrahidrofurânica, ariltetralônica e diarilbutânica. As neolignanas isoladas foram 

identificadas por comparação de seus dados de Ressonância Magnética Nuclear de 

Hidrogênio e de Carbono Treze, com aqueles descritos na literatura.  
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A atividade antifúngica da neolignana ariltetralônica, pura ou em mistura, foi 

testada contra basidiomicetos Pycnoporus sanguineus, Trametes  villosa e Lenzites 

trabeas. Estes fungos são xilófagos e causam o apodrecimento da madeira.      

Palavras chave: neolignanas, atividade antifúngica, Virola molissima, Pycnoporus 

sanguineus, Trametes  villosa e Lenzites trabeas                 
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ABSTRACT  

Teixeira, A.F.) Secondary Metabolites from Virola molissima (Poepp. ex A. DC.) 

Warb. Fruits: Neolignans and Antifungal Activity (156p). DSc Thesis 

 
Graduate 

Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

The use of plants in the treatment of diseases has been object of many 

studies, and since remote ages, the issue is linked to the cultural development of 

civilizations. 

Previous studies on Myristicaceous species described the occurrence of 

lignoids as its main secondary metabolites, which are known by varieties of chemical 

structures and biological activities. These lignoids are accumulated in all parts of the 

plant, mainly in the fruits, where the major constituent are neolignans.  

Present work was carried out on Virola molissima dispersed in Adolpho Ducke 

Reserve, located around Manaus, Amazon State, Brazil. Its fruits were collected 

during November, a month of dry season in this region. This species has not been 

phytochemically studied. 

Tetrahydrofuran, aryltetralone and dibenzylbutane neolignans were isolated 

from the extracts of pericarps, arils, seed coats and seeds of V. molissima fruits, by 

chromatographic fractionations. The structures of the isolated neolignans were 

elucidated through a comparison between Nuclear Magnetic Resonance of 1Hidrogen 

and 13Carbon data, and those described in the literature.  

The antifungal activity of the aryltetralone neolignan, pure or in mixture, was 

assayed against basidiomycetes Pycnoporus sanguineus, Trametes  villosa and 

Lenzites trabeas. These fungi are xylophagus and they cause the decay of the wood.  
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1. INTRODUÇÃO   

1.1. O Homem e a Biodiversidade  

A biodiversidade brasileira, uma das mais ricas do mundo abriga cerca de 

13,6% de todas as espécies vivas do planeta segundo estimativas mais recentes. 

Nela encontram-se várias espécies de plantas ainda desconhecidas e que precisam 

ser classificadas quanto a sua taxonomia biológica, com o objetivo de mostrar as 

inter-relações filogenéticas dos agrupamentos biológicos. As florestas da região 

amazônica concentram grande variedade de formas de vida do planeta, sendo que 

apenas 30% são conhecidas da ciência, particularmente quanto às suas 

propriedades biomedicinais (BIODIVERSIDADE MUSEU GOELDI, 2007).  

A presença do homem pré-colombiano, segundo teoria mais aceita, remonta 

cerca de 11.500 anos (PROUS, 1989), vindo através do estreito de Bering, 

espalhando-se por toda América. Estudos mais recentes apontam para idades mais 

remotas. É importante observar a convivência salutar desse homem pré-colombiano 

com a natureza, sem agredi-la ou interferir no seu ecossistema. De forma empírica 

dela subtraiu o seu sustento e a cura de doenças próprias de uma região ímpar na 

terra. 

O respeito e a conservação do meio ambiente caracterizaram e ainda 

caracterizam o modo de vida dos povos da selva amazônica, somente recentemente 

visto como um patrimônio cultural a ser estudado e mantido, por sua diversidade de 

informações etnobotâncias e etnofarmacológicas e demais características étnicas e 

culturais.  
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A biodiversidade está relacionada com a diversidade dos seres vivos; plantas, 

animais, microorganismos e do ecossistema que é representado pela diversidade 

genética, diversidade de espécies e diversidade de habitats.  

A biotecnologia em relação à saúde compreende qualquer exploração 

tecnológica da biodiversidade para resolver problemas de saúde do homem. 

Qualquer que seja o projeto de identificação, exploração e avaliação da 

biodiversidade, deve ser considerado o método científico e os procedimentos 

biotecnológicos especiais, particularmente aqueles relacionados com a biologia 

celular a molecular, bioquímica, fitoquímica, fitofarmacologia, taxonomia clássica e 

bioquímica, micologia, bacteriologia, botânica, fisiologia de plantas e etnobotânica 

(GARCIA, 1995).   

O ser humano necessita manter este acervo natural para sua sobrevivência, 

desfrutando de forma racional os benefícios que a natureza lhe oferece, numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável. A retirada seletiva de material biológico 

e a matança de animais podem provocar um desequilíbrio ecológico, levando a 

extinção algumas espécies tanto de vegetais como de animal, colocando em risco a 

própria raça humana.   

1.2. O Homem e o Uso de Plantas Medicinais.  

Para sua sobrevivência, o homem se cerca de qualquer meio que possa 

contribuir para seu bem estar e cura de suas enfermidades. Diversas culturas se 

valeram das plantas medicinais, sendo esta a principal, ou mesmo a única matéria 

prima para elaboração de medicamentos (ODY, 1993). 
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O uso de plantas medicinais no tratamento de enfermidades é conhecido pelo 

homem desde a mais remota Antigüidade. O país com maior tradição no uso de 

ervas é a China, onde o lendário imperador Shen Nultg relata em seu Cânone das 

Ervas , 252 plantas das quais muitas estão em uso nos dias atuais. No século VII, o 

governo da dinastia Tang revisou o Cânone de Ervas , imprimiu e distribuiu para o 

povo. Em 1578, Li Shizhen publicou seu "Compêndio de Matéria Médica", onde 

listou 1.800 substâncias medicinais e 11.000 receitas de ervas medicinais.

  

No Oriente Médio, foram encontradas placas de barro de 3.000 A.C. que 

registram as  importações de ervas para a Babilônia. A Farmacopéia da Babilônia 

abrangia 1.400 plantas. 

O primeiro médico egípcio com importância foi Imhotep (2.980 a 2.900 A.C.) 

que utilizava ervas medicinais em seus preparados. Os egípcios desenvolveram 

técnicas avançadas de embalsamento em seus mortos, pois acreditavam que eles 

teriam vida eterna e para isto teriam que estar devidamente conservados. 

Um dos documentos mais antigos que se têm conhecimento sobre a medicina 

egípcia são os Papiros de Ebers, datando de 1.550 A.C. Considerado como a mais 

antiga farmacopéia, hoje encontra-se em exibição no Museu da Universidade de 

Leipzig. Nele constam 125 plantas e 811 receitas. Entre as plantas popularmente 

citadas incluem-se tomilho, sene, junípero, incenso, e cominhos com indicação para 

a digestão, raiz de romãzeira e meimendro utilizadas contra parasitas, áloe, cedros, 

alho, cebola, açafrão, melancia, papiro, e hortelã pimenta (ALZUGARAY e 

ALZUGARAY, 1983). 

Na mesma época, médicos indianos desenvolviam avançadas técnicas 

cirúrgicas e usavam centenas de ervas nos seus tratamentos médicos. Segundo os 

hindus as ervas eram as filhas prediletas dos deuses". 
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Na idade média e no Renascimento, o culto de feitiçarias e magias com ervas 

medicinais aumentou e estava ligada diretamente ao consumo do estramônio, da 

beladona e da meimendro (Hyoscyamus niger L., Solanaceae). Essas drogas 

apresentam princípios ativos que provocam efeitos alucinógenos, que é 

caracterizado pelo estado de embriagues e sono profundo, seguido de amnésia 

(HOSTETTMAN et al., 2003). 

Na Europa o progresso foi dificultado pela ação da Igreja, que não estimulava 

o desenvolvimento e a aprendizagem científica, e encarava as doenças como sendo 

um castigo divino. A medicina ficou restrita a poucas pessoas, em geral os monges 

nos mosteiros e a algumas mulheres de aldeias remotas. Como conseqüência 

muitas receitas com ervas medicinais foram esquecidas.   

No século XV o físico Paracelso através de suas pesquisas e observações 

deu uma grande contribuição na descoberta de drogas com atividade farmacológica 

a partir de extratos vegetais. 

 Na idade moderna com o progresso industrial houve um declínio no uso de 

ervas medicinais em decorrência da descoberta e da síntese de novos 

medicamentos. 

Em 1809 surgem os primeiros trabalhos sobre os efeitos tóxicos de espécies 

de Strychnos (CAMARGO, 2003). Nesse século várias substâncias bioativas foram 

isoladas, como a narcotina, morfina, estriquinina, quinina e cafeína. Da planta 

Papaver somniferum foram isoladas a codeína e a papaverina. Da planta Ephedra 

sinica foi isolada a efedrina, usada até hoje como potente agente bronco-dilatador 

(CECHINEL FILHO e YUNES, 2001) 

Retomado no início do século XX, as pesquisas voltadas para as ervas 

medicinais, levou a descoberta de novas drogas e ao desenvolvimento de processos 



  
26

 
de síntese de compostos orgânicos contribuindo para o desenvolvimento de diversos 

medicamentos. Entretanto, os efeitos colaterais, somados aos altos valores dos 

medicamentos sintéticos, promoveram a busca por novas drogas e o interesse por 

compostos fitoterápicos como uma alternativa no tratamento das enfermidades 

(VOLAK e STODOLA, 1990). 

O número de espécies conhecidas e utilizadas como medicamento ainda é 

muito pequeno e a devastação causada pelo homem, em especial nos séculos XIX e 

XX provocou movimentos importantes visando uma política de preservação do meio 

ambiente, com receio da perda de espécies raras (GOTTLIEB e KAPLAN, 1990). 

Desse modo houve um incentivo às pesquisas de levantamentos florísticos e de 

triagens químicas das espécies nativas. 

No Brasil, menos de 1% dessas espécies medicinais nos diferentes 

ecossistemas foram quimicamente estudadas (VIEIRA, 1993). Os estudos científicos 

para o uso de espécies de plantas medicinais, só teve efetivamente grande avanço 

na década de 70 no século passado. Por sua complexidade, envolve profissionais 

especializados em diferentes áreas do saber (DI STASI, 1995). 

Particularmente, em nosso país, mais especificamente na Amazônia, a cura 

de enfermidades era mediada por pajés, curandeiros e feiticeiros que se utilizava de 

ritos sagrados, não raramente usando recursos religiosos e de magia numa clara 

utilização do fator psicológico, aliados as porções milagrosas que eram frutos de 

experiências seculares com plantas medicinais. 

Com o avanço nas pesquisas de drogas com fins medicinais foi necessário 

fazer uma separação e classificação das áreas da ciência para os estudos com 

plantas. Sydler em 1915 propôs o termo Farmacognosia, que designava o estudo de 

drogas e de medicamentos de origem natural, principalmente os de origem vegetal. 
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Uma das áreas de interesse é a farmacoquímica que estuda a origem, a síntese e as 

formas de extração de compostos. 

Nos últimos anos, tem sido dada maior importância aos metabólitos 

secundários dos vegetais, por atuarem como polinizadores ou representar uma 

defesa química natural contra o estresse ambiental e por serem responsáveis pelos 

efeitos medicinais ou tóxicos das plantas (BALADRIN et al., 1985; DI STASI, 1995).   

1.3. O Homem e o Uso da Madeira   

O homem aprendeu a trabalhar com a madeira para construir uma série de 

utensílios práticos e econômicos, muitos dos quais em uso até hoje, por 

apresentarem propriedades que outros materiais sintéticos não possuem. 

Como a madeira é sensível a intempéries e ataques externos de organismos 

vivos, buscou-se desde cedo, utilizar produtos que prolongassem a vida útil dos 

utensílios. Os gregos usavam o alcatrão, ceras ou chapas de chumbos nas 

embarcações e os Fenícios e Cartagineses já utilizavam o piche há 3.500 anos. Nas 

civilizações antigas da China, Egito, Grécia e Itália era comum o uso de óleos 

vegetais, minerais e animais para proteção de madeiras de sarcófagos (Figura 1).       
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Figura 1. Sarcófago de madeira egípcio.  

A madeira, pela própria estrutura e constituição química, sofre o ataque de 

vários organismos deterioradores e dentre os organismos, encontram-se os fungos e 

os cupins (HUNT e GARRAT, 1967; CAVALCANTE, 1982; CARBALLEIRA LOPES e 

MILANO, 1986).  

A resistência à deterioração da madeira pode estar associada à presença de 

substâncias presentes no lenho, como taninos e outras substâncias fenólicas 

complexas, que são tóxicas a fungos xilófagos (HUNT e GARRAT, 1967; LELLES e 

RESENDE, 1986; OLIVEIRA, 1986). 

Em algumas espécies de madeiras existe uma diferença quanto à resistência 

natural ao ataque de microorganismos entre a madeira do cerne e a madeira 

externa. Essas diferenças nas espécies ocorrem na madeira proveniente da porção 

interna do cerne, que é formada quando a planta ainda é jovem, sendo menos 

resistente a decomposição que a madeira proveniente do cerne externo, região 

fronteiriça com o alburno, formada pela planta mais velha. 
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Nem todas as espécies apresentam esse padrão de variação. Algumas são 

mais duráveis na região próxima a medula e tão resistente quanto à região externa 

do cerne, enquanto a madeira de alburno é suscetível à deterioração biológica 

(FINDLAY, 1985). A diminuição da resistência natural da região do cerne em direção 

à medula parece estar relacionada à gradual conversão dos extrativos tóxicos em 

compostos de menor toxidez, à medida que a árvore envelhece (SCHEFFER, 1973; 

OLIVEIRA, 1986). 

Na região Amazônica, por sua abundância, é comum o uso da madeira pelos 

caboclos, para as construções de barcos, moradias e outros utensílios domésticos. 

Pela variedade de madeiras com valor comercial e potencial madeireiro, a 

retirada desenfreada provoca o desequilíbrio do ecossistema amazônico, 

necessitando de um monitoramento rigoroso dessa exploração para que seja 

realizada de forma sustentável para não comprometer os demais recursos naturais.   

1.3.1. As Ligninas  

As ligninas são um dos principais componentes da madeira que tem a função 

biológica de sustentação e proteção do tecido vegetal contra oxidação e ação dos 

microorganismos (WOLFGANG e GLASSER, 1989). 

São os polímeros orgânicos mais abundantes no mundo vegetal, 

representando cerca de 30% dos carbonos da biosfera (FENGEL e WEGENER, 

1984) e são formadas exclusivamente na parede celular, sendo a única fibra não 

polissacarídica que se conhece. Desempenham papel importante no transporte 

interno de água, nutrientes e metabólitos, proporcionando rigidez à parede celular, 



  
30

 
atuando como ponte de união entre as células da madeira, criando um material mais 

resistente aos impactos. Por isso os tecidos lignificados resistem ao ataque dos 

microorganismos, impedindo a penetração das enzimas destruidoras da parede 

celular. Estão presentes em muitas espécies vegetais e nem sempre possuem a 

mesma estrutura química.  

As ligninas são substâncias de estruturas complexas, macromoléculas, 

polímeros de unidade básica C6 

 

C3 de elevado peso molecular que resulta da união 

de vários ácidos e álcoois fenilpropílicos (cumárico, coniferílico e sinapílico), p-

hidroxifenil-propano, guaiacilpropano e siringilpropano. 

As ligninas que derivam da combinação dos álcoois coniferílico e iso-

coumárico, apresentam estruturas moleculares mais complexas do que se as 

mesmas fossem constituídas da combinação dos precursores álcoois coniferílicos e 

sinapílicos (FORS e FREMER, 1983). Isto pode decorrer de um aumento do número 

de ligações intermonoméricas importante na formação das ligninas (ABREU, 1994; 

HIGUCHI et al., 1977). 

A biodiversidade vegetal oferece um caminho aberto às novas investigações 

sobre a elucidação de um modelo estrutural da rota biossintética para a formação 

das ligninas e de agentes controladores deste processo.   

1.3.2. A Conservação da Madeira e o Meio Ambiente  

A grande preocupação hoje na indústria madeireira é a conservação da 

madeira para manter uma boa qualidade. Para isso ela necessita de tratamento para 
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preservação ao ataque por cupins e fungos que naturalmente encontram um habitat 

favorável ao seu desenvolvimento com a umidade e calor da região amazônica. 

Com a crescente preocupação mundial, há necessidade de novos produtos 

que não causem danos ao meio ambiente e ao homem, mantendo o equilíbrio 

ecológico. Produtos como agentes de proteção da madeira com menos impacto 

ambiental vêm sendo desenvolvido. Embora os produtos utilizados hoje no combate 

ao ataques por fungos recebam certificados, são ainda desconhecidos os efeitos 

adversos que podem causar ao meio ambiente. 

Várias alternativas no uso de preservantes de madeiras são utilizadas, 

entretanto, a preservação química é a que oferece maior eficácia no combate ao 

ataque de organismos que utilizam a madeira como fonte de alimentos. 

Os principais preservantes utilizados para evitar a degradação biológica da 

madeira são: os creosotos, o CCA (arsenato de cobre cromado) e o CCB (borato de 

cobre cromado), ambos hidrossolúveis. Os ingredientes ativos do preservante CCA 

são o CrO3, CuO e o As2O5. Com o uso mais intenso, o percentual desses 

ingredientes foi alterado, resultando em três formulações básicas atualmente 

disponíveis no mercado: o tipo A, B e o C (LEPAGE, 1989). Segundo Lepage cerca 

de 80% de toda madeira tratada no mundo é impregnada com o produto CCB ou os 

sais de Wolman que tem como ingridientes ativos o CrO3, o CuO e o B2O5. 

Pesquisas com substâncias extraídas das plantas e substâncias inibidoras da 

ação enzimática aos agentes xilófagos vêm sendo utilizadas como alternativa no 

tratamento de preservação da madeira. (BRAND et al., 2006; FINDLAY, 1985). Além 

disso, as metodologias de bioensaios para novos produtos biocidas procuram reduzir 

o tempo de ensaios e custos da análise sem comprometer a qualidade dos 

resultados. 
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1.4. O Gênero Virola  

O nome do gênero Virola teve origem popular da espécie-tipo usada pelos 

índios Sinemari da Guiana Francesa (Figura 2). Na flora brasileira recebe a 

denominação indígena de hiboucouhu . Faz parte da família das Myristicaceae e 

dos cinco gêneros descritos para a essa família, é o que apresenta a maior 

dispersão e número de espécies, com ocorrências na Guatemala, Antilhas, Bolívia, 

Brasil, Colômbia e Equador (RODRIGUES, 1980).             

Figura 2. Copa da árvore do gênero Virola     
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1.4.1. Características e Distribuição Geográfica  

No Brasil existem cerca de trinta e cinco (35) espécies de Virola distribuídas 

na floresta neo-tropical, principalmente no Acre, Rondônia e Amazonas, (Rio Uatuma 

e Balbina), com árvores de aproximadamente 30 m de altura.  

Apresentam nomes populares de acordo com a região: árvore da cera, 

bicuíba vermelha, ucuúba da terra firme ou ucuúba da folha larga e na região 

amazônica é conhecida como pindaíba-roxa (RODRIGUES, 1980). 

A sua dispersão é feita por aves e macacos que se alimentam dos frutos ou 

parte deles.   

1.4.2. Importância Econômica do Gênero Virola  

O grande interesse deste gênero se dá tanto por seu valor econômico, 

principalmente no aproveitamento da madeira de várias espécies como a Virola 

oleifera (Schott) A.C. Sm., Virola sebifera (Aublet), Virola  bicuhyba (Schott ex. 

Sprenger) Warb e Virola subssessilis ( Benth) e a Virola surinamensis (Roll.). Esta 

última é a terceira espécie mais exportada para o mercado internacional de madeiras 

tropicais (ANGELO et al, 2001), devido a abundância de espécies encontradas na 

Amazônia (Figura 3).  

A principal característica da madeira obtida da Virola surinamensis (Roll.) é a 

baixa densidade, em torno de 0,5 g/cm3. Seu cerne varia do bege claro ao castanho 

escuro, sem gosto e sem cheiro distinto (OLIVEIRA et al, 1972). Utilizada em larga 

escala na fabricação de compensados, na estrutura interna de móveis, na 
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construção naval, esteios, miolo de portas, rodapés, tabuas, canoas, molduras, 

fabricação de papel, embalagens, artigos de esportes, brinquedos, lápis, palitos, 

bobinas e carretéis, entre outros utensílios. Apresenta, ainda, elevado valor nas 

confeitarias com a obtenção da trilaurina, um triglicerídeo de especial poder nutritivo.  

A manteiga extraída de Virola sebifera (Aublet), é de aparência escura, sendo 

usada na fabricação de velas. A chama produzida é bastante luminosa e a fumaça é 

de cheiro agradável (RODRIGUES, 1980).            

Figura 3. Folhas, frutos e flores de Virola surinamensis   

1.4.3. A Espécie Virola molissima   

A espécie Virola molissima (Poepp. ex A.DC.) (RODRIGUES, 1980) ocorre 

em mata firme, em lugares baixos, úmidos e solo argiloso. Apresenta frutificação 

entre setembro e novembro e possui infrutescência de aproximadamente 40-80 mm 



  
35

 
de comprimento, 5-10 frutos por infrutescência, curto-pedicelados, subglobosos de 

11-14 mm de diâmetro ou elipsóides de 30-35 mm de comprimento de comprimento 

e 20-25 mm de largura, denso e persistentemente tomentosos, pericarpos até cerca 

de 2,0 mm de espessura. A figura 4 mostra os frutos com folhas da Virola molissima.         

Figura 4. Frutos com folhas e galhos de Virola molissima.  

Os frutos são constituídos de pericarpos, arilos, tegumentos e amêndoas. 

O pericarpo é a parte do fruto que cobre e serve de proteção para as 

sementes, se desenvolve a partir da parede do ovário e envolve a semente. Dentre 

as várias funções que exerce, ajuda na dispersão das espécies e protege o embrião 

da semente (PIETROBOM e OLIVEIRA, 2004). 

Os arilos são excrescências carnosas que se originam na base do óvulo e 

envolvem a semente (ESAU, 1976). Apresentam sabor bastante apreciado pelos 

animais e ajudam na dispersão dos indivíduos. No caso dos frutos de Virola 

molissima, os arilos são de coloração vermelho intenso e brilho viscoso como mostra 

a figura 5.    
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Figura 5. Sementes frescas com os arilos de Virola molissima  

Os tegumentos são partes que revestem as sementes em forma de película 

fina (casca), sólida e resistente, de coloração marrom acinzentado e sem odor 

característico. 

As amêndoas são sólidas, de coloração cinza e aroma agradável e é o 

componente do fruto onde existe maior concentração de ácidos graxos. 

Uma exsicata de Virola molissima foi depositada no herbário do INPA sob o 

número 179.760.   

1.5. Metabólitos Secundários nos Vegetais  

Os constituintes químicos de todas as plantas e animais são biossintetizados 

mediante reações enzimáticas, sendo que essas reações bioquimicamente são 

classificadas em dois grupos: o de metabólitos primários constituídos de açúcares, 
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aminoácidos, ácidos graxos e os biopolímeros como lipídeos, proteínas e ácidos 

nucléicos; e, os metabólitos secundários  (MANN, 1987; MANN, 1994). 

Os metabólitos secundários são assim chamados, em função de não estar 

bem definido o seu papel no metabolismo de muitos organismos. Entretanto, em 

estudos mais recentes acredita-se que a maioria dos metabólitos secundários 

cumpre função de defesa contra predadores e patógenos atuando como agentes 

alelopáticos, onde os metabólitos são liberados para exercer efeitos sobre outras 

plantas e de atrair os polinizadores ou dispersores de sementes. (SWAIN, 1973; 

LEVIN, 1976; CRONQUIST, 1977). Aparentemente, não influenciam na 

sobrevivência de plantas, mas indicam vantagem competitiva no reino vegetal.  

Sabe-se que os microorganismos também produzem metabólitos secundários 

e provavelmente, essas interações têm participação na preservação das espécies, 

entretanto o maior número de metabólitos secundários se encontra no reino vegetal. 

Os metabólitos secundários não têm uma função direta e reconhecível nos 

chamados metabolismos primários, entretanto, são sintetizados a partir dos 

metabólitos primários, tem distribuição restrita no reino vegetal e na sua maioria 

apresenta elevada toxicidade. Os metabólitos secundários exercem efeito biológico 

em outros organismos, são sintetizados e se acumulam em locais diferentes, em 

estruturas especializadas como canais, tricomas e tubos lactíferos e as vezes sob 

forma glicosilada.  

Ao contrário das substâncias do metabolismo primário, que fazem parte da 

atividade celular de praticamente todos os seres vivos, desde os organismos 

unicelulares até o homem, as substâncias do metabolismo secundário são 

encontradas apenas em grupos restritos - famílias ou gêneros 

 

de plantas, sendo 
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que alguns são encontrados apenas em uma única espécie de planta e podem ser 

produzidos também por microrganismos, insetos e outros animais. 

As funções dos metabólitos secundários ainda dependem de comprovação 

científica, embora empiricamente sejam utilizados frequentemente como remédios, 

corantes, perfumes e inseticidas. Constituem um modelo que o homem utiliza para 

sintetizar em laboratório substâncias com as mais diversas propriedades que vão 

desde produtos finais das reações, que já foram considerados até como anomalias, 

até a sua utilidade para o desenvolvimento fisiológico das plantas e mediadores das 

interações entre as plantas e outros organismos.  

Os metabólitos secundários são vistos atualmente como tendo duas funções 

essenciais: a primeira é a função ecológica que visa proteger as plantas da 

herbívoria e infecções por agentes patogênicos e a segunda a de atrair

 

agentes 

polinizadores e agentes de dispersão de sementes, intervindo nas relações planta-

animal e planta-ambiente. 

Os aspectos biológicos que envolvem os metabólitos secundários entre os 

organismos são fatores que podem ajudar na compreensão da biodiversidade entre 

planta-planta, planta-inseto e planta-fungo. Essa forma de interação contribui 

significativamente na sobrevivência dos vegetais, animais, fungos, vírus, bactérias, 

protozoários e insetos, entre outros. Em alguns organismos estes metabólitos 

secundários são biossintetizados através dessas interações. 

As classes consideradas importantes para o ser humano, são os terpenóides, 

alcalóides, compostos nitrogenados relacionados à fenilpropanóides e os compostos 

fenólicos relacionados aos flavonóides. Estas classes funcionam como reguladores 

de rotas biossintéticas específicas e outras são conhecidas como reguladores 
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pleiotrópicos que interferem no controle da biossíntese de antibióticos e de outros 

processos biológicos. 

As técnicas de obtenção dos metabólitos secundários estão cada vez mais 

sofisticadas e um instrumento novo e poderoso, como a biotecnologia, pode 

substituir uma variedade de processo industriais atualmente empregados, criando 

com isso melhores soluções para uma gama de problemas.  

O avanço de pesquisas em produtos naturais e emprego de novas técnicas 

biotecnológicas possibilitaram o estudo de novas rotas biossintéticas de metabólitos 

secundários, fornecendo informações de origem e de formação de inúmeras classes 

de compostos.  

Os grupos de metabólitos secundários tradicionalmente mais importantes são 

os alcalóides, os terpenóides e os flavonóides. Entretanto, o grupo dos lignóides 

destaca-se pela distribuição no reino vegetal e pelas suas propriedades biológicas 

que podem estar relacionadas ao desenvolvimento do próprio vegetal e ao controle 

do mesmo. Os lignóides são indicadores do processo evolutivo em angiospermas e 

desempenham papel na adaptação ecológica (GOTTLIEB, 1982). O grupo dessas 

substâncias pode estar envolvido em interações entre plantas, plantas com fungos e 

com insetos (BARBOSA-FILHO, 2003)   

1.5.1. Os Lignóides  

Os lignóides são metabólitos secundários que ocorrem em várias famílias de 

plantas, incluindo as Myristicaceae e as Lauraceae. São micromoléculas, cujo 
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esqueleto é formado exclusivamente ou adicionalmente a outros grupos, pelo grupo 

fenilpropânico (C6, C3)n, onde n é restrito a poucas unidades.  

O estudo tradicional dos lignóides se dá principalmente no reino vegetal 

sendo, portanto, esta a principal fonte de busca dessa classe de compostos, 

contribuindo decisivamente para isso, a facilidade do seu isolamento pela presença 

em grande concentração nas sementes. Outro fator que estimula o estudo dessa 

classe de compostos é o baixo risco biológico para as pessoas que irão trabalhar e 

manusear o material vegetal a ser pesquisado. Isto é relevante quando comparado a 

outras fontes de obtenção de material de pesquisa, como os animais e 

microorganismos. 

A presença dos lignóides na natureza é mais freqüente em plantas vasculares 

que possuem tecidos enrijecidos por lignina. 

Os lignóides são divididos em dois grupos: o de lignanas e o de neolignanas. 

As lignanas derivam da condensação oxidativa de álcoois cinamílicos entre si ou 

com ácidos cinâmicos. As neolignanas, um grupo introduzido mais recentemente, 

derivam da condensação oxidativa de alilfenóis e de propenilfenóis entre si ou de 

forma cruzada. A principal característica que distingue estes dois grupos é a 

presença de oxigênio no carbono gama da cadeia lateral C3 nas lignanas e ausência 

deste nas neolignanas. 

Para um melhor entendimento sobre os lignóides é importante que se tenha 

conhecimento das formações estruturais, bem como as características dos 

esqueletos lignânicos mais representativos e suas designações, denominados de 

diarilbutanos (8.8 ), diarilbutanolídeo (8.8 ,9.0.9 ) quando apresentam um grupo 

lactona, ariltetralina (8.8 ,6.7 ), ariltetralina (8.8 ,9.0.9 ,6.7), dibenzocicloctano 

(2.2 ,8.8 ), dibenzocicloctano (2.2 ,8.8 ,9.0.9 ), tetrahidrofurano (7.0.7 ,8.8 ), 
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furofurano (7.0.7 ,8.8 ,9.0.9

 
e 7.0.9 ,8.8 ,9.0.7 ), benzofurano (7.0.2 ,8.1

 
e 

7.0.4 ,8.3 ), futoenona (8.1 ,7.9 ,6.0.8 ), dihidrodieugenol (3.3 ), diarilciclobutano 

(7.7 ,8.8 ), ariloxiarilpropano (8.0.4 ), benzodioxano (7.0.3 ,8.0.4 ) e bicicloctano 

(8.1 ,7.5 ) (FREUDENBERG e WEINGES, 1961). A figura 6 apresenta alguns 

esqueletos de lignanas e a figura 7 alguns esqueletos de neolignanas.              

(8.8 ,9.0.9 )              (8.8 ,9.0.9 ,6.7 )     

       (7.0.7 ,8.8 ,9.0.9 )             (7.0.9 ,8.8 ,9.0.7 )  

Figura 6. Exemplos de esqueletos de lignanas.   
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(8.8 ) (8.8 ,6.7 ) (2.2 ,8.8 )       

(3.3 )  (7.7 ,8.8 ) (7.0.7 ,8.8 ) 

       

(8.0.4 ) (7.0.3 ,8.0.4 )  

Figura 7. Exemplos de esqueletos de neolignanas  

Os lignóides são utilizados na cura de várias doenças. A comprovação da sua 

eficácia, entretanto, ainda não foi totalmente esclarecida, havendo, portanto, a 

necessidade de mais estudos farmacológicos sobre o emprego deles no tratamento 

de enfermidades. 

O

O

O

O
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Os tratamentos, em geral, estão relacionados à cura folclórica de doenças, 

que são repassados por gerações, através de receitas milagrosas e sempre 

acompanhadas de superstição, religião e pelas tentativas de curas com erros e 

acertos. 

No contexto de atividades biológicas, a ação dos lignóides é relevante. Cada 

vez mais, novos bioensaios são otimizados no sentido de obter a comprovação 

cientifica da eficácia de um grupo de compostos ou de um composto sobre uma 

determinada enfermidade. 

O uso etnofarmacológico atribuído aos lignóides indica ação contra 

reumatismo, doenças de pele, asma, dores estomacais e erisipelas. São utilizados 

também em vários rituais indígenas, como alucinógenos e ainda como veneno nas 

flechas (SCHULTS, 1973). 

Os lignóides apresentam, ainda, atividade inibitória contra a transcriptase 

reversas virais, mas algumas em particular como a retrojusticidina B

 

e a filamiricina  

apresenta inibição diferencial de HIV-1 (1 e 2 da figura 8). 

Outros compostos apresentam potente atividade anti-HIV entre eles estão 

incluídas as dibenzilbutirolactonas (3, 4 e 5 da figura 8) e estruturas do tipo 

ariltetralínicas modificadas e os derivados da podofilotoxina (6 a 9 da figura 9), que 

pertencem ao sub-grupo das lignanas.       
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1 2       

3 4         

5  

Figuras 8. Exemplos de Lignóides que apresentam atividade biológica.    
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6  7           

8  9   

Figuras 9. Exemplos de Lignóides que apresentam atividade biológica.  

Entre as ações terapêuticas atribuídas aos lignóides, uma droga derivada de 

um arbusto do Himalaia, Podophyllum emodi foi utilizada em casos de doenças 

malignas na Índia por mais de dois mil anos. Preparados da raiz de mandrágora, P. 

peltatum, apresentou eficiência no tratamento popular de verrugas venéreas na 

América do Norte por mais de 40 anos (GOTTLIEB e YOSHIDA, 1984).  
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As lignanas podofilotoxina, -peltatina e -peltatina fizeram grande sucesso 

na década de 40 devido às suas atividade anticancerígenas. Esta propriedade, sem 

dúvida, contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da Química de Produtos 

Naturais (GOTTLIEB e YOSHIDA, 1984). 

A podofilotoxina mostrou também atividade imunossupressora e pode ser 

usada em transplante de órgãos, sendo grande o interesse dos derivados desta 

lignana nos centros de quimioterapia do câncer. Estima-se que mais de duzentos 

(200) derivados semi-sintéticos da podofilotoxina devem estar disponíveis na 

indústria farmacêutica (BOHLIN e ROSEN, 1996).  

Um outro exemplo prático que envolve os lignóides silibina, silidianina e a 

silicristina, conhecidas como silimarina é a comprovação que apresentam efeitos 

benéficos no tratamento de doenças do fígado, na hepatite e cirrose. Também é o 

único agente capaz de anular o efeito mortífero do fungo Amanita muscaria 

(GOTTLIEB e YOSHIDA, 1984). 

A lignana pregomisina, apresentada na figura 10, isolada dos frutos de 

Schizandra chinensis apresenta atividade antagonista ao fator de agregação 

plaquetária (PAF) (WARD, 1999).         

Figura 10. Pregomisina 10 
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A descoberta de novas drogas no mercado de produtos terapêuticos a partir do 

isolamento de lignanas em animais, inclusive em seres humanos, levou a sugestão 

que tais substâncias sejam exemplos de novos tipos de hormônio de controle do 

crescimento celular (WARD, 1999). As lignanas apresentariam influencia sobre os 

ácidos nucléicos e nas atividades enzimáticas (MCRAE e TOWERS, 1984).  

Tabela 1. Atividades biológicas relatadas para lignóides. 

Atividade antitumoral Proteção hepática 

Atividade antimitótica Proteção ao estresse 

Atividade antiviral Ação hipotensiva 

Atividade citotóxica  Ação no S.N.C. 

Atividade inseticida Ação antifertilidade 

Atividade piscicida Ação alergênica 

Atividade cardiovascular Efeito catártico 

Atividade fungistática Inibidor de germinação 

 Fonte: McRae & Towers, 1984  

O grupo das neolignanas é pequeno em relação às lignanas. Numa avaliação 

aproximada, foram isoladas cerca de duzentas e setenta (270), o que torna a 

pesquisa desse grupo ainda mais importante considerando a grande diversificação 

estrutural que apresenta. 

O termo neolignana foi usado pela primeira vez por Gottlieb em 1974 

(GOTTLIEB, 1974). São dímeros oxidativo de alil fenóis e de propenil fenóis, entre si 

ou cruzados e não apresentam o (C- ) oxigenado. Como exemplos as neolignanas 

são mostradas nas figuras 11 e 12 (BARBOSA-FILHO, 2003).  
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Trihidroximetoxineolignana tetrahidroxineolignana       

Ácido nor-dihidroguaiarético 

 

Figura 11. Neolignanas tetrahidrofurânicas e dibenzilbutânicas com atividade antioxidante.             
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Grandisina Otobafenol      

Licarina A 

 

Figura 12. Exemplos de estruturas de neolignanas.           
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2. OBJETIVOS   

2.1. Objetivo Geral  

O trabalho visa o isolamento e identificação de metabólitos secundários de 

extratos preparados de partes dos frutos (pericarpos, arilos, tegumentos e 

amêndoas) de Virola molissima e avaliar a atividade antifúngica destes compostos.   

2.2. Objetivos Específicos  

 

Contribuir para a quimiotaxonomia do gênero Virola. 

 

Estudar as funções dos metabólitos secundários dos vegetais e suas 

interações com o meio ambiente. 

 

Pesquisar substâncias que ajudem a preservação de madeiras da região cuja 

utilização seja ecologicamente correta.         
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3. MATERIAIS E MÉTODOS   

3.1. Coleta do Material Vegetal  

Os frutos de Virola molissima foram coletados na reserva Adolph Duke, 

administrada pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, localizada no km 25 

da estrada AM-010, Manaus-AM.  A figura 13 mostra detalhes dos frutos coletados.           

Figura 13. Frutos de Virola molissima  

A coleta foi realizada em novembro de 2003, no período de seca e os frutos 

eram de tamanho médio com aproximadamente 32 mm de comprimento por 22 mm 

de largura. Os frutos foram separados em pericarpos, arilos, tegumentos e 

amêndoas e em seguida secados à temperatura ambiente.  



  
52

 
3.2. Obtenção de Extratos Brutos de Partes dos Frutos

  
O material vegetal seco e moído foi submetido à extração por maceração por 

duas vezes em cada solvente orgânico utilizado. A primeira extração foi realizada 

com hexano obtendo as soluções hexânicas e posteriormente utilizando etanol, 

obtendo-se as soluções etanólicas.  

Ambas soluções foram submetidas à concentração em evaporador rotativo à 

pressão reduzida até a eliminação total do solvente, resultando os extratos de 

hexano e de etanol.  

O esquema 1 mostra os métodos de extração empregados para cada parte do 

fruto estudado para obtenção do extrato bruto inicial.  

Os extratos foram designados de acordo com o solvente utilizado e parte do 

fruto empregado:  

EHP = Extrato Hexânico dos Pericarpos; 

EOHP = Extrato Etanólico dos Pericarpos; 

EHAR = Extrato Hexânico dos Arilos; 

EOHAR = Extrato Etanólico dos Arilos; 

EHT = Extrato Hexânico dos Tegumentos; 

EOHT = Extrato Etanólico dos Tegumentos; 

EHAM = Extrato Hexânico das Amêndoas; 

EOHAM = Extrato Etanólico das Amêndoas.    
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Evaporação do solvente à 
pressão reduzida

 
2 X Maceração com Hexano ~ 10                

 

Esquema 1. Obtenção dos extratos brutos das partes dos frutos  

Os extratos resultantes foram utilizados para a obtenção das frações para 

posterior isolamento das substâncias e testes biológicos.    

3.3. Fracionamento de Extratos   

O esquema 2 descreve a técnica geral para obtenção das frações a partir dos 

extratos brutos das partes dos frutos a serem analisadas quimicamente e testadas 

para verificação de atividades antifúngicas. A técnica foi repetida para o extrato de 

Solução Hexânica 

Partes do fruto secas 

e moídas 

Resíduo 

Resíduo 

 

2 X Maceração com Etanol - 10 

Extrato Hexânico 

Solução Etanólica 

Extrato Etanólico 

Evaporação do solvente à 
pressão reduzida
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Solubilização em metanol 90%  
Extração com hexano (3 x) 100 mL 

Extrato hexânico/etanólico 
das Partes dos Frutos 

Fração 
hexânica 

Fração 
hidroalcóolica 

cada parte do fruto em estudo. Os extratos etanólicos e hexânicos foram submetidos 

à extração líquido-líquido, para obtenção das frações hexânicas e hidroalcóolicas.  

O extrato foi solubilizada em metanol 90% e extraída em hexano três vezes 

na quantidade de 100mL para cada uma das extrações.          

Esquema 2. Técnica de obtenção das frações hexânica e hidroalcóolica.   

As frações hexânicas e hidroalcóolicas após concentração e evaporação do 

solvente foram submetidas a Cromatografia de Camada Delgada Comparativa 

(CCDC) utilizando-se os eluentes indicados na tabela 2, e cromatoplacas (Sílica gel 

60 F254  sobre alumínio) da Merck.       
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Tabela 2. Os Sistemas de eluentes utilizados em CCDC 

Eluente 

Método Composição 

Proporção entre os 

solventes 

(V: V) 

1a Hexano: AcOEt 95 : 05 

2a Hexano: AcOEt 80 : 20 

3a Hexano: AcOEt 70 : 30 

4a Hexano: AcOEt 60 : 40 

5a Hexano: AcOEt 50 : 50 

  

Após o monitoramento por CCDC, uma porção da fração hidroalcóolica foi 

submetida à cromatografia em coluna (CC) utilizando sistemas de solventes com 

aumento de polaridades conforme tabelas indicadas. 

Para o fracionamento das amostras em colunas cromatográficas, foi utilizado 

diclorometano (DCM) para solubilização e em seguida incorporado 

aproximadamente de 1,0 a 2,0 g da fase estacionária para o empacotamento da 

coluna. O absorvente utilizado foi sílica gel 60 (0,040  0,063 mm) da Merk. 

Os cromatogramas eluidos foram revelados com radiações na região do UV 

(254 e 366 nm) ou através da solução de anisaldeído (0,5 mL de anisaldeído, 10 mL 

de ácido acético, 85 mL de metanol e 5 mL de ácido sulfúrico concentrado) e de 

ácido sulfúrico 25%, seguidas de aquecimento em chapa elétrica à temperatura de 

70  100 °C, durante 15 minutos.  

As frações que apresentaram perfil cromatográfico semelhante foram 

reunidas conforme o esquema 3 onde: FHFt é a fração hexânica, FOHFt é a fração 

hidroalcóolica de cada parte do fruto, Fn é a fração e GFn é o grupo das frações Fn 

(n variando de 1 até o número de frações obtidas) das partes do frutos. 
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.        

Esquema 3. Fracionamento das frações em CC.  

Na fase seguinte as frações mais puras foram submetidas à espectroscopia 

por RMN de 1H e de 13C e quando puras às técnicas bidimensionais gCOSY, 

gHMBC e gHSQC. Os espectrômetros de RMN utilizados para obtenção dos 

espectros foram da Varian modelo INOVA 300 de 7,4 Tesla e modelo INOVA 500 de 

11,7 Tesla.           

GF2 
Fn  Fp

 

GFn 
Fq  Fr

 
FHFt/FOHFt 

massa em g ou mg 

GF1 
F1  Fm

 

.....

 
1-Eluentes com aumento de polaridade 
2-Coleta das frações 
3-Reunião de frações após CCDC
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

4.1. Obtenção dos Extratos Hexânicos e Etanólicos e seus 

rendimentos.  

Os extratos hexânicos e etanólicos obtidos conforme o Esquema 1 e seus 

rendimentos apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3. Quantidade de material vegetal dos frutos de Virola molissima 

e rendimento dos extratos (%) 

Partes dos frutos 
Material 

vegetal (g) 

Extrato 

hexânico (g) 

Rendimento 

hexânico (%) 

Extrato 

etanólico (g)

 

Rendimento 

etanólico (%) 

Pericarpos 731,59g 4,18g 0,58 34,13g 4,66 

Arilos 113,94g 38,01g 33,35 20,60g 18,07 

Tegumentos 169,70g 5,31g 3,12 3,03g 1,78 

Amêndoas 431,17g 173,64g 40,24 13,26g 9,33 

  

4.2. Obtenção e Fracionamento de Extratos de Partes do Fruto.   

Empregando-se a metodologia descrita no item 3.2 para cada parte do fruto 

de Virola molissima, foram obtidos os extratos brutos a serem fracionados e 

analisados.   
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Solubilização em metanol 90%  
Extração com hexano (3x) 100 mL 

EHP

 

m = 4,18 g 

FHP 
m = 1,68 g

 

FOHP 
m = 2,50 g 

4.2.1. Obtenção dos Extratos de Pericarpos e seus Fracionamentos.  

O extrato bruto hexânico dos Pericarpos, designado EHP, inicialmente foi 

submetido à extração líquido-líquido, para obtenção das frações hexânicas e 

hidroalcóolicas conforme mostra o esquema 4.          

Esquema 4.Obtenção das frações hexânica e hidroalcóolica dos pericarpos  

Após destilação do solvente, as frações obtidas apresentaram massa de 

1,68g para FHP e de 2,50 g para a FOHP. A quantidade de 2,50 g de FOHP foi 

submetida à cromatografia em coluna (CC) utilizando-se os sistemas indicados na 

tabela 4.      
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GP2 
F12  F15

 

GP3 
F16  F19

 

GP2S1 
m = 13,8 mg 

FOHP 
m = 2,50 g 

GP4 
F20  F21

 

GP1 
F1  F11

 
Tabela 4. Condições de eluição da coluna na separação das frações dos pericarpos de 

Virola molissima 

Fase Móvel 

Hexano / AcOEt 

Volume 

(mL) 

Fração 

90:10 750 1 a 11 

70:30 250 12 a 15 

50:50 250 16 a 19 

0:100 100 20 a 21 

 

Eluiu-se 2,5g de FOHP em CC com os sistemas indicados na tabela 4 e foram 

obtidas vinte e uma (21) frações de 50 mL. Após evaporação do solvente foram 

submetidas a CCDC e observou-se que as frações obtidas nos diferentes sistemas 

poderiam ser agrupadas por serem semelhantes (esquema 5).             

Esquema 5. Agrupamento das frações dos pericarpos de Virola molissima  

CC sem pressão 
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A fração GP2S1 foi submetida à espectroscopia por RMN de 1H e de 13C e à 

técnicas bidimensionais gCOSY, gHMBC e gHSQC, empregando-se como solvente 

o CDCl3.   

4.2.2. Obtenção dos Extratos dos Arilos e seus Fracionamentos.  

A preparação dos extratos brutos dos arilos foi feita com o material seco e 

fragmentado manualmente até ficar na forma reduzida e depois submetido à 

extração por maceração como indicado no esquema 1. 

O material vegetal foi fragmentado com o objetivo de se aproveitar o máximo 

de arilo separado das sementes e em decorrência desse material apresentar 

aspecto gorduroso, o que agregaria parte desse material no moinho. 

O fracionamento dos extratos brutos dos arilos foi monitorado por CCDC 

utilizando os métodos 1a e 2a descritos na tabela 2 e revelados com as soluções de 

anisaldeído + ácido sulfúrico que serviram como padrão de comparação em todas as 

análises cromatográficas. 

Para a separação e fracionamento do extrato etanólico foi utilizado 5,50 g do 

extrato etanólico dos arilos, utilizando-se a mesma técnica de extração líquido-

líquido, obtendo-se assim as duas frações denominadas fração hexânica dos arilos e 

fração hidroalcóolica dos arilos. O processo de separação consta no Esquema 6.      
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EOHAR  
5,50 g 

FHAR 
m = 3,839 g 

 

FOHAR 
m = 1,61 g 

FHARS2 
m = 10,0 mg 

1-Solubilização em  MeOH 90 % 
2-Extração com hexano (3x) 100 mL               

Esquema 6. Obtenção das soluções hexânica e hidroalcóolica dos arilos  

Na fração hexânica dos arilos, após a concentração do solvente, houve 

formação de cristais no balão que não eram solúveis em hexano e que foram 

retirados do balão com espátula e solubilizados em diclorometano. Os sólidos foram 

recristalizados em DCM e submetidos à CCDC, revelados nas soluções descritas 

para os pericarpos, apresentando apenas uma substância majoritária denominada 

de FHARS2 que foi submetida a espectroscopia por RMN de 1H por indicar a 

presença de lignóide.  

A fração etanólica foi submetida à CCDC com os métodos 3a e 4a da tabela 2 

e depois à cromatografia em coluna, utilizando a metodologia descrita na tabela 5. O 

volume de cada fração foi de aproximadamente 10 mL. 
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Tabela 5. Condições de eluição da coluna utilizada na separação e fracionamento da fração 

etanólica dos arilos de Virola molissima 

Fase Móvel 

Hexano / AcOEt 

Volume 

(mL) 

Fração 

90:10 350  1 a 11 

80:20 350 12 a 18 

70:30 250 19 a 28 

50:50 200 29 a 34 

0: 100 100 35 a 41 

  

As frações obtidas da coluna foram analisadas por CCDC e reunidas de 

acordo com seu perfil cromatográfico em quatro grupos de frações. As frações 12, 

13 e 14 do grupo 2, após análise em CCDC, utilizando-se os sistemas 1a e 2a da 

tabela 2 apresentaram um composto majoritário denominado de GAR2S3.  A fração 

GAR2S3 com massa de 11,0 mg por sugerir a presença de lignóides, foi submetido 

à análise espectroscópica por RMN de 1H e de 13C. Os sólidos formados 

apresentaram coloração verde brilhante e foram recristalizados em DCM. O 

esquema 7 descreve a metodologia da separação, isolamento e purificação das 

frações.        
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Esquema 7. Agrupamento das frações dos arilos de Virola molissima   

4.2.3. Obtenção dos Extratos dos Tegumentos e seus Fracionamentos.  

Na preparação dos extratos brutos dos tegumentos, eles foram secos e 

moídos, e, macerados. Posteriormente as soluções foram tratados como indicado no 

esquema 1 

O extrato hexânico dos tegumentos foi solubilizado em mistura de metanol 

água (90:10) e submetido à extração segundo o procedimento utilizado para os 

pericarpos e os arilos. As frações após a evaporação total do solvente foram 

pesadas, obtendo-se para a fração hexânica dos tegumentos a massa de 4,80 g e 

FOHAR 
m = 1,61g 

GAR4 
F29 - 34 

GAR3 
F19  F28 

GAR2 
F12  F18 

GAR1 
F1  F11 

GAR5 
F35 - F41 

GAR2S3 
m = 11,0 mg 

CC aberta 
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EHT 

 
m = 5,0 g 

FOHT 
m = 1,20 g 

FHT 
m = 4,80 g 

FHTS4 
M = 11,5 mg 

Solubilização em metanol 90 %  
Extração com hexano (3x) 100 mL 

para a fração hidroalcóolica dos tegumentos a massa de 1,20 g. Este procedimento 

encontra-se descrito no esquema 8.             

Esquema 8. Obtenção das frações hexânica e hidroalcóolica dos tegumentos de Virola molissima   

Na partição do extrato hexânico dos tegumentos, houve formação de cristais 

no balão de separação, que não foram solúveis na mistura de solventes usados. A 

solução hexânica resultante da partição foi retirada do balão e concentrada. Os 

cristais de coloração branca que se encontravam agregados na parede do balão 

foram retirados com espátula e solubilizados em DCM, ficando com a aparência de 

óleo sendo recristalizados em hexano/acetona na proporção 90:10.  

Os cristais foram submetidos à CCDC e revelados nas mesmas soluções 

descritas para os pericarpo, apresentando substância majoritária denominada 

FHTS4 que foi submetida a espectroscopia por RMN de 1H por sugerir a presença 

de lignóide. 
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A fração hidroalcóolica foi submetida à CCDC com os métodos 3a e 4a da 

tabela 2 e depois à cromatografia em coluna utilizando a metodologia descrita na 

tabela 6. O volume de cada fração obtido foi de aproximadamente 10 mL.  

Tabela 6. Condições de eluição da coluna na separação dos lignóides dos tegumentos de 

Virola molissima. 

Fase Móvel 

Hex / ACoEt 

Volume 

(mL) 

Fração 

90:10 100  1 a 3 

80:20 100 4 a 5 

50:50 100 6 a 7 

0:100 100 8 

 

Foram obtidas da coluna, oito (8) frações que foram monitoradas por CCDC e 

reunidas de acordo com seu perfil cromatográfico em cinco (5) grupos. Esse 

agrupamento está descrito no esquema 9.          

Esquema 9. Agrupamento das frações dos tegumentos de Virola molissima  

 

FOHT  
m = 1,20 g 

GT5 
F8 

GT4 
F6  F7 

GT2 
F2  F3 

GT3 
F4  F5 

GT1 
F1 

CC aberta 
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O grupo GT2 com massa de 10,8 mg, após análise em CCDC, e utilizando-se 

os sistemas 1a e 2a da tabela 2, por sugerir a presença de composto majoritário e 

ainda apresentar impurezas, foi submetido novamente a cromatografia em coluna 

utilizando-se um sistema isocrático de mistura de 100 mL de hexano e acetato de 

etila na proporção de (80:20), obtendo-se sete (7) frações de aproximadamente 10 

mL cada, conforme apresentado no esquema 10.             

Esquema 10. Agrupamento das frações obtidas do grupo GT2 dos tegumentos de Virola molissima  

As frações foram eluídas utilizando-se o método 1a e 2a da tabela 2, 

reveladas em anisaldeído e comparadas com outros cromatogramas. As frações 

GT2F4S5 com 2,0 mg e a GT2F7S6 com 2,1 mg foram submetidas à espectroscopia 

por RMN de 1H e RMN de 13C por sugerirem a presença de lignóides.   

GT2 
m = 10,8 mg 

GT2F1 GT2F2 GT2F5 GT2F6 GT2F4 GT2F3 GT2F7 

GT2F4S5 GT2F7S6 

CC aberta 
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4.2.4. Obtenção dos Extratos das Amêndoas e seus Fracionamentos.

  
Após a separação elas foram fragmentadas manualmente com o objetivo de 

melhor aproveitamento do material vegetal e colocadas para secar em estufa, com 

temperatura de ca. 50 oC por aproximadamente 48 horas. A obtenção do extrato 

bruto das amêndoas segue o esquema 1. 

No caso das amêndoas, a extração líquido-líquido não foi realizada em função 

dos extratos brutos terem apresentado excesso de ácidos graxos. Neste caso, 

diferente dos anteriores, foi usado o extrato hexânico por apresentar maior 

rendimento e facilidade na obtenção das frações. 

No primeiro experimento, a obtenção das frações foi feita usando-se 

suspensão com metanol a quente, repetindo-se o processo até cessada a floculação 

do material graxo, conforme mostra o esquema 11. A fração polar foi submetida à 

CCDC nos sistemas 1a, 3a e 4a da tabela 2, sendo reveladas nas mesmas soluções 

utilizadas nas outras frações.           

Esquema 11. Fracionamento do extrato hexânico de amêndoas 

Extrato hexânico de amêndoas 
da Virola. molissima 

5,0 g 

Fração 
apolar 

3,3320 g 

Fração polar 
1,5178 g 

Suspensão em MeOH a quente 
Concentração do solvente 
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A quantidade de 555 mg da fração polar foi submetida à cromatografia em 

coluna fornecendo 67 frações, que após serem submetidas à CCDC foram reunidas 

de acordo com o perfil cromatográfico no grupo 1 (frações de 1 a 20), no grupo 2 

(frações de 21 a 30), no grupo 3 (frações de 31 a 45), no grupo 4 (frações de 46 a 

57) e no grupo 5 (frações de 58 a 67), conforme indicado no esquema 12.             

 

Esquema 12. Agrupamento de frações de fração polar de amêndoas da Virola molissima  

O grupo das frações foi estabelecido de acordo com os sistemas de eluição 

apresentados na tabela 7.    

Grupo 2 
F21 - F30 

Grupo 1 
F1 -F20 

Grupo 4 
F46 - F57 

Grupo  3 
F31 - F45 

Grupo 5 
F58 

 

F67 

Fração polar 
555,0mg 

GAM1S7 GAM1S8 GAM4S9 GAM4S10 GAM5S11 
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Tabela 7. Condições de eluição da coluna na separação dos lignóides das amêndoas de 

Virola molissima 

Fase Móvel 

Hexano / AcOEt 

Volume 

(mL) 

Fração 

95:05 200 1 a 20 

90:10 200 21 a 30 

80:20 200 31 a 45 

70:30 100 46 a 57 

0:100 100 58 a 67 

 

As frações da coluna foram coletadas em volume de aproximadamente 10 mL 

e deixadas para evaporar na temperatura ambiente. Após a evaporação do solvente 

houve formação de cristais sólidos de coloração amarelo claro em algumas frações. 

Essas frações foram então submetidas à cromatografia em camada delgada, 

reveladas nas mesmas soluções anteriormente utilizadas para as outras frações e 

comparadas com as substâncias isoladas das outras partes do fruto. As frações com 

a mesma semelhança foram separadas e foram submetidas a análises de 

espectroscopia por sugerirem a presença de lignóides.  

As frações 15 e 19 designadas de GAM1S7 e GAM1S8 do grupo 1, após 

análise por CCDC e comparação com os demais cromatogramas, por sugerirem a 

presença de lignóides em mistura, foram submetidas à espectroscopia de RMN de 

1H (7,4 T). 

As frações 47 e 49 do grupo 3, designadas de GAM4S9 e GAMS10 

respectivamente, apresentaram as mesmas características da fração GAR2S3. 

A fração 57 designada GAM5S11 do grupo 4 após a análise em CCDC pela 

metodologia 1a e 2a da tabela 2 por sugerir a presença de lignóide foi submetida à 



  
70

 
espectroscopia de RMN de 1H e de 13C  e espectroscopia bidimensionais gCOSY, 

gHMBC e gHSQC. A amostra foram foi dissolvida em CDCl3. 

Nos métodos de fracionamento dos extratos, através de análise preliminar 

selecionaram-se 11 frações para estudo mais detalhado e identificação.   

4.3. Identificação das Substâncias Isoladas  

Para cada fração isolada com possibilidade de obtenção de lignóides, objeto 

de estudo deste trabalho, foram realizados espectros por RNM de 1H e de 13C 

(AGRAWAL e THAKUR, 1985) técnicas bidimensionais de gHMBC, gHSQC, gCOSY 

e DEPT.   

4.3.1. Fração GP2S1  

As análises por RMN de 1H e de 13C realizadas para a fração GP2S1 obtida a 

partir dos extratos de pericarpos sugeriram a presença de neolignana do tipo 

tetrahidrofurânica. (espectro 1, p. 109) 

Os dados de RMN de 1H, apresentados na tabela 10, da neolignana GP2S1 

mostraram a presença de hidrogênios em  6,58

 

e  6,75

 

correspondentes 

hidrogênios equivalentes de dois anéis aromáticos (espectro 2, p. 110). Os sinais em  

3,81, 3,83, 3,86, 3,87, 3,88 e 3,89 singletos referentes a 18 hidrogênios e 

correspondem aos 6 grupos metoxílicos de anéis aromáticos (espectro 3, p. 111). 
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Também são observados em  4,27 (J = 9 Hz) e  5,12 (J = 8,5 Hz) dois dubletos 

característicos de hidrogênios oxibenzílicos (espectro 4, p. 112).  

Tabela 8. Dados observados nos espectros de RMN de 1H (CDCl3, 11,7T) para a neolignana 

GP2S1 e para a estrutura B (300 MHz, 7,4T)  

H   

(ppm), Multiplicidade, J (Hz) 

GP2S1  H   

(ppm), Multiplicidade, J (Hz) 

B  

2 6,75 (s) 2 6,73 (d, J = 2,2 Hz 1H) 

6 6,75 (s) 6 6,73 (d, J = 2,2 Hz 1H) 

7 4,27 (d, J = 9,0 Hz 1H) 7 4,38 (d, J =  6,6 Hz 1H) 

8 1,80 (m, 1H) 8 1,78 (m, 1H) 

9 1,12 (d, J = 6,5 Hz 3H) 9 1,07 (d, J = 6,6 Hz 3H)  

2

 

6,58 (s) 2

 

6,55 (d, J = 2,1 Hz 1H) 

6

 

6,58 (s) 6

 

6,60* (d, J = 2,1 Hz 1H) 

7

 

5,12 (d, J = 8,5 Hz 1H) 7

 

5,08 (d, J = 6,6 Hz 1H) 

8

 

2,25 (m, 1H) 8

 

2,23 (m, 1H) 

9

 

0,69 (d, J = 7,0 Hz 3H) 9

 

0,69 (d, J = 6,9 Hz 3H)  

MeO 3,81 (s, 3H) MeO-3 3,81 (s, 3H) 

MeO 3,83 (s, 3H) MeO-3

 

3,82 (s, 3H) 

MeO 3,86 (s, 3H) MeO-4 3,88 (s, 3H) 

MeO 3,87 (s, 3H) MeO-4

 

- 

MeO 3,88 (s, 3H) MeO-5 3,81 (s, 3H) 

MeO 3,89 (s, 3H) MeO-5

 

- 

CH2O2 - CH2O2 5,91 (s, 2H) 

Dados de B (MARTINS, 2002) 300 MHz, CDCl3 

*  pode estar incorreto  

O deslocamento químico de 3H-9 em 1,12 indica relação trans da metila com 

o anel aromático e o deslocamento de 3H-9 em  0,69 evidencia relação cis da 
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metila com o outro anel aromático (espectro 5, p. 113). Esta configuração pode ser 

confirmada com o valor do deslocamento químico de H-7 em  4,27 e H-7 em  5,12

 
São distinguíveis também os sinais referentes aos hidrogênios H-8 e H-8 que 

aparecem no espectro por RMN de 1H como multipletos em  1,80 e  2,25 e 

finalmente os hidrogênios metílicos em H-9 e H-9 que aparecem como dubletos em  

1,12 e  0,69 (espectro 6 e 7, p. 114 e 115).  

A Tabela 9 compara os dados do espectro de RMN de 13C de GP2S1 

(espectros 8 e 9 p. 116 e 117) com os dados de A e de B mostrado na figura 14. As 

atribuições de GP2S1 foram baseadas no espectro gHSQC como indicado na 

Tabela 13.       

A B  

Figura 14. Estrutura das substâncias A e B        

O

O

O

OMe

MeO

MeO OMe

O

OMe

MeO

MeO OMe

OMe

OMe
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Tabela 9. Dados observados nos espectros de RMN de 13C para a estrutura GP2S1  

(CDCl3 11,7T, ) e para estruturas A e B. 

Carbono ( ) (ppm)

 

GP2S1 
( ) (ppm) 

A 
( ) (ppm)

 

B 
Carbono  ( ) (ppm)

 

GP2S1 
( ) (ppm) 

A 
( ) (ppm)

 

B 

1 134,5 137,8 135,8 1

 

134,1 137,8 134,1 

2 103,8 103,3 103,6 2

 

103,8 103,3 101,1 

3 153,5 153,1 136,0 3

 

153,3 153,1 143,2 

4 136,9 137,8 137,0 4

 

136,7 137,8 137,3 

5 153,5 153,1 136,0 5

 

153,3 153,1 136,4 

6 103,8 103,3 103,6 6

 

104,1 103,3 106,9 

7 87,6 87,4 87,4 7

 

83,6 87,4 83 2 

8 46,3 44,3 46,0 8

 

48,1 44,3 47,9 

9 15,1 13,2 15,1 9

 

14,3 13,2 14,8 

MeO-3 56,3 56,1  MeO-3   56,1 

MeO-3

 

61,1 56,1  MeO-3

   

- 

MeO-4 56,3 60,9  MeO-4   60,7 

MeO-4

 

61,1 60,9  Meo-4

   

- 

MeO-5 56,3 56,1  MeO-5   56,1 

MeO-5

 

61,1 56,1  MeO-5

   

- 

CH2O2 -   CH2O2 -  101,0 

 A -  (FRANÇA et al., 2005), 50 MHz, CDCl3 

 B -  (MARTINS, 2002), 300 MHz, CDCl3  

Analisando os dados encontrados para a GP2S1 e comparados com os da 

literatura (Tabelas 8 e 9), a determinação da estereoquímica relativa indica ser 7,8-

trans-8,8 -trans-7 ,8 -cis, cuja estrutura encontra-se representada na figura 15. 
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Com base nestes dados foi possível propor que a substância GP2S1 

corresponde a rel-(7S,8S,7 R,8 S) 3,4,5,3 ,4 ,5 -hexametóxi-8,8 ;7-O-7 -neolignana. 

Os dados encontram-se na tabela 10 (espectros 10 a 12, p. 118 a 120).        

Figura 15. Estrutura molecular da substância GP2S1   

Tabela 10. Dados de RMN 1H, gCOSY e gHSQC (CDCL3 11,7 T) para a GP2S1 

H   
(ppm), Multiplicidade, J (Hz) 

GP3S1 
gCOSY 

( )

 

gHSQC 
( )

 

2 6,75 (s) - 104,1 

6 6,75 (s) - 104,1 

7 4,27 (d, J = 9,0 1H) 1,80 87,6 

8 1,80 (m, 1H) 4,27, 1,12 46,3 

9 1,12 (d, J = 6,5 3H) 1,80 15,1 

2

 

6.58 (s) - 103,1 

6

 

6,58 (s) - 103,1 

7

 

5,12 (d, J = 8,5 Hz 1H) 2,25 83,6 

8

 

2,25 (m, 1H) 5,12, 0,69 48,1 

9

 

0,69 ( d, J = 9,0 3H) 2,25- 14,3 

MeO-3 3,81 (s, 3H) - 56,3 

MeO-3

 

3,83 (s, 3H) - 56,3 

MeO-4 3,86 (s, 3H) - 61,1 

MeO-4

 

3,87 (s, 3H) - 61,1 

MeO-5 3,88 (s, 3H) - 56,3 

O
MeO

MeO

OMe OMe

OMe

OMe
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MeO-5

 
3,89 (s, 3H) - 56,3 

    

4.3.2. Fração GAR2S3  

A análise por RMN de 1H (espectros 13 e 14, p. 121 e 122) da fração 

GAR2S3 obtida dos arilos evidenciou a presença de um composto derivado de aril 

tetrahidronaftaleno substituido por grupos metílicos e metilenodioxílicos. 

O dubleto em  7,71 (J = 8,1 Hz) sugere uma desproteção orto de uma 

carbonila a um hidrogênio de anel aromático. Este hidrogênio está acoplado ao 

hidrogênio em  6,89 (d, J = 8,1 Hz) indicando que há apenas dois hidrogênios 

vizinhos no anel A. Ainda na região de hidrogênios aromáticos observa-se um 

sistema ABX:  6,74

 

(d, J = 8,4 Hz),  6,79 (dd, J = 8,4 e 1,2 Hz) e  6,81

 

(d, J = 1,2 

Hz) indicando um anel C trissubstituído (Tabela 11). 

Com base nestes dados e por comparação da literatura foi possível propor 

que a substância GAR2S3 corresponde a rel-(7 R,8S,8 S) 7 -hidróxi-3,4,3 ,4 -

dimetilenodioxi-7-oxo-8,8 ;2,7 -neolignana como apresentado na figura 16.          

O

O

O

O

O

OH

1

2
3

4

5

6

7
8 9

1´

2´

3´

4´

5´

6´

7´
8´ 9´

A B

C
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Figura 16. Estrutura molecular da fração GAR2S3  

Os deslocamentos químicos observados no espectro de RMN de 13C 

(espectro 15, p. 123), cujos dados são apresentados na tabela 12, e, confirmam a 

estrutura proposta para GAR2S3.  

(KATO et al., 1990 e LOPES et al., 1984)  

Tabela 12.  Dados observados nos espectros de RMN de 13C (CDCl3 7,4 T) para a GAR2S3 e da 

oxo-otobaína. 

Carbonos GAR2S3 Oxo-otobaína Carbonos GAR2S3 Oxo-otobaína 

1 126,6 126,6 2

 

106,6 106,6 

2 128,4 128,4 3

 

146,2 147,3 

3 144,5 144,6 4

 

147,3 147,3 

4 152,5 152,5 5

 

107,4 107,4 

5 108,8 108,8 6

 

118,9 118,9 

6 122,8 122,8 7

 

74,8 74,8 

Tabela 11. Dados observados nos espectros de RMN de 1H (CDCl3 7,4 T) para a substância 

GAR2S3.e da oxo-otobaína 

H   
(ppm), Multiplicidade, J (Hz) 

GAR2S3 
H  

(ppm), Multiplicidade, J (Hz) 

hidróxi-oxo-otobaína 

9 1,20 (d, J = 6,9 3H) 9 1,17 (d, J = 6,8 3H) 

9

 

0,93 (d, J = 6,9 3H) 9

 

0,92 (d, J = 6,8 3H) 

8 2,90 (dq, J = 6,9 1H) 8 2,84 (dq, J = 6,8 1H) 

8

 

2,14 (dq, J = 6,9 1H) 8

 

2,14 (dq, J = 6,8 1H) 

6 7,71 (d, J = 8,1 1H) 6 7,66 (d, J = 8,2 1H) 

6

 

6,79 (dd, Jo,m = 8,4 e 1,2 1H) 6

 

6,74 (dd, J = 8,1 e 1,8 1H) 

5 6,89 (d, J = 8,1 1H) 5 6,79 (d, J = 8,2 1H) 

5

 

6,74 (d, Jo = 8,4 1H) 5

 

6,78 (d, J = 8,1 1H) 

2

 

6,81 (d, Jm = 1,2 1H) 2

 

6,67 (d, J = 1,8 1H) 

CH2O2 

5,72 (d, J = 1,2 1H) 

5,86 (d, J = 1,2 1H) 
CH2O2 

5,79 (d, J = 1,2 1H) 

5,82 (d, J = 1,2 1H) 

CH2O2 
5,97 (s, 2H) CH2O2 

5,94 (s, 2H) 
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7 198,5 198,2 8

 
46,7 46,7 

8 43,3 43,3 9

 
12,0 12,0 

9 12,1 12,1 OCH2O 101,9 101,0 

1

 
140,4 140,4 OCH2O 101,0 102,0 

(KATO et al., 1990; LOPES et al., 1984) 

4.3.3. Frações FHARS2, FHTS4, GT2F4S5, GAM1S7, GAM1S8, 

GAM4S9 e GAM4S10.  

Os espectros de RMN 1H e de RMN 13C registrados para as frações FHARS2, 

FHTS4, GT2F4S5, GAM1S7, GAM1S8, GAM4S9 e GAM4S10 apresentaram como 

substância majoritária a neolignana ariltetralônica, a mesma apresentada para a 

fração GAR2S3 (espectros 16 a 27, p. 124 a 135).   

4.3.4. Fração GT2F7S6  

Os espectros de RMN de 1H e de 13C realizados para a fração GT2F7S6 dos 

tegumentos apresentaram misturas características de neolignanas dibenzilbutânicas 

(espectro 28, p.136)   

4.3.5. Fração GAM5S11  

Os dados do espectro de RMN de 1H (espectros 29 e 30, p. 137 e 138), 

apresentados na tabela 13, indicam a presença de dois dubletos referentes aos 

hidrogênios metílicos H-9 e H-9

 

em  0,76 (J = 6,9 Hz) e 0,70 (J = 6,9 Hz). 
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Os sinais observados para os hidrogênios metilênicos H-7a foram observados 

em

 
 3,47 (dd, J = 10,4; 6,5 Hz) e H-7b em  3,51

 
(dd, J=10,4 e 8,2 Hz) (espectro 

27, p. 139). Para o H-7 foi observado um dubleto em  3,52 (J = 11,9 Hz).  

O grupamento metilenodioxifenílico absorve em  5,88 e em  5,90 como dois 

dubletos (J =1,4 Hz), indicando que esses hidrogênios se encontram em ambientes 

químicos diferentes. As metoxilas das posições 4 e 5 foram observadas em  3,87 e  

3,83 singletos, como esperados

 

para estes grupos em anel aromáticos, e, definido 

pelo espectro de NOE 1D.  

Os hidrogênios do anel metilenodioxifenílico absorvem em  6,70 (d, J = 7,9 

Hz ),  6,76 (dd, J = 7,9 e 1,5 Hz ) e  6,810 (d, J = 1,5 Hz ). Os hidrogênios do anel 

dimetoxifenílico são observados em  6,79 (d, J = 8,2 Hz ),  6,814 (d, J = 2,1 Hz ) e  

6,86 (dd, J = 8,2 e 2,1 Hz ). A atribuição dos deslocamentos químicos foi baseada 

nos espectro NOE 1D e análise do espectro expandido de RMN de 1H (espectros 31 

e 32, p. 139 e 140).            
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Os sinais dos carbonos hidrogenados observados nos espectros de RMN de 

13C (espectros 33 e 34, p. 141 e 142) apresentados na Tabela 14, foram 

correlacionados aos deslocamentos químicos com base nos espectros de gHSQC 

Tabela 13. Dados observados nos espectros de RMN de 1H e 13C (CDCL3, 11,7T) para a GAM5S11  

H   

(ppm), Multiplicidade, J (Hz) 

GAM5S11  C  

(ppm), Multiplicidade, J 

(Hz) 

GAM5S11 

1 6,86 (dd, J = 8,2 e 2,1 Hz) 1 119,7 

2 - 2 137,2 

3 6,814 (d, J = 2,1 Hz) 3 111,5 

4 - 4 149,2 

5 - 5 147,6 

6 6,79 (d, J = 8,2 Hz) 6 111,7 

7a 3,47 (dd, J = 10,4 e 6,5 Hz) 7 67,2 

7b 3,51 (dd, J = 10,4 e 8,2 Hz) - - 

8 1,77 (dddq, J = 8,2, 6,5, ind e 6,9 Hz) 8 36,3 

9 0,76 (d, J = 6,9 Hz) 9 12,0 

1

 

- 1

 

139,3 

2

 

6,810 (d, J = 1,5 Hz) 2

 

108,2 

3

 

- 3

 

145,9 

4

 

- 4

 

148,0 

5  6,70 (d, J = 7,9 Hz) 5

 

108,4 

6

 

6,76 (dd, J = 7,9 e 1,5 Hz) 6  121,1 

7

 

3,53 (d, J = 11,9 Hz) 7

 

56,2 

8

 

2,60 ( (ddq, J = 11,9, ind e 6,9 Hz) 8

 

36,1 

9

 

0,70 (d, J = 6,9 Hz) 9

 

9,8 

CH2O2 3 ,4

 

5,88 (d, J = 1,4 Hz) 

5,90 (d, J = 1,4 Hz) 
CH2O2 3 ,4

 

101,0 

4-OMe  3,87 (s) 4-OCH3  
56,2 

5-OMe  3,83(s) 5-OCH3  
56,1 
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(espectro 35 a 40 p.143 a 148). Os sinais dos carbonos quaternários foram 

atribuídos através do espectro de gHMBC (espectros 41 a 44 p.149 a 152) gCOSY 

(espectros 45 a 48 p.153 a 156)  

Tabela 14. Dados observados nos espectros de RMN de 1H (CDCL3, 11,7T) bidimensionais 

para a neolignana GAM5S11 

H  (ppm),

 

Multiplicidade, J Hz 
gCOSY ( )

 

gHSQC ( )

 

gHMBC  ( )

 

1 6,86 (dd, J = 8,2 e 2,1 Hz) 6,79 119,7 67,2 

3 6,814 (d, J = 2,1 Hz) - 111,5  

6 6,79 (d, J = 8,2 Hz) - 111,7 149,2/137,2 

7 
3,47 (dd, J = 10,4 e 6,5 Hz) 

3,51 (dd, J = 10,4 e 8,2 Hz) 
- 67,2 9,8 

8 1,77 (dddq, J = 8,2, 6,5, ind e 6,9 Hz) 3,47; 3,51 36,3 - 

9 0,76 (d, J = 6,9 Hz) 1,77 12,0 - 

2

 

6,810 (d, J = 1,5 Hz)  - 108,2 148,0 

5

 

6,70 (d, J = 7,9 Hz) 6,76 108,4 139,3 

6

 

6,76 (dd, J = 7,9 e 1,5 Hz) - 121,1 - 

7

 

3,53 (d, J = 11,9 Hz) - 56,2 12,0/108,2/121,1 
111,5/119,7 

8

 

2,60 ( (ddq, J = 11,9, ind e 6,9 Hz) 3,53 36,1 - 

9

 

0,70 (d, J = 6,9 Hz)  2,60 9,8 - 

CH2O2 

5,88 (d, J = 1,4 Hz) 

5,90 (d, J = 1,4 Hz) - 101,0 - 

4-OMe 3,87 (s) - 56,2 - 

5-OMe 3,83(s) - 56,1 - 

 

A configuração relativa proposta por Lopes et al (1984) foi baseada na 

possível formação da seco-neolignana a partir da neolignana ariltetralônica, através 

da reação de retro Friedel  Crafts. 

O experimento realizado através da técnica de NOE demonstrou existir a 

correlação de proximidade dos hidrogênios metilênicos de H-7 com os hidrogênios 
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metílicos de 3H 

 
9 e 3H 

 
9 com 2H 

 
7, confirmando a exatidão da estereoquímica 

anteriormente proposta. As correlações observadas através do NOE podem ser 

observadas na figura 17.        

 

Figura 17. Experimento de NOE para a estereoquímica de GAM5S11  

Com base nestes dados e por comparação da literatura foi possível propor 

que a substância GAM5S11 corresponde a (7 R,8 S,8R) 7-hidróxi-3 ,4 -metilenedioxi-

4,5-dimetóxi-7,1-seco-8,8 ;2,7 -neolignana como apresentado na figura 18.          

Figura 18.  Estrutura molecular da substância GAM5S11 
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4.4. Bioensaio Para Avaliar a Atividade Antifúngica  

Os experimentos para avaliação da atividade antifúngica dos lignóides foram 

realizados no laboratório de Patologia da Madeira da Coordenação de Pesquisas de 

Produtos Florestais (CPPF) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 

coordenado pela pesquisadora Dra. Maria Aparecida de Jesus.   

4.4.1. Seleção das Espécies de Fungos  

Os fungos degradadores de madeira utilizados no bioensaio foram 

Pycnoporus sanguineus (L.:Fr.) Murr. (LPM 408), Trametes villosa (Fr.) Ryv. (LPM 

406), causadores de podridão branca , em madeira e Lenzites trabea Pers.:Fr. 

(LPM 368) da podridão parda . As culturas foram acessadas da Coleção de 

Culturas de Microorganismos de Interesse Agrossilvicultural do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia 

 

INPA. Estas espécies ocorrem no Brasil, e dentre elas, a 

de maior ocorrência em madeiras, no país, é Trametes villosa (CAVALCANTE, 

1983). A figura 19 destaca placas com as culturas de três (3) fungos. 

A seleção das espécies foi baseada na importância econômica e na linhagem 

de resistência e sensibilidade em ensaios de deterioração biológica acelerada da 

madeira em condições laboratoriais (CARBALLEIRA LOPEZ e MILANO, 1986).     
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A B  C 

Figura 19. Cultivo dos Fungos em extrato de agar-malte: Pycnoporus sanguineus (A), Lenzites  

trabea (B) e Trametes  villosa (C).   

4.4.2. Preparação das Amostras  

Os lignóides foram solubilizados em misturas de solventes, hexano e acetato 

de etila na proporção de (1:1) num total de 10 mL e a amostra foi de 1 mg/mL e 

diluídas para 10, 20, 40, 60, 70, 80 e 100 g/mL.

   

4.4.3. Obtenção do Inóculo   

Para a obtenção do inóculo, uma amostra de madeira de baixa durabilidade 

Simarouba amara Aubl. (marupá) com as dimensões de 3x28x32 mm, foi colocado 

sobre o meio de cultura solidificado, agar-malte, em seguida inoculou-se o fungo 

bem próximo da madeira, como mostra a figura 25.  As culturas foram mantidas à 

28ºC, com umidade relativa de 70 %, com o objetivo de obter inóculos 

potencialmente lignocelulolíticos. 
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Figura 20. Ativação da atividade enzimática de Trametes villosa em uma amostra de madeira de 

baixa durabilidade.   

O inóculo dessa colônia foi repicado em meio de cultura ágar-malte, em 

placas de Petri até o crescimento do fungo.  

Os inóculos com medidas padrão de ( = 0,4 m) foram criteriosamente 

selecionados, e somente os que apresentavam aspectos micelial sadio e vigoroso 

foram escolhidos, conforme a figura 21, visando à confiabilidade dos resultados de 

resistência e sensibilidade. (JESUS, 2003).           

Figura 21. Inóculos de Lenzites trabea   
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4.4.4. Bioensaio Antifúngico Pelos Métodos de Bioautografia  

Para o estudo das atividades antifúngicas dos lignóides isolados dos arilos e 

amêndoas de

 
Virola molissima foi utilizado o método de bioautografia direta ou por 

cromatografia em camada delgada, que permite localizar os constituintes químicos 

ativos em misturas (HAMBURGER e HOSTETTMANN, 1991), e de encontrar 

alguma inibição no crescimento micelial dos fungos (AUER e BERTIOL, 1986). 

O outro método, de cultivo em meio sólido, que possibilita medir e quantificar 

a colônia radial do fungo em contato com os lignóides.   

4.4.5. Bioensaio Antifúngico Por Bioautografia Direta   

O preparo da solução para o bioensaio foi de 1,0 mg/mL de cada lignóide 

diluído nos solventes Hexano/AcOEt (1:1) que promoveram melhor solubilidade. Os 

lignóides foram aplicados em cromatofolhas de sílica gel 60 Merck (2x5 cm), como 

mostra a figura 22, previamente autoclavada à 120 0C por 15 min e colocadas sobre 

o meio de cultura, previamente esterilizado, distante 2,0 cm entre si e pelo menos 

3,0 cm da borda da placa de Petri ( = 10 cm). O inóculo do fungo foi colocado 

próximo da área de aplicação do lignóide. As placas com meio de cultura e os 

lignóides, foram vedadas com filme plástico e posteriormente os halos foram 

incubados por 72 horas em estufa à temperatura de 25-27 °C. O bioensaio foi 

efetuado com quatro repetições. Para tratamento controle, foi utilizado o preservante 

de madeira CCA. Como controle, utilizou-se uma cromatoplaca sem o lignóide.   
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Figura 22. Placa ilustrativa do método de bioautografia.   

4.4.6. Determinação da Atividade Antifúngica pelo Método de 

Bioautografia de Contato  

O potencial antifúngico foi determinado pela presença ou ausência do halo de 

inibição micelial ao redor da amostra, tendo os seguintes critérios: (-) inibição total do 

micélio, formando um halo de inibição (+), inibição moderada de micélio, para o 

método de bioautografia de contato adaptado para basidiomicetos (JESUS et al, 

2006).   

4.4.7. Bioensaio de Cultivo de Difusão em Meio Sólido   

As soluções dos lignóides foram preparadas nas concentrações de 10, 20, 40, 

e 80 g/mL nos solventes

 

(Hexano/AcOEt 1:1). Para as concentrações de 10 e 40 

g de cada lignóide, primeiramente, 1 ml da solução do composto foi acrescido em 9 

mL do meio de cultura colocado na placa de Petri, em seguida  procedeu-se a  

homogeneização da mistura de composto com o meio de cultura.   
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Neste procedimento, verificou-se que homogeneidade dos compostos em 

meio de cultura não foi total. Diante disso, a solução do lignóide foi acrescentada ao 

meio de cultura em um becker, a mistura foi agitada levemente até se obter a  

homogeneização da mistura, que em seguida,  foi vertida na placa de Petri. Após a 

solidificação do meio de cultura, um inóculo foi colocado no centro de cada placa de 

Petri. 

Para verificar a interferência dos solventes como testemunha, utilizou-se 

somente os solventes (os mesmos usados na solubilidade dos lignóides) no meio de 

cultura, sem os lignóides (controle). Para o controle positivo, foi utilizado o 

preservante químico de madeira CCA tipo A (sal de cobre, cromo e arsênio) na 

concentração 1 %.  

As culturas foram mantidas a 28 ºC, com umidade relativa de 70 %. O 

crescimento radial do micélio foi medido em milímetros, no sentido horizontal e 

vertical com um paquímetro digital modelo Mitutoyo, MyCAL6CS a cada 3 dias, até 

120 dia, período necessário para o desenvolvimento da colônia. 

Após o período de incubação, os inóculos aparentemente inativos foram 

subcultivados novamente em meio de cultura ágar-malte e mantidos a 28 ºC, com 

umidade relativa de 70 % por duas semanas, visando à reativação micelial. Os 

inóculos foram observados macroscopicamente para verificar se havia crescimento 

do fungo. Aqueles que não cresceram foram considerados inativos. A Figura 23 

mostra o aspecto do inóculo inativo e do inóculo potencialmente ativo.       
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A     B  

 

Figura 23. Aspecto do inóculo de Lenzites Trabea inativo (A) e do inóculo de Lenzites trabea 

viável, selecionado para a inoculação (B).  

A avaliação para verificar o potencial antifúngico foi realizada por meio de 

medições do diâmetro das colônias (média de duas medidas perpendiculares), após 

12 dias de incubação dos fungos para quatro repetições. O resultado foi a média dos 

valores das áreas (cm2) das colônias dos fungos. 

O cálculo da área da colônia do fungo (cm2) foi obtido através do valor do das 

médias do crescimento micelial radial (mm) de quatro repetições, para cada 

concentração dos lignóides para cada concentração. 

O índice antifúngico (IAF) foi expresso em porcentagem, usando a fórmula 

citada por Jesus (2003). Foi considerado com potencial fungicida para os fungos 

lignocelulíticos testados, os lignóides cujo valor do IAF é igual a 100 %. 

A equação descrita abaixo foi utilizada para o cálculo do índice antifúngico   

IAF = [1 - {Tratamento / Testemunha}]*100   
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onde a variável Tratamento se refere as médias das áreas das colônias dos fungos 

em contato com as neolignanas e a variável Testemunha se refere as médias da 

área de crescimento de cada fungo no meio sólido ágar-malte sem a neolignana.   

4.4.8. Curva de Crescimento dos Fungos sob o Efeito da Concentração, 

Solvente e CCA.  

Para cada fungo foi elaborada uma curva de crescimento a partir dos valores 

das áreas (cm2) das colônias, obtidas para quatro repetições, sob o efeito de cada 

concentração para cada substância, solvente e CCA. Além disso, usando os 

mesmos dados foi feita uma analise de variância pelo programa Statistical Analysis 

System com arranjo fatorial (3x4x5) para cada espécie de fungo, tratamento 

(substância, solvente e CCA) e concentração, seguida pelo teste de Tukey, com o 

nível de probabilidade de ( = 0,05), visando a diferenças entre os tratamentos.   

4.4.9. Atividade Antifúngica pelo Método de Bioautografia Direta.  

A atividade fungistática das neolignanas isoladas dos arilos e tegumentos de 

Virola. molissima, testada pelo método de  bioautografia direta, mostrado na figura 

24, consta na Tabela 15.     
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Figura 24. Bioautografia: Cromatofolha com as neolignanas na concentração 10 e 40 g e os 

inóculos dos fungos.   

Tabela 15. Atividade antifúngica das substâncias isoladas ou em mistura de frutos de  

Virola molissima pelo Método de Bioautografia de Direta. 

Fungo 
Substâncias Concentração 

P. sanguineus L.trabeas T.villosa 

1 mg/mL + + + 

10 + + + 
Misturas de 

neolignanas 
40 - - - 

1 mg/mL + + + 

10 + + + Neolignana pura 

40 - - - 

Controle 

Positivo 

Hexano/AcOEt 

(1:1) 
++ ++ ++ 

Controle  ++ ++ ++ 

Legenda: Inibição total do micélio (-), Inibição moderada de micélio (+), ausência de inibição (+ +)  

As neolignanas isoladas dos arilos e tegumentos na concentração de 40 g 

pelo método de bioautografia direta apresentam alta atividade fungistática a todos os 

fungos. Entretanto, observa-se moderada atividade antifúngica para a concentração 

de 10 g. O controle positivo utilizado para verificação da interferência dos solventes 

Hexano e Acetato de Etila quanto à solubilidade apresentou a ausência de inibição. 

Essa informação foi muito importante, pois indicava que a misturas desses dois 
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solventes poderia ser usada como padrão para os testes de solubilidade desses 

lignóides.  

Esse bioensaio fornece dados qualitativos da atividade fungistática das 

neolignanas, de modo que tornou-se necessário realizar outro experimento para 

confirmar a atividade fungistática ou fungicida dos  lignóides.    

4.4.10. Atividade Antifúngica pelo Método de Difusão em Meio Sólido  

Os dados da atividade antifúngica das neolignanas testadas frente aos fungos 

degradadores de madeira são apresentados nas Tabelas 16, 17 e 18. 

Verifica-se que tanto a misturas de neolignanas quanto a neolignana pura 

oxo-otobaína, na concentração de 20 g apresentaram índices antifúngicos de 100 

% para todos os fungos. Esse valor indica potencial fungicida, similar ao obtido para 

o preservante químico CCA comercialmente usado na preservação de madeira, 

testado para cada fungo. 

A neolignana pura oxo-otobaína na concentração de 80 g, apresentou índice 

antifúngico similar para os todos os fungos. A neolignana já apresentou atividade 

antifúngica (KATO et al, 1990; KATO et al, 1992; GOTTLIEB, 1992) para fungos, 

esses dados corroboram com os obtidos para fungos degradadores de madeira.       
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Tabela 17. Índice antifúngico (IAF %) das substâncias isoladas ou em mistura de Virola molissima 

frente aos fungos, aos 12 dias de incubação para as concentrações de 20 e 80 g/mL . 

IAF 
Neolignanas de Virola molissima 

Substância Concentração ug/ml Fungos IAF(%) 

20 L.t 94,89 

20 P.s 100 
Misturas de neolignanas  

20 T.v 100 

20 L.t 100 

20 P.s 100 Oxo-otobaína  

20 T.v 100 

80 L.t 75,84 

80 P.s 100 
Misturas de neolignanas  

80 T.v 95,41 

80 L.t 99,17 

80 P.s 100 Oxo-otobaína  

80 T.v 100 

     
Tabela 16. Índice antifúngico (IAF %) das substâncias isoladas ou em mistura de Virola molissima 

frente aos fungos, aos 12 dias de incubação para as concentrações de 10 e 40 g/mL . 

IAF 
Neolignanas de Virola molissima 

Substâncias Concentração  g/mL

 
Fungos IAF(%) 

10 L.t 86,12 

10 P.s 60,24 
Misturas de neliognanas  

10 T.v 20,29 

10 L.t 40,4 

10 P.s 20,99 Oxo-otobaína  

10 T.v 20,99 

40 L.t 75,53 

40 P.s 53,3 
Misturas de neolignanas  

40 T.v 70,28 

40 L.t 30,12 

40 P.s 20,99 Oxo-otobaína  

40 T.v 20,99 
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Tabela 18. Comparação dos Índices antifúngicos (IAF %) dos neolignanas isoladas ou em 

mistura de Virola molissima frente aos fungos, aos 12 dias de incubação. 

Fungo 
Substância 

Concentração 

g/mL

 
P. sanguineus T. villosa L. trabea 

10 60,99 20,98 86,12 

20 100 100 100 

40 53,30 70,28 75,53 
Misturas de neolignanas 

80 100 95,41 75,84 

10 25,00 5,25 20,99 

20 100 100 100 

40 20,99 10,49 19,63 
Oxo-otobaína 

80 100 100 100 

Controle 0 0,00 0,00 0,00 

Controle Positivo 

(Hex/AcOEt 1:1) 
- 

0,00  0,00  0,00  

Preservante Químico 

(CCA) 1% 100 100 100 

  

A influência de alguns fatores pode ter desencadeado a redução ou aumento 

do potencial antifúngico dessas neolignanas, frente aos fungos. A solubilidade das 

neolignanas no meio de cultura ágar-malte, mesmo sendo totalmente solúvel na 

mistura do solvente, após a solidificação no meio de cultura, foi observado que 

houve a formação de cristais. Esse problema foi minimizado quando as neolignanas, 

após total solubilização, foram misturadas diretamente no meio de cultura ágar-

malte, homogeneizado e colocado na placa de Petri. A solubilidade dos compostos 

ainda é um dos fatores que mais interfere nos bioensaios (ARCHER et al., 1995).      
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Tabela 19. Comparação múltipla entre as médias das áreas (cm2) das colônias dos fungos para 

cada tratamento. 

Tratamento Concentração g/mL

 
Área da colônia do fungo (cm2) 

Controle positivo 
(Hex/AcOEt 1:1) 

- 19,09a 

Controle 0 19,02a 

10 10,76b 

40 8,22c 

20 0,24e 
Misturas de Neolignanas, 

Neolignana pura 

80 0,24e 

Preservante Químico (CCA) - 0e 

Valores com a mesma letra não apresenta diferença significativa pelo teste de Tukey ( = 0,05)

  

A análise dos dados estatísticos mostrou uma diferença significativa entre as 

médias das áreas das colônias (cm2) dos fungos, para as concentrações de 10 g e 

40 g, enquanto que, nas concentrações de 20 g e 80 g não houve variação 

significativa entre as médias das áreas das colônias (cm2) dos fungos para ambos os 

lignóides e para o CCA. Foi observado também que não houve variação significativa 

para o controle e para os solventes usados na solubilização dos lignóides.  

Os dados comparativos para a multiplicidade entre as médias das áreas (cm2) 

entre os fungos para cada composto e para o CCA, apresentaram uma pequena 

diferença e podem estar associados à formação de cristais no meio de cultura ágar-

malte, mascarando o potencial fungistático dos compostos. Para melhor 

esclarecimento desta diferença os dados podem ser visto na tabela 20.       
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Tabela 20. Comparação múltipla entre as médias das áreas (cm2) dos tratamentos obtidos a 

cada três dias, para os compostos isolados dos frutos de Virola molissima 

Tratamento Área da colônia do fungo (cm2) 

Misturas de Neolignanas 5,81c 

Neolignana pura 9,59b 

Preservante Químico (CCA) 0,00d 

Controle positivo (Hexano/AcOEt 1:1) 19,09a 

Valores com a mesma letra não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey ( = 0,05)

  

Pela análise dos dados das médias das áreas das colônias (cm2) entre os 

fungos, frente às substâncias, os solventes e o CCA comparadas com as do controle 

observadas na tabela 21, apresentam uma pequena diferença que também é 

esperada, tendo em vista as características fenotípicas que os fungos apresentam, 

principalmente em relação a atividade lignocelulolítica especifica de cada espécie. 

Provavelmente as condições experimentais não tenha interferido no potencial 

fungistático obtido para todos os lignóides, CCA e solvente. Os dados também 

podem ser conferidos pela semelhança entre as curva de crescimento das três 

espécies de fungos frente as diferentes concentrações testadas. Nota-se ainda, que 

os fungos apresentam menor variabilidade micelial para as concentrações com 

maior potencial fungistático, principalmente para a mistura de neolignanas e maior 

para as concentrações com menor potencial.  

Tabela 21. Comparação múltipla entre as médias das áreas (cm2) das colônias dos fungos 

frente as substâncias, solventes e CCA. 

Fungo Área da colônia do fungo (cm2) 

T. villosa 8,99ª 

P.sanguineus 8,20b 

L. trabea 7,56c 

Valores com a mesma letra não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey  ( = 0,05)
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Analisando os dados estatísticos, pode-se inferir que os solventes não 

afetaram o comportamento dos fungos comparados com os obtidos para o controle. 

Como também, os fungos apresentaram crescimento micelial semelhante frente às 

concentrações de 20 g e 80 g de ambas as amostras de neolignanas. Essas 

observações são importantes quando associadas com os índices antifúngicos e 

reforçam a potencialidade fungicida tanto da mistura de neolignanas quanto da 

neolignana pura, oxo-otobaína isoladas dos frutos de Virola molissima.  

Com os resultados obtidos pelos índices antifúngicos, foi possível realizar a 

curva de crescimento conforme apresentado na Figura 25, onde nota-se a 

variabilidade no crescimento micelial dos fungos em relação aos solventes utilizados 

como padrão de solubilidade, preservante químico CCA e neolignanas testadas.               
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Misturas de neolignanas Neolignana pura Oxo-otobaína                          

Figura 25. Efeito da mistura de neolignanas e da neolignana pura isolada dos frutos de Virola 

molissima  concentrações de 10 g/mL (---  ---), 20 g/mL (  ), 40 g/mL (    

 

   ), 80 g/mL

 

(---  ---) do preservante químico de madeira (CCA) (---  ---), controle,  (--- .---) e dos solventes 

e (Hexano/AcOEt 1:1) ( ) sobre os basidiomicetos lignocelulolíticos. As barras representam 

à variabilidade em relação às médias das colônias (cm2) do fungo, para quatro repetições.   



  
98

 
5. CONCLUSÃO  

O fracionamento cromatográfico de extratos de partes dos frutos da Virola 

molissima permitiu o isolamento, e, o emprego de técnicas modernas de RMN 

possibilitou a identificação de rel-(7S,8S,7 R,8 S) 3,4,5,3 ,4 ,5 -hexametóxi-8,8 ;7-O-

7 -neolignana, rel-(7 R,8S,8 S) 7 -hidróxi-3,4,3 ,4 -dimetilenodioxi-7-oxo-8,8 ;2,7 -

neolignana e (7 R,8 S,8R) 7-hidróxi-3 ,4 -metilenedioxi-4,5-dimetóxi-7,1-seco-

8,8 ;2,7 -neolignanas.  

A atividade antifúngica da rel-(7 R,8S,8 S) 7 -hidróxi-3,4,3 ,4 -dimetilenodioxi-7-

oxo-8,8 ;2,7 -neolignana, pura ou em mistura, ensaiada por bioautografia (qualitativa) 

ou em meio sólido (quantitativa) contra fungos degradadores de madeira Pycnoporus 

sanguineus, Trametes  villosa e Lenzites trabeas apresentou resultados promissores 

para o desenvolvimento de antifúngicos advindos da biodiversidade.             
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ANEXO - ESPECTROS                               
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Espectro 1: RMN 1H da GP2S1 (CDCl3 500MHz) 
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Espectro 2: RMN 1H da GP2S1 (CDCl3 500MHz) 
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Espectro 3: RMN 1H da GP2S1 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 4: RMN 1H da GP2S1 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 5: RMN 1H da GP2S1 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 6: RMN 1H da GP2S1 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 7: RMN 1H da GP2S1 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 8: RMN 13C da GP2S1 (CDCl3 500MHz) 
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Espectro 9: RMN 1H da GP2S1 (CDCl3 500 MHz) 



  
118

                                 

Espectro 10: RMN 2D gCOSY da GP2S1 (CDCl3 500MHz) 
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Espectro 11: RMN 2D gHSQC da GP2S1 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 12: RMN 2D gHSQC da GP2S1 (CDCl3 500MHz) 
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Espectro 13: RMN 1H da GAR2S3 (CDCl3 300MHz) 
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Espectro 14: RMN 1H da GAR2S3 (CDCl3 300 MHz) 
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Espectro 15: RMN 13C da GAR2S3 (CDCl3 300 MHz) 
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Espectro 16: RMN 1H da FHARS2 (CDCl3 300MHz) 
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Espectro 17: RMN 13C da FHTS4 (CDCl3 300 MHz) 
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Espectro 18: RMN 1H da GT2F4S5 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 19: RMN 1H da GAM1S7 (CDCl3 300MHz) 
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Espectro 20: RMN 13C da GAM1S7 (CDCl3 300 MHz) 
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Espectro 21: RMN 13C da GAM1S8 (CDCl3 300 MHz) 
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Espectro 22: RMN 1H da GAM4S9 (CDCl3 300 MHz) 
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Espectro 23: RMN 13C da GAM4S9 (CDCl3 300 MHz) 
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Espectro 24: RMN 1H da GAM4S10 (CDCl3 500 MHz) 



  
133

                                 

Espectro 25: RMN 13C da GAM4S10 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 26: RMN 1H da GT2F7S6 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 27: RMN 1H da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 28: RMN 1H da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 29: RMN 1H da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 30: RMN 1H da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 31: RMN 1H da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 32: RMN 13 C da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 33: RMN 13 C da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 34: RMN 13 C (DEPT 135) da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 35: RMN 2D gHSQC da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 36: RMN 2D gHSQC da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 37: RMN 2D gHSQC da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 38: RMN 2D gHSQC da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 39: RMN 2D gHSQC da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 



  
148

                                 

Espectro 40: RMN 2D gHSQC da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 41: RMN 2D gHMBC da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 42: RMN 2D gHMBC da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 43: RMN 2D gHMBC da GAM4S11 (CDCl3 500MHz) 
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Espectro 44: RMN 2D gHMBC da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 45: RMN 2D gCOSY da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 46: RMN 2D gCOSY da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 47: RMN 2D gCOSY da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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Espectro 48: RMN 2D gCOSY da GAM4S11 (CDCl3 500 MHz) 
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