
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudos de metabolismo in vitro de produtos naturais: 
biotransformação microbiana da piplartina 

 

 

 
 

  

N
MeO

MeO
OMe

O O

6,03
126,0

6,94
145,6

2,47
24,9

4,03
41,8

165,9169,0

7,41
121,2

7,66
143,9

6,79
105,7

6,79
105,7

130,8

3,88
56,3

3,88
56,3

3,86
61,1

140,2

153,5

153,5

    
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto 
2013 

Eduardo Afonso da Silva Junior



i 

RESUMO 
 
SILVA JUNIOR, E. A. Estudos de metabolismo in vitro de produtos naturais: 
biotransformação microbiana da piplartina. 2013. 141 f. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013.  
 
A piplartina é um alcaloide natural conhecido por apresentar diversas atividades 
biológicas, onde se destaca a ação anticancerígena. Esse produto natural 
apresentou atividade seletiva frente a vários tipos de células cancerígenas, sendo 
assim considerado promissor para o desenvolvimento de fármacos. O conhecimento 
do metabolismo de produtos naturais bioativos é uma importante e necessária etapa 
para avaliar a eficácia e segurança dessas substâncias. Os micro-organismos são 
amplamente utilizados em estudos de metabolismo, uma vez que catalisam reações 
quimio-, régio-, e estereoespecíficas, que muitas vezes são semelhantes às 
catalisadas pelos seres humanos. Nesse contexto, esse trabalho teve o objetivo de 
estudar o metabolismo microbiano da piplartina pelos fungos endofíticos 
Papulaspora immersa SS13 e Penicillium crustosum VR4, de solo Mucor rouxii 
NRRL 1894, e de coleção comercial Cunninghamella echinulata ATCC 8688a e 
Beauveria bassiana ATCC 7159. Os experimentos de biotransformação foram 
monitorados por UPLC-DAD-MS e UPLC-DAD-MS/MS. Todos os fungos utilizados 
biotransformaram a piplartina, sendo que 14 substâncias majoritárias foram 
identificadas como produtos de biotransformação nos experimentos em pequena 
escala. A piplartina e seus derivados apresentaram fragmentações características 
em IES-EM/EM que foram explicadas utilizando cálculos computacionais. O estudo 
dessas fragmentações permitiu a identificação e proposição das alterações 
estruturais que ocorreram nos metabólitos formados. Os fungos P. crustosum VR4 e 
B. bassiana ATCC 7159 foram selecionados para realizar os experimentos de 
biotransformação em escala ampliada, pois foram capazes de formar a maior 
diversidade de derivados da piplartina. Cinco substâncias foram isoladas e 
identificadas por RMN de 1H, RMN de 13C, HMQC, HMBC, COSY e HRESIMS.  
Essas substâncias não tinham sido obtidas por biotransformação microbiana 
anteriormente, sendo que uma ainda não foi descrita na literatura. Foram 
identificados principalmente produtos formados a partir de reações semelhantes às 
do metabolismo humano de fase I, como reduções, hidroxilações e hidrólises. Dessa 
forma, podemos concluir que as culturas microbianas são uma ferramenta útil para 
estudos preliminares de metabolismo, e para obter padrões de metabólitos que 
podem ser formados pelo metabolismo humano.  
 
Palavras-chave: biotransformação; metabolismo humano; produtos naturais 
bioativos; atividade anticancerígena; piplartina.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Importância dos produtos naturais na descoberta e planejamento de 
fármacos 
 

Grande parte dos fármacos utilizados atualmente são produtos naturais, ou 

foram planejados da partir deles (NEWMAN e CRAGG, 2012). Essas substâncias 

naturais são importantes, pois apresentam elevada diversidade estrutural, e foram 

biologicamente selecionadas para garantir vantagens para seus organismos 

produtores. Dessa forma, os produtos naturais possuem um importante papel para a 

descoberta e planejamento de novos candidatos a fármacos (MISHRA e TIWARI, 

2011). 

Os produtos naturais podem apresentar mais de uma atividade biológica 

(BEZERRA et al., 2013), o que pode ser interessante, pois podem ser utilizados para 

o tratamento de várias doenças. Mas, por outro lado, essa característica pode 

resultar em efeitos indesejados. Nesses casos, podem ser realizados estudos de 

relação estrutura atividade para identificar os grupamentos moleculares que são 

responsáveis pelos efeitos desejáveis e indesejáveis e planejar uma nova estrutura 

contendo apenas os grupamentos importantes para a atividade farmacológica. O 

ácido acetilsalicílico (figura 1), por exemplo, é um fármaco analgésico centenário que 

foi planejado a partir da salicina, um glicosídeo natural de plantas do gênero Salix 

(BARREIRO e FRAGA, 2008a).  

 

  
Figura 1. Estruturas químicas do produto natural salicina e do fármaco ácido acetilsalicílico. 
 

Os produtos naturais normalmente apresentam estruturas moleculares 

complexas que são difíceis de serem sintetizadas, uma vez que podem possuir 

vários centros estereogênicos. Várias outras metodologias foram e estão sendo 

utilizadas para o desenvolvimento de novos fármacos, como a síntese combinatória, 
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que fornece uma grande quantidade de substâncias. Essa importante ferramenta 

pode ser somada à diversidade estrutural dos produtos naturais, e, dessa forma, 

fornecer grande variedade de derivados em curto intervalo de tempo (ORTHOLAND 

e GANESAN, 2004; DIAS e CORRÊA, 2001). Dessa forma, os produtos naturais 

continuam sendo uma fonte promissora para a obtenção e planejamento de 

fármacos. 

Como exemplos de produtos naturais que se tornaram fármacos (figura 2), 

podemos citar os fármacos anticancerígenos vimblastina e vincristina, isolados de 

Catharanthus roseus (L.) G. Don (Apocynaceae), paclitaxel, isolado de Taxus 

brevifolia Nutt. (Taxaceae), e camptotecina, isolado de Camptotheca acuminata 

Decne. (Nyssaceae) (BALUNAS e KINGHORN, 2005). Vale ressaltar que mesmo 

com esses fármacos e vários outros disponíveis no mercado, a terapia anticâncer 

ainda necessita de novas substâncias que sejam menos tóxicas e mais seletivas 

para as células cancerígenas.  
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Figura 2. Estruturas químicas dos produtos naturais vimblastina, vincristina, taxol, e camptotecina, 
que são utilizados como fármacos na terapia anticâncer. 
 

O Brasil é conhecido por ser um dos países mais ricos em biodiversidade, 

sendo, dessa forma, promissor para a descoberta de novas substâncias que 

apresentam estruturas e mecanismos de ação inovadores. Mesmo com todo esse 
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potencial biológico, ainda são necessários aumentar a exploração científica desses 

recursos naturais (GOTTLIEB et al., 1998). Infelizmente nossas florestas estão 

sendo destruídas, e por isso se torna cada vez mais necessário e importante 

explorarmos de forma sustentável nossa riqueza química e biológica.  

Após um produto natural ser selecionado como promissor, para que ele seja 

transformado em fármaco são necessários outros estudos para garantir a segurança 

terapêutica (BALUNAS e KINGHORN, 2005). Para isso, se torna de grande 

importância conhecer os metabólitos que são formados a partir do metabolismo 

humano, e avaliar as atividades tóxicas e farmacológicas dos mesmos. 

 

1.2 Piplartina: um produto natural promissor para o desenvolvimento de 
fármacos 

 

 A piplartina (figura 3) é um alcaloide natural que apresenta diversas atividades 

biológicas, como antifúngica (SILVA et al., 2002), antinociceptiva (RODRIGUES et 

al., 2009), ansiolítica, antidepressiva (FELIPE et al., 2007), e inibidora de agregação 

plaquetária em coelhos (PARK et al, 2007). Esse alcaloide também foi ativo contra 

parasitas causadores de várias doenças negligenciadas, como Schistosoma 

mansoni, causador da esquistossomose (MORAES et al, 2011), Trypanosoma cruzi, 

agente etiológico da doença de Chagas (COTINGUIBA et al., 2009) e Leishmania 

donovani, causador da leishmaniose visceral (BODIWALA et al., 2007). Neste último 

exemplo, a piplartina foi ativa em testes realizados in vitro e in vivo. 

 

 
 Figura 3. Estrutura química da piplartina. 

 

Esse produto natural também foi ativo frente a vários tipos de células 

cancerígenas em concentrações micromolares, e foi pouco citotóxico para células 

normais. A piplartina apresentou atividade frente a uma grande variedade de células 
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cancerígenas, como as de cólon, pulmão, mama, sistema nervoso central, rins, 

pâncreas, bexiga, ósseas, da nasofaringe, e melanócitos (BEZERRA et al., 2013). 

Essa substância possui vários mecanismos de ação, como a indução de 

apoptose em células tumorais (BEZERRA et al., 2008a), interrupção do ciclo celular 

e redução da taxa de proliferação celular (JYOTHI et al., 2009; BEZERRA et al., 

2008a; BEZERRA et al., 2006), e aumento de espécies reativas de oxigênio em 

células tumorais (RAJ et al., 2011). Além disso, provocou necrose e/ou apoptose em 

células leucêmicas de acordo com as doses utilizadas (BEZERRA et al., 2007), e 

alguns resultados indicam que esse alcaloide pode melhorar a eficácia terapêutica 

de outros quimioterápicos utilizados na terapia anticancerígena (BEZERRA et al., 

2008b). 

Em outro trabalho realizado in vivo em camundongos, a piplartina apresentou 

excelente biodisponibilidade oral, e maior atividade anticancerígena e menor 

toxicidade que o fármaco paclitaxel. Além disso, ao contrário de outros fármacos, a 

piplartina foi seletiva para células cancerígenas, e foi capaz de aumentar 

seletivamente os níveis de espécies reativas de oxigênio em células cancerígenas 

(RAJ et al., 2011). Bezerra e colaboradores (2013) consideram que essas atividades 

podem estar relacionadas com a presença de duas carbonilas α,β-insaturadas 

presentes na estrutura molecular desse produto natural, mas são necessários 

estudos de relação estrutura atividade para confirmar essa hipótese. 

Diante dessas atividades, a piplartina é considerada promissora para o 

desenvolvimento de novos fármacos anticancerígenos (BEZERRA et al., 2013). 

Apesar do grande potencial terapêutico desse produto natural, é importante 

identificar e avaliar as atividades biológicas dos metabólitos que podem ser 

formados a partir do metabolismo humano e, dessa forma, garantir a segurança 

terapêutica desse produto natural. 

A piplartina pode ser isolada de várias plantas, como Piper tuberculatum L., 

Piper longum L., Piper arborescens Roxb., Piper sylvaticum Roxb., Piper puberulum 

Benth, Piper alatabaccum Trel & Yuncker, Piper chaba Hunter, e Piper cenocladum 

C.DC (BEZERRA et al., 2013). Essas plantas são utilizadas para diversos fins 

medicinais, como, por exemplo, para o tratamento de tumores, bronquite, infecção 

respiratória, cólera, hepatite viral, malária, e gonorreia (BEZERRA et al., 2013). 

Outros produtos naturais com estruturas moleculares semelhantes à piplartina 

também foram isoladas de plantas do gênero Piper, conforme podemos observar na 
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figura 4 (WU et al., 1997; DODSON et al., 2000; FACUNDO et al., 2005; DUH et al., 

1990; DUH e WU, 1990; BRAZ-FILHO et al., 1981; KIJJOA et al., 1982; 

NAVICKIENE et al., 2000).  

 

 
Figura 4. Produtos naturais semelhantes à piplartina isolados de plantas do gênero Piper. 

 

Essas substâncias também apresentam atividades biológicas, como 

citotoxicidade frente a células tumorais, leshimanicida e antifúngica. Devido ao 

potencial farmacêutico da piplartina, vários outros análogos estão sendo sintetizados 

na tentativa de obter substâncias com atividade mais promissora (RAO et al., 2012; 

ADAMS et al., 2012). Além desses métodos sintéticos, outras metodologias podem 

ser utilizadas para fornecer derivados bioativos desse produto natural, como as 

biotransformações microbianas. 

 

1.3 Biotransformações microbianas: uma ferramenta importante para estudos 
de metabolismo e para obtenção de novas substâncias 

 

Biotransformações são alterações químicas catalisadas por organismos em 

substâncias, essas reações são também conhecidas como metabolizações (FABER, 

2004; BARREIRO e FRAGA, 2008b). As biotransformações são de grande 

importância industrial, pois podem ser quimio-, regio-, e estereosseletivas (BORGES 
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et al., 2009a). Um bom exemplo dessas reações é a α-hidroxilação na posição 11 da 

progesterona por Rhizopus arrhizus (figura 5), formando um dos intermediários para 

obtenção do fármaco cortisona (AHMAD et al., 1992). 

 
Figura 5. Obtenção do fármaco cortisona a partir de um intermediário hidroxilado produzido pela 
biotransformação da progesterona. 
 

As biotransformações microbianas também são utilizadas por indústrias para 

a obtenção de produtos quirais que apresentam elevado grau de excesso 

enantiomérico (ee). Como exemplo, podemos citar a obtenção das substâncias 

presentes na figura 6, que são obtidas com mais de 99% de ee (LAUMEN et al, 

2002).

 
Figura 6. Exemplos de biotransformações que formam produtos com elevado excesso enantiomérico.  

 

Os micro-organismos também podem catalisar reações que mimetizam as 

realizadas no metabolismo humano, como, principalmente, as reações de fase I, e, 

também, as reações de fase II (BORGES et al., 2009b). Nesse contexto, os micro-

organismos são de grande importância, pois podem ser empregados em estudos 

preliminares que avaliam a metabolização in vitro de produtos naturais.  

Estudos sobre o metabolismo de produtos naturais constituem um passo 

importante e necessário para a avaliação da eficácia e segurança desses compostos 
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(SCHAAB et al., 2010). A avaliação do metabolismo in vivo possui desvantagens, 

como problemas de aprovação em comites de ética, altos custos, disponibilização de 

cobaias, baixas quantidades obtidas dos metabólitos, etc. Portanto, existe uma 

grande necessidade de desenvolvimento de novas metodologias que avaliem o 

metabolismo de produtos naturais. Para isso, diversos sistemas biomiméticos estão 

sendo utilizados, como os microssomas hepáticos (PIGATTO et al., 2011), as 

metaloporfirinas (SCHAAB et al., 2010), e os micro-organismos (BORGES 2009 et 

al., 2009b).  

Estudos de biotransformação microbiana são atrativos pela redução de 

custos, por não usar mamíferos, pela rapidez e pela possível similaridade com o 

metabolismo de mamíferos, permitindo a avaliação inicial de metabolismo (ASHA e 

VIDYAVATHI, 2009; BORGES et al., 2009b). Porém, quando a metabolização 

realizada pelos micro-organismos promove reações similares ao sistema enzimático 

humano, os estudos em mamíferos são ainda importantes para a confirmação dos 

resultados. 

Além disso, os micro-organismos podem ser utilizados para a obtenção de 

derivados em quantidade suficiente para a verificação de suas atividades biológicas 

(CAPEL et al., 2011). Nesse contexto, as reações catalisadas por culturas 

microbianas podem resultar na formação de produtos que são difíceis de serem 

obtidos por processos químicos convencionais, e que podem ser mais ativos que 

seus precursores. O ácido nigranóico (figura 7), por exemplo, apresenta elevada 

atividade anti-HIV e foi biotransformado em produtos que apresentam atividade 

superior a esse produto natural (YANG et al., 2012).  

 

 
Figura 7. Estruturas químicas do ácido nigranóico e seus produtos de biotransformação juntamente 
com suas atividades anti-HIV.  
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Até o momento não existem estudos do metabolismo in vivo da piplartina, e in 

vitro existe apenas um estudo envolvendo metaloporfirinas (SCHAAB et al., 2010). 

Nesse trabalho foi detectado por espectrometria de massas de alta resolução um 

derivado diidroxilado no anel lactâmico da piplartina, mas as posições das hidroxilas 

não foram estabelecidas. 

 Na tentativa de prever o metabolismo in vivo de produtos naturais, os 

resultados obtidos nos estudos de biotransformação microbiana da piplartina 

poderão contribuir para a obtenção de informações sobre o possível metabolismo 

em mamíferos e para o desenvolvimento de novos sistemas para estudos de 

metabolismo biomimético de produtos naturais análogos.  

Para aumentar a probabilidade de se obter grande diversidade de 

metabólitos, é importante utilizar micro-organismos isolados de ambientes diferentes, 

pois eles podem apresentar aparatos enzimáticos específicos para a sobrevivência 

em seus habitats. Como ocorre, por exemplo, com os micro-organismos endofíticos, 

que devem se proteger das substâncias produzidas pelas plantas (BORGES et al., 

2009b). 

 

1.4 Utilização da espectrometria de massas em estudos de metabolismo de 
produtos naturais  
 

Em estudos de metabolismo normalmente são formados metabólitos em 

pequenas quantidades, e, para facilitar a detecção e caracterização, são utilizadas 

metodologias e equipamentos que sejam sensíveis o suficiente para separar e 

detectar essas substâncias. Para isso, são utilizadas técnicas hifenadas, em que se 

usam aparelhos acoplados em sequência que separam e analisam os componentes 

das amostras (WILKINS, 1983). A espectrometria de massas acoplada a 

cromatografia líquida se destaca, pois além de ser sensível ela fornece informações 

relacionadas à fórmula molecular e à estrutura das substâncias (HOLČAPEK et al., 

2008; BANERJEE e MAZUMDAR, 2012). 

Para que as substâncias componentes de uma amostra sejam analisadas em 

espectrômetro de massas, é necessário que elas sejam primeiramente ionizadas. 

Existem várias fontes de ionização, sendo que a fonte de eletrospray é amplamente 

utilizada, uma vez que ela permite a ionização de moléculas de pequeno e elevado 
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peso molecular, sendo elas de caráter polar ou apolar, e ioniza até mesmo 

moléculas termolábeis (HO et al., 2003). 

Durante o processo de ionização por IES os íons podem ser formados por 

três diferentes processos: reações do tipo ácido-base, que produzem moléculas 

protonadas [M+H]+ e desprotonadas [M-H]-, coordenação com cátions e ânions, que 

resultam na formação de moléculas cationizadas e anionizadas, e reações redox, 

que formam íons moleculares (M+·) ou (M-·) Esses eventos vão depender da 

estrutura das substâncias a serem analisadas e de parâmetros experimentais no 

espectrômetro de massas (CROTTI et al., 2006).  

A utilização da espectrometria de massas também possui desvantagens, 

como, por exemplo, ocorre com substâncias que não ionizam facilmente, e, 

consequentemente, não são facilmente detectadas nas análises. Durante a 

ionização, pode ocorrer supressão iônica, em que substâncias presentes na amostra 

dificultam a ionização do analito de interesse (VESSECCHI et al., 2011). Além disso, 

essa técnica possui dificuldade para diferenciar isômeros, e, normalmente, é 

necessário um conhecimento prévio das estruturas que estão sendo analisadas 

(KONISHI et al., 2007). 

A utilização da química-quântica computacional vem sendo aplicada para 

facilitar a compreensão dos processos de ionização e fragmentação das substâncias 

de interesse (VESSECCHI et al., 2008). Além disso, o conhecimento mais detalhado 

das fragmentações permite a proposição de estruturas análogas a estruturas 

conhecidas, mas que não foram obtidas em quantidade suficiente para serem 

determinadas por RMN (FURTADO et al., 2007; PIVATTO et al., 2005). 

A primeira etapa para a determinação estrutural de uma substância utilizando 

técnicas sequenciais de espectrometria de massas (EM/EM) é se conhecer o sítio 

onde ocorre a ionização (VESSECCHI et al., 2008; ALCAMI et al., 2001). Para isso, 

podem ser utilizados alguns descritores apropriados, como o mapa do potencial 

eletrostático (MEP), que indica o grau com que uma carga será atraída pela 

superfície eletrostática molecular, e afinidade protônica (AP), a qual reflete a 

estabilidade da espécie protonada (ALCAMI et al., 2001; VESSECCHI et al., 2012).  

Pigatto e colaboradores (2011) utilizaram a espectrometria de massas 

juntamente cálculos químicos computacionais para estudar o metabolismo da 

substância AC04 (figura 8), que possui elevada atividade anticancerígena. 

Primeiramente os autores identificaram e estudaram a fragmentação do metabólito 
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oxidado formado in vitro, e, em seguida, isolaram esse metabólito e confirmaram sua 

estrutura utilizando RMN. Por fim, os autores constataram por CL-EM que esse 

mesmo metabólito também foi formado in vivo pelo metabolismo de ratos. Dessa 

forma, podemos notar que a utilização de técnicas hifenadas juntamente com 

cálculos químicos teóricos e RMN são ferramentas úteis para realização de estudos 

de metabolismo.   
 

 
Figura 8. Estruturas químicas da substância AC04 e seu metabólito 1-oxo-AC04. 
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5. CONCLUSÕES 
 

A piplartina e seus derivados foram facilmente detectados nas análises 

realizadas em CLAE e UPLC utilizando detectores de DAD e massas. Essas 

substâncias apresentaram fragmentações características em IES-EM/EM, que foram 

importantes para a identificação dos produtos de biotransformação e a proposição 

das posições onde foram realizadas as alterações na estrutura da piplartina. 

Os cálculos computacionais teóricos permitiram a identificação dos sítios mais 

suscetíveis à protonação e explicar as principais rotas das fragmentações da 

piplartina e seus produtos de biotransformação observadas nas análises realizadas 

em IES-EM/EM. Esses resultados contribuirão para estudos futuros de metabolismo, 

pois os dados de massas juntamente com os estudos de fragmentação 

apresentados poderão ser utilizados para a identificação de possíveis metabólitos 

obtidos a partir do metabolismo da piplartina em mamíferos, inclusive em humanos.  

Esse produto natural pode sofrer alterações químicas formando outras 

substâncias. Ao analisarmos os controles de estabilidade da piplartina nos meios 

utilizados para as biotransformações, verificamos a presença da cis-piplartina, que 

pode ser formada a partir da isomerização da piplartina na presença de luz, e do 

ácido 3,4,5-trimetoxicinâmico, formado a partir da hidrólise da ligação amida entre o 

átomo de nitrogênio e a carbonila da posição C-7. Dessa forma, para garantir a 

segurança terapêutica da piplartina, se torna necessário avaliar se esses produtos 

de degradação também poderão ser formados em formulações farmacêuticas e no 

corpo humano, e verificar suas atividades tóxicas e farmacológicas. 

A metodologia utilizada de cultivar os fungos em meio pré-fermentativo, rico 

em nutrientes, e, em seguida, filtração dos micélios e transferência para meio 

fermentativo, mais pobre em nutrientes, foi eficiente, uma vez que os fungos 

praticamente não produziram substâncias que interferiram na análise e no 

isolamento dos produtos de biotransformação. Todos os fungos utilizados 

biotransformaram a piplartina, provavelmente os ensaios de CIMs da piplartina 

ajudaram a obter esses resultados, uma vez que permitiram selecionar a 

concentração de 0,1 mg.mL-1, que não foi capaz de inibir o crescimento dos micro-

organismos. 

Ao todo, foram identificados 14 produtos de biotransformação da piplartina. 

Desses, cinco derivados foram isolados e identificados por RMN, sendo que um 
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ainda não havia sido descrito na literatura anteriormente. Essas substâncias poderão 

ser utilizadas como padrões em futuros estudos de metabolismo da piplartina em 

mamíferos, e, dessa forma, juntamente com os dados de massas e fragmentação 

EM/EM, facilitarão a identificação dos metabólitos formados. Além disso, esses 

derivados também serão avaliados quanto à atividade citotóxica frente a células 

normais e cancerígenas no Departamento de Oncologia Experimental da 

Universidade Federal do Ceará. 

 Foram identificados principalmente produtos formados a partir de reações 

semelhantes às do metabolismo humano de fase I, como reduções, hidroxilações e 

hidrólises. Não foram detectados outros compostos formados a partir de reações de 

conjugação, que são características do metabolismo humano de fase II, importantes 

para a formação de produtos mais hidrofílicos, os quais são eliminados mais 

facilmente na urina. Portanto, nas condições experimentais utilizadas, os fungos 

foram capazes de catalisar apenas reações de fase I do metabolismo de mamíferos.  

Dessa forma, podemos concluir que as biotransformações microbianas são 

uma ferramenta útil para estudos preliminares de metabolismo, e podem ser 

utilizadas para obter uma variedade de derivados de uma substância, que podem 

ser isolados em quantidade suficiente para a realização de ensaios biológicos e 

determinação estrutural. 
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