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RESUMO

o presente trabalho teve como objetivo realizar o estudo químico

das sementes de Trichilia elegans ssp. elegans A. Juss. (coletadas no

município de Corumbá, MS), visando o isolamento e identificação ou

elucidação estrutural dos seus metabólitos secundários, particularmente

limonóides.

Da fase diclorometânica, obtida de uma partição efetuada com o

extrato etanólico das sementes, foram isoladas, através de técnicas

cromatográficas de separação (cromatografia em colunas de sílica gel, de

Sephadex LH 20 e CLAE em fase reversa), dezoito substâncias,

compreendendo:

dois protolimonóides, onze limonóides com esqueleto do tipo

obacunol (abertura dos anéis A e D), quatro com esqueleto do tipo

ivorensato de metila (abertura dos anéis A, B e D) e 3p-O-p-D

glicopiranosilsitosterol. Todas as substâncias são inéditas, com exceção do

esteróide glicosilado e de dois limonóides com esqueleto do tipo obacunol

(kihadaninas A e B).

As determinações estruturais foram efetuadas com base em dados

espectroscópicos de RMN IH e BC, incluindo experimentos bidimensionais

(COSY IH_IH, COSY IH_BC, HMQC, NOESY e HMBC)~ a partir de

infonnações obtidas dos espectros de massas e na região do IV e através de

dados de difração de raios-X.

Quatro dos limonóides obtidos foram submetidos a um enSaIO

biológico de atividade antitumoral, utilizando-se linhagens mutantes de

Saccharomyces cerevisiae, porém, mostraram-se inativos.
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ABSTRACT

The present work describes the isolation and identification or

structural elucidation of the chemical constituents of the seeds of Trichilia

elegans ssp. elegans A. Juss., collected in Corumbá, MS.

From the dichloromethane solubles, obtained from partition of the

ethanolic extract from the seeds, eighteen substances have been isolated,

afier a combination of column and flash chromatography on sílica gel, gel

filtration and reversed phase HPLC separations.

The isolated substances have been characterized as two new

protolimonoids, nine new obacunol- and four new methyl ivorensate-type

limonoids, in addition to two known limonoids belonging to the obacunol

group (kihadanins A and B) and 3-0-p-0-glucopYfanosyl-sitosterol.

The structures of these compounds have been established on the

basis of 10 eH, BC) and 20 eH)H and IH_BC COSY, HMQC, HMBC

and NOESY) NMR spectroscopic techniques, IR and mass spectral data and

X-ray crystallographic analyses.

Four of the isolated limonoids have been tested against ONA

reparr deficient mutants of Saccharomyces cerevisiae but, nevertheless,

shown to be inactive.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 A família Meliaceae: Limonóides

Pertencente à ordem Rutales, a família Meliaceae A. Juss. é

composta na sua quase totalidade por espécies lenhosas que se distribuem

em regiões tropicais e subtropicais dos dois hemisférios terrestres.

Compreende esta família cinqüenta e um gêneros e cerca de quinhentas e

cinqüenta espécies, dispersas em diferentes habitats, com porte variando

desde arbustos até árvores 1.

De acordo com o arranjo taxonômico elaborado por Pennington e

Styles, a família Meliaceae é subdividida em quatro subfamílias: Melioideae,

Swietenioideae, Quivisianthoideae e Capuronianthoideae 1.

Trichilia P. Browne, um dos gêneros que compõem a família,

pertence à subfamília Melioideae. Este é constituído por cerca de setenta

espécies, concentradas na América Tropical e África 1. Segundo Pio Corrêa,

o gênero é representado no Brasil por mais de quinze espécies, amplamente

distribuídas por diferentes regiões do país 2.

Quimicamente, as plantas da família Meliaceae destacam-se pela

produção de tetranortriterpenos, substâncias altamente oxidadas, também

conhecidas por limonóides ou meliacinas. Compostos deste tipo são

encontrados em apenas mais três famílias do reino vegetal: Rutaceae,

Cneoraceae e Simaroubaceae, nestas, porém, com esqueletos menos

diversificados 3-5.

Estruturalmente, os limonóides caracterizam-se por pOSSUlf

esqueletos carbocíclicos derivados dos triterpenos tetracíclicos L~?-eufol (H-



20(3) ou ~7-tirucalol (H-20a), onde a cadeia lateral em C-I7 sofreu

alterações oxidativas, acarretando na perda de quatro átomos de carbono.

Os produtos resultantes das oxidações preliminares destes triterpenos e que

ainda conservam em C-I7 uma cadeia de oito carbonos são considerados os

precursores biogenéticos dos limonóides e denominados protolimonóides 3-Q.

1.2 Atividades biológicas dos limonóides de Meliaceae

Além da reconhecida importância econômica das meliáceas por

fornecerem madeira de grande valor, como as dos gêneros Swietenia,

Cedrela, Cabralea, Guarea, Trichilia e Carapa, há que se destacá-las

também pela bioatividade de vários de seus metabólitos secundários,

notadamente os limonóides.

Muitas destas substâncias apresentam atividades "antifeedant" e

de inibição de crescimento de insetos polífagos, o que as tomam

potencialmente úteis no combate a pragas agrícolas 6-15. Neste sentido,

merece destaque o limonóide azadiractina, isolado de Azadirachta indica, o

qual afeta mais de duzentas espécies de insetos, já sendo utilizado

comercialmente 6,16,17. Com relação aos limonóides de Trichilia, atividades

significativas foram relatadas para alguns dos obtidos de T. hirta 18

T. roka 19-21 e T. prieuriana 22.

No campo da farmacologia, vale mencionar a atividade citotóxica

"in vitro" apresentada por certos limonóides 6,23-25 e a inibição de.

carcinogênese quimicamente induzida "in vivo" por outros 26. Quanto ao

gênero Trichilia, apenas os limonóides obtidos de T. hispida apresentaram

atividade citotóxica relevante 27, enquanto que os isolados de T. rubra

causaram inibição de adesão celular 28,29.
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Outras atividades fannacológicas importantes têm sido descritas

para os limonóides, tais como: antifúngica, bactericida, anti-viral e

antimalárica "in vitro" 6,30.

Recentemente, verificou-se que o extrato aquoso de folhas de

Trichilia elegans exerce um efeito inibitório sobre vários componentes do

sistema imunológico de ratos, indicativo de atividade antiinflamatória 31.

Na medicina popular brasileira, algumas espécies de Trichilia são

empregadas para o tratamento de reumatismo e febre palustre e como

agentes purgativos e eméticos 2.

1.3 Constituintes químicos do gênero TrichiJia.

Segundo a classificação proposta por Taylor, que abrange a

maioria dos limonóides isolados de Meliaceae, estes podem ser divididos em

onze grupos principais, de acordo com o padrão de esqueleto carbônico

apresentado 4 (Figura 1).

Os limonóides obtidos, até o momento, do gênero Trichilia,

resultantes do estudo químico de doze espécies, podem ser distribuídos em

oito desses grupos, conforme demonstra a Tabela 1. Neste aspecto,o gênero

Trichilia destaca-se entre os demais gêneros da família Meliaceae, não só

pela ocorrência de um elevado número de limonóides, como também pela

diversidade dos seus esqueletos. Os dados mostrados na Tabela 1

evidenciam que há uma predominância em Trichilia de substâncias com os

esqueletos do tipo havanensina e prieurianina. Na Tabela 2 são relacionados

os limonóides isolados de cada espécie investigada, estando suas respectivas

estruturas representadas na Figura 2.
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A ocorrência de representantes de outras classes de substâncias

também tem sido relatada em algumas espécies de Trichilia, podendo-se

destacar os protolimonóides (Tabela 3 e Figura 2) e também triterpenóides

derivados do cicloartano (T schomburgkii 32, T connaroides 33, T

claussenii 34). Outras substâncias obtidas dignas de nota incluem as

pertencentes às classes dos sesquiterpenos (T claussenii 34, T catigua 35),

esteróides (T schomburgkii 32,36, T claussenii 34, T hirta 37), ácidos (0

fenil-alcanóicos / alquenóicos; aminoácidos (T claussenii 34) e um fenil

alquil-hidroxibutanolídeo (T schomburgkii 36).

4
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Tabela 1 - Limonóides isolados de espécies do gênero Trichilia, separados por
grupo de esqueleto.

GRUPO A: Esqueleto tipo HAVANENSINA

7

Limonóide Nome Espécie Ref.

1 hirtina T. hirta 38

2 desacetil-hirtina T. hirta 38

3 metil-ll J3-acetoxi-6-hidroxi-12a(2- T. hirta 39
metil-propioniloxi)-3,7-dioxo-

1,5,14,20,22-meliacapentaen-29-oato
4 metil-l1 J3-acetoxi-6,23-di-hidroxi- T. hirta 39

12a(2-metil-propioniloxi)-3,7,21-
trioxo-l,5,14,20-meliacatetraen-29-

oato
5 azadirona T. havanensis 40

6 trichilenona T. havanensis 41,42

7 1,7-diacetil-14, 15-desoxi-havanensina T. havanensis 40

8 triacetil-14,15-desoxi-havanensina T. havanensis 40

9 1,7-diacetil-havanensina T. havanensis 40

10 3,7-diacetil-havanensina T. havanensis 42

11 triacetil-havanensina T. havanensis 40-43

12 T. havanensis 40-
13 T. havanensis 40,43-
14 trifolina T. trifolia 44

15 neo-havanensina T. havanensis 41

16 heudelottina T. heudelottii 45

17 heudelottina E T. heudelottii 46

18 heudelottina C T heudelottii 46

19 heudelottina F T heudelottii 46

20 trichilina B T roka 19

21 trichilina A T. roka 19

22 7-acetiltrichilina A Troka 47

23 trichilina D T roka 19

24 trichilina G T. roka 59

25 sendanina T roka 20

26 trichilina E T. roka 19

27 trichilina C T. roka 19

28 trichilina F T. roka 59
29 trichilinina T roka 48



Tabela 1. (continuação)

GRUPO B: Esqueleto tipo GEDUNINA

8

Limonóide Nome Espécie Ref.

30 gedunina T trifolia 44

31 7-desacetilgedunina T trifolia 44

32 7-desacetoxi-7-oxogedunina T schomburgkii 36

GRUPO C: Esqueleto tipo EVODULONA

Limonóide Nome Espécie Ref.

32 dregeana 3 T dregeana 49

34 dregeana 4 T dregeana 49

35 ruhralina 1 T rubra 28

36 rubralina 2 T rubra 28

37 rubralina 3 T rubra 28

38 dregeana 5 T dregeana 49

GRUPO D: Esqueleto tipo OBACUNOL

Limonóide Nome Espécie Ref.

39 6~-acetoxiobacunol T trifolia 44

40 6~-acetoxi-7a-acetilobacunol T trifolia 44



Tabela 1. (continuação)

GRUPO E: Esqueleto tipo PRIEURIANTNA

9

Limonóide Nome Espécie Ref.

41
. . .

T. prieuriana 50pneunamna

42 dregeana-2 T dregeana 49

43 Tr. A T. roka 21

44 Tr. C T. roka 21

45 trichavensina T havanensis 43

46 hispidina A T hispida 27
T rubra 29

47 rubrina A T rubra 29

48 rubrina B T rubra 29

49 rubrina D T rubra 29

50 nymania 1 T rubra 29

51 rubrina F T rubra 29

52 rubrina G T. rubra 29

53 dregeanina T dregeana 49,51
T. heudelottii 45
T. splendida 52

54 12-(2'-desacetil)-dregeanina T heudelottii 51
T prieuriana 53
T dregeana 51

55 D-5 T prieuriana 54

56 D-4 T. prieuriana 53

57 rohituka-7 (hispidina C) T hispida 27
T dregeana 49

58 hispidina B T. hispida 27

59 dregeana-l T dregeana 49

60 Tr. B T roka 21



Tabela 1. (continuação)

GRUPO F: Esqueleto tipo NIMBINA

10

r

Limonóide

61

* ocorrência duvidosa 4

Nome

heudebolina*

Espécie

T heudelottii

Ref.

55 l

GRUPO G' : Esqueleto tipo ANDIRüBINA (grupo G) modificado

Limonóide Nome Espécie Ref.

62 trijugina A T connaroides 56

63 trijugina B T connaroides 56

64 acetato de trijugina B T connaroides 57

GRUPO H: Esqueleto tipo MEXICANüLÍDEü

Limonóide Nome Espécie Ref.

65 2-hidroxi-3-0-tigloil-6-0-acetil- T connaroides 58
swietenolídeo



Tabela 2 - Espécies de Trichilia estudadas e respectivos limonóides
isolados.

T HIRTA

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref

1 A sementes e folhas 38
2 A sementes 38
3 A frutos 39
4 A frutos 39

T HAVANENSIS

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref

5 A frutos verdes 40
6 A madeira e frutos maduros 41,42

7 A frutos verdes 40

8 A frutos verdes 40

9 A frutos maduros 40

10 A frutos maduros 42

11 A madeira, fr. verdes e maduros 40-43

12 A frutos verdes 40

13 A frutos maduros 40,43

15 A madeira 41

45 E sementes maduras 43

T TRlFOLIA

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref

14 A 44
30 B 44

31 B 44

39 D 44

40 D 44

11



T HEUDELOTTlI

Tabela 2. (continuação)

12

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref.

16 A madeira 45
17 A madeira 46

18 A madeira 46

19 A madeira 46

53 E madeira 45

54 E madeira 51

61 F raiZ 55

* ocorrência duvidosa 4

T ROKA

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref.

20 A casca da raiz 19
21 A casca da raiz 19

22 A casca da raiz 47

23 A casca da raiz 19

24 A casca da raiz 59

25 A frutos frescos 20

26 A casca da raiz 19

27 A casca da raiz 19

28 A casca da raiz 59

29 A casca da raiz 48

43 E casca dos galhos 21

44 E casca dos galhos 21

60 E casca dos galhos 21

T SCHOMBURGKlI

I

Limonóide

32

Esqueleto

B

Parte da planta investigada

folhas, galhos e raiz

Ref.

36 1



T PRlEURlANA

Tabela 2. (continuação)

13

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref

41 E madeira 50

54 E casca do caule 53

55 E casca do caule 54

56 E casca do caule 53

T DREGEANA

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref

42 E sementes 49
53 E madeira 51

54 E madeira 51

57 E sementes 49

59 E sementes 49

33 C sementes 49

34 C sementes 49

38 C sementes 49

T HISPIDA

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref

46 E folhas 27
57 E folhas 27

58 E folhas 27



T RUBRA

Tabela 2. (continuação)

14

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref

35 C nuz 28
36 C nuz 28
37 C nuz 28
46 E nuz 29
47 E nuz 29
48 E nuz 29
49 E raiZ 29
50 E raIZ 29
51 E raiZ 29
52 E raIZ 29

T SPLENDIDA

I

Limonóide

53

T CONNAROIDES

Esqueleto

E

Parte da planta investigada

madeira

Ref

52 I

Limonóide Esqueleto Parte da planta investigada Ref

62 G' folhas 56

63 G' folhas 56

64 G' folhas 57

65 H pencarpos 58
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Tabela 3 - Protolimonóides obtidos de espécies do gênero Trichilia.

22

Protolimonóide Nome Origem Ref

66 rnelianona T hirta - frutos 38
T connaroides - pericarpos 58

67 rnelianodiol T hirta - frutos 38
T connaroides - pericarpos 58

68 bouIjotinolona A T. hirta - frutos 38
T hispida - folhas 60

T. schomburgkii - folhas * 32

69 hispidona T hispida - folhas 60

70 niloticina T schomburgkii - folhas 36

71 piscidinol A T schomburgkii - folhas 36

72 rnelianol T connaroides - pericarpos 58

73 lipornelianol T connaroides - pericarpos 58

74 hispidol B T hispida - folhas 61
T schomburgkii - folhas 32

75 di-hidroniloticina T schomburgkii - folhas 36
T connaroides - pericarpos 58

76 lipo-3-episapelina A T connaroides - pericarpos 58

77 sapelina A T hispida - folhas 62

78 sapelina B T hispida - folhas 62

79 hispidol A T hispida - folhas 61

80 pneurona T. prieuriana - folhas 63

81 29-hidroxiprieurona T prieuriana - folhas 63

* Denominada bouIjotinolona B na referência 32.



1.4 Objetivos

o estado de Mato Grosso do Sul apresenta uma flora bastante rica

e diversificada, destacando-se a vegetação dos cerrados, das matas fechadas

e do complexo do Pantanal 64,65. No entanto, tem-se observado nos últimos

anos uma gradativa devastação da flora sul-matogrossense, em razão da

intensificação das atividades agrícolas, pastoris e industriais ou pelo

estabelecimento de núcleos populacionais. O estudo químico de plantas

desta região toma-se, portanto, um empreendimento relevante a ser

realizado.

Assim sendo, Trichilia elegans ssp. elegans A. Juss., espécie

ainda não investigada quimicamente e que ocorre na região Centro-Oeste do

Brasil, foi selecionada para um trabalho fitoquímico. Contribuíram também

para a escolha desta espécie a riqueza de metabólitos secundários

encontrada na familia Meliaceae 3-5,52, bem como as atividades biológicas

descritas para algumas das substâncias presentes em espécies do gênero

Trichilia 18-22,27-29.

Em razão da facilidade da coleta dos frutos, não havendo,

portanto, destruição de árvores, associada à ocorrência de um elevado

número de limonóides em sementes de outras espécies do mesmo gênero

(Tabela 2), optou-se por efetuar o estudo químico das sementes da espécie

mencionada.

Por conseguinte, o presente trabalho teve como objetivo realizar o

estudo químico das sementes de Trichilia elegans ssp. elegans, visando o

isolamento e identificação ou elucidação estrutural dos seus metabólitos

secundários, particularmente limonóides. Dessa forma, pretende-se

contribuir para o conhecimento da composição química de meliáceas

brasileiras.
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2. TRICHILIA ELEGANS SSP. ELEGANS A. ]USS.:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS SEMENTES

Trichilia elegans ssp. elegans A. Juss. (Figura 3), conhecida

popularmente como "Cachuá", produz madeira resistente e durável, sendo a

casca empregada em curtumes 66. Possui ampla dispersão no país, sendo

encontrada desde Goiás até Santa Catarina e, em Mato Grosso do Sul,

ocorre em matas semidecíduas, apresentando-se como uma arvoreta de três

a seis metros de altura 66. É uma planta apícola, cuja floração é observada de

outubro a dezembro e com frutos encontráveis no período de janeiro a

março 66. Estes apresentam-se como cápsulas trivalvares ovaladas e

pubescentes, medindo cerca de 6 mm de comprimento, enquanto as

sementes, pretas, são parcialmente envoltas por um arilo de coloração

alaranjada.

24

Figura 3

Fotografia de folhas e

flores de um exemplar de

Trichilia elegans ssp.

elegans (extraída da

referência 66).



o estudo químico das sementes de T. elegans ssp. elegans,

coletada no município de Corumbá, MS, resultou no isolamento de dezoito

substâncias, compreendendo: dois protolimonóides (A.I e A.2), dez

limonóides (B.I, B.2, C.I, C.2, F.I, F.2, G.I, G.2, H.I e H.2) e 3-0-p-D

glucopiranosilsitosterol (I). Outros três limonóides (D.2, E.I e E.2) foram

purificados após acetilação e obtidos sob a forma de seus derivados

acetilados em C-7 (C.I e C.2) e em C-7 e C-23/C-21 (B.2a, C.la, C.lb,

C.2a e C.2b).

Todas as substâncias, com exceção de F.I, F.2 e I, estão sendo

descritas pela primeira vez e suas respectivas estruturas encontram-se

representadas a seguir.
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3. DISCUSSÃO

As substâncias apresentadas neste trabalho foram obtidas da

fração diclorometânica, oriunda da partição do extrato etanólico das

sementes de Trichilia elegans ssp. elegans, tendo sido purificadas através

de técnicas cromatográficas (CC em sílica gel e em Sephadex LH 20 e

CLAE em fase reversa).

As etapas referentes aos processos de isolamento das substâncias

encontram-se descritas na Parte Experimental (seção 6).

A determinação estrutural das substâncias foi efetuada:

a) com base em dados espectroscópicos de RMN IH e l3C,

incluindo técnicas bidimensionaishomo- e heteronucleares

(COSY IH_IH, COSY IH_ l3C, HMQC e NOESY), bem como

de correlação à longa distância através de experimentos de

HMBC',

b) por comparação com dados espectrais de modelos existentes na

literatura~

c) a partir de informações obtidas dos espectros de massas e na

região do IV ~

d) através de dados de difração de raios-X, no caso específico dos

limonóides B.2 e C.2a.

A discussão relativa à determinação estrutural das substâncias

obtidas neste trabalho será conduzida por classe de substâncias

(protolimonóides, limonóides e esteróide), independente da ordem de

obtenção das mesmas a partir do fracionamento do extrato etanólico das

sementes. Os limonóides, por sua vez, encontram-se organizados em dois
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grupos, tendo sido adotado como critério de organização o tipo de esqueleto

apresentado.

3.1 Determinação estrutural do protolimonóide A.I

Da fração 26-27 (Parte Experimental; item 6.2) foi isolada uma

substância oleosa, designada por A.I.

O espectro de RMN IH de A.I [espectro I (vol. 2); Tabelas 4, 5

e 7] apresentou nove singletos referentes a grupos metílicos, sendo: cinco

relativos a metilas terciárias, a 0,92; 0,95; 1,16; 1,25 e 1,298; um a 1,76 8,

atribuível a uma metila vinílica; dois sugestivos de metila de acetato, a 1,95

e 1,998 (IV: Vmáx. 1742 em-I) e um de metoxila a 3,63 8.

No espectro de RMN l3C de A.I [espectros 2-4 (vol. 2); Tabelas

4, 5 e 7]) foram evidenciados sinais para trinta e cinco carbonos, sendo que

a presença dos dois grupamentos acetoxílicos, já mencionada, foi

confirmada pelos sinais a 169,9; 170,2; 20,9 e 21,3 8, enquanto que os

sinais a 171,8 e 52,0 8 sugeriram um grupamento carbometoxílico.

Considerando-se a presença de trinta carbonos no esqueleto de

A.I, uma vez que os demais corresponderam a dois acetatos e uma metoxila

e ainda, com base na feição apresentada pelo espectro de RMN IH e nas

informações contidas nos espectros de RMN l3C PND e DEPT 135°,

concluiu-se que a substância A.I tratava-se de um triterpenóide.

A presença de uma ligação dupla trissubstituída na estrutura de

A.I foi proposta com base nos sinais presentes no espectro de RMN l3C a

119,4 e 159,1 8, atribuíveis, respectivamente, a um carbono olefinico

terciário e a um quaternário. No espectro de RMN IH, um dubleto
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observado a 5,30 õ (J = 2,8 Hz) poderia ser atribuído ao próton vinilico,

cujo acoplamento com o carbono a 119,4 o foi evidenciado no espectro

COSy IH_BC (espectros 6 e 7, vol. 2).

A presença de um grupamento metilênico exocíclico foi

evidenciada no espectro de RMN IH pelos dois singletes largos a 4,82 (IH)

e 5,00 õ (lH). A correlação observada no espectro COSY IH_BC entre estes

prótons e o carbono a 116,3 o, assim como a presença de um sinal referente

a carbono quaternário a 144,8 ocorroboraram esta proposta. No espectro

COSY IH_IH (espectro 5, vol. 2), foi observado o acoplamento alilico entre

os prótons da metila a 1,76 õ e o próton olefinico a 5,00 o, definindo a

ligação desta metila ao carbono olefinico tetrassubstituído a 144,8 o e,

conseqüentemente, a presença de uma isopropenila no esqueleto

carbocíclico de A.I.

Na região mais desprotegida do espectro de RMN IH, foram

ainda observados um dubleto largo a 5,47 õ (J = 9,8 Hz) e um singleto largo

a 5,12 õ, ambos com integração para um próton. Tendo em vista a

existência, já mencionada, de dois acetatos na estrutura de A.I, tais sinais

corresponderiam aos prótons ligados aos respectivos carbonos que

sustentam estes grupamentos. No espectro COSy IH_BC, as correlações

observadas entre os carbonos representados pelos sinais a 74,8 e 76,6 oe os

prótons a 5,12 e 5,47 o, respectivamente, confirmaram esta suposição.

Considerando-se que os espectros de RMN IH e I3C de A.I

também apresentaram, respectivamente, sinais na região de 2,50 a 4,00 oe

na de 64,0 a 87,0 õ e o fato de que os protolimonóides são derivados

triterpênicos com alto grau de oxidação, o conjlIDto das informações obtidas

sugeriu que o composto A.I deveria pertencer a esta classe de substâncias.
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A presença na estrutura de A.I dos grupos carbometoxílico e

isopropenílico apontou para a abertura de um dos anéis no esqueleto

carbocíclico deste protolimonóide. De acordo com o levantamento feito na

literatura, baseado em dados publicados no Natural Product Reports,

verificou-se que a maioria dos seco-triterpenóides existentes na natureza

apresenta abertura no anel A.

O local das oxigenações, bem como a estereoquímica relativa dos

anéis A - D de A.I foram propostos considerando-se, também, a origem

biogenética dos protoliminóides pertencentes ao grupo apo, ou seja, como

derivados dos esqueletos tipo apotirucalol (82) ou apoeufol (83).
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Com base nestas informações e nos dados espectrais de

protolimonóides obtidos de Meliaceae, pôde-se propor para A.I a estrutura

parcial A.
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Assim, O dubleto largo a 5,47 8 (J = 9,8 Hz), observado no

espectro de RMN IH de A.I, corresponderia a H-I, enquanto que H-7

equatorial seria representado pelo singleto largo a 5,12 8. No espectro

COSY IH.lH, picos cruzados entre o sinal referente a H-7 e o multipleto na

região de 1,45-1,70 8 identificaram os dois prótons em C-6. A este carbono,

por sua vez, foi atribuído o valor de 35,0 8, em função da correlação

. observada no espectro COSY IH·I3C com o multipleto supracitado.

O sinal correspondente a um dos prótons em C-2 (H-2A) foi

identificado como fazendo parte de um multipleto na região de 2,36-2,48 8,

através da sua correlação com o sinal relativo a H-I no espectro COSY IH_

IH. Consequentemente, o próton representado pelo dubleto largo a 2,79 8 (J

= 13,7 Hz), cujo acoplamento com H-2A foi observado neste mesmo

espectro, foi identificado como H-2B. No espectro COSY IH_ l3C, ambos

apresentaram correlação com o sinal a 35,3 8, atribuído, portanto, a C-2.

Os dados espectrais referentes à estrutura parcial A proposta

mostraram-se concordantes com os encontrados na literatura para os anéis A

- D de nymania 2 (84), um 3,4-seco-limonóide isolado de Nymania capensis

(Meliaceae) 67, confonne mostrado na Tabela 4.
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84 - nymania 2

Com relação à natureza da cadeia lateral em C-17 de A.I, sabe-se

que nos protolimonóides vários arranjos estruturais são possíveis para esta

cadeia de oito carbonos, decorrentes de processos oxidativos e ciclizaçães,

confonne ilustrado, por exemplo, na Tabela 3 (item 1.3), onde são

apresentados os protolimonóides isolados de espécies de Trichilia.

Assim, os sinais compreendidos entre 2,85 e 3,99 ono espectro

de RMN IH de A.I e representados por um dubleto a 2,88 o (IH, 1 = 9,1

Hz), dois dubletos largos a 3,42 e 3,96 o (1 = 10,0 Hz) e um multipleto

centrado em 3,85 o, foram indicativos da presença de prótons ligados a

carbonos contendo uma função oxigenada (IV: Vmáx. 3430,1173,1031 em-I).

No espectro de RMN l3C, os oito sinais relativos aos carbonos da cadeia

lateral foram observados a 74,2 (carbono quaternário); 35,9; 64,4; 86,5

(carbonos metínicos); 36,3; 70,0 (carbonos metilênicos); 24,0 e 28,5 o
(carbonos metílicos) [Tabela 5]. Este conjunto de dados sugeriu a existência

de uma cadeia lateral em confonnidade com as já descritas para os

protolimonóides de Trichilia.
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Tabela 4 - Dados de RMN IH e l3C de alguns dos prótons e dos

carbonos relativos aos anéis A - D de A.I e do modelo 84 64 (CDCb).

0rI [m, J (Hz)] 8c

H I A.I a 84 b C A.I c 84 d

1 I 5,47 dI (9,8) 5,48 dd 1 76,6 76,6
(2,0; 10,0) 2 35,3 35,4

2A I 2,36-2,48 fi 2,42 dd 3 171,8 171,7
(10,0; 14,0)

2B I 2,79 dI (13,7) 2,81 dd 4 144,8 144,9

(2,0; 14,0) 5 34,6 34,4

7 I 5,12 sI 5,16 m 6 35,0 34,7

15 I 5,30 d (2,8) 5,29 m 7 74,8 74,4

16 I 2,06-2,28 fi 2,03 e 2,18 fi
8 42,3 42,4

(16A, 16B 9 44,1 44,1

18 I 0,95 s 1,02 s 10 44,0 44,2

19 I 0,92 s 0,97 s 11 18,5 18,1

28A I 4,82 sI 4,86 sI 12 29,2 29,2

13 46,0 46,3
28B I 5,00 sI 5,04m

14 159,1 158,9
29 I 1,76 sI 1,79 sI 15 119,4 118,9

30 I 1,16 s 1,15 s 16 34,8 34,0

OAc I 1,95 s 1,99 s 17 52,4 58,3
1,99 s 2,04 s 18 20,2 20,0

- - . --

OMe I 3,63 s 3,67 s 19 15,0 15,0

28 116,3 116,4
a 200 MHz 29 22,7 22,8
b 80 MHz

30 26,7 26,8

OMe 52,0 52,0

OAc 169,9 169,8
170,2 170,2
20,9 21,0
21,3 21,2

c 50MHz
d 20 MHz
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Desta fonna, foi demonstrado no espectro COSY lH)H o acoplamento

entre os prótons correspondentes aos dubletos a 3,42 (l H) e 3,96 õ (lH).

As correlações observadas entre tais prótons e o carbono a 70,0 õ no

espectro COSY IH_BC, juntamente com a magnitude de 10 Hz supracitada,

indicaram tratar-se de um acoplamento geminal.

Foram também observados naquele espectro acoplamentos entre

os prótons relativos ao multipleto centrado em 3,85 õ e ao dubleto a 2,88 õ.

No espectro COSY IH_BC, constatou-se que o próton correspondente ao

multipleto apresentava conectividade com o carbono referente ao sinal a

64,4 Õ, enquanto que o próton representado pelo dubleto apresentava com o

carbono a 86,5 Õ (Tabela 5).

Este espectro também mostrou correlações entre os prótons

referentes às duas metilas desprotegidas, a 1,25 e 1,29 Õ e os respectivos

carbonos a 24,0 e 28,5 õ. Em função do valor do deslocamento químico e da

multiplicidade apresentada no espectro de RMN IH, estas metilas estariam

ligadas a um carbono quaternário portando uma função oxigenada. O sinal a

74,2 Õ presente no espectro de RMN BC poderia ser atribuído a este

carbono quaternário (Tabela 5).

Os dois carbonos restantes na cadeia lateral em C-17 de A.I, um

metínico e um metilênico, foram identificados nos espectros de RMN BC

PND e DEPT 1350 pelos sinais a, respectivamente, 35,9 e 36,3 õ.

Os dados acima apresentados, juntamente com os disponíveis na

literatura para os protolimonóides de Trichilia, permitiram caracterizar a

estrutura da cadeia lateral presente em C-17 de A.I como a mesma

encontrada em, por exemplo, bourjotinolona A (68) 60, cuja estrutura foi

atribuída inequivocamente 60,61,68.
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Os dados de RMN lHe BC da cadeia lateral de 68 e os da

proposta para A.I (C-2I a C-27) mostraram uma excelente correlação

(Tabela 5).

Tabela 5- Dados de RMN IH e BC dos prótons e carbonos relativos à

cadeia lateral em C-I7 de A.I e do modelo 68 60 (CDCh).

A.I * 68 #

C/H l)H [m, J (Hz)] l)c l)H [m, J (Hz)] l)c

21 3,42 dI (10,0) [2IA] 70,0 3,40 d (11,5) 70,1
3,96 dI (10,0) [21B] 3,95 d (11,5)

22 1,45-1,70 m [22A] 36,3 - 36,4
1,95-2,10 m [22B]

23 3,79-3,90 m 64,4 4,05 m 64,6

24 2,88 d (9,1) 86,5 2,90 d (9,0 ) 86,4

25 - 74,2 - 74,1

26 1,25 s 24,0 1,30 23,9

27 1,29 s 28,5 1,30 28,4

* lH: 200 MHz, BC: 50 MHz # lH: 60 MHz, Bc: 22,6 MHz



Uma vez que a estereoquímica da cadeia lateral de 68 foi definida

como 20S, 23R, 24R 68, sendo, portanto, este protolimonóide derivado do

esqueleto /17-tirucaleno, a conformação estabelecida para esta cadeia lateral,

de acordo com esta informação e com os dados espectrais apresentados, é a

representada por 85, abaixo.
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Com relação a A.I, o valor de 9,1 Hz apresentado pela constante

de acoplamento do dublete a 2,88 õ, referente a H-24, sugeriu uma relação

trans-diaxial deste próton com H-23. Já a multiplicidade para os dois sinais

a 3,42 e 3,96 õ, relativos aos dois prótons em C-2l (dubleto largo, J = 10

Hz) apontou para um posicionamento equatorial de H-20.

No caso de A.I ser derivado do apotirucalol (H-20 a), estes

dados indicariam a conformação 85 (a mesma apresentada pela cadeia

lateral da bourjotinolona A) como sendo a mais provável para a cadeia

lateral. Por outro lado, se esta substância for originada a partir do esqueleto

tipo apoeufol (H-20 /3), a conformação 86 também acomodaria os dados

espectrais apresentados por A.I.



No entanto, a informação de que os protolimonóides isolados do

gênero Trichilia possuem esqueletos derivados de ~7-tirucaleno sugeriu a

configuração mostrada abaixo para C-20 de A.I, onde a cadeia lateral em C

17 teria a conformação 85.
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Desta maneira, a estrutura do protolimonóide A.I, até então

inédita 69, foi determinada como (Rel) metil-lç,7R-diacetoxi-23R,25

diidroxi-20S,24R-21,24-epoxi-3,4-seco-apotirucala-4(28),14(15)-dieno-3-

oato.

No espectro de massas de A.I, obtido a 70 eV (espectro 8, voI.

2), foi observado o íon molecular a m/z 618 (0,5%), compatível com a

estrutura proposta, assim como íons a m/z 600 (2,5%) e 582 (1,9%),

relativos a, respectivamente, [M-H20r· e [M-2 H20t·.



3.2 Determinação estrutural do protolimonóide A.2

Da mesma fração que originou o protolimonóide A.I (Parte

Experimental; item 6.2 ), foi também obtida outra substância oleosa, a qual

foi designada por A.2.

A comparação dos dados espectrais de RMN IH e BC de A.I com

os de A.2 indicou que suas estruturas eram bastante semelhantes, conforme

atestaram os sinais característicos dos anéis A - D de A.I presentes também

nos espectros de A.2 [espectros 9-12 (vol. 2); Tabela 7], bem como os

acoplamentos evidenciados no espectro CaSy IH_IH (espectro 13, vol. 2).

A diferença entre estes protolimonóides residia, portanto, na cadeia lateral

ligada a C-I?

Com relação à natureza deste substituinte, verificou-se que

tratava-se também de uma cadeia de oito carbonos relacionada

estruturalmente com a descrita para A.I, conforme mostram os dados

apresentados a seguir.

a espectro de RMN IH de A.2 apresentou o mesmo sinal múltiplo

atribuído a H-23 de A.I, na região de 3,68-3,81 8, cujo acoplamento com H

24 foi observado no espectro CaSy lH)H. Este próton, por sua vez,

mostrou-se desprotegido com relação a H-24 de A.I, tendo sido observado a

3,42 8 (d, J = 9,2 Hz). Finalmente, foi observado no espectro de A.2 um

sinal duplo largo a 3,56 8 (J = 10Hz), o qual foi atribuído aos dois prótons

em C-21, cujo acoplamento geminal foi mostrado pelo espectro CaSy IH_

IH.

Ao se comparar os espectros de RMN BC de A.I e A.2,

observou-se uma correspondência com relação aos valores de deslocamento
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químico e o número de prótons ligados aos carbonos da cadeia lateral destas

duas substâncias. Com base nestas informações e, utilizando-se os

protolimonóides presentes na Figura 2 como modelos, verificou-se que os

dados espectrais de A.2 mostraram-se compatíveis com a alteração do anel

de seis membros de A.I (21,24-epoxi) para um anel de sete membros

(21,25-epoxi) [87].

~

87

A cadeia lateral proposta para A.2 mostrou-se idêntica à de dois

protolimonóides obtidos de Trichilia, hispidona 60 (69) e sapelina B 62 (78)

[Figura 2]. Na Tabela 6 podem ser comparados os dados espectrais de

RMN IH e l3C relativos a esta cadeia lateral em A.2 e 69.

41



Tabela 6- Comparação entre os dados de RMN IH e BC de alguns dos

prótons e dos carbonos relativos à cadeia lateral em C-I 7 de A.2

e do modelo 69 60,70 (CDCb).

A.2 a 69 b

C/H OH [m, J (Hz)] Oc ÚH [m, J (Hz)] Oc

20 - 36,4 - 38,6

21 3,56 dI (10,0) 64,2 3,50 dI (10 Hz) 64,4

22 - 37,9 - 37,5

23 3,68-3,81 m 68,0 3,30-3,90 m 68,7

24 3,42 d (9,2) 80,7 3,30-3,90 m 80,8

25 - 76,1 - 76,2

26 1,25 s 22,4 1,15 22,4

27 1,30 s 26,1 1,30 26,3

a IH: 200 MHz, 13C: 50 MHz b IH: 60 MHz, 13c: 22,6 MHz

Assim sendo, definiu-se a estrutura do protolimonóide A.2 como a

representada a seguir, cujo espectro de massas a 70 eV, pouco informativo,

mostrou íons a m/z 600 (0,2%) e 582 (0,4%), indicativos de [M-H20r· e

[M-2 H20r·, respectivamente (espectro 14, voI. 2).
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A estereoquímica relativa proposta para A.2. foi baseada nos

mesmos argumentos apresentados para A.l (item 3.1) e considerando-se

que a configuração absoluta da sapelina B é conhecida 71.

Dessa forma, caracterizou-se o protolimonóide A.2 como (ReI)

metil-l~,7R- diacetoxi- 23R, 24S- diidroxi- 20S- 21,25 -epoxi- 3,4-seco

apotírucala-4(28),14(l5)-dieno-3-oato, o qual está sendo descrito pela

primeira vez 69.
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Tabela 7 - Dados de RMN IH (200 MHz) e BC (SO MHz) dos

protolimonóides A.I e A.2 (CDCb).

44

H A.I

ÕH [m, J (Hz)]

A.2 C I A.I

Se

A.2

* parcialmente encoberto pelos sinais dos grupos OAc

1

2A

2B

5

6

7

9

15

16

17

18

19

21A

21B

22A

22B

23

24

26

27

28A

28B

29

30

OAc

OMe

5,47 dI (9,8)

2,36-2,48 m

2,79 dI (13,7)

2,06-2,28 m

1,45-1,70 m

5,12 sI

2,36-2,48 m

5,30 d (2,8)

2,06-2,28 m

1,95-2,10 m *

0,95 s

0,92 s

3,42 dI (10,0)

3,96 dI (10,0)

1,45-1,70 m

1,95-2,10m*

3,79-3,90 m

2,88 d (9,1)

1,25 s

1,29 s

4,82 sI

5,00 sI

1,76 sI

1,16 s

1,95 s
1,99 s

3,63 s

5,48 dI (10,0)

2,36-2,49 m

2,80 dI (12,9)

2,10-2,22 m

1,42-1,77 m

5,14 sI

2,36-2,49 m .

5,29 d (2,9)

2,10-2,22 m

1,85-2,01 m *

0,97 s

0,94 s

3,56 dI (10,0)
H2-21

1,42-1,77 m

1,85-2,01 m *

3,68-3,81 m

3,42 d (9,2)

1,25 s

1,30 s

4,84 sI

5,01 sI

1,77 sI

1,15 s

1,96 s
2,01 s

3,65 s

1 76,6
2 35,3
3 171,8
4 144,8
5 34,6
6 35,0
7 74,8
8 42,3
9 44,1
10 44,0
11 18,5
12 29,2
13 46,0
14 159,1
15 119,4
16 34,8
17 52,4
18 20,2
19 15,0
20 35,9
21 70,0
22 36,3
23 64,4
24 86,5
25 74,2
26 24,0
27 28,5
28 116,3
29 22,7
30 26,7

OAc 169,9
170,2
20,9
21,3

OMe I 52,0

76,6
35,3
171,8
144,8
34,4
34,9
74,6
42,3
44,1
44,0
18,5
29,0
45,9
159,3
118,9
34,2
54,2
19,9
15,0
36,4
64,2
37,9
68,0
80,7
76,1
22,4
26,1
116,3
22,7
26,7
170,0
170,3
20,9
21,3

52,0



3.3 Determinação estrutural do limonóide B.I

Das frações 28-6 a 28-8 (Parte Experimental, item 6.3), 29-6 e

29-7 (Parte Experimental, item 6.4) foi isolado um sólido amorfo,

designado por B.l.

O espectro de RMN iH em CDCh desta substância [espectro 15

(vol. 2); Tabela 8] apresentou seis singletos a 1,13; 1,19; 1,32; 1,34 e 1,43

o, referentes a metilas e um a 2,11 o, atribuível aos prótons de um

grupamento acetoxilico. Também foram observados neste espectro: um par

de dubletos a 5,87 e 6,44 o(J = 12,2 Hz) relativos a prótons de uma ligação

dupla conjugada à carbonila; um sinal largo a 7,31 o, atribuível a um próton

olefinico desprotegido; três singletos largos a 4,47; 5,51 e 6,21 o e um

singleto a 3,48 o.
No espectro de RMN BC - PND [espectro 16 (vol. 2); Tabela 8]

foram observados sinais para vinte e oito carbonos, dois dos quais indicando

a presença de um acetato (21,1 e 169,9 o), já sugerida no espectro de RMN

iH. Dos vinte e seis sinais restantes naquele espectro, os observados a

167,1; 167,4 e 169,6 o foram indicativos da existência de três outras

carbonilas de éster na estrutura de B.l (IV: vmáx. 1747 e 1697 em-i),

enquanto que a presença de quatro carbonos olefinicos foi revelada pelos

sinais a 120,5; 133,3; 150,8 e 155,2 o. Com o auxilio do espectro DEPT

1350 (espectro 17, vol. 2), os sinais remanescentes foram atribuídos a cinco

carbonos metilicos, três metilênicos, seis metínicos e a outros cinco

carbonos quaternários.
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Os dados apresentados, aliados às informações sobre a

composição química da família Meliaceae e em particular, do gênero

Trichilia, sugeriram um esqueleto tetranortriterpênico para B.1.

No entanto, os sinais característicos para o anel furânico em C-17,

típico dos limonóides de Meliaceae, mostraram-se ausentes nos espectros de

RMN IH e BC de B.1 §. Em lugar destes, foram observados, no primeiro

espectro, dois singletos largos a 6,21 e 7,31 8, com integração para um

próton cada, cujo acoplamento foi evidenciado através do espectro COSY

IH_IH (espectro 18, vol. 2). Estas informações, juntamente com os dados

obtidos do espectro de RMN BC, são coerentes com a presença na estrutura

de B.1 de um grupamento 23-hidroxibut-20(22)en-y-Iactônico (88) em C-17.
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Desta forma, os sinais largos a 6,21 e 7,31 8 corresponderiam,

respectivamente, aos prótons hemiacetálico (H-23) e olefinico (H-22) deste

grupo, onde o carbono hemiacetálico correspondente apareceu como um

sinal alargado a 97,7 8. Os carbonos olefinicos C-20 e C-22 foram

caracterizados, respectivamente, pelos sinais a 133,3 e 150,8 8, tendo sido

§ No espectro de RMN IH, H-21 e H-23 de limonóides com anel furânico em C-17
apresentam, de um modo geral, valores de deslocamento químico na faixa de 7,30
7,50 o, enquanto que os de H-22 são observados na região de 6,25-6,45 o 72. Com
relação ao espectro de RMN BC, observam-se sinais a, aproximadamente, 110 (C-22),
120 (C-20) e 140 o(C-21 e C-23) 52,



observada uma correlação entre este último e o singleto largo a 7,31 8 no

espectro COSY IH_BC (espectro 19, vol. 2). Ao carbono da carbonila y

lactônica a,p-insaturada foi atribuído o sinal a 169,6 8.

A baixa intensidade, com relação aos demais, do sinal referente ao

carbono hemiacetálico, bem como seu aspecto alargado no espectro de

RMN BC, deve-se ao equilíbrio existente entre as duas formas epiméricas

em C-23 do grupamento y-hidroxibutenolídeo. Esse efeito pôde ser também

observado, embora com menor intensidade, em C-20 e C-22.

A ocorrência de limonóides possuindo em C-17 cadeias laterais

com o grupamento em questão já havia sido relatada em alguns gêneros da

família Meliaceae 73-78 , incluindo Trichilia 39.

No espectro COSY IH)H, H-22 e H-23 apresentaram

acoplamentos adicionais com o próton correspondente ao singleto largo a

5,51 8, conseqüentemente atribuído a H-17. A proposta estrutural para a

cadeia lateral em C-17 foi corroborada pelos dados evidenciados no

espectro resultante de um experimento HMBC: foram observadas

correlações entre H-17/C-20, H-17/C-22 e H-17/C-21 [espectro 21 (voI. 2);

Tabela 9], sendo que esta última possibilitou a atribuição inequívoca de C

21 como 169,68.

Por sua vez, o valor do deslocamento químico apresentado por H

17, assim como a multiplicidade do sinal correspondente a este próton,

mostraram-se coerentes com a presença de uma 8-lactona no anel D de

B.I 72. O singleto com integração para um próton, observado a 3,48 8 e

apresentando correlação com o sinal a 56,3 8 no espectro COSY IH_BC,

assim como o sinal relativo a um carbono tetrassubstituído a 69,6 8 no
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espectro de RMN BC, foram sugestivos da presença de um epóxido em C

14 e C-15 daquele anel 72 (89).

'O

89

A confirmação da estrutura proposta para o anel D deu-se com as

correlações H-C entre H-17 (5,51 8) e C-14 (69,6 8) e entre H-15 (3,48 8) e

C-16 (167,1 8), constatadas no espectro HMBC (espectros 22 e 23, voI. 2).

A presença de uma ligação dupla conjugada a uma carbonila já

havia sido evidenciada no espectro de RMN IH, pelo par de dubletos a 6,44

e 5,87 8 (J = 12,2 Hz). Considerando-se que foi observado, no espectro de

RMN BC, um sinal relativo a carbono carbonilico a 167,4 8 e levando-se

também em conta a presença de duas metilas desprotegidas no espectro de

RMN IH (1,34 e 1,43 8), pôde-se propor a existência de um anel A E

lactônico a,p insaturado na estrutura do limonóide B.l (90). Esta hipótese

foi reforçada pelas correlações observadas no espectro HMBC entre H-l/C

3 e H-2/C-3 (espectro 21, voI. 2). O sinal observado a 84,8 8 no espectro de

RMN BC seria atribuível, portanto, ao carbono quaternário, oxigenado,

presente na posição 4 deste anel.

48



1

90

o espectro de RMN l3C da projeção FI, do experimento HMBC

de B.l, mostrou uma sobreposição dos sinais referentes a C-3 e C-16

(espectros 21 e 23, voI. 2). Entretanto, no espectro de RMN l3C

unidimensional (espectro 16, voI. 2), duas carbonilas foram observadas a

167,1 e 167,4 o. A atribuição inequívoca do primeiro valor a C-16 e a do

segundo a C-3 foi possível por comparação com os espectros de HMBC das

substâncias C.2 (item 3.5.1) e G.l (item 3.8.1).

Através da análise dos sinais restantes nos espectros de RMN IH

e l3C e, considerando-se os tipos de esqueletos apresentados por limonóides

da família Meliaceae, notadamente os de Trichilia, chegou-se à conclusão

que o esqueleto de B.l deveria ser o mesmo dos limonóides pertencentes ao

grupo do obacunol (Grupo D - Figura 1).

O sinal largo a 4,47 o, observado no espectro de RMN IH foi

atribuído ao próton equatorial ligado ao carbono que sustenta o acetato. No

espectro COSY IH_ l3C foi evidenciada a conectividade entre este próton e o

carbono a 72.8 o, reforçando a hipótese formulada. A localização daquele

grupo no anel B, em C-7, seria compatível com a multiplicidade do sinal

relativo a H-7 no espectro de RMN IH, assim como com as propostas

biogenéticas descritas para os esqueletos carbocíclicos dos limonóides 3~. A

confirmação da localização do grupamento acetoxílico no anel B e,
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conseqüentemente, em C-7, deu-se em função do efeito NOE significativo

entre H-15 e o próton atribuído a H-7, demonstrado através de um

experimento NOESY (espectro 29, voI. 2).

Desta forma, foi proposta a estrutura representada abaixo para o

limonóide B.I.

);n
1.K

: o

o

B.1

As atribuições efetuadas para H-5, C-5, H-ó e C-ó foram

confirmadas com base nas correlações observadas nos espectros COSY IH_

IH e IH_BC e pelos picos cruzados entre H-5/C-4 e H-5/C-29 no espectro

HMBC (espectros 24 e 25, voI. 2).

Tentativas de obtenção de um espectro de massas de baixa

resolução de B.I, via inserção direta a 70 e 30 eV, ou mesmo através de

ionização química, não forneceram resultados satisfatórios. Sendo assim, foi

empregada a técnica de ionização por "electrospray" em íons positivos e

negativos (ESIMS), tendo fornecido melhor resultado o espectro contendo

os íons negativos (espectro 31, voI. 2). Desta forma, o pico base observado

neste espectro a m/z 529 foi atribuído ao íon pseudo-molecular [M-H]-
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(C28H3401O requer mlz 530), estando, portanto, em confonnidade com a

estrutura proposta.

A estrutura deste limonóide mostrou-se bastante semelhante à

proposta para o acetato de 7a-obacunila 79, o qual difere de B.l por possuir

em C-17 um anel furânico (91).

Co
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91 - acetato de 7a-obacunila

Os valores de deslocamento químico para os prótons e carbonos

presentes nos anéis A - D de B.l foram comparáveis aos relatados para

aquele limonóide 79. No entanto, no caso de 91, não foi feita uma atribuição

de deslocamentos químicos para os grupamentos metílicos.

Desta forma, através da inspeção do espectro COSY lH)H de

B.l, pôde-se verificar uma correlação entre H-17 e a metila representada

pelo singleto a 1,19 8, caracterizando-a, portanto, como a metila 18. Pela

análise subseqüente do espectro COSY IH_BC (espectro 20, vol. 2)

atribuiu-se o valor de 17,3 8 para C-18, corroborado pela correlação à longa

distância com H-17, observada no espectro IDvfBC (espectro 26, vol. 2).

A atribuição dos valores de deslocamento químico para a metila

30, como sendo 1,13 8 (H) e 18,3 8 (C), mostrou-se compatível com os



dados espectrais descritos para este mesmo grupamento na estrutura da

gedunina (o H = 1,12 ; O C = 18,3) [30] 80. A correlação presente no

espectro de HMBC de B.l entre C-3D e H-9 (espectro 25, voI. 2) reforçou

essa proposta, bem como a correlação espacial entre H-7 J3 e H-3D, revelada

pelo espectro resultante do experimento NOESY (espectros 28 e 29, voI.

2).

Cf
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30 - gedunina

A escolha da gedunina como modelo para a atribuição da metila

3D foi pautada na grande semelhança entre os ambientes químicos deste

grupamento nos limonóides B.l e 30, como também pelo fato da estrutura

da gedunina ter sido caracterizada com segurança, através de um conjunto

de experimentos (COSY lH-!H e IH_ l3C, COLOC e NOEdif.) 80.

A atribuição dos valores de 1,34 e 1,43 0, respectivamente, para

as metilas 28 e 29 pôde ser confinnada através do experimento NOESY. O

espectro resultante (espectros 28 e 30, voI. 2) evidenciou uma correlação

espacial entre os prótons correspondentes ao singleto a 1,34 O e H-S,

representado, juntamente com H-9, pelo multipleto na faixa de 2,38-2,46 O.

Conseqüentemente, uma vez que H-S possui orientação u, essa interação



com os prótons da metila indica que ambos estão localizados no mesmo lado

da molécula, estabelecendo, portanto, que o singleto a 1,34 o refere-se à

metila 28 e, não, à 29. Através da correlação observada no espectro COSY

IH_BC entre os prótons daquela metila e o carbono representado pelo sinal a

32,0 o, definiu-se a atribuição para C-28. Desta fonna, para a metila 29

foram atribuídos os valores de 1,43 o (H) e 26,3 o (C). Finalmente, os

valores de deslocamento químico 1,32 o (H) e 16,3 o (C) foram atribuídos

para a metila 19.

A configuração relativa proposta para o esqueleto carbônico de

B.1 foi baseada em dados biogenéticos, tendo em vista que considera-se os

esqueletos tipo apo-tirucalol (82) ou apo-eufol (83) como os precursores

dos limonóides de Meliaceae 3-6 e também pela coerência do conjunto de

dados espectrais apresentados, notadamente os resultados obtidos do

experimento NOESY (Tabela 9).

Com o objetivo de se verificar eventuais alterações no multipleto

observado na região de 2,38-2,46 o, resultante da sobreposição dos sinais

relativos a H-5 e H-9, foi registrado o espectro de RMN IH de B.1 em

acetona-ck> [espectros 32 e 33 (vol. 2); Tabela 8]. Através deste artifício,

foram observados naquela região dois grupos de sinais: um duplo dubleto a

2,49 o (J = 13,3 e 3,7 Hz) e um multipleto na faixa de 2,53-2,60 O. A

atribuição do primeiro sinal a H-S e a do segundo a H-9 foi feita com base

no espectro COSY IH_BC, onde C-S (49,2 o) apresentou uma correlação

com o próton mais protegido e C-9 (41,2 o) com o mais desprotegido

(espectros 37 e 38, vol. 2).
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A atribuição feita anterionnente para um dos hidrogênios em C-lI

(H-lIa) no espectro de RMN IH em CDCh (Tabela 8) pôde ser confinnada

através do espectro COSy IH_IH obtido em acetona-cL, (espectro 36, vol.

2). Neste espectro, foi possível observar o acoplamento entre H-9 (2,53

2,60 õ) e H-lIa (1,46-1,58 õ). Este espectro também mostra a correlação da

metila a 1,32 õ com H-I7, caracterizando-a, portanto, como a metila 18. A

maior desproteção sofrida por esta metila com relação às demais, quando

comparados os valores correspondentes obtidos no espectro em CDCh, é

coerente, uma vez que a metila 18, por estar mais próxima da hidroxila em

C-23, sofreria maior influência do efeito causado pela acetona.

Os dados espectrais de RMN BC obtidos em acetona-~ para o

limonóide B.I (espectros 34 e 35, vol. 2) são apresentados na Tabela 8.

Este limonóide, cuja estrutura é inédita 81, foi caracterizado,

portanto, como 7-desoxo-7a-acetoxikihadanina B (nome baseado na

estrutura do limonóide F.I, descrito no item 3.7.2).
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Tabela 8 - Dados de RMN IH e l3C do limonóide B.i

CDCh# Acetona-<L, t

em ÕH [m, J (Hz») Õe ÕH [m, J (Hz») Õe

1 6,44 d (12,2) 155,2 6,68 d (12.0) 156,8

2 5,87 d (12,2) 120,5 5,78 d (12.0) 121,0
3 - 167,4 - 166,5

4 - 84,7 - 83,8

5 2,38-2,46 m 49,0 2,49 dd (13,3; 3,7) 49,2

6 1,75-2,01 m 26.6* 1,87 dt (15,0; 3,7) [6eq.] 26,7
[Hr6] 1,89-2,07 m [6ax.]

7 4,47 sI 72,8 4,55 dd (3,6; 2,1) 72,7

8 - 44,1 - 43,7

9 2,38-2,46 m 41,3 2,53-2,60 m 41,2

10 - 42,1 - 42,0

11 1,34-1,43 m [110.] 16,2 1,46-1,58 m [110.] 15,9
1,75-2,01 m [lIP] 1,89-2,07 m [11J3]

12 1,75-2,01 m [Hz-12] 25,4* 1,89-2,07 m [HrI2] 25,6

13 - 39,2 39,0

14 - 69,6 69,6

15 3,48 s 56,3 3,52 s 56,1

16 - 167,1 - 166,4

17 5,51 sI 76,1 5,43 sI 75,9

18 1,19 s 17,3 1,32 s* 17,2

19 1,32 s 16,3 1,36 s 15,5

20 - 133,3 - 132,7

21 - 169,6 - 169,5

22 7,31 sI 150,8 7,44 d (1,1) 151,3

23 6,21 sI 97,7 6,29 sI 98,2

28 1,34 s 32,0 1,33 s* 31,5

29 1,43 s 26,3 1,41 s 26,2

30 1,13 s 18,3 1,19 s 17,5

ÜAc 2,11 s 169,9 2,07 s 169,5
21,1 20,3

# IH: 200 MHz, l3c: 50 MHz
t IR 300 MHz l3C 75 MHz. ,.
* valores na mesma coluna que podem estar trocados.
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Tabela 9 - Correlações observadas nos espectros HMBC e NOESY do

limonóide B.1 (CDCh).

NOESY:HMB~OcOH [m]H 1
I , I ,

1 6,44 [d] 155,2 C-3 H-lIa, H-11p,
H-9

2 5,87 [d] 120,5 . C-3 -
5a 2,38-2,46 [m] 49,0 C-4, C-29 H-28

6a 1,75-2,01 [m] 26,6 - H-28

6p 1,75-2,01 [m] H-30, H-29

7p 4,47 [sI] 72,8 - H-15, H-3O

9a 2,38-2,46 [m] 41,3 C-8, C-1O, H-18
C-lI, C-3O

lla 1,34-1,43 [m] 16,2 - H-I

llB 1,75-2,01 [m] H-I
15 3,48 [s] 56,3 C-16 H-7

17 5,51 [sI] 76,1 C-l4, C-18, C-2O -
C-21, C-22

18 1,19 [s] 17,3 - H-9, H-12a,
-OAc, H-22

22 7,31 [sI] 150,8 - H-18

28 1,34 [s]. 32,0 - H-5, H-6a

29 1,43 [s] 26,3 - H-6p

30 1,13 [s] 18,3 - H-6p, H-7

# 400 MHz j: 300MHz



3.4 Determinação estrutural dos limonóides B.2 e B.2a

3.4.1 Limonóide B.2

Das frações 28-6 a 28-8 (Parte Experimental, item 6.3), 29-6 e

29-7 e de 29-8, após acetilação (Parte Experimental, item 6.4) foi isolado

um material cristalino, designado por B.2.

Os dados espectrais de RMN IH e l3C de B.2 [espectros 39-41

(voI.2); Tabela 10], quando comparados com os da substância B.1 (item

3.3), revelaram que ambas possuíam anéis A, B, C e D idênticos, diferindo

apenas na natureza da cadeia lateral em C-I7.

A proposta de que em C-I7 de B.2 havia um y-hidroxibutenolídeo

isomérico com relação ao existente na estrutura de B.1 foi baseada na

presença de dois sinais largos a 6,08 e 6,25 8, relativos a um próton cada, no

espectro de RMN IH da primeira. Estes sinais mostraram-se compatíveis

com H-2I e H-22, respectivamente, de um resíduo 2I-hidroxi-20(22)en-y

lactônico (92).
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Esta proposta pôde ser confirmada ao serem observados, nos

espectros de RMN BC (pND e DEPT 135°), quatro sinais a 98,9 (CH),



163,3 (C), 122,9 (CH) e 169,1 (C) 8, os quais corresponderiam,

respectivamente, a C-21, C-20, C-22 e C-23 do grupamento em questão. Por

sua vez, as conectividades entre H-21/C-21 e entre H-22/C-22 foram

estabelecidas através das correlações observadas no espectro HMQC

(espectros 42 e 43, vol. 2). Da mesma maneira que o observado para o

limonóide B.1, o equilíbrio entre as duas fonuas epiméricas em C-21 de B.2

traduz-se pelo alargamento dos sinais correspondentes a H-21 e H-22, bem

como dos relativos aos carbonos deste grupamento, nos espectros de RMN

correspondentes.

As demais correlações observadas no espectro HMQC, bem como

as presentes no espectro COSY IH_IH (espectro 44, vol. 2) contribuíram

para que se estabelecesse a estrutura de B.2 como a representada abaixo.
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As atribuições dos valores de deslocamento químico para os

prótons e carbonos dos grupos metílicos presentes em B.2 foram efetuadas

por comparação com os valores apresentados pelas metilas correspondentes



no composto B.l, bem como através das correlações existentes no espectro

HMQC (espectro 42, voI. 2). O valor atribuído para os prótons da metila 18

pôde também ser confinnado pelo pico cruzado observado no espectro

COSy IH_IH, relativo ao acoplamento alílico com H-I7.

O espectro de massas ESI de B.2 (espectro 45, voI. 2) apresentou

um íon pseudo-molecular a m/z 529 (M-Hr, de acordo, portanto, com a

estrutura proposta.

A comprovação definitiva da estrutura e da configuração relativa

propostas com base em dados espectrais para o limonóide B.2 veio com os

resultados obtidos da análise por difração de raios-X desta substância, os

quais definiram sua estrutura como a representada a seguir pelo diagrama

ORTEP(93).

93
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Esta substância, caracterizada como 7-desoxo-70.-

acetoxikihadanina A, está sendo descrita pela primeira vez 81.

3.4.2 Limonóide B.2a

Da fração 29-8, após acetilação, foi isolado um sólido amorfo,

designado por B.2a (Parte Experimental, item 6.4).

Apesar de ter sido obtido em pequena quantidade (0,9 mg), os

dados de RMN 1H e BC de B.2a permitiram que se estabelecesse sua

estrutura, conforme demonstram as informações apresentadas a seguir.

Ao serem comparados os espectros de RMN IH de B.2 e B.2a

[espectros 39 e 46 (vol. 2); Tabela 10], notou-se que os mesmos sinais

relativos aos prótons do esqueleto carbocíclico de B.2, assim como os de H

21 e H-22 da cadeia lateral em C-I7, estavam presentes no espectro de

B.2a. No entanto, observou-se um deslocamento do sinal referente a H-2I

de B.2 (6,08 o) para 6,92 o, no espectro de B.2a. Foram também observados

neste espectro dois singletos a 2,10 e 2,20 o, indicativos da presença de dois

acetatos na estrutura deste limonóide, ao invés de apenas um, como em B.2.

Estas informações sugeriram que B.2a tratava-se do derivado acetilado em

C-2I de B.2.

No espectro de RMN BC [espectros 47 e 48 (vol. 2); Tabela 10],

a presença de sinais relativos a dois grupamentos acetoxílicos, bem como as

alterações ocorridas com os valores de deslocamento químico dos carbonos

da cadeia lateral , notadamente C-2I, mostraram-se coerentes com a

proposta apresentada.
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Sendo assim, a estrutura deste limonóide, até então inédita, foi

definida como B.2a, representada a seguir.

A configuração sugerida para C-2I (grupo -OAc a) foi baseada

nos dados espectrais apresentados pelos limonóides C.2a e C.2b, cuja

determinação estrutural é discutida no item 3.5.2.

O constituinte genuíno das sementes de Trichilia elegans ssp.

elegans trata-se, na verdade, do limonóide D.2, uma vez que, confonne já

mencionado, B.2a foi obtido da fração 29-8 após acetilação da mesma. É

importante ressaltar que esta fração, originalmente, não continha substâncias

acetiladas, confonne demonstrado pelo seu espectro de RMN IH (Parte

Experimental, item 6.4).
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Tabela 10 - Dados de RMN IH e I3C do limonóide 8.2 e de seu derivado

acetilado 8.2a.

8.2# 8.2a;

em ÕH [m, J (Bz)] oc OH [m, J (Bz)] Oc

1 6,47 d (12,1) 155,4 6,43 d (12.1) 155,0

2 5,92 d (12,1) 121,1 5,92 d (12.1) 121,4

3 - 166,9 - 167,1

4 - 84,2 - 84,5

5 2,37-2,45 m 48,9 2,38-2,45 m 49,2

6 1,69-1,96 m 26.7* 1,65-1,98 m 26,9*

7 4,52 sI 72,6 4,51 sI 72,9

8 - 43,4 - 43,9

9 2,37-2,45 m 41,0 2,38-2,45 m 41,3

10 - 41,9 - 42,3

11 1,69-1,96 m 16,2 1,65-1,98 m 16,5

12 1,69-1,96 m 25,9* 1,65-1,98 m 26,3*

13 - 38,7 - 39,4

14 - 69,2 - 69,3

15 3,50 s 55,3 3,51 s 55,8

16 - 165,8 - 165,5

17 5,50 sI 77,8 5,29 sI 77,3

18 1,32 s 18,9 1,31 s 19,0

19 1,32 s 15,8 1,28 s 16,3

20 - 163,3 - 160,6

21 6,08 sI 98,9 6,92 sI 92,9

22 6,25 sI 122,9 6,39 sI 124,5

23 - 169,1 - 167,8

28 1,35 s 31,8 1,35 s 32,2

29 1,43 s 26,3 1,42 s 26,5

30 1,11 s 17,8 1,10 s 18,3

üAc 2,11 s 169,6 2,10 s 169,9
20,8 2,20 s 168,9

20,8
21,2

* valores na mesma coluna que podem estar trocados.
# IH: 200 MHz, CDCh; Bc: 50 MHz, CDCh/Py-ds.
t IH: 300 MHz, CDCh; Bc: 75 MHz, CDCh.
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3.5 Determinação estrutural dos limonóides C.2, C.2a e C.2b

3.5.1 Limonóide C.2

o limonóide designado por C.2 foi obtido como um sólido amorfo

das frações 28-6 a 28-8 e 29-7 e de 29-8, após acetilação (Parte

Experimental, itens 6.3 e 6.4).

O espectro de RMN IH de C.2 [espectro 49 (vol. 2); Tabela 13],

por apresentar uma feição bastante semelhante às dos espectros dos

limonóides B.l e B.2, indicou que aquela substância possuía também o

mesmo esqueleto carbocíclico presente nestes limonóides.

Dois singletos largos, observados naquele espectro a 6,09 e

6,23 8, definiram a natureza da cadeia lateral em C-17 de C.2 como sendo o

mesmo y-hidroxibutenolídeo já descrito para o limonóide B.2. Tais sinais

caracterizaram os prótons em C-21 e C-22, respectivamente, enquanto que

aos carbonos deste grupamento foram atribuídos os valores de 162,7 (C-20);

97,6 (C-21); 123,4 (C-22) e 168,98 (C-23), obtidos nos espectros de RMN

BC (pND e DEPT 135°) [espectros 50 e 51 (vol. 2); Tabela 14].

A não ser por algumas variações nos valores de deslocamento

químico dos sinais, o espectro de RMN IH de C.2, ao ser comparado com o

de B.2, diferenciou-se por apresentar dois duplos dubletos a 5,13 8 (1 = 10,2

e 4,5 Hz) e 2,32 8 (1 = 12,8 e 4,5 Hz), com integração para um próton cada.

Estes sinais substituíram, respectivamente, o singleto largo relativo a H-7 e o

multipleto relativo a H-5 e H-9, presentes no espectro de B.2.

Assim, o duplo dubleto a 2,32 8 (1 = 12,8 e 4,5 Hz) foi atribuído a

H-5 no esqueleto de C.2, tendo em vista a correlação observada com o sinal
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a 54,7 Õ no espectro COSY IH_BC (espectros 52 e 53, vol. 2). Neste

mesmo espectro, a correlação do sinal a 48,3 Õ com o multipleto na região

de 1,80-1,85 Õ permitiu a identificação de C-9/H-9.

O duplo dubleto a 5,13 Õ (J = 10,2 e 4,5 Hz) foi atribuído a H-7,

cuja correlação com o carbono representado pelo sinal a 75,4 Õ no espectro

COSy IH_BC indicou a presença do acetato em C-7. Os valores das

constantes de acoplamento caracterizaram, respectivamente, um

acoplamento do tipo axial/axial e outro axial/equatorial e portanto, definiram

a orientação equatorial do substituinte acetoxílico em C-7 de C.2.

Desta maneira, foi proposta para este limonóide a estrutura C.2,

abaixo representada.

Q:o~ 21

18: OH

~A-o

o

29

C.2

As atribuições efetuadas para os valores de deslocamento químico

dos prótons e carbonos na estrutura de C.2 foram confirmadas através das

informações contidas nos espectros COSY IH)H (espectro 54, vol. 2),
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COSy IH_BC e pelas correlações à longa distância presentes no espectro

resultante de um experimento HMBC (espectros 55-59, voI. 2).

Os dados obtidos deste experimento foram especialmente úteis na

definição das atribuições dos carbonos quaternários na estrutura de C.2,

particulannente das carbonilas. Assim, os carbonos carbonilicos

correspondentes aos sinais a 167,5; 165,8 e 168,9 8 foram caracterizados,

respectivamente, como C-3, C-16 e C-23, em função de suas respectivas

correlações com H-I, H-15 e H-22 (espectros 55 e 56, voI. 2). A definição

do valor de 42,9 8 para C-lO (e conseqüentemente, de 44,3 8 para C-8) foi

obtida pela correlação daquele carbono com H-2, enquanto que o valor de

deslocamento químico de C-13 foi confinnado como 38,9 8 pela sua

conectividade com H-17 (espectro 57, voI. 2). O espectro de HMBC

possibilitou também a confinnação do valor de 21,7 8 para o carbono da

metila 18, em função de seu acoplamento com H-17 (espectro 57, vol. 2).

Estas e outras correlações à longa distância evidenciadas através do

experimento HMBC podem ser vistas nos espectros 56 a 59 (voI. 2) e

encontram-se relacionadas na Tabela 11.

Ao serem comparados os espectros de RMN BC de B.2 e C.2,

foram observadas, conforme esperadas, mudanças significativas nos valores

de deslocamento químico dos carbonos dos anéis B, C e D, causadas pelo

posicionamento axial (em B.2) ou equatorial (em C.2) do substituinte

acetoxilico em C-7. Dentre estas, pode-se destacar a desproteção de C-7 em

C.2, em função da localização equatorial deste substituinte e de C-5 e C-9,

pela redução do efeito y exercido pelo acetato, que em B.2 encontra-se em

posição axial. Por outro lado, em função da orientação f3 deste substituinte

em C.2, ocorreu uma proteção da metila 30.
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Tabela 11 - Correlações 13C)H à longa distância observadas no espectro

HMBC do limonóide C.2 (CDCh, 400 MHz).

66

Bc
167,5 (C-3)

75,4 (C-7)

42,9 (C-lO)

38,9 (C-13)

165,8 (C-16)

21,7 (C-18)

97,6 (C-21)

123,4 (C-22)

168,9 (C-23)

OH
6,55 (H-I)

1,70-1,80 (H-6eq.); 1,85-1,92 (H-6ax.)

5,94 (H-2)

5,39 (H-17)

3,68 (H-15)

5,39 (H-17)

6,23 (H-22)

5,39 (H-17); 6,09 (H-21)

6,23 (H-22)

No espectro de massas ESI (íons negativos) de C.2 (espectro 60,

vol. 2), o íon observado a m/z 529 (1000/0) foi atribuído a [M-Hf,

compatível, portanto, com a fónnula molecular proposta para este limonóide

(C28H3401O)'

A confinnação definitiva da estrutura de C.2 foi conseguida

através dos dados obtidos do limonóide C.2a, cuja determinação estrutural é

discutida a seguir.

3.5.Z Limonóides C.Za e C.Zb

A fração 29-8, após ter sido submetida à acetilação, forneceu um

material cristalino, o qual foi designado por C.2a (Parte Experimental,

item 6.4).



o espectro de RMN IH de C.2a [espectro 61 (vol. 2); Tabela 13]

revelou que esta substância, de maneira idêntica à já relatada para os

limonóides B.2 e B.2a, tratava-se de um dos epímeros do derivado acetilado

de C.2 em C-2I. Assim, foram evidenciados naquele espectro os mesmos

sinais atribuídos aos prótons presentes na estrutura de C.2, a não ser pelo

deslocamento sofrido pelo sinal relativo a H-2I, agora observado a 6,88 5 e

pela presença de um singleto adicional a 2,19 5, atribuído à metila do

grupamento acetoxílico em C-2I.

Os sinais presentes no espectro de RMN BC de C.2a (espectros

62-65, vol. 2) mostraram-se pràticamente coincidentes com os observados

no espectro de C.2 (Tabela 14), com alterações significativas apenas nos

valores relativos aos carbonos 20-23, causadas pela presença do substituinte

acetoxílico em C-21.

As infonnações fornecidas pelas correlações existentes nos

espectros HMQC e COSy IH_IH de C.2a (espectros 66-70, vol. 2)

confirmaram a proposta estrutural para o limonóide C.2a sem, contudo,

permitirem uma definição da estereoquímica em C-2I. Esta substância seria

representada, portanto, pela estrutura 94, abaixo.

Po~
o

94
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A configuração relativa em C-21 foi, no entanto, estabelecida por

meio dos dados obtidos da difração de raios-X de C.2a (diagrama ORTEP

reproduzido em 95), os quais definiram a estrutura deste limonóide como

sendo a representada por C.2a.

95
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C.2a

Esta substância, um dos epímeros em C-2I de 94, até então,

desconhecida, foi caracterizada, portanto, como (ReI) 21 S-acetato de 7

desoxo-7J3-acetoxikihadanina A.

Um outro material sólido obtido em pequena quantidade (2,0 mg)

da fração 29-8 (Parte Experimental, item 6.4) mostrou ser constituído

predominantemente por duas substâncias, conforme demonstraram os sinais

presentes em seu espectro de RMN IH (espectros 71-73, vol. 2). As

informações contidas neste espectro revelaram também que tais substâncias

seriam limonóides com estruturas relacionadas às anteriores.

Através da análise dos valores de deslocamento químico e das

multiplicidades dos sinais relativos ao componente presente em menor

proporção na mistura, verificou-se que esta substância correspondia ao

limonóide C.2a, também obtido da fração 29-8 (Tabelas 12 e 13).
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Tabela 12 - Dados de RMN IH da mistura de limonóides C.2a e C.2b

(componente majoritário) [CDCh, 300 MHz].

(59 [m, J (Hz)]

H C.2a C.2b

1 6,50 d (11,7) 6,52 d (11,7)

2 5,94 d (1 1,7) 5,95 d (11,7)

7 parcialmente encoberto pelo 5,13 dd (10,8; 4,4)
sinal de H-7 de C.2b

15 3,70 s 3,69 s

17 5,22 sI 5,40 sI

18 1,33 s 1,43 s

19 1,29 s 1,31 s

21 6,88 sI 7,01 sI

22 6,38 sI 6,10 sI

28 1,45 s 1,45 s

29 1,45 s 1,45 s

30 0,98 s 0,98 s

OAc 2,14 s 2,13 s
2,19 s 2,15 s

Os dados obtidos do espectro de RMN 13C da mistura (espectros

74-76, vol. 2) reiteraram esta proposta, uma vez que os sinais relativos ao

componente minoritário mostraram-se equivalentes aos obtidos para o

limonóide C.2a.

Os sinais predominantes nos espectros de RMN IH e 13C,

correspondentes aos prótons e carbonos do limonóide C.2b, apresentaram

uma semelhança acentuada com os apresentados nos espectros de C.2a,

conforme demonstrado nas Tabelas 12-14. Tais dados, ao serem
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comparados, demonstraram que apenas os valores relativos aos prótons

situados próximos a C-2I haviam sofrido alterações ligeiramente maiores

que os demais, o mesmo tendo ocorrido com os valores de deslocamento

químico relativos aos carbonos 20 a 23. Estas informações indicaram,

portanto, que C.2a e C.2b seriam epiméricos em C-2I e conseqüentemente,

definiram a estrutura de C.2b como a representada abaixo.

Oo~- :: -

71

o

C.2b

Através de uma comparação feita entre os valores de

deslocamento químico de alguns prótons e carbonos na vizinhança de C-2I

de B.2, C.2 e seus respectivos derivados acetilados B.2a, C.2a e C.2b

(Tabela 15), foi possível propor a estereoquímica relativa de C-2I para o

limonóide B.2a.

A análise dos dados presentes nesta tabela revelou que a

magnitude de proteção e/ou desproteção dos carbonos 20 a 23 e dos prótons



17 e 22 em B.2a, com relação a B.2 mostrou-se similar à ocorrida com os

carbonos e prótons correspondentes de C.2a, com relação a C.2.

Sendo assim, foi proposto que a substância B.2a, correspondente

ao derivado acetilado em C-21 de B.2, teria a estereoquímica relativa neste

centro como a representada na estrutura abaixo.

C:'OA<: H
o

o

B.2a

Uma vez que C.2a e C.2b foram isolados da fração 29-8

acetilada, a qual, origllialmente, não continha substâncias com grupos

acetoxílicos (item 6.4), concluiu-se que estes limonóides resultaram da

acetilação de E.2, em função do equihbrio existente em solução entre as

duas formas epiméricas em C-2I (Figura 4).
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Figura 4 - Formação dos derivados acetilados C.2a e C.2b, a partir do

limonóide E.2.



Tabela 13 - Dados de RMN IH do limonóide C.2 e de seus derivados

acetilados C.2a e C.2b (CDCh).

OH [m, J (Hz)]

H C.2# C.2a~ C.2b~

1 6,55 d (11,8) 6,50 d (11,7) 6,52 d (11,7)

2 5,94 d (11,8) 5,94 d (11,7) 5,95 d (11,7)

5 2,32 dd (12,8; 4,5) 2,30 dd (13,2; 4,5) 2,31 dd (13,3; 4,5)

6 1,70-1,78 dt (12,0; 4,5) 6eq.* 1,70-1,78 m 6eq. 1,71-1,78 m 6eq.
1,85-1,92 m 6ax.* 1,80-1,91 m 6ax. 1,80-1,95 m 6ax.

7 5,13 dd (10,2; 4,5) 5,12 dd (10,8; 4,5) 5,13 dd (10,8; 4,4)

9 1,80-1,85 m* 1,80-1,91 m 1,80-1,95 m

11 1,60-1,95 m* 1,80-1,91 m 1,80-1,95m

12 1,85-2,14 m* 1,70-1,91 m 1,71-1,91 m

15 3,68 s 3,70 s 3,69 s

17 5,39 sI 5,22 sI 5,40 sI

18 1,33 s 1,33 s 1,43 s

19 1,30 s 1,29 s 1,31 s

21 6,09 sI 6,88 si 7,01 sI

22 6,23 sI 6,38 sI 6,10 sI

28 1,45 s 1,44 s 1,45 s

29 1,45 s 1,44 s 1,45 s

30 0,99 s 0,99 s 0,98 s

OAc 2,14 s 2,14 s 2,13 s
2,19 s 2,15 s

# 200 MHz

t 300 MHz

* valores obtidos a partir dos espectros COSY IH_IH, IH_BC e HMBC.
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Tabela 14 - Dados de RMN 13C do limonóide C.2 e de seus derivados

acetilados C.2a e C.2b (CDC!}).

Se

C C.2# C.2at C.2bt

1 157,7 157,3 157,5

2 122,7 122,8 121,1

3 167,5 167,2 167,3

4 84,8 84,S 84,6

5 54,7 54,6 54,8

6 30,2 30,2 30,3

7 75,4 75,3 75,5

8 44,3 44,2 44,3

9 48,3 48,0 48,6

10 42,9 42,9 43,0

11 19,5 19,4 19,8

12 32,3 32,3 33,6

13 38,9 39,0 39,4

14 67,3 67,2 67,4

15 51,0 51,1 51,3

16 165,8 165,0 164,7

17 78,5 78,1 78,4

18 21,7 21,5 21,2

19 16,3 16,2 16,4

20 162,7 160,4 158,8

21 97,6 92,3 93,6

22 123,4 124,3 123,1

23 168,9 167,6 168,3

28 32,3 32,3 32,4

29 26,9 26,9 27,1

30 12,1 12,0 12,3

OAc 170,4 170,3; 21,2 170,3; 21,2
21,2 168,6; 20,7 168,4; 20,7
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Tabela 15 - Comparação entre os valores de deslocamento químico (8) de

C-20 a C-23, H-17 e H-22 dos limonóides B.2 e C.2 com os de

B.2a, C.2a e C.2b, respectivamente (CDCh).

C/H B.2 B.2a ôõ C.2 C.2a ôõ C.2b ôõ

C-20 163,3 160,6 - 2,7 162,7 160,4 - 2,3 158,8 - 3,9

C-21 98,9 92,9 - 6,0 97,6 92,3 -5,3 93,6 - 4,0

C-22 122,9 124,5 + 1,6 123,4 124,3 + 0,9 123,1 - 0,3

C-23 169,1 167,8 - 1,3 168,9 167,6 - 1,3 168,3 - 0,6

H-17 5,50 5,29 - 0,21 5,39 5,22 - 0,17 5,40 + 0,01

H-22 6,25 6,39 + 0,14 6,23 6,38 +0,15 6,10 - 0,13

RI

X Y Z

o o o

o p ~o ROH "
""'i. ~ 'OAc ""'\. OAc

B.2 R = a. OAc RI = X

B.2a R = a. OAc RI= Y

C.2 R = J3 OAc RI = X

C.2a R = J3 OAc RI = Y

C.2b R = J3 OAc RI = Z
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3.6 Determinação estrutural dos limonóides C.I, C.la e

C.lb

3.6.1 Limonóide C.I

Das frações 28-6 a 28-8 (Parte experimental, item 6.3) e da 29

8, após acetilação (item 6.4), foi obtido um sólido amorfo, designado por

C.I.

Os dados espectrais de RMN IH (espectro 77, vol.2) e RMN BC

(espectro 78, vol. 2) obtidos em CDCh para a substância C.I, quando

comparados com os de B.I (Tabela 16), sugeriram que ambas diferiam

apenas na estereoquímica em C-7, da mesma forma que o ocorrido com os

limonóides B.2 e C.2.

A posição equatorial de H-7 em B.I havia sido definida pelo

singleto largo a 4,47 8, presente no seu espectro de RMN IH. No espectro

de C.I, este sinal foi substituído por um tripleto largo a 5,05 8 (J = 7,6 Hz),

compatível, portanto, com uma localização axial de H-7 e

conseqüentemente, uma orientação J3 para o substituinte acetoxílico.

Os mesmos efeitos causados pela mudança na orientação deste

substituinte sobre os deslocamentos químicos dos prótons e carbonos dos

anéis B, C e D de C.2, com relação aos do limonóide B.2 foram também

constatados, ao serem comparados os valores de deslocamento químico

presentes nos espectros de RMN IH e BC de C.I e B.I (Tabela 16).

Com base nestas informações e, ainda, nos dados obtidos dos

espectros COSY IH)H e IH_BC (espectros 79-82, vol. 2), foi proposta para

o limonóide C.I a estrutura representada abaixo. O íon presente no espectro
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de massas ESI a m/z 529 (100 %) (espectro 83, voI. 2) e atribuído a [M-Hr

(C28H3301O) mostrou-se de acordo com a proposta estrutural apresentada.

OH

Ç{o
O

C.I

Com relação aos dados de RMN iH de B.l e C.l, no que diz

respeito ao multipleto observado na região de 2, I a 2,5 8, verificou-se que,

no caso de B.l, este sinal correspondia a H-5 e H-9. Já no espectro de C.l,

H-9 apresentou-se mais protegido e o multipleto em questão foi atribuído a

H-5 e H-12B, de acordo com os resultados obtidos de experimentos

bidimensionais:

No espectro COSY IH_ l3C (espectros 81 e 82, voI. 2), o sinal

correspondente a C-9 (47,9 8) apresentou correlação com o multipleto na

faixa de 1,75-1,87 8, caracterizando, portanto, H-9. Neste espectro, porém,

não foram observadas correlações entre C-12 e os prótons correspondentes.

No entanto, no espectro COSY IH_IH (espectros 79 e 80, vol. 2), a

conectividade existente entre o sinal relativo a H-lla (multipleto na região

de 1,21-1,32 8) e o multipleto a 2,19-2,35 õ permitiu identificar o outro

próton referente a este sinal como sendo H-12B.
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Uma vez que o emprego de acetona-~ para a obtenção do

espectro de RMN IH de B.l pennitiu a separação dos sinais relativos a H-S

e H-9 (Tabela 8), utilizou-se este mesmo recurso para se efetuar uma

atribuição inequívoca de H-12B em C.l, uma vez que houve sobreposição

do sinal atribuído a este próton com o referente a H-S, no espectro em

CDCh.

o espectro de RMN IH de C.l em acetona-~ (espectros 84 e 85,

vol. 2) apresentou, no entanto, vários sinais duplicados, indicando que o

equihbrio entre as duas formas epiméricas em C-23 havia se tomado mais

lento neste solvente (Tabela 17).

Conseqüentemente, foi possível observar neste espectro o sinal

relativo ao próton da hidroxila de cada epímero, como um dubleto a 6,86 o
(J = 8,9 Hz) e um dubleto largo a 6,99 o (J = 8,0 Hz), em função dos

acoplamentos com os respectivos prótons em C-23. Estes, por sua vez, se

apresentaram como dois sinais distintos: um dubleto largo a 6,30 o (J = 8,3

Hz) e um multipleto a 6,23-6,24 o, ao contrário do espectro em COC!}, onde

H-23 havia sido observado como um único sinal (singleto largo) a 6,21 o
(Tabela 16). Os acoplamentos acima mencionados foram confinnados no

espectro COSY IH)H (espectro 87, vol 2), que mostrou a correlação do

dubleto largo a 6,99 o (próton hidroxílico do epímero C.l "A") com o

multipleto a 6,23-6,24 o(H-23 do epímero C.l "A") e a do dubleto a 6,86 o
(próton hidroxílico do epímero C.l "B") com o dubleto largo a 6,30 o(H-23

do epímero C.l "B"). O acoplamento de H-23 de C.l "A"e H-23 de C.l

"B" com H-22 também pôde ser evidenciado neste espectro.

No espectro de RMN BC [espectros 88-91 (voI.2); Tabela 17]

também ocorreram duplicações de alguns sinais e os referentes a C-23 dos
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dois epímeros foram observados a 98,3/98,7 8. As conectividades C-23/H

23 presentes no espectro HMQC (espectro 92, vol.2) entre os sinais a 98,7

8/6,30 8 e 98,3 8/6,23-6,24 8 corroboraram as atribuições efetuadas.

De maneira análoga à ocorrida com o espectro de RMN IH de B.I

em acetona-~,houve, no espectro de C.I, a separação dos sinais relativos a

H-5 e H-12B. O primeiro foi observado como um duplo dubleto a 2,50 8

(J = 13,3 e 4,5 Hz), semelhante a H-5 de B.I, enquanto que o referente a H

12B (agora sobreposto a H-9), foi representado pelo multipleto na região de

2,04-2,12 8. Estas informações e as demais atribuições efetuadas para os

sinais presentes nos espectros de RMN IH e l3C foram confirmadas pelas

correlações evidenciadas nos espectros COSY IH)H (espectros 86 e 87,

vol.2) e HMQC (espectros 92-94, vol. 2).

3.6.2 Limonóides C.la e C.I b

Da fração 29-8, após acetilação, foram obtidas duas substâncias

como sólidos alnorfos, designadas por C.la e C.Ib (Parte experimental,

item 6.4).

A análise dos espectros de RMN IH de C.la (espectro 95, vol. 2)

e C.lb (espectro 99, vol. 2) revelou a ocorrência de uma situação análoga à

descrita para C.2a e C.2b, com relação ao limonóide C.2, ou seja: os

espectros das substâncias C.la e C.Ib apresentaram uma acentuada

semelhança entre si, em termos de número, valores de deslocamento

químico e multiplicidade dos sinais apresentados (Tabela 18); estes sinais,

por sua vez, mostraram-se comparáveis aos presentes no espectro de RMN

IH de C.I (espectro 77), com exceção da presença de um singleto adicional
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relativo à metila de um acetato e pelo deslocamento do sinal correspondente

a H-23, de 6,21 õ em C.l para 6,898 em C.la e 7,028 em C.lb.

Este conjunto de dados indicou, portanto, que haviam sido

isolados os dois epímeros em C-23 da substância C.l acetilada,

representados por C.la e C.lb, a seguir.

OAc QAc

-
C.la R= R ou Ko

""'" o ""'" o
QAc OAc--

C
C.lb R= ~( -R

""'" o"'"

Os dados fornecidos pelos espectros de RMN l3C de C.la

[espectros 96 e 97 (vol. 2); Tabela 18] e de C.lb [espectros 100-102 (vol.

2); Tabela 18], bem como pelo espectro COSY IH_IH de C.la (espectro

98, vol. 2) mostraram-se de acordo com a hipótese formulada.

As informações contidas nos espectros supracitados não foram

suficientes, no entanto, para permitir a correspondência entre os espectros e

as substâncias C.la e C.lb. O fato do carbono epimérico fazer parte de um

anel y lactônico-a,p insaturado tomou os valores dos acoplamentos de H-23

com H-22 e com H-17 muito semelhantes nos dois epímeros,

impossibilitando, assim, qualquer conclusão relativa à estereoquímica

relativa daquele centro. Diferentemente de C.2a, não foi possível a obtenção
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destes limonóides sob a forma de cristais, de modo que uma análise por

difração de raios-X tomou-se, também, inviável.

De maneira análoga a C.2a e C.2b, que resultaram da acetilação

de E.2, os limonóides C.la e C.lb originaram-se de E.I, a partir da

acetilação das duas formas epiméricas em C-23 deste limonóide.

~o
o

E.I

82



Tabela 16 - Dados de RMN IH (200 MHz) e RMN l3C (50 MHz) do

limonóide C.1, em CDCh, comparados com os de B.l.

C.1 B.1
em ÔH [m, J (Hz») Bc BH [m, J (Hz») Bc

1 6,49 d (11,9) 156,7 6,44 d (12,2) 155,2

2 5,90 d (11,9) 121,9 5,87 d (12,2) 120,5

3 - 167,4 - 167,4

4 - 84,7 - 84,7

5 2,19-2,35 m 54,2 2,38-2,46 m 49,0

6 1,75-1,87 m 29,6* 1,75-2,01 m 26.6*
(H2-6] (H2-6]

7 5,05 tI (7,6) 76,2 4,47 sI 72,8

8 - 43,8 - 44,1

9 1,75-1,87 m 47,9 2,38-2,46 m 41,3

10 - 43,4 - 42,1

11 1,21-1,32 m [110.] 18,8 1,34-1,43 m [110.] 16,2
1,75-1,87 m rllJ3] 1,75-2,01 m [11J31

12 1,75-1,87 m [12A] 29,5* 1,75-2,01 m 25,4*
2,19-2,35 m [12B] (Hr I2]

13 - 39,1 - 39,2

14 - 68,7 - 69,6

15 3,67 s 52,3 3,48 s 56,3

16 - 166,8 - 167,1

17 5,44 sI 75,7 5,51 si 76,1

18 1,27 s 20,1 1,19 s 17,3

19 1,31 s 16,3 1,32 s 16,3

20 - 133,3 - 133,3

21 - 169,5 - 169,6

22 7,31 si 151,3 7,31 sI 150,8

23 6,21 sI 97,5 6,21 sI 97,7

28 1,44 s 32,2 1,34 s 32,0

29 1,45 s 26,8 1,43 s 26,3

30 1,07 s 12,9 1,13 s 18,3

OAc 2,14 s 170,4 2,11 s 169,9
21,3 21,1

* valores na mesma coluna que podem estar trocados.
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Tabela 17 - Dados de RMN IH (300 MHz) e RMN BC (75 MHz) do

limonóide C.l, em acetona-cLí

em ÔH [m, J (Hz») Ôc

1 6,68/6,70 d (11,9)· 158,1

2 5,7915,80 d (11,9)· 122,3

3 - 167,3

4 - 84,5

5 2,50 dd (13,3; 4,5) 54,3

6 1,77-1,96 m 30,1*
(Hr6]

7 5,19 dd (10,8; 4,7» 76,5/76,6 •

8 - 44,1/44.5 •

9 2,04-2,12 m 48,1/48,2 •

10 - 44,1144,5 •

11 1,39-1,53 m [lIa] 19,3/19,4·

1,77-1,96 m [11~]

12 1,77-1,96 m [12A] 30,4*
2,04-2,12 m [12B]

13 - 39,8/39,9 •

14 - 69,6 I 69,7 •

15 3,69 s 53,3 153,4 •

16 - 167,0/167,1 •

17 5,37 sI 15,35 sI • 76,1/76,4 •

18 1,31 s I 1,32 s • 19,8/19,9·

19 1,34s/1,35s· 16,5/16,6 •

20 - 133,0

21 - 170,6

22 7,46 sI 152,8/153,5 •

23 6,23-6,24 m I 6,30 di (8,3) • 98,3/98,7 •

28 1,37 s 32,3

29 1,43 s 27,1

30 1,09 si 1,10 s· 13,0

OAc 2,04 s 170,6
21,2

OH 6,99 di (8,0) I 6,86 d (8,9) • -

* valores na mesma coluna que podem estar trocados. • sinais duplicados
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Tabela 18 - Dados de RMN IH (200 MHz) e RMN l3C (75 MHz) dos
limonóides C.la e C.lb (CDCb).

C.la C.lb
em OH [m, J (Hz» Oc OH [m, J (Hz)] oc

1 6,44 d (11,9) 157,2 6,45 d (11,8) 156,6

2 5,88 d (11,9) 122,8 5,91 d (11,8) 122,3

3 - 167,9 - 167,4

4 - 85,1 - 84,5

5 2,23-2,31 m 55,0 2,24-2,33 m 54,5

6 1,77-1,88 m 30,2* 1,77-1,85 m 29,8
[H2-6] (H2-6]

7 5,04 ti (7,5) 76,8 5,04 ti (8,0) 76,2

8 - 44,4 - 43,9

9 1,77-1,88 m 48,6 1,77-1,85 m 48,1

10 - 44,0 - 43,4

11 1,29-1,43 m [lIa] 19,5 1,26-1,44 m [lIa] 19,0
1,77-1,88 m [1113] 1,77-1,85 m [1113]

12 1,77-1,88 m [12A] 30,3* 1,77-1,85 m [12A] 29,8
2,23-2,31 m [12B] 2,24-2,33 m [12B]

13 - 39,8· - 39,3

14 - 69,3 - 68,6

15 3,67 s 53,1 3,67 s 52,4

16 - 166,9 - 166,3

17 5,46 t (1,3) 76,3 5,49 si 76,0

18 1,29 s 20,9 1,26 s 20,3

19 1,30 s 16,9 1,30 s 16,3

20 - 134,9 - 134,4

21 - 168,9 - 168,8

22 7,32 t (1,3) 149,7 7,33 d (0,9) 149,6

23 6,89 t (1,5) 92,7 7,02 si 92,8

28 1,43 s 32,9 1,44 s 32,3

29 1,44 s 27,3 1,44 s 26,8

30 1,06 s 13,5 1,06 s 12,9

OAc 2,13 s 169,2; 21,3 2,13 s 168,8; 20,6
2,16 s 171,1; 22,0 2,15 s 170,4; 21,4

* valores na mesma coluna que podem estar trocados.
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3.7 Determinação estrutural dos Iimonóides F.l e F.2

Das frações 28-6 a 28-8 (Parte experimental, item 6.3) e 29-7

(item 6.4) foram obtidas duas substâncias, sob a forma de sólidos amorfos,

designadas por F.2 e F.1.

3.7.1 Limonóide F.2

o espectro de RMN IH de F.2 [espectro 103 (voI. 2); Tabela 19]

apresentou o mesmo padrão já observado nos espectros de B.2 e C.2,

diferindo destes pelo fato de, ao invés dos sinais relativos a H-7 e à metila

do grupo acetoxilico em C-7, apresentar um par de duplos dubletos a 2,63 8

(IH, J = 14,0 e 4,9 Hz) e 2,27 8 (IH, J = 14,0 e 4,9 Hz) e um tripleto a 3,01

8 (IH, J = 14,0 Hz). Estas informações, aliadas à observação no espectro de

RMN l3C de F.2 de um sinal a 207,5 8 [espectro 104 (voI. 2); Tabela 19],

mostraram-se coerentes com a presença de uma carbonila na posição 7 do

esqueleto deste limonóide.

No espectro COSY IH)H de F.2 (espectros 106 e 107, vol. 2)

verificou-se o acoplamento entre os dois prótons correspondentes ao duplo

dubleto a 2,27 8 e ao tripleto a 3,01 8. No espectro COSY IH_BC

(espectros 108 e 109, voI. 2), a correlação observada entre estes prótons e o

carbono representado pelo sinal a 39,4 8 indicou um acoplamento geminal,

caracterizando, portanto, os dois prótons em C-6. A multiplicidade do sinal

a 3,01 8 (t, J= 14,0 Hz) possibilitou sua atribuição a H-6 axial e

conseqüentemente, o duplo dubleto a 2,27 8 (J = 14,0 e 4,9 Hz) a H-6

equatorial. Ambos apresentaram no espectro COSY IH)H um acoplamento
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adicional com o próton correspondente ao duplo dubleto a 2,63 8 (J = 14,0 e

4,9 Hz), atribuído, portanto, a H-5, cuja correlação com C-5 a 56,9 8 foi

revelada pelo espectro COSY IH_BC.

A presença do grupo carbonilico em C-7 mostrou-se também de

acordo como efeito J3 exercido sobre C-6 e C-8, representados pelos sinais

a 39,4 e 52,8 8, respectivamente, quando comparados com os valores

obtidos para C-6 (26,7 8) e C-8 (43,4 8) de B.2. Já a ausência do grupo

acetoxílico em C-7 resultou numa desproteção (causada pela redução do

efeito y) dos carbonos 5 e 9 em F.2, observados agora a 56,9 e 48, 7 8,

respectivamente (no limonóide B.2, os valores respectivos para C-5 e C-9

foram 48,9 e 41,0 8).

Conseqüentemente, o limonóide F.2 foi caracterizado como o

derivado 7-ceto de B.2, cuja estrutura é representada abaixo..

~o
18 ~OH- -- -
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No espectro de massas ESr de F.2 (espectro 110, vol 2), um íon

observado a m/z 485 (80%), quarenta e quatro unidades de massa a menos

que [M-H]- de B.2 e compatível com C2JI2909, reiterou a proposta

estrutural apresentada.



Os dados espectrais de F02 que levaram à sua detenninação

estrutural corrfinnaram também sua identidade com o limonóide isolado

previamente de Phellodendron amurense (Rutaceae) e denominado

kihadanina A 82.

No presente trabalho 81, foi feita a atribuição dos valores de

deslocamento químico obtidos nos espectros de RMN IH e BC de F02

(Tabela 19), não efetuada anteriormente 82. Esta atribuição baseou-se nas

informações adicionais fornecidas pelos espectros COSY IH)H e IH_BC,

bem como nos dados espectrais das substâncias B02 e C02.

3o702 Limonóide FoI

A análise dos dados obtidos dos espectros de RMN IH, RMN BC

(pENDANT e DEPT 135°) e COSY IH)H de FoI [espectros 111 - 116

(voI.2); Tabela 19] mostrou a manutenção nesta substância do esqueleto

carbocíclico presente no limonóide F02, com as alterações ocorrendo apenas

na cadeia lateral em C-17. Este substituinte foi prontamente identificado

pelos singletos largos a 6,11 e 7,20 8, no espectro de RMN IH, como sendo

o y-hidroxibutenolídeo isomérico já encontrado nos limonóides BoI e Co1

(no espectro de RMN BC, os carbonos C-20 a C-23 foram identificados

pelos sinais a 132,5; 169,9; 152,0 e 97,68, respectivamente).

Da mesma forma que F02, este limonóide apresentou no espectro

de massas ESI (espectro 117, voI. 2) um íon a m/z 485 (100%), atribuído ao

íon pseudo-molecular [M-H]-.

Assim, foi proposta a estrutura de FoI como a representada

abaixo.
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Esta substância possui a mesma estrutura apresentada por

kihadanina B, isolada, assim como kihadanina A (F.2), de Phellodendron

amurense 82,83 Estes dois limonóides também foram obtidos, porém em

forma de mistura, de uma outra espécie de Rutaceae, Citrus natsudaidai 84.

Foi verificado que kihadanina A (F.2) é uma das substâncias

responsáveis pela forte atividade "antifeedant" do extrato metanólico da

casca de P. amurense com relação a cupins (Reticulitermes speratus),

enquanto que kihadanina B (F.1) mostrou-se inativa 82.

Da mesma maneira que o ocorrido com o limonóide F.2, a

atribuição completa dos valores de deslocamento químico obtidos nos

espectros de RMN IH e BC de F.l (kihadanina B) não havia sido efetuada

anteriormente e encontra-se relacionada na Tabela 19.
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Tabela 19 - Dados de RMN IH e l3C dos limonóides F.2 e F.l

(CDCb/CD30D).

F.2# F.li
em ÔH [m, J (Hz» Se ÔH [m, J (Hz)] Se

1 6,65 d (11,7) 157,3 6,47 d (11,7) 156,8

2 5,95 d (11,7) 122,1 5,87 d (11,7) 122,3

3 - 167,5 - 167,3

4 - 84,3 - 84,2

5 2,63 dd (14,0; 4,9) 56,9 2,53 dd (14,0; 4,7) 57,0

6 2,27 dd (14,0; 4,9) [6eq.] 39,4 2,21 ddl (13,8; 4,7) [6eq.] 39,7
3,01 tI (14,0) [6ax.] 2,90 tI (14,0) [6ax.]

7 - 207,5 - 207,8

8 - 52,8 - 52,8

9 2,01-2,14 m 48,7 2,21 ddl (13,8; 4,7) 49,1

10 - 42,8 - 43,2

11 1,88-1,93 m 19,0 1,17-1,32 m [lIa] 19,0
[H2-11] 1,74-1,84 m [1113]

12 1,70 tI (10,4) [12ax.] 31,7 1,74-1,84 m [12ax.] 30,1
2,01-2,14 m [12eq.] 2,00-2,09 m [12eq.]

13 - 37,3 - 37,7

14 - 64,7 - 64,9

15 3,59 s 52,3 3,59 s 53,0

16 - 165,9 - 166,7

17 5,34 dI (1,4) 78,1 5,33 sI 75,4

18 1,10 s 20,8 1,04 s 20,2

19 1,48 s 16,0 1,36 s 16,3

20 - 162,7 - 132,5

21 6,14 si 98,9 - 169,9

22 6,26 sI 122,1 7,20 sI 152,0

23 - 169,7 6,11 sI 97,6

28 1,43 s 31,5 1,41 s 31,7

29 1,49 s 26,2 1,42 s 26,4

30 1,22 s 16,2 1,17 s 16,9
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3.8 Determinação estrutural dos limonóides G.l e G.2

3.8.1 Limonóide G.l

Das frações 28-6, 28-7, 29-4 e 29-6 (Parte experimental, itens

6.3 e 6.4) foi obtido um sólido amorfo designado por G.1.

Uma análise preliminar do espectro de RMN IH de G.1 (espectro

118, vol. 2) revelou que este apresenta o mesmo par de dubletos presente

nos espectros dos limonóides descritos até agora (itens 3.3 a 3.7), relativos

aos prótons olefinicos do anel A [6,71 e 6,19 o (J = 12,9 Hz)], bem como

dois singletos largos a 7,28 e 6,26 8, já observados nos espectros de B.1,

C.1 e F.1 e atribuídos a H- 22 e 23 do substituinte 23-hidroxi-20(22)en-y

lactônico localizado em C-17. Foram ainda observados naquele espectro um

singleto a 4,01 o, atribuível ao próton em C-15 do grupamento epóxido

(também presente nos espectros dos limonóides discutidos nos itens

anteriores), um sinal referente à metila de um grupo acetoxílico, a 2,11 oe

um singleto a 3,69 o, indicativo da presença de um grupamento metoxílico.

Dos sinais relativos a vinte e nove carbonos evidenciados no

espectro de RMN l3C PND (espectro 119, vol. 2), dois foram atribuídos ao

acetato (20,7 e 170,2 o) e um terceiro à metoxila (52,4 o).

A presença do resíduo y-hidroxibutenolídeo em C-17 de G.1 foi

confirmada, com auxíÍio do espectro DEPT 1350 (espectro 120, vol. 2),

pelos sinais observados a 132,5 (C-20); 169,5 (C-21); 150,4(C-22) e 97,7 o
(C-23).
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Desta forma, os sinais restantes no espectro de RMN BC

corresponderiam aos carbonos dos anéis A-D do esqueleto carbocíclico de

G.l.

A confirmação de que os anéis A e D presentes em G.l eram

idênticos aos dos limonóides já apresentados nos itens 3.3 a 3.7 foi

conseguida com base nas informações fornecidas pelos espectros de RMN

IH e BC e reiteradas pelas correlações observadas nos espectros COSY IH_

IH, HMQC e HMBC, as quais são discutidas a seguir.

O sinal relativo a H-17 foi identificado como fazendo parte de um

multipleto na região de 5,39-5,45 8, com integração para quatro prótons,

através das correlações observadas no espectro COSY IH_IH (espectro 121,

voI.2) com o singleto largo referente a H-22 e no espectro HMQC

(espectros 122 e 123, vol. 2), com o sinal a 74,5 8, correspondente a C-17.

Através de um experimento HMBC, foram definidos os valores de

deslocamento químico para os carbonos quaternários 14 e 16, em fimção das

correlações observadas entre H-17 e C-14 (66,3 8) [espectro 124, voI. 2]e

entre H-15 e C-16 (165,7 8) [espectro 125].

Da mesma forma, os carbonos quaternários 3 e 10 tiveram suas

atribuições confirmadas como 167,7 e 46,5 8, respectivamente, pelas

correlações à longa distância evidenciadas entre H-l/C-3 (espectro 126,

vol. 2) e H-2/C-l O(espectro 127).

Os sinais observados no espectro de RMN l3C a 173,5 e 52,4 8,

sugestivos da presença de um grupo carbometoxílico e os a 136,6 e 124,7 8,

referentes, respectivamente, ao carbono tetrassubstituído e ao metilênico de

uma ligação dupla exocíclica foram indicativos de uma alteração estrutural

ocorrida nos anéis B e C. Em função deste conjunto de informações e pelo
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fato do espectro de RMN 1H de G.l ter apresentado sinais para quatro

metilas (0,95; 1,05; 1,29 e 1,53 8), ao invés dos cinco presentes em

limonóides com anéis A - D intactos, concluiu-se que G.l possuía um anel B

aberto, semelhante ao encontrado nos limonóides pertencentes aos grupos E

e G (Figura 1) e representado pela estrutura parcial 96.

I

C~e
7

96

Assim, o grupamento exometilênico evidenciado no esqueleto de

G.l estaria localizado nas posições 8 e 30, enquanto que C-7 seria

representado pela carbonila a 173,5 8 do grupo carbometoxílico. Os sinais

relativos aos dois prótons em C-30, em função do valor de deslocamento

químico, estariam contidos no multipleto a 5,39-5,45 8, já mencionado. A

correlação deste multipleto com o sinal a 124,7 8 (C-30) no espectro HMQC

(espectro 122, vol. 2) confirmou a atribuição efetuada, assim como a

correlação à longa distância com C-14, observada no espectro HMBC

(espectro 124, vol. 2).

Os dois prótons em C-6 foram caracterizados pelo multipleto na

região de 2,15-2,23 8, cujo acoplamento com o próton atribuível a H-5 e

correspondente ao duplo dubleto a 3,56 8 (J = 6,4 e 3,2 Hz) foi demonstrado
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no espectro COSy IH_IH. As correlações observadas no espectro HMQC

entre os prótons relativos àquele multipleto e o carbono a 34,7 8 e entre H-5

e o carbono correspondente ao sinal a 49,5 8 permitiram a atribuição de C-6

e C-5, esta última confirmada no espectro HMBC pela correlação daquele

sinal com H-I (espectro 127, vol. 2).

Dos quatro prótons representados pelo multipleto a 5,39-5,45 8,

restava ser efetuada a atribuição de um. Este foi definido como o próton

ligado ao carbono que sustenta o acetato (cuja presença na estrutura de G.1

já havia sido mencionada) estando compatível com a conectividade

observada no espectro HMQC entre o multipleto supracitado e o

sinal a 68,7 8.

O substituinte acetoxílico, por sua vez, poderia estar localizado

em C-li ou C-12. Em função da presença, no espectro de RMN IH, de um

dubleto a 2,97 8 (IH, J = 6,7 Hz), este grupamento foi posicionado em C

11, sendo o dubleto atribuído, portanto, a H-9. A confirmação do

acoplamento entre H-li e H-9 foi dada pela conectividade existente entre os

respectivos sinais no espectro COSy IH_IH.

Várias correlações observadas no espectro HMBC entre o sinal

referente a H-9 e C-I, C-5, C-12, C-14, C-30 CJ), C-8, C-lO e C-ll eJ)

[espectros 128 e 129, vol. 2] reiteraram a atribuição efetuada para este

próton e uma vez que H-9 mostrou uma conectividade com o carbono a

52,7 8 no espectro HMQC (espectro 123,voI.2), confinnou-se também a

atribuição de C-9.

O tripleto largo a 2,39 8 (J = 13,5 Hz) e o duplo dubleto a 1,38 8

(J = 13,5 e 4,7 Hz), presentes no espectro de RMN IH, foram,

conseqüentemente, atribuídos a H-12 axial e H-12 equatorial,
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respectivamente. O primeiro apresentou correlações à longa distância com

C-ll, C-13 e C-17 no espectro HMBC (espectros 129 e 130, voI. 2), assim

como com a metila correspondente ao sinal a 14,6 8, caracterizado,

portanto, como C-18.

A atribuição dos valores de deslocamento químico para a metila

19 foi definida através da correlação à longa distância, observada no

espectro HMBC (espectro 127), entre H-I e o carbono metílico a 22,8 8 e

da conectividade do sinal referente a este carbono com o singleto a 0,95 8,

no espectro HMQC (espectro 123). Conseqüentemente, aos prótons e

carbonos das metilas 28 e 29 foram atribuídos, respectivamente, os valores

de 1,29/30,1 8 e 1,53/22,1 8.

Desta forma, ficou estabelecida para o limonóide Gol a estrutura,

até então inédita 81, abaixo representada.
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O espectro de massas ESI de Gol (espectro 131, voI. 2)

apresentou um íon pseudo-molecular (M-H]- a m/z 573, de acordo com a

estrutura apresentada.



A orientação J3 do substituinte acetoxílico foi proposta com base

na magnitude da constante de acoplamento entre H-9 e H-lI. O valor de 6,7

Hz apresentado mostrou-se compatível com o relatado na literatura para

limonóides que possuem anel B aberto e substituintes em C-lI

J3-orientados 49,67. No caso da presença neste carbono de substituintes

possuindo orientação u, o sinal relativo a H-9 apresenta-se, no espectro de

RMN IH, sob a forma de um singleto largo 77,85.

Os dados espectrais de RMN IH e BC descritos para o limonóide

. G.1 são apresentados na Tabela 21, enquanto que as correlações à longa

distância observadas no espectro HMBC encontram-se relacionadas na

Tabela 20, abaixo.

Tabela 20 - Correlações BC_IH à longa distância observadas no espectro

HMBC do limonóide G.1 (CDCI3, 400 MHz).

96

Bc
149,4 (C-I)

167,7 (C-3)

49,5 (C-5)

136,6 (C-8)

52,7 (C-9)

46,5 (C-lO)

68,7 (C-lI)

33,4 (C-12)

38,9 (C-13)

66,3 (C-14)

165,7 (C-16)

74,5 (C-17)

14,6 (C-18)

22,8 (C-19)

124,7 (C-30)

ÕH

2,97 (H-9)

6,71 (H-I)

6,71 (H-I); 2,97 (H-9)

2,97 (H-9)

5,39-5,45 (H-lI, H-30)

6,19 (H-2); 2,97 (H-9)

2,97 (H-9); 2,39 (H-12 ax.)

2,97 (H-9)

2,39 (H-12 ax.)

2,97 (H-9); 5,39-5,45 (H-17, H-30)

4,01 (H-15)

2,39 (H-12 ax.)

2,39 (H-12 ax.)

6,71 (H-I)

2,97 (H-9)



3.8.2 Limonóide G.2

Das frações 28-4, 28-6 (Parte experimental, item 6.3), 29-2 e

29-4 (item 6.4) foi obtido um sólido amorfo, codificado por G.2.

A indicação de que esta substância possuía anéis A - D idênticos

aos de G.l foi dada por seus espectros de RMN IH e l3C [espectros 132

134 (vol. 2); Tabela 21].

De maneira semelhante à já descrita para os pares de limonóides

B.l-B.2, C~1-C.2 e F.l-F.2, a única diferença entre G.l e G.2 consistia na

natureza da cadeia lateral em C-I 7. Os singletos largos no espectro de RMN

IH de G.2 a 6,09 e 6,27 8 e os sinais a 161,8; 97,7; 122,9 e 169,1 8 no

espectro de RMN l3C, comparáveis aos observados nos espectros

correspondentes de B.2 C.2 e F.2, caracterizaram a presença em C-17 de

um resíduo 21-hidroxibut-20(22)en-y-Iactônico.

O espectro de massas Esr de G.2 (espectro 136, vol. 2)

apresentou, da mesma forma que o de G.l, um íon a m/z 573 (100°,/0), o qual

foi atribuído a [M-H]-.

Conseqüentemente, a estrutura do limonóide G.2 foi definida

como a ilustrada a seguir e está sendo relatada pela primeira vez 81.

O espectro COSY IH_IH de G.2 (espectro 135, vol. 2) mostrou

se mais informativo que o de G.l, uma vez que nele. foram evidenciados

outros acoplamentos, além dos já mencionados quando da elucidação

estrutural de G.l (item 2.8.1), os quais reforçaram as propostas estruturais

efetuadas.

Assim, o sinal relativo à metila 18 apresentou correlações com os

sinais de H-12 axial e H-I 7 e os sinais correspondentes a H-12 axial e H-12

equatorial com o multipleto referente a H-li.
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Neste espectro foi possível verificar também o acoplamento tipo

W existente entre os prótons das metilas 28 e 29.
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Tabela 21 - Dados de RMN IH (200 MHz) e RMN l3C (50 MHz) dos

limonóides Gol e Go2 (CDCh)

Gol Go2
em ÕH [m, J (Hz)] Bc BH [m, J (Hz)] Bc

1 6,71 d (12,9) 149,4 6,78 d (12,9) 150,0

2 6,19 d (12,9) 121,8 6,11 d (12,9) 121,8

3 - 167,7 - 168,5

4 - 84,4 - 85,3

5 3,56 ddl (6,4; 3,2) 49,5 3,66-3,72 m 49,3

6 2,15-2,23 m [H2-6] 34,7 2,10-2,33 m [H2-6] 34,5

7 - 173,5 - 173,4

8 - 136,6 - 135,9

9 2,97 d (6,7) 52,7 2,99 d (6,6) 52,6

10 - 46,5 - 46,4

11 5,39-5,45 m * 68,7 # 68,65,38-5,56 m

12 2,39 ti (13,5) [12ax.] 33,4 2,43 ti (12,8) [12ax.] 33,4
1,38 dd (13,5; 4,7) [12eq.] 1,65 dd (12,8; 5,2) [12eq.]

13 - 38,9 - 38,9

14 - 66,3 - 66,3

15 4,01 s 54,9 4,03 s 54,9

16 - 165,7 - 164,9

17 5,39-5,45 m * 74,5 5,38-5,56 m # 76,4

18 1,05 s 14,6 1,06 s 15,8

19 0,95 s 22,8 0,97 s 22,8

20 - 132,5 - 161,8

21 - 169,5 6,09 sI 97,7

22 7,28 sI 150,4 6,27 sI 122,9

23 6,26 sI 97,7 - 169,1

28 1,29 s 30,1 1,33 s 30,0

29 1,53 s 22,1 1,57 s 21,8

30 5,39-5,45 m * 124,7 5,38-5,56 m # 125,2

OAc 2,11 s 170,2 2,17 s 169,9
20,7 20,6

OMe 3,69 s 52,4 3,72 s 52,4

*, # sinais sobrepostos.
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3.9 Determinação estrutural dos limonóides H.l e H.2

Das frações 28-6 (Parte experimental, item 6.3) e 29-4 (item 6.4) foram

obtidos como sólidos amorfos as substâncias designadas por H.l e H.2, esta

última também isolada da fração 29-6 (item 6.4).

3.9.1 Limonóide H.l

o espectro de RMN IH de H.l, obtido à temperatura ambiente,

apresentou sinais mal resolvidos e alguns com duplicação (espectro 137,

vol. 2). Apesar desta característica, sua feição mostrou-se semelhante à do

espectro apresentado pelo limonóide G.I.

Os espectros de RMN BC PND e DEPT 1350 de H.l (espectros

139-141, vol. 2), também com vários sinais duplicados, apresentaram

absorções a 126,11126,4 Õ e 136,11136,4 õ, referentes aos carbonos

olefinicos C-30 e C-8 e a 173,0/173,1 Õ e 52,2/52,3 Õ correspondentes ao

grupo carbometoxílico, confinnando, portanto, a presença em H.l do

mesmo esqueleto B-seco do limonóide G.l.

As principais diferenças observadas no espectro de RMN IH de

H.l com relação ao de G.l foram a presença de dois grupamentos

acetoxílicos, ao invés de um, representados pelos singletos a 2,12 e 2,14 õ e

a ausência do par de dubletos correspondentes aos prótons olefinicos do

sistema E-Iactônico a,p insaturado existente no anel A de G.l. No espectro

IV de H.l também não foi observada uma absorção na faixa de 1690-1700

cm -1, presente nos limonóides descritos até agora, relativa à carbonila de

uma E-Iactona a,p insaturada.
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A análise dos dados supracitados demonstrou, portanto, que a

ligação dupla entre C-I e C-2 presente em G.1 havia sido substituída por um

grupo acetoxílico no limonóide H.1. Assim, no espectro de RMN l3C, os

sinais a 71,0171,3; 36,5 e 171,01171,8 8 corresponderiam aos carbonos C-I,

C-2 e C-3, respectivamente.

O espectro de massas ESI de H.1 (espectro 143, vol. 2)

apresentou um íon a m/z 633 (100%), atribuído a (M-Hr, reforçando a

hipótese formulada acima.

Um levantamento efetuado na literatura, baseado em dados

espectrais de limonóides, revelou que a má resolução dos sinais presentes

nos espectros de RMN IH de alguns destes compostos é uma característica

que tem sido observada naqueles que possuem anel B-seco e E-Iactona no

anel A, quando há impedimento rotacional em tomo da ligação

C-9/C-I0 21,27,50,51,53. Este impedimento pode ser causado por substituintes

presentes no anel A, como ocorre, por exemplo, na prieurianina (97) e em

outros limonóides estruturalmente relacionados.
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Em função da rotação restrita em tomo da ligação C-9/C-IO, a

interconversão entre os múltiplos isômeros conformacionais toma-se lenta à

temperatura ambiente e é responsável pela má resolução dos espectros

destes limonóides, como a observada no de H.l. De um modo geral, os

sinais que se mostram alargados são os relativos aos prótons situados na

vizinhança da ligação supracitada. Foi demonstrado, no entanto, que a

resolução pode ser melhorada pela aquisição dos espectros em temperaturas

mais altas 50.

Em função dos dados acima discutidos, registrou-se o espectro de

RMN IH de H.l a 60°C e conforme esperado, conseguiu-se uma melhor

resolução dos sinais (espectro 138, vol. 2). Assim, com o auxilio dos picos

cruzados observados no espectro COSY IH)H, também obtido a 60°C,

(espectro 142, vol. 2), foi possível se efetuar a atribuição dos sinais

presentes naquele espectro (Tabela 22).

O sinal múltiplo atribuído aos prótons em C-ll, C-I7 e C-30 no

espectro do limonóide G.l foi observado na região de 5,28 a 5,55 õ no de

H.l, com integração para cinco prótons, indicando que nele estaria contido

também o sinal relativo a H-I. Uma análise mais detalhada deste multipleto

e de suas respectivas correlações presentes no espectro COSY IH_iH,

possibilitou a definição de cada um dos sinais que o compõem.

Assim, o singleto largo a 5,44 õ foi atribuído a H-I7, através de

sua conectividade com o sinal referente a H-22 e o duplo dubleto situado na

região mais protegida, a 5,30 õ (J = 6,0 e 4,3 Hz), a H-lI, por ter

apresentado correlações com H-9, H-I2 axial e H-I2 equatorial. Na região

mais desprotegida do multipleto, o dubleto largo, a 5,53 õ (J = 7,8 Hz), foi

atribuído a H-I e suas correlações com o dubleto largo a 3,05 õ (J = 16,5
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Hz) e com o multipleto a 3,18-3,34 Õ caracterizaram tais sinais como sendo

os de H-2A e H-2B. Finalmente, o singleto largo a 5,38 õ identificou os dois

prótons olefinicos de C-30.

Desta maneira, foi estabelecida para o limonóide H.l a estrutura,

até então inédita 81, abaixo representada.
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A localização do grupo acetoxilico em C-I foi baseada nos dados

espectrais apresentados e também por comparação com os valores de

deslocamento químico relatados para os prótons em C-I e C-2 de

limonóides estruturalmente relacionados a H.l 21,49,53,67. A orientação a

deste grupo foi proposta por analogia com a dos limonóides que possuem

substituintes neste carbono, até agora isolados, e considerando-se também

que esta foi a configuração estabelecida em C-I no limonóide prieurianina

(97), através de difração de raios X 50.

Ao serem comparados os valores de deslocamento químico dos

prótons das metilas de H.l e G.l, observou-se, no primeiro caso, uma

desproteção das metilas 19, 28 e 29, compatível com a presença do acetato



no anel A. O fato do efeito de desproteção ter sido maior sobre a metila 28

(a-orientada) do que sobre 29 (~-orientada) reforçou a proposta da

orientação a para o grupo acetoxílico em C-I.

A boa resolução apresentada à temperatura ambiente pelos

espectros de RMN IH de G.l e G.2, ao contrário do de H.l, pode ser

explicada pela ausência do acetato em C-I naqueles limonóides, o que

atenuou o congestionamento nas proximidades da ligação C-9/C-I O.

Os dados espectrais completos de RMN IH do limonóide H.l

encontram-se relacionados na Tabela 22 e os de RMN l3C, na Tabela 23.

3.9.2 Limonóide H.2

Os espectros de RMN IH à temperatura ambiente e a SO°C

[espectros 144 e 145 (voI. 2); Tabela 22) e os de RMN l3C [espectros 146

e 147 (voI. 2); Tabela 23] de H.2 apresentaram uma acentuada semelhança

com os de H.l, no que diz respeito aos sinais referentes aos anéis A - D.

Esta informação, aliada ao fato de que, nos espectros de H.2, foram também

constatados os mesmos sinais relativos ao substituinte na cadeia lateral em

C-I7 presente em B.2, C.2, F.2 e G.2 (Tabelas 10, 13, 19 e 21) permitiram

a definição da estrutura do limonóide H.2 como sendo a representada a

segulT.
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H.2

o espectro de RMN IH obtido em alta temperatura (50°C)

[espectro 145] apresentou uma melhor resolução, quando comparado com o

de H.l (espectro 138), dos sinais relativos a H-2~ observado como um

duplo dubleto a 3,068 (J = 16,5 e 1,3 Hz); H-6B, como um duplo dubleto a

2,66 8 (J = 18,3 e 3,1 Hz) e H-9, caracterizado pelo dubleto a 3,19 8 (J =

6,8 Hz). Tais atribuições e as demais presentes na Tabela 22 foram

confinnadas pelas correlações existentes no espectro COSY IH_IH de H.2

(espectro 148, vol. 2).

Esta substância também está sendo descrita pela primeira vez 81 e

seu espectro de massas ESI (espectro 149, vol. 2) mostrou, em

conformidade com a estrutura proposta, um íon pseudo-molecular a m/z 633,

correspondente a (M-Hr.
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** registrado a 50 cC.

Tabela 22 - Dados de RMN IH dos limonóides H.l e H.2 (200 MHz,

CDCh).

8H [m, J (Hz)]

H H.l * H.2 **
1 5,53 di (7,8) 5,34-5,56 m t

2 3,05 di (16,5) [2A] 3,06 dd (16,5; 1,3) [2A]
3,18-3,34 m t [2B] 3,25-3,47 m § [2B]

5 3,18-3,34 m § 3,25-3,47 m §

6 2,03-2,19 m§'· [6A] 2,03-2,17 m· [6A]
2,64-2,74 m [6B] 2,66 dd (18,3; 3,1) [6B]

9 3,18-3,34 m t 3,19d(6,8)

11 5,30 dd (6,0; 4,3) 5,34-5,56 m t

12 2,03-2,19 m §,. [12ax.) 1,94 ti (12,2) [12ax.]
1,33-1,34 m [12eq.] 1,57-1,78 m [12eq.]

15 3,87 si 3,91 s

17 5,44 si 5,34-5,56 m t

18 1,0311,06 si • 1,12 s

19 1,1711,22 si • 1,12 s

21 - 6,01 si

22 . 7,27 si 6,23 si

23 6,14 si -
28 1,42 si 1,44 s

29 1,57 s 1,57 s

30 5,38 si 5,34-5,56 m t

OAc 2,12 s; 2,14 s 2,11 s; 2,18 s

OMe 3,66 s 3,68 s

* registrado a 60°C.

t § sinais sobrepostos

• sinais duplicados.

'" os sinais dos grupos acetoxila ficaram parcialmente sobrepostos

aos de H-12 ax. e H-6A.
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Tabela 23 - Dados de RMN l3C dos limonóides H.1 e H.2 (SO MHz,
COC!)).

Oc
C H.1 H.2
1 71,0/71,3 • 71,6

2 36,5 36,5

3 171,0/171,8· 171,6

4 84,5/85,0 • 84,6

5 45,5 45,7

6 34,7 34,7

7 173,01173,1 • 173,0

8 136,11136,4 • 136,0

9 51,4/51,8 • 51,5

10 48,2/48,7 • 48,0

11 68,8/69,3 • 68,5

12 34,3 34,1

13 38,9/39,0 • 39,0

14 67,3/67,4 • 67,4

15 54,9 55,0

16 165,61165,8 • 164,9

17 74,7/75,4 • 76,6

18 15,0 15,7

19 244# 24,4,

20 132,71133,6 • 161,7

21 168,81169,0 • 98,1

22 149,91150,3 • 123,4

23 97,1197,7· 168,6

28 33,7/34,0· 34,0

29 243/244·'= 21,2, ,

30 126,1/126,4 • 126,3

OAc 170,31170,4 .; 170,5/170,6 • 170,3; 170,7

21,2; 21,5/21,6 • 21,4; 21,5

OMe 52,2/52,3 • 52,4

• sinais duplicados.
# sinais na mesma coluna que podem estar trocados.
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3.10 Identificação do esteróide glicosilado I

Da fração 34-36, confonne descrito na Parte experimental, item

6.2, foi obtido um sólido amorfo, designado por I.

Esta substância foi identificada como sendo o esteróide

glicosilado 313-0-13-D-glicopiranosilsitosterol, amplamente difundido no

reino vegetal e representado pela estrutura I, abaixo.
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No espectro de RMN IH (espectro 150, vol. 2), a presença de

múltiplos sinais na região de 0,5 a 2,5 8 indicou a presença de um esqueleto

esteroidal em I, juntamente com o dubleto largo a 5,2 8, atribuível ao próton

olefinico em C-6. Já a presença de um resíduo de açúcar na estrutura de I foi

sugerida pelos sinais presentes na região de 3,7 a 4,8 8, compatível com a

natureza bastante polar desta substância.

A identificação de I como sendo 313-013-D-glicopiranosilsitosterol

foi definida, no entanto, através dos dados fornecidos pelos espectros de

RMN BC PND e DEPT 1350 (espectros 151 e 152, vol. 2). Nestes

espectros, os carbonos C-I' a C-6' da glicose foram identificados através

dos sinais a 102,6; 75,4; 78,5; 71,7; 78,1 e 62,9 8, respectivamente,



comparáveis aos descritos na literatura para metil-J3-D-glicopiranosídio

(98) 86 [Tabela 24]. Os demais sinais presentes no espectro apresentaram

valores de deslocamento químico e multiplicidades semelhantes aos

disponíveis na literatura para o sitosterol (99) 87 [Tabela 24].

~O~
'7'\- HOB

98

99

As diferenças observadas nos valores de deslocamento químico

referentes aos carbonos C-2, C-3 e C-4 de I e do sitosterol (desproteção de

C-3 e proteção de C-2 e C-4 em I) foram justificadas pela presença em C-3

da substância I do resíduo de J3-D-glicose.

Ainda com base nos valores obtidos no espectro de RMN l3C, foi

possível definir como sendo J3 a configuração do carbono anomérico da

glicose, uma vez que a forma a apresenta diferenças significativas nos

valores de deslocamento químico para os carbonos C-I, C-2, C-3 e C-s 86.
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Tabela 24 - Dados de RMN 13C de I (50 MHz) e dos modelos 98 86 e 99 87 .

110

Oc Oc
C * 99 § C I 99I

1 37,5 37,3 16 28,6 28,9

2 30,3 31,6 17 56,3 56,1

3 786·· 71,7 18 12,0 11,9,

4 40,0 42,3 19 19,5 19,4

5 141,0 140,8 20 36,4 36,2

6 122,0 121,6 21 19,1 18,8

7 32,2 31,9 22 34,3 34,0

8 32,1 31,9 23 26,4 26,1

9 50,4 50,2 24 46,1 45,9

10 37,0 36,5 25 29,5 29,2

11 21,3 21,1 26 20,0 19,8

12 39,4 39,8 27 19,3 19,1

13 42,5 42,3 28 23,4 23,1

14 56,9 56,8 29 12,2 12,3

15 24,6 24,3

* Py-ds

§CDCh

# D20

•• valores que podem estar trocados.

Oc
C I 98 #

1' 102,6 104,0

2' 75,4 74,1

3' 785·· 76,8,

4' 71,7 70,6

5' 78,1 76,8

6' 62,9 61,8



40 ENSAIO BIOLÓGICO DE ATIVIDADE ANTITUMORAL

Considerando-se que alguns limonóides de Meliaceae possuem

atividade citotóxica (item 1.2), quatro limonóides isolados no presente

trabalho (Boi, B02, Gol e G02) foram encaminhados ao Instituto de

Tecnologia em Fármacos (FIOCRUZ, RJ), para serem testados frente a

linhagens mutantes da levedura Saccharomyces cerevisiae.

Este teste baseia-se na resposta diferencial de uma determinada

amostra com relação a células de leveduras mutantes, deficientes na

regeneração do DNA, em comparação àquelas capazes de regenerá-lo e é

um dos bioensaios utilizados para se avaliar uma possível atividade

antitumoral de extratos brutos ou de substâncias puras obtidas de plantas 88.

A detecção de amostras capazes de danificar o DNA é feita

através da observação da inibição do crescimento das diferentes culturas de

leveduras mutantes, comparadas a uma linhagem controle, a qual não perdeu

a capacidade de regeneração do DNA. As amostras que apresentam

resultados positivos mostram zonas de inibição de crescimento da cultura

em tomo do local de aplicação da amostra. Aquelas que apresentarem um

diâmetro do halo de inibição de 10 a 12 mm são então submetidas a um

novo ensaio para se calcular o seu valor correspondente de CI12

(concentração mínima necessária para produzir um halo de inibição de 12

mm).

Um extrato é considerado ativo se mostrar atividade seletiva

contra uma ou mais leveduras mutantes, com um valor de CI12 inferior a

1000 !J.g/rnL e pelo menos três vezes menor que o apresentado na linhagem
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controle. No caso de substâncias puras, o valor de CI12 deve ser abaixo de

100 ~g/mL.

Os limonóides B.I, B.2, G.I e G.2 mostraram-se, no entanto,

inativos, quando submetidos ao bioensaio em questão, uma vez que não

houve, em nenhum caso, a formação de halo de inibição.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho mostrou que, a exemplo de outras espécies da

família Meliaceae, as sementes de Trichilia elegans ssp. elegans A. Juss.

contêm limonóides, os quais possuem esqueletos dos grupos D (abertura dos

anéis A e D) e J (abertura dos anéis A, B e D), além de seco

protolimonóides.

Estes resultados permitem desenvolver algumas considerações,

conforme apresentado a seguir:

• Dos protolimonóides encontrados em espécies de Trichilia

(relacionados na Tabela 3), nenhum apresenta abertura do anel A e

portanto, o tipo estrutural presente em A.I e A.2 está sendo descrito pela

primeira vez neste gênero.

• Dentre os limonóides obtidos de espécies de Trichilia e

relacionados nas Tabelas I e 2, observa-se que apenas dois foram isolados

com esqueletos correspondentes ao do grupo D e nenhum do grupo J,

havendo uma predominância de representantes dos grupos de esqueleto A

(tipo havanensina) e E (tipo prieurianina).
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• Deve-se ressaltar também que poucos lirnonóides com o

esqueleto carbocíclico apresentado por G.l a H.l têm sido relatados na

literatura. Na família Meliaceae, a ocorrência de limonóides com esqueletos

do tipo A, B e D-seco (grupo 1) tem sido descrita apenas em espécies da

subfamília Swietenioideae, como, por exemplo, em Khaya ivorensis 89 e

Soymidafebrifuga 90. Já cneorina R (100), estruturalmente relacionado com

G.l - H.l, foi obtido de uma espécie da família Cneoraceae, Neochamaelea

pulverulenta 91. Portanto, a presença deste tipo de esqueleto em limonóides

de uma espécie do gênero Trichilia é digna de nota, uma vez que trata-se do

primeiro relato da ocorrência de substâncias com este esqueleto carbocíclico

pouco comum na subfamília Melioideae, à qual pertence o gênero Trichilia.

o
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• Todos os limonóides isolados neste trabalho apresentam em C

17 um substituinte do tipo y-hidroxibutenolídeo (21- ou 23-hidroxibut

20(22)en-y-Iactônico). Tais substituintes são encontrados em alguns dos

limonóides de Meliaceae, Rutaceae e Simaroubaceae, tendo sido relatados,

por exemplo, nos gêneros Azadirachta 73, Cabralea 74, Cedrela 75

Chisocheton 76, Toona 77,78 e Trichilia 39,40,43 (Meliaceae); Citrus 84



Dictyoloma 92 e Phellodendron 82,83 (Rutaceae); Harrisonia 93 e

Picrolemma 94 (Simaroubaceae). A origem biogenética destes y

hidroxibutenolídeos ainda não foi esclarecida, tendo sido considerados, ora

um estágio intermediário na formação do anel furânico, ora um provável

produto de foto-oxidação ou de oxidação enzimática do mesmo 4,6,73,74-76,95.

Quando limonóides que possuem anel furânico em C-17 são

submetidos à foto-oxidação na ausência de um fotossensibilizante, apenas os

isômeros 23-hidroxibutenolídeos são formados 74,75,%. A obtenção da

mistura de 21- e 23-hidroxibutenolídeos só ocorre quando a reação é

efetuada na presença de um fotossensibilizante 78,83,84,92.

Com relação aos y-hidroxibutenolídeos obtidos no presente

trabalho, considerando-se as informações supracitadas e que:

a) foram isolados os isômeros 21- e 23-hidroxibut-20(22)en-y

lactônicos,

b) não foi detectada por RMN IH a presença de substâncias com

anel furânico nas frações menos polares,

c) o trabalho foi realizado com as sementes, aparentemente sem a

presença de substâncias que pudessem atuar como

fotossensibilizantes,

d) a metodologia empregada para o isolamento destes limonóides

foi semelhante às descritas na literatura para a obtenção

daqueles possuindo anel furânico,

pode-se propor que tais substâncias não se constituem produtos de foto

oxidação.
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• Quanto à estereoquímica do substituinte presente em C-7 nos

limonóides do grupo D, observa-se que a apresentada pelas substâncias B.1,

B.2 e D.2 (orientação a do grupo acetoxilico) é a encontrada em todos os

limonóides de Meliaceae, quando não apresentam função oxigenada em C-6.

Esta orientação está de acordo com a proposta biogenética clássica dos

limonóides, cujo esqueleto é derivado dos precursores apo-tirucalol (82) ou

apo-eufol (83), não possibilitando, portanto, a formação diretamente de

limonóides possuindo hidroxila f3-orientada em C-7 4-6.

A presença de C.1, C.2, E.1 e E.2 nas sementes de Trichilia

elegans ssp. elegans representa o primeiro relato da ocorrência de

limonóides . sem função oxigenada em C-6 e que possuem em C-7

substituintes com orientação f3.

Duas propostas biogenéticas poderiam ser feitas para tais

limonóides:

a) estes seriam formados a partir da redução da carbonila em C-7

de F.1 e F.2, a despeito de haver uma tendência na natureza de se ter

sequências biogenéticas com grau de oxidação crescente. O fato da

formação do produto com a hidroxila f3-orientada ser estericamente

favorecida 97 reforça esta hipótese.

b) outro caminho possível seria a partir dos precursores il7_

tirucalol ou il7-eufol, através de uma hidroxilação alílica em C-6, seguida de

isomerização e de um rearranjo tipo apotirucalol / apoeufol, para originar

101. A hidratação subseqüente da ligação dupla entre C-6/C-7 de 101, via

carbocátion 102, levaria à formação de 103 e 104, os quais originariam,

respectivamente, os limonóides 7a- e 7f3-hidroxilados.

115



110

.-

102

103

--

--

+--

.-

101

104

DO'

/
.-

.-

116

Pode-se destacar neste trabalho o isolamento de qumze

substâncias com estruturas inéditas, a importância destes resultados, em

termos quimiotaxonômicos e também, a contribuição dada para o

conhecimento da composição química de meliáceas brasileiras,

particularmente do gênero Trichilia. Além disto, o isolamento das

substâncias já conhecidas, bem como a análise do conjunto de dados



espectrais, especialmente os resultantes do emprego de técnicas modernas

de RMN, permitiram, não só um aprofundamento de conhecimentos em

termos de isolamento e elucidação estrutural de metabólitos secundários,

como também o fornecimento de dados que poderão facilitar futuramente a

determinação estrutural de substâncias afins.
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6. PARTE EXPERIMENTAL

6.1 Coleta do material vegetal e obtenção dos extratos

o material vegetal foi coletado em fevereiro de 1990, no

município de Corumbá (MS), pela botânica Vali Joana Pott, do Herbário

CPAP, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Corumbá). Neste

herbário encontram-se depositados exemplares do espécimen vegetal

coletado, sob o código AP5473. A identificação da planta foi realizada pelo

Prof. Humberto Barreiros, da Divisão de Sistemática do Jardim Botânico do

Rio de Janeiro (RJ).

Os frutos de T elegans ssp. elegans foram secos em local

ventilado e logo após, partidos um a um para a retirada das sementes.

A metodologia adotada para a obtenção dos extratos foi

semelhante à descrita por Schroeder e Nakanishi no isolamento do

limonóide azadiractina das sementes de Azadirachta indica 98. As sementes

(225 g), já moídas, foram extraídas a frio com hexano, por agitação

mecânica, durante cinco minutos (duas extrações), visando a eliminação de

matéria graxa. Em seguida, o material foi extraído com etanol, a frio, até

esgotamento (cerca de 1,5 L por extração).

O extrato etanólico obtido foi concentrado sob pressão reduzida

até consistência xaroposa. Após adição de etanol / água (1:1) [350 rnL], o

extrato foi submetido a partições sucessivas com éter de petróleo,

diclorometano e acetato de etila. As frações orgânicas obtidas neste

processo, após secagem com sulfato de sódio anidro e concentração do

solvente sob pressão reduzida, forneceram:
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- 10,5 g da fase em éter de petróleo

- 10,3 g da fase diclorometânica

- 0,5 g da fase em acetato de etila.

Os espectros de RMN I H, tanto da fase em éter de petróleo, como

do material proveniente do extrato hexânico supracitados, mostraram que

ambos eram constituídos predominantemente de substâncias de natureza

graxa, razão pela qual não foram selecionados para estudo. Da mesma

forma, o material originado da fase em acetato de etila não se constituiu

objeto de investigação, por tratar-se de uma mistura complexa de

substâncias de alta polaridade e que foge, no momento, do objetivo do

presente trabalho. O material que continha as substâncias de interesse foi o

proveniente da fase diclorometânica e este foi submetido a um processo de

fracionamento, visando o isolamento de seus constituintes, particularmente

limonóides.

6.2 Isolamento dos metabólitos secundários

O material proveniente da fase diclorometânica foi submetido

inicialmente ao fracionamento cromatográfico apresentado no Esquema 1, o

qual mostra os processos de obtenção dos protolimonóides A.1 e A.2, de

3f3-0-f3-D-glicopiranosilsitosterol (I) e das frações F28 e F29. Neste

esquema foram apresentadas apenas as frações investigadas. As demais não

foram analisadas porque os respectivos espectros de RMN IH e/ou

cromatogramas em CCDA não mostraram evidência de substâncias de

interesse.

A fração F 26-27 mostrou, através de CCDA, ser constituída

de duas substâncias predominantes. A separação destas foi efetuada por
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cromatografia em coluna "flash" , eluída com gradiente

CH2Ch/AcOEt/MeOH (95:7:0,3) até a proporção de 90:10:0,9, tendo sido

recolhidas uma fração de 75 mL e cento e vinte e seis de 10 mL. Deste

processo (Esquema I), resultou o isolamento dos protolimonóides A.I

(fração 52-76) e A.2 (fração 89-106). Os espectros de RMN IH de ambas as

substâncias revelaram, no entanto, a existência de contaminação por matéria

graxa. A eliminação desta da fração 52-76 foi efetuada através de

cromatografia em coluna de Sephadex LH-20 (10 g, 1 x 36 cm), eluída no

sistema hexano I diclorometano (1:4). Foram coletadas uma fração de 10 mL

e oito frações de 5 mL. O material de natureza graxa ficou contido na

segunda fração, enquanto que A.I foi obtido nas frações de número 3 a 5

(Esquema I).

- O material sólido amarelado presente em F 34-36 (Esquema

I) originou, após sucessivas lavagens com acetona a quente, 10 mg da

substância identificada como sendo 3t3-0-P-D-glicopiranosilsitosterol (I).

- As frações F28 e F29 apresentaram composição semelhante

através de análise por CCDA e forneceram, após concentração sob pressão

reduzida, grande quantidade de um material sólido (1800 e 1100 mg,

respectivamente). O espectro de RMN IH de F29 indicou a presença de

substâncias de interesse. Sendo assim, F29 e conseqüentemente, F28 foram

selecionadas para um estudo químico mais detalhado.

Inicialmente, tentou-se efetuar a separação dos constituintes de

F29 através de CC tipo "flash" , seguida de CCDP de algumas das frações

obtidas deste processo. Parte de F29 (200 mg) foi então submetida ao

fracionamento por CC em sílica 60H (30 g), eluída sob pressão de

nitrogênio no sistema CH2Ch/AcOEtlMeOH (95:5:0,2), com aumentos

gradativos na proporção de AcOEt e MeOH, até CH2ChlAcOEtlMeOH
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(90:20:1,1). Foram coletadas duzentas e sessenta frações de 10 mL cada e

wna última, de 300 mL em CH2ChlAcOEtlMeOH (40:30:2,5).

Das frações 134-147 [eluídas com CH2ChlAcOEtJMeOH

(90:9:0,7)] foi obtido o limonóide B.l, juntamente com grande quantidade

de matéria graxa, conforme demonstra seu espectro de RMN 1H [Figura 5].

Tentativas de purificação das demais frações por CCDP

mostraram-se infiutíferas. Apesar dos cromatogramas apresentarem boa

resolução, sugerindo ter havido a separação dos componentes presentes, os

espectros das substâncias obtidas indicavam que estas ainda se

apresentavam sob a forma de misturas. Este fato é ilustrado, por exemplo,

no espectro de RMN 1H correspondente a uma das frações obtidas na

CCDP das frações 148-169 [eluídas em CH2Ch/AcOEtlMeOH (90:9:0,7)]

[Figura 6].

Em virtude dos resultados obtidos, adotou-se uma nova estratégia

visando a separação dos componentes do restante de F29 e de F28: as

frações foram inicialmente submetidas à separação por cromatografia em

Sephadex LH-20. Foi empregada a técnica de eluição por gradiente de

solventes, de acordo com o método descrito por Cardellina 99.

A seguir, são descritas as etapas executadas, as quais resultaram

no isolamento dos limonóides B.l, B.2, C.I, C.2, 0.2, E.I, E.2, F.l, F.2,

G.l, G.2, H.I e H.2 e dos derivados acetilados B.2a, Cl.a, Cl.b, C.2a e

C.2b.
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Fase diclorometânica (10,3 g)

CC
Si~O (63-210 J.Ul1) [110 g)
A~ B; B/C 9:1
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B

F 26-27 (150 mg)

CC "Flash"
Si~ (40~3J.Ul1)

DIB/C (95:7:0,3
-!

90:10:0,9)

DIB/C 90:8:0,6

52-76

CC LH-20
(36 x 1 em)
AIO 1:4

3-5

I
A.l
(22 mg)

B

F 28 (2000 mg)

Esquema 2

DIB/C 90:9:0,7

89-106

I
A.2

(16 mg)

B

F 29 (1100 mg)

Esquema 3

A: Hexano
B: AcOEt
C:MeOH
D: CH2Ch
E: Acetona

F 34-36 (50 mg)

E,6

I
(10 mg)

Esquema 1. Fracionamento cromatográfico inicial da fase diclorometânica,

obtida do extrato etanólico das sementes de T elegans ssp.

elegans.
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Figura 5. Espectro de RMN IH (CnCh, 200 MHz) de B.l, em mistura com matéria

graxa_
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Figura 6. Espectro de RMN IH (CnCh, 200 MHz) de uma fração obtida de CCDP das

frações 148-169 (provenientes de F 29).



6.3 Separação dos componentes de f-28

(Esquema 2):

A separação foi inicialmente efetuada em colunas de Sephadex

LH-20 (30 g, 2 x 30 em), tendo sido aplicados cerca de 300 mg de material

de cada vez. A primeira fração coletada (35 rnL), teve como eluente hexano

/ diclorometano 1:4. Em seguida, foram recolhidas frações de cerca de 10

rnL cada, empregando-se os eluentes hexano / diclorometano 1:4 (250 rnL) e

diclorometano / acetona 3:2 (150 rnL).

As frações cujas composições mostraram-se equivalentes por

CCDA foram reunidas, resultando neste processo nove grupos

(28-1 ~ 28-9).

Foram selecionadas para estudo as frações 28-4, 28-6, 28-7 e 28

8. As demais não foram investigadas por serem constituídas

preponderantemente por material de natureza graxa e/ou apresentarem

composição extremamente complexa.

- A fração 28-4 mostrou tratar-se do limonóide G.2.

- A separação dos componentes das frações 28-6, 28-7 e

28-8 foi efetuada através de CLAE semi-preparativa, em colunas RP-8

ou RP-18, conforme mostrado nas figuras 7, 8 e 9, respectivamente. O

sistema de eluição que apresentou melhor resultado foi

ACNlMeOH/H20, sendo as proporções de cada eluente na mistura

descritas nos respectivos cromatogramas. O material foi dissolvido em

ACNlMeOH (na mesma proporção do sistema de eluição a ser

utilizado) e à solução resultante, após filtração, acrescentou-se água até
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haver turvação. Foram utilizados em cada injeção de 5 a 10 mg de

material.

Dessa form~ de 28-6 foram obtidos os limonóides B.I,

B.2, C.I, C.2, F.I, F.2, G.I e G.2, além de H.I e H.2, sob a forma de

mistura; de 28-7 foram isolados os limonóides B.I, B.2, C.I, C.2, F.I,

F.2 e G.I e de 28-8, os limonóides B.I, B.2, C.I, C.2" juntamente

com F.I e F.2 em mistura.

F-28 (1800 rng)

28-1 28-2 28
106 mg 256 mg

G.2
83 mg

28-5
195 mg

CC LH-20
AIB 1:4
J..
H/C 3:2

H/C 3:2
I

28-6
80mg

CLAE
RP-18

(Fig. 7)

H/C 3:2

28-7
391 mg

CLAE
RP-18
(Fig.8)

A: Hexano
H: CH2Ch
C:Acetona

H/C 3:2

28-8
211mg

CLAE
RP-8
(Fig.9)

28-9
204 mg

B.I B.2 C.I C.2 F.I F.2 G.I G.2 ".1+".2
27mg 27mg 7mg 4mg 7mg 2mg 8mg 5mg 2mg

B.I
57mg

B.2 C.I
51mg 17mg

C.2
20mg

F.I F.2
13mg 21mg

G.I
42mg

B.I
24mg

B.2 C.I
21mg 3mg

C.2 F.I + F.2
4mg

Esquema 2. Separação dos principais componentes de F-28.
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Fig. 8. Cromatograma semi-preparativo de 28-7. Coluna RP-18, 5 ~, 250 x 20

mm; eluente: ACN/MeOH/H20 13,5:44,5:42, 10 rnL/min.; detector

UV, 240 nIn.
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6.4 Separação dos componentes de F-29:

o restante do material referente a F-29 (900 mg) foi submetido ao

mesmo processo inicial de separação descrito para F-28, ou seja:

cromatografia em colunas de Sephadex LH-20 (30 g, 2 x 30 cm), sendo

aplicados cerca de 300 mg de material por separação. Foram recolhidas no

eluente hexano / diclorometimo (1:4) uma fração de 50 mL e vinte e duas

frações de 10 mL. Em seguida, utilizando-se a fase móvel diclorometano /

acetona 3:2, coletou-se quatorze frações de 10 mL. As frações cujas

composições mostraram-se semelhantes por CeDA foram reunidas,

resultando neste processo nove grupos (29-1 ~ 29-9) [Esquema 3]. O

interesse na investigação das frações assim obtidas recaiu sobre as de

número 29-2, 29-4, 29-6, 29-7 29-8. As demais não foram trabalhadas, ou

por serem constituídas de misturas muito complexas, ou por apresentarem

substâncias de natureza graxa como seus principais componentes.

- A fração 29-2 mostrou ser composta pelo limonóide

G.2.

- A sequência de operações adotada para a separação dos

constituintes da fração 29-4 envolveu inicialmente um fracionamento

por cromatografia em coluna tipo "flash", seguido de CLAE semi

preparativa de algumas das frações obtidas, conforme mostrado no

Esquema 4. Na separação por cromatografia em coluna "flash" (15 x

2,5 em), a eluição foi feita inicialmente com diclorometano /

isopropanol (18:0,5), seguida por diclorometano / isopropanol (10:0,5)

e finalmente, AcOEt puro. Foram coletadas cinqüenta e nove frações

de 10 mL e duas de 200 mL.
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F-29 (900 rng)
A: hexano
B: CH2C12

C: acet,

129

CC LH-20 (30 x 2 em)
AIB 1:4
J,

B/C 3:2

AIB 1:4 AIB 1:4 B/C 3:2 B/C 3:2 B/C 3:2

.01

29-1 29-2
87mg

29-3
41 mg

29-4
124 mg

29-5
64mg

29-6
123 mg

29-7
157mg

29-8
75 mg

29-9
25 mg

CC "flash"
Si60 (40-63 J.Ull)
15 x 2,5 em
BID 18:0,5

J,
BID 10:0,5 ~ E

CC "flash"
Si60 (40-63 J.Ull)
15 x 2,5 em
BIFJF 9:2:0,1

J,
BIFJF 9:4:0,1

CC "flash"
Si60 (4O~3 J.Ull)
15 x 2,5 em
B/ElG 20:4:0,15

G,â

G.2
30mg

Esquema 4 Esquema 5 Esquema 6 Esquema 7

Esquema 3. Sequência de fracionamento de F-29.

As frações 27 a 41 mostraram ser constituídas do

limonóide G.2.

Os espectros de RMN IH e l3C das frações 52-55 e 56

59 não apresentaram um grau de pureza satisfatório, de modo a

permitir uma definição completa dos sinais observados. Através de

CLAE analítica das respectivas frações (Figura 10), pôde-se constatar

que ambas apresentavam basicamente um único componente

majoritário. A purificação posterior destas frações por CLAE semi-



preparativa (Figuras 11 e 12) resultou no isolamento de H.l,

proveniente da fração 52-55 e de H.2, proveniente da fração 56-59.

A fração 60 mostrou conter, através de CLAE analítica, um

único componente principal (Figura 10). A purificação por CLAE

semi-preparativa (Figura 13), levou ao isolamento do limonóide G.l.
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NB 18:0,5

2741

G.2
26mg

AIB 10:0,5
I

52-55
19m9

CLAE
RP-18
(Fig.ll)

H.l
12 mg

29-4 (124 rng)

CC "flash"
Si60 (40-63 Ilffi)
15 x 2,5 em
NB 18:0,5 ~ NB 10:0,5 ~ C

NB 10:0,5

56-59
16 mg

CLAE
RP-8
(Fig. 12)

H.2
IOmg

A: CH2Ch
B :isopropanol
C: AcOEt

AcOEt

60
24 mg

CLAE
RP·8

(Fig. 13)

G.l
9mg

Esquema 4. Separação dos principais componentes da fração 29-4,

resultante do fracionamento de F-29.
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Figura 10. Cromatogramas analíticos das frações 52-55 (A), 56-59 (B) e 60 (C),

provenientes da separação em coluna "flash" de 29-4. Fração 52-55: coluna RP-18, 4

JlIll, 150 x 3,9 mm; eluente - ACN/MeOH/H20 10:35:55, 1 rnL/min.; detector UV, 230

nrn. Frações 56-59 e 60: coluna RP-8, 10 llm, 250 x 4,6 mm, eluente - ACN/MeOH/H20

22:26:52,0,5 rnL/min.; detector UV, 230 nrn.
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Figura 11. Cromatograma semi

preparativo da fração 52-55.

Coluna RP-18, 7 llffi, 250 x 25

mm; e1uente: ACN/MeOH/H20

13:42:45, 8 rnL/min.; detector

UV, 250 nrn; cerca de 6 mg por

injeção.
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Figura 12. Cromatograma semi

preparativo da fração 56-59.

Coluna RP-8, 1O ~m, 250 x 22

rnm; eluente: ACNlMeOH/H20

22:26:52, 8 rnL/min.; detector

~ UV, 250 nrn; cerca de 5 mg por
N
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Figura 13. Cromatogramas semi-preparativo (A) da fração 60 e analítico (B) do

material obtido. Condições preparativas: coluna RP-8, 1O ~m, 250 x 22 rnm; eluente:

ACNlMeOH/H20 22:26:52, 8 rnL/min.; detector UV, 250 nrn; cerca de 12 mg por

injeção. Condições analíticas: coluna RP-8, 10 ~m, 250 x 4,6 rnm; eluente:

ACNlMeOH/H20 2226:52,0,5 rnL/min.; detector UV, 230 nrn.



A separação dos componentes da fração 29-6 foi

realizada de maneira semelhante à descrita para a fração 29-4: o

material correspondente a 29-6 foi submetido à cromatografia em

coluna "flash" , seguido de CLAE semi-preparativa de algumas das

frações obtidas, conforme demonstrado no Esquema 5.

29-6 (123 rng) A: CH2Cl2

B: AcOEt
CC "flash" C:AcOH
Si60 (40oÓ3 j.Ull)
15 x 2,5 em
AlBIC 9:2:0,1 ~ 9:4:0,1

AlBIC 9:2:0,1 AlBIC 9:4:0,1

38-66 100-107
37 mg 57mg

CLAE CLAE
RP-8 RP-I8

(Fig.15) (Fig.16)

B.2 B.l G.I H.2
12 mg 11 mg 30mg 11 mg

Esquema 5. Separação dos principais componentes da fração 29-6,
resultante do fracionamento de F-29.
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A separação em coluna "flash" (15 x 2,5 cm), foi

efetuada no sistema CH2Ch/AcOEt/AcOH (9:2:0,1), seguido de

CH2Ch/AcOEt/AcOH (9:4:0,1). Foram recolhidas trinta e seis frações

de 5 rnL, sessenta de 2 rnL e vinte de 11 rnL, nesta ordem, sendo que

as primeiras trinta e sete frações não apresentaram nenhum componente

através de análise por CCDA.

Os sinais observados nos espectros de RMN iH e BC da

fração 38-66 indicaram a presença de dois componentes majoritários,

apesar da CCDA do material sugerir apenas um. A inspeção do

cromatograma resultante de CLAE analítica do material confinnou a

primeira observação (Figura 14). Dessa forma, uma purificação

posterior através de CLAE semi-preparativa levou ao isolamento dos

limonóides B.l e B.2 (Figura 15).

B
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~.• ..
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Figura 14. Cromatogramas analíticos das frações 38-66 (A) e 100-107 (B), resultantes

da separação em coluna ''flash'' de 29-6. Fração 38-66: coluna RP-8, 1O ~rn, 250 x 4,6

mm; eluente - ACN/MeOH/H20 22:30:48, 0,5 mUmin.; detector UV, 230 nrn. Fração

100-107: coluna RP-18; 4 ~rn, 150 x 3,9 mm; eluente ACN/MeOH/H20 15:29:56,

1 mUmin,; detector UV, 230 nrn.
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Figura 15. Crornatograma semi-preparativo da fração 38-66 (vide figura 14):

coluna RP-8, 10 J.lrn, 250 x 22 mm; eluente: ACN!M.eOH/I-hO

22:30:48, 8 rnL/min.; detector UV 250 nm; cerca de 5 rng por

injeção.

Dois componentes foram também observados no

cromatograma proveniente de CLAE analítica da fração 100-107

(Figura 14). Após CLAE semi-preparativa do material, foram obtidos

os limonóides G.I e 0.2 (Figura 16).
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Figura 16: Cromatograma semi-preparativo da fração 100-107 (vide figura 14):

coluna RP-18, 7J.lm, 250 x 25 mm; eluente ACN/MeOH/H20

14:46:40, 8 rnL/min.; detector UV, 250 nm; cerca de 10 mg por

injeção.

- Tentativa de separação dos componentes da fração 29-7

por cromatografia em coluna "flash" não foi bem sucedida. Foram

coletadas setenta e sete frações de 10 mL, no eluente

CH2Ch/AcOEt/MeOH (20:4:0,15) (Esquema 6).



Apenas as frações 25-28 (6 mg) eram constituídas de um

único componente, o qual foi identificado como sendo o limonóide B.l.

As demais frações apresentaram cromatogramas em CCDA

bastante semelhantes e que indicavam não ter havido separação dos

componentes. Por esta razão, foram submetidas à nova purificação

através de CLAE semi-preparativa (Figuras 17 - 21), levando à

obtenção dos limonóides B.l, B.2, C.2, F.l e F.2

(Esquema 6).
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29-7 (157 rng)

CC "flash"
Si60 (40-63 jlIl1)
15 x 2,5 em
NEIC 20:4:0,15

A: CH2Ch
B: AcOEt
C:MeOH

25-28 29-32
15 mg

33-36
13 mg

37-39
12mg

40-44
13 mg

45-50
13 mg

B.l
6mg CLAE

RP-S
(Figs. 17 a 21)

B.l
14 mg

B.2 C.2
II mg 3 mg

F.l
6mg

F.2
lOmg

Esquema 6. Separação dos pnnClpaIS componentes da fração 29-7,

proveniente do fracionamento de F-29.
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Figura 17. Cromatograma serm- Cromatograma serm-

preparativo da fração 29-32,

Figura 18.

preparativo da fração 33-36,

proveIÚente da separação em coluna

"flash" de 29-7: coluna RP-8, 10 Jlm,

proveIÚente da separação em coluna

"flash" de 29-7: coluna RP-8, 10 Jlm,

250 x 22 mm', eluente: 250 x 22 mm', eluente:

ACN/MeOH/H20 21:29:50, 8 rnL/min.;

detector UV, 250 nm; cerca de 7-8 mg

por injeção.

ACN/MeOH/H20 21:29:50,8 rnL/min.;

detector UV, 250 nm; cerca de 4-5 mg

por injeção.
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Figura 19. Cromatograma seffil- Figura 20. Cromatograma semi-

preparativo da fração 37-39, preparativo da fração 40-44,

proveniente da separação em coluna

"flash" de 29-7: coluna RP-8, 10 Ilm,

proveniente da separação em coluna

"flash" de 29-7: coluna RP-8, 10 Ilm,

250 x 22 mm; eluente: 250 x 22 mm; eluente:

ACN/MeOH/H20 21:29:50,8 rnL/min.;

detector UV, 250 nm; cerca de 6 mg

por injeção.

ACN/MeOH/H20 21:29:50, 8 rnL/min.;

detector UV, 250 nm; cerca de 4-5 mg

por injeção.
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Figura 21. Cromatograma semi-preparativo da fração 45-50, proveniente da separação

em coluna '<flash" de 29-7: coluna RP-8, 10 J..UTI, 250 x 22 mm; eluente:

ACN/MeOH/H20 21:29:50,8 mUmin.; detector UV, 250 nm; cerca de 6-7

mg por injeção.

- O material presente na fração 29-8, de polaridade maior

que o das frações anteriormente obtidas, apresentou dificuldade de

solubilização em clorofórmio, acetato de etila e metanol (mesmo a

quente). O resíduo que permaneceu insolúvel, após tentativas de

solubilização em metanoI a quente, e denominado 29-R, foi separado,

por decantação do sobrenadante solúvel, o qual foi designado por 29-S.

Ambos apresentaram cromatogramas com resolução insatisfatória e

espectros de RMN IH semelhantes. Nestes espectros, ao contrário dos

anteriormente analisados, não foram observados sinais referentes a

grupamentos acetato (Figura 22). Em contrapartida, os sinais presentes

na região de 3,0 a 4,0 õ sugeriram a presença de protons carbinólicos.
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Figura 22. Espectros de RMN iH (Py-ds, 200 MHz) de 29-R [A]
e 29-8 [B].



Após estas observações e tendo em vista a já mencionada dificuldade

de solubilização da fração 29-8, procedeu-se à separação de seus

componentes após acetilação das frações 29-R e 29-S, conforme

descrito a seguir e ilustrado no Esquema 7: a dois frascos de 10 rnL,

contendo, respectivamente, 29-R e 29-S, foram adicionados anidrido

acético (0,5 mL), piridina (0,5 mL) e quantidades catalíticas de DMAP.

O material permaneceu em repouso à temperatura ambiente por cerca

de doze horas e em seguida, eliminou-se o excesso de reagente sob jato

de ar frio.

As frações acetiladas assnn obtidas e denominadas,

respectivamente, 29-R AC e 29-S AC foram então purificadas por

CLAE semi-preparativa. No caso de 29-S AC foi feita uma filtração

prévia em coluna de sílica "flash", no sistema CH2Ch / isopropanol

.(18:0,5), tendo sido coletadas treze frações de 5 mL. O material de

interesse, a ser submetido a CLAE semi-preparativa, concentrou-se nas

duas primeiras frações. Tal procedimento não foi repetido com a fração

29-R AC pois, além de ter ocasionado perda considerável dos

limonóides acetilados presentes em 29-S AC, revelou-se também

desnecessário: tanto 29-R AC (bruta) como 29-S AC (fração 1-2,

resultante da filtração em sílica "flash" ) forneceram cromatogramas

analíticos em CLAE bastante semelhantes.

A separação por CLAE semi-preparativa de 29-R AC e

29-S AC resultou no isolamento dos limonóides B.2, B.2a, C.I, C.la,

C.lh, C.2, C.2a e C.2b (Figuras 23 e 24).
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29-8 (75 rng)

MeOH,l!.
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B.2a C.I

material insolúvel

29-R
25 mg

29-RAC

CLAE
RP-18
(Fig.23)

C.la C.Ib C.2 C.2a C.2b

material solúvel

29-8
50mg

29-8 AC

CC
Si60 (40-63 Ilm)
4,5.x 1,5 em
CH2Ch/isopropanol 18:0,5

29-8 AC (1-2)
20mg

0,9 mg 0,7 mg 6 mg 2,5 mg 1,5 mg 12,2 mg +
C.2a
2mg

CLAE
RP-18
(Fig. 24)

B.2
0,9mg

C.I
1,8mg

C.la
2mg

C.lb
1 mg

C.2
1 mg

C.2a
1,3 mg

Esquema 7. Separação dos principais componentes da fração 29-8

(proveniente do fracionamento de F-29), sob a forma de seus

respectivos derivados acetilados.



A B
C.2 C.2

B.2a

«.
C.2b

C.l a

«
~

144

C.1b

r
;

~I

-
.0

C.1

"....
r

c:
~

•

Figura 23. Cromatogramas analítico (A) e semi-preparativo (B) da fração 29-R AC.

Condições analíticas: coluna RP-18, 7 11m, 250 x 4 mm; eluente:

ACN/MeOH/H20 13,5:44,5:42, 1 rnL/min.; detector UV, 240 nrn.

Condições preparativas: coluna RP-18, 7 11m, 250 x 25 mm; eluente:

ACN/MeOH/H20 13,5:44,5:42, 15 rnL/min.; detector UV, 240 nrn; cerca de

15 mg por injeção.
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Figura 24. Cromatogramas analítico (A) e semi-preparativo (B) da fração 29-S AC

(1-2). Condições analíticas: coluna RP-18, 7 Ilm, 250 x 4 mrn; eluente:

ACNlMeOHlI-hO 13,5:44,5:42, 1 rnL/min.; detector UV, 240 nrn.

Condições preparativas: coluna RP-18, 7 Ilm, 250 x 25 mrn; eluente:

ACNlMeOH/H20 13,5:44,5:42, 12 rnL/min.; detector UV, 240 nrn.



6.5 Dados físicos complementares e quantidades das

substâncias isoladas

• A.I (22,0 mg)

IV v~t;~ cm -1: 3430,1742,1241,1173,1031

• A.2 (16,0 mg)

IV V filme cm -1: 3457,1740,1241,1171,1031
mar.

• B.I (139,0 mg)

[a]~4 : + 48,7° (CHCh; C 0,575)

IV v~. cm -1: 3442, 1747, 1697, 1275, 1260, 1235, 1130, 1024

• B.2 (122,9 mg)

[a]~4 : + 37,6° (acetona; c 0,34)

IVv~. cm-1:3453, 1748, 1696, 1276,1255,1235,1131,1034

• C.I (29,5 mg)

[a]~4 : + 70,7° (acetona; c 0,18)

• C.2 (33,5 mg)

[a] ~ : + 19,8° (CHCh; c 0,092)

• F.I (26,0 mg)

[a]~4 : - 15,8° (acetona; c 0,1) [Lit. -7,4° (acetona)] 83

IV v~. cm -1: 3438,1752,1702,1282,1119,1026
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• F.2 (33,0 rng)

[a]~4 : - 34,2° (MeOH; c 0,24)

IV vKBr em -1: 3433,1765,1701,1283,1121,1045mar.

• G.I (89,0 rng)

[a] 24 • + 58 5° (CHCI . c °41)D ., 3"

IV v~. em -1: 3452,1746,1690,1264,1231,1127,1039

• G.2 (61,0 rng)

[a]~4 : + 41,2° (CHCh; c 0,422)

IV vKBr em -1: 3439, 1745, 1690, 1263, 1127, 1039mar.

• H.I (12,0 mg)

[a]~4 : - 9,7° (CHCh; c 0,6)

IV vKBr em -I: 3445, 1740, 1254, 1194, 1123, 1026mar.

• ".2 (21,0 rng)

[a]~4 : - 11,7° (CHCh; c 0,35)

IV v~. em -1: 3444, 1740, 1254, 1196, 1123, 1040, 1028

• 1(10,0 mg)

[a]~ :- 42,9° (CsHsN; c 0,108) [Lit. - 41,7° (CsHsN)] 100

IV v~. em -1: 3405, 1105, 1074, 1025, 925, 892
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6.6 Material e Equipamentos utilizados

As sementes de Trichilia elegans ssp. elegans foram moídas em

moinho de facas tipo Wiley, da marca Tecnal.

Foram utilizados para extração, partição por solventes e técnicas

cromatográficas (com exceção de CLAE) solventes de grau P.A. (Merck,

Grupo Química ou Vetec) ou grau técnico (B. Herzog), estes após destilação

fracionada. No caso de CLAE e nas determinações de rotação óptica, foram

empregados solventes de grau cromatográfico (Merck).

Nas separações cromatográficas foram utilizados:

- gel de sílica do tipo 60G e/ou 60GF254 (5-40 JlIIl, Merck) em

camadas de 0,25mm de espessura para CCDA.

- gel de sílica do tipo 60PF254 (5-40 JlIll, Merck) em camadas de

1,Omm de espessura para CCDP.

- gel de sílica do tipo 60, partículas de 63-200 JlIIl (Merck) e

Sephadex LH-20, partículas de 25-100 JlIll (Sigma) para cromatografia em

coluna.

- gel de sílica do tipo 60, partículas de 40-63 JlIIl (Merck) e tipo

60H, partículas de 5-40 JlIIl (Merck), para cromatografia em coluna tipo

"flash".

A revelação dos cromatogramas em placas de camada delgada

analítica foi feita através de inspeção à luz UV (254 nm) e empregando-se

solução a 2% de sulfato cérico em H2S04 2N e/ou vapores de iodo.

Nas separações por CLAE foram utilizadas:

- bomba quaternária Perkin-Elmer series 4, com detetor UV/VIS

variável HP 1050, para condições analíticas e semi-preparativas.
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- bomba binária Perkin-Elmer series 3B, com detetor UVNIS

variável Perkin-Elmer LC-85B, para condições semi-preparativas.

- bomba binária Shimadzu LC 6AD, com detetor UV/VIS variável

Shimadzu SPD-6 AV, para condições analíticas e semi-preparativas.

- coluna de fase reversa C-8 (base sílica derivatizada com

octilsilano), com partículas de 60 A de poro e diâmetro médio de 10 J.ll1l,

dimensões de 4,60 x 250 mm (analítica) e 220 x 250 mm (semi

preparativa) [perkin-Elmer].

- colunas de fase reversa C-18 (base sílica derivatizada com

octadecilsilano), com partículas de 60 A de poro e diâmetro médio de 4 J.ll1l,

dimensões de 3,90 x 150 mm (Waters- Nova-Pak) e com diâmetro médio

de 7 J..lIIl, dimensões 4,00 x 250 mm (Merck) [analíticas]; partículas de 60 A

de poro e diâmetro médio de 7 J.ll1l, dimensões de 250 x 250 mm (Merck)

[semi-preparativa]e com partículas de 100 A de poro e diâmetro médio de 5

J.ll1l, dimensões de 4,60 x 250 mm [analítica] e 200 x 250 mm [semi

preparativa] (Shimadzu).

As medidas de rotação óptica foram feitas em polarímetros

digitais lASCO DIP-370, filtro de Na (589 um) e cela de 0,1 dm (IQ-USP) e

Perkin-Elmer 341, filtro de Na (589 um) e cela de 1 dm (DQI-UFMS).

OS espectros de RMN IH e l3C foram registrados em

espectrômetros Bruker AC-200 (200 MHz) [IQ-USP] e DPX-300 (300

MHz) [DQI-UFMS e IQ-USP]. OS experimentos de HMBC foram

realizados a 400 MHz, pelo Dr. Leslie Gunatilaka, num espectrômetro

Varian Unity-400, por cortesia do Dr. David Kingston (Virginia Polytechnic

Institute and State University, Blacksburg, VA., U.S.A.). Foram utilizados

como padrões de referência interna os sinais dos solventes: ÚH 7,24 e 8c
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77,0 para CDCh, ÔH 3,30 e 8c 49,0 para CD30D, ÔH 2,04 e 8c 29,8 e 206,0

para (CD3)2CO e 8c 149,9; 135,5 e 123,5 para Py d-5. Os solventes

deuterados empregados foram os das marcas Merck ou Aldrich.

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos em

espectrofotômetro Perkin-Elmer FT 1750, tendo sido as amostras preparadas

sob a forma de discos prensados de KBr ou de filmes, utilizando-se janelas

de NaCl. O padrão de referência empregado foi a absorção da água em 1638

em -1.

Os espectros de massas de baixa resolução foram obtidos em:

- espectrômetro Micromass Platform II (quadrupolo), utilizando

se o método de injeção tipo "loop" e ionização por "electrospray" em íons

positivos e negativos. Os espectros foram obtidos pelo Sr. Mark Bayliss, por

cortesia da Micromass UK Limited (U.K.).

- espectrômetro Finnigan MAT, modelo INCOS 50, utilizando-se

injeção direta e impacto eletrônico a 70 eV.

Os dados de difração de raios-X foram obtidos no Instituto de

Física de São Carlos-USP, em um difratômetro CAD-4, pelo Prof. Dr. Júlio

Zukerman-Schpector, tendo sido as amostras cristalizadas em EtOH.

Os bioensaios para atividade antitumoral, utilizando linhagens

mutantes de Saccharomyces cerevisiae, foram realizados pela Pror· nra·
Ligia Maria Marino Valente (UFRJ), no Laboratório para Bioensaio de

Atividade Antitumoral, Instituto de Tecnologia em Fármacos - FIOCRUZ,

RJ. As amostras foram testadas numa concentração de 1,0 mg/rnL em

DMSO/MeOH (LI), tendo sido utilizadas as cepas RS188N (rad +) "wild

type", RS322YK (rad 52Y) e RS321N (rad 321).
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