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RESUMO 

 

ALDANA MEJÍA, J. A. Avaliação dos efeitos citoprotetores de compostos isolados de 

Copaifera langsdorffii Desf. contra citotoxidade induzida pela exposição ao metilmercúrio 

e ao chumbo. 2017. 122f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

As plantas do gênero Copaifera mais bem conhecidas como “copaibeira” são árvores tropicais, 

reconhecidas pela produção de uma oleorresina extraída do tronco, a qual vem sendo empregada 

por mais de 500 anos na medicina tradicional popular. Entre as espécies mais abundantes no 

Brasil destaca-se Copaifera langsdorffii L., que nas suas folhas têm um grande número de 

compostos fenólicos com potencial atividade biológica como antioxidante. Este estudo teve 

como finalidade isolar compostos das classes de flavonoides e galoilquínicos presentes nas 

folhas de C. langsdorffii e investigar seus possíveis efeitos citoprotetores frente à intoxicação 

com metais pesados. Foi obtido o extrato hidroalcoólico das folhas, e foi submetido a partições 

líquido-líquido. A fração em acetato de etila foi fracionada através de cromatografia 

contracorrente de alta velocidade (HSCCC), e a fração em n-butanol por cromatografia de 

exclusão em gel Sephadex. Foram isolados e identificados por RMN, dois flavonoides 

(quercitrina e afzelina) da fração em acetato de etila e dez derivados galoilquínicos da fração n-

butanólica. Os flavonoides e dois derivados galoilquínicos (AGQ3 e AGQ4), foram avaliados 

em ensaios de citotoxidade com o protocolo de alamar blue nas linhagens celulares de 

hepatocarcinoma humano (HepG2) e feocromocitoma da medula suprarrenal de rato (PC12), 

em três diferentes concentrações (1, 10 e 100 µM) por 24 h. A segurança do composto AGQ4 

também foi avaliada através do ensaio de eficiência clonogênica contra a linhagem de pulmão 

de hamster chinês (V79). Após foram feitos ensaios de associação realizando pré-tratamentos 

de 1 hora com os compostos, para posterior exposição a doses tóxicas dos metais. Os ensaios 

de citotoxidade demostraram que nenhuma das concentrações avaliadas dos quatro compostos 

afetou a viabilidade das linhagens celulares. O ensaio de eficiência clonogênica mostrou que 

apenas uma concentração de 3,8 mM consegue reduzir significativamente a viabilidade na 

linhagem V79, mostrando o AGQ4 como um composto seguro para o uso in vitro. Os ensaios 

de associação mostraram que os quatro compostos têm efeito citoprotetor significativo na 

linhagem HepG2, contra mercúrio e chumbo a exceção do AGQ3 que em concentração de 100 

µM não mostrou proteger contra o chumbo. Por outro lado, os compostos não foram ativos 

contra o mercúrio na linhagem PC12, mostrando efeito contrário, pois os tratamentos metal-

composto diminuíram a viabilidade em comparação com os tratamentos só com o metal. Apenas 

nas concentrações de 1 e 10 µM se evidenciou efeito protetor dos compostos contra o chumbo. 

Em geral também foi observado um efeito de menor atividade na maior concentração do 

composto, que pode estar relacionado ao efeito pró-tóxico que alguns polifenóis apresentam em 

concentrações maiores. Tanto os flavonoides quanto os derivados galoilquínicos isolados de C. 

langsdorffii se mostraram com potencial na citoproteção contra a exposição ao chumbo e ao 

mercúrio. 

 

Palavras-chave: Copaifera langsdorffii; citotoxidade; citoproteção; metais pesados; 

flavonoides; galoilquínicos. 



ABSTRACT 

 

ALDANA MEJÍA, J. A. Evaluation of cytoprotective effects of compounds isolated from 

Copaifera langsdorffii Desf. against induced cytotoxicity by exposure to methylmercury 

and lead. 2017. 122f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

The Copaifera plants, better known as "copaibeira", are tropical trees recognized by the 

production of an oleoresin extracted from the tree trunk, which has been used for more than 500 

years in traditional folk medicine. Among the most abundant species in Brazil is Copaifera 

langsdorffii L., which in its leaves have a large number of phenolic compounds with potential 

biological activity as antioxidant. Then, this study aimed to isolate compounds of the classes of 

flavonoids and galloylquinic derivatives present in the leaves of C. langsdorffii and to 

investigate their possible cytoprotective effects against heavy metal poisoning. The 

hydroalcoholic extract of the leaves was obtained and submitted to liquid-liquid partitions. The 

ethyl acetate fraction was subjected to high-speed countercurrent chromatography (HSCCC), 

and the fraction in n-butanol was subjected to Sephadex gel exclusion chromatography. Two 

flavonoids (quercitrin and afzelin) from the ethyl acetate fraction and ten galloylquinic 

derivatives of n-butanolic fraction were isolated and identified by NMR, using semi-preparative 

high performance liquid chromatography (CLAE-UV). Flavonoids and two galloylquinic acids 

(AGQ3 and AGQ4) were evaluated in alamar blue cytotoxicity assays in HepG2 cell lines 

(human hepatocarcinoma cells) and PC12 (rat adrenal pheochromocytoma cells), in three 

different concentrations (1, 10 and 100 μM) for 24 h. The safety of compound AGQ4 was also 

assessed by the clonogenic efficiency assay against V79 (Chinese hamster lung) cell line. Once 

was proved that compound concentrations did not affect cell viability, association assays were 

performed by one hour pre-treatments of the compounds for further exposure to toxic doses of 

the metals. Cytotoxicity assays demonstrated that none of the evaluated concentrations of the 

four compounds affected the viability of the cell lines. The clonogenic efficiency assay showed 

that only a concentration of 3.8 mM of AGQ4 can significantly reduce viability in the normal 

cell line, showing the galloylquinic derivative as a highly safe compound for in vitro use. The 

association assays showed that the four compounds have a significant cytoprotective effect for 

the HepG2 cell line against Hg and Pb, except for AGQ3 which at 100 μM concentration did 

not show protection against lead. Also the compounds did not show activity against Hg in the 

cell line PC12 and, in addition, they gave the opposite effect by decreasing cell viability in 

comparison with the treatments with only the metal. Only the concentrations of 1 and 10 μM 

showed a protective effect of the compounds against lead. In general, a lower activity effect 

was also observed at the higher concentrations of the compounds, which may be related to the 

protoxic effect of some phenolic compounds. Both flavonoids and galloylquinic acid derivative 

compounds showed potential on the cytoprotection for exposure to lead and methylmercury. 

 

Keywords: Copaifera langsdorffii; cytotoxicity; cytoprotection; heavy metals, flavonoids, 

galloylquinic compounds. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Plantas medicinais no Brasil, fonte de novas alternativas de tratamento. 

O Brasil tem uma grande diversidade biológica, com sua floresta tropical amazônica 

atingindo 40% do território, na qual se encontram presentes aproximadamente 20.000 espécies 

de plantas e fungos endêmicos (Santos et al. 2014). A influência do conhecimento tradicional 

indígena e africano permitiu identificar muitas destas plantas como medicinais, construindo a 

base da medicina popular das espécies vegetais, sendo que muitas delas hoje são usadas no 

tratamento, cura e prevenção de doenças (Veiga Junior et al. 2005; Santos et al. 2014). 

Nos últimos anos o aumento do uso de plantas medicinais ou de produtos à base destas, 

tem propiciado a utilização desta alternativa terapêutica por instituições governamentais como 

forma de minimização de gastos para a demanda das populações que não tem acesso aos 

medicamentos tradicionais, mas que podem obter facilmente plantas com propriedades 

curativas reconhecidas (Ribeiro et al. 2014; Santos et al. 2014).  

Desta forma o estudo da medicina tradicional brasileira se torna uma das principais 

fontes de informação científica para o descobrimento de novos compostos ou de substâncias 

produzidas por plantas e de difícil obtenção mediante síntese química, que possam ser usadas 

na indústria por suas atividades farmacológicas (Souza et al. 2014; Sponchiado et al. 2016).  

Entre as diversas espécies vegetais de importância medicinal que despertam o interesse 

para a produção de fitomedicamentos, encontram-se as do gênero Copaifera, popularmente 

conhecidas como copaíbas (Veiga Junior e Pinto 2002). 

 

1.2 O gênero Copaifera  

As plantas do gênero Copaifera mais bem conhecidas como “copaibeira” ou “pau 

d’óleo”, são um gênero de árvores da família Caesalpinaceae, nativas da África Ocidental e da 

região tropical da América Latina; aproximadamente 16 espécies são encontradas na Amazônia 

e no Centro-Oeste brasileiro, onde C. officinalis, C. reticulata, C. multijuga e C. langsdorffii 

sobressaem por seu uso popular (Veiga Junior e Pinto 2002).   

As copaíferas são árvores ou arbustos de tronco áspero, coloração escura e crescimento 

lento, atingindo até 40 metros de altura; botanicamente o gênero se caracteriza pela presença 

de folhas alternadas, pecioladas e pinuladas, flores pequenas, apétalas, hermafroditas, 

organizadas em inflorescências axilares, e frutos de semente ovoide envolvida por um arilo 

colorido (Veiga Junior e Pinto 2002; Martins-da-Silva et al. 2008). 
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A madeira destas espécies é valorizada por ser durável e altamente resistente para 

construção de peças de marcenaria e, fabricação de carvão; porém as copaíferas são mais bem 

conhecidas pela produção de oleorresina que vem sendo empregada por mais de 500 anos na 

medicina tradicional como cicatrizante, anti-hemorroidal, laxativa, vermífuga, expectorante, 

hipotensiva e para tratar doenças de pele, assim como combustível para a iluminação doméstica 

em áreas rurais (Plowden 1988; Veiga Junior e Pinto 2002; Tappin et al. 2004; Martins-da-Silva 

et al. 2008).  

 

1.3 Copaifera langsdorffii Desf. 

Esta árvore pode atingir até 35 m de altura, e está distribuída desde o nordeste da 

Argentina até a Venezuela; e possui alta popularidade no Brasil por sua extensa distribuição 

nos estados do Amazonas, Pará e Ceará, assim como por suas propriedades medicinais (Paiva 

et al. 1998; Freitas e Oliveira 2002). Esta copaíba é indicada para o tratamento de bronquite, 

catarro, colite, doenças da pele, diarreia, febre, gonorreia, hemorroidas, inflamação, urolitiase, 

reumatismo, tumores e feridas (Ham et al. 2008). 

O conhecimento etnobotânico do uso da oleorresina, tem sido comprovado por 

diferentes estudos científicos. Hoje, suas atividades cicatrizante (Paiva et al. 2002a; Estevão et 

al. 2013; Masson-Meyers et al. 2013), anti-inflamatória e contra dermatite (de Lima Silva et al. 

2009; Viriato et al. 2009), anticolite (Paiva et al. 2002b, 2004a), gastroprotetora (Paiva et al. 

1998, 2004b), de diminuição dos sinais da psoríase, e seu efeito antioxidante (Gelmini et al. 

2013), já foram corroboradas. 

Outra das propriedades biológicas demonstradas é a atividade antimicrobiana contra 

diferentes espécies como: Bacillus subtilis, Pseudomona aeruginosa, Streptococcus flexneri, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Escherichia coli e 

Listeria monocytogenes (Oliveira et al. 2007; Santos et al. 2008a; Pieri et al. 2010, 2011, 2012; 

Masson et al. 2013). Também tem sido provado seu efeito larvicida contra Aedes aegypti, vetor 

do dengue (de Mendonça et al. 2005), promastigoticida de Leishmania amazonensis (Santos et 

al. 2008b), e inseticida contra Diabrotica speciosa, praga de plantas produtoras de frutos e grãos 

(Barbosa et al. 2013).  

São muitos os estudos destinados ao conhecimento químico desta oleorresina. A fração 

volátil da oleorresina de C. langsdorffii é constituída majoritariamente por sesquiterpenos entre 

os quais se destacam: α-bergamoteno, β-selineno, β-elemeno, e β-cariofileno, enquanto que a 

fração fixa contem sesquiterpenos ácidos, tais como os ácidos copálico, caruenóico, e 

hardwíckiico (Gelmini et al. 2013). Porém, a oleorresina também se destaca pela presença de 
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sesquiterpenos como o óxido de cariofileno, α-copaeno, α-humuleno, e de diterpenos dos tipos 

clerodano e labdano, como kolavenol, cis-kolavenol, ácido ent-kaurenoico, kolavenol, ent-neo-

4(18),13-clerodadien-15-ol e 8(17),13-labdadien-15-ol (Ohsaki et al. 1994; Veiga Jr. et al. 

1997; Santos et al. 2008b; Souza et al. 2010).  

Compostos isolados da oleorresina já foram biologicamente testados, fornecendo 

resultados interessantes. Os ácidos ent-caurenóico e ent-copálico foram avaliados contra 

bactérias causadoras da mastite bovina, sendo que o primeiro apresentou atividade contra 

Streptococcus agalactiae e Streptococcus dysgalactiae, enquanto o segundo foi ativo contra S. 

aureus e Staphylococcus epidermidis (Fonseca et al. 2013; Abrão et al. 2015). O ácido copálico 

também inibiu o crescimento de Streptococcus salivarius, S. sobrinus, S. mutans, S. mitis, S. 

sanguinis e Lactobacillus casei com valores de concentração inibitória mínima (CIM) de 2 a 6 

µg/mL (Souza et al. 2010).  

Atividades citotóxicas do ácido caurenóico contra linhagens tumorais também foram 

comprovadas, pois este composto inibiu a viabilidade das linhagens AGP01 (gástrica) e SF295 

(glioblastoma), sem apresentar citotoxidade em células normais (fibroblastos murinos 3T3-L1, 

linfócitos humanos e macrófagos murinos J774) (Vargas et al. 2015). O ácido copálico também 

foi citotóxico contra as células tumorais HeLa (Abrão et al. 2015).  

Estudos in vivo biomonitorados com a oleorresina permitiram reconhecer o (-)-

kolavenol como o composto potente contra o carcinoma invasivo da mama em camundongos, 

incrementando a sobrevida dos animais em doses de 41 mg/Kg/dia, quando comparado com o 

quimioterápico 5-fluorouracil (Ohsaki et al. 1994). 

 

1.4 C. langsdorffii: compostos identificados e atividade biológica das folhas. 

Há poucos os estudos destinados ao conhecimento da composição química das partes 

aéreas de C. langsdorffii, uma vez que os esforços científicos e tecnológicos estão mais focados 

nas propriedades e no aproveitamento de sua oleorresina (Costa-Machado et al. 2013).  

Entre os compostos voláteis identificados no óleo essencial das folhas, o γ-muurolene 

se destaca por ser o majoritário (25,2%), seguido pelo β-cariofileno (16,6%) (Gramosa e 

Silveira 2005). Outras substâncias como o α-copaeno, germacreno D, espatulenol, óxido de 

cariofileno, δ-elemeno, α-cubebeno, β-elemeno, α-humuleno e β-selineno, também têm sido 

identificados (Gramosa e Silveira 2005; do Nascimento et al. 2012). 

Extração com fluidos supercríticos (CO2 e etanol), também permitiu a identificação de 

ácido caurenóico e quercitrina nas partes aéreas da espécie (Costa et al. 2015). Outras técnicas 

como extração por maceração hidroetanólica das folhas e isolamento com diferentes 
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modalidades cromatográficas (coluna clássica, contracorrente, de exclusão em gel com 

Sephadex LH-20 e semi-preparativa), levou à identificação e isolamento dos flavonoides 

glicosilados quercetina-3-O-α-L-ramnopiranosídeo (quercitrina) e canferol-3-O-α-L-

ramnopiranosídeo (afzelina) (Figura 1), assim como mais de dezesseis derivados galoilquínicos 

(Sousa et al. 2012; Nogueira et al. 2015; Motta et al. 2017). 

 

Figura 1 - Estruturas químicas dos flavonoides majoritários nas folhas de C. langsdorffii. 

Quercitrina e afzelina. 

 

Fonte: produção do autor. 

 

Estudos prévios confirmaram que o extrato hidroalcoólico das folhas de C. langsdorffii 

apresentou atividade antilitiásica em ensaios in vivo e in vitro tendo como componentes 

majoritários quercitrina e afzelina (Sousa et al. 2012; Oliveira et al. 2013).  

Em outros estudos in vivo, foi demonstrado que este extrato exerce efeito protetor na 

indução de dano genotóxico da doxorubicina, assim como contra a carcinogênese de cólon 

(Alves et al. 2013; Senedese et al. 2013).  Igualmente, a atividade gastroprotetora do extrato 

hidroalcoólico das partes aéreas de C. langsdorffii foi avaliada por Lemos et al. (2015), onde 

observou-se redução da secreção gástrica e incremento na produção de muco. Compostos 

galoilquínicos isolados da fração aquosa também têm sido testados em ensaios de ulceração 

gástrica, demonstrando que eles promovem diminuição do tamanho da lesão, com efeito 

curativo melhor do que o pantoprazol, medicamento padrão para essa comorbidade (Motta et 

al. 2017).  

O extrato hidroalcoólico das folhas também reduziu a formação de edema em dois 

modelos de estudo, cujo efeito anti-inflamatório foi associado à regulação de mediadores como 

a serotonina, e à liberação de óxido nítrico (Furtado et al. 2015).  

Outra atividade biológica atribuída às partes aéreas desta espécie é a inseticida. O 

tratamento de cultivos com extrato aquoso das folhas, reduziu o número de adultos de Bemisia 
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tabaci (Barbosa et al. 2011). Além disso, tanto o extrato metanólico quanto o aquoso têm efeitos 

negativos sobre Spodoptera frugiperda, como diminuição de viabilidade e do crescimento em 

larvas no segundo estágio, prolongação do período pupal, diminuição do período de oviposição 

e da viabilidade dos ovos (Alves et al. 2012; Sâmia et al. 2016). 

 

1.5 O problema dos metais pesados: chumbo e mercúrio.  

Os metais são compostos naturais presentes nos sistemas biológicos e não biológicos, 

sendo de grande utilidade no desenvolvimento da tecnologia humana; a presença deles nos 

nossos ecossistemas, levou às suas escavações e extrações fazendo com que se convertessem 

em processos fundamentais na elaboração de ferramentas do uso diário (Beyersmann e Hartwig 

2008; Flora 2009).  

   No entanto, os resíduos dos metais são cada vez maiores nos solos e águas, sendo que 

alguns deles estão sendo acumulados em níveis que podem interagir com macromoléculas 

celulares, e intervir nos processos metabólicos e genéticos, resultando-se nocivos para os 

organismos vivos (Beyersmann e Hartwig 2008). 

Quimicamente os metais pesados são definidos como elementos com propriedades 

características deste tipo de elementos, que exibem uma densidade relativamente alta 

comparada com a água (Singh et al. 2011). Porém, biologicamente são considerados como 

metais pesados todos aqueles que sejam tóxicos independentemente da massa atômica ou 

densidade; assim, outros elementos com características metálicas podem ser incluídos dentro 

do grupo como lantanídeos, actinídeos, metais de transição e alguns metaloides como o arsênico 

(Singh et al. 2011; Tchounwou et al. 2012). 

Apesar de todos os metais poderem-se tornar nocivos em altas concentrações, aqueles 

que não têm algum papel vital no funcionamento dos organismos ou que não oferecem 

benefícios para eles, mas pelo contrário causam doenças ou prejuízo para a saúde, podem ser 

considerados dentro do grupo dos tóxicos, caso do mercúrio, plutônio e chumbo (Singh et al. 

2011). Os metais pesados podem invadir subitamente o metabolismo afetando as funções vitais 

dos órgãos e glândulas, e também deslocando os minerais nutritivos vitais dos seus lugares 

originais impedindo assim a sua função biológica (Singh et al. 2011).  

Recentemente os estudos indicam que metais como ferro, cádmio, cromo, mercúrio, 

arsênico e chumbo são capazes de produzir radicais livres que interagem com lipídeos, proteínas 

e com os ácidos nucleicos (DNA e RNA), originando oxidação das macromoléculas e 

consecutivo dano (Flora 2009). Dentro dos metais considerados como principais ameaças para 

a saúde humana se destacam o chumbo e o mercúrio, considerados altamente tóxicos e com 



6 

 

bastante risco de exposição para trabalhadores em uma variedade de indústrias, assim como 

para a população em geral (Nersesyan et al. 2016). 

A poluição de mercúrio nos ecossistemas tem diversas fontes, uma é a natural através 

de emissões vulcânicas e evaporação da água, a outra, é a partir de atividades industriais como 

extração de ouro, fabricação de baterias, na indústria cloro-álcali, em amálgamas dentárias, 

produtos desinfetantes e alguns eletrodomésticos (Ercal et al. 2001). Os seres vivos estão 

expostos a várias formas do mercúrio, cada uma com reatividade e toxicidade específica; o 

metal pode estar presente na sua forma elementar, como compostos orgânicos mono e 

bivalentes, e também como derivados orgânicos (metil, etil e fenilmercúrio), sendo que a forma 

elementar (Hg0) e o metilmercúrio (MeHg) são as duas mais absorvidas (Ercal et al. 2001; 

Nersesyan et al. 2016).  

Um dos meios de intoxicação mais destacados junto com as amálgamas dentais, é o 

consumo de peixe contaminado; bactérias presentes em solos águas e sedimentos são capazes 

de transformar o metal na sua forma orgânica, altamente tóxica, atingindo animais que ocupam 

níveis tróficos superiores da cadeia alimentar (Jarup 2003; Nersesyan et al. 2016). Uma vez 

absorvido a taxa de excreção é baixa, o qual favorece sua acumulação em rins, tecidos 

neurológicos e fígado, exercendo efeitos tóxicos que são expressos em sintomas como aborto 

espontâneo, tremores, gengivite, alterações psicológicas menores e danos ao sistema nervoso 

(Ercal et al. 2001; Singh et al. 2011). 

Como outros metais, o mercúrio origina danos ao DNA mediante a formação de espécies 

reativas de oxigênio ou ERO; as ERO podem oxidar os ácidos graxos da membrana celular ou 

diretamente as bases do DNA, além de ter a capacidade de destruir enzimas responsáveis pelos 

processos de reparo do material genético, replicação e diminuir a motilidade dos microtúbulos 

(Ercal et al. 2001; Nersesyan et al. 2016). Estes efeitos celulares do mercúrio encontram-se 

altamente relacionados com o aumento de casos de diferentes tipos de câncer nas populações, 

como leucemia, pulmão e fígado (Nersesyan et al. 2016). 

Outro dos elementos metálicos com forte influência negativa na saúde humana é o 

chumbo. Nas décadas prévias aos noventa, os aditivos de gasolina tetrametil e tetraetilchumbo 

foram uma das principais fontes tanto de contaminação ambiental como de exposição da 

população ao metal; atualmente, tintas, pesticidas, fundições, extração mineral e queima de 

carvão são as fontes mais destacadas (Singh et al. 2011; Nersesyan et al. 2016).  

O chumbo interfere com várias funções fisiológicas, afetando principalmente o sistema 

nervoso central, hematopoiético, hepático e renal, sendo o sistema nervoso o mais sensível à 

intoxicação com este elemento (Flora et al. 2012). As formas inorgânicas do chumbo são 
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consideradas pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC em inglês) dentro do 

grupo 2A, ou seja “provavelmente carcinogênicos para humanos”, baseados em dados 

epidemiológicos e em estudos com animais das formas acetato, subacetato, cromato e fosfato 

de chumbo (Nersesyan et al. 2016). 

A forma nitrato também tem sido identificada como prejudicial para o DNA, sendo 

responsável pelo aumento da atividade mitogênica em tecidos hepáticos de ratos e de mutações, 

aberrações cromossômicas em camundongos expostos (Nersesyan et al. 2016). 

O dano por oxidação das bases do DNA por radicais livres, é o mecanismo genotóxico 

mais comum do chumbo, mas o metal também pode interferir nos mecanismos de síntese e 

reparação do DNA, interagir com proteínas responsáveis pelos processos de supressão tumoral, 

e simular o papel do cálcio na ligação à proteínas regulatórias; além disso, tecidos tratados com 

o metal tendem a se proliferar, aumentando a chance de lesões e instabilidade genômica (Aykin-

Burns et al. 2005; Xu et al. 2006; Yedjou et al. 2010; Nersesyan et al. 2016).  

 

1.6 Efeito citoprotetor de compostos isolados de plantas. 

Os metais não podem ser degradados por alguns organismos vivos e sua taxa de 

eliminação em humanos é baixa, enquanto sua acumulação nos ecossistemas é cada vez maior, 

deixando como resultados efeitos adversos irreversíveis, portanto é muito importante encontrar 

alternativas de proteção contra esses elementos (Ercal et al. 2001; Aykin-Burns et al. 2005; 

Beyersmann e Hartwig 2008).  

A defesa principal contra a intoxicação por metais pesados como o mercúrio é o aumento 

na atividade de enzimas antioxidantes e na produção de glutationa (GSH), tripeptídeo potente 

eliminador de radicais e quelante de metais; porém os níveis de GSH são seriamente 

comprometidos em populações expostas (Nersesyan et al. 2016). O consumo de vitamina C e 

alimentos ricos em antioxidantes como flavonoides e compostos fenólicos é uma das opções 

comprovadas contra a toxicidade de metais pesados (Flora 2009; Barcelos et al. 2011b; 

Nersesyan et al. 2016).  

Os compostos polifenólicos entre os quais se incluem diferentes tipos de flavonoides, 

entre outros grupos de metabólitos secundários, são atualmente reconhecidos por seu poder 

antioxidante. Devido a sua conformação estrutural ortodiidroxi (unidades catecol), que favorece 

a capacidade doadora de hidrogênios eliminadora de radicais reativos, estas substâncias 

funcionam como eliminadores de radicais livres e como quelantes de íons metálicos redox 

ativos que são capazes de catalisar a peroxidação lipídica celular (Flora 2009; Ines et al. 2012).  
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Destaca-se que os derivados galoilquínicos formados por unidades de ácido gálico 

ligadas a unidades de ácido quínico, possuem grupos metoxílicos na posição 3 da porção galoil 

(Figura 2), expondo a conformação catecol (ortodiidroxi), que pode agir na quelação de metais 

tóxicos. 

 

Figura 2 - Estrutura química de derivados galoilquínicos isolados das folhas de C. 

langsdorffii. Unidades de ácido quínico esterificadas com unidades galoil ou metoxigaloil.  

 
Fonte: Adaptado de Nogueira et al. (2015). 

 

Alguns estudos têm comprovado o efeito protetor de alguns compostos fenólicos. In 

vitro, a exposição de células hepáticas (HepG2) à quercetina, reduziu os efeitos de estresse 

oxidativo e dano ao DNA (Barcelos et al. 2011b). In vivo também foi demonstrado que este 

flavonoide protegeu hepatócitos e leucócitos periféricos contra os efeitos adversos originados 

pela exposição ao metilmercúrio (MeHg), diminuindo o dano no DNA e mantendo os níveis de 

glutationa e glutationa peroxidase mais altos comparados com o tratamento com o mercúrio 

(Barcelos et al. 2011a). Entre os derivados galoilquínicos, o ácido 3,5‐O‐di‐galoilquínico 

também apresentou efeito antioxidante em células tumorais de leucemia (K526), aumentando a 

atividade de enzimas antioxidantes e de reparo do DNA (Ines et al. 2012). 

 

1.7 Ensaios de citotoxidade e modelos celulares. 

Para avaliar o possível risco toxicológico de um composto é indispensável a obtenção 

de informações sobre sua toxicidade; para tanto, um modelo de cultura de células in vitro pode 
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ser utilizado inicialmente para este rastreio antes da avaliação em estudos com animais (Rothen-

Rutishauser et al. 2008).  

Atualmente, existem diferentes técnicas de detecção de toxicidade in vitro, como por 

exemplo a diferenciação de células viáveis/não viáveis por métodos colorimétricos que 

detectam a alteração de funcionamento de enzimas ou organelas (Scherließ 2011). O ensaio de 

alamar blue é um dos testes mais empregados devido às suas vantagens como sensibilidade, 

custo-benefício e rapidez (Munshi et al. 2014).   

O ensaio de alamar blue tem como ativo a resazurina (7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-ona 

10-óxido), composto oxidado não fluorescente que ao entrar nas células, é reduzido pelo 

ambiente intracelular criado pelo recebimento de elétrons dos processos metabólicos da célula; 

quando reduzida, a resazurina forma o composto rosa fluorescente chamado resorufina, 

servindo como medida da viabilidade celular por alteração da cor e fluorescência (Hamid et al. 

2004; Munshi et al. 2014).  

Outro ensaio reconhecido para determinar a capacidade de uma substância exercer efeito 

citotóxico em células de mamíferos é o de Eficiência Clonogênica. Inicialmente pensado para 

determinar a capacidade das células de reproduzir-se após o tratamento com radiação iônica, 

este ensaio testa o potencial mitótico das células e sua capacidade de formar uma colônia após 

o tratamento com possíveis agentes que podem produzir danos nos cromossomas e apoptose 

entre outros processos que levam à morte reprodutiva celular (Franken et al. 2006)    

A utilização de linhagens celulares em ensaios de “screening” toxicológico fornece 

informações importantes sobre a segurança de um composto; assim, a escolha da linhagem 

celular é muito relevante e deve considerar a expressão da atividade enzimática, a fim de 

simular os processos de metabolização in vivo (Hamid et al. 2004; Donato et al. 2008).  

O descobrimento da possível hepatotoxicidade de novos medicamentos em estágios 

tardios de estudos clínicos, pode ser evitado por meio de estudos in vitro; no entanto, o uso de 

hepatócitos humanos primários têm procedimentos de isolamento complicados, vida útil 

limitada, variabilidade interindividual e alto custo, assim as células imortalizadas são propostas 

como boa alternativa para os estudos por sua disponibilidade e estabilidade fenotípica (Gerets 

et al. 2012). 

 Uma destas alternativas é o uso de células de hepatocarcinoma humano (HepG2), que 

têm características fenotípicas de hepatócitos humanos, demonstrando capacidades metabólicas 

como a expressão de enzimas mono-oxigenases dependentes de citocromo P450 e níveis 

normais de enzimas da fase II, entre outra características que demonstram sua habilidade para 
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realizar reações de biotransformação e detoxificação, mostrando-se como um bom modelo de 

estudos de toxicidade de moléculas (Dehn et al. 2004; Gerets et al. 2012; Gonzales et al. 2015).  

As células de feocromocitoma da medula de rato (PC12), derivadas de tumor adrenal 

são consideradas como uma linhagem bem caracterizada que possue características de células 

neuronais devido a sua capacidade de diferenciar-se em células semelhantes a neurônios 

(Aykin-Burns et al. 2005; da Silva Machado et al. 2013). Esta capacidade de responder ao fator 

de crescimento nervoso faz dela uma linhagem útil no estudo da sinalização de fatores 

neurotróficos que são importantes na regulação da proliferação e diferenciação, o qual permite 

utilizá-la como um modelo para estudar o os efeitos neurotóxicos de agentes 

quimioterapêuticos, além de serem proficientes no gene TP53, um fator recomendado em 

estudos genotóxicos (Crumpton et al. 2001; Sharifi et al. 2005; da Silva Machado et al. 2013). 

Testes com modelos de linhagens celulares não tumorais, também são requeridos na 

avaliação toxicológica de substâncias. A linhagem celular V79 (fibroblastos de pulmão de 

hamster chinês) é amplamente utilizada, devido a sua estabilidade na expressão dos genes P450, 

cuja atividade pode ser comparada com a de hepatócitos humanos; além disso, a linhagem 

expressa o gene NAT2 (N-acetiltransferase 2), importante na metabolização de fármacos e 

carcinógenos o qual faz dela um modelo efetivo para avaliar a toxicidade metabolismo-

dependente de compostos químicos (Donato et al. 2008).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Investigar os possíveis efeitos citoprotetores de flavonoides e derivados galoilquínicos 

isolados das folhas de C. langsdorffii frente à citotoxidade induzida pela exposição ao mercúrio 

e ao chumbo. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 Realizar reisolamento dos metabólitos majoritários das classes dos flavonoides e de 

derivados galoilquínicos das folhas de C. langsdorffii Desf., por meio de diferentes 

modalidades cromatográficas; 

 Avaliar a citotoxidade de derivados galoilquínicos e flavonoides isolados das folhas 

de C. langsdorffii Desf., nas células HepG2, PC12 e V79. 

 Identificar os possíveis efeitos citoprotetores de compostos isolados frente à 

exposição a metais pesados utilizando como modelos as linhagens HepG2 e PC12.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta do material vegetal, secagem e moagem. 

Folhas e ramos de C. langsdorffii foram coletados de uma árvore localizada na 

Faculdade de Farmácia do campus da USP de Ribeirão Preto (21°10’15,64’’S; 

47°50’52,83’’O), com prévia autorização de coleta do SISBIO-ICMBio e autorização de acesso 

ao patrimônio genético para fins de pesquisa científica solicitada ao CNPQ com o aval da Pró-

Reitoria de pesquisa da USP em janeiro de 2014 (processo n° 010783/2013-0), no 24 de abril 

de 2015. 

A espécie foi previamente identificada pelo botânico Milton Groppo do Departamento 

de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP, em cujo 

herbário encontra-se depositada uma exsicata sob o número SPFR 10120. As folhas foram 

separadas dos galhos e levadas a secagem em estufa de ar quente e circulante (FABBE, modelo 

170) a 40ºC por 24 h. Após secagem, o material foi submetido à moagem em moinho de facas 

(SOLAB, modelo SL-32) previamente higienizado. 

 

3.2 Estudo fitoquímico.  

3.2.1 Obtenção do extrato bruto de C. langsdorffii. 

Quinhentos gramas do material vegetal pulverizado foram macerados com 3 litros de 

etanol-água (7:3); o solvente foi filtração e renovado a cada 48 h, quatro vezes consecutivas. 

Os extratos obtidos foram concentrados em rotaevaporador a vácuo, reunidos e liofilizados até 

secagem completa. 

 

3.2.2 Partição líquido-líquido do extrato hidroalcoólico. 

O extrato hidroalcoólico bruto (50 g) foi dissolvido em 500 mL de solução metanol e 

água 1:1 e particionado segundo o esquema apresentado na Figura 3. A primeira partição foi 

feita por agitação em embudo de decantação com 150 mL de diclorometano, separando as fases 

e renovando o solvente quatro vezes consecutivas; logo a separação da fração em 

diclorometano, o extrato remanescente for particionado seguindo a mesma metodologia com 

acetato de etila; finalmente foi realizada uma partição com n-butanol. As frações em solventes 

orgânicos e aquosa foram concentradas em rotaevaporador a vácuo e liofilizadas (Liotop, 

K105).  
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A fração butanólica ao momento de ser congelada para liofilização, apresentou duas 

fases; a primeira, foi uma fase aquosa que congelou facilmente, a segunda uma com prevalência 

de solvente. Essas fases foram separadas e as frações analisadas como independentes. 

 

Figura 3 - Estudo fitoquímico. Processo de partição do extrato hidroalcoólico das folhas de 

C. langsdorffii. 

 
Fonte: produção do autor. 

 

3.2.3 Cromatografia contracorrente (CCC) da fração em acetato de etila para o 

isolamento dos flavonoides majoritários. 

Estudos prévios realizados por Nogueira et al. (2015), descreveram que a fração AcOEt 

do extrato hidroalcoólico das folhas de C. langsdorffii caracteriza-se por ser rica em 

flavonoides. Seguindo a metodologia proposta por estes autores as separações por 

cromatografia contracorrente foram realizadas no Laboratório de Farmacognosia da FCFRP-

USP em aparelho de cromatografia contracorrente de alta velocidade (HSCCC – “High-speed 

counter-current chromatography”) modelo Quatro CCCTM MK 5 & MK 6 (AECS-QuikPrepTM 

Ltd., Reino Unido), acoplado a uma bomba de vazão contínua (SSI Series II HPLC Pump); o 

instrumento contém duas bobinas, cada uma com duas colunas em PTFE (Bobina 1: coluna A: 

208 mL, d.i. 3,2 mm e coluna B: 29 mL, d.i. 1,0 mm; Bobina 2: coluna C: 102 mL, d.i. 2,0 mm 

EXTRACTO 

HIDROALCOÓLICO 

(50 g)

Extracto 

remanescente

Extracto 

remanescente

Residuo aquoso Fração n-BuOH

Fração n-BuOH aquosa Fração n-BuOH

Separação

PARTIÇÃO III: n-Butanol (n-BuOH) 

- 4 vezes (150 mL cada)

Fração AcOEt

PARTIÇÃO II: Acetato de etila 

(AcOEt) - 4 vezes (150 mL cada)

Fração CH2Cl2

PARTIÇÃO I: Diclorometano 

(CH2CL2) - 4 vezes (150 mL cada)
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e coluna D: 105 mL, d.i. 2,0 mm). As separações foram realizadas utilizando as colunas C (102 

mL) e D (105 mL), d.i. 2 mm, em modo de eluição normal (conectadas entre si no sentido 

cauda-cabeça-cauda-cabeça).  

O sistema de solventes utilizado foi (hexano:butanol):(metanol:água) acidificada nas 

proporções (1:1):(0,4:1) (1360 mL). A fase inferior/aquosa foi utilizada como fase estacionária 

e a fase superior/orgânica como fase móvel. Os sistemas de solventes selecionados foram 

preparados nas proporções definidas e equilibrados em funil de separação a temperatura 

ambiente por 12 h. Em seguida, as fases superior e inferior foram separadas e desgaseificadas 

em aparelho de ultrassom por 10 min. 

A rotação utilizada foi de 850 rpm e temperatura ajustada em 37ºC com variação 

máxima até 40ºC. As colunas foram preenchidas com a fase estacionaria para depois bombear 

a 2 mL/min a fase móvel até não haver mais saída de fase inferior/aquosa das colunas, como 

indicador da estabilização do sistema, possibilitando o cálculo de retenção da fase estacionária. 

A alça do injetor de 10 mL foi utilizada para introdução das amostras no sistema cromatográfico 

e 2 g da fração AcOEt foram solubilizados em 8 mL da mistura 1:1 da fase móvel e estacionária 

do sistema de solventes. 

Foram coletados 55 subfrações de 5 mL com o aparelho em rotação, as quais foram 

reunidas de acordo com semelhança cromatográfica por CCD. As subfrações foram 

concentradas, pesadas e analisadas por CLAE-DAD. 

 

3.2.4 Cromatografia de exclusão em gel da fração n-butanólica para o isolamento 

dos compostos galoilquínicos. 

Estudos já realizados no laboratório de Farmacognosia da FCFRP-USP, comprovaram 

que tanto a fração n-butanólica das partes aéreas da espécie vegetal em estudo, quanto a aquosa 

contêm derivados galoilquínicos (Nogueira 2011; Motta 2014). Realizou-se uma cromatografia 

de exclusão em gel com a fração n-butanólica, em coluna de vidro de 70 cm × 4 cm d.i., 

utilizando gel de Sephadex LH 20 (25-100 μm, Sigma-Aldrich®) (25 g) como fase estacionária 

e MeOH:H2O em gradiente como fase móvel (Tabela 1), como foi estabelecido por Motta et al. 

(2014). 

A fração n-butanólica (4,5 g) foi ressuspendida em 10 mL da fase móvel inicial e, em 

seguida, centrifugada a 5000 rpm por 10 min. O precipitado foi descartado e o sobrenadante 

filtrado em algodão e aplicado no topo da coluna cromatográfica, previamente estabilizada com 

a fase móvel inicial. Frações de 20 mL foram coletadas em tubos de ensaio, para depois serem 
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concentradas e analisadas por CCD e assim reunir aquelas com perfil cromatográfico 

semelhante.  

 

Tabela 1 - Gradiente de polaridade MeOH:H2O empregado no decorrer do fracionamento da 

fração aquosa por cromatografia de exclusão em gel. 

 

3.2.5 Análise cromatográfica das frações e subfrações obtidas. 

As subfrações obtidas de cada um dos procedimentos cromatográficos feitos foram 

analisadas por CCD para reunir aquelas com perfil químico semelhante. Usando capilares de 

vidro, foram aplicadas alíquotas em placas de alumínio de Sílica gel 60 F254 (Merck Millipore) 

para serem eluídas com fase móvel composta de acetato de etila: água: ácido fórmico: ácido 

acético (100:27:11:11), fase móvel recomendada por Wagner e Bladt (1996) para a análise de 

flavonoides glicosilados e outros polifenóis; as cromatoplacas foram observadas em luz 

ultravioleta (UV) nos comprimentos de onda de 254 e 366 nm e reveladas com anisaldeído com 

aquecimento. 

Para a obtenção dos perfis cromatográficos do extrato, frações e subfrações, estes foram 

analisados em cromatógrafo de fase líquida de alta eficiência (CLAE) da marca Waters®, com 

sistema de bombas binário modelo 1525, injetor automático modelo 2707, detector de arranjo 

de diodos modelo 2998 e sistema controlador computadorizado com o software Empower 3. 

As análises foram feitas utilizando coluna analítica de fase reversa Synergi Polar-RP 

(150 × 4,60 mm, 4 μm) e pré-coluna analítica Synergi Polar-RP (4,0 × 3,0 mm, 4 μm), ambas 

da marca Phenomenex®. Para o extrato, frações e subfrações ricas em compostos galoilquínicos 

(derivadas da fração n-butanólica), a fase móvel foi composta por água e 0,1% de ácido fórmico 

na bomba A e metanol na bomba B. O gradiente de polaridade da fase móvel foi 15-50% de B 

em 45 min., elevando-se de 50-90% de B até 65 min., passando de 90-15% de B até 70 min., 

seguido por mais 5 min. de 15% de B, numa vazão de 1 mL/min. 

Para as subfrações obtidas por CCC (derivadas da fração acetato de etila), a análise 

cromatográfica foi realizada utilizando a mesma coluna e pré-coluna, e uma fase móvel 

composta por A: água e B: acetonitrila; o gradiente de polaridade foi 20-75% de B em 5 min., 

 Fase móvel Volume (mL)  Fase móvel Volume (mL) 

1 MeOH:H2O (1:9) 350 7 MeOH:H2O (5:5) 700 

2 MeOH:H2O (1,5:8,5) 250 8 MeOH:H2O (6:4) 700 

3 MeOH:H2O (2:8) 500 9 MeOH:H2O (7:3) 750 

4 MeOH:H2O (2,5:7,5) 250 10 MeOH:H2O (8:2) 600 

5 MeOH:H2O (3:7) 150 11 MeOH Limpeza  

6 MeOH:H2O (4:6) 500    
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25-28% de B em 13 min., incrementando-se de 28-60% em 17 min., voltando de 60-20% de B 

até 21 min. mantendo-se nesta proporção até 23 min. 

As amostras foram solubilizadas na fase móvel inicial da análise cromatográfica na 

concentração de 1 mg/mL. Previamente à injeção as amostras foram filtradas em membranas 

com poros de 0,45 μm, sendo que 20 μL de cada solução foram injetados no cromatógrafo. A 

detecção em CLAE-DAD foi programada de 210-600 nm e os cromatogramas foram registrados 

nos comprimentos de onda 254, 280 e 360 nm.  

 

3.2.6 Isolamento dos compostos por CLAE semipreparativa. 

As subfrações com os compostos de interesse foram submetidas à CLAE 

semipreparativa para isolamento utilizando cromatógrafo Shimadzu no modo preparativo, 

modelo Proeminence, com controlador do modelo CBM-20A, detector UV/Visível do modelo 

SPD-20A, duas bombas do modelo LC-6AD, degaseificador modelo DGU-20A5 e coletor 

automático do modelo FCR-10A. O estabelecimento das condições cromatográficas e o 

seguimento da eluição foram realizados utilizando-se o software LC-Solution Single. 

A CLAE semipreparativa foi realizada em coluna Synergi Polar-RP (250 × 10 mm, 4 

μm) da marca Phenomenex®. No caso das frações com compostos galoilquínicos, para compor 

a fase móvel foram utilizados (A) ácido-fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol, com vazão de 

4,6 mL/min.; para o isolamento dos flavonoides a fase móvel foi de água (A) e acetonitrila (B), 

numa vazão de 5,5 mL/min.   

No caso do isolamento de derivados galoilquínicos o gradiente de polaridade da fase 

móvel variou conforme a fração purificada; enquanto para os flavonoides a fase foi a mesma 

empregada no analise CLAE-DAD. Quantidades de 10-12 mg das amostras foram solubilizadas 

em 1 mL da fase móvel inicial, filtradas em membranas com poros de 0,45 μm e, em seguida, 

injetadas no cromatógrafo num volume de 100 µL por vez.  

O solvente das amostras contendo as substâncias isoladas foi evaporado com auxílio do 

aparelho Speed Vac (Savant SPD 2010, Thermo). As substâncias isoladas por CLAE 

semipreparativa foram analisadas por CLAE-DAD em coluna analítica Polar-RP, como descrito 

no item anterior. Os cromatogramas foram registrados em 254 e 280 nm para os galoilquínicos 

e 250 e 360 nm para os flavonoides. 

 

3.2.7 Identificação e elucidação das estruturas químicas dos compostos isolados. 

As estruturas químicas dos derivados galoilquínicos isolados foram determinadas por 

análise de RMN Unidimensional de 1H e de 13C e Bidimensional (HSQC e HMBC) realizadas 
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no Departamento de Química da FFCLRP-USP. Os espectros obtidos foram registrados em 

espectrômetro Brucker–Avance DRX500, operando em 500 MHz (RMN de 1H e HMBC), 400 

MHz (HSQC) e 125 MHz (RMN de 13C e DEPT-135). As amostras foram preparadas nos 

solventes deuterados CD3OD (derivados galoilquínicos) ou DMSO d6 (flavonoides) da Sigma 

Aldrich®.  

Também foram realizadas análises por espectrometria de massas dos compostos 

isolados para confirmação das massas moleculares dos mesmos. As análises foram feitas no 

sistema H-Class UPLC ACQUITY Waters acoplado ao espectrômetro de massas quadrupolo 

tandem Xevo®
 TQ-S com uma fonte Z-spray operando no modo negativo, sob os seguintes 

parâmetros: -2.5 kV de voltagem do capilar; -40 V voltagem do cone; 150°C de temperatura da 

fonte Z-spray; 350°C de temperatura de dessolvatação (N2); 600 L/h de vazão do gás de 

dessolvatação (N2); rango de massa de 100 até 1000 m/z; gás de colisão argônio nos íons 

precursores selecionados; os dados foram processados com o software Mass Lynx V4.1.  

 

3.3 Ensaios in vitro. 

3.3.1 Linhagens celulares e condições de cultivo para os ensaios com metais pesados. 

As linhagens celulares utilizadas neste estudo (células HepG2 e PC12) estão 

conservadas em nitrogênio líquido no Laboratório de Nutrigenômica da FCFRP-USP e 

permanecem armazenadas em alíquotas de 2,0 mL com aproximadamente 1×106 células 

viáveis. 

A linhagem HepG2 (ATCC® HB-8065™) que é uma linhagem derivada de 

hepatocarcinoma humano e a linhagem PC12 (ATCC® CRL-1721™), um feocromocitoma da 

medula de rato, foram gentilmente cedidas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto - USP. 

Para realização de todos os experimentos as células HepG2 e PC12 foram manipuladas 

em capela de fluxo laminar classe II tipo A1 (Veco, Campinas, Brasil) e mantidas em estufa 

Forma Series II, Water Jacket CO2 Incubator (ThermoFisher Scientific - Waltham, 

Massachusetts, EUA) com 5% de CO2 a 37ºC e 95% de umidade, em meio de cultura DMEM 

(Gibco) com 10% de soro fetal bovino (SFB; Gibco) para HepG2 e RPMI (Gibco) com 10% de 

SBF e 5% de soro fetal equino (SEF; Gibco) para PC12. Todas as células receberam 

aminoácidos essenciais para seu crescimento e 1% de antibióticos (estreptomicina, gentamicina 

e neomicina) de acordo com os procedimentos para manutenção de linhagens celulares 

propostos por de Bal-Price e Coecke (2011). 
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A cada dois ou três dias as células foram sub-cultivadas usando-se tampão fosfato salino 

(PBS) para lavá-las e 500 µL de solução de tripsina-PBS (proporção 1:1; Gibco) para 

desprender as células da superfície interna do frasco de cultura; 1,5 mL de meio de cultura 

completo era adicionado ao frasco para inativação da protease. Após centrifugação uma 

pequena alíquota do pellet celular ressuspendido, foi colocada em novos frascos de cultivo com 

10 mL de meio completo, sendo incubadas nas condições anteriormente mencionadas. Para a 

realização dos ensaios, as células foram usadas entre a terceira e oitava passagem após o 

descongelamento.  

Estes ensaios foram realizados em colaboração com a equipe da Prof. Dra. Lusânia 

Maria Greggi Antunes da FCFRP-USP. 

 

3.3.2 Ensaio de citotoxidade de alamar blue: compostos isolados e metais pesados. 

Para determinar a toxicidade dos compostos isolados de copaífera nas linhagens em 

estudo, começou-se por testar a possível citotoxidade deles selecionando quatro compostos em 

virtude da sua massa e pureza (os dois flavonoides e dois derivados galoilquínicos o AGQ3 e 

AGQ4). Células das linhagens HepG2 e PC12 foram semeadas em placas de cultura de 96 poços 

(Kasvi) com uma concentração de 1,5×104 células/poço. As placas foram incubadas por 24 

horas em estufa de CO2 (5%) a 37°C e 95% de umidade relativa para estabilização e aderência.  

Posteriormente, as placas foram tratadas por um período de 24 h, com três níveis de 

concentração de cada composto (1 µM, 10 µM e 100 µM), considerando uma faixa de 

concentrações similares àquelas que podem atingir alguns fármacos no nível tecidual, 

realizando três repetições por tratamento. Como controle do solvente foi utilizado DMSO na 

máxima concentração utilizada na solubilização das amostras (0,1%) (Sigma-Aldrich®), e como 

controle positivo, metil metanosulfonato (MMS; Sigma-Aldrich®) a 300 µM.  

Após 24 h de incubação, as células tratadas foram expostas a 50 µL/poço de uma solução 

aquosa de resazurina a uma concentração de 0,1 mg/mL (Ahmed et al. 1994). Depois de 40 min 

de incubação, a leitura foi feita com espectrofotômetro de fluorescência (Cary Eclipse – Agilent 

Technology), com um comprimento de onda de excitação de 560 nm e 590 de emissão 

configurados no software Cary Eclipse Scan Application. Os dados foram normalizados em 

relação ao controle negativo e transformados em porcentagem de viabilidade celular. Foram 

realizadas três repetições experimentais para cada linhagem celular. 

A toxicidade dos metais nitrato de chumbo (Pb(NO3)2; Mallinckrodt Inc.) e cloreto de 

metilmercúrio (CH3HgCl; Aldrich), também foi testada através do protocolo de alamar blue. 

Concentrações variáveis de cada metal foram testadas de acordo com dados experimentais e da 
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literatura. Os dados de fluorescência foram normalizados em relação ao controle negativo e 

transformados em porcentagem de viabilidade celular; uma concentração próxima à dose letal 

50 (IC50) de cada metal foi selecionada para realizar os ensaios posteriores.  

 

3.3.3 Linhagem celular e condições de cultivo para o ensaio de eficiência clonogênica. 

A linhagem celular utilizada no presente estudo foi derivada de fibroblasto de pulmão 

de hamster chinês V79, cedida gentilmente pelo Laboratório de Citogenética e Mutagenêse da 

FMRP-USP. As células foram cultivadas em meio de cultura (HAM F10 + DMEM, na 

proporção 1:1, Sigma-Aldrich®), suplementado com 10% de soro bovino fetal (Nutricell), 1,2 

g/mL de bicarbonato de sódio (Sigma-Aldrich®), 0,1 g/mL de estreptomicina (Sigma-Aldrich®) 

e 0,06 g/mL penicilina (Sigma-Aldrich®). 

Como as outras linhagens, estas células foram cultivadas em monocamada em 10 mL 

de meio de cultura. Cerca de 1×106 células foram semeadas em cada frasco de cultura para 

serem tratadas. Para a realização dos experimentos, as células foram utilizadas entre a quarta e 

décima passagem, e a contagem das mesmas foi feita em câmara de Neubauer. 

Estes ensaios foram realizados em colaboração com a equipe da Prof. Dra. Denise 

Crispim Tavares da Universidade de Franca (UNIFRAN).  

 

3.3.4 Ensaio de eficiência clonogênica. 

 O protocolo para a realização do ensaio foi adaptado de Franken et al. (2006), sendo 

semeadas 300.000 células em placas de cultivo de seis poços, contendo 5 mL de meio de cultura 

(HAMF10 + DMEM 1:1; Sigma-Aldrich®), suplementado com 10% de SFB. As células foram 

tratadas por 3 h com diferentes concentrações de um dos derivados galoilquínicos, que variaram 

de 29,8 a 3,8×103 µM. O AGQ4 foi o composto selecionado, considerando dar continuidade 

aos ensaios de citotoxidade feitos com os derivados galoilquínicos, e a alta quantidade de massa 

requerida para a elaboração do ensaio.  

Foram inclusos os grupos controles negativo (sem tratamento), solvente (DMSO 0,04%) 

e positivo (MMS 998 µM). Ao término do período de tratamento, as células foram lavadas com 

PBS e tripsinizadas. Foram semeadas 300 células em novas placas de cultivo. Após sete dias 

de incubação a 37°C, em estufa B.O.D (Fanem), as células foram novamente lavadas com PBS, 

para serem fixadas com metanol: ácido acético: água destilada (1:1:8) durante 30 min. Em 

seguida, foram coradas por 25 min com Giemsa diluído em tampão fosfato 1:20 (pH 7,0).  
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 As colônias celulares formadas foram contabilizadas e foi realizado o cálculo para a 

definição das frações de sobrevivência (FS), em porcentagem, obtidas nos tratamentos. Para 

tanto, foi utilizada a seguinte fórmula:  

 

𝐹𝑆(%) = 𝐴 ÷ 𝐵 × 100 

 

Onde A corresponde ao número de colônias encontradas nos diferentes tratamentos e B, ao 

número de colônias encontradas no controle negativo. Os experimentos foram realizados em 

triplicata.  

 

3.3.5 Ensaios de citotoxidade de alamar blue: associações metais-compostos. 

Para a realização dos ensaios de associação, o mesmo protocolo descrito foi realizado. 

Porém, após estabilização e aderência, as células foram tratadas com as três concentrações 

selecionadas de cada composto (1, 10 e 100 µM), e uma hora após incubação os tratamentos 

foram submetidos à dose citotóxica do metal previamente selecionada. Vinte e quaro horas após 

da solução do metal, as placas foram reveladas para sua leitura em espectrofotômetro de 

fluorescência. Os dados obtidos foram normalizados em relação ao controle negativo e 

transformados em porcentagem de viabilidade celular.  

 

3.4 Análise estatística 

As médias dos dados de porcentagem de viabilidade em cada uma das repetições dos 

ensaios de viabilidade celular e eficiência clonogênica foram submetidas à Análise de Variância 

(ANOVA) seguida pelo teste de Tukey (significância de p ≤ 0,05). Para a análise dos dados 

obtidos nos ensaios de associação, as médias de cada um dos tratamentos foram comparadas 

contra o controle negativo através do teste de comparação múltipla de Dunnett.  

As análises estatísticas foram feitas no software GraphPad Prism 5 (La Jolla - CA - 

EUA). Todos os dados estão apresentados como média ± desvio padrão.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estudo fitoquímico 

4.1.1. Perfis cromatográficos do extrato bruto das folhas de C. langsdorffii e frações. 

O processo de extração utilizado para a obtenção do extrato hidroalcoólico das folhas 

de C. langsdorffii resultou em 140 g do mesmo, o que representa 28% de rendimento (Tabela 

2). A partir do processo de partição líquido-líquido com solventes de polaridade crescente, 

foram obtidas cinco frações, sendo que a fração butanólica foi separada em duas. A fração em 

acetato de etila apresentou o maior rendimento de extração, seguida pela fração n-butanólica. 

 

Tabela 2 - Rendimento do extrato bruto das folhas de C. langsdorffii e de suas subfrações. 

Fração Quantidade obtida (g) Rendimento 

Extrato hidroalcoólico 140 28% 

 - Diclorometano  3,18 6,36% 

 - Acetato de etila 23,85 47,7% 

 - n-BuOH 9,81 19,62% 

 - n-BuOH-H2O 2,45 4,9% 

 - Resíduo aquoso 8,43 16,86% 

 

A análise por CLAE-DAD para o extrato bruto (Figura 4) e as frações de interesse 

(Figuras 5 e 6) permitiu observar a complexidade do perfil metabólico das folhas da espécie C. 

langsdorffii. Os cromatogramas são apresentados na absorção de ultravioleta de 254, 280 e 360 

nm, considerando que o ácido gálico e compostos derivados apresentam absorção significativa 

no ultravioleta em 254 nm e 280 nm (Tian et al. 2000; Lu et al. 2007; Yang et al. 2008; Motta 

et al. 2017); enquanto os flavonoides absorvem também em 360 nm (Nogueira et al. 2015).  

Os cromatogramas das frações diclorometano, n-BuOH-H2O e do resíduo aquoso, são 

apresentadas nos Apêndices 1-3, nas absorções UV de monitoramentos já mencionadas. 
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Figura 4 - Perfis cromatográficos obtidos por CLAE-DAD do extrato hidroalcoólico das 

folhas de C. langsdorffii. Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 μm). 

Fase móvel: (A) ácido fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de 

B em 45 min., 50-90% de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min 

de 15% de B. Vazão: 1 mL/min. 

 

 254 nm 

 
280 nm

360 nm

 
Fonte: produção do autor. 

 

O perfil cromatográfico da fração em acetato de etila (Figura 5), ainda sugere 

complexidade e similitude com o extrato bruto, sendo possível visualizar a presença de 

derivados galoilquínicos eluindo nos primeiros 40 min do método. Porém, no espectro a 360 

nm destaca-se a absorção de duas bandas que presumivelmente correspondem aos flavonoides 

quercitrina e afzelina com tempos de retenção de 40,7 e 46,6 min respectivamente. Os espectros 

de absorção UV são apresentados, confirmando que os picos destacados apresentam perfil 

similar ao reportado na literatura. Segundo Nugroho et al. (2009), a quercitrina apresenta uma 

absorção no UV λ (nm) em MeOH de 257 e 360 nm, enquanto para a afzelina a absorção é de 

266 e 345 nm.  

No caso da fração em n-butanol (Figura 6), os cromatogramas evidenciam a presença 

majoritária de derivados galoilquínicos comprovado pelos espectros de absorção obtidos no 

ultravioleta. Este tipo de compostos apresenta absorção UV λ (nm) entre 217-226 e 274-278 

numa fase móvel de MeOH:H2O (0,01% TFA) (Nogueira et al. 2015; Motta et al. 2017). 
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Figura 5 - Perfil cromatográfico da fração em acetato de etila. A) Perfis obtidos por CLAE-

DAD; fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 μm). Fase móvel: ácido 

fórmico-água 0,1:99,9 (a) e metanol (b). Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-

90% de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. 

Vazão: 1 mL/min. Comprimentos de onda: 254, 280 e 360 nm. B) espectro de absorção dos 

picos de interesse do extrato correspondentes aos compostos quercitrina e afzelina. 
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Fonte: produção do autor. 
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Figura 6 - Perfil cromatográfico da fração em n-butanol. A) Perfis obtidos por CLAE-DAD; 

fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 μm). Fase móvel: ácido fórmico-

água 0,1:99,9 (a) e metanol (b). Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% de B 

até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 

mL/min. Comprimentos de onda: 254, 280 e 360 nm. B) espectro de absorção dos picos de 

interesse do extrato correspondentes aos compostos galoilquínicos. 
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Fonte: produção do autor. 
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4.1.2 Fracionamento por cromatografia contracorrente da fração em acetato de 

etila: isolamento dos flavonoides majoritários. 

A cromatografia contracorrente de alta velocidade (HSCCC) é uma técnica de partição 

líquido-líquido que não usa suporte ou fase estacionária sólida. A metodologia é baseada na 

partição do composto alvo entre duas fases líquidas que são imiscíveis (Sun et al. 2016).  

O sistema de solventes para separação dos compostos da fração em acetato de etila foi 

desenvolvido por Nogueira (2011), pelo cumprimento de condições como: não formação de 

emulsão, baixo tempo de decantação (25 seg.) e valor do coeficiente de partição (K) adequado 

(próximo de 1) para separação em HSCCC em modo normal e isocrático, que nos casos dos 

compostos quercitrina e afzelina, corresponderam a 0,6 e 0,95 respectivamente. Esses valores 

foram calculados a partir dos dados da área dos picos obtidos nos cromatogramas das fases 

superior e inferior do sistema de solventes. 

O coeficiente de partição é sugerido para predizer em quais volumes de fase móvel os 

compostos eluem da coluna. Assim um composto cujo valor de K = X, deve eluir com cerca de 

X vezes o volume da coluna do HSCCC, desde que a fase estacionária seja retida no interior da 

coluna (Nogueira 2011). 

Para a obtenção de maior quantidade de subfrações, o processo foi repetido duas vezes 

(HSCCC 1 e HSCCC 2).  A retenção da fase estacionária no interior da coluna prévio à injeção 

da amostra foi de 91% com 50 mL de extrusão da fase, nas duas ocasiões. Porém, ao longo do 

processo houve extrusão de 140 e 142 mL (HSCCC 1 e HSCCC 2, respectivamente) de fase 

estacionária, sendo que ao final do processo a retenção correspondeu a 66,08% e 65.22% nas 

duas eluições. 

Foram coletadas 54 amostras do primeiro fracionamento, após reunião conseguiu-se 

obter cinco subfrações. Durante o segundo processo houve separação de um precipitado 

formado no momento da dissolução da amostra na mistura 1:1 da fase estacionária, portanto ele 

foi considerado como subfração, junto com as outras quatro que foram obtidas a partir da 

reunião das 57 frações coletadas. Na Tabela 3 apresentam-se os rendimentos das subfrações 

obtidas em cada processo cromatográfico; o alto rendimento do precipitado no HSCCC 2 

evidencia perda de amostra durante a preparação da mesma, que não foi considerada na primeira 

repetição. 

Nos espectros obtidos a partir da análise por CLAE-DAD, observa-se a presença dos 

compostos de interesse nas subfrações Sf. 2, 3, 4, e 5 do primeiro teste de HSCCC 1 (Figura 7). 

Por outro lado, no segundo procedimento no HSCCC, tanto o precipitado quanto a subfração 
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SF3, continham bandas cromatográficas coincidentes com os compostos alvo, a quercitrina com 

um tempo de retenção de 9,0 min e a afzelina aparecendo por volta de 11,4 min (Figura 7). 

 

Tabela 3 - Rendimento das subfrações obtidas a partir da fração em AcOEt (2 g) por 

cromatografia contracorrente. 

No 

Subfração 
HSCCC 1 

No 

Subfração 
HSCCC 2 

 Volumes 

reunidos 

Peso 

(mg) 

Rendimento 

(%) 

 Volumes 

reunidos 

Peso 

(mg) 

Rendimento 

(%) 

1 1-29 59,6 2,98 1 1-15 11,4 0,57 

2 30-37 54,8 2,74 2 16-32 23,3 1,16 

3 38-42 38,7 1,93 3 33-42 38,1 1,40 

4 43-48 25,1 1,25 4 43-57 58 2,9 

5 49-54 49,5 2,47 - Precipitado 451,6 22,58 

 

O processamento cromatográfico revela que o método de separação de flavonoides por 

cromatografia contracorrente não apresentou alto rendimento como esperado. Porém, mostra 

ser seletivo para a separação dos compostos majoritários deste tipo presentes na fração acetato 

de etila. O processamento anterior está de acordo com o trabalho de Nogueira et al. (2015), no 

qual foram obtidas subfrações com mais do 90% de concentração de quercitrina e afzelina.  

A cromatografia contracorrente para a separação de polifenóis é uma técnica altamente 

apreciada, devido às vantagens em superar os problemas que se apresentam com outro tipo de 

modalidades, como a adsorção na sílica gel (por sua alta polaridade), e complicações na analise 

como assimetria nos picos em CLAE usando fase estacionária reversa (Berthod et al. 2009). 

O emprego da HSCCC na separação destes compostos amostra-se vantajoso em 

comparação com as técnicas de coluna cromatográfica clássicas, pois além de evitar os 

problemas mencionados é um procedimento que consegue separar compostos de tamanhos 

moleculares similares com alta pureza, tem grande capacidade de carga, e resulta mais 

econômico por utilizar menor quantidade de solvente (Hostettmann et al. 1984; Berthod et al. 

2009; Sun et al. 2016). Além disso é importante considerar que o grau do solvente usado pode 

ser analítico, o que faz dele uma opção muito mais econômica e ecológica, considerando que 

pode ser recuperado uma vez que a eluição cromatográfica é feita. 

Após purificação das subfrações por CLAE-PREP, foram isolados os flavonoides que 

correspondiam aos compostos quercitrina (38,8 mg) a partir das subfrações 2, 3 e 4 do HSCCC1 

além da subfração 4 e do precipitado do HSCCC2; por sua parte a afzelina (40,5 mg) foi isolada 

das subfrações 5 do HSCCC1 e precipitado do HSCCC2 (Figura 8). A porcentagem da área sob 
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a curva referente às bandas cromatográficas dos compostos isolados, e os espectros no 

ultravioleta foram os parâmetros utilizados para estimar a porcentagem de pureza destes. 

 

Figura 7 - Perfis cromatográficos obtidos por CLAE-DAD das subfrações com presença 

dos flavonoides quercitrina e afzelina, obtidas da: A) CCC 1, B) CCC 2. Fase estacionária: 

coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 μm). Fase móvel: (A) água e (B) acetonitrila. 

Eluição em gradiente: 20-75% de B em 5 min., 25-28% de B em 13 min., incrementando-se de 

28-60% em 17 min., voltando de 60-20% de B até 21 min. mantendo-se nesta proporção até 23 

min. Vazão: 1 mL/min. Comprimento de onda: 254 nm.  
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Figura 8 - Perfil cromatográfico obtido por CLAE-DAD dos flavonoides A) quercitrina e 

B) afzelina. Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 μm). Fase móvel: 

(A) água e (B) acetonitrila. Eluição em gradiente: 20-75% de B em 5 min., 25-28% de B em 13 

min., incrementando-se de 28-60% em 17 min., voltando de 60-20% de B até 21 min. 

mantendo-se nesta proporção até 23 min. Vazão: 1 mL/min. Comprimento de onda: 254 nm. 
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Fonte: produção do autor. 
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4.1.3 Cromatografia de exclusão em gel da fração n-butanólica: isolamento de 

compostos galoilquínicos. 

A cromatografia de exclusão em gel se diferencia de outras técnicas pela constituição 

da coluna por moléculas com poros de tamanho determinado, que permitem a exclusão estérica 

seletiva e dinâmica das partículas do soluto entre duas fases liquidas (Rothschild 2006). 

Sephadex LH-20 é um derivado hidroxipropil da dextrana (polissacarídeo com unidades 

de glicose), com ligações cruzadas que pode ser usado com solventes orgânicos polares ou 

misturas aquosas contendo estes (Rothschild 2006). Devido a sua característica dual lipofílica 

(por sua hidroxipropilação) e hidrofílica (dada pelas unidades sacarídicas), este gel apresenta 

seletividade e reprodutibilidade altas, até o ponto de ter sido usado para separar moléculas com 

propriedades similares e massas moleculares idênticas  (Křenek et al. 2014; Motta 2014).  

Dependendo da polaridade do solvente de eluição, a esfera polimérica pode sofrer 

expansão ou contração tridimensional, alterando o tamanho dos poros. Em solventes polares as 

esferas expandirão estreitando os canais, por outro lado em solventes apolares ocorre contração 

tridimensional e assim, o alargamento dos mesmos (Motta 2014). Por estas características do 

gel, e considerando a alta polaridade dos derivados galoilquínicos que em outro tipo de fases 

estacionárias como sílica gel podem ser adsorvidos de maneira irreversível, o uso de Sephadex 

LH-20 foi selecionada para a separação.  

Do fracionamento foram coletados 325 volumes, que após análise por CCD foram 

reunidos em 22 subfrações resultantes. Os rendimentos calculados estão na Tabela 4 e os perfis 

obtidos por CLAE-DAD nas Figuras 9-12. As subfrações 1, 17 e 22 não apresentaram absorção 

no comprimento de onda de 280 nm. Por meio da análise dos perfis cromatográficos, verificou-

se que o sistema de eluição no modo gradiente foi satisfatório, uma vez que as subfrações em 

geral apresentam perfil cromatográfico simples comparado com o perfil da fração total.  

Foi observado que compostos com tempos de retenção próximos foram eluídos em 

subfrações diferentes. Por exemplo, os compostos que eluem nos primeiros 10 min foram 

prevalentes nas subfrações 2 e 3 com tempos de retenção muito próximos, enquanto, aqueles 

com tempos de retenção entre 14 e 25 min foram majoritários nas subfrações 4-12, sendo que 

ainda nas subfrações 5, 6, 7, 8, e 9, alguns compostos que eluíram antes de 10 min estão 

presentes nos perfis cromatográficos. A partir da subfração 13, observam-se nos cromatogramas 

picos de compostos com tempos de retenção entre os 23 e os 45 min. 
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Tabela 4 - Rendimento das subfrações obtidas a partir da fração em n-butanol (4,5 g) por 

cromatografia de exclusão em gel de Sephadex LH-20. 

No 

Subfração 

Volumes 

reunidos 

Peso 

(mg) 

Rendimento 

(%) 

No 

Subfração 

Volumes 

reunidos 

Peso 

(mg) 

Rendimento 

(%) 

1 1-35 1420,4 31,56 12 151-164 66,1 1,47 

2 36-43 196,5 4,37 13 165-185 143,3 3,18 

3 44-70 435,7 9,68 14 186-189 27,3 0,61 

4 71-79 59,9 1,33 15 190-220 424,4 9,43 

5 80-89 179,2 3,98 16 221-230 80,6 1,79 

6 90-105 292,1 6,49 17 231-265 195,6 4,35 

7 106-109 48,6 1,08 18 266-274 61,6 1,37 

8 110-116 157,6 3,50 19 275-280 47,9 1,06 

9 117-129 38,6 0,86 20 281-284 22 0,49 

10 130-145 152,1 3,38 21 285-300 159,8 3,55 

11 146-150 27,2 0,60 22 302-325 334 7,42 

 

Figura 9 - Perfis obtidos por CLAE-DAD das subfrações 2-5 obtidas por cromatografia 

de filtração em gel de Sephadex LH-20 a partir da fração n-butanólica. Fase estacionária: 

coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 µm). Fase móvel: (A) ácido fórmico-água 0,1:99,9 

e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% de B até 65 min., de 

90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 mL/min. 

Comprimento de onda: 280 nm. 
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Fonte: produção do autor. 
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Figura 10 - Perfis obtidos por CLAE-DAD das subfrações 6-11 obtidas por cromatografia 

de exclusão em gel de Sephadex LH-20 a partir da fração n-butanólica. Fase estacionária: 

coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 µm). Fase móvel: (A) ácido fórmico-água 0,1:99,9 

e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% de B até 65 min., de 

90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 mL/min. 

Comprimento de onda: 280 nm. 
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Fonte: produção do autor. 
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Figura 11 - Perfis obtidos por CLAE-DAD das subfrações 12-18 obtidas por 

cromatografia de exclusão em gel de Sephadex LH-20 a partir da fração n-butanólica. 

Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 µm). Fase móvel: (A) ácido 

fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% 

de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 

mL/min. Comprimento de onda: 280 nm. 
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Fonte: produção do autor. 
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Figura 12 - Perfis obtidos por CLAE-DAD das subfrações 19-21 obtidas por 

cromatografia de exclusão em gel de Sephadex LH-20 a partir da fração n-butanólica. 

Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 µm). Fase móvel: (A) ácido 

fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% 

de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 

mL/min. Comprimento de onda: 280 nm. 
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Fonte: produção do autor. 

 

As subfrações foram submetidas à CLAE semipreparativa para o isolamento dos 

compostos alvo como já foi descrito na seção dos métodos, utilizando diferentes tempos de 

eluição em gradiente dependendo do comportamento da fração, mas mantendo como fase móvel 

MeOH e H2O acidificada (Tabela 5). Os compostos isolados foram analisados por CLAE 

analítica, para reunir aqueles compostos iguais que estavam presentes em mais de uma 

subfração.   

A quantidade total obtida de cada composto e as subfrações a partir das quais os mesmos 

foram isolados encontram-se na Tabela 6, considerando que só foram incluídos os compostos 

isolados dos quais se obtiveram quantidades e pureza suficientes para realizar a identificação. 

Os compostos foram identificados pela sigla AGQ de ácido galoilquínico, seguida pelo número 

correspondente à ordem do isolamento e identificação. 
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Tabela 5 - Métodos cromatográficos empregados para o isolamento dos derivados 

galoilquínicos a partir das subfrações obtidas por cromatografia de exclusão em gel. 

Subfração Método cromatográfico Subfração Método cromatográfico 

Sf. 5 (80-89) 
20-47% de B - 17 min.;  

47-100% de B - 19 min.; 

100-20% de B - 23 min.; 

20% de B até 25 min. 

Sf. 10 (130-145) 

 
30-40,3% de B - 13 min.;  

40,3-80% de B - 15 min.;  

80% de B - 16 min.;  

80-30% de B - 19 min.;  

30% de B até 20 min. 

Sf. 6 (90-105) 

Sf. 7 (106-109) 
25-55% de B -17 min.;  

55-80% de B - 18 min.;  

80% de B - 18,5 min.;  

80-25% de B - 21 min.;  

25% de B até 23 min. 

Sf. 12 (151-164) 30-38,5% de B - 10 min.;  

38,5-80% de B - 12 min.;  

80% de B - 13 min.;  

80-30% de B - 18 min.;  

30% de B até 19 min. 

Sf. 8 (110-116) 27-50% de B - 20 min.;  

50-80% de B - 22 min.;  

80% de B - 23 min.;  

80-27% de B - 26 min.;  

27% de B até 27 min. 

Sf. 13 (165-185) 

Sf. 14 (186-189) 

Sf. 18 (266-274) 

Sf. 19 (275-280) 

Sf. 20 (281-284) 

40-70% de B - 13 min.;  

70-80% de B - 14 min.;  

80% de B - 15 min.; 

80-40% de B - 16 min.;  

40% de B até 18 min. 

Sf. 9 (117-129) 

Sf. 11 (146-150) 

27-47,6% de B - 18 min.;  

47,6-80% de B - 19 min.;  

80% de B - 20 min.;  

80-27% de B - 23 min.;  

27% de B até 25 min. 

  

 

Os perfis cromatográficos mostrando os tempos de retenção, assim como os espectros 

de absorção no UV dos isolados encontram-se nas figuras 13-17. A porcentagem da área sob a 

curva referente às bandas cromatográficas dos compostos isolados, os espectros de varredura 

no ultravioleta (210 a 400 nm), foram os parâmetros para estimar a pureza cos compostos. 

 

Tabela 6 - Procedência e quantidade obtida dos derivados galoilquínicos. 

Compostos Subfração de procedência Massa (mg) 

AGQ1 5 e 6 56,6 

AGQ2 5 72,3 

AGQ3 6 e 7 42,6 

AGQ4 6, 8 e 9 64,3 

AGQ5 7, 8 e 9 22 

AGQ6 9, 10, 11 e 12 22,4 

AGQ7 10 19,6 

AGQ8 10 16,6 

AGQ9 13 e 14 48,9 

AGQ10 18, 19 e 20 13,1 
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Figura 13 -  Perfis cromatográficos obtidos por CLAE-DAD dos compostos AGQ1 e 

AGQ2 isolados por cromatografia de exclusão em gel de Sephadex LH-20 a partir da 

fração n-butanólica. Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 µm). Fase 

móvel: (A) ácido fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de B em 

45 min., 50-90% de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 

15% de B. Vazão: 1 mL/min. Comprimento de onda: 280 nm. 
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Fonte: produção do autor. 
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Figura 14 - Perfis cromatográficos obtidos por CLAE-DAD dos compostos AGQ3 e AGQ4 

isolados por cromatografia de exclusão em gel de Sephadex LH-20 a partir da fração n-

butanólica. Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 µm). Fase móvel: 

(A) ácido fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 

50-90% de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. 

Vazão: 1 mL/min. Comprimento de onda: 280 nm. 
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Fonte: produção do autor. 
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Figura 15 - Perfis obtidos por CLAE-DAD dos compostos AGQ5 e AGQ6 isolados por 

cromatografia de exclusão em gel de Sephadex LH-20 a partir da fração n-butanólica. 

Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 µm). Fase móvel: (A) ácido 

fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% 

de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 

mL/min. Comprimento de onda: 280 nm. 
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Fonte: produção do autor. 
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Figura 16 - Perfis obtidos por CLAE-DAD dos compostos AGQ7 e AGQ8 isolados por 

cromatografia de exclusão em gel de Sephadex LH-20 a partir da fração n-butanólica. 

Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 µm). Fase móvel: (A) ácido 

fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% 

de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 

mL/min. Comprimento de onda: 280 nm. 
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Fonte: produção do autor. 
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Figura 17 - Perfis obtidos por CLAE-DAD dos compostos AGQ9 e AGQ10 obtidos por 

cromatografia de exclusão em gel de Sephadex LH-20 a partir da fração n-butanólica. 

Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 × 4,60 mm, 4 µm). Fase móvel: (A) ácido 

fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% 

de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 

mL/min. Comprimento de onda: 280 nm. 
 

AGQ9 

 

 

AGQ10 

 

 
Fonte: produção do autor. 
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4.1.4 Determinação das estruturas químicas dos flavonoides isolados por HSCCC. 

4.1.4.1 Composto HSCCC1: Quercitrina. 

Por meio da análise dos dados obtidos nos espectros de RMN (Apêndices 4-6) e da 

comparação com dados da literatura (Tabela 7) foi confirmado que o composto isolado com 

tempo de retenção de 8,9 min no método desenvolvido para a análise dos flavonoides, 

corresponde à quercitrina (quercetina-3-O-α-L-raminopiranosídeo), Figura 18. 

 

Figura 18 - Estrutura química da quercitrina. 

  

Fonte: produção do autor. 

 

O espectro de massas (Apêndice 4), apresentou um íon molecular M-H com valor de 

447,1 m/z, sugerindo um peso molecular de 448 g/mol para a molécula, que corresponde à 

fórmula molecular C21H20O11. No espectro de RMN 1H (Apêndice 4), pode-se observar a 

presença de sinais relativos a hidrogênios aromáticos com deslocamentos químicos (δ) 6,20 (d; 

J = 1,8; 1 H) e 6,39 (d; J = 1,8; 1 H), correspondentes aos hidrogênios aromáticos (H-6 e H-8) 

do anel A, o acoplamento reflete o acoplamento meta entre eles. Os sinais δ 6,86 (H-5’: d; J = 

8,3 Hz; 1H), δ 7,25 (H-6’: dd; J = 1,9 e 8,3 Hz; 1H) e δ 7,29 (H-2’: d; 1,9 Hz; 1H) pertencem 

aos hidrogênios orto e meta do anel B. 

Deslocamentos similares têm sido encontrados na quercetina, flavonol não glicosilado 

precursor da quercitrina, com δ 6,91 (1H, d, J = 8,3 Hz, H-5’), 7,29 (1H, dd, J = 2,2, 8,3 Hz, H-

6’), 7,30 (1H, d, J = 2,2 Hz, H-2’) (Suárez et al. 2013). Os sinais de hidrogênio no anel B junto 

com os do espectro de 13C confirmam a substituição hidroxílica em C-3’ (δ 145,2) e C-4’ (δ 

148,4) (Apêndice 5).  

Uma substituição no anel C do composto foi observada na posição C-3 que apresentou 

um deslocamento químico δ 134,2 no espectro de RMN de 13C. A presença do ramnose foi 

confirmada com o sinal de δ 5,25 (H-1”), que neste caso se apresentou como um singleto largo. 
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A análise do mapa de contornos HMBC mostrou correlação entre o hidrogênio 1’’ e o C-3, 

confirmando a substituição.  

 

Tabela 7 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para quercitrina em DMSO-d6, comparados com a literatura. 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

2 - - 157,4 159,4  C-2’; C-6’ 

3 - - 134,2 136,4  C-1’’ 

4 - - 177,7 179,8  - 

5   161,3 163,4 C-6 

6 
6,20 (d; J = 1,8 Hz; 

1H) 

6,20 (d; J = 2,1 Hz; 1-

H) 
  98,7 100,0  - 

7   164,2 166,0  C-6; C-8 

8 
6,39 (d; J = 1,8 Hz; 

1H) 

6,37 (d; J = 2,1 Hz; 1-

H) 
  93,6 94,9 C-6 

9 - - 157,3 158,7 C-8 

10 - - 104,1 106,0  C-8 

1’   120,7 123,1  - 

2’ 
7,29 (d; J = 1,9 Hz; 

1H) 

7,34 (d; J = 2,1 Hz; 1-

H) 
115,6 117,1  - 

3’ - - 145,2 146,5  C-2’; C-5’ 

4’ - - 148,4 150,0  C-5’ 

5’ 
6,86 (d; J = 8,3 Hz; 

1H) 

6,91 (d; J = 8,3 Hz; 1-

H) 

 

115,4 116,5  C-6’ 

6’ 
7,25 (dd; J = 1,9; 8,3 

Hz; 1H) 

7,31 (dd; J = 2,1; 8,3 

Hz; 1-H)  

 

121,1 123,0  C-2’; C-5’ 

1’’ 
5,25 (sl; J = 1,6 Hz; 

1H) 

5,35 (d; J = 1,5 Hz; 1-

H) 

 

101,8 103,7  - 

2’’ 3,97 (sl; 1H) 
4,23 (dd; J = 1,5; 3,4 

Hz; 1-H)  
  70,6 72,0  C-1’’ 

3’’ 3,5 (dl; J = 8,3 Hz; 1H) 
4,76 (dd; J = 3,4; 9,4 

Hz; 1-H)  
  70,3 72,2  C4’’ 

4’’ 3,15 (m; Hz; 1H) 
3,35 (dd; J = 3,4; 9,4 

Hz; 1-H)  
  71,2 72,2  C-5’’; C-6’’ 

5’’ 3,21 (m; 1H) 
3,43 (dq; J = 6,1; 9,4 

Hz; 1-H)  
  70,5 73,4  C-6’’ 

6’’ 0,81 (d; J = 6 Hz; 3H) 
0,94 (d; J = 6,1 Hz; 3-

H) 
  17,5 17,8 C-4’’ 

OH (C-3’) 9,37 (s, 1H) - - - - 

OH (C-4’) 9,74 (s, 1H) - - - - 

OH (C-2’’) 4,74 (s, 1H) - - - - 

OH (C-3’’) 4,97 (s, 1H) - - - - 

OH (C-4’’) 4,63 (s, 1H) - - - - 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1H (400 MHz; CD3OD) e RMN de 13C (100 MHz; 

CD3OD) (Vechia et al. 2016). 
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Pelos dados experimentais e a sua comparação com a literatura foi confirmado que o 

açúcar corresponde à ramnose pela presença do grupo metílico com δ 0,81 (C-6”). A 

configuração da ligação heterosídica neste caso, é do tipo α e o açúcar ocorre na forma 

piranosídica. 

 

4.1.4.2 Composto HSCCC2: Afzelina. 

O segundo composto isolado através desta metodologia apresentou um íon molecular 

com valor de 431,1 (m/z) em modo negativo (Apêndice 7). A afzelina apresenta um peso 

molecular de 432,11 g/mol com fórmula molecular C21H20O10, assim o espectro de massas foi 

indicativo de que o composto se tratava desta substância (canferol-3-O-α-L-ramnopiranosídeo) 

(Figura 19). Sua identidade foi confirmada por meio da análise dos dados obtidos nos espectros 

de RMN (Apêndices 7-9) e da comparação com dados da literatura (Tabela 8). 

 

Figura 19 - Estrutura química da afzelina. 

 
Fonte: produção do autor.  

 

Substituições hidroxílicas no anel A foram determinadas pela presença dos sinais em δ 

6,21 (d; J = 2,0 Hz; 1H) e δ 6,41 (d; J = 2 Hz; 1H) relativas aos hidrogênios C-6 e C-8, que 

acoplam em posições meta como pode ser visto pela constante J (Tabela 8). A estrutura química 

da afzelina é caracterizada por não conter o grupamento -OH ligado ao C-3’ do anel B, sendo 

que a monosubtituição para presente na posição 4’ confere simetria aos hidrogênios das 

posições C-2’ – C-4’ e C-3’ – C-5’, evidente pela presença de dois dupletos com δ de 6,91 (d; 

8,7 Hz) e 7,75 (d; 8,7 Hz), integrando cada um, para dois hidrogênios. Considerando o efeito 

protetor da hidroxila à posição orto, o sinal de deslocamento químico δ 6,91 é atribuído aos 

hidrogênios simétricos das posições 3’ e 5’, enquanto que o sinal em δ 7,75 é atribuído aos 

hidrogênios simétricos das posições 2’ e 6’.   
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Tabela 8 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para afzelina em DMSO d6, comparados com a literatura. 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

2 - - 156,9 158,6 - 

3 - - 134,2 136,1 C-1’’ 

4 - - 177,7 179,35 - 

5 - - 161,2 163,2 C-6 

6 
6,21 (d; J = 2,0 Hz; 

1H) 

6,19 (d; J = 2,4 Hz; 

1H) 
98,7 100,6 C-7 

7 - - 164,2 166,6 C-6; C-8 

8 
6,41 (d; J = 2,0 Hz; 

1H) 

6,36 (d; J = 2,2 Hz; 

1H) 
93,7 94,9 C-6 

9 - - 159,9 159,2 - 

10 - - 104,1 105,7 C-6; C-8 

1’ - - 122,9 122,6 C-2’ 

2’ e 6’ 
7,75 (d; J = 8,7 Hz; 

1H) 

7,76 (d; J = 8,7 Hz; 

2H) 
130,5 131,9 C-3’ 

3’ e 5’ 
6,91 (d; J = 8,7 Hz; 

1H) 

6,93 (d; J = 8,8 Hz; 

2H) 
115,3 116,5 - 

4’ - - 157,2 161,6 C-3’ 

1’’ 
5,28 (dl; J = 1,1 Hz; 

1H) 
5,36 (d; J = 2,2 Hz 1H) 101,7 103,5 - 

2’’ 
3,98 (dl; J = 1,2 Hz; 

1H) 

4,21 (dd, J = 1,7; 3,42 

Hz 1H) 
70,0 72,09 C-1’’ 

3’’ 
3,46 (dd; J = 9,1; 3,1 

1H) 
3,71 (m, 1H) 70,3 72,04 C-2’’ 

4’’ 3,06 (m; 1H) 3,60 (m, 1H) 70,6 73,1 C-3’’; C-6’’ 

5’’ 3,13 (m; 1H) 3,47 (m, 1H) 71,1 71,9 C-4’’; C-6’’ 

6’’ 0,79 (d; J = 6 Hz; 3H) 
0,91 (d; J = 5,6 Hz; 

3H) 
17,4 17,6 C-5’’ 

OH (C-2’’) 4.75 (s, 1H) - - - - 

OH (C-3’’) 3,46 (s, 1H) - - - - 

OH (C-4’’) 4.98 (s, 1H) - - - - 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1H (400 MHz; CD3OD) e RMN de 13C (100 MHz; 

CD3OD) (Lee et al. 2014). 

 

O deslocamento químico acentuado em C-2 (156,4) confirmou O-hidroxilação em C-3; 

no espectro de HMBC o C-3 (134,2) se encontra correlacionado com o hidrogênio em δ 5,28 

do carbono 1’’. Do mesmo modo, os sinais com deslocamento químico na região de 3 no 

espectro de RMN 1H e os carbonos por volta dos 70 ppm detectados no espectro de 13C, 

permitiram identificar a unidade de açúcar, confirmada como ramnose pela presença de um 

grupamento metílico em δ 0,79 (d, 6 Hz; 3H), com um deslocamento do carbono C-6’’ de 17,4 

 

4.1.5 Determinação das estruturas químicas dos derivados galoilquínicos isolados. 

Os derivados galoliquínicos isolados a partir do fracionamento por exclusão em gel, são 

compostos caracterizados pela presença de um núcleo de ácido quínico com grupamentos 
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hidroxílicos nas posições C-1, C-3, C-4 e C-5, que podem ser esterificados por uma ou mais 

unidades galoil. Esta estrutura confere uma absorção em UV com λmax de 220 e 275 nm típica 

em compostos desta classe (Nogueira et al. 2015). Na espécie C. langsdorffii de maneira 

particular, as unidades galoil podem-se apresentar metiladas na posição 3. 

Diversidade de derivados galoilquínicos podem ser encontrados, todos eles com grande 

similaridade estrutural. Porém, os compostos galoilquínicos presentes na C. langsdorffii, têm 

sido discutidos por primeira vez nos trabalhos de Nogueira et al. (2015) e Motta et al. (2017), 

autores que apesar da dificuldade na elucidação estrutural pela grande similaridade entre eles, 

conseguiram apresentar dados completos de 16 compostos isolados desta espécie. 

A seguir, são apresentadas as estruturas químicas dos compostos isolados. Os 

deslocamentos químicos dos hidrogênios e carbonos mostrados nas Tabelas 8-17 foram 

atribuídos em comparação com os dados da literatura, cujas tabelas também apresentam as 

correlações observadas nos mapas de contornos de HMBC. Os espectros de RMN de 1H, 13C e 

DEPT-135, bem como os mapas de contorno de HSQC e HMBC dos derivados galoilquínicos 

isolados encontram-se nos Apêndices 10-39. 

O ácido quínico (Figura 1) com presença de um carbono não hidrogenado (C-1), dois 

carbonos metilênicos similares (C-2 e C-6), três carbonos oximetínicos (C-3, C-4 e C-5) e um 

carbono carboxílico desblindado (C-7) foi observado na maioria de espectros de RMN de 13C. 

Nos casos dos denominados AGQ1, AGQ3, AGQ5, AGQ9 e AGQ10, o carbono C-7 não foi 

observado no espectro de 13C. Porém, com o deslocamento do C-1, correlações observadas entre 

os hidrogênios dos C-2 e C-6 no mapa de contornos do HMBC e a determinação da massa 

molecular dos compostos, foi possível determinar que estas estruturas correspondiam aos 

compostos encontrados na literatura.   

A configuração relativa dos carbonos ligados a hidrogênios metilênicos e metínicos do 

ácido quínico foi determinada de acordo com a multiplicidade e constantes de acoplamento 

obtidas pelo espectro de RMN de 1H e de DEPT. No AGQ1, AGQ3, AGQ9 e AGQ10 

apresentou-se a particularidade de não aparecer um ou os dois carbonos metilênicos no DEPT, 

porém o mapa de contornos HSQC observou-se correlação de hidrogênios nos carbonos 

faltantes no DEPT.  

A presença de unidades de ácido gálico foi determinada pelos sinais dos carbonos com 

deslocamentos químicos entre 100 e 170 ppm, bem como pelos sinais de hidrogênios com 

acoplamento meta das posições 2’ e 6’ (ou 2’’ e 6’’) no caso dos compostos com a metoxilação 

na posição 3 (3’, 3’’ ou 3’’) das unidades galoil presentes (todos os isolados com exceção do 

AGQ6). Os grupos metílicos nas unidades galoil, quando presentes, foram confirmados pela 



45 

 

presença de simpletos no espectro de RMN de 1H com deslocamento aproximado de 3,5 ppm, 

bem como pelas correlações no mapa de contornos de HMBC entre os hidrogênios e o C-3 da 

unidade galoil à qual o mesmo estivesse diretamente ligado.  

A comparação com a literatura e as correlações observadas no mapa de contornos de 

HMBC entre os hidrogênios metínicos do ácido quínico e os carbonos carbonílicos das unidades 

de ácido gálico permitiram determinar a posição e o grau da substituição. 

 

4.1.5.1 AGQ1:  Ácido 3’’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico; C22H22O14; 510 g/mol. 

 

 
 

Tabela 9 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ1 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Continua) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 75,3 75,2 C-2; C-6 

2 

2,19 (m; 1Hax) 

2,41 (dd; J = 3,3; 15,0 

Hz; 1Heq) 

2,20 (dd; J = 6,8; 15,0 

Hz; 1Hax) 

2,42 (dd; J = 3,1; 15,0 

Hz; 1Heq) 

37,2 37,1 - 

3 
5,72 (q; J = 3,5 Hz; 

1Heq)  

5,73 (ddd; J = 3,1; 3,3; 

6,8 Hz; 1Heq)  
70,4 70,4 C-2; C-4 

4 
5,14 (dd; J = 3,4; 9,1 

Hz; 1Hax) 

5,15 (dd; J = 3,3; 9,3 

Hz; 1Hax) 
76,9 76,7 - 

5 
4,50 (td; J = 4,2; 9,9 

Hz; 1Hax) 

4,52 (ddd; J = 4,2; 9,3; 

9,7 Hz; 1Hax) 
66,0 65,9 C-4; C-6 

6 

2,11 (dd; J = 10,6; 13,3 

Hz; 1Hax) 

2,27 (d; J = 12,5 Hz; 

1Heq) 

2,12 (dd; J = 9,7; 11,1 

Hz; 1Hax) 

2,29 (dd; J = 4,2; 11,1 

Hz; 1Heq) 

42,2 42,1 - 

–COOH (7) - - - 178,1 - 

Ácido gálico      

1’ - - 121,7 121,6 C-2’; C-6’ 

2’ e 6’ 7,12 (s; 2H) 7,14 (s; 2H) 110,4 110,4 C-6’ 
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Tabela 9 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ1 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Conclusão) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J 

(Hz); integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J 

(Hz); integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

3’ e 5’ - - 146,5 146,0 C-2’ 

4’ - - 139,8 139,8 C-2’ 

–COO– (7’) - - 167,7 167,7 C-3; C-2’ 

1’’ - - 121,7 121,3 C-2’’ 

2’’ 6,98 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 6,97 (d; J = 1,5 Hz; 1H) 106,1 106,1 C-6’’ 

3’’ - - 148,8 148,8 C-2’’ 

4’’ - - 140,5 140,4 C-2’’ 

5’’ - - 146,1 146,4 C-6’’ 

6’’ 7,15 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 7,15 (d; J = 1,5 Hz; 1H) 112,0 112,0 C-2’’ 

–COO– (7’’) - - 167,6 167.6 C-4; C-6’’ 

–CH3 (8’’) 3,53 (s; 3H) 3,52 (s; 3H) 56,2 56,1 - 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1 H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 13C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 

 

 

4.1.5.2 AGQ2. Ácido 3’,3’’-di-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico; C23H24O14; 524 g/mol. 

 

 
 

Tabela 10 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ2 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Continua) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 75,2 75,2 
C-2; C-6; 

C-6 

2 

2,19 (ddd; J = 2,4; 4,1; 

14,9 Hz; 1Hax) 

2,43 (dd; J = 3,7; 14,9 

1Heq) 

2,18 (dd; J = 7,4; 14,8 

Hz; 1Hax) 

2,43 (dd; J = 3,7; 14,8 

Hz; 1Heq) 

37,1 37,1 - 

3 
5,75 (q; J = 3,7 Hz; 

1Heq)  

5,77 (ddd; J = 3,0; 3,7; 

7,4 Hz; 1Heq)  
70,4 70,4 - 

4 
5,15 (dd; J = 3,4; 9,5; 

9,8 Hz; 1Hax) 

5,16 (dd; J = 3,0; 8,9 

Hz; 1Hax) 
76,8 76,7 C-3; C-6 
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Tabela 10 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ2 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Conclusão) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

5 
 4,48 (ddd; J = 4,3; 9,7; 

9,8 Hz; 1Hax) 

4,48 (ddd; J = 4,2; 8,9; 

9,5 Hz; 1Hax) 
66,0 66,0 C3 

6 

2,14 (dd; J = 10,3; 13,5 

Hz; 1Hax) 

2,27 (m; 1Heq) 

2,14 (dd; J = 9,5; 12,3 

Hz; 1Hax) 

2,28 (dd; J = 4,2; 12,3 

Hz; 1Heq) 

42.0 42,0 - 

–COOH (7) - - 178,1 178,2 C-2 

Ácido gálico      

1’ - - 121,7 121,6 C-2’ 

2’ 7,21 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 7,22 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 106,5 106,4 C-6’ 

3’ - - 149,0 149,0 C-8’ 

4’ - - 140,6 140,6 C-2’ 

5’ - - 146,3 146,2 C-6’ 

6’ 7,24 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 7,24 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 112,2 112,1 C-2’ 

–COO– (7’) - - 167,5 167,4 
C-3; C-2’; 

C-6’ 

–CH3 (8’) 3,81 (s; 3H) 3,83 (s; 3H) 56,6 56,5 - 

1’’ - - 121,4 121,3 C-2’ 

2’’ 6,99 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 6,83 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 106,3 106,1 C-6’ 

3’’ - - 148,9 148,8 C-2’; C8’ 

4’’ - - 140,6 140,5 
C-2’; C-6’-

C8’ 

5’’ - - 146,2 146,1 C-6’ 

6’’ 
 7,15 (d; J = 1,9 Hz; 

1H) 
6,99 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 112,2 112,0 C-2’ 

–COO– (7’’) - - 167,6 167,5 
C-1’; C-6’; 

C-4 

–CH3 (8’’)  3,56 (s; 3H) 3,56 (s; 3H) 56,3 56,2 - 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1 H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 13C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 

 

 

4.1.5.3 AGQ3: Ácido 3’,3’’-di-O-metil-3,5-di-O-galoilquínico; C23H24O14; 524 g/mol. 
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Tabela 11 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ3 em CD3OD, comparados com a literatura. 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 74,7 74,6 C-2; C-6 

2 

2,20 (m; 1Hax) 

2,39 (dd; J = 3,6; 13,7 

Hz 1Heq) 

2,35 (dd; J = 6,8; 13,8 

Hz; 1Hax) 

2,28 (dd; J = 3,0; 13,8 

Hz; 1Heq) 

37,5 37,3 - 

3 
5,52 (m; J = 3,5 Hz; 

1Heq)  

5,50 (ddd; J = 2,9; 3,0; 

6,8 Hz; 1Heq)  
72,5 72,5 C-2 

4 
4,08 (dd; J = 3,1; 7,1 

Hz; 1Hax) 

4,08 (dd; J = 3,0; 7,0 

Hz; 1Hax) 
70,5 70,3 C-6 

5 
5,59 (dt; J = 3,5; 7,2 

Hz; 1Hax) 

5,59 (ddd; J = 3,2; 7,0; 

7,8 Hz; 1Hax) 
72,8 72,6 C-6 

6 

2,25 (dd; J = 4,4; 14,9 

Hz; 1Hax) 

2,35 (m; 1Heq) 

2,23 (dd; J = 7,8; 13,6 

Hz; 1Hax) 

 2,40 (dd; J = 3,2; 13,6 

Hz; 1Heq) 

35,9 35,8 - 

–COOH (7) - - 177,4 177,2 C-2 

Ácido gálico      

1’ - - 121,5 121,3 - 

2’ 7,23 (d; J = 1,8 Hz; 1H)  7,21 (d; J = 1,5 Hz; 

1H) 106,4 106,3 - 

3’ - - 149,1 149,1 C-2’ 

4’ - - 140,7 140,6 - 

5’ - - 146,2 146,1 C-6’ 

6’ 7,21 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 7,20 (d; J = 1,5 Hz; 1H) 112,0 112,0 - 

–COO– (7’) - - 167,4 167,3 C-2’; C-6’ 

–CH3 (8’) 3,90 (s; 6H) 3,90 (s; 6H) 56,7 56,7 - 

1’’ - - 121,9 121,8 - 

2’’ 7,32 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 7,31 (d; J = 1,6 Hz; 1H) 106,6 106,4 - 

3’’ - - 149,0 149,0 
C-2’’; C-

8’’ 

4’’ - - 140,6 140,5 C-2’’ 

5’’ - - 146,1 146,1 C-6’’ 

6’’ 
 7,29 (d; J = 1,9 Hz; 

1H) 
7,28 (d; J = 1,6 Hz; 1H) 112,2 112,2 - 

–COO– (7’’) - - 167,9 167,8 
C-5; C-2’’; 

C-6’’ 

–CH3 (8’’)  3,92 (s; 3H) 3,90 (s; 3H) 56,7 56,6 - 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1 H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 13C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 
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4.1.5.4 AGQ4: Ácido 3’,3’’-di-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico; C23H24O14; 524 g/mol.  

 

 
 

Tabela 12 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ4 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Continua) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 76,2 76,2 C-2; C-6 

2 

2,15 (dd; J = 4,9; 14,1 

Hz 1Hax) 

2,35 (m; 1Heq) 

2,15 (dd; J = 5,4; 14,0 

Hz; 1Hax) 

2,36 (dd; J = 2,7; 14,0 

Hz; 1Heq) 

38,5 38,5 - 

3 4,47 (m; 1Heq)  
4,47 (ddd; J = 2,7; 3,1; 

5,4 Hz; 1Heq)  
69,4 69,3 C-2 

4 
5,24 (dd; J = 3,0; 8,9 

Hz; 1Hax) 

5,24 (dd; J = 3,1; 8,6 

Hz; 1Hax) 
76,3 76,0 C-2 

5 
 5,76 (dd; J = 8,7; 14,2 

Hz; 1Hax) 

 5,75 (ddd; J = 6,1; 8,2; 

8,6 Hz; 1Hax) 
69,5 69,4 C-6 

6  2,35 (m; 2H) 

2.30 (dd; J = 8,2; 14,5 

Hz; 1Hax) 

 2,40 (dd; J = 6,1; 14,5 

Hz; 1Heq) 

39,4 39,3 - 

–COOH (7) - - 177,0 176,8 C-2 

Ácido gálico      

1’ - -  121,1 C-6’ 

2’ 7,17 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 7,17 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 106,5 106,3 C-6’ 

3’ - -  149,0 C-2’; C-8’ 

4’ - -  140,7 C-6’ 

5’ - -  146,2 C-6’ 

6’ 
 7,20 (d; J = 1,9 Hz; 

1H) 
7,20 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 112,1 112,1 - 

–COO– (7’) - -  167,7 
C-4; C-2’; 

C-6’ 

–CH3 (8’ e 8’’) 3,81 (s; 6H) 3,81 (s; 6H) 56,6 56,5 - 

1’’ - -  121,1 C-6’’ 

2’’ 
 7,08 (d; J = 1,8 Hz; 

1H) 
7,08 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 106,3 106,1 C-6’’ 
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Tabela 12 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ4 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Conclusão) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

3’’ - -  149,0 
C-2’’; C-

8’’ 

4’’ - -  140,7 C-6’’ 

5’’ - -  146,2 C-6’’ 

6’’ 7,11 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 
 7,11 (d; J = 1,8 Hz; 

1H) 
111,9 119,9 - 

–COO– (7’’) - - 167,3 167,3 
C-5; C-2’’; 

C-6’’ 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 1C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 

 

 

4.1.5.5 AGQ5: Ácido 3’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico; C22H22O14; 510 g/mol. 

 

 
 

Tabela 13 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ5 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Continua) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 75,0 75,0 C-2 

2 

2,19 (m; 1Hax) 

2,42 (dd; J = 2,2; 13,9 

Hz; 1Heq) 

2,19 (dd; J = 5,3; 14,4 

Hz; 1Hax) 

2,44 (dd; J = 3,5; 14,4 

Hz; 1Heq) 

37,1 36,9 - 

3 5,74 (m; 1Heq)  
5,75 (ddd; J = 3,2; 3,5; 

5,3 Hz; 1Heq)  
70,3 70,2 C-2 

4 
5,16 (dd; J = 2,9; 7,9 

Hz; 1Hax) 

5,15 (dd; J = 3,2; 8,2 

Hz; 1Hax) 
75,9 76,0 - 

5 
4,39 (dd; J = 7,7; 12,2 

Hz; 1Hax) 

4,41 (ddd; J = 5,3; 7,5; 

8,2 Hz; 1Hax) 
66,5 66,2 C-4; C-6 

6 2,19 (m; 2H) 2,18 (m; 2H) 41,4 41,6 - 

–COOH (7) - - 178,2 178,0 C-1 
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Tabela 13 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ5 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Conclusão) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido gálico      

1’ - - 121,7 121,6 C-2’; C-6’ 

2’ 7,15 (d; J = 1,2 Hz; 1H) 7,16 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 106,5 106,3 C-6’ 

3’ - - 149,0 148,9 C-8’ 

4’ - - 140,6 140,5 C-2’; C-6’ 

5’ - - 146,1 146,1 C-6’ 

6’ 7,19 (d; J = 1,7 Hz; 1H) 7,19 (d; J = 1,8 Hz; 1H) 112,2 112,1 C-2’ 

–COO– (7’) - - 167,4 167,4 
C-5; C-2’; 

C-6’ 

–CH3 (8’) 3,76 (s; 3H) 3,77 (s; 3H) 56,5 56,4 - 

1’’ - - 121,5 121,3 
C-2’’; C-

6’’ 

2’’ e 6’’ 7,04 (s; 2H) 7,03 (s; 2H) 110,4 110,3 - 

3’’ e 5’’ - - 146,4 146,3 - 

4’’ - - 139,9 139,8 
C-2’’; C-

6’’ 

–COO– (7’’) - - 167,8 167,8 
C-4; C-2’’; 

C-6’’ 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 13C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 

 

 

4.1.5.6 AGQ6: Ácido 3,5-di-O-galoilquínico; C21H20O14; 496 g/mol. 
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Tabela 14 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ6 em CD3OD, comparados com a literatura. 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 74,7 74,6 C-2; C-6 

2 
 2,35 (m; 1H) 

 2,22 (m; 1H) 

 2,33 (dd; J = 7,1; 14,4 

Hz; 1Hax) 

 2,25 (dd; J = 3,3; 14,4 

Hz; 1Heq) 

37,6 37,4 - 

3 
5,47 (ddl; J = 6,7; 10,4 

Hz; 1Heq)  

 5,47 (ddd; J = 3,1; 3,3; 

7,1 Hz; 1Heq)  
72,5 72,5 C-2; C-4 

4 
4,05 (dd; J = 3,1; 7,3 

Hz; 1Hax) 

4,06 (dd; J = 3,1; 7,2 

Hz; 1Hax) 
70,7 70,4 C-6 

5 
5,53 (dt; J = 3,6; 7,2 

Hz; 1Hax) 

5,54 (ddd; J = 3,6; 7,2; 

7,6 Hz; 1Hax) 
72,8 72,6 C-6 

6 
2,35 (m; 1H) 

 2,22 (m; 1H) 

2,20 (dd; J = 7,6; 13,6; 

1 Hax) 

2,38 (dd; J = 3,6; 13,6 

Hz; 1Heq) 

36,0 35,8 C-2 

–COOH (7) - - 177,5 177,4 C-2 

Ácido gálico      

1’ - - 121,6 121,4 C-2’; C-6’ 

2’ e 6’  7,08 (s; 2H) 7,08 (s; 2H) 110,4 110,2 C-3’ 

3’ e 5’ - - 146,4 146,4 C-2’ 

4’ - - 139,9 139,9 C-2’ 

–COO– (7’) - - 167,6 167,5 C-3; C-2’ 

1’’ - - 122,0 121,8 C-2’’ 

2’’ e 6’’ 7,16 (s; 2H) 7,17 (s; 2H) 110,5 110,3 C-6’’ 

3’’ e 5’’ - - 146,4 146,3 - 

4’’ - - 139,7 139,7 C-2’’ 

–COO– (7’’) - - 168,1 168,0 C-2’’ 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 13C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 
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4.1.5.7 AGQ7: Ácido 3’-O-metil-3,5-di-O-galoilquínico; C22H22O14; 510,1 g/mol. 
 

 
 

Tabela 15 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ7 em CD3OD, comparados com a literatura. 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 76,1 76,0 C-2 

2 

2,14 (dd; J = 5,0; 14,2 

Hz; 1Hax) 

2,31 (d; J = 7,3 Hz; 

1Heq) 

2,14 (dd; J = 5,5; 14,2 

Hz; 1Hax) 

2,36 (dd; J = 3,1; 14,2 

Hz; 1Heq) 

38,5 38,4 - 

3 4,48 (m; 1Heq) 
4,49 (ddd; J = 2,9; 3,1; 

5,3 Hz; 1Heq) 
69,2 69,1 C-2 

4 
5,18 (dd; J = 3,0; 8,9 

Hz; 1Hax) 

5,18 (dd; J = 2,9; 8,9 

Hz; 1Hax) 
76,5 76,4 C-3 

5 
5,78 (dd; J = 7,1; 15,6 

Hz; 1Hax) 
5,78 (m; 1Hax) 69,0 69,0 C-4; C-6 

6 

2,31 (d; J = 7,3 Hz; 

1Heq) 

2,35 (dd; J = 2,9; 14,2 

Hz; 1Hax) 

2,29 – 2,33 (m; 2H) 39,4 39,3 - 

–COOH (7) - - 176,9 176,9 C-2; C-6 

Ácido gálico      

1’ - - 121,2 121,1 C-6’ 

2’ 7,16 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 7,16 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 106,5 106,3 C-6’ 

3’ - - 149,0 148,9 C-2’; C-8’ 

4’ - - 140,7 140,7 C-2’ 

5’ - - 146,1 146,1 C-6’ 

6’ 7,18 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 7,18 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 112,1 112,0 C-2’ 

–COO– (7’) - - 167,8 167,7 
C-4; C-2’; 

C-6’ 

–CH3 (8’) 3,80 (s; 3H) 3,80 (s; 3H) 56,6 56,5 - 

1’’ - - 121,2 121,1 C-2’’; C-6’’ 

2’’ e 6’’ 6,99 (s; 2H) 6,99 (s; 2H) 110,2 110,1 C-6’’ 

3’’ e 5’’ - - 146,4 146,4 C-2’’ 

4’’ - - 139,9 139,3 C-2’’ 

–COO– (7’’) - - 167,4 167,4 C-2’’; C-6’’ 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 13C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 
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4.1.5.8 AGQ8: Ácido 3’’-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico; C22H22O14; 510,1 g/mol. 

 

 
 

Tabela 16 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ8 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Continua) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 76,0 75,8 C-2; C-6 

2 

2,13 (dd; J = 5,9; 14 

Hz; 1Hax) 

2,33 (m; 1Heq) 

2,13 (dd; J = 5,7; 14,0 

Hz; 1Hax) 

2,30 (dd; J = 2,8; 14,0 

Hz; 1Heq) 

38,6 38,5 - 

3 
4,44 (dt; J = 3,2; 6,1 

Hz; 1Heq) 

4,44 (ddd; J = 2,8; 3,0; 

5,7 Hz; 1Heq) 
69,3 69,0 C-2 

4 
5,27 (dd; J = 3,0; 8,5 

Hz; 1Hax) 

5,27 (dd; J = 3,0; 7,8 

Hz; 1Hax) 
75,6 75,2 C-3 

5 
5,66 (dd; J = 7,9; 13,7 

Hz; 1Hax) 
5,66 (m; 1Hax) 69,7 69,7 C-4; C-6 

6 

2,37 (dd; J = 3,2; 14,1 

Hz; 1Hax) 

2,33 (m; 1Heq) 

 

2,30 – 2,40 (m; 2H) 39,2 38,9 - 

–COOH (7) - - 176,8 176,8 
C-2; C-4; C-

6 

Ácido gálico      

1’ - - 121,2 121,0 C-2’; C-6’ 

2’ e 6’ 7,09 (s; 2H) 7,09 (s; 2H) 110,4 110,3 - 

3’ e 5’ - - 146,4 146,4 C-2’ 

4’ - - 140,0 139,9 C-2’ 

–COO– (7’) - - 167,8 167,7 
C-4; C-2’; 

C-6’ 

1’’ - - 121,3 121,1 - 

2’’ 7,07 (d; J = 1,9 Hz; 1H) 7,07 (d; J = 1,8; 1H) 106,4 106,0 C-6’’ 

3’’ - - 149,1 149,0 C-2’’ 

4’’ - - 140,7 140,6 C-6’’ 

5’’ - - 146,2 146,1 - 

6’’ 7,09 (d; J = 1,9; 1H) 7,10 (d; J = 1,8; 1H) 112,0 111,8 C-2’’ 
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Tabela 16 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ8 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Conclusão) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

–COO– (7’’) - - 167,4 167,3 - 

–CH3 (8’’) 3,81 (s; 3H) 3,81 (s; 3H) 56,7 56,5 - 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 13C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 

 

 

4.1.5.9 AGQ9: Ácido 3’,3’’,3’’’-tri-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico; C31H30O18; 690,1 

g/mol. 

 
 

Tabela 17 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ9 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Continua) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 74,3 74,9 - 

2 
2,40 (m, 2H) 

 

2,28 (dd; J = 5,0; 14,5 

Hz; 1Hax) 

2,56 (dd; J = 3,4; 14,5 

Hz; 1Heq) 

36,2 36,8 - 

3 5,83 (sl; 1Heq) 
5,85 (dd; J = 3,2; 8,4 

Hz; 1Heq) 
71,2 70,4 - 

4 
5,50 (d; J = 7,2 Hz; 

1Hax) 

5,52 (dd; J = 3,2; 8,4 

Hz; 1Hax) 
74,3 73,3 - 

5 
5,95 (d; J = 2,8 Hz; 

1Hax) 
5,88 (m; 1Hax) 70,0 69,7 - 

6 2,40 (m; 2H) 2,42 (m; 2H) 39,9 38,8 - 

–COOH (7) - - - 177,3 - 
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Tabela 17 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ9 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Conclusão) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido gálico      

1’ - - 121,7 121,4 - 

2’ 7,31 (sl; 1H) 7,26 (sl; 1H) 106,8 106,4 - 

3’ - - 149,1 149,0 C-2’; C-8’ 

4’ - - 140,3 140,7 C-2’ 

5’ - - 146,3 146,3 - 

6’ 7,31 (sl; 1H) 7,27 (sl, 1H) 112,3 112,1 - 

–COO– (7’) - - 167,6 167,4 C-6’ 

–CH3 (8’) 3,56 (s; 3H) 3,83 (s; 3H) 56,7 56,5 - 

1’’ - - 121,0 120,7 C-2’’ 

2’’ 6,93 (sl; 1H) 6,95 (sl; 1H) 106,4 106,2 - 

3’’ - - 148,9 148,9 
C-2’’; C-

8’’ 

4’’ - - 140,7 140,7 C-2’’ 

5’’ - - 146,2 146,2 C-6’’ 

6’’ 7,08 (sl; 1H) 7,10 (sl; 1H) 112,1 112,0 - 

–COO– (7’’) - - 167,2 167,0 C-2’’ 

–CH3 (8’’) 3,54 (s; 3H) 3,58 (s; 3H) 56,3 56,2 - 

1’’’ - - 121,2 121,0 C-2’’’ 

2’’’ 7,08 (sl; 1H) 7,10 (sl; 1H) 106,5 106,1 - 

3’’’ - - 148,9 149,0 
C-2’’’; C-

8’’’ 

4’’’ - - 140,7 140,7 C-2’’’ 

5’’’ - - 146,2 146,2 C-6’’’ 

6’’’ 7,11 (sl; 1H) 7,12 (sl; 1H) 112,1 111,9 - 

–COO– (7’’’) - - 167,5 167,2 C-6’’’ 

–CH3 (8’’’) 3,81 (s; 3H) 3,84 (s; 3H) 56,7 56,6 - 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 13C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 
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4.1.5.10 AGQ10: Ácido 3’’-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico; C29H26O18; 662,1 

g/mol. 

 
 

Tabela 18 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ10 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Continua) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

Ácido quínico      

1 - - 74,6 74,8 C-2; C-6 

2 

2,24 (m; 1Hax) 

2,58 (dd; J = 3,6; 13,9 

Hz; 1Heq) 

2,28 (dd; J = 4,7; 14,7 

Hz; 1Hax) 

2,53 (dd; J = 3,7; 14,7 

Hz; 1Heq) 

36,7 36,8 - 

3 
5,81 (dt; J = 3,7; 7,3 

Hz; 1Heq) 

5,81 (ddd; J = 3,4; 3,7; 

4,7 Hz; 1Heq) 
70,3 70,2 C-2 

4 
5,46 (dd; J = 3,7; 7,3 

Hz; 1Hax) 

5,48 (dd; J = 3,4; 8,6 

Hz; 1Hax) 
72,3 73,5 C-2 

5 5,72 (m; 1Hax) 
5,89 (ddd; J = 6,4; 8,6; 

14,0 Hz; 1Hax) 
69,6 69,4 C-4; C-6 

6 

2,31 (dd; J = 3,0; 13,9 

Hz; 1Hax) 

2,50 (m; 1Heq) 

2,40 (m; 2H) 38,4 38,9 C-2 

–COOH (7) - - 177,5 177,4 C-2 

Ácido gálico      

1’ - - 121,1 121,4 - 

2’ e 6’ 7,01 (sl; 2H) 7,16 (s; 2H) 110,3 110,4 - 

3’ e 5’ - - 146,4 146,4 - 

4’ - - 140,0 139,9 - 

–COO– (7’) - - 167,3 167,7 - 

1’’ - - 121,5 120,7 C-2’’ 

2’’ 7,15 (sl; 1H) 6,95 (d; J = 1,7 Hz; 1H) 106,5 106,1 C-6’’ 

3’’ - - 149,0 148,8 
C-2’’; C-

8’’ 

4’’ - - 140,7 140,6 
C-2’’; C-

6’’ 
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Tabela 18 - Dados dos espectros de RMN de 13C (125 MHz), 1H (500 MHz) e HMBC obtidos 

para AGQ10 em CD3OD, comparados com a literatura. 

(Conclusão) 

Número do 

Carbono 

1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

*1Hδ(ppm); 

multiplicidade J (Hz); 

integral 

13C 

δ(ppm) 

*13C 

δ(ppm) 

HMBC 

(H→C) 

5’’ - - 146,2 146,0 C-6’’ 

6’’ 
7,21 (d; J = 1,8 Hz; 

1H) 

7,09 (d; J = 1,7 Hz; 

1H) 
112,2 111,9 C-2’’ 

–COO– (7’’) - - 167,4 167,1 
C-2’’; C-

6’’ 

–CH3 (8’’) 3,74 (s; 3H) 3,57 (s; 3H) 56,5 56,2 - 

1’’’ - - 121,0 120,9 
C-2’’’; C-

6’’’ 

2’’’ e 6’’’ 7,03 (sl; 2H) 7,01 (s; 2H) 110,4 110,1 C-6’’’ 

3’’’ e 5’’’ - - 146,4 146,3 - 

4’’’ - - 140,1 139,9 C-6’’’ 

–COO– (7’’’) - - 167,2 167,4 C-6’’’ 

* Deslocamentos químicos de RMN de 1H (500 MHz; DMSO d6) e RMN de 13C (125 MHz; 

CD3OD) (Motta et al. 2017). 
 

Os derivados galoilquínicos têm origem na via do chiquimato, a partir da qual são 

produzidas tanto as moléculas de ácido quínico, quanto as de ácido gálico. Através da 

condensação aldólica do fosfoenolpiruvato proveniente da via glicolítica, e da D-eritrose-4-

fosfato originada na via das pentoses-fosfato, o ácido 3-desoxi-D-arabino-9-heptulosônico-7-

fosfato (DAHF) é produzido (Figura 20). Esta molécula é precursora do ácido 3-desidroquínico, 

o qual reduzido forma o ácido quínico, seguido de desidratação formando o ácido 3-

desidrochiquímico, precursor do ácido gálico (Dewick 2009; Pereira et al. 2009). 

O ácido gálico e o quínico podem-se esterificar para formar seus derivados, que como 

tem sido observado nos compostos isolados, podem apresentar grupamentos metílicos nas 

unidades galoil. O trabalho do Nogueira et al. (2015) foi o primeiro em reportar derivados 

galoilquínicos metoxilados. Os grupamentos metila podem ser adicionados a partir do 

aminoácido L-metionina, que sendo transformados a S-adenosilmetionina, faz uma substituição 

nucleofílica na função hidroxila do galoil (Dewick 2009).  
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Figura 20 - Via do ácido chiquímico. 

  

 

Fonte: modificado de Dewick (2009).  

 

4.2 Ensaios in vitro 

4.2.1 Ensaio de citotoxidade: compostos isolados selecionados. 

O uso dos recursos naturais por parte das comunidades para fins terapêuticos e 

alimentares, pelo fácil acesso que algumas populações têm aos recursos naturais, favoreceu o 

uso de produtos naturais e/ou derivados de plantas para o tratamento de doenças ou como 

suplementos dietéticos, prática que vem aumentando nas últimas décadas no Brasil (Santos et 

al. 2014; Sponchiado et al. 2016).  

Porém, o uso de produtos naturais dever vir acompanhado da segurança na sua 

utilização, razão pela qual se faz necessária a execução de estudos toxicológicos. Só em 2013, 

o Sistema Nacional de Informações Toxico-Farmacológicas – SINITOX teve registro de 441 
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casos de intoxicação humana com plantas, o que reflete o possível mal-uso ou desconhecimento 

do potencial toxicológico de algumas espécies vegetais (Sinitox 2013). Destaca-se por 

informação do próprio SINOX, que as cifras apresentadas estão desatualizadas por conta da 

falta de participação dos Centros de Informação de Assistência Toxicológica, indicando que 

estes números podem ser maiores.  

A realização de ensaios de citotoxidade in vitro é necessária como primeiro passo no 

conhecimento da segurança de um produto e ou substância, sendo vantajosa pela simplicidade, 

sensibilidade e rapidez. Este tipo de ensaios faz uso de linhagens celulares que podem servir 

como base para o conhecimento de respostas in vivo (Dehn et al. 2004).  

Porém, muitas das linhagens de células normais perdem sua habilidade de manter 

algumas das funções celulares e teciduais específicas, diferente de algumas linhagens tumorais, 

que mantém algumas das funções celulares perdidas na imortalização tornando-se bons 

modelos representativos para uso em ensaios toxicológicos (Dehn et al. 2004). 

Buscando implementar métodos de investigação in vitro de atividades toxicológicas dos 

compostos isolados, decidiu-se utilizar a linhagem HepG2 (hepatocarcinoma humano). Ela é 

uma das linhagens celulares mais populares porque como já foi mencionado, mesmo sendo 

imortalizada ainda expressa funções atribuídas a hepatócitos normais, entre os quais se 

destacam as reações de biotransformação (enzimas da fase II) de grande importância nos 

mecanismos de detoxificação celular (Dehn et al. 2004; Gonzales et al. 2015).  

Um dos objetivos deste trabalho, foi avaliar as consequências neurotóxicas da exposição 

a metais pesados e o possível efeito protetivo dos compostos isolados de C. langsdorffii, para 

tanto foi selecionada a linhagem neuronal PC-12, por sua característica de diferenciação após a 

exposição ao fator de crescimento nervoso (NGF), desenvolvendo projeções axonais, 

excitabilidade elétrica, e características fenotípicas de neurônios colinérgicos e 

catecolaminérgicos, permitindo a detecção de ações tóxicas que visam a replicação celular 

(Slotkin et al. 2006; Sanders et al. 2015).  

As linhagens selecionadas foram submetidas a ensaios preliminares de atividade 

citotóxica com o objetivo de garantir que as concentrações a serem usadas nos ensaios de 

associação metal-composto não afetassem a viabilidade celular. Uma das técnicas mais 

utilizadas para avaliar a citotoxidade de uma amostra é pelo método de alamar blue, que 

aproveita o ambiente redutor da célula viva para transformar a resazurina (substância azul, não 

fluorescente) em seu derivado resorufina (composto rosa, fluorescente); a resazurina é vantajosa 

comparada com outros agentes, por ser solúvel em água, estável, não tóxica e permeável nas 

membranas celulares (Stoddart 2011; Rampersad 2012).   
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A resazurina age como aceptor intermediário de elétrons na cadeia de transporte de 

elétrons sem interferir na sua transferência normal; assim na medida em que o corante aceita 

elétrons, muda do estado oxidado (não fluorescente) ao estado reduzido (fluorescente) 

(Rampersad 2012). Tanto enzimas citoplasmáticas (desidrogenases, redutases, oxidoredutases), 

quanto mitocondriais (redutases) podem reduzir o alamar blue, por tanto o resultado pode ser 

relacionado com alterações do metabolismo celular (que pode conduzir à morte celular) e não 

necessariamente como a disfunção mitocondrial (Rampersad 2012). 

O protocolo tem como vantagem a leitura dos seus resultados por espectrometria 

(geralmente a 570 e 600 nm) ou fluorescência (excitação de 530-560 e emissão de 590 nm), 

sendo esta última muito mais sensível, mesmo com uma densidade celular baixa (Giuseppe et 

al. 2006; Stoddart 2011). 

Os flavonoides quercitrina e afzelina e dois derivados galoilquínicos o AGQ3 e AGQ4, 

foram testados por serem compostos com maior quantidade de massa para realização dos 

ensaios, os quais são representativos para a classe dos galoilquínicos. Visava-se também 

verificar se compostos com similaridades estruturais (caso dos galoilquínicos) podiam 

apresentar comportamentos biológicos diferentes. Buscando atingir uma ampla faixa de 

concentrações dos compostos, os ensaios foram realizados utilizando 1, 10 e 100 µM.  

A Figura 21, amostra que os compostos isolados não diminuíram a viabilidade celular 

das células HepG2 em nenhuma das concentrações testadas. Em todos os casos o único grupo 

que apresentou diferença estatisticamente significativa foi o controle positivo com MMS (300 

µM), que demonstrou efeito na redução da viabilidade celular. É importante destacar que o 

controle do solvente não teve efeito prejudicial para as células, garantindo o uso do DMSO 

(0,1%) como dissolvente dos compostos. 

Esse comportamento também foi observado nas células neuronais (Figura 22); nenhum 

dos compostos testados mostrou indícios de citotoxidade após 24 h de tratamento. No estado 

natural, muitos flavonoides podem-se encontrar na sua forma O-glicosilada, como é o caso da 

quercitrina e da afzelina, formas glicosiladas da quercetina e do kaempferol que na posição 3 

se encontram substituídos com ramnose. Estudos sobre os efeitos dos flavonoides em modelos 

celulares são mais comuns na forma não glicosilada, sendo que a quercetina tem sido bastante 

estudada. Por outro lado, os derivados galoilquínicos metoxilados isolados, como já comentado, 

são compostos recentemente descobertos que ainda foram poucos testados em ensaios 

biológicos e em ensaios toxicológicos. 
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Figura 21 - Efeito dos compostos isolados de C. langsdorffii na viabilidade de células 

HepG2. Viabilidade celular (%) de células HepG2 após 24 h de tratamento com os flavonoides 

e derivados galoilquínicos. CN: controle negativo (meio de cultura); CS: DMSO (0,1%); CP: 

controle positivo (MMS-300 µM). Média ± desvio padrão (n=3), p<0,05 ANOVA e pós teste 

de Tukey. Médias com a mesma letra não diferem significativamente entre si (p>0,05). 

 

 
Fonte: produção do autor. 

 

Abd-Rabou, Shalby e Ahmed (2016), avaliaram a citotoxidade da quercetina e do ácido 

gálico, compostos precursores dos isolados neste estudo, na linhagem HepG2 pelo método do 

brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT). A quercetina reduziu a 

atividade mitocondrial de maneira dependente da concentração nas concentrações de 50 e 100 

µM, o ácido gálico por sua parte se mostrou citotóxico a partir da concentração de 25 µM sem 

mostrar um efeito dependente da concentração. Os autores consideraram que estes compostos 

podem ser vistos como potenciais antitumorais.   

Outros estudos também confirmam este comportamento da quercitrina em HepG2. 

Contudo, resultados contraditórios podem ser encontrados. No trabalho realizado por Alía et al. 

(2006a) foi medida a citotoxidade da quercetina através do ensaio de liberação de lactato 

desidrogenase (LDH), mostrando redução da atividade enzimática nas concentrações de 50 e 

100 µM após 24 h. Este fato foi confirmado por Ramos et al. (2008), cujos resultados mostraram 

que a concentração de 100 µM reduziu a viabilidade de forma estatisticamente significativa; 
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este estudo também avaliou a proliferação celular com o ensaio de MTT, encontrando que a 25 

e 50 µM a proliferação é significativamente reduzida.  

 

Figura 22 - Efeito dos compostos isolados de C. langsdorffii na viabilidade de células PC12. 

Viabilidade celular (%) de células PC12 após 24 h de tratamento com os flavonoides e 

derivados galoilquínicos. CN: controle negativo (meio de cultura); CS: DMSO (0,1%); CP: 

controle positivo (MMS-200 µM). Média ± desvio padrão (n=3), p<0,05 ANOVA e pós teste 

de Tukey. Médias com a mesma letra não diferem significativamente entre si (p>0,05). 

 

 
Fonte: produção do autor. 

 

Porém, a avaliação feita através do MTT não mostrou citotoxidade contra HepG2 após 

24 h de incubação a 1, 10 e 50 µM, nem de suas formas heterosídicas isoquercitrina e rutina 

(quercetina-3-O-rutenosídeo) segundo o avaliado por Vrba et al.  (2012).  

Já as substâncias isoladas no presente estudo e os extratos vegetais que contêm 

quantidades consideráveis delas, apresentaram um comportamento biológico diferente. O 

extrato metanólico das folhas de Zanthoxylum bungeanum contendo predominantemente 

flavonoides com destaque para quercitrina e afzelina, foi avaliado contra HepG2 no ensaio de 

MTT em concentrações de 100 a 1000 μg/mL, sem mostrar citotoxidade após 24 de exposição 

(Ma et al. 2015). Tanto em PC12 quanto em HepG2, o extrato vegetal de Pistacia lentiscus rico 
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em ácido gálico, não inibiu a respiração mitocondrial medida no ensaio de MTT, mas induziu 

a liberação de LDH nas concentrações de 0,5 e 1 mg/mL (Ljubuncic et al. 2005). 

Quercitrina e afzelina também não foram citotóxicas contra outras linhagens celulares 

tumorais como A2058 (melanoma humano), MCF7 (adenocarcinoma da mama) e HL-60 

(leucemia) (Santana et al. 2012). O mesmo extrato hidroalcoólico da C. langsdorffii, também 

foi seguro em estudos de genotoxicidade em eritrócitos de camundongos e em ensaios in vivo, 

demonstrando redução do número de micronúcleos em células sanguíneas de animais que 

receberam doses orais do extrato e do agente quimioterápico doxorubicina, (Alves et al. 2013).  

 

4.2.2 Ensaios de eficiência clonogênica. 

O ensaio de eficiência clonogênica é considerado um dos ensaios mais confiáveis para 

medir a viabilidade celular. Esta técnica é útil para rastrear o efeito de um composto na 

capacidade de proliferação celular, convertendo-se assim em uma boa opção nos estudos de 

segurança pré-clínica (Pessina et al. 2005; Giuseppe et al. 2006; Vega-Avila e Pugsley 2011). 

Uma das limitações desta técnica é o tempo que dura a realização do ensaio e a pouca 

praticidade para avaliar um número grande de amostras (Vega-Avila e Pugsley 2011). 

Ante o desconhecimento do potencial toxicológico dos derivados galoilquínicos obtidos 

da C. langsdorffii, optou-se por realizar o ensaio com um dos compostos isolados desta classe, 

utilizando uma linhagem de células normais. Veja-Avila e Pugsley (2011) afirmaram que o 

ensaio de eficiência clonogênica é ideal para ser testado em linhagens normais, considerando 

que muitas células humanas cancerosas têm baixa eficiência de formação de colônias. 

O composto AGQ4 foi selecionado pela alta pureza observada nos cromatogramas e 

espectros de RMN. Na Figura 23 representa-se, graficamente, a porcentagem sobre a atividade 

mitogênica das células V79 após serem expostas à diferentes concentrações do composto, que 

variaram de 29,8 µM a 3,8x103 µM, e seus respectivos controles.  

Apenas as concentrações mais altas do composto apresentaram efeito significativo na 

viabilidade celular. Assim, esta substância em concentrações menores pode ser avaliada com 

segurança em ensaios in vitro com esta linhagem celular. É importante ressaltar que neste ensaio 

as células são expostas diretamente a concentrações da substância testada que, provavelmente 

não seriam atingidas em estudos in vivo. O processo de degradação ácida do composto reduze 

consideravelmente a quantidade que poderia atingir os alvos teciduais. Todavia é importante 

conhecerem-se as doses tóxicas de compostos que podem ser utilizados como base no 

desenvolvimento de novos fármacos. 
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Figura 23 - Efeito do composto AGQ4 na sobrevivência celular da linhagem V79. 

Sobrevivência celular (%) de células V79 após os tratamentos com diferentes concentrações de 

AGQ4. CN: controle negativo (meio de cultura); CS: DMSO (0,04%); CP: controle positivo 

(MMS-1 mM). Média ± desvio padrão (n=3), p<0,05 ANOVA e pós teste de Tukey. Médias 

com a mesma letra não diferem significativamente entre si (p>0,05).  

 

  
Fonte: produção do autor. 

 

Considerando a estrutura química dos compostos avaliados e os ensaios de citotoxidade 

realizados com os modelos celulares HepG2 e PC12, pode ser que os compostos isolados AGQ2 

e AGQ3 apresentem efeito similar ao observado no AGQ4. Seria interessante considerar a 

avaliação dos derivados galoilquínicos mono e trisubstituídos em busca de verificar se estas 

substâncias não possuem efeitos na viabilidade celular de alguns modelos comumente usados 

na área de toxicologia. 

 

4.2.3 Citotoxidade de mercúrio e chumbo em HepG2. 

Foram realizados ensaios de citotoxidade com diversas concentrações de metilmercúrio 

e nitrato de chumbo, em busca de se encontrar as concentrações adequadas para realizar os 

ensaios de associação. No caso de HepG2, foi visto que o metilmercúrio exerce um forte efeito 

na viabilidade celular em concentrações baixas (Figura 24); a viabilidade celular foi reduzida a 

50% na concentração de 15 µM, razão pela qual essa concentração foi selecionada para os 

ensaios com os compostos.  

Os resultados apresentados sobre o efeito do MeHg em HepG2 foram similares aos de 

outros estudos. Concentrações de 1,25 a 20 µM de metilmercúrio foram testadas em culturas 

de HepG2 por Amara et al. (2013); nas concentrações de 10 e 20 µM, a viabilidade celular foi 

afetada significativamente, sendo que na maior concentração a viabilidade foi reduzida em 

90%. Segundo Wang et al. (2017), a concentração letal média (CL50) deste metal nesta linhagem 

foi de 13 µM.  
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Figura 24 - Efeito dos metais pesados metilmercúrio e nitrato de chumbo na viabilidade 

de células HepG2. Viabilidade celular (%) de células HepG2 após 24 h de tratamento com 

mercúrio e chumbo. CN: controle negativo (meio de cultura); CS: MeOH:H2O (1:9). Média ± 

desvio padrão (n=3), * valores estatisticamente diferentes do controle negativo p<0,05 

ANOVA e pós teste de Tukey.  

 

 
Fonte: produção do autor. 

 

Mesmo que o metilmercúrio aumente a atividade detoxificante das glutationa S-

transferases (GST) durante as primeiras horas, a exposição prolongada induz apoptose em 

HepG2 segundo Cuello et al. (2010); isto ocorre pela ativação da cascata de caspase-9, 

incremento nos níveis de proteínas pró-apoptóticas (BAX e BAD), dano na membrana e 

alteração das atividades enzimáticas antioxidantes. 

Outro metal avaliado foi o chumbo, cuja toxicidade em HepG2 é amplamente 

reconhecida. A partir de 1 µM de Pb+2, a viabilidade de HepG2 foi afetada negativamente após 

24 horas de tratamento no ensaio de MTT, sendo que a 500 µM a viabilidade foi reduzida em 

40% segundo Chen et al. (2002b). Yang et al. (2013) avaliaram uma concentração de 8 mg/L 

de chumbo, encontrando que reduziu a viabilidade de HepG2 em aproximadamente 50%. 

Experimentos com acetato de chumbo foram feitos com as linhagens celulares, 

atingindo concentrações de até 500 µM, sem encontrar uma forte influência do metal na 

viabilidade celular. Pelo contrário, trabalhar com altas concentrações desta forma do chumbo 

resultou na precipitação do metal no fundo dos poços tratados, razão pela qual foi utilizada a 

forma nitrada (Pb(NO3)2).  

O Pb(NO3)2 diminuiu a viabilidade celular de HepG2 já em baixas concentrações como 

a de 5 µM (Figura 23), porém só concentrações mais altas conseguem reduzir a viabilidade em 

valores próximos de 60%. O experimento de viabilidade celular foi conduzido até o valor de 50 

µM do metal, contudo o efeito foi similar àquele obtido para a concentração de 40 µM. Assim, 
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optou-se pela realização dos experimentos de associação com a concentração de 40 µM de 

Pb(NO3)2.  

Tchounwou et al. (2004) descreveram que o Pb(NO3)2 reduz a viabilidade de HepG2 

em aproximadamente 40% na dose de 12,25 µg/mL (36,98 µM), após 24 h de tratamento, mas 

só a 50 µg/mL (150,96 µM) atinge um IC50. Após 48 h de tratamento, a viabilidade é menor em 

concentrações mais baixas; por exemplo, a 30 µg/mL (90,5 µM) a viabilidade em HepG2 é de 

58% (Yedjou et al. 2010). 

 

4.2.4 Citotoxidade de mercúrio e chumbo em PC12. 

Nesta linhagem foi observada maior sensibilidade frente ao mercúrio (Figura 25), uma 

vez que já na concentração de 10 µM foi atingida a redução da viabilidade celular próxima a 

40%, razão pela qual esta foi a concentração selecionada para a realização dos ensaios 

posteriores. No caso do chumbo, observou-se que a forma utilizada não apresentou toxicidade 

para a linhagem neuronal em baixas concentrações, assim foi necessário utilizar concentrações 

altas para atingir uma redução da viabilidade de aproximadamente 40%.  

Os resultados obtidos contrastam com estudos prévios que afirmam que concentrações 

muito baixas de MeHg podem originar um efeito de diminuição da viabilidade das células 

PC12. Uma IC50 de 0,32 µM no ensaio de alamar blue, após 24 horas de tratamento foi 

determinada para o MeHg (Kajiwara e Inouye 1986). De forma interessante este estudo definiu 

que as concentrações tóxicas podem variar segundo a forma do mercúrio avaliada, assim, para 

o cloreto de mercúrio uma IC50 de 8,18 µM foi encontrada.  

 

Figura 25 - Efeito dos metais pesados metilmercúrio e nitrato de chumbo na viabilidade 

de células PC12. Viabilidade celular (%) de células PC12 após 24 h de tratamento com 

mercúrio e chumbo. CN: controle negativo (meio de cultura); CS: MeOH:H2O (1:9). Média ± 

desvio padrão (n=3), * valores estatisticamente diferentes do controle negativo p<0,05 

ANOVA e pós teste de Tukey. 

 
Fonte: produção do autor. 
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De acordo com Gatti et al. (2004), a IC50 do hidróxido de MeHg é 1,3 µM para células 

PC12 no ensaio de MTT após 24 h de exposição. Conforme foi avaliado por estes 

pesquisadores, a exposição desta linhagem ao metal leva a necrose celular, causa de depleção 

de GSH e interação do metal com grupos tiol criticamente localizados em enzimas e proteínas. 

Em concentrações baixas do metal, os estudos sugerem que este é capaz de inibir a 

diferenciação pela interferência no processo de autofosforilação do receptor TrkA, ligante do 

fator de crescimento neural (Parran et al. 2003).  

Nas células PC12 prevalecem os estudos de citotoxidade avaliando o chumbo na forma 

orgânica acetato. Estudos demonstram que ensaios de MTT após 24 h de tratamento, o acetato 

de chumbo afeta a viabilidade celular a partir de 0,5 µM, no entanto a uma dose de 500 µM a 

viabilidade se mantem em 70% (Chen et al. 2003). Sharifi et al. (2005) e Xu et al. (2006),  

confirmaram que a partir de 1 µM a viabilidade da linhagem se vê afetada, porém determinaram 

que em concentrações de 100-180 µM a viabilidade atinge aproximadamente um 60%. Na 

forma nitrato, o chumbo parece ter efeito menos tóxico nas primeiras 24 h de tratamento. Na 

concentração de 50 µg/mL (151 µM), a porcentagem de citotoxidade foi só de 17%, pelo ensaio 

de LDH (Sanders et al. 2015).  

São diversos os efeitos da exposição das células PC12 ao chumbo. Foi demonstrado que 

a célula ativa mecanismos de defesa frente à intoxicação com esta substância, tais como 

aumento na expressão de p53 e regulação crescente das enzimas Hsp70 ou proteínas de choque 

térmico, que protegem a células do estresse (Xu et al. 2006; Sanders et al. 2015). Em doses 

baixas o chumbo interfere na cascata de sinalização do NGF, iniciando de forma prematura a 

estimulação da diferenciação morfológica (Crumpton et al. 2001).  

De maneira dose-dependente o chumbo gera intoxicação com danos celulares entre os 

quais se podem mencionar: diminuição dos níveis de cálcio intracelular; formação de ERO; 

aumento das metaloproteinases de matriz (MMP) que promovem a degradação 

da matriz extracelular; alteração na produção de óxido nítrico, que em excesso se encontra 

relacionada com citotoxidade; dano no DNA; apoptose e desequilíbrio da regulação das 

proteínas Bax/Bcl-2 envolvidas em processos de permeação mitocondrial (Chen et al. 2003; 

Aykin-Burns et al. 2005; Sharifi et al. 2005; Sanders et al. 2015).  

 

4.2.5 Ensaios associação metais-compostos em HepG2. 

Para testar os efeitos protetores dos compostos isolados à exposição dos metais, foi 

realizado um pré-tratamento de uma hora com as substâncias e após este tempo foram 

submetidos a concentrações selecionadas dos metais. Os resultados indicaram que os quatro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_de_choque_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_de_choque_t%C3%A9rmico
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compostos testados, nas três concentrações avaliadas, aumentam significativamente a 

viabilidade das células HepG2 expostas a metilmercúrio (15 µM) (Figura 26). Inicialmente, foi 

observado que as concentrações de 1 e 10 µM mostraram efeitos protetores similares, porém na 

concentração de 100 µM o efeito diminuiu, sem deixar de ser estatisticamente significativo 

comparado contra o tratamento com mercúrio. 

 

Figura 26 - Efeito dos compostos isolados de C. langsdorffii na toxicidade celular da 

linhagem HepG2 induzida por 15 µM de MeHg. Viabilidade celular (%) de células HepG2 

após 24 h de tratamento de associação mercúrio-compostos. CN: controle negativo (meio de 

cultura). Média ± desvio padrão (n=3), * valores estatisticamente diferentes do grupo Hg (15 

µM) p<0,05 ANOVA e pós teste de Dunnett. 

 

 
Fonte: produção do autor. 

 

Um desempenho similar, mas moderado, foi observado com o chumbo (Figura 27), na 

qual concentrações de 1 e 10 µM de todos os compostos causaram efeito protetor da redução 

da viabilidade celular, enquanto a 100 µM o efeito foi significativamente menor, com exceção 

do AGQ3 que mesmo mostrando um aumento na viabilidade celular, não foi significativo. 

Como sugerem os resultados, o efeito citotóxico do chumbo em HepG2 é atribuído ao 

estresse oxidativo e à peroxidação lipídica estimulada pelos lipídios da membrana celular, 

interferindo na fluidez da mesma na superfície polar e, consequentemente, em sua função; além 

se produzem radicais lipídicos que levam à formação de uma mistura complexa de produtos de 

degradação lipídica (MDA e outros aldeídos) que são tóxicos para as células (Chen et al. 2002a). 

A situação não é diferente para o mercúrio que induz mudanças na homeostase mitocondrial e 

também aumenta a geração de ERO gerando à peroxidação lipídica e morte celular (Wang et 

al. 2017). 
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Figura 27 - Efeito dos compostos isolados de C. langsdorffii na toxicidade celular da 

linhagem HepG2 induzida por 40 µM de Pb(NO3)2. Viabilidade celular (%) de células 

HepG2 após 24 h de tratamento de associação chumbo-compostos. CN: controle negativo (meio 

de cultura). Média ± desvio padrão (n=3), * valores estatisticamente diferentes do grupo Pb (40 

µM) p<0,05 ANOVA e pós teste de Dunnett. 

 

 
Fonte: produção do autor. 

       

Este efeito tóxico se acentua pelo enfraquecimento do sistema de defesa celular 

antioxidante diante da exposição a estes compostos. Deste modo, a atividade de enzimas 

antioxidantes como a superóxido dismutase, catalase, glutationa-S-transferase, entre outras se 

mostra diminuída frente a metais tóxicos (Flora 2009). Antioxidantes não endógenos podem ser 

utilizados na busca de se encontrar solução a este problema.  

Neste trabalho, os compostos isolados de C. langsdorffii protegeram as células contra a 

citotoxidade causada pelos metais pesados. Esta resposta deve-se ao efeito antioxidante dos 

flavonoides estudados. Os antioxidantes têm a capacidade de prevenir o desacelerar o processo 

oxidativo gerado por outras moléculas; em estudos com metais pesados foi verificado que 

compostos fenólicos são capazes de agir como antioxidantes, capturando radicais livres, 

quelando o íon metálico e impedindo sua reação com espécies reativas de oxigênio ou 

mantendo-o em um estado redox incompetente para reduzir o oxigênio molecular (Flora 2009). 

Exemplo disto são as catequinas, flavonoides isoladas do chá verde, que mostraram 

proteger células HepG2 expostas ao chumbo em diferentes concentrações (Chen et al. 2002a). 

Um aspecto interessante do estudo foi que a (-)-epigalocatequina (EGC) numa concentração de 

80 µM apresentou efeito sinérgico com a dose de chumbo avaliada, reduzindo altamente a 

viabilidade celular. Por outro lado, as concentrações não citotóxicas das catequinas isoladas 

tiveram um efeito inibitório na formação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), em células HepG2 expostas ao chumbo; como esperado a EGC (80 µM) foi a única 

exceção mostrando efeito pró-oxidante.  
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Este efeito tem sido observado em alguns polifenóis vegetais com unidades catecol ou 

pirogalol sob condições específicas (Flora 2009; Quideau et al. 2011). A unidade catecol pode 

sofrer oxidação produzindo o radical orto-hidroxifenílico que tem a capacidade de reagir com 

o radical livre 3O2, resultando em orto-quinonas oxidantes e O2
ˉ•, radical que pode formar H2O2; 

isto traz como consequência que os polifenóis são capazes de induzir quebras no DNA em 

presença de 3O2 (Quideau et al. 2011). A quercetina, precursora da quercitrina, já tem sido vista 

como um composto pró-oxidante em ensaios de associação e in vivo com metilmercúrio, 

demonstrando atividade neurotóxica (Ossola et al. 2009). Segundo o que foi observado nos 

resultados, esse efeito também se estendeu aos derivados galoilquínicos. 

Outro composto fenólico, a glucosilxantona mangiferina encontrada em Mangifera 

indica L., mostrou efeito protetor em HepG2 contra intoxicação induzida por cloreto de 

mercúrio. Através do ensaio de eficiência clonogênica, foi observado que um pré-tratamento 

do composto a 50 µM por duas horas protegeu as células contra diferentes concentrações do 

metal (1-10 µM) (Agarwala et al. 2012). A porcentagem de células apoptóticas e de ERO, assim 

como da atividade enzimática induzida pelo metal decresceram com o tratamento de 

mangiferina. 

É provável que nas concentrações baixas, no caso dos flavonoides isolados, haja uma 

proteção frente ao dano oxidativo causado pelos metais. Em ensaios de hepatoproteção contra 

hidroperóxido de terc-butilo (t-BuOOH) em células HepG2, através do ensaio de alamar blue, 

os flavonoides kaempferol e quercetina, isolados de Sophora japonica L. mostraram 

concentrações eficazes médias (CE50) de 72 e 35 µM, indicando que a presença dos grupos 

hidroxílicos adjacentes (unidade catecol) da quercetina no anel B, promovem a hepatoproteção 

(Kinjo et al. 2006). Segundo Alía et al. (2006b), em concentrações menores a 10 µM, a 

quercetina diminuiu a glutationa reduzida (GSH) e aumentou o malondialdeído (MDA), assim 

como reduziu o aumento enzimático da glutationa peroxidase, superóxido dismutase, glutationa 

redutase e atividades de catalase. 

Esta teoria da maior proteção de compostos com grupo catecol toma força analisando 

os resultados de outros estudos que avaliam extratos vegetais. O extrato aquoso das partes 

aéreas de Pistacia lentiscus ricas em flavonoides e ácido gálico, na concentração de 10 µg/mL 

inibiu em 74% a peroxidação lipídica induzida por ferro em células de rato (Ljubuncic et al. 

2005). Extrato de folhas de Zanthoxylum bungeanum com presença dos flavonoides quercitrina 

e afzelina demonstrou que concentrações a partir dos 250 µg/mL inibem o dano oxidativo 

induzido por radicais livres e peroxidação lipídica (Ma et al. 2015).  
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Kinjo et al. (2006) testaram também compostos fenólicos isolados de Camellia sinensis 

(L.) Kuntze entre os quais se encontrava o ácido gálico e alguns derivados, encontrando 

resultados interessantes. O ácido gálico não apresentou atividade citoprotetora contra t-BuOOH 

em HepG2, porém seu derivado, o éster metílico do ácido gálico, foi ativo na CE50 de 19,2 µM. 

Igualmente, flavanonas com esterificação com unidades galoil na posição 7 (anel A) foram mais 

ativas em concentrações menores. Segundo o estudo, os melhores efeitos foram daqueles 

compostos com uma base química estrutural éster metílico de ácido gálico, sendo que o grupo 

carboxílico livre do ácido gálico reduz a atividade hepatoprotetora.  

Ensaios de peroxidação também foram realizados testando o ácido gálico e unidades 

catecol em microssomas de fígado de rato. Estes compostos reduziram a formação de radicais 

livres induzidos pela presença de ferro, em concentração de 1 mM, diminuindo as 

concentrações até 39 e 20% respectivamente (Minakata et al. 2011).  

 

4.2.6 Ensaios associação metais-compostos em PC12. 

Na linhagem neuronal, os resultados das associações mostraram diferenças com relação 

ao comportamento observado nas células HepG2. Na associação do mercúrio (10 µM) com os 

compostos, em nenhum dos tratamentos com os quatro compostos isolados houve efeito de 

proteção na linhagem (Figura 28). Essa resposta decrescente da viabilidade foi levemente 

dependente da concentração, de tal modo que na concentração de 1 µM o resultado foi maior 

comparado com 100 µM, com exceção da concentração de 10 µM para a quercitrina e o AGQ4, 

os quais apresentaram dados de viabilidade menores do que nas outras concentrações testadas.   

 

Figura 28 - Efeito dos compostos isolados de C. langsdorffii na toxicidade celular da 

linhagem PC12 induzida por 10 µM de MeHg. Viabilidade celular (%) de células PC12 após 

24 h de tratamento de associação mercúrio-compostos. CN: controle negativo (meio de cultura). 

Média ± desvio padrão (n=3), * valores estatisticamente diferentes do grupo Hg (10 µM) 

p<0,05 ANOVA e pós teste de Dunnett. 

 
Fonte: produção do autor. 
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A diferença na resposta entre as linhagens pode ser devida à capacidade metabólica que 

a HepG2 conserva. Experimentos realizados em HepG2 e linhagens recombinantes derivados 

feito por Sutton et al. (2002), mostram que a exposição da célula ao mercúrio ativa a transcrição 

de nove genes promotores de enzimas relacionadas com a defesa celular, entre eles: glutationa-

s-transferase, enzima da fase II; metalotioneina, encarregada do sequestro de metais pesados; 

c-fos, membro do fator de transcrição AP-1, regulador da expressão gênica; HSP70, proteína 

de choque térmico chaperona na reabsorção de proteínas danificadas; p53RE, supressor de 

tumor proteico, local de ligação para o fator de transcrição p53 ativo ante dano do DNA; 

GADD153 e GADD45, envolvidas na parada de crescimento, dano de DNA e regulação na 

resposta do ciclo celular a agentes genotóxicos.  

Segundo os autores, os resultados são indicativos do potencial do mercúrio de sofrer 

metabolização na fase II no fígado, além de induzir metalotioneina, proteína envolvida no 

transporte e/ou desintoxicação de metais tóxicos e essênciais para as células. Embora HepG2 

tem como característica possuir enzimas do citocromo P450 (CYP) que são um complexo da 

fase I, que segundo Amara et al. (2013) se relacionam diretamente ao metabolismo de 

xenobióticos, representando cerca de 75% das transformações totais destes para metabólitos 

não tóxicos ou cancerígenos, o estudo de Sutton et al. (2002) encontrou que não houve diferença 

significativa na expressão de genes relacionados ao mesmo.  

Estudos similares feitos com chumbo também demonstraram que a linhagem HepG2 é 

capaz de biotransformar o nitrato de chumbo. A exposição ao metal induz a expressão do 

elemento xenobiótico de resposta (XRE), HSP70, c-fos, entre outros promotores  (Tchounwou 

et al. 2004).  

Essa metabolização por parte da HepG2 pode explicar o comportamento diferencial 

observado na proteção contra o chumbo em células PC12. Os compostos nos pré-tratamentos 

com chumbo a 1 e 10 µM apresentaram atividade estatisticamente significativa (Figura 29). 

Porém, na concentração de 100 µM os compostos não apresentaram citoproteção. Os valores 

de viabilidade celular em HepG2, foram moderadamente mais altos em comparação com a 

linhagem neuronal PC-12.  

Alguns compostos fenólicos já mostraram seu efeito protetor contra intoxicação de 

metais tóxicos em PC12. O ácido clorogênico em pré-tratamentos de 0,05-1,35 µM por 24 h 

mostrou efeito citoprotetor da viabilidade celular contra exposição a 5 µM de MeHg de forma 

dependente da concentração. O composto também foi capaz de suprimir a geração de ERO e 

diminuir a ação enzimática da glutationa peroxidase e da GSH, assim como atenuar a ativação 

da caspase-3, diminuindo a apoptose celular (Li et al. 2008). 



74 

 

Figura 29 - Efeito dos compostos isolados de C. langsdorffii na toxicidade celular da 

linhagem PC12 induzida por 350 µM de Pb(NO3)2. Viabilidade celular (%) de células PC12 

após 24 h de tratamento de associação chumbo-compostos. CN: controle negativo (meio de 

cultura). Média ± desvio padrão (n=3), * valores estatisticamente diferentes do grupo Pb (350 

µM) p<0,05 ANOVA e pós teste de Dunnett. 

 
Fonte: produção do autor. 

 

As catequinas também apresentaram atividade protetora da linhagem PC12, desta vez 

contra a intoxicação com acetato de chumbo. Quatro diferentes catequinas (epicatequina, 

epigalocatequina, epicatequin galato, e epigalocatequin galato) em concentrações de 50 e 100 

µM, conseguiram incrementar a viabilidade de células tratadas simultaneamente com os 

compostos e com chumbo 100 µM; outros efeitos celulares nocivos do chumbo também foram 

atenuados com o aumento de cálcio intracelular e formação de ERO, com maior efeito nos 

compostos nas galoil catequinas (Chen et al. 2003). 

Outras pesquisas também destacam a atividade protetora de produtos naturais frente à 

intoxicação com outros agentes oxidativos. Duas frações obtidas a partir do extrato metanólico 

de folhas de Zanthoxylum piperitum (L.) DC, ricas em flavonoides como quercitrina, quercetina 

e afzelina, conseguiram proteger células PC12 contra a toxicidade gerada pelo dano oxidativo 

induzido por peróxido de hidrogênio, testada no ensaio de MTT com 48 h de pré-tratamento 

com as frações (Jeong et al. 2011). A fração com maior conteúdo de quercitrina teve efeito 

protetor em concentrações que variaram de 62 a 500 µg/mL; a apoptose celular devida ao 

estresse oxidativo também foi diminuída com os pré-tratamentos; porém no teste com 1000 

µg/mL houve diminuição da viabilidade.  
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5. CONCLUSÕES  

O estudo fitoquímico forneceu resultados semelhantes aos previamente realizados, 

podendo-se confirmar que entre os compostos majoritários nas folhas de C. langsdorffii estão 

os flavonoides quercitrina e afzelina e derivados galoilquínicos metoxilados. 

 

O método de cromatografia contracorrente é um método seletivo para a separação de 

flavonoides majoritários presentes na fração em acetato de etila de C. langsdorfii, assim como 

a cromatografia de exclusão em gel é efetiva na separação dos compostos galoilquínicos, como 

já foi confirmado por outros estudos. 

 

Tanto os flavonoides quanto os compostos galoilquínicos testados, não mostraram 

citotoxidade nas linhagens celulares HepG2 e PC12 em concentrações menores ou iguais a 100 

µM. 

 

O ensaio de eficiência clonogênica demonstrou que só doses altas (próximas a 4 mM) 

do composto AGQ4 têm efeito negativo na atividade mitogênica da linhagem V79; 

possivelmente os derivados galoilquínicos disubstituídos sejam compostos de uso seguro a 

doses moderadas em ensaios in vitro. 

 

Os flavonoides quercitrina e afzelina e os compostos ácido 3’,3’’-di-O-metil-3,4-di-O-

galoilquínico (AGQ3) e ácido 3’,3’’-di-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico (AGQ4), mostraram 

efeito protetor e contra a toxicidade induzida por metilmercúrio (15 µM) na linhagem HepG2. 

Resultado oposto ao esperado foi obtido para a linhagem PC12, dos quais nenhum dos pré-

tratamentos conseguiu exercer citoproteção contra metilmercúrio (10 µM), pelo contrário, as 

substâncias exerceram efeito de redução da viabilidade celular. É provável que o efeito protetor 

esteja condicionado pela sinergia da atividade antioxidante dos polifenóis e da ação enzimática 

que conserva a linhagem hepática.   

 

Os pré-tratamentos com os flavonoides e o AGQ4 mostraram atividade citoprotetora 

significativa na linhagem HepG2 contra o nitrato de chumbo (40 µM). Para PC12 os quatro 

isolados nas concentrações de 1 e 10 µM também protegeram as células contra os efeitos 

citotóxicos do metal. Provavelmente, esta resposta também esteja relacionada à defesa 

enzimática da célula HepG2. 
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De forma geral nos ensaios de associação dos compostos com os metais, foi possível 

observar um efeito de redução da viabilidade de forma dose-dependente, sendo que as maiores 

concentrações testadas mostravam porcentagens menores. O efeito foi muito mais significativo 

no ensaio de associação do chumbo em células PC12. Nesta linhagem, também foi possível 

observar uma leve sinergia entre o efeito tóxico do mercúrio e dos compostos; estas respostas 

podem ser consequência do efeito pró-tóxico dos compostos polifenólicos, que já tem sido 

observada em outros estudos. 
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APÊNDICES 

  

Apêndice 1. Perfil cromatográfico da fração em diclorometano obtida a partir do extrato 

hidroalcoólico das folhas de C. langsdorffii. Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 

× 4,60 mm, 4 μm). Fase móvel: (A) ácido fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em 

gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., 

seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 mL/min.  
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Apêndice 2. Perfil cromatográfico da fração n-BuOH-H2O obtida a partir do extrato 

hidroalcoólico das folhas de C. langsdorffii. Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 

× 4,60 mm, 4 μm). Fase móvel: (A) ácido fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em 

gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., 

seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 mL/min.  
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Apêndice 3. Perfil cromatográfico do resíduo aquoso obtido a partir do extrato 

hidroalcoólico das folhas de C. langsdorffii. Fase estacionária: coluna Synergi Polar-RP (150 

× 4,60 mm, 4 μm). Fase móvel: (A) ácido fórmico-água 0,1:99,9 e (B) metanol. Eluição em 

gradiente: 15-50% de B em 45 min., 50-90% de B até 65 min., de 90-15% de B até 70 min., 

seguidos por mais 5 min de 15% de B. Vazão: 1 mL/min.  
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Apêndice 4. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H (DMSO 

d6; 500 MHz) da quercitrina (quercetina-3-O-α-L-raminopiranosídeo); C21H20O11; 448,10 

g/mol. 
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Apêndice 5. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 da quercitrina (quercetina-3-O-α-L-

raminopiranosídeo) em DMSO d6 (500 MHz). 
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Apêndice 6. Mapas de contorno de HSQC e HMBC da quercitrina (quercetina-3-O-α-L-

raminopiranosídeo) em DMSO d6 (500 MHz). 
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Apêndice 7. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H (DMSO 

d6; 500 MHz) da afzelina (canferol-3-O-α-L-ramnopiranosídeo); C21H20O10; 432,1 g/mol. 
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Apêndice 8. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 da afzelina (canferol-3-O-α-L-

ramnopiranosídeo) em DMSO d6 (500 MHz). 
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Apêndice 9. Mapas de contorno de HSQC e HMBC da afzelina (canferol-3-O-α-L-

ramnopiranosídeo) em DMSO d6 (500 MHz).  
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Apêndice 10. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ1 (ácido 3’’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico); 

C22H22O14; 510 g/mol. 
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1.22e8509.1

254.0

173.0 325.0 357.1

510.1

511.0



96 

 

Apêndice 11. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ1 (ácido 3’’-O-metil-

3,4-di-O-galoilquínico); C22H22O14; 510 g/mol. 
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Apêndice 12. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ1 (ácido 3’’-O-metil-

3,4-di-O-galoilquínico) em CD3OD (500 MHz).  
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Apêndice 13. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ2 (ácido 3’,3’’-di-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico); 

C23H24O14; 524 g/mol. 
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Apêndice 14. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ2 (ácido 3’,3’’-di-O-

metil-3,4-di-O-galoilquínico); C23H24O14; 524 g/mol. 
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Apêndice 15. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ2 (ácido 3’,3’’-di-O-

metil-3,4-di-O-galoilquínico); C23H24O14; 524 g/mol.  
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Apêndice 16. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ3 (ácido 3’,3’’-di-O-metil-3,5-di-O-galoilquínico); 

C23H24O14; 524 g/mol. 
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Apêndice 17. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ3 (ácido 3’,3’’-di-O-

metil-3,5-di-O-galoilquínico); C23H24O14; 524 g/mol. 

  



103 

 

Apêndice 18. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ3 (ácido 3’,3’’-di-O-

metil-3,5-di-O-galoilquínico); C23H24O14; 524 g/mol.  
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Apêndice 19. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ4 (ácido 3’,3’’-di-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico); 

C23H24O14; 524 g/mol. 
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Apêndice 20. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ4 (ácido 3’,3’’-di-O-

metil-4,5-di-O-galoilquínico); C23H24O14; 524 g/mol. 
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Apêndice 21. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ4 (ácido 3’,3’’-di-O-

metil-4,5-di-O-galoilquínico); C23H24O14; 524 g/mol.  
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Apêndice 22. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ5 (ácido 3’-O-metil-3,4-di-O-galoilquínico); 

C22H22O14; 510 g/mol.  
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Apêndice 23. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ5 (ácido 3’-O-metil-

3,4-di-O-galoilquínico); C23H24O14; 524 g/mol. 
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Apêndice 24. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ5 (ácido 3’-O-metil-

3,4-di-O-galoilquínico); C23H24O14; 524 g/mol.  
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Apêndice 25. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ6 (ácido 3,5-di-O-galoilquínico); C21H20O14; 496 g/mol.  
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6.66e7519.1

437.1

281.1261.1
166.1

217.1 393.3385.2349.2

438.2 479.1

520.1

550.6
891.4

595.4

F117-129-2-IDMS-01  28 (0.579) Sm (SG, 5x0.50); Cm (25:36) 2: MS2 ES- 
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Apêndice 26. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ6 (ácido 3,5-di-O-

galoilquínico); C21H20O14; 496 g/mol. 
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Apêndice 27. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ6 (ácido 3,5-di-O-

galoilquínico); C21H20O14; 496 g/mol. 
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Apêndice 28. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ7 (ácido 3’-O-metil-3,5-di-O-galoilquínico); 

C22H22O14; 510,1 g/mol.  
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F130-145-6-IDMS-01  28 (0.579) Sm (SG, 5x0.50); Cm (24:35) 2: MS2 ES- 
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357.1
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Apêndice 29. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ7 (ácido 3’-O-metil-

3,5-di-O-galoilquínico); C22H22O14; 510,1 g/mol. 
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Apêndice 30. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ7 (ácido 3’-O-metil-

3,5-di-O-galoilquínico); C22H22O14; 510,1 g/mol. 
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Apêndice 31. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ8 (ácido 3’’-O-metil-4,5-di-O-galoilquínico); 

C22H22O14; 510,1 g/mol.  

 

 

  

10032017 - F130-145-7

m/z
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

%

0

100

m/z
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

%

0

100

F130-145-7-IDMS-01  27 (0.548) Sm (SG, 5x0.50); Cm (22:35) 1: MS2 ES+ 
1.23e8533.0

291.1
167.1 261.1

493.1
341.1349.2

393.2

534.0

555.1

F130-145-7-IDMS-01  27 (0.558) Sm (SG, 5x0.50); Cm (22:35) 2: MS2 ES- 
1.74e7509.1

343.0325.2
169.1

531.1

553.1
599.1

621.0
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Apêndice 32. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ8 (ácido 3’’-O-metil-

4,5-di-O-galoilquínico); C22H22O14; 510,1 g/mol. 

 

  



118 

 

Apêndice 33. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ8 (ácido 3’’-O-metil-

4,5-di-O-galoilquínico); C22H22O14; 510,1 g/mol. 
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Apêndice 34. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ9 (ácido 3’,3’’,3’’’-tri-O-metil-3,4,5-tri-O-

galoilquínico); C31H30O18; 690,1 g/mol.  

 

 

  

10032017 - F165-185

m/z
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

%

0

100

m/z
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

%

0

100

F165-185-IDMS-01  27 (0.548) Sm (SG, 5x0.50); Cm (22:34) 1: MS2 ES+ 
1.11e8713.1

507.1

167.1 437.2393.2349.2305.2261.1
463.2 529.1

550.6 708.2673.1

714.2

715.2

F165-185-IDMS-01  27 (0.558) Sm (SG, 5x0.50); Cm (21:34) 2: MS2 ES- 
9.91e6689.1

523.1
505.0

339.1325.2 357.1

690.1

712.1
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Apêndice 35. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ9 (ácido 3’,3’’,3’’’-

tri-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico); C31H30O18; 690,1 g/mol. 
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Apêndice 36. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ9 (ácido 3’,3’’,3’’’-

tri-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico); C31H30O18; 690,1 g/mol. 
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Apêndice 37. Estrutura química, espectro de massas (modo negativo) e de RMN de 1H 

(CD3OD; 500 MHz) do composto AGQ10 (ácido 3’’-O-metil-3,4,5-tri-O-galoilquínico); 

C29H26O18; 662,1 g/mol. 

 

  

25052017 - Amostra SF-266-2742

m/z
200 300 400 500 600 700 800 900 1000

%

0

100

m/z
200 300 400 500 600 700 800 900 1000

%

0

100

SF-266-2742  34 (0.581) Sb (30,10.00 ); Sm (Mn, 5x0.50); Cm (29:40) 1: MS2 ES+ 
5.99e7685.2

493.1

437.3167.1

351.1309.2

682.2
494.2

628.4

686.1

701.2
760.4

860.4

SF-266-2742  37 (0.642) Sb (30,10.00 ); Sm (Mn, 5x0.50); Cm (28:41) 2: MS2 ES- 
2.45e7661.1

509.0

662.1

663.2
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Apêndice 38. Espectros de RMN de 13C e DEPT-135 do composto AGQ10 (ácido 3’’-O-metil-

3,4,5-tri-O-galoilquínico); C29H26O18; 662,1 g/mol. 
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Apêndice 39. Mapas de contorno de HSQC e HMBC do composto AGQ10 (ácido 3’’-O-metil-

3,4,5-tri-O-galoilquínico); C29H26O18; 662,1 g/mol. 

 

 


