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  RESUMO 
 

Plantas Bignoniaceae são amplamente utilizadas na medicina tradicional devido à 

presença de substâncias bioativas que possuem atividades importantes em benefício 

da saúde humana, dentre às várias atividades inclui-se a antitumoral. Tecoma é um 

gênero com reduzido número de espécies, sendo a T. stans (L.) Juss. ex Kunth a 

principal espécie deste gênero. Tecoma stans possui algumas variedades, delas a var. 

stans e a var. angustata são consideradas categorias populacionais significativas. 

Extratos de folhas e de caules de T. castaneifolia, T. garrocha, T. stans var. angustata 

e T. stans var. stans (coleta 1 e coleta 2) foram preparados por percolação a frio com 

EtOH comercial (92,8° GL) e os perfis cromatográficos foram obtidos por cromatografia 

liquida de ultra eficiência em fase reversa acoplada ao detector de ultravioleta (DAD) e 

ao espectrômetro de massas (CLUE-FR-DAD-EM). Os extratos de caules de T. stans 

var. stans (coleta 1 e coleta 2) foram submetidos a fracionamento por partição líquido-

líquido, utilizando solventes de polaridade crescente. As frações diclorometano (FD), 

acetato de etila (FA) e a hidrometanólica obtidas foram avaliadas quanto à presença de 

lignanas, utilizando padrões previamente isolados. FD e FA da coleta 1 e a FA da 

coleta 2 foram fracionadas em coluna de sílica gel.  O sólido isolado denominado de 

TSC–1 foi submetido a modificações moleculares, via reação “Click”, com a finalidade 

de obter derivados triazólicos mais ativos. A atividade citotóxica in vitro de extratos 

etanólicos de espécies do gênero Tecoma, bem como das substâncias isoladas e 

sintetizadas, foram avaliadas frente às linhagens celulares de carcinoma hepático, 

carcinoma de bexiga e adenocarcinoma de ovário, pelo método colorimétrico do MTT. 

Dos perfis cromatográficos dos extratos obtidos por CLUE-FR-DAD-EM foram 

identificados compostos fenólicos, dentre eles derivados de feniletanoides, lignanas e 

flavonoides. Cinco lignanas foram isoladas: paulownina (TSC–1), acetato de 

paulownina (TSC–2), sesamina (TSC–3), olivil (TSC–4) e cicloolivil (TSC–5), e um 

derivado feniletanoide, denominado de TSC–6. Os extratos de caules demonstraram 

maior atividade citotóxica do que os extratos de folhas, dentre eles, o extrato de caules 

de T. stans var. stans foi o mais citotóxico frente às três linhagens celulares. TSC–1 e 

TSC–2 apresentaram atividades citotóxicas frente às três linhagens celulares. Os 

derivados triazólicos: AC1015A, AC1019A, AC1024A, MC1071A, MC1068B, MC1070B 

e MC1072B apresentaram maior atividade citotóxica que TSC–1.  

Palavras chaves: Bignoniaceae; Tecoma; Lignana; Derivados triazólicos, 

Citotoxicidade. 



ABSTRAT 

 

Bignoniaceae plants are widely used in traditional medicine due to the presence of 

bioactive substances that have important activities for the benefit of human health, 

among the various activities includes antitumor. Tecoma is a genus with a small number 

of species, being T. stans (L.) Juss. ex Kunth the main species of this genus. Tecoma 

stans has some varieties, of them var. stans and var. angustata are considered 

significant population categories. Extracts of leaves and stems of T. castaneifolia, T. 

garrocha, T. stans var. angustata and T. stans var. stans (collection 1 and collection 2) 

were prepared by cold percolation with commercial EtOH (92.8°GL) and the 

chromatographic profiles were obtained by liquid chromatography coupled to ultraviolet 

detector (DAD) and mass spectrometer (UPLC-RP-DAD-MS). The stem extracts of T. 

stans var. stans (collection 1 and collection 2) were submitted to fractionation by liquid-

liquid partition, using solvents of increasing polarity. The fractions dichloromethane 

(FD), ethyl acetate (FEA) and the hydrometanolic obtained were evaluated for the 

presence of lignans using previously isolated standards. FD and FEA from collection 1 

and FEA from collection 2 were fractionated on a silica gel column. The isolated solid 

called TSC-1 was subjected to molecular modifications, via the "Click" reaction, in order 

to obtain more active triazolic derivatives. In vitro cytotoxic activity of ethanolic extracts 

of species of the genus Tecoma, as well as isolated and synthesized substances, were 

evaluated against the cell lines of hepatic carcinoma, bladder carcinoma and 

adenocarcinoma of ovary, by the colorimetric method of MTT. From chromatographic 

profiles of the extracts obtained by UPLC-RP-DAD-MS were identified phenolic 

compounds, among them derivatives of phenylethanoids, lignans and flavonoids. Five 

lignans were isolated: paulownin (TSC-1), paulownin acetate (TSC-2), sesamin (TSC-

3), olivil (TSC-4) and cycloolivil (TSC-5), and a phenylethanoid derivative, TSC-6. 

Extracts of stems showed greater cytotoxic activity than leaf extracts, among them, the 

stem extract of T. stans var. stans was the most cytotoxic against the three cell lines. 

Triazolic derivatives: AC1015A, AC1019A, AC1024A, MC1071A, MC1068B, MC1070B 

and MC1072B showed higher cytotoxic activity than TSC-1. 

Key-words: Bignoniaceae, Tecoma, Lignan, Triazolic derivatives, Cytotoxicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças não 

transmissíveis que têm em comum o crescimento disseminado e não controlado nos 

processos de divisão celular normais, podendo afetar tecidos e órgãos de qualquer 

parte do corpo (INCA, 2016; WHO, 2015). É considerado uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade no mundo e acomete pessoas tanto de países desenvolvidos 

quanto de países em desenvolvimento (WHO, 2015). No Brasil, este problema de 

saúde pública é considerado a segunda principal causa de morte (INCA, 2015).  

Produtos naturais desempenham um papel relevante na terapia do câncer 

atualmente, com um número substancial de agentes antitumorais utilizados na 

terapêutica, sendo eles produtos naturais provenientes de várias fontes, como plantas 

superiores, ambiente marinho e microorganismos, e seus derivados sintéticos 

(CRAGG, GROTHAUS e NEWMAN, 2009; CRAGG e NEWMAN, 2005a; NOBILI et al., 

2009). 

Plantas superiores são potenciais fontes de obtenção de compostos 

antitumorais com grupos farmacofóricos importantes para o desenvolvimento de novos 

fármacos antineoplásicos (PEZZUTO, 1997; CRAGG e NEWMAN, 2005a). Apesar 

disso, ainda são pouco estudadas; estima-se que apenas 6% das cerca de 300.000 

espécies vegetais foram sistematicamente investigadas farmacologicamente, e cerca 

de 15% fitoquimicamente (CRAGG e NEWMAN, 2013).  

Entre o período de 1940 a 2014, nos Estados Unidos, 246 novos fármacos 

antitumorais foram aprovados e comercializados, desses 47,61% são direta ou 

indiretamente derivados de produtos naturais (NEWMAN e CRAGG, 2016). Como 

exemplo, cita-se a aprovação, pela agência regulatória americana Food and Drug 

Administration (FDA), do uso dos alcalóides da Vinca (Catharantus roseus), vincristina 

(Oncovin®) e vimblastina (Velban®), no tratamento de câncer em 1963 e 1965, 

respectivamente (FDA, 2016). Assim, o desenvolvimento de pesquisas de novos 

agentes antitumorais a partir de plantas superiores foi incentivado (NOBLE, 1990).  



15 
 

 

 

No final da década de 60, iniciaram-se pesquisas sistemáticas na triagem de 

diferentes espécies vegetais para a descoberta de agentes antineoplásicos (CRAGG e 

NEWMAN; 2005b).  Diversos compostos de origem natural com potencial anticâncer 

foram submetidos a ensaios clínicos e reprovados devido à ineficácia e/ou toxicidade 

inaceitável, como exemplo o lapachol, camptotecina e podofilotoxina. Porém, eles têm 

sido utilizados como compostos de partida para o desenvolvimento de novos derivados, 

através de técnicas como sínteses orientadas e síntese química combinatória 

(IMBERT, 1998; NEWMAN, CRAGG e SNADER, 2003; BALUNAS e KINGHORN, 

2005; CRAGG e NEWMAN, 2005b; NOBILI et al., 2009).  

 

 

 

A podofilotoxina, lignana obtida de espécies do gênero Podophyllum, é um 

exemplo de substância de elevada citotoxicidade para diversas linhagens de células 

tumorais, mas que apresentou efeitos colaterais intensos, acarretando em uma 

toxicidade inaceitável e por isso não é utilizada como um fármaco antineoplásico 

(IMBERT, 1998; LEE e XIAO, 2003; SRIVASTAVA et al., 2005). Em contrapartida, foi 

um agente modelo para o desenvolvimento de novos análogos, o etoposídeo e o 

teniposídeo, que são utilizados na terapêutica do câncer (SRIVASTAVA et al., 2005).  
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A partir disso, houve um crescente interesse por lignanas, metabólitos 

secundários derivados pela condensação oxidativa de dímeros álcoois cinamílicos 

entre si ou com ácidos cinâmicos, como fonte de novos agentes antitumorais 

(GOTTLIEB, 1988; SALEEM et al., 2005; ZHANG, 2012).  

Elas são largamente distribuídas no reino vegetal, sendo encontradas em 

diversas partes das plantas, de mais de setenta famílias botânicas (SALEEM et al., 

2005; ZHANG et al., 2014). Diversas propriedades farmacológicas das lignanas foram 

relatadas, sendo elas: antitumoral, antiviral, hepatoprotetora, cardiovascular, 

antioxidante, imunossupressora, anti-inflamatória, entre outras. Estas propriedades 

justificam o interesse farmacológico e clínico considerável para o tratamento de 

diversas doenças, nas quais se incluem a terapêutica do câncer (LEE e XIAO, 2003; 

SALEEM et al., 2005; ZHANG et al., 2014).  

A família Bignoniaceae abrange cerca de 104 gêneros e 860 espécies de 

plantas distribuídas mundialmente, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais 

(LOHMANN, 2006; OLMSTEAD, 2009). Um dos gêneros “mais conhecidos” da família 

é o Tecoma (CHOUDHURY et al., 2011) que possui distribuição marcada: são 

encontradas duas espécies no sul da África, e o restante na América tropical (WOOD, 

2008; ABDEL-HAMMED, 2014). Dessas, a espécie ocidental T. stans (L.) Juss. ex 

Kunth é a mais comum e difundida nas Américas (WOOD, 2008). 
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Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae) é um arbusto conhecido 

popularmente, no Brasil, como amarelinho, ipê do cerrado, ipê-mirim (RENÓ, 

MOSCHETA e BRACCINI, 2007; RAJU et al., 2011; DIVYA SRI et al., 2014).  Na 

medicina tradicional popular partes da planta são utilizadas para o controle do diabetes, 

doenças disentéricas, anorexia, por sua ação analgésica e em problemas hepáticos e 

digestivos (COSTANTINO et al., 2003; GOVINDAPPA et al., 2011). Estas 

circunstâncias levaram pesquisadores a investigar as possíveis substâncias bioativas 

relacionadas com as propriedades farmacológicas atribuídas à planta (GOVINDAPPA 

et al., 2011) 

Estudos sobre Tecoma stans demonstraram a presença de atividade 

antitumoral em seus extratos, porém não há relatos na literatura dos metabólitos 

secundários responsáveis por essa atividade (AL-AZZAWI, 2012; KAMESHWARAN et 

al., 2012; THIRUMAL et al., 2012). Acredita-se que esta propriedade esteja relacionada 

com compostos derivados aromáticos, nos quais se incluem as lignanas (AL-AZZAWI, 

2012; KAMESHWARAN et al., 2012). 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo realizar triagem da atividade 

citotóxica de extratos etanólico de caules e folhas de espécies do gênero Tecoma, 

isolar lignanas do extrato de caules de Tecoma stans var. stans, realizar a síntese de 

novos derivados a partir de modificações moleculares da lignana paulownina, 

seguindo-se a avaliação da citotoxicidade in vitro destas substâncias naturais e 

semissintéticas em linhagens celulares tumorais por meio do ensaio colorimétrico de 

MTT (brometo de 3-(4‟,5‟-dimetiltiazol-2‟-ila)-2,5-difeniltetrazol). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Câncer 

 

Câncer é o termo genérico para o conjunto de mais de cem doenças não 

transmissíveis caracterizadas pelo crescimento disseminado e não controlado de 

células podendo afetar praticamente qualquer parte do corpo (INCA, 2016; WHO, 

2016). Esta doença de origem genética complexa resulta da mutação de proto-

oncogenes e/ou genes supressores de tumores, podendo ser desenvolvida por 

alterações em vias de sinalização celular (OUYANG, 2012).  

Hanahan e Weinberg (2011) descreveram as principais características das 

células tumorais (Figura 1). A grande maioria é explicada pela instabilidade genômica 

destas células, em que se confirma a expressão de genes mutados pelos tumores, 

sendo observado desregulação do metabolismo energético, quando comparado às 

células não tumorais; e a autossuficiência dos fatores de crescimento relacionada com 

a produção e liberação exacerbada de sinais, os quais levam à proliferação celular e 

que, consequentemente, acarretam na alteração da estrutura e função do tecido normal 

(HANAHAN e WEINBERG, 2011; O‟CONNOR et al., 2014). Além disso, a resistência à 

morte celular programada (apoptose) e aos sinais antiproliferativos liberados pelos 

genes supressores tumorais comprometem a homeostase do tecido. Outras 

características apresentadas pelas células cancerígenas são a habilidade de evadir o 

sistema imunológico e de invadir tecidos adjacentes, podendo alcançar tecidos distintos 

daquele de origem (SEYFRIED e SHELTON, 2010; HANAHAN e WEINBERG, 2011). 
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Figura 1 – Características das células tumorais 

 

Fonte: Adaptado de Hanahan e Weiberg (2011). 

 

Os diversos tipos de câncer estão entre as principais causas de morbidade e 

mortalidade no mundo, sendo esperado um aumento de cerca de 70% da incidência 

destes ao longo das duas próximas décadas (WHO, 2015).  

Atualmente, os países desenvolvidos possuem maiores índices de prevalência 

e mortalidade por câncer, e essa taxa continua aumentando. Além disso, estimativas 

demonstram a ocorrência de uma transição epidemiológica nos países em 

desenvolvimento, uma vez que se nota um progressivo aumento da incidência e 

mortalidade por doenças crônico-degenerativas, dentre as quais estão incluídos os 

variados tipos de câncer (INCA, 2014).  

As causas são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, e 

geralmente, resultam da interação entre os fatores genéticos e agentes externos, como 

carcinógenos físicos (radiação ultravioleta e ionizante), químicos (tabaco, aflatoxina, 

arsênio) e biológicos (infecções virais, bacterianas ou parasitárias) (INCA, 2016; WHO, 

2016). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde mais de 60% dos casos de câncer 

no mundo, por ano, serão observados na África, Ásia e Américas Central e do Sul, 
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sendo que 70% das mortalidades por câncer no mundo acometerão essas regiões 

(WHO, 2015).  

No Brasil, estimativas do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva (INCA) para os anos de 2016 e 2017, apontam a incidência de 600 mil novos 

casos de câncer, incluindo o câncer de pele não melanoma (Figura 2) (INCA, 2015). 

 

Figura 2 – Distribuição proporcional dos tipos de câncer de maior incidência* 

estimados para 2016, no Brasil, exceto câncer de pele não melanoma 

 
*Números arredondados para múltiplos de 10. 

Fonte: INCA, 2015. 

 

Assim, o câncer no Brasil representa um sério problema de saúde pública, 

portanto, o diagnóstico precoce, o controle e a prevenção devem ser priorizados em 

todas as regiões do país, independente dos recursos socioeconômicos e culturais de 

cada localidade (INCA, 2015). 

  

2.2 Família Bignoniaceae 

 

A família Bignoniaceae abrange cerca de 104 gêneros e 860 espécies de 

plantas lenhosas, árvores, arbustos e lianas distribuídas em todo o mundo, 

principalmente nas regiões tropicais e subtropicais (LOHMANN, 2006; OLMSTEAD, 

2009). As regiões temperadas possuem menos representantes sendo estes 

encontrados no norte da América e no leste da Ásia (OLMSTEAD, 2009; 

RAHMATULLAH et al., 2010).  

Existem cinco regiões principais de dispersão das espécies de Bignoniaceae, 

são elas: a América Central e parte oeste da América do Sul; a região da Guiana; as 

terras baixas da Amazônia; os cerrados e caatingas do Brasil e o litoral do Brasil. O 

Brasil é considerado o centro de diversidade da família, com 33 gêneros e cerca de 415 
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espécies, e estas encontram-se desde florestas úmidas e perenifólias até os cerrados 

abertos, representando a principal família de lianas da flora brasileira (GENTRY, 1980; 

LOHMANN, 2015). 

As Bignoniaceae foram classificadas por GENTRY (1980) de acordo com 

análise dos frutos e a distribuição geográfica, com a divisão intrafamiliar em oito tribos: 

Bignonieae, Coleeae, Crescentieae, Jacarandeae, Oroxyleae, Schlegelieae, Tecomeae 

e Tourrettieae. 

Após a exclusão da tribo Schlegelieae e do gênero Paulownia da família, 

alocados nas famílias Schlegeliaceae e Paulowniaceae, respectivamente (GENTRY, 

1980); a família Bignoniaceae foi considerada um grupo monofilético, porém há 

algumas divergências em relação à classificação dos gêneros, devido, principalmente, 

a variação morfológica entre os grupos (CIPRIANI, 2006; TAFARRELLO, 2008). 

Visto isso, análises filogenéticas de sequências de cloroplastos (rbcL, ndhF, 

trnL-F) foram realizadas com a finalidade de inferir relações evolutivas das 

Bignoniaceae e revisar sua classificação (SPANGLER e OLMSTEAD, 1999; 

OLMSTEAD et al., 2009) . Oito clados foram reconhecidos como tribos: Bignonieae, 

Catalpeae, Coleeae, Crescentieae, Jacarandeae, Oroxyleae, Tecomeae, Tourrettieae 

(OLMSTEAD et al., 2009).  

A tribo Jacarandeae foi considerada irmã do resto da família, a Catalpeae 

ocupa uma posição não resolvida dentro das Bignoniaceae. A tribo Eccremocarpeae foi 

incluída na Tourrettieae. As classificações passadas reconheciam uma grande tribo 

Tecomeae, mas esta seria parafilética em relação às demais. Assim, Tecomeae foi 

reduzida a uma tribo de aproximadamente 12 gêneros com distribuição mundial em 

ecossistemas temperados e tropicais (OLMSTEAD et al., 2009). 

As espécies vegetais da família Bignoniaceae são de grande relevância por 

possuírem diversos grupos de metabólitos secundários com potencial medicinal e/ou 

farmacológico importante, são eles: terpenoides, quinonas, iridoides, alcaloides, 

derivados aromáticos especiais (lignanas, derivados do ácido cinâmico, do ácido 

benzóico e de acetofenona) e flavonoides (CIPRIANI, 2006).  

Os gêneros mais conhecidos da família são Catalpa, Tabebuia, Jacaranda e 

Tecoma (CHOUDHURY et al., 2011). Dentre as espécies com substâncias bioativas e 

com propriedades farmacológicas relevantes destacam-se: Crescentia cujete, 

Heterophragma adenophyllum, Oroxylum indicum, Stereospermum suaveolens, 
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Tabebuia argentea, Tecoma gaudichaudi e Tecoma stans (RAHMATULLAH et al., 

2010). 

Estas são utilizadas na medicina popular no tratamento de doenças como 

câncer, epilepsia, distúrbios do trato gastrointestinal e respiratório, doenças hepáticas, 

cólera, dor, problemas no sistema urinário e cardiovascular, em distúrbios 

ginecológicos, afecções cutâneas, doenças sexualmente transmissíveis 

(RAHMATULLAH et al., 2010). 

 

2.3 Gênero Tecoma 

 

Tecoma é pequeno gênero de origem monofilética com uma disjunção 

marcantemente distribuída, sendo duas espécies encontradas no sul da África, e o 

restante na América tropical (WOOD, 2008; ABDEL-HAMMED, 2014), dessas a 

espécie ocidental T. stans (L.) Juss. ex Kunth é amplamente difundida, as demais são 

essencialmente andinas com o maior número no Peru (WOOD, 2008). 

Existem poucos relatos do gênero Tecoma, em revisão taxonômica realizada 

por GENTRY (1992) foram reconhecidas 14 espécies. Porém, de acordo com 

observações de campo e análise de espécies de herbário feitas por WOOD (2008), 

este acredita que Gentry usou um conceito de espécies estreito e sugere que o número 

de espécies distintas seja menor. 

GENTRY (1992) referiu-se a este gênero como um grupo difícil 

taxonomicamente com espécies mal demarcadas principalmente diferenciadas por 

caracteres vegetativos variáveis e, muitas vezes, sobreposto. E dividiu o gênero em 

dois grupos com base na morfologia floral e tipo polinizador. O primeiro apresenta 

flores estreitamente tubulares com coloração laranja ou vermelho-alaranjada 

polinizadas por colibris, este é representado por T. garrocha, T. capensis e T. guarume, 

e o segundo possui flores campanuladas amarelas polinizadas por abelhas, 

exemplificado pela espécie polimórfica T. stans. 

 

2.4 Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth  é conhecida popularmente, no Brasil, como 

amarelinho, ipê do cerrado, ipê-mirim, ipê-de-jardim (RENÓ, MOSCHETA e BRACCINI, 

2007; RAJU et al., 2011;  DIVYA SRI et al., 2014) e possui alguns sinônimos botânicos 
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como Bignonia stans (L.), Gelseminum stans (L.) Kuntze, Stenolobium stans (L.) 

Seeman  (WOOD, 2008; RAJU et al, 2011; TURNER, 2013). 

Na tabela 1 está descrita a classificação botânica da espécie Tecoma stans 

(RAJU et al., 2011; DIVYA SRI et al., 2014): 

 

Tabela 1 – Classificação botânica da espécie Tecoma stans 

Reino Plantae 

Subreino Viridaeplantae 

Filo Traqueofita 

Subfilo Eufilofitina 

Infrafilo Radiatopses 

Classe Magnoliopsida 

Subclasse Lamidae 

Superordem Lamianae 

Ordem Scrophulariales 

Família Bignoniaceae 

Tribo Tecomeae 

Gênero Tecoma 

Epíteto específico stans - (L.) Juss. ex Kunth 

Nome botânico Tecoma stans 

 

A dimensão desta espécie varia desde um arbusto a árvore pequena com 

altura entre 5 e 7,6 metros, possui casca de cor marrom pálido ao cinza que encrespa 

com a idade. Suas folhas são compostas e imparipinadas com 2 a 5 pares de folíolos e 

um folíolo terminal único maior, estes são lanceolados de até 10 cm de comprimento, 

com aspecto suave ao toque e margens serrilhadas. As flores ocorrem em 

aglomerados nas extremidades dos ramos e possuem forma de trompete com 5 lóbulos 

arredondados de coloração entre o pálido e o amarelo brilhante, com listras alaranjadas 

na garganta. Os frutos são estreitos, ligeiramente achatados em cápsulas pontiagudas 

de até 20 cm de comprimento, contendo muitas sementes aladas; verde quando jovem, 
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pálido marrom no amadurecimento e permanecem na árvore em cachos desarrumados 

por muitos meses (WOOD, 2008; ORWA et al., 2009). 

Tecoma stans é encontrada na América do Norte (sul da Flórida, sul do Arizona 

e México), América Central (incluindo as Antilhas) e América do Sul (região andina, 

além da Argentina e do Brasil), conforme disposto na Figura 3 (GENTRY, 1992). 

 
Figura 3 – Distribuição geográfica da espécie Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

 
Fonte: Adaptado de Tropicos.org (2017). 

 

A espécie Tecoma stans apresenta algumas variedades diferenciadas de 

acordo com a chave (GENTRY, 1992; TURNER, 2013): 
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Chave para as variedades Tecoma stans 

 

1. Folhetos majoritariamente linear-lanceolados, de 0,8 a 1,5 cm de largura, glabrosos, 

com margens serrilhadas e os ápices agudos; encontrada no centro-norte do México e 

sul dos EUA ............................................................................................ var. angustata 

 

1. Folhetos mais ovados a lanceolados, de 1,0 a 4,0 cm de largura, geralmente 

pubescentes, margens e vértices não são serrilhados e agudos ................................ (2) 

 

2. Folhetos quase glabrosos a ligeiramente pubescentes; encontradas principalmente 

abaixo de 1500 m .......................................................................................... var. stans 

 

2. Folhetos marcadamente pubescentes; encontradas principalmente acima de 1500 m 

........................................................................................................... var./forma velutina 

 

As variedades consideradas as categorias populacionais significativas são a 

var. stans e a var. angustata (GENTRY, 1992; TURNER, 2013). T. stans var. stans, a 

variedade típica, é altamente difundida que ocorre em toda a maior parte do sul da 

América Central e sul do México e a América do Sul e é facilmente reconhecida, tanto 

no campo quanto nos herbários. Já a variedade angustata é regionalmente uniforme e 

bem marcada, formando grandes populações relativamente uniformes sobre uma 

grande área (TURNER, 2013). 

Enquanto, a T. stans var. velutina, inicialmente, foi reconhecida como uma 

variedade distinta, relatando que ela é semelhante à var. stans, mas que possui 

folhagem totalmente pubescente e ocorre em altitudes mais elevadas (GENTRY, 1992). 

Porém, recentemente, as plantas da variedade velutina foram reduzidas ao status de 

forma velutina, uma vez que não são geomorfológicamente coerentes, nem formam 

agregados populacionais significativos (TURNER, 2013). 

 

2.4.1 Atividade antitumoral de Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

  

A atividade antitumoral in vitro e in vivo do extrato metanólico de flores de 

Tecoma stans foram avaliadas por KAMESHWARAN et al. (2012). O estudo in vitro, 

realizado por meio do método colorimétrico do MTT, mostrou uma significativa 
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atividade citotóxica contra as linhagens de células VERO (rim de macaco verde) e HEp-

2 (carcinoma de colo do útero), nas concentrações 250, 500 e 1000 µg/mL, uma vez 

que houve diminuição na viabilidade celular e aumento da citotoxicidade para as duas 

linhagens celulares, estas relações observadas foram dose-dependente. A avaliação in 

vivo consistiu na administração oral do extrato, em ratos albinos Swiss com tumores 

induzidos, nas doses de 200 e 400 mg/Kg, e resultou em um aumento expressivo da 

contagem de células não viáveis, sugerindo que o extrato bruto apresenta relação 

direta com a diminuição das células. Além disso, foram avaliados parâmetros 

hematológicos, após 14 dias de tratamento com o extrato de Tecoma stans, observou-

se que o extrato foi capaz de reverter às mudanças no perfil hematológico causadas 

pela presença de tumores. Isto indica que o extrato de Tecoma stans possui efeito 

protetor do sistema hematopoiético, já que não houve indução de mielotoxicidade. 

AL-AZZAWI (2012) avaliou o potencial genotóxico in vivo e citotóxico in vitro 

dos extratos etanólico e aquoso de Tecoma stans. O estudo de genotoxicidade foi 

realizado utilizando células de medula óssea de camundongos BALB/c e não foi 

observada alteração no número de aberrações cromossômicas e o índice de mitose 

manteve-se inalterado. Na avaliação de citotoxicidade, notou-se que os extratos 

levaram a morte celular e a alterações morfológicas, sendo assim, sugere-se que a 

citotoxicidade observada esteja relacionada com pela presença de compostos 

polifenólicos, flavonoides e β-sitosterol nos extratos aquoso e etanólico de Tecoma 

stans.  

Em outro estudo THIRUMAL e colaboradores (2012) avaliaram a atividade 

citotóxica in vitro do extrato etanólico de folhas Tecoma stans empregando a linhagem 

celular de câncer de mama humano (MCF-7), por meio do ensaio colorimétrico com 

MTT. A concentração inibitória mediana (IC50) encontrada foi de 64,5 μg/mL, sugerindo 

a presença de substâncias com potencial citotóxico neste extrato. 

 

2.5 Tecoma castaneifolia (D. Don) Melch 

 

A espécie Tecoma castaneifolia, conforme o The Plant List (2017), possui 

algumas sinonímias botânicas como Bignonia castaneifolia (D. Don) DC., B. serrata 

Pav. ex. G. Don, Delostoma stenolobium Steud., Gelseminum gaudichaudii (DC.) 

Kuntze; Kokoschkinia paniculata Turcz., Stenolobium castanifolium D. Don, S. stans 

var. castanifolium (D. Don) Seem. e Tecoma gaudichaudii DC. 
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T. castaneifolia é um arbusto cuja dimensão varia de 4 a 5 metros de altura, 

tem folhas trifolioladas e flores ocorrem em aglomerados no final dos ramos se 

espalhando para fora, possuem forma de trompete com 5 lóbulos uniformemente 

dentados de coloração amarela. Os frutos são cápsulas lineares com as extremidades 

afiladas, e variam de 7 a 31 cm de comprimento. Esta espécie do gênero Tecoma é a 

única que tem flores amarelas e folhas simples (GENTRY, 1992). 

É uma espécie endêmica em regiões secas do Equador e Peru (figura 4) 

(GENTRY, 1992). 

Na literatura há poucos estudos a respeito dessa espécie. Alguns constituintes 

químicos presentes em T. castaneifolia foram descritos no trabalho de SHARMILA, 

THIRUMARIMURUGAN e SIVAKUMAR (2016), são eles: compostos polifenólicos, 

hidrocarbonetos, resinas e óleos voláteis; bem como a presença de flavonoides e 

alcaloides em folhas e caules. 

 

Figura 4 – Distribuição geográfica da espécie Tecoma castaneifolia 

 
Fonte: Adaptado de Tropicos.org (2017). 

 

2.6 Tecoma garrocha Hieron. 

 

Tecoma garrocha possui os seguintes sinônimos botânicos de acordo com 

dados do The Plant List (2017): Gelseminum garrocha (Hieron.) Kuntze, Stenolobium 

garrocha (Hieron.) R. E. Fr. e Tecoma fulva subesp. garrocha (Hieron) J. R. I Wood. 
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A dimensão deste vegetal varia de um arbusto a uma pequena árvore com 2 a 

5 metros de altura, cujas folhas são compostas com 5 a 9 folhetos e, ocasionalmente, 

possuem um par de folhas simples. Suas flores são tubulares com 5 lóbulos 

uniformemente denticulados e a coloração das corolas variam do amarelo ao laranja e 

a dos lóbulos entro o vermelho e o vermelho-alaranjado. A inflorescência ocorre em 

aglomerados no final dos ramos. Os frutos são capsulares finos com extremidades 

afiladas e possuem de 7 a 11 cm de comprimento (GENTRY, 1992). 

Na literatura há poucos relatos sobre a espécie T. garrocha, sendo esta 

descrita como nativa da Bolívia e Argentina (Figura 5), sendo encontrada 

principalmente em encostas secas (GENTRY, 1992). 

 

Figura 5 – Distribuição geográfica da espécie Tecoma garrocha 

 
Fonte: Adaptado de Tropicos.org (2017). 

 

2.7 Lignanas  

 

Os lignóides são considerados uma relevante classe de produtos naturais, pois 

nas plantas em que ocorrem possuem atividade aleloquímica e propriedades 

farmacológicas nos seres humanos, fato que já levou a aplicações terapêuticas. Os 

grupos mais numerosos são constituídos pelas lignanas e neolignanas (GOTTLIEB, 

YOSHIDA; 1984). 
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O termo lignana foi primeiramente introduzido por Harworth em meados de 

1930, sendo aplicado aos dímeros opticamente ativos de fenilpropanoides (C6-C3), 

ligados por átomos de carbono central das suas cadeias laterais via acoplamento 

oxidativo nas posições 8 e 8‟ (Figura 6).  Os compostos contendo outros tipos de 

acoplamento foram denominados de neolignanas por Gottlieb no início da década de 

setenta (GOTTLIEB, 1978; MOSS, 2000; UMEZAWA, 2003). Posteriormente, com base 

na origem biogenética das substâncias, as neolignanas foram redefinidas como os 

dímeros derivados pela condensação oxidativa de alilfenóis e de propenilfenóis entre si 

ou cruzados, enquanto as lignanas foram consideradas como dímeros derivados pela 

condensação oxidativa de álcoois cinamílicos entre si ou com ácidos cinâmicos 

(GOTTLIEB, 1988; UMEZAWA, 2003).  

 

Figura 6 – Dimerização de fenilpropano formando a estrutura básica da lignana 

 

 

Estes metabólitos secundários apresentam uma enorme diversidade estrutural, 

sendo classificados em seis subgrupos (Figura 7), com base na incorporação do átomo 

de oxigênio no esqueleto carbônico e no padrão de ciclização (PAN et al., 2009; 

ZHANG et al., 2014). 
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Figura 7 – Exemplo de estruturas químicas das classes de lignanas  

 

 

A biossíntese destes metabólitos secundários de baixo peso molecular tem 

como precursor os aminoácidos L-fenilalanina ou L-tirosina, produto final da via do 

ácido chiquímico. A primeira etapa da via biossintética é a desaminação da L-

fenilalanina pela enzima fenilalanina-amônia-liase que dá origem ao ácido cinâmico. 

Em seguida, ocorre uma reação de oxidação, catalisada pela enzima ácido cinâmico 4-

hidroxilase, em que há a introdução de um grupamento hidroxila na posição para do 

anel aromático do ácido cinâmico formando o ácido p-cumárico, este, por sua vez, tem 

o seu grupo carboxílico ativado pela ligação com o tioéster-CoA, reação catalisada pela 

enzima hidroxicinamato CoA ligase. O ácido p-cumárico também pode ser formado a 

partir da desaminação da L-tirosina pela ação da enzima fenilalanina-amônia-liase. 

Outras etapas de hidroxilações, metilações e reduções fornecem aldeídos e ácidos 

cinamílicos com diferentes substituintes e, por reduções destes, resultam na formação 

de diversas unidades de fenilpropanoides que são precursores das lignanas (DEWICK, 

2001).  A figura 8 representa uma possível rota biossintética para os diversos tipos de 

lignanas, proposta por UMEZAWA (2003). 

O pinoresinol, primeira lignana relatada na literatura como sendo formada na 

biossíntese a partir de dímeros do ácido coniferílico, é um intermediário na biossíntese 

de uma variedade de lignanas.  Portanto, a conversão: álcool coniferílico → pinoresinol 

(furofurano) → lariciresinol (furano) → secoisolariciresinol (dibenzilbutano) → 

matairesinol (dibenzilbutirolactona) demonstra ser uma via comum de biossíntese de 

lignanas (UMEZAWA, 2003). 
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Figura 8 – Proposta de via biossíntetica para os diversos tipos de lignanas 
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Em relação à evolução dos vegetais, denominada de biossistemática, as 

lignanas estão presentes em plantas primitivas, mas não em algas. Tanto as 

gimnospermas quanto as angiospermas evoluíram acompanhadas por um 

aumento expressivo da quantidade e do padrão de oxidação das lignanas, isto é, 

as lignanas das gimnospermas provêm, comumente, do álcool dioxicinamílico, 

enquanto nas angiospermas as lignanas e neolignanas são, frequentemente, 

derivados também de álcoois trioxicinamílicos (GOTTLIEB, 1978). 

Lignanas estão presentes na natureza principalmente sob a forma livre, 

enquanto seus derivados glicosilados estão em menor quantidade. Elas são 

largamente distribuídas no reino vegetal, sendo encontradas em raízes, rizomas, 

cascas, caules, folhas, flores, frutos e sementes de mais de setenta famílias 

(SALEEM et al., 2005; ZHANG et al., 2014). 

As funções biológicas das lignanas em vegetais ainda são pouco 

conhecidas. Algumas possuem potentes propriedades antimicrobiana, antifúngica, 

antiviral, antioxidante ou inseticida, as quais provavelmente desempenham um 

papel importante na defesa das plantas contra patógenos e pragas biológicas. E 

participam do crescimento e desenvolvimento dos vegetais (SALEEM et al., 2005; 

PAN et al., 2009). Em adição ao seu efeito na natureza, lignanas também 

possuem atividades farmacológicas significativas, incluindo antitumoral, anti-

inflamatória, hepatoprotetora, imunossupressora, cardiovascular, sedativa, 

antiplaquetária, antialérgica, antioxidante e antiviral (LEE e XIAO, 2003; SALEEM 

et al., 2005; PAN et al., 2009;  ZHANG et al., 2014). 

O uso terapêutico de lignanas remonta a tempos antigos, quando extratos 

de plantas contendo alto teor de lignanas eram usados como remédios populares 

em diversas culturas. A ampla utilização na medicina tradicional faz das lignanas 

um importante conjunto de substâncias para o desenvolvimento de novos agentes 

terapêuticos (LEE e XIAO, 2003) e também constituem compostos bases para a 

realização de modificações estruturais visando aprimorar as propriedades 

farmacológicas (ZHANG et al., 2014). 
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2.7.1 Lignanas com atividade citotóxica 

 

A lignana ariltetraidronaftalênica, podofilotoxina, foi primeiramente isolada 

de espécies do gênero Podophyllum. É uma das principais substâncias dessa 

classe, devido sua pronunciada atividade antitumoral (GORDALIZA et al., 2004; 

GUERRAM, JIANG e ZHANG, 2012) e por ter sido precursora dos derivados 

semissintéticos mais potentes e menos tóxicos: etoposídeo (Vepesid®) e 

teniposídeo (Vumon®), medicamentos utilizados na terapêutica do câncer 

(GUERRAM, JIANG e ZHANG, 2012), aprovados pelo FDA em 1983 e em 1992, 

respectivamente (FDA, 2016). 

As modificações moleculares realizadas na estrutura da podofilotoxina 

levaram a uma mudança no mecanismo de ação dos derivados, que ao invés de 

inibir a formação de microtúbulos como o composto precursor, atuam inibindo a 

DNA topoisomerase II, através da formação de um complexo DNA-fármaco-

enzima que induz a ruptura do material genético, consequentemente, a morte 

celular (GORDALIZA et al., 2004; GUERRAM, JIANG e ZHANG, 2012). Ao 

contrário da podofilotoxina, o etoposídeo e o teniposídeo impedem a entrada das 

células em mitose, em vez de aprisioná-las na metáfase (GUERRAM, JIANG e 

ZHANG, 2012). 

O etoposídeo é utilizado em combinação com outros antineoplásicos no 

tratamento de linfomas, câncer pulmonar de pequenas células, leucemia mielóide 

aguda, câncer de testículo, ovário, bexiga e do sistema nervoso central. O 

teniposídeo é menos frequentemente usado na quimioterapia, em relação ao 

etoposídeo. Porém, sua utilização ocorre principalmente no tratamento de 

pacientes pediátricos com leucemia linfocítica aguda refratária e na terapia de 

glioma (GORDALIZA et al., 2004; SRIVASTAVA et al., 2005; NOBILI et al., 2009). 

Outras lignanas naturais bioativas estão sendo investigadas, em função 

de propriedades farmacológicas, principalmente a antitumoral, e por ser um 

protótipo promissor para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos (LEE 

e XIAO, 2003; ZHANG et al., 2014). Essas descobertas são essenciais, já que 

existe grande necessidade de encontrar compostos menos tóxicos que possuam 

um espectro antitumoral mais amplo (SALEEM et al., 2005). Algumas novas 

lignanas naturais que em estudos preliminares in vitro, utilizando linhagens 
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celulares de humanos, apresentaram atividade citotóxica, estão listadas na tabela 

2. 
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Tabela 2 – Lignanas naturais com atividade citotóxica 

(continua) 

LIGNANA 
ESPÉCIE VEGETAL  

(Família) 

PARTE DA 

PLANTA 

LINHAGEM 

CELULAR 
CC50 REFERÊNCIA 

(+)-Liriodenol 
Liriodendron hybrid 

(Magnoliaceae) 
Caules 

NCI-H460 

BGC-823 

SGC-7901 

MDA-MB-231 

31,42 µg/mL 

45,46 µg/mL 

34,46 µg/mL 

28,66 µg/Ml 

Yang  et al. 

(2015) 

(1S,2R,5S,6R)-2-[5-metoxi-

3,4-(metilenodioxi)fenil]- 

6-(3,4-dihidroxi-5-

metoxifenil)-3,7-

dioxabiciclo-3.3.0]-octano 

Peperomia duclouxii 

(Piperaceae) 
Toda planta 

VA-13 

HepG-2 

5,3 µg/mL 

13,2 µg/mL 

Li et al. 

(2007) 

3,4,4‟-triidroxi-3‟,9-dimetoxi-

9,9‟-epoxilignana 

Viburnum foetidum 

(Caprifliaceae) 
Partes aéreas 

A549 

SK-OV-3 

SK-MEL-2 

HCT 

72,26 µg/mL 

68,65 µg/mL 

66,12 µg/mL 

72,15 µg/mL 

Li et al. 

(2013) 

3,4‟-diidroxi-3‟,4,9-trimetoxi-

9,9‟-epoxilignana 

Viburnum foetidum 

(Caprifliaceae) 
Partes aéreas 

A549 

SK-OV-3 

SK-MEL-2 

HCT 

67,29 µg/mL 

63,54 µg/mL 

64,37 µg/mL 

70,78 µg/mL 

Li et al. 

(2013) 
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4-acetil-4-demetil-

podofitoxina 

Sinopodophyllum 

emodi 

(Berberidaceae) 

Rizoma e raiz 
HeLa 

KB 

0,076 µm 

0,05 µm 

Sun et al. 

(2011) 

7‟,8‟-didehidroherpetotriol 
Dipteronia dyeriana 

(Aceraceae) 
Galhos K562 39,0 µol/L 

Guo et al. 

(2008) 

Acutissimalignana A 

Phyllanthus 

acitissima 

(Euphorbiaceae) 

Partes aéreas 

KB 

Col2 

MCF-7 

Lu-1 

0,59 µg/mL 

0,25 µg/mL 

0,22 µg/mL 

0,14 µg/mL 

Tuchinda et 

al. 

(2008) 

Filantusmina A 

Phyllanthus 

oligospermus 

(Euphorbiaceae) 

Caule e raiz KB 2,24 µg/mL 
Wu; Wu 

(2006) 

Hanultarina 
Trichosanthes kirilowii 

(Cucurbitaceae) 
Folhas 

A549 

SK-MEL-2 

3,0 µg/mL 

3,0 µg/mL 

Moon et al. 

(2008) 

Procumbenosideo J 
Justicia procumbens 

 (Acanthaceae) 
Toda planta 

LoVo 

BGC-823 

0,527 µm 

0,204 µm 

Jin et al. 

(2014) 

Pronaftalideo A 
Justicia procumbens 

(Acanthaceae) 
Toda planta 

LoVo 

BGC-823 

0,135 µm 

0,115 µm 

Jin  et al. 

(2014) 
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 Propinquanina E 
Schisandra propinqua 

(Schisandraceae) 
Caule 

HepG-2 

KB 

HL-60 

Bel-7402 

35,95 µm 

46,23 µm 

32,53 µm 

39,38 µm 

 

Xu et al. 

(2006) 

Propinquanina F 
Schisandra propinqua 

(Schisandraceae) 
Caule 

HepG-2 

KB 

HL-60 

59,91 µm 

42,98 µm 

60,02 µm 

 

Xu et al. 

(2006) 

Sambucasinol A 
Sambucus williamsii 

(Caprifoliaceae) 
Galhos 

A549 

SK-OV-3 

SK-MEL-2 

XF 498 

13,22 µm 

15,72 µm 

11,07 µm 

18,14 µm 

Suh et al. 

(2016) 

Sambucasinol B 
Sambucus williamsii 

(Caprifoliaceae) 
Galhos 

A549 

SK-OV-3 

SK-MEL-2 

XF 498 

16,37 µm 

17,46 µm 

14,08 µm 

18,39 µm 

Suh et al. 

(2016) 

Sambucasinol C 
Sambucus williamsii 

(Caprifoliaceae) 
Galhos 

A549 

SK-OV-3 

SK-MEL-2 

XF 498 

15,82 µm 

17,58 µm 

11,36 µm 

19,62 µm 

Suh et al. 

(2016) 
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Saucerneol G 
Saururus chinensis 

(Saururaceae) 
Raiz 

HT-29 

HepG-2 

MCF-7 

55,0 µm 

62,0 µm 

64,0 µm 

Seo et al. 

(2008) 

Saucerneol H 
Saururus chinensis 

(Saururaceae) 
Raiz 

HT-29 

HepG-2 

MCF-7 

53,0 µm 

61,0 µm 

72,0 µm 

Seo et al. 

(2008) 

Tiliamurosideo B 
Tilia amurensis 

(Tiliaceae) 
Caule 

A549 

SK-OV-3 

SK-MEL-2 

HCT-15 

7,32 µm 

8,89 µm 

7,84 µm 

6,13 µm 

Kim et al. 

(2012) 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Buscar compostos lignânicos citotóxicos a partir de espécies do gênero 

Tecoma, realizar a síntese de derivados triazólicos a partir da lignana paulownina, e 

avaliar a citotoxicidade in vitro das substâncias isoladas e sintetizadas.  

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Obter extrato etanólico de caules e folhas de espécies do gênero 

Tecoma: T. castaneifolia, T. garrocha, T. stans var. angustata e T. stans var. 

stans;  

 

 Obter o perfil cromatográfico dos extratos de caules e folhas das 

espécies T. castaneifolia, T. garrocha, T. stans var. angustata e T. stans var. 

stans; 

 

 Isolar e purificar lignanas do extrato etanólico de caules de 

Tecoma stans var. stans por técnicas cromatográficas; 

 

 Elucidar as estruturas isoladas utilizando técnicas 

espectrométricas; 

 

 Realizar a síntese de derivados triazólicos a partir da lignana, 

paulownina, isolada de Tecoma stans var. stans; 

 

 Avaliar a citotoxicidade in vitro dos extratos etanólicos obtidos, 

das lignanas naturais isoladas e dos derivados triazólicos sintetizados nas 

linhagens celulares tumorais Hep G2, T24 e TOV-21G por meio do ensaio 

colorimétrico do MTT. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais  

 

Os materiais utilizados, a especificação dos equipamentos e dos softwares, 

assim como, a descrição dos reagentes e de seus fabricantes estão descritos nos 

métodos, como também no Apêndice A. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Coleta e identificação do material vegetal 

 

Os materiais vegetais foram coletados no estado de Minas Gerais, conforme 

disposto na Tabela 3.  Estes materiais foram identificados pelo Prof. Dr. João Renato 

Stehmann, do Departamento de Botânica, Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, local em que foram depositadas as exsicatas 

das espécies.  
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Tabela 3 – Dados da coleta e identificação das espécies do gênero Tecoma 

ESPÉCIE 

MUNICÍPIO 

(COORDENADA 

GEOGRÁFICA) 

MÊS/ANO 
REGISTRO 

EXSICATA 

T. castaneifolia 

Distritos de 

Fechados - 

Santana de 

Pirapama 

(S 18°59‟49” W 

44°3‟11”) 

Mar/2014 
BHCB 

169768 

T. garrocha 

Distritos de 

Fechados - 

Santana de 

Pirapama 

(S 18°59‟49” W 

44°3‟11”) 

Fev/2014 
BHCB 

169765 

Tecoma 

stans (L.) 

Juss ex. 

Kunth 

T. stans var. 

angustata 

Distritos de 

Fechados - 

Santana de 

Pirapama 

(S 18°59‟49” W 

44°3‟11”) 

Mar/2014 - 

T. stans 

var. 

stans 

Coleta 

1 

Belo Horizonte  

(S 19°55‟15” W 

43°56‟16”) 

Dez/2014 

BHCB 

130095 
Coleta 

2 

Ouro Preto  

(S 20°23‟8” W 

43°30‟20”) 

Ago/2015 
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4.2.2 Obtenção dos extratos brutos etanólicos de caules e de folhas das espécies do 

gênero Tecoma 

 

Os caules sem casca das quatro espécies coletadas foram secos em estufa 

ventilada, a 40°C; as folhas foram secas de forma semelhante. Após secagem dos 

materiais vegetais, foi realizada a pulverização em moinho de facas, os materiais 

pulverizados foram acondicionados em frascos de vidro.  

O pó foi submetido à extração exaustiva com etanol comercial (92,8°GL) via 

percolação a frio. Os extratos etanólicos obtidos foram concentrados por destilação 

do solvente em evaporador rotatório sob pressão reduzida. Para completa remoção 

do solvente, os extratos concentrados foram transferidos para frascos de vidro 

previamente pesados e cuidadosamente secos em estufa, com temperatura 

controlada de 50°C. Os extratos de caules e de folhas secos foram pesados.  

 

4.2.3 Perfis cromatográficos por CLUE-FR-DAD-EM 

 

Perfis cromatográficos foram obtidos por meio da cromatografia líquida de 

ultra eficiência em fase reversa (CLUE-FR) para os extratos etanólico de caules e de 

folhas.  

As análises por CLUE-FR foram realizadas no Laboratório de Fitoquímica da 

Faculdade de Farmácia na Universidade Federal de Minas Gerais nas condições 

descritas a seguir.  

Foi utilizado o equipamento UPLC ACQUITY (Waters®), acoplado ao 

detector DAD (detector de arranjo de diodos) – varredura de 220-400 nm e detector 

de espectrometria de massas, coluna CSH130 C18 (partículas de 1,7 μm, 50 x 3 mm 

d.i.), fluxo de 0,3 mL/min e manteve-se o forno da coluna a 40°C. Empregou-se um 

gradiente de água (H2O) 0,1% ácido fórmico – acetonitrila (MeCN) 0,1% ácido 

fórmico (Tabela 4), compreendendo um período de eluição gradiente linear longo (5 

– 95% de MeCN, em 10 minutos), mantendo-se, a seguir, um curto período de 

eluição isocrática (95% de MeCN, durante 1 minuto). Os solventes utilizados eram 

grau HPLC (Tedia Brasil®) e água destilada, filtrada em sistema Milli-Q®.  

Na obtenção dos espectros de massa, empregou-se sistema Electrospray 

ionization (ESI), temperatura capilar 250°C, voltagem no pulverizador ajustada em 
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3,50 kV, voltagem do capilar +3 e –47 V, para as polaridades positiva e negativa, e 

deslocamento da lente do tubo de 0 e –25 V, para polaridade positiva e negativa, 

respectivamente. Utilizou-se nitrogênio como um gás de fundo com um fluxo de 50 

unidades arbitrárias. A análise de massa foi realizada em modo de varredura total de 

100 a 1.500 amu, tanto no modo positivo como no negativo. 

  

Tabela 4 – Gradiente de eluição empregado nas análises dos extratos e frações por 

CLUE-FR 

TEMPO 

 (min) 

H2O 

0,1% ÁCIDO FÓRMICO 

MeCN 

 0,1% ÁCIDO FÓRMICO 

0 95 5 

10 5 95 

11 5 95 

13 95 5 

 

4.2.4 Fracionamento do extrato bruto etanólico de caules de Tecoma stans var. 

stans 

  

Para o fracionamento dos extratos de caules, TSSEC 1 e TSSEC 2, 

empregou-se a técnica de partição líquido-líquido. Os extratos foram solubilizados 

em uma mistura de metanol/água (60:40) e particionado com solventes orgânicos de 

diferentes polaridades, obtendo-se as frações diclorometano (DCM), acetato de etila 

(EtOAc) e hidrometanólica (H2O/MeOH). Estas soluções orgânicas foram 

concentradas por destilação sob pressão reduzida em evaporador rotatório. As 

frações concentradas obtidas foram transferidas para frascos de vidro previamente 

pesados, estas foram secas em estufa, com temperatura controlada de 50°C, e 

foram pesadas (Figura 9). 
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Figura 9 – Esquema de fracionamento dos extratos TSSEC 1 e TSSEC 2 

 

 

 

 

4.2.5 Análise fitoquímica dos extratos etanólico brutos e das frações orgânicas de 

Tecoma stans var. stans  

 

A análise da presença de lignanas e flavonoides nos extratos etanólicos 

brutos de caules e nas frações obtidas de T. stans var. stans, coleta 1 (TSSEC 1) e 

coleta 2 (TSSEC 2) foi realizada empregando-se a técnica de cromatografia em 

camada delgada em sílica gel (CCD), utilizando cromatoplacas revestidas de géis de 
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sílica (MercK®), em suporte de vidro, 10 x 10 cm, com espessura de 0,50 mm. A 

revelação das substâncias analisadas nas cromatoplacas foi obtida através da 

exposição destas à radiação ultravioleta, nos comprimentos de onda de 254 nm e 

365 nm, em câmara escura de luz ultravioleta, e através da pulverização das 

soluções reveladoras de reagentes cromogênicos: anisaldeído sulfúrico e produto 

natural-polietilenoglicol (NP-PEG), nas placas cromatográficas, seguido de 

aquecimento com auxílio de soprador térmico, para a detecção de lignanas e 

flavonoides, respectivamente. 

 

4.2.6 Isolamento e purificação das substâncias 

 

4.2.6.1 Refracionamento da fração diclorometano obtida de TSSEC 1  

 

Fração diclorometano – porção precipitada  

 

Na fração diclorometano obtida da extração de TSSEC 1 ocorreu à formação 

de um precipitado branco (10,7 g) que foi separado por decantação. Uma porção 

deste precipitado (8,5 g) foi submetida ao fracionamento através de uma coluna de 

sílica gel. No empacotamento da coluna empregou-se 50,0 g sílica gel 60 (0,040-

0,063 mm/230-400 mesh, Merck®) como fase estacionária, preparou-se um top 

contendo 8,5 g de precipitado e 6,0 g de sílica gel para coluna, a eluição foi 

realizada empregando solventes de polaridade crescente: n-hexano (500 mL), n-

hexano/diclorometano (1:1) (500 mL), diclorometano (500 mL), 

diclorometano/acetato de etila (1:1) (500 mL); acetato de etila (500 mL), acetato de 

etila/metanol (1:1) (500 mL) e metanol (500 mL).  

As frações foram coletadas em vidro tipo penicilina num total de 60 frações. 

Estas frações foram submetidas a análises por cromatografia em camada delgada 

sendo que aquelas que apresentaram perfis semelhantes foram reunidas. Nas 

análises empregou-se n-hexano/acetato de etila (1:1) como fase móvel, revelador 

anisaldeído sulfúrico e a paulownina como substância de referência.  
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Fração diclorometano – porção solúvel 

 

A parte solúvel da fração diclorometano (19,0 g) foi fracionada empregando-

se as mesmas condições utilizadas no fracionamento do precipitado, obtendo-se um 

total de 182 frações que foram reunidas de acordo com a semelhança entre os perfis 

após análise por CCD, nas mesmas condições utilizadas com no fracionamento da 

parte insolúvel. 

Assim, foram reunidas 18 frações do fracionamento do precipitado e do 

fracionamento da porção solúvel obtiveram-se 24 frações reunidas. A partir das 

frações reunidas 4, 5, 8, 9 e 10 do fracionamento do precipitado foram isoladas três 

substâncias, sendo que fração reunida 4 (Fr 4) após refracionamento em CCD 

preparativa (sílica gel 60 G – Merck®, 1,0 mm de espessura; fase móvel DCM/EtOAc 

(8:2); revelador anisaldeído sulfúrico), levou ao isolamento de um sólido branco 

denominado TSC–3. A Fr 5 também foi refracionada por CCD preparativa nas 

mesmas condições de Fr 4 e isolou-se um sólido denominado TSC–2. As frações 

reunidas 8, 9 e 10 foram submetidas a recristalizações sucessivas em etanol 

absoluto levando ao isolamento de um sólido denominado TSC–1. Quantidades 

adicionais do sólido TSC–1 foram obtidas da recristalização das frações reunidas 13, 

14, 15 e 16 procedente do fracionamento da parte solúvel da fração em 

diclorometano. 

 

4.2.6.2 Refracionamento da fração acetato de etila obtida de TSSEC 1 

 

A fração acetato de etila obtida da partição líquido-líquido do extrato 

etanólico também foi fracionada em coluna de sílica gel e foram obtidas 41 frações 

que foram reunidas segundo seus perfis cromatográficos em CCD, obtendo-se 14 

frações reunidas. As frações reunidas 7 e 8 foram recromatografadas em CCD 

preparativas (sílica gel 60 G – Merck®, 1,0 mm de espessura; DCM/EtOAc (8:2) 

como fase móvel; revelador anisaldeído sulfúrico), obtendo-se pequenas 

quantidades dos sólidos denominados TSC–4 e TSC–5. 
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4.2.6.3 Refracionamento da fração acetato de etila obtida de TSSEC 2 

 

O sólido denominado TSC–5 foi obtido em pequena quantidade do extrato 

etanólico coleta 1. Desta forma, foi realizada uma segunda coleta de caules T. stans 

var. stans procedendo às extrações como descrito anteriormente com o objetivo de 

obter maior quantidade deste sólido.  

Assim, a fração acetato de etila obtida da partição liquído-líquido do TSSEC 

2 foi refracionada empregando-se a técnica em coluna aberta de sílica gel. No 

empacotamento da coluna empregou-se sílica gel 60 G (0,040-0,063 mm/230-400 

mesh, Merck®) como fase estacionária, o top foi preparado contendo 11,0 g da 

fração em acetato de etila e 8,0 g de sílica gel para coluna, a eluição foi realizada 

empregando solventes de polaridade crescente: diclorometano (750 mL), 

diclorometano/acetato de etila (1:1) (3350 mL), acetato de etila (2800 mL), metanol 

(1000 mL); respectivamente. Foram coletadas 282 amostras de aproximadamente 

25 mL que foram concentradas em evaporador rotatório sob pressão reduzida. As 

frações foram submetidas a análises por cromatografia em camada delgada sendo 

que aquelas com perfis semelhantes foram reunidas, resultando em 28 frações 

reunidas. 

A fração reunida 15 (Fr 15) foi refracionada em CCD preparativa (sílica Gel 

60 G – Merck®, 1,0 mm de espessura; fase móvel DCM/EtOAc (8:2); anisaldeído 

sulfúrico como revelador), levando ao isolamento de quantidades adicionais de 

TSC–5.  

A fração reunida 19 (Fr 19) também foi refracionada em CCD preparativa de 

maneira semelhante à fração reunida anterior, de onde isolou-se um sólido de 

coloração amarela, esta substância foi denominada de TSC–6. 

 

4.2.7 Elucidação estrutural por técnicas espectrométricas 

 

Os espectros de massas foram obtidos empregando-se um sistema de 

Electrospray ionization (ESI), voltagem do capilar 3,5 e voltagem do cone 60. O 

detector de massas estava acoplado online ao equipamento UPLC ACQUITY 

(Waters®), nas mesmas condições descritas anteriormente no item 4.2.3 – (página 

42).  
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Os espectros de RMN de 1H e de RMN de 13C foram obtidos no 

Departamento de Química, ICEX, UFMG, em equipamento Bruker Avance DRX400, 

à 25ºC, utilizando-se o tetrametilsilano (TMS), como referência interna. Utilizou-se os 

solventes deuterado dimetilsufóxido (DMSO-d6) e clorofórmio (CDCl3) para 

solubilizar as amostras. 

 

4.2.8 Síntese de derivados triazólicos da paulownina 

 

Inicialmente, a TSC–1, paulownina (1), teve sua hidroxila eterificada com 

bromo-propino (2) através de uma substituição nucleofílica, utilizando-se o hidreto de 

sódio (NaH) em dimetilformamida (DMF), para gerar o intermediário (3).  

Este intermediário constituído de um alcino terminal foi ligado à azida 

orgânica (4) via reação “Click”, por uma síntese convergente (GUANTAI et al., 2010) 

obtendo-se o produto 5 que é um derivado 1,2,3-triazol-1,4-dissubstituído (Figura 9). 

A reação “Click” foi realizada nas condições estabelecidas por PEREIRA et al. 

(2010): sulfato de cobre penta-hidratado (CuSO4.5H2O), ascorbato de sódio [foi 

preparada uma solução aquosa de bicarbonato de sódio (NaHCO3)], seguida da 

adição de ácido ascórbico (C6H8O6), equimolar), em sistema bifásico: diclorometano 

e água, à temperatura ambiente, sob agitação magnética, durante 24 horas ou até 

que todo intermediário 3 fosse consumido.  

 

Figura 10 – Obtenção do derivado triazólico (5) pela reação “Click” envolvendo 

azida orgânica (4) e alcino terminal (2) obtido a partir da paulownina (1) 
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A evolução das reações foi acompanhada por cromatografia em camada 

delgada em sílica com 0,25 mm de espessura de sílica (sílica gel 60 G, Merck®), 

fase móvel Hx/EtOAc (7:3) com e sem indicador de fluorescência 254 nm, utilizando-

se como reveladores luz UV365 e solução de anisaldeído sulfúrico.  

As purificações das substâncias sintéticas foram realizadas por 

cromatografia em coluna aberta com sílica gel 60 (0,063-0,200 mm/70-230 mesh, 

Merck®). 

Posteriormente, outras azidas foram utilizadas na obtenção de outros 

derivados como mostrado na Figura 11.  
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Figura 11 – Azidas orgânicas obtidas de diferentes fontes 
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4.2.9 Ensaios biológicos  

 

4.2.9.1 Linhagens celulares  

 

Células Hep G2 

  

Células Hep G2 são derivadas de carcinoma hepatocelular do fígado de 

humano (homem caucasiano de 15 anos de idade), multiplicada em meio DMEM 

(Dulbecco’s modified Eagle’s medium) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB), acrescido de penicilina/estreptomicina (100 U/mL) e anfotericina B (5 µg/mL), 

em estufa com 5% de CO2, a 37°C.  

 

Células T24 

 

Células T24 são derivadas de carcinoma de células de transição da bexiga 

de humano (mulher caucasiana de 81 anos de idade), multiplicada em meio DMEM 

(Dulbecco’s modified Eagle’s medium) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB), acrescido de penicilina/estreptomicina (100 U/mL) e anfotericina B (5 µg/mL), 

em estufa com 5% de CO2, a 37°C.  

 

Células TOV-21G 

 

Células TOV-21G são derivadas de adenocarcinoma maligno primário de 

ovário de humano (mulher caucasiano de 62 anos de idade), multiplicada em meio 

RPMI (Roswell Park Memorial Institute) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB), acrescido de penicilina/estreptomicina (100 U/mL) e anfotericina B (5 µg/mL), 

em estufa com 5% de CO2, a 37°C.  

 

Na tabela 5 estão descritas características das linhagens celulares (origem 

histológica e ATCC®), bem como, as concentrações de plaqueamento utilizadas nos 

ensaios de citotoxicidade in vitro. 
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Tabela 5 – Linhagens celulares utilizadas nos ensaios in vitro 

LINHAGEM 
ORIGEM 

HISTOLÓGICA  
ATCC® 

CONCENTRAÇÃO 

DE 

PLAQUEAMENTO 

(CÉLULAS/POÇO) 

Hep G2 
Carcinoma 

hepatocelular 
HB – 8065 TM 2 x 104  

T24 
Carcinoma de 

bexiga 
HTB – 4 TM 1 x 104 

TOV-21G 
Adencarcinoma 

ovariano 
CRL – 11730 TM 5 x 104 

  

4.2.9.2 Avaliação da citotoxicidade pelo ensaio do MTT  

 

Procedimento experimental 

 

Suspensões de células, em meio de cultura suplementado com 10% SBF, 

foram distribuídas em microplacas de 96 cavidades contendo quantidade de células 

pré-determinadas, conforme apresentado na Tabela 5 (página 57). As placas foram 

incubadas em atmosfera úmida, a 5% de CO2 e a 37°C, por 24 horas (MOSMANN, 

1983; TWENTYMAN e LUSCOMBE, 1987).  

As amostras solubilizadas em dimetilsulfóxido (DMSO) foram diluídas em 

meio de cultura suplementado com 1% de SFB (MOSMANN, 1983; TWENTYMAN e 

LUSCOMBE, 1987). As concentrações para o extratos brutos de caules e folhas 

variaram entre 200,0 – 1,5625 µg/mL, exceto para os extratos de caules de Tecoma 

stans var. angustata e Tecoma stans var. stans, que variaram de 2,0 – 0,03125 

µg/mL e de 0,5 – 0,0078 µg/mL, respectivamente. Para as substâncias isoladas as 

concentrações variaram entre 200,0 – 3,125 µg/mL. A podofilotoxina foi utilizada 

como controle positivo nas concentrações de 0,25 – 0,0039 µg/mL. O volume das 

amostras foi calculado para que a quantidade de DMSO por poço não excedesse 

0,02% (XU et al., 2006).  
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Após a formação da monocamada celular na superfície das cavidades, o 

meio de cultura foi removido e 100 µL das soluções diluídas das amostras 

juntamente com 100 µL de meio de cultura enriquecido com 1% de SFB foram 

adicionados e as placas incubadas sob a mesma condição atmosférica (MOSMANN, 

1983; TWENTYMAN e LUSCOMBE, 1987).  

Decorridas 72 horas da adição das amostras, o meio de cultura foi removido, 

28 µL da solução do MTT (2,0 mg/mL em tampão de fosfato-salino) foi adicionada 

em cada cavidade e as placas foram novamente incubadas, por 120 minutos. Ao 

término desse período, foram adicionados 132 µL de DMSO em todas as cavidades 

e as placas foram agitadas em agitador de placas durante 15 minutos para que a 

formazana formada fosse solubilizada (MOSMANN, 1983; TWENTYMAN e 

LUSCOMBE, 1987). A quantificação da formazana obtida pela redução do sal de 

tetrazólio nas células viáveis, foi realizada no leitor de microplacas VICTORTM X3 

Perkin Elmer® empregando o software WorkOut 2.5, a 490 nm. A multiplicação 

celular foi comparada com controle celular.  

A toxidade celular foi expressa em termos de concentração citotóxica a 50% 

(CC50). A porcentagem citotóxica, CC50, foi calculada conforme a fórmula: 

 

 

 
Onde: A é densidade óptica a 490 nm (DO490) das cavidades não tratadas e B é a 

densidade ópticas a 490 nm (DO490) das cavidades tratadas. 

  

Análise estatística dos dados 

 

Os dados dos ensaios de citotoxicidade foram avaliados segundo suas 

médias e desvios-padrão. A concentração citotóxica a 50% foi determinada em 

comparação com o controle, obtidos a partir de regressão não-linear. Estas análises 

foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 5.04. 

 

  

   A  –  B 

       A  x  100 

 

 
CC50  = 
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5 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Obtenção dos extratos etanólicos de caules e de folhas de espécies do 

gênero Tecoma e fracionamento do TSSEC 1 e TSSEC 2 

 

Os rendimentos extrativos dos extratos etanólicos obtidos por percolação a 

frio com etanol (92,8°GL) estão apresentados na Tabela 6.   

 

Tabela 6 – Rendimento extrativo do material vegetal de espécies do gênero Tecoma 

ESPÉCIE 
PARTE 

UTILIZADA 

MASSA DO 
MATERIAL 

VEGETAL (g) 

MASSA 
DO 

EXTRATO 
(g) 

RENDIMENTO 
(%) 

T. castaneifolia 
Caule 80,0 3,0 3,8 

Folha 349,5 30,3 8,7 

T. garrocha 
Caule 55,0 6,2 11,2 

Folha 19,0 2,1 10,4 

T. stans var. 

angustata 

Caule 152,5 10,7 7,0 

Folha 83,0 5,9 7,1 

T. stans var. stans 

(coleta 1) 

Caule 2832 110,5 3,9 

Folha 136,0 9,9 7,3 

T. stans var. stans 

(coleta 2) 
Caule 463,0 54,5 11,8 

 

Na tabela 7 estão apresentados os rendimentos do fracionamento dos 

extratos etanólico de caules de T. stans var. stans, coleta 1 e 2, por meio da técnica 

de partição líquido-líquido. 
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Tabela 7 – Rendimento das frações do TSSEC 1 e TSSEC 2 

FRAÇÃO 
TSSEC 1 (100 g)  TSSEC 2 (50 g) 

MASSA (g) RENDIMENTO (%) MASSA (g) RENDIMENTO (%) 

DCM 63,4 63,4 13,4 26,7 

EtOAc 6,8 6,8 19,8 39,6 

H2O/MeOH 26,7 26,7 12,3 24,6 

 

Analisando os rendimentos extrativos dos extratos etanólico de caule de 

Tecoma stans var. stans, TSSEC 1 e TSSEC 2, nota-se que ocorreram variações 

nas quantidades de massa obtidas após fracionamento das diferentes coletas. Além 

disso, é possível observar, também, diferenças no teor de componentes das frações 

obtidas destes extratos. Estas diferenças podem estar relacionadas com a época 

das coletas, realizadas nos meses de dezembro e agosto. Outro ponto importante a 

ser mencionado são os locais de coleta que foram nos municípios de Belo Horizonte, 

a primeira coleta (dezembro/2014), e de Ouro Preto, a segunda (agosto/2015). 

 

5.2 Perfis cromatográficos dos extratos das espécies do gênero Tecoma 

 

A determinação de perfis cromatográficos de extratos vegetais, em 

condições padronizadas, constitui a “impressão digital” do extrato, servindo como 

padrão de comparação no caso de coletas futuras. Além de possibilitar a obtenção 

da “impressão digital” dos extratos, também permite determinar as relações 

botânicas entre diferentes espécies da mesma família, através da comparação 

cromatográfica de sua composição química (HOSTETTMANN, WOLFENDER e 

RODRIGUEZ, 1997). 

A utilização de técnicas hifenadas, como CL-UV-EM, permite a separação e 

a caracterização estrutural de múltiplos compostos químicos presentes no extrato 

vegetal, por meio de análises rápidas com níveis adequados de sensibilidade e 

seletividade (RODRIGUES et al., 2006). 

Perfis cromatográficos dos extratos etanólicos de espécies do gênero 

Tecoma, realizados por CLUE-UV-EM, permitiram a identificação e confirmação da 

presença de diversos constituintes químicos. A técnica hifenada CLUE-EM foi 
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utilizada para obter íons moleculares e fragmentos característicos. Substâncias 

anteriormente isoladas (rutina, verbascosideo, apigenina, paulownina, acetato de 

paulownina, sesamina, olivil e cicloolivil) foram empregadas como padrões com a 

finalidade de otimizar a separação dos compostos fenólicos, bem como a ionização 

e fragmentação por meio da espectrometria de massa pelo sistema Electrospray 

ionization (ESI), os espectros de massa de varredura completa (100-1000 Da) foram 

obtidos para todos os extratos nos modos positivo e negativo. No entanto, os 

espectros no modo negativo foram escolhidos, pois estes apresentaram maior 

sensibilidade em relação ao modo positivo; consequentemente, foram observados 

mais picos que permitem a identificação de maior número de substâncias. Estudos 

detalhados de fragmentação foram realizados na tentativa da identificação dos 

constituintes presentes nos extratos de cada espécie em estudo, bem como por 

comparação com dados previamente publicados na literatura. 

A análise por CLUE-UV-DAD possibilitou identificar feniletanoides 

glicosilados como constituintes majoritários nos extratos de folhas e caules, os 

espectros no UV registrados online foram analisados, permitindo fazer as inferências 

a seguir. Os perfis cromatográficos estão dispostos nas figuras 11 e 12. 

Verbascosideo e isoverbascosideo foram os principais feniletanoides detectados, 

sendo que o isoverbascosideo está presente em todos os extratos analisados, 

exibindo tempo de retenção de aproximadamente 2,57 min; já o verbascosideo, cujo 

tempo de retenção é 2,81 min, não foi detectado apenas no extrato de folhas de T. 

stans var. angustata (Figura 12 e 13, Tabela 8). 

Estes feniletanoides foram anteriormente identificados na espécie Tecoma 

stans, isoverbascosideo e verbascosideo foram isolados de extratos de frutos 

(MARZOUK et al., 2006). Além disso, o verbascosideo também foi detectado em 

extratos de folhas (RAMIREZ et al.,2016). Em extratos de caules de T. stans é 

inédita a identificação da presença destes constituintes, bem como nos extratos de 

caules e folhas das demais espécies, T. castaneifolia e T. garrocha, e na variedade 

T. stans var. angustata. 
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Outros feniletanoides glicosídeos presente nos extratos etanólicos das 

espécies do gênero Tecoma foram detectados e parcialmente identificados. No 

extrato etanólico de caules de T. stans var. stans  foram detectadas substâncias com 

tempos de retenção de 2,43 e 3,21 min, cujas massa molecular corresponde a 638 

Da. No espectro de massa modo negativo foram observados  espécies 

desprotonadas [M-H]- de m/z 637,21 e 637,22, respectivamente. Os fragmentos 

obtidos no experimento de EM permitem sugerir a presença de um resíduo de ácido 

felúrico nas duas substâncias. Compostos com estrutura química semelhante foram 

também observados nos extratos de caules de T. stans var. angustata e no extrato 

de folhas de T. garrocha (Tabela 8).  

Dois derivados feniletanoides com tempos de retenção de 2,75 e 3,11 e 

massa molucular de 622 Da foram detectados no extrato de caules de T. stans var. 

stans e T. castaneifolia, e nos extratos de caules e de folhas de T. stans var. 

angustata. Os fragmentos obtidos no espectro de massa sugerem que estas 

substâncias possuem estrutura química semelhante com o crenatosideo. Este foi 

identificado na espécie Incarvillea compacta Maxim (Bignoniaceae) (SENG et al., 

2015). Na literatura científica não há relatos sobre a presença do crenatosideo e/ou 

dos seus derivados feniletanoides detectados em espécies do gênero Tecoma. 

R1 = R2 = H  Verbascosideo  

R1 = CH3; R2 = H  Leucoseceptosideo A 

R1 = CH3; R2 = CH3   Martinosideo 

Isoverbascosideo  
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No espectro de massa obtido no modo negativo dos extratos de caules de T. 

stans var. angustata e T. castaneifolia foram observadas espécies desprotonadas 

[M-H]- de m/z 651,58 e 651,55 que exibiram tempos de retenção de 3,36 min. Este 

resultado obtido quando comparado com dados da literatura permite sugerir que a 

substância de tR = 3,36 min possui estrutura semelhante a aeschinantosideo A. Esta 

substância foi anteriormente identificada em extrato etanólico de partes aéreas de 

Aeschynanthus bracteatus (Gesneriaceae). No experimento de EM, modo positivo, 

foi observado o íon pseudomolecular de m/z 675,19 atribuído à massa molecular da 

substância mais um unidade de sódio (LI et al., 2008). 

 

 

Lignanas também foram detectadas nos extratos de caules de T. 

castaneifolia, T. stans var. angustata e T. stans var. stans. O olivil foi observado nos 

três extratos com tempo de retenção de 2,23 min. As lignanas furofurano, 

paulownina (tR = 4,73 min), acetato de paulownina (tR = 5,71) e sesamina (tR = 

5,91), estão presentes nos extratos das duas variedades de T. stans. O cicloolivil, 

cujo tempo de retenção foi de 2,53 min, foi detectada apenas no extrato de T. stans 

var. stans. 

Ainda foi possível identificar outros compostos fenólicos nos extratos de 

folhas de T. stans var. angustata e T. garrocha.  Co-injeções foram realizadas com 

padrões que permitiram identificar a substância com tR = 4,36 min, presente no 

R = H  Crenatosideo 

R = CH3  3’’’-O-metilcrenatosideo 
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extrato de T. stans var. angustata, como apigenina; e no extrato de T. garrocha, a 

substância com tR = 2,69 min, como rutina. Estes flavonoides foram encontrados em 

T. stans, a apigenina foi isolada de extratos de folhas (SALVADÓ, RIVERO e 

NARANJOS, 2002; RAMIREZ et al., 2016); já a rutina foi isolada de extratos de 

frutos (MARZOUK et al., 2006). Porém, na espécie T. garrocha e na variedade T. 

stans var. agustata a identificação destes compostos fenólicos é inédita. 

Além disso, duas flavonas de massa molar de 300 Da e 476 Da detectadas 

nos extratos de folhas de T. stans var. angustata e T. garrocha foram parcialmente 

caracterizadas, em relação ao padrão de substituição, como metoxiluteolina (tR = 

4,51 min) e metoxiluteolina glicosídeo (tR = 3,32 min), respectivamente. 
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Figura 12 – Cromatogramas dos extratos etanólicos de folhas (A), caules (B) de T. 

castaneifolia e de folhas (C) e caules (D) de T. garrocha 
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Figura 13 – Cromatogramas dos extratos etanólicos de folhas (A), caules (B) de T. 

stans var angustata e de folhas (C) e caules (D) de T. stans var stans 
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Tabela 8 – Compostos fenólicos identificados nos extratos de caules e folhas de 

espécies do gênero Tecoma 

Substâncias tR (min) UV (nm) [M+H]
+
 (m/z)  [M-H]

-
 (m/z) Fragmentos (m/z) 

 
T. stans var. stans 

(folhas) 
 

     

Isoverbascosideo 2.57 330.6 625.75 623.66 623.43, 461.12, 315.06, 297.28, 
161.90  

Verbacosideo * 2.81 329.4 625.68 623.65 623.43, 461.12, 315.06, 297.28, 
161.90 

      

T. stans var. stans 
(caule) 

 

     

Feniletanoide glicosideo 2.21 324.5 - 639.60 639.28, 621.16, 469.35, 459.40, 
323.45, 313.19, 179.0, 161.2, 

151.25 

Olivil * 2.23 283.4 - 375.51 **359.31; 341.35; 323.25; 311.29 

Feniletanoide glicosideo 2.43 285.3, 324.5 - 637.21 637.21, 475.07, 329.17, 179.26, 
160.94 

Feniletanoide glicosideo 2.45 284.4, 324.4 - 639.35 639.54, 621.35, 487.41, 477.21, 
469.35, 459.46, 323.2, 179.13, 

161.07 

Cicloolivil * 2.53 227.5, 279.2 - 375.52 **359.38; 341.35; 323.32; 311.36 

Isoverbascosideo  2.56 286.1, 330.4 - 623.67 623.43, 461.12, 315.06, 297.28, 
161.90 

Feniletanoide glicosideo 2.75 330.5 623.67 621.63 621.41, 459.37, 178.89, 160.89 

Verbacosideo * 2.81 287.5, 327.4 - 623.72 623.24, 461.06, 315.12, 161.15 

Feniletanoide glicosideo 3.11 284.2, 327.4 - 621.63 621.41, 459.12, 179.07, 160.89 

Feniletanoide glicosideo 3.21 284.4, 323.5 - 637.22 637.21, 501.26, 461.23, 175.16, 
161.12 

Paulownina * 4.73 232.1, 285.3 371.53 - **353.43; 325.46; 323.38; 151.15 

Acetato de paulownina * 5.71 237.4, 286.2 413.48 - **353.23; 335.27; 325.27; 323.25 

Sesamina * 5.91 235.1, 286.1 355.26 - **337.29; 335.40; 319.26; 307.37 

T. stans var. angustata 
(folhas) 

 
 

     

Isoverbascosideo  2.57 327.4 - 623.59 623.30, 461.37, 315.0, 297.03, 
161.90 

Feniletanoide glicosideo 2.73 327.5 - 621.57 621.34, 459.62, 178.95, 161.01 

Apigenina * 4.36 267.4, 331.5 271.37 269.22 268.94, 151.12, 117.08 

Metoxiluteolina * 4.51 267.5, 345.5 301.43 299.40 299.06, 284.25, 256.03, 150.81, 
147.95 

(*) Substâncias comparadas com padrões; (-) íons no modo negativo não foram detectados;  
(**) Fragmentos característicos dos íons no modo positivo;  
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T. stans var. angustata 

(caule) 
 

     

Olivil * 2.23 283.1 - 375.52 **359.45; 341.28; 323.17; 311.43 

 2.35 280.3 - 581.65 581.25, 419.36, 401.17, 233.10, 
152.96, 118.87 

Isoverbascosideo  2.57 330.1 625.68 623.66 623.30, 461.37, 315.0, 297.03, 
161.90 

Feniletanoide glicosideo 2.75 330.5 - 621.63 621.34, 459.62, 178.95, 161.01 

Verbacosideo * 2.81 287.4, 327.2 625.75 623.66 623.24, 461.0, 315.12, 161.03 

Feniletanoide glicosideo 3.11 285.3, 327.5 - 621.63 621.46, 459.06, 178.82, 161.01 

Feniletanoide glicosideo 3.23 284.1, 325.4 - 637.64 637.52, 490.93, 475.20, 315.21, 
175.22, 161.19 

Feniletanoide glicosideo 3.36 286.5, 327.2 - 651.75 651.13, 475.31, 328.79, 174.92, 
160.0 

Paulownina * 4.73 232.2, 285.1 371.55 - **353.43; 325.46; 323.38; 151.15 

Acetato de paulownina * 5.71 237.5, 286.2 413.47 - **353.23; 335.27; 325.27; 323.25 

Sesamina * 5.91 235.4, 286.3 355.28 - **337.29; 335.40; 319.26; 307.37 

 
 

T. castaneifolia 
(folhas) 

 
 

     

 2.35 281.4 - 581.65 581.18, 419.02, 401.4, 232.94, 
152.94, 118.91 

Isoverbascosideo  2.56 285.1, 330.5 625.75 623.66 623.12, 461.12, 315.19, 297.09, 
161.0 

Verbacosideo * 2.81 285.3, 327.4 625.68 623.59 623.37, 461.30, 315.12, 161.0 

 
 

T. castaneifolia 
(caule) 

     

Olivil * 2.23 283.5 - 375.52 **359.30; 341.39; 323.17; 311.43 

 2.35 280.3 - 581.71 581.18, 419.02, 401.4, 232.94, 
152.94, 118.91 

Isoverbascosideo 2.57 286.1, 330.3 - 623.66 623.12, 461.12, 315.19, 297.09, 
161.0 

Feniletanoide glicosideo 2.75 330.5 - 621.63 621.34, 459.62, 178.95, 161.01 

Verbacosideo * 2.81 287.2, 326.5 - 623.66 623.37, 461.30, 315.12, 161.0 

Feniletanoide glicosideo 3.11 282.3, 326.6 - 621.63 621.46, 459.06, 178.82, 161.01 

Feniletanoide glicosideo 3.36 284.2, 323.5 - 651.75 651.31, 475.51, 329.46, 175.02, 
160.91 

Paulownina * 4.73 232.3, 285.1 371.46 - **353.43; 325.46; 323.38; 151.15 

(*) Substâncias comparadas com padrões; (-) íons no modo negativo não foram detectados;  
(**) Fragmentos característicos dos íons no modo positivo;  
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T. garrocha 

(folhas) 
 

     

Isoverbascosideo 2.57 326.5 625.68 623.66 623.37, 461.12, 315.0, 297.47, 
161.03 

Rutina * 2.69 255.2, 359.3 611.77 609.61 609.09, 301.11 

Verbacosideo * 2.81 314.6 625.62 623.66 623.31, 461.43, 314.78, 161.0 

Feniletanoide glicosideo 3.23 327.1 639.60 637.83 637.46, 461.23, 443.60, 314.83, 
175.17, 160.56 

Metoxiluteolina 
glicosideo 

3.32 265.3, 331.4 477.48 475.55 **477.50, 315.65, 301.36 

 
T. garrocha 

(caule) 

     

 2.35 280.5 - 581.65  

Isoverbascosideo  2.56 330.5 625.68 623.66 623.37, 461.12, 315.0, 297.47, 
161.03 

Verbacosideo * 2.81 326.4 625.88 623.66 623.31, 461.43, 314.78, 161.0 

(*) Substâncias comparadas com padrões; (-) íons no modo negativo não foram detectados;  
(**) Fragmentos característicos dos íons no modo positivo;  

 

 

5.3 Fracionamento preliminar da fração diclorometano (FD) e acetato de etila 

(FA) de TSSEC1 

  

Nas análises por CCD foram detectadas a presença de lignanas nas frações 

FD e FA que foram submetidos a um fracionamento rápido, em coluna de sílica gel. 

Os dados relativos aos eluentes utilizados e as massas obtidas das frações reunidas 

constam das Tabelas 9, 10 e 11. Destacando, novamente, que na fração 

diclorometano houve a formação de um precipitado e esta foi fracionada em duas 

etapas (porção precipitada e porção solúvel), os dados encontram-se nas Tabela 9 e 

10. 
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Tabela 9 – Dados referentes ao fracionamento em coluna de sílica gel da fração 

diclorometano – porção precipitada (8,50 g) de TSSEC1 

FRAÇÃO ELUENTE MASSA (mg) 

Fr 1 Hx 352,2 

Fr 2 Hx/DCM (1:1) 128,7 

Fr 3 DCM 138,4 

Fr 4 DCM 115,3 

Fr 5 DCM 583,5 

Fr 6 DCM/EtOAc (1:1) 822,1 

Fr 7 DCM/EtOAc (1:1) 191,6 

Fr 8 DCM/EtOAc (1:1) 478,5 

Fr 9 DCM/EtOAc (1:1) 358,6 

Fr 10 EtOAc 679,5 

Fr 11 EtOAc 644,4 

Fr 12 EtOAc 211,6 

Fr 13 EtOAc/MeOH (1:1) 505,6 

Fr 14 EtOAc/MeOH (1:1) 265,9 

Fr 15 EtOAc/MeOH (1:1) 478,5 

Fr 16 EtOAc/MeOH (1:1) 432,8 

Fr 17 MeOH 396,4 

Fr 18 MeOH 453,6 

– – TOTAL = 7237,2 
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Tabela 10 – Dados referentes ao fracionamento em coluna de sílica gel da fração 

diclorometano – porção solúvel (19,0 g) de TSSEC1 

FRAÇÃO ELUENTE MASSA (mg) 

Fr 1 Hx 789,2 

Fr 2 Hx/DCM (1:1) 1001,3 

Fr 3 Hx/DCM (1:1) 776,1 

Fr 4 DCM 848,0 

Fr 5 DCM 952,3 

Fr 6 DCM 633,0 

Fr 7 DCM/EtOAc (1:1) 358,6 

Fr 8 DCM/EtOAc (1:1) 678,5 

Fr 9 DCM/EtOAc (1:1) 558,6 

Fr 10 DCM/EtOAc (1:1) 748,7 

Fr 11 DCM/EtOAc (1:1) 665,4 

Fr 12 DCM/EtOAc (1:1) 479,6 

Fr 13 DCM/EtOAc (1:1) 776,3 

Fr 14 EtOAc 1079,4 

Fr 15 EtOAc 1098,7 

Fr 16 EtOAc 1045,4 

Fr 17 EtOAc 1004,7 

Fr 18 EtOAc/MeOH (1:1) 978,6 

Fr 19 EtOAc/MeOH (1:1) 554,8 

Fr 20 EtOAc/MeOH (1:1) 795,6 

Fr 21 EtOAc/MeOH (1:1) 711,8 

Fr 22 EtOAc/MeOH (1:1) 635,9 

Fr 23 MeOH 487,3 

Fr 24 MeOH 751,4 

– – TOTAL = 18409,2 
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Tabela 11 – Dados referentes ao fracionamento em coluna de sílica gel da fração 

acetato de etila (6,8 g) de TSSEC 1 

FRAÇÃO ELUENTE MASSA (mg) 

Fr 1 Hx 311,7 

Fr 2 Hx/DCM (1:1) 158,7 

Fr 3 DCM 118,4 

Fr 4 DCM 748,0 

Fr 5 DCM/EtOAc (1:1) 445,5 

Fr 6 DCM/EtOAc (1:1) 623,1 

Fr 7 DCM/EtOAc (1:1) 141,6 

Fr 8 EtOAc 153,5 

Fr 9 EtOAc 358,6 

Fr 10 EtOAc/MeOH (1:1) 768,7 

Fr 11 EtOAc/MeOH (1:1) 474,4 

Fr 12 EtOAc/MeOH (1:1) 343,6 

Fr 13 EtOAc/MeOH (1:1) 505,6 

Fr 14 MeOH 1104,4 

– – TOTAL = 6255,9 

  

5.4 Fracionamento preliminar da fração acetato de etila (FA) de TSSEC 2 

 

A presença de lignanas, sobretudo, a TSC–5, foi detectada nas frações 

diclorometano e acetato de etila obtidas da partição líquido-líquido do TSEEC 2, 

através das análises cromatográficas por CCD. A FA foi selecionada para o 

fracionamento em coluna de sílica gel, uma vez que esta foi a fração menos 

complexa, em termos de diversidade de substâncias. Na tabela 12 estão 

apresentados os dados relativos aos eluentes utilizados e as massas obtidas das 

frações reunidas. 
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Tabela 12 – Dados referentes ao fracionamento em coluna de sílica gel da fração 

acetato de etila (11,0 g) de TSSEC 2 

FRAÇÃO ELUENTE MASSA (mg) 

Fr 1 DCM 10,5 

Fr 2 DCM 8,2 

Fr 3 DCM 3,5 

Fr 4 DCM 1,1 

Fr 5 DCM 7,8 

Fr 6 DCM 3,4 

Fr 7 DCM 4,7 

Fr 8 DCM 13,5 

Fr 9 DCM/EtOAc (1:1) 1,0 

Fr 10 DCM/EtOAc (1:1) 1,3 

Fr 11 DCM/EtOAc (1:1) 100,0 

Fr 12 DCM/EtOAc (1:1) 100,2 

Fr 13 DCM/EtOAc (1:1) 169,0 

Fr 14 DCM/EtOAc (1:1) 235,8 

Fr 15 DCM/EtOAc (1:1) 268,6 

Fr 16 DCM/EtOAc (1:1) 27,5 

Fr 17 DCM/EtOAc (1:1) 39,6 

Fr 18 DCM/EtOAc (1:1) 138,9 

Fr 19 DCM/EtOAc (1:1) 254,5 

Fr 20 DCM/EtOAc (1:1) 181,5 

Fr 21 DCM/EtOAc (1:1) 141,5 

Fr 22 DCM/EtOAc (1:1) 241,1 

Fr 23 DCM/EtOAc (1:1) 51,8 

Fr 24 DCM/EtOAc (1:1) 92,2 

Fr 25 DCM/EtOAc (1:1) 204,3 

Fr 26 DCM/EtOAc (1:1) 149,6 

Fr 27 DCM/EtOAc (1:1) 81,1 

Fr 28 MeOH 1770,4 

– – TOTAL = 4302,6 
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5.5 Isolamento e identificação das substâncias  

 

5.5.1 Isolamento 

 

Fração diclorometano – porção precipitada de TSSEC 1 

 

Uma porção da Fr 4 (115,3 mg)  obtida do precipitado da fração em 

diclorometano (TSSEC 1) foi fracionada por CCD preparativa, levando a obtenção 

de 32 mg de um sólido branco que foi denominado TSC–3. A fração reunida 5 (583,5 

mg) também foi fracionada por CCD preparativa, obtendo-se 55 mg de um sólido 

branco denominado TSC–2. Após recristalizações sucessivas das frações reunidas 

Fr 8 (478,5 mg), Fr 9 (358,6 mg) e Fr 10 (679,5 mg) foi obtido 1217,0 mg o sólido 

denominado TSC–1 (Tabela 13).  

 

Fração diclorometano – porção precipitada de TSSEC 1 

 

Através da técnica de CCD preparativa, quantidade adicionais de TSC–1 

(292,0 mg) foram obtidas das Fr 13 (776,3 mg), Fr 14 (1079,4 mg), Fr 15 (1098,7 

mg) e Fr 16 (1045,4 mg) provenientes do fracionamento da parte solúvel da FD, 

totalizando 1509,0 mg de TSC–1 (Tabela 13). 

 

Fração acetato de etila de TSSEC 1 

 

As frações reunidas Fr 7 (141,6 mg) e Fr 8 (153,5 mg) obtidas do 

refracionamento de FA (coleta 1) também foram fracionadas por CCD preparativa e 

levou ao isolamento de pequenas quantidades de duas substâncias, denominadas 

TSC–4 (14,0 mg) e TSC–5 (11,0 mg) (Tabela 13). 

 

Fração acetato de etila de TSSEC 2 

 

Quantidades adicionais da TSC–5 foram obtidas da fração reunida Fr 15 

(268,6 mg) da FA (coleta 2), através de CCD preparativa, levando ao isolamento de 

112,3 mg desta substância, resultando em 123,3 mg de TSC–5 (Tabela 13).  
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Da fração reunida Fr 19 (254,5 mg) obtida da FA (coleta 2), após 

fracionamento por CCD preparativa, isolou-se 110,7 mg, da substância denominada 

de TSC–6 (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Substâncias isoladas a partir das frações obtidas das coletas 1 e 2 

COLETA FRAÇÃO SUBSTÂNCIA MASSA (mg) 

TSSEC 1 

DCM 
Precipitado 

TSC-3 32,0 

TSC-2 55,0 

TSC-1 1217,0 

Solúvel TSC-1 292,0 

EtOAc 
TSC-4 14,0 

TSC-5 11,0 

TSSEC 2 EtOAc 
TSC-5 112,3 

TSC-6 110,7 

  

A família Bignoniaceae é uma importante fonte de lignanas (BEDIGAN; 

SEIGLER; HARLAN, 1995; CIPRIANI et al., 2007), estas são encontradas em 

diversos gêneros da família. No gênero Tecoma a presença de lignanas foi relatada 

pela primeira vez por CAETANO (1983) que isolou cinco lignanas: paulownina, 

acetato de paulownina, sesamina, olivil e cicloolivil de extrato de caules da espécie 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth. Neste estudo, estas lignanas também foram 

isoladas a partir de extratos etanólico de caules da variedade T. stans var. stans. 

 

5.5.2 Elucidação estrutural dos constituintes micromoleculares  

 

A CLUE-FR é a técnica analítica usual na determinação de lignanas, 

principalmente empregando fase móvel com pH ácido para que não haja a ionização 

dos grupos fenólicos das lignanas que são ácidos fracos e para reduzir a cauda dos 

picos uma vez que diminui a interação com íons metálicos residuais  na fase 

estacionárias (SLANINA e GLATZ, 2004). 
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A detecção ultravioleta também é comumente aplicada, sendo esta 

melhorada com o uso do detector arranjos de diodos. A seletividade e a 

sensibilidade da detecção UV-DAD são suficientes na determinação destas 

substâncias. Além disso, a técnica cromatográfica hifenada com a espectrometria de 

massas simplificou a identificação de lignanas, sendo que em várias ocasiões 

apenas as análises dos espectros de massas são suficientes na elucidação 

estrutural. Porém, outras informações, especialmente, as obtidas dos espectros de 

RMN são requeridas para a identificação inequívoca das substâncias (SLANINA e 

GLATZ, 2004). 

A elucidação estrutural das lignanas isoladas foi realizada através de 

técnicas espectrométricas usuais (UV, EM e RMN de 1H e 13C), bem como por 

técnica cromatográfica por CLUE-FR. 

Na tabela 14 estão resumidas as informações referentes ao perfil 

cromatográfico no CLUE-FR das substâncias isoladas, como também os dados das 

absorções no ultravioleta e da espectrometria de massas. 

 

Tabela 14 – Lignanas isoladas e identificadas dos extratos etanólico de caules de 

Tecoma stans var. stans  

SUBSTÂNCIA 

ISOLADA 

tR 

(min) 

UV 

(nm) 

CL-EM 

[M+H]+  

(m/z) 

CL-EM 

[M-H]- (m/z) 

CL-EM 

[M+Na+]+ 

(m/z) 

TSC–1 4,82 234,1;  285,1 371 - 393,22 

TSC–2 5,83 237,1;  286,1 413,48 - 435,43 

TSC–3 6,03 233,1;  286,1 355,26 - - 

TSC–4 2,23 283,1 - 375,32 - 

TSC–5 2,53 227,1;  279,1 - 375,32 - 

tR: tempo de retenção 

 

As substâncias isoladas de extratos etanólico de caules de Tecoma stans 

var. stans, TSC–1, TSC–2, TSC–3, TSC–4 e TSC–5, apresentarm diferentes tempos 

de retenção na análise cromatográfica por CLUE-FR, como pode ser observado na 

Figura 14, sugerindo tratar-se de substâncias diferentes.   
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Figura 14 – Perfil cromatográfico por CLUE-FR das substâncias isoladas de extratos 

etanólicos de caules de T. stans var. stans 

 

 

5.5.2.1 Identificação de TSC–1 

 

A substância TSC–1 obtida após recristalizações sucessivas em etanol 

absoluto, conforme fracionamento descrito no item 4.2.6.1 (página 45), mostrou-se 

como um sólido branco que teve sua identificação determinada através de 

experimentos de RMN de 1H e de 13C, espectrometria de massas e por comparação 

com dados reportados na literatura.  

Os espectros de RMN de 1H (Figura 15) evidenciaram a presença de seis 

sinais de hidrogênio aromático na região de δ 6,94 – 6,78 ppm, correspondendo a 

dois anéis aromáticos trissubstituídos (ZHENG et al., 2011). Dois duplodupletos em 

δ 4,50 e δ 3,83 ppm foram atribuídos aos hidrogênios oximetilênicos H-9; outros dois 
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dupletos em δ 4,05 e δ 3,92 ppm foram relacionados aos átomos de hidrogênio de 

H-9‟, estes sinais são característicos de lignanas furofurânicas (ESTRADA-REYES 

et al., 2002).  

A análise por espectrometria de absorção no ultravioleta de TSC–1 (Figura 

19) reforça os dados obtidos anteriormente, pois no espectro foram observadas 

absorbâncias máximas próximas de 235 nm e 286 nm que são características de 

lignanas do tipo furofurano (ZHENG et al., 2011). 

Dois singletos foram observados em  δ 5,97 e δ 5,95 ppm cada sinal 

referente a dois hidrogênios, caracterizando os dois grupos metilenodioxifenílico (–

O–CH2–O–) ligado ao anel aromático. Dois hidrogênios oximetínicos foram 

observados um como um dupleto em δ 4,84 ppm, referente ao H-7 e o outro como 

um singleto em δ 4,81 ppm correspondendo ao H-7‟  (ZHENG et al., 2011). Estes 

dados obtidos na análise por RMN de 1H são compatíveis com os descritos na 

literatura para a paulownina (1,4-di(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)hexahidrofuro[3,4-c]furan-

3a-ol), conforme mostrado na tabela 15. 

  

Paulownina 
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Tabela 15 – Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 1H para TSC–1 e 

comparação com dados da literatura para a paulownina 

Hidrogênio 
TSC–1 Paulownina 

δ (ppm) M* J (Hz) δ (ppm) M* J (Hz) 

2 e 2‟ 6,93 dd 1,2 e SL 6,91 dd 
1,8 e 

16,8 

5, 5‟, 6 e 6‟ 
6,78 – 

6,88 
m - 

6,77–

6,86 
m - 

7 4,83 d 5,2 4,82 d 4,8 

8 3,04 m - 3,03 m - 

9ª 3,83 dd 6,0 e 2,8 3,82 dd 6,0 e 9,0 

9b 4,50 dd 8,4 e 8,8 4,50 dd 8,4 e 9,0 

7‟ 4,81 s - 4,80 s - 

9‟a 3,91 d 9,6 3,92 d 9,6 

9‟b 4,04 d 9,2 4,05 d 9,0 

-OCH2O- 5,97 s - 5,97 s - 

-OCH2O- 5,95 s - 5,94 s - 

M* = multiplicidade; s = singleto; d = dupleto; dd = duplodupleto; m = multipleto, SL= sinal largo 
a
Dados obtidos no presente estudo; DMSO-d6 (400 MHz).

 

b
RAGASA et al. (2015); CHCl3-d6 (150 MHz). 

*Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura - RAGASA et al. 
(2015). 

 

No espectro desacoplado de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) obtido para 

TSC–1 (Figura 16) foram observados os sinais em δ 129,24 ppm e δ 134,66 ppm 

referentes aos carbonos C-1 e C-1‟ dos anéis aromáticos, respectivamente. Os 

valores dos carbonos C-1 e C-1‟ estão relacionados com a estereoquímica do 

esqueleto básico furofurano e é característico da presença de um grupo arila do tipo 

3,4-metilenodioxifenílico na posição equatorial na estrutura furofurânica (AGRAWAL 

e THAKUR, 1985). Além disso, diminuição de cerca de 5,5 ppm do C-1 em relação 

ao C-1‟ observada está relacionada a  presença de um grupo hidroxila no carbono 

C-8‟(AGRAWAL e THAKUR, 1985). Os sinais em δ 101,27 ppm e δ 101,13 ppm 

confirmam a presença dos grupos 3,4-metilenodioxifenílicos ligados aos sistemas 

aromáticos. 
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Os deslocamentos químicos para os carbonos C-7 e C-7‟; C-8 e C-8‟ e C-9 e 

C-9‟ também são dependentes da estereoquímica da molécula.  Os sinais em δ 

85,83 ppm e em δ 87,49 ppm atribuídos ao C-7 e  C-7‟, respectivamente, bem como 

os sinais em  δ 60,47 ppm e em δ 91,69 ppm  referentes aos C-8 e C-8‟ e os 

respectivos sinais em δ 71,63 ppm e em δ 74,87   atribuídos aos C-9 e C-9‟,  

confirmam a orientação equatorial dos grupos arilos do tipo piperonila (3,4-

metilenodioxifenílicos) (AGRAWAL e THAKUR, 1985).  O grupo 8‟-hidroxi provoca 

deslocamentos químicos para o campo descendente quando comparada à 

semelhante estrutura química sem a hidroxila ligada ao carbono C-8‟ (ver item 

5.5.2.3, página 84), estes são de aproximadamente 6,4 ppm para o C-8, 1,9 ppm 

para o C-7‟ e 37,5 para o C-8‟ (AGRAWAL e THAKUR, 1985). 

A atribuição dos sinais do espectro de RMN de 13C obtido para TSC–1 foi 

realizada com base na análise do espectro obtido no experimento DEPT-135 (Figura 

17) e por comparação com os dados descritos na literatura (Tabela 16). Assim, a 

TSC–1 foi identificada como a lignana furofurânica paulownina {1,4-

di(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)hexahidrofuro[3,4-c]furan-3a-ol}. 

O espectro de massas de alta resolução de TSC–1 (Figura 18) forneceu a 

espécie protonada ESI+ de m/z 393,22, sendo atribuída à massa molecular da 

substância mais uma unidade de sódio [M + 23]+, e também foi observado o pico do 

íon quase-molecular [M + H] + em m/z 371 que é compatível com a massa calculada 

para C20H20O7 (371,1130). Sendo assim, a massa molecular da paulownina 

corresponde a 370 u.m.a.. Na figura 19 foram propostas as fragmentações 

observadas no espectro de massas. 

TSC–1 identificada como paulownina foi isolada de caules de T. stans var. 

stans. A paulownina foi isolada pela primeira vez de madeira de Paulownia 

tomentosa (Paulowniaceae) (TAKAHASHI e NAKAGAWA, 1966). Esta lignana 

também já foi obtida de outras espécies da família Bignoniaceae: Kigelia pinnata 

(SINGH et al., 2010), Kigelia africana (SIDJUI et al., 2015) , Markhamia platycalyx 

(JOSHI, SINGH e SHARMA, 1974), Markhamia lutea (ALI et al., 2015), 

Stereospermum acuminatissimum (SOB et al., 2011), Tabebuia incana (OLIVEIRA, 

1993) e Tabebuia serratifolia (MELO, 2016). 
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Tabela 16 – Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 13C para TSC–1 e 

comparação com dados da literatura para a paulownina 

Carbono δ  TSC–1a δ Paulowninab Multiplicidade* 

C-1 129,24 129,09 C 

C-2 106,91 106,90 C–H 

C-3 148,05 148,01 C–H 

C-4 147,32 147,28 C 

C-5 108,23 108,21 C 

C-6 119,81 119,81 C–H 

C-7 85,83 85,76 C–H 

C-8 60,47 60,35 C–H 

C-9 71,63 71,66 C–H2 

C-1‟ 134,66 134,57 C 

C-2‟ 107,43 107,38 C–H 

C-3‟ 148,19 148,12 C–H 

C-4‟ 147,95 147,94 C 

C-5‟ 108,60 108,61 C 

C-6‟ 120,13 120,09 C–H 

C-7‟ 87,49 87,48 C–H 

C-8‟ 91,69 91,64 C–OH 

C-9‟ 74,87 74,74 C–H2 

–OCH2O– 101,27 e 101,13 101,26 e 101,11 2x –OCH2O–  

a
Dados obtidos no presente estudo; DMSO-d6 (400 MHz).

 

b
RAGASA et al. (2015); CHCl3-d6 (150 MHz). 

*Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura - RAGASA et al. 
(2015). 
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Figura 15 – Espectro RMN de 1H de TSC–1 (400 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 16 – Espectro de RMN de 13C de TSC–1 (100 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 17 – Espectro de RMN de 13C de TSC–1 (DEPT-135, 100 MHz, DMSO-d6, δ) 
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TSC–1 

Figura 18 – Espectro de massa e no UV de TSC–1 

[M + H]+ 
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Figura 19 – Proposta de fragmentação de TSC–1 
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5.5.2.2 Identificação de TSC–2 

 

A substância TSC-2 obtida na forma de um sólido branco após 

fracionamento por CCD preparativa, conforme descrito no item 4.2.6.1 (página 

45). Sua elucidação estrutural determinada por meio da análise do espectro de 

massas, associada às informações fornecidas pela espectrometria de absorção 

no UV, cujas absorbâncias máximas (λ = 237 e 286 nm) são características da 

estrutura de lignanas do tipo furanofurano (ZHENG et al., 2011), bem como por 

comparação com informações descritas na literatura. 

O espectro de massas de alta resolução de TSC–2 (Figura 20) forneceu a 

espécie protonada ESI+ de m/z 413,4777 compatível com a massa calculada para 

C22H21O8 (413,12) e também apresentou o íon quasi molecular de m/z 435,43 que 

foi atribuído ao aduto de sódio [M + Na]+.  

Os fragmentos de m/z 121, 135 e 149 são característicos da presença de 

grupos metilenodioxifenílicos. Enquanto os fragmentos de m/z 164 e 161 referem-

se à degradação lateral e longitudinal da estrutura de lignanas do tipo furofurano 

(ANJANEYULU et al., 1974). 

Estes dados quando comparado com os resultados obtidos no estudo de 

TAKARASHI, HAYASHI e TAKANI (1970) permitiram identificar esta lignana como 

o do acetato da paulownina {acetato de 1,4-di(benzo[d][1,3]dioxol-5-

il)hexaidrofuro[3,4-c]furan-3a-ila} cuja massa molecular corresponde a 412 u.m.a.. 

Na figura 21 foram propostas as fragmentações observadas no espectro de 

massas. 

TSC–2 identificada como acetato de paulownina, no presente estudo, foi 

isolada de caules de T. stans var. stans. Esta lignana foi encontrada em Gmelia 

arborea (Verbenaceae) como um dos constituintes químicos majoritários 

(ACHARYA, 2015). Porém, na família Bignoniaceae, o único relato na literatura 

científica sobre o isolamento do acetato de paulownina é no trabalho de 

CAETANO (1983), que também a isolou da espécie Tecoma stans.  
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237 nm 

 

[M + Na] 

286 nm 

[M + CH3CN] 

Figura 20 – Espectro de massa e no UV da substância TSC–2 

TSC–2 
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Figura 21 – Proposta de fragmentação de TSC–2 
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5.5.2.3 Identificação de TSC–3 

 

TSC–3 apresentou no espectro de RMN de 1H (Figura 22) um multipleto na 

região de hidrogênios aromáticos em δ 6,87 – 6,79 ppm referentes a seis 

hidrogênios, evidenciando a presença de dois anéis aromáticos trissubstituídos 

(ZHENG et al., 2011). Sinais característicos de anel furofurano de lignanas 

observados como um duplodupleto em δ 4,26 e outro em δ 3,90 ppm foram 

atribuídos aos hidrogênios oximetilênicos H-9 e H-9‟ equatoriais e axiais, 

respectivamente (ESTRADA-REYES et al., 2002; SILVA, 2008). 

 A análise por espectrometria de absorção no ultravioleta de TSC–3 (Figura 

25) reforçar os dados obtidos anteriormente, pois no espectro foram observadas 

absorbâncias máximas de 234,13 nm e 286,13 nm que são características de 

lignanas do tipo furofurano (ZHENG et al., 2011). 

Um singleto centrado em  δ 5,97 ppm referente a  quatro hidrogênios, foi 

atribuído a dois grupos metilenodioxifenílico ligado ao anel aromático. Dois 

hidrogênios oximetínicos foram observados como um dupleto em δ 4,75 ppm, 

referente ao H-7 e H-7‟  (ZHENG et al., 2011). Os dados obtidos nesse espectro 

estão de acordo com os descritos na literatura para a sesamina (1,4-

di(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)hexahidrofuro[3,4-c]furano), conforme mostrado na tabela 

17. 

 

 

 

Sesamina 
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Tabela 17 – Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 1H para TSC–3 e 

comparação com dados da literatura para a sesamina 

Hidrogênio 
TSC–3a Sesaminab 

δ (ppm) M* J (Hz) δ (ppm) M* J (Hz) 

2 e 2‟ 6,87 d SL 6,83 d 1,2 

5, 5‟, 6 e 6‟ 
6,79 – 

6,84 
m - 

6,75 – 

6,79 
m - 

7 e 7‟ 4,75 d 4,0 4,70 d 4,2 

8 e 8‟ 3,07 m - 3,03 m - 

9a e 9‟a 3,90 dd 3,6 e 5,6 3,85 dd 3,6 e 9,0 

9b e 9‟b 4,26 dd 6,8 e 2,0 4,22 dd 6,6 e 9,0 

2x –

OCH2O– 
5,97 - - 5,93 - - 

M* = multiplicidade; d = dupleto; dd = duplodupleto; m = multipleto. 
a
Dados obtidos no presente estudo; DMSO-d6 (400 MHz).

 

b
RAGASA et al. (2015); CHCl3-d6 (150 MHz). 

*Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura - RAGASA et al. 
(2015). 

 

O espectro desacoplado de RMN de 13C (100 MHz, DMSO-d6) obtido para 

TSC–3 (Figura 23) apresentou dez sinais sugerindo tratar-se de uma molécula 

simétrica. O sinal em δ 135,12 ppm referentes aos carbonos C-1 e C-1‟ dos anéis 

aromáticos é característico da presença de um grupo arila do tipo 3,4-

metilenodioxifenílico na posição equatorial na estrutura de lignana furofurânica 

(AGRAWAL e THAKUR, 1985), a presença dos grupos 3,4-metilenodioxifenílicos 

ligados aos sistemas aromáticos é confirmada pelo sinal δ 101,06 ppm. 

Os deslocamentos químicos para os carbonos C-7 e C-7‟; C-8 e C-8‟ e C-9 e 

C-9‟ também são dependentes da estereoquímica da molécula.  Os sinais em δ 

85,80 ppm atribuídos aos C-7 e C-7‟, δ 54,36 ppm referentes aos C-8 e C-8‟ e em δ 

71,73 ppm atribuídos aos C-9 e C-9‟ confirmam a orientação equatorial dos grupos 

arilos do tipo piperonila (3,4-metilenodioxifenílicos) (AGRAWAL e THAKUR, 1985). 

A atribuição dos sinais do espectro de RMN de 13C obtido para TSC–3 foi 

realizada com base na análise do espectro obtido no experimento DEPT-135 (Figura 

24) e por comparação com os dados descritos na literatura (Tabela 18). Assim, a 
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TSC–3 foi identificada como a lignana furofurânica sesamina  

{1,4-di(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)hexahidrofuro[3,4-c]furano}. 

 

Tabela 18 – Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 13C para TSC–3 e 

comparação com dados da literatura para a sesamina 

Carbono δ TSC–3a δ Sesaminab Multiplicidade* 

C-1 e C-1‟ 135,12 135,03 C 

C-2 e C-2‟ 106,50 106,48 C–H 

C-3 e C-3‟ 147,99 147,96 C–H 

C-4 e C-4‟ 147,13 147,10 C 

C-5 e C-5‟ 108,19 108,18 C 

C-6 e C-6‟  119,34  119,35 C–H 

C-7 e C-7‟ 85,80 85,76 C–H 

C-8 e C-8‟ 54,36 54,31 C–H 

C-9 e C-9‟ 71,73 71,70 C–H2 

–OCH2O– 101,06 101,06  2x –OCH2O–  

a
Dados obtidos no presente estudo; DMSO-d6 (100 MHz).

 

b
RAGASA et al.(2015); CHCl3-d6 (150 MHz). 

*Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura - RAGASA et al. 
(2015). 

 

O espectro de massas de alta resolução de TSC–3 (Figura 25) forneceu a 

espécie protonada ESI+ de m/z 355,2642 compatível com a massa calculada para 

C20H19O6 (355,1181). Sendo assim, a massa molecular da sesamina corresponde a 

354 u.m.a.. Na figura 26 foram propostas as fragmentações observadas no espectro 

de massas. 

TSC–3 identificada como sesamina foi isolada de caules de T. stans var. 

stans. A sesamina foi anteriormente obtida de caules de diversas espécies, bem 

como do óleo de gergelim (Sesamum indicum) (BUDOWSKI, 1964). Na família 

Bignoniaceae, esta lignana foi isolada das espécies Catalpa ovata (MACHIDA et al., 

2001), Kigelia pinnata (SINGH et al., 2010), Kigelia africana (SIDJUI et al., 2015) , 
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Markhamia platycalyx (JOSHI, SINGH e SHARMA, 1974) e Markhamia lutea (ALI et 

al., 2015). 
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Figura x – Espectro RMN de 1H de TSC–3 (400 MHz, DMSO-d6, δ) 

Figura 22 – Espectro RMN de 1H de TSC–3 (400 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 23 – Espectro RMN de 13C de TSC–3 (100 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 24 – Espectro RMN de 13C de TSC–3 (DEPT-135, 100 MHz, DMSO-d6, δ) 
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[M + H]+ [2M + H]+ 

TSC–3 

Figura 25 – Espectro de massa e no UV de TSC–3  
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Figura 26 – Proposta de fragmentação de TSC–3  
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5.5.2.4 Identificação de TSC–4 

 

A identificação de TSC-4 foi realizada através de experimentos de RMN 

de 1H (Tabela 19, Figura 27) e de 13C (Tabela 20, Figura 28), espectrometria de 

massas e por comparação com dados descritos na literatura.  

O espectro de RMN de 1H de TSC-4 revelou a presença de hidrogênios 

aromáticos devido aos sinais em δ 7,03 ppm (1H, d, J = 1,2, H-2‟), δ 6,65 ppm 

(1H, d, SL, H-5), δ 6,70 ppm (1H, m, H-6) e o multipleto entre δ 6,85 e 6,78 ppm 

(3H, H-2, H-5‟ e H-6‟). Ao relacionar estas informações com os dados do espectro 

de RMN de 13C e o mapa de contornos de HSQC (Figura 30), foi possível sugerir 

a presença de dois anéis aromáticos, uma vez que os sinais de carbonos, na 

região de aromáticos, C-2 (δ 115,17 ppm),  C-2‟ (δ 111,53 ppm), C-5 (δ 115,34 

ppm), C-5‟ δ (115,26 ppm), C-6 (δ 122,96 ppm) C-6‟ (δ 119,65). Por meio dessas 

correlações determinou-se que os anéis aromáticos eram do tipo 1,3,4-

trissubstituídos configurando o esqueleto de uma lignana do tipo tetraidrofurano 

(AGRAWAL e THAKUR, 1985). 

Os sinais observados em δ 4,59 ppm (1H, d, J = 7,20 Hz) e em δ 2,15 

ppm (1H, m) correspondem aos hidrogênios metínicos H-7 e H-8, 

respectivamente. O mapa de contorno de HSCQ permitiu confirmar a correlação 

do H-7 com o carbono em  δ 83,76 ppm (C-7) e do H-8 com o carbono em δ 61,06 

ppm (C-8). 

A análise do mapa de contorno de HSQC também forneceu correlações 

entre os hidrogênios em δ 2,86 ppm e δ 2,77 ppm (2H, J = 18,00 Hz, H-7‟) e o 

carbono em δ 39,63 ppm (C-7‟),  e dos hidrogênios δ 3,64 ppm e δ 3,41 ppm (2H, 

J = 18,00 Hz, H-9‟) com o carbono em δ 76,67 ppm (C-9‟); estes sinais 

caracterizam a presença de dois grupos metilenos. Além disso, os sinais em 3,67 

ppm (1H, m, H-9a) e δ 3,44 ppm (1H, m, H-9b) foram correlacionados com  o 

carbono em δ 59,41 ppm (C-9), estes sinais caracterizam um grupo metileno 

carbinólico 

Simpleto característico de metoxila foi observado em δ 3,74 ppm (6H, s) 

que foi confirmado pelos sinais no espectro de RMN de 13C e pelo mapa de 

contorno HSCQ em δ 56,05 ppm  e em δ56,04 ppm, sugerindo a presença de dois 

grupos metoxilas.  
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A atribuição dos sinais do espectro de RMN de 13C obtido para TSC–4 foi 

realizada com base na análise do espectro obtido no experimento DEPT-135 

(Figura 29) e por comparação com os dados descritos na literatura (Tabela 20).  

A análise das informações fornecidas pelos espectros de RMN de 1H, 

RMN de 13C e pelo mapa de contornos HSCQ são compatíveis com os dados 

relatados na literatura para o olivil {3-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)-5-(4-hidroxi-3-

metoxifenil)-4-(hidroximetil)tetraidrofuran-3-ol}. 

 

 
 

O espectro de massas de alta resolução (modo negativo de ionização) de 

TSC–4 (Figura 31) forneceu a espécie desprotonada [M – H]- de m/z 375,3220 

compatível com a massa calculada para C20H23O7 (375,1152). Sendo assim, a 

massa molecular do olivil corresponde a 376 u.m.a..  

A substância TSC–4 identificada como olivil foi isolada de caules de T. 

stans var. stans. Há relatos da presença desta lignana na família Bignoniaceae 

nas espécies do gênero Stereospermum, como S. kunthianum (GHOGOMU-TIH 

et al., 1985) e S. cylindricum (KANCHANAPOOM et al., 2006).   

 

  

Olivil 
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Tabela 19 – Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 1H para TSC–4 e 

comparação com dados da literatura para o olivil 

Hidrogênio 
TSC–4a Olivilb 

δ (ppm) M* J (Hz) δ (ppm) M* J (Hz) 

2 

6,85 – 

6,78 
m - 

6,91 – 

6,90 
m - 5‟ 

6‟ 

5 6,65 d SL 6,73 d 8,2 

6 6,70 m - 6,86 dd 8,2 e 1,9 

7 4,59 d 7,2 4,71 d 7,2 

8 2,15 m - 2,29 ddd 
7,2; 6,2 

e 5,8 

9a 3,67 m - 3,83 dd 11,4  e 

5,8 9b 3,41 m - 3,72 dd 

2‟ 7,03 d 1,2 7,14 d 1,9 

7‟a 2,86 
- 18,0 

2,98 
- 14,0 

7‟b 2,77 2,91 

9‟a 3,64 
- - 

3,80 
- 9,1 

9‟b 3,41 3,59 

2x –OCH3 3,74 s - 3,84 s - 

M* = multiplicidade; s = singleto; d = dupleto; dd = duplodupleto; ddd=duplodupleto duplo; m = 

multipleto; SL = sinal largo 
a
Dados obtidos no presente estudo DMSO-d6 (400 MHz).

 

b
GHOGOMU-TIH et al.(1985) 

*Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura - GHOGOMU-
TIH et al.(1985). 



97 
 

Tabela 20 – Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 13C para TSC–4 e 

comparação com dados da literatura para o olivil 

Carbono δ  TSC–4a δ Olivilb Multiplicidade* 

C-1 129,63 130,60 C 

C-2 115,17 115,70 C–H 

C-3 147,75 149,10 C–H 

C-4 146,08 147,40 C 

C-5 115,34 116,00 C 

C-6 122,96 124,10 C–H 

C-7 83,76 85,70 C–H 

C-8 61,06 48,00 C–H 

C-9 59,41 60,80 C–H2 

C-1‟ 134,91 135,50 C 

C-2‟ 111,53 112,00 C–H 

C-3‟ 147,34 148,70 C–H 

C-4‟ 145,17 146,40 C 

C-5‟ 115,26 116,00 C 

C-6‟ 119,65 121,00 C–H 

C-7‟ 39,63 40,60 C–H 

C-8‟ 80,99 82,60 C–OH 

C-9‟ 76,67 78,00 C–H2 

–OCH3 
56,05 

56,60 
3–OCH3  

56,04 3‟–OCH3 

a
Dados obtidos no presente estudo; DMSO-d6 (400 MHz).

 

b
GHOGOMU-TIH et al.(1985) 

*Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura - GHOGOMU-
TIH et al.(1985). 
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Figura 27 – Espectro RMN de 1H de TSC–4 (400 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 28 – Espectro RMN de 13C de TSC–4 (100 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 29 – Espectro RMN de 13C de TSC–5 (DEPT-135, 100 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 30 – Mapa de contornos HSCQ de TSC–4  
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 Figura 31 – Espectro de massa e no UV da substância TSC–4 
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5.5.2.5 Identificação de TSC–5 

  

A elucidação estrutural de TSC-5 foi determinada através de 

experimentos de RMN de 1H (Tabela 21, Figura 32) e de 13C (Tabela 22, Figura 

33), espectrometria de massas e por comparação com dados reportados na 

literatura. 

O espectro de RMN de 1H de TSC-5 revelou a presença de cinco átomos 

de hidrogênio aromático, observando as constantes de acoplamentos foi possível 

distribuí-los em dois anéis distintos. O sinal do duplodupleto em δ 7,12 ppm (1H, J 

= 2,00 e 6,40 Hz) acopla com os sinais dos dupletos em δ 7,24 ppm (1H, d, J = 

2,00 Hz) e em δ 6,62 ppm (1H, d, J = 6,40 Hz), estes sinais foram atribuídos aos 

hidrogênios de um anel 1,3,4-trissubstituído. O segundo conjunto de sinais em δ 

7,06 ppm (1H, s) e δ 7,22 ppm (1H, s) sugere a presença de um anel 1,3,4,6-

tetrassubstituído. Estes sinais descritos caracterizam o esqueleto de uma lignana 

do tipo tetraidronaftaleno (ariltetralina) (AGRAWAL e THAKUR, 1985). 

Os sinais observados em δ 4,50 ppm (1H, d, J = 12,00 Hz) e em δ 7,24 

ppm (1H, m) correspondem aos hidrogênios metínicos H-7 e H-8, 

respectivamente. Através do mapa de contorno de HSCQ (Figura 35) foi possível 

confirmar a correlação do H-7 com o carbono em  δ 54,27 ppm (C-7) e do H-8 

com o carbono em δ 57,17 ppm (C-8). 

Além disso, a análise do mapa de contorno de HSQC permitiu 

correlacionar os hidrogênios em δ 3,67 ppm (1H, d, J = 16,40 Hz, H-7‟a)  e δ 3,02 

ppm (1H, d, J = 14,00 Hz, H-7‟b) com o carbono em δ 49,89 ppm (C-7‟), estes 

sinais caracterizam um grupo metileno. Também foi possível observar a 

correlação de dois grupos metilenos carbinólicos, um com sinais em δ 4,21 ppm 

(1H, m, H-9a) e δ 4,01 ppm (1H, m, H-9b) com o carbono em δ 79,26 ppm (C-9) e 

outro com sinais em δ 4,29 ppm (1H, m, H-9‟a) e δ 4,01 ppm (1H, m, H-9‟b) com o 

carbono em δ 70,40 ppm (C-9‟). 

Simpletos característicos de metoxilas foram observados em δ 4,24 ppm 

(3H, s) e δ 4,23 ppm (3H, s) que foram confirmados pelos sinais no espectro de 

RMN de 13C e pelo mapa de contorno HSCQ em δ 65,92 ppm  e em δ 66,03 ppm.  
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A atribuição dos sinais do espectro de RMN de 13C obtido para TSC–5 foi 

realizada com base na análise do espectro obtido no experimento DEPT-135 

(Figura 34) e por comparação com os dados descritos na literatura (Tabela 22). 

A análise das informações fornecidas pelos espectros de RMN de 1H, 

RMN de 13C e pelo mapa de contornos HSCQ são compatíveis com os dados 

relatados na literatura para o cicloolivil (4-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2,3-

bis(hidroximetil)-7-metoxi-1,2,3,4-tetraidronaftaleno-2,6-diol). 

 

 

 

O espectro de massas de alta resolução (modo negativo de ionização) de 

TSC–4 (Figura 36) forneceu a espécie desprotonada [M – H]- de m/z 375,3220 

compatível com a massa calculada para C20H23O7 (375,1152). Sendo assim, a 

massa molecular da cicloolivil corresponde a 376 u.m.a.. Na figura 37 foram 

propostas as fragmentações observadas no espectro de massas. 

A substância TSC–5 identificada como cicloolivil foi isolada de caules de 

T. stans var. stans. O cicloolivil é uma lignana comumente encontrada na família 

Bignoniaceae, como em espécies do gênero Tabebuia: T. ocheacea (ZANI et al., 

1991), T. incana (OLIVEIRA et al., 1993), T. heptaphylla (SHMEDA-

HIRSCHMANN e PAPASTERGIOU, 2003), T. serratifolia (MELO, 2016); e em 

espécies do gênero Stereospermum: S. kunthianum (GHOGOMU-TIH et al., 

1985); S. cylindricum (KANCHANAPOOM et al., 2006), S. acuminatissimum (SOB 

et al., 2011), S. suaveolens (SAB et al., 2015).   

Cicloolivil 
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Tabela 21 – Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 1H para TSC–5 e 

comparação com dados da literatura para o cicloolivil 

Hidrogênio 
TSC–5a Cicloolivilb 

δ (ppm) M* J (Hz) δ (ppm) M* J (Hz) 

2 7,24 d 2,00 6,76 d 1,60 

5 6,62 d SL 6,76 d 8,00 

6 7,12  dd 
2,00 e 

6,40 
6,67 dd 

1,70 e 

7,95 

7 4,50 d 12,00 4,03 d 11,65 

8 2,50 m - 2,04 m - 

9a  4,21 m - 3,77 m - 

9b 4,01 m - 3,59 m - 

2‟ 7,06 s - 6,18 s - 

5‟ 7,22 s - 6,63 s - 

7‟a 3,67 d 16,40 3,23 d 16,65 

7‟b 3,02 d 14,00 2,62 d 16,65 

9‟a 4,29 m - 3,77 m - 

9‟b 4,01 m - 3,59 m - 

  –OCH3 
4,24 s - 3,80 s - 

4,23 s - 3,74 s - 

M* = multiplicidade; s = singleto; d = dupleto; t = tripleto; m = multipleto; SL = sinal largo 
a
Dados obtidos no presente estudo; DMSO-d6 (400 MHz).

 

b
YUE et al. (2013); CD3OD (125 MHz). 

*Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura - YUE et al. 
(2013). 
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Tabela 22 – Atribuição dos sinais do espectro de RMN de 13C para TSC–5 e 

comparação com dados da literatura para o cicloolivil 

Carbono δ TSC–5a δ Cicloolivilb Multiplicidade* 

C-1 143,21 133,69 C 

C-2 123,56 114,06 C–H 

C-3 158,00 149,27 C–H 

C-4 155,65 146,25 C 

C-5 126,46 117,48 C 

C-6 132,87 123,71 C–H 

C-7 54,27 45,03 C–H 

C-8 57,17 47,69 C–H 

C-9 79,26 69,55 C–H2 

C-1‟ 147,96 138,62 C 

C-2‟ 122,35 113,09 C–H 

C-3‟ 156,35 147,65 C–H 

C-4‟ 154,84 145,44 C 

C-5‟ 125,29 116,15 C 

C-6‟ 136,18 126,57 C–H 

C-7‟ 49,89 40,06 C–H 

C-8‟ 83,69 75,10 C–OH 

C-9‟ 70,40 60,98 C–H2 

–OCH3 
65,92 

56,49 -  
66,03 

a
Dados obtidos no presente estudo; DMSO-d6 (400 MHz).

 

b
YUE et al. (2013); CD3OD (125 MHz). 

*Baseada em experimento DEPT-135 e por comparação com dados da literatura - YUE et al. 
(2013). 
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Figura 32 – Espectro RMN de 1H de TSC–5 (400 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 33 – Espectro RMN de 13C de TSC–5 (100 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 34 – Espectro RMN de 13C de TSC–5 (DEPT-135, 100 MHz, DMSO-d6, δ) 
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Figura 35 – Mapa de contornos HSCQ de TSC–5 
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[M - H]- TSC–5 

[M + CHOOH]- 

Figura 36 – Espectro de massa e no UV da substância TSC–5 
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Figura 37 – Proposta de fragmentação de TSC–5 

 

 

5.6 Síntese de derivados triazólicos da paulownina 

 

O termo reação “Click”, também denominado de química “Click”, foi 

introduzido em 2001 pelo grupo de pesquisa do Professor K. B. Sharpless, para 

representar reações termodinamicamente favoráveis que possibilitam a união de 

duas moléculas de maneira simples e com obtenção de altos rendimentos. Dentre as 

diversas reações que compreendem o universo da química “Click”, encontra-se a 

cicloadição 1,3-dipolar entre uma azida orgânica e um alcino terminal, catalisada por 

sais de cobre (I), que origina produtos regioespecíficos 1,2,3-triazóis-1,4-

dissubstituídos (FREITAS et al., 2011; KOLB, FINN e SHARPLESS, 2001; TRON et 

al., 2008), conforme o esquema representado na figura 38.  
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Figura 38 – Reação “Click” entre um alcino terminal e uma azida orgânica para 

formação de um 1,2,3-triazol-1,4-dissubstituído 

 

 

Os 1,2,3-triazóis são heterociclos aromáticos nitrogenados de cinco 

membros cuja única fonte de origem é sintética. Estes são amplamente empregados 

na química medicinal por serem utilizados na descoberta e desenvolvimento de 

novos fármacos, além de possibilitar a realização de modificações moleculares nos 

já existentes, otimizando, assim, suas propriedades farmacológicas (MELO et al., 

2006 ; TRON et al., 2008; FREITAS et al., 2011). 

A obtenção dos derivados triazólicos foi realizada por meio de uma das 

reações que compreende o universo da química “Click”: a cicloadição 1,3-dipolar 

entre um alcino terminal e uma azida orgânica, catalisada por cobre(I). A síntese 

destes derivados, bem como a síntese das azidas orgânicas, foi realizada em 

colaboração com o Prof. Dr. Guilherme Rocha Pereira da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). 

 

5.6.1 Síntese do éter propargílico da paulownina 

 

O alcino terminal, intermediário desejado, foi obtido pela eterificação da 

paulownina com o bromo-propino, em presença de hidreto de sódio, empregando-se 

como solvente dimetilformamida. 

A obtenção de um éter a partir de um álcool ocorre através de uma 

metodologia muito comum: reação entre um alcóxido com um haleto de alquila. A 

preparação do éter propargílico da pauwlonina é uma reação de substituição 

nucleofílica bimolecular (tipo SN2), uma vez que o halogênio está ligado a um 

carbono primário (CLAYDEN et al., 2008). O mecanismo desta reação está 

representado na figura 39. 

Inicialmente, é necessário obter um alcóxido a partir da lignana paulownina 

que possui uma hidroxila alcoólica. Geralmente, álcoois não são bons nucleófilos 

quando se trata de um ataque a um carbono eletrofílico. Então, a solução para este 
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problema, foi realizar o tratamento da paulownina com hidreto de sódio, este retira o 

hidrogênio da hidroxila da lignana, levando a formação um alcóxido que é um bom 

nucleófilo capaz de promover reação do tipo SN2 (Figura 39). 

 

Figura 39 – Mecanismo da reação SN2 na obtenção do éter propargílico da 

paulownina 

 

 

Após o ataque nucleofílico, a espécie que deixa o carbono eletrofílico é 

denominada grupo abandonador. É considerado um bom grupo abandonador aquele 

que é estável como entidade livre, isto é, que seja capaz de estabilizar sua carga 

negativa, um exemplo é ânion brometo que devido ao seu grande volume consegue 

dispersar a carga negativa, permitindo a estabilização da espécie (SOLOMONS e 

FRYHLE, 2001). 

Outra questão importante ao se promover uma reação do tipo SN2 é 

considerar o efeito do solvente. Solventes apróticos, como o dimetilformamida 

(DMF), possuem a capacidade de estabilizar cátions através de interações íon-

dipolo, mas não ânions. Esta característica favorece a reação SN2, de forma que não 
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há solvatação do nucleófilo, portanto, este permanece disponível para o ataque 

nucleofílico ao carbono eletrofílico (SOLOMONS e FRYHLE, 2001). 

 

5.6.2 Síntese dos derivados triazólicos da paulownina por reação “Click” 

 

A obtenção dos derivados 1,2,3-triazóis consistiu na reação entre azidas 

orgânicas e o  éter propargílico da paulownina, via reação “Click” (Figura 40).  

 

Figura 40 – Síntese de derivados triazólicos da paulownina via reação “Click” 

 
 

O método clássico de cicloadição 1,3-dipolar desenvolvido, inicialmente, por 

Huisgen possui alta energia de ativação (cerca de 25 Kcal.mol-1), resultando em 

baixa velocidade de reação, mesmo utilizando condições mais drásticas, como altas 

temperaturas e reagentes ativados. Além de apresentar baixos rendimentos, leva a 

uma mistura de regioisômeros 1,2,3-triazólicos: 1,4- e 1,5-dissubstituídos (HEIN e 

FOKIN, 2010). O uso de cobre como catalisador alterou significativamente o 

mecanismo e resultados da reação, convertendo-a numa sequência de etapas 

rápidas que envolvem intermediários polares cujas estruturas definem a 

regioespecificidade e cujas energias de formação determinam a velocidade da 

reação. Ao adicionar, à reação, um sal de Cu(II), como o sulfato de cobre 

pentrahidratado (CuSO4.5H2O),  na presença de um agente redutor fraco, por 

exemplo o ascorbato de sódio, o Cu(II) sofre uma redução in situ formando o 

acetileto de Cu(I),  e a água é solvente ideal para que esta reação ocorra (HEIN e 

FOKIN, 2010). 

O mecanismo da reação de cicloadição catalisadas por cobre ainda 

permanece em debate devido ao envolvimento de equilíbrios múltiplos entre vários 
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intermediários reativos que dificultam sua completa elucidação (WORRELL, MALIK e 

FOKIN, 2013; JIN et al., 2015).   

O primeiro mecanismo postulado envolveu complexos mononucleares de 

cobre(I) (RODIONOV, FOKIN e FINN, 2005), mais recentemente, a participação de 

bis(cobre)-complexos tem sido sugerida, baseada em experimentos cinéticas e 

investigações computacionais (WORRELL, MALIK e FOKIN, 2013; JIN et al., 2015).  

Estudos dedutivos realizados WORRELL, MALIK e FOKIN (2013) resultaram 

na proposição de que os complexos monoméricos do acetileto de cobre(I) não eram 

reativos em relação às azidas orgânicas, a menos que fosse adicionado um 

catalisador de cobre exógeno, ou seja, é um mecanismo que requer dois átomos de 

cobre dentro do complexo ativo de cicloadição. Este mecanismo proposto, composto 

por reações múltiplas, é representado pelo ciclo catalítico, no qual, inicialmente, há a 

formação do acetileto de Cu(I) via redução in situ, que é facilitada pela complexação 

σ entre os elétrons do metal com os do alcino.  Com a formação deste complexo há 

redução do pka do hidrogênio terminal do alcino de 25 para 9,8 unidades, 

possibilitando sua desprotonação em meio aquoso sem a necessidade de adicionar 

uma base. Em seguida, ocorre o recrutamento de um segundo átomo de cobre via 

complexação com elétrons π, formando o complexo catalítico ativo (FREITAS et al., 

2011; WORRELL, MALIK e FOKIN, 2013). Esta etapa foi comprovada pelo estudo 

realizado por JIN et al. (2015) que resultou no isolamento da espécie dinuclear 

acetileto de π,σ-bis(cobre); e também complementou o estudo anterior ao obter de 

uma nova espécie, 3,5-bis(cobre)-triazol, que pertence ao estado de repouso do 

ciclo catalítico ativo da reação. Na etapa final, o 3,5-bis(cobre)-triazol sofre um 

processo de protonólise, cuja a fonte prótons é o alcino, formando o 1,2,3-triazol-1,4-

dissubstituído e há regeneração do acetileto de π,σ-bis(cobre) (Figura 41). 

Além disso, o estudo realizado por JIN et al. (2015) demonstrou que ambos 

complexos monoméricos e diméricos de acetileto cobre(I) são espécies ativas no 

ciclo catalítico, no entanto o complexo dinuclear esta envolvido em uma rota 

cineticamente favorável (Figura 41). 
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Figura 41 – Mecanismo da reação “Click” regioespecífica entre alcino terminal e 

azida orgânica formando 1,2,3-triazol-1,4-dissubstituído 

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

 

As condições experimentais empregadas na elaboração da reação “Click” 

foram determinadas conforme trabalho de PEREIRA et al. (2010). A fonte de cobre 

utilizada foi CuSO4.5H2O e, adicionalmente, como agente redutor empregou-se o 

ascorbato de sódio, em excesso (PEREIRA et al., 2010). Esta metodologia tem 

como vantagem a menor interferência oxigênio atmosférico que ao se solubilizar no 

meio aquoso é rapidamente reduzido, assim, evita-se a reoxidação do Cu(I) formado 

in situ à Cu(II) (FREITAS et al., 2011). A reação é realizada em sistema bifásico, 

H2O:DCM, pois o sulfato de cobre e o ascorbato de sódio são hidrossolúveis, além 

do meio aquoso ser ideal para preservar o acetileto de cobre em seu estado reativo, 

quando este é formado in situ. O uso do diclorometano, cossolvente, foi ideal na 

dissolução dos reagentes de partida, a azida orgânica e o éter propargílico da 

paulownina.  

Na figura 42 estão representadas as estruturas dos derivados sintetizados a 

partir da paulownina, com a colaboração do Prof. Dr. Guilherme Rocha Pereira da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Estes derivados são substâncias 

inéditas e a caracterização por técnicas espectrométricas, como ressonância 
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magnética nuclear de 1H e de 13C espectrometrias de massas já estão em 

andamento.  
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Figura 42 – Derivados sintetizados a partir da paulownina, via reação “Click” 

 (continua  na próxima figura) 

C29H26N4O9S 

Massa exata: 606,14 

PM: 606,60 

Código: AC1015A 

 

C29H24N4O9 

Massa exata: 572,15 

PM:572,52 

Código: AC1016A 

 

C32H25ClN4O7 

Massa exata: 612,14 

PM:613,02 

Código: AC1019A 

 

C29H25N3O7 

Massa exata: 527,17 

PM:527,52 

Código: AC1020A 

 

C34H30ClN5O7 

Massa exata: 655,18 

PM:655,08 

Código: AC1024A 

 

C31H26F3N5O7 

Massa exata: 609,17 

PM:609,55 

Código: AC1026A 

 

C29H26N4O7 

Massa exata: 542,18 

PM:542,54 

Código: AC1027A 

 

C29H23N5O11 

Massa exata: 617,14 

PM:617,52 

Código: AC1016B 
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Figura 43 – Derivados sintetizados a partir da paulownina, via reação “Click” 

(C29H24ClN3O7 

Massa exata: 561,13 

PM:561,97 

Código: AC1017B 

 

 

C34H30ClN5O7 

Massa exata: 557,18 

PM:557,55 

Código: AC1019B 

 
 

C30H27N3O7 

Massa exata: 541,18 

PM: 541,55 

 Código: AC1023B 

 

C30H24N4O7 

Massa exata: 552,16 

PM: 552,53 

 Código: MC1071A 

 

C30H24F3N3O7 

Massa exata: 595,16 

PM:595,52 

Código: MC1068B 

 

C33H33N5O11 

Massa exata: 675,22 

PM:675,64 

Código: MC1070B 

 

C49H41N3O14 

Massa exata: 895,26 

PM:895,86 

Código: MC1072B 
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5.7 Ensaios biológicos 

 

O ensaio de citotoxicidade avaliado pelo método colorimétrico do MTT é 

baseado na capacidade das células viáveis converter o sal de tetrazólio, o brometo 

de 3-(4‟,5‟-dimetiltiazol-2‟-ila)-2,5-difeniltetrazol (MTT), hidrossóluvel e de coloração 

amarela, em um precipitado azul-violeta insolúvel em meio aquoso, denominado de 

formazana. Esta transformação ocorre devido à ação de enzimas succinato-

desidrogenases, presentes nas mitocôndrias ativas, que são capazes de clivar o 

anel de tetrazólio (DENIZOT e LANG, 1986; MOSMANN, 1983; TWENTYMAN e 

LUSCOMBE, 1987). 

A citotoxicidade dos extratos etanólicos do caules e folhas de espécies do 

gênero Tecoma, das substâncias isoladas do TSSEC e dos derivados trizólicos 

obtidos a partir da paulownina foram avaliadas através do ensaio colorimétrico do 

MTT em linhagens celulares tumorais de humanos: Hep G2 (carcinoma 

hepatocelular), T24 (carcinoma de bexiga) e TOV-21G (adenocarcinoma de ovário).  

 

5.7.1 Extratos etanólico de caules e folhas de espécies do gênero Tecoma 

 

Os resultados do ensaio de citotoxicidade dos extratos etanólico de caules e 

folhas das espécies do gênero Tecoma estão descritos na tabela 23.
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Tabela 23 – Citotoxicidade (Hep G2, T24 e TOV-21G), e respectivos desvios padrões (n=3), do extrato etanólico bruto de caules 

e folhas de espécies do gênero Tecoma, realizada por meio do ensaio colorimétrico do MTT 

EXTRATO 
PARTE 

UTILIZADA 

CC50 (µg/mL) 

Hep G2 T24 TOV-21G 

Tecoma 

castaneifolia 

Caule 25,56 ± 1,37 15,90 ± 1,61 17,51 ± 1,66 

Folhas 48,03 ± 1,40 18,31 ± 1,32 83,40 ±1,42 

Tecoma 

garrocha 

Caule 92,53 ± 1,32 12,96 ± 1,98 16,76 ± 1,47 

Folhas 119,10 ± 1,27 27,93 ± 1,31 88,94 ± 1,45 

Tecoma stans 

var. angustata 

Caule 0,1963 ± 1,40 0,0841 ± 1,51 0,1697 ± 1,69 

Folhas 62,41 ± 1,68 24,22 ± 1,51 74,15 ± 1,31 

Tecoma stans 

var. stans 

Caule 0,1198 ± 1,96 0,0156 ± 1,96 0,1043 ± 1,56 

Folhas 62,48 ± 1,68 39,89 ± 1,12 69,28 ± 1,23 
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Os extratos etanólicos de caules da espécie Tecoma stans apresentaram 

elevada atividade citotóxica para as duas variedades avaliadas neste trabalho, 

visto que na menor concentração inicialmente testada (1,5625 µg/mL), o efeito 

citotóxico foi superior a 50%. Novos ensaios foram realizados utilizando maiores 

diluições dos extratos, assim, foi possível determinar as concentrações inibitórias 

média nas linhagens celulares.  

O extrato de caules da variedade T. stans var. angustata resultou em 

concentração citotóxica média entre 0,0841 a 0,1963 µg/mL. Já o extrato da 

variedade T. stans var. stans apresentou atividade citotóxica que variou entre  

0,0156 e 0,1198 µg/mL. Em relação aos extratos de caules de T. castaneifolia e T. 

garrocha, o primeiro apresentou concentração citotóxica média entre 15,90 e 

25,56 µg/mL, enquanto o outro a citotoxicidade variou de 12,96 a 92,52 µg/mL. 

Na literatura não foram encontrados estudos da citotoxicidade de extratos 

de caules das espécies do gênero Tecoma. Ao analisar os resultados da 

citoxicidade e associá-los aos perfis cromatográficos dos extratos, pode-se sugerir 

que o maior efeito citotóxico dos extratos das duas variedades T. stans esteja 

relacionado com a presença de lignanas, uma vez estas substâncias não foram 

detectadas nos extratos das folhas de nenhumas das espécies em estudo no 

presente trabalho, extratos estes que apresentaram moderada atividade 

citotoxica. Os resultados obtidos nos ensaios permitem ainda, sugerir que a 

linhagem celular de carcinoma de bexiga, T24, foi mais sensível à ação dos 

extratos etanólicos dos caules.  

A avaliação da citotoxicidade dos extratos etanólicos de folhas das 

variedades da espécie Tecoma stans resultou em CC50 entre 24,22 e 74,15 µg/mL 

no extrato de T. stans var. angustata enquanto no extrato de T. stans var. stans a 

CC50 variou de 39,89 a 69,28 µg/mL. Os extratos de folhas, de ambas as 

variedades, não apresentaram atividade antiproliferativa significativas, nas 

culturas de células avaliadas. Sendo assim, é possível sugerir que a presença da 

apigenina e metoxiluteolina no extrato de T. stans var. angustata não estão 

relacionadas com o efeito citotóxico. 

Estes resultados obtidos para as linhagens Hep G2 e TOV-21G 

corroboram com os dados descritos no estudo da citotoxicidade do extrato 

etanólico de folhas de Tecoma stans, realizado por THIRUMAL et al. (2012), em 



124 
 

linhagem celular de câncer de mama (MCF-7), pelo método do MTT, cuja 

concentração inibitória média foi de 64,5 µg/mL. Contudo, a linhagem T24 

mostrou-se mais sensílvel quando comparada com as outras células, apresentam 

resultados CC50 inferiores para todos os extratos testados.  

A avaliação da citotoxicidade do extrato etanólico de folhas de T. 

castaneifolia resultou em concentrações citotóxicas médias inferiores a 100,0 

µg/mL (CC50 variou de 18,31 a 83,40 µg/mL), revelando-se uma citotoxicidade 

moderada frente às linhagens celulares utilizadas, principalmente em relação à de 

carcinoma de bexiga.  

A citotoxicidade do extrato de folhas de T. garrocha variou de 27,93 a 

119,10 µg/mL. Na literatura não foram encontrados estudos da citotoxicidade de 

extratos de folhas desta espécie.  

Os resultados da atividade citotóxica in vitro dos extratos de folhas e 

caules das espécies em estudo quando correlacionados com os resultados 

obtidos nos perfis cromatográficos dos mesmos, sugerem que os feniletanoides, 

isoverbascosideo, verbascosideo e demais feniletanoides glicosideos detectados 

nestes extratos, não estão diretamente relacionados com o efeito citotóxico, uma 

vez que estes estão presentes tanto nos extratos de folhas quanto de caules e 

estes últimos foram mais citotóxicos. Por fim, a ausência das lignanas em todos 

os extratos de folhas sugere que estes constituintes químicos estejam 

relacionados com a maior atividade citotóxica observada nos extratos de caules. 

Diante do exposto acima, os extratos etanólicos de caules revelaram 

maior atividade antitumoral, nas diferentes linhagens celulares, quando 

comparado com os extratos etanólicos de folhas de todas as espécies e 

variedades do gênero Tecoma avaliadas, dentre eles, o de T. stans var. stans  

demonstrou maior atividade antiproliferativa.  

 

5.7.2 Substâncias isoladas de caules de Tecoma stans var. stans 

 

Os resultados do ensaio de citotoxicidade in vitro das substâncias 

isoladas dos extratos etanólico de caules de T. stans var. stans  estão descritos 

na tabela 24. 
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Tabela 24 – Citotoxicidade (Hep G2, T24 e TOV-21G), e respectivos desvios padrões (n=3), das substâncias isoladas de caules 

de Tecoma stans var. stans e do controle positivo, podofilotoxina, realizada por meio do ensaio colorimétrico do MTT 

SUBSTÂNCIA ISOLADA 
CC50 µM (**) 

Hep G2 T24 TOV-21G 

Paulownina (TSC–1) 
86,08 ± 1,71 

(31,88 ± 1,71) 

79,25 ± 1,21 

(29,35± 1,21) 

79,68 ± 1,49 

(29,51± 1,49) 

Acetato de paulownina 

(TSC–2) 

82,76 ± 2,07 

(34,13 ± 2,07) 

75,92 ± 1,35 

(31,31 ± 1,35) 

68,26 ± 1,55 

(28,15 ± 1,55) 

Sesamina (TSC–3) 
206,97 ± 1,76 

(73,34 ± 1,76) 

36,72 ± 1,44 

(13,01 ± 1,44) 

267,33 ± 1,39 

(94,73 ± 1,39) 

Olivil (TSC–4) NA NA 
– 

> 100,00 

Cicloolivil (TSC–5) 
208,74± 1,65 

(78,57 ± 1,65) 

122,16 ± 1,18 

(45,98 ± 1,18) 

174,34 ± 2,14 

(65,62 ± 2,14) 

Derivado feniletanoide 

(TSC–6)  

– 

> 100,00 

– 

> 100,00 

145,77 ± 1,39 

96,50 ± 1,39 

Podofilotoxina* 
0,0104 ± 1,47 

(0,0043 ± 1,47) 

0,0062 ± 1,43 

(0,0025 ± 1,43) 

0,0117 ± 1,75 

(0,0048 ± 1,75) 

NA= Não avaliado ; *Controle positivo; ** Concentração em µg/mL. 
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A paulownina (TSC–1) apresentou concentrações citotóxicas médias que 

variam de 79,25 a 86,08 µM. Estudo realizado por HUANG et al. (2013), demonstrou 

que a paulownina possui atividade antitumoral contra as linhagens celulares K-562 -  

leucemia mieloide crônica de humano (CC50 = 70,6 µM) e A549 - câncer de pulmão 

(CC50 = 22,6 µM). Os resultados obtidos no presente estudo, apesar de avaliados em 

diferentes culturas de células, estão em concordância com os dados descritos na 

literatura em relação à atividade antiproliferativa da paulownina. 

A avaliação da citotoxicidade do acetato de paulownina, TSC–2, resultou em 

concentrações citotóxicas médias entre 68,29 e 82,76 µM, demonstrando que a 

TSC–2 apresenta atividade antitumoral semelhante à paulownina (TSC–1).  

A sesamina (TSC–3) apresentou concentração citotóxica média variando de 

36,72 a 206,91 µM. A citotoxicidade da TSC–3 para as células de carcinoma de 

bexiga (CC50 = 36,72 µM). AKL et al. (2013) avaliaram a atividade antitumoral da 

sesamina frente às linhagens celulares de câncer de mama, MCF-7 e MDA-MB-231, 

obtendo CC50 = 98,0 µM e CC50 = 43,9 µM, respectivamente.  

Em um estudo de citotoxicidade realizado por HIRANO, GOTOH E OKA 

(1994) a sesamina foi considerada como uma substância de baixa potência contra 

células tumorais de leucemia (HL-60 e MOLT-4), uma vez que esta apresentou CC50 

> 0,0028 µm. Utilizando este mesmo parâmetro, a sesamina também pode ser 

considerada como de baixa potência frente às linhagens celulares avaliadas neste 

trabalho. 

A TSC–4, olivil, não demonstrou efeito citotóxico nas concentrações testadas 

(CC50 > 100,0 µg/mL) frente à linhagem celular de adenocarcinoma de ovário, TOV-

21G. Tendo em vista o resultado obtido, juntamente, com a pequena quantidade 

isolada de TSC-4, decidiu-se por não avaliá-la esta substãnciaa nas linhagens Hep 

G2 e T24, para priorizar a sua identificação e caracterização.  

A avaliação da atividade antitumoral da lignana cicloolivil, TSC–5, resultou 

em concentrações citotóxicas médias entre 45,98 a 78,57 µg/mL.  

Em estudo realizado por WANGTEERAPRASERT et al. (2012), que avaliou 

o efeito citotóxico das lignanas, cicloolivil e olivil, nas linhagens celulares de câncer 

de mama (MCF-7), câncer de pulmão (A-549) e na linhagem normal de fibroblastos 

de pulmão (WI-38)  não foi observada atividade antiproliferativa na maior 

concentração testada (100 µg/mL). Os resultados obtidos, no presente trabalho, para 

o olivil (TSC–4) estão de acordo com os dados o estudo acima citado. Porém, em 
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relação ao cicloolivil (TSC–5), os resultados obtidos diferem do estudo de 

WANGTEERAPRASERT et al. (2012), já que a concentração citotóxica média da 

TSC–5 foram inferiores a 100 µg/mL, este fato pode está relacionado a maior 

sucetibilidade das linhagens celulares empregadas no presente estudo. 

Ao comparar as concentrações citotóxicas médias das substâncias isoladas 

paulownina (TSC–1) e o acetato de paulownina (TSC–2) apresentaram maior 

atividade antiproliferativa entre as lignanas isoladas. Quando comparadas ao 

controle positivo, podofilotoxina, o efeito antitumoral das TSC–1 e TSC–2 foram 

inferiores.  

A substância TSC-6, parcialmente identificada como um derivado 

feniletanoide, também isolada do extrato etanólico de caules de Tecoma stans var. 

stans, foi detectada nos extratos de caules de T. stans var. angustata e de folhas de 

T. garrocha. TSC-6 não apresentou efeito citotóxico pronunciado em nenhuma das 

linhagens celuras testada sugerindo a não citotoxicidade desta substância. Portanto, 

a atividade antiproliferativa observada nos extratos dos caules das espécies de 

Tecoma parece não está relacionada com presença deste derivado feniletanoide.  

Em relação ao extrato etanólico de caule de T. stans var. stans, as 

substâncias isoladas apresentaram menor efeito citotóxico. No entanto, pode-se 

sugerir que a presença destas lignanas isoladas nos extratos de caules das duas 

variedades da espécie T. stans esteja relacionada com a maior citotoxicidade destes 

extratos quando comparados com os extratos de caules das demais espécies do 

gênero. 

 

 

5.7.3 Substâncias de síntese obtidas a partir da paulownina via reação “Click” 

 

Os resultados do ensaio de citotoxicidade in vitro dos derivados triazólicos 

obtidos a partir da paulownina, via reação Click, estão descritos na tabela 25. 
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Tabela 25 – Citotoxicidade (Hep G2, T24 e TOV-21G), e respectivos desvios 

padrões (n=3), das substâncias de síntese, realizada por meio do ensaio 

colorimétrico do MTT 

SUBSTÂNCIA DE 
SÍNTESE 

CC50 (µM) 

Hep G2 T24 TOV-21G 

AC1015A 10,52 ± 1,58 9,58 ± 1,27 4,73 ± 1,59 

AC1016A 152,27 ± 1,32 123,21 ± 1,19 > 100,0 

AC1019A 4,75 ± 1,30 2,25 ± 3,68 11,99 ± 1,35 

AC1020A 30,71 ± 1,43  59,01 ± 1,13 28,68 ± 1,38 

AC1024A 28,24 ± 1,33 8,73 ± 1,33 19,97 ± 1,18 

AC1026A 74,78 ± 1,69 > 100,0 > 100,0 

AC1027A > 100,0 > 100,0 > 100,0 

AC1016B > 100,0 > 100,0 > 100,0 

AC1017B > 100,0 > 100,0 166,63 ± 1,60 

AC1019B > 100,0 > 100,0 > 100,0 

AC1023B 103,52 ± 1,21 59,09 ± 1,29 42,88 ± 1,22 

MC1071A 7,48 ± 1,20 23,58 ± 1,49 69,20 ± 1,40 

MC1068B 31,54 ± 3,26 7,07 ± 1,44 17,72 ± 1,84 

MC1070B 72,73 ± 1,46 39,92 ± 1,17 25,43 ± 1,30 

MC1072B 15,96 ± 1,45 5,88 ± 1,44 4,84 ± 1,29 

* > 100,00 µg/mL 

 

A síntese dos derivados triazólicos obtidos a partir da paulownina (TSC–1), 

via reação “Click”, foi realizada com a finalidade de obter substâncias mais ativas 

que a lignana de origem.  

Os derivados triazólicos AC1027A, AC1016B e AC1019B não apresentaram 

atividade citotóxica, contra as linhagens Hep G2, T24 e TOV-21G, na maior 

concentração avaliada (100,0 µg/mL). Já a avaliação da citotoxicidade das 

substâncias AC1016A, AC1026A e AC1017B resultou em concentrações citotóxicas 

médias superiores às encontradas para a paulownina, cuja CC50 variou de 79,25 a 
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86,08 µM.   Portanto, as modificações realizadas não se mostraram promisoras em 

aumento a citotoxicidade da paulownina.  

As demais substâncias de síntese: AC1015A, AC1019A, AC1020A, 

AC1024A, MC1071A, MC1068B, MC1070B e MC1072B apresentaram 

concentrações citotóxicas menores que as apresentadas pela paulownina. Este 

efeito citotóxico pode estar relacionado com a maior polaridade das azidas orgânicas 

utilizadas, bem como com o volume desses grupos. 

A substância MC1070B foi sintetizada a partir de uma azida orgânica 

aprovada como fármaco antiviral empregado no tratamento da infecção pelo HIV 

(vírus da imunodeficiência humana), a zidovudina (AZT). A MC1070B apresentou 

concentração citotóxica média entre 25,43 e 72,73 µM. Porém, em relação aos 

demais derivados sintéticos com atividade citotóxica inferior a da paulownina, este 

possui efeito citotóxico menos acentuado.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Os extratos etanólicos de caules e folhas das espécies do gênero Tecoma 

são fontes de diversos compostos fenólicos, como feniletanoides, lignanas, 

flavonoides e flavonas. Os extratos de caules possuem maior atividade citotóxica in 

vitro, dentre eles o da variedade T. stans var. stans demonstrou-se mais citotóxico, e 

sugere-se que a atividade antitumoral esteja relacionada com a presença das 

lignanas. 

Do extrato etanólico de T. stans var. stans foram isolados cinco lignanas, 

sendo que a paulownina foi isolada em quantidade (1,5090 g). O que mostra que o 

caule desta espécie vegetal é uma fonte de escolha para a obtenção desta 

substância. 

Derivados triazólicos inéditos, obtidos a partir da paulownina via reação 

“Click”: AC1015A, AC1019A, AC1024A, MC1071A, MC1068B, MC1070B e 

MC1072B tiveram o efeito citotóxico aumentado quando comparado com o material 

de partida, a paulownina; porém, ainda muito a quem dos efeitos citotóxicos da 

podofilotoxima empregada como referência. Apesar disso, alguns derivados já se 

mostraram com potência moderada o que permite uma continuidade das pesquisas 

na busca de moléculas mais ativas.  
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APÊNDICE A 

Equipamentos  

Agitador de placa  

Agitador de tubo  

Balança eletrônica analítica (Shimadzu, modelo AY220)  

Balança eletrônica analítica (Shimadzu, modelo 04FA21)  

Banho-maria  

Bomba a vácuo (Spellglass)  

Câmara escura UV (CienlaB Equipamentos Científicos)  

Centrífuga de Eppendorf  

Coluna cromatográfica  

Estufa retilínea (FANEM LTDA)  

Evaporador rotatório R-205 (Buchi)  

Fluxo laminar  

Incubadora de células  

Pipetador automático  

Pipeta multicanal  

Pipetas automáticas, Gilson®  

 

Solventes  

Ácido acético glacial (Vetec Química Fina)  

Ácido fórmico (Vetec Química Fina)  

Ácido sulfúrico (Vetec Química Fina)  

Acetato de etila (Vetec Química Fina)  

Acetona (Proquímios)  

Álcool etílico hidratado 92,8° (EMFAL LTDA)  

Clorofórmio (Cromato Produtos Químicos)  

Diclorometano (Cromato Produtos Químicos)  

Dimetilsulfóxido (Reagentes Analíticos Dinâmica®)  

Hexano (Cromato Produtos Químicos)  

Metanol (Reagentes Analíticos Dinâmica®) 83  
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Soluções  

 Meio de cultura celular DMEM (Sigma Chemical Company) em água 

deionizada  

Para cada 1,0 L de meio:  

1,2 g de bicarbonato de sódio (Grupo Química Indústria Ltda)  

10 μM de Hepes pH 7,4 (INLAB)  

0,1 g de Ampicilina (Wyeth)  

0,1 g de Penicilina/Estreptomicina (Gibco)  

0,05 g de Gentamicina (Farmácia HC, FMUSP)  

0,0025 g de Anfotericina B (Cristália)  

Esterilizado por filtração através de membranas de 0,2 μm de porosidade (Micro 

Filtration Systems).  

 

 Meio de cultura celular RPMI 1640 (Sigma Chemical Company) em água 

deionizada  

Para cada 1,0 L de meio:  

1,2 g de bicarbonato de sódio (Grupo Química Indústria Ltda)  

10 μM de Hepes pH 7,4 (INLAB)  

0,1 g de Ampicilina (Wyeth)  

0,1 g de Penicilina/Estreptomicina (Gibco)  

0,05 g de Gentamicina (Farmácia HC, FMUSP)  

0,0025 g de Anfotericina B (Cristália)  

Esterilizado por filtração através de membranas de 0,2 μm de porosidade (Micro 

Filtration Systems).  

 

 Soro Fetal Bovino (SFB) (Cultilab)  

Inativado a 56 °C por 30 minutos e esterilizado por filtração através de membranas 

de 0,2 μm de porosidade (Micro Filtration Systems).  

 

 Tampão fosfato (PBS)  

Para cada 1,0 L de solução:  

1,15 g de Fosfato de Sódio Dibásico PA. (Na2HPO4) (Synth)  

0,26 g de Fosfato de Potássio Monobásico PA. (KH2PO4) (Synth) 84  

 




