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RESUMO 

 

 Este trabalho descreve o primeiro estudo químico realizado na espécie Lippia 

insignis Moldenke (Verbenaceae), coletada em Feira de Santana – BA. Do extrato 

etanólico do caule isolou-se quatro metabólitos secundários: o heterosídeo 

fenilpropanoídico verbascosídeo, a lignana isolaricesinol, e os iridóides adoxosídeo e 

carioptosídeo. Do extrato metanólico das folhas isolou-se o flavonóide escutellareína 

7-O-glucopiranosídeo. Para a identificação dos metabólitos foram utilizadas as 

técnicas de Ressonância Magnética Nuclear unidimensionais (RMN-¹H e ¹³ C) e 

técnicas bidimensionais (COSY, HSQC, HMBC), infravermelho (IV) e espectrometria 

de massa (EM), bem como comparação com dados da literatura. O iridóide 

adoxosídeo está sendo relatado pela primeira vez no gênero Lippia. Todos os 

compostos isolados dessa espécie já possuem alguma atividade farmacológica 

descrita na literatura. O estudo químico de L. insignis corrobora para um maior 

conhecimento da quimiotaxonomia do gênero Lippia, confirmando o perfil químico do 

gênero e colocando a espécie como uma nova fonte de moléculas bioativas. 

 

Palavras-chave: Lippia insignis. Metabólitos Secundários. Iridóides. Lignanas. 

Verbascosídeo. 
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ABSTRACT 

This paper describes the first chemical study of the speciesLippia insignis Moldenke 

(Verbenaceae), collected in Feira de Santana – BA. From the ethanolic extract of the 

stems was isolated four compounds: the phenylpropanoid heteroside verbascoside; 

the lignane isolaricesinol; and the iridoids adoxoside and caryoptoside. From the 

extract of the leaves was isolated the flavonoid scutellarein 7-O-glucopiranoside.  

The Nuclear Magnetic Ressonance thecnics (NMR-¹H, ¹³C, COSY, HSQC, HMBC), 

infrared (IR) and mass spectrometry (MS) as well as the comparison of literature data 

were used to the structural determination of the isolated metabolites. It was the first 

relate of the isolated iridoid adoxoside in the genre Lippia. All the isolated 

compounds have pharmacological activity related in the literature. The chemical 

study of L. insignis species corroborates to a better understanding of the 

chemotaxonomy of genus Lippia, confirming the chemical profile of the genre and 

putting the species as a new source of bioactive molecules. 

 

Keywords: Lippia insignis. Secondary Metabolites. Iridoids. Lignanes. Verbascoside. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A utilização da natureza para fins terapêuticos é tão antiga quanto a 

civilização humana e, por muito tempo, produtos naturais oriundos de plantas e 

animais foram fundamentais para a área da saúde, fornecendo compostos com ação 

eficaz ação terapêutica e medicinal. Diversos princípios ativos foram isolados de 

plantas medicinais pertencentes aos biomas brasileiros (DUTRA et al., 2016, no 

prelo).  

 O Brasil é considerado o país com a maior biodiversidade no mundo, 

compreendendo aproximadamente 32.715 de angiospermas e 1.519 briófitas, 4.680 

espécies de algas, 5652 fungos, 1.239 licófitas e 30 gimnospermas e samambaias. 

Desse montante, diversas espécies de plantas e fungos têm contribuído de maneira 

direta ou indireta para a indústria farmacêutica. (DUTRA et al., 2016, no prelo). 

 O avanço das técnicas cromatográficas e espectrométricas (CLAE, UPLC, 

LC/MS/MS) tem proporcionado o uso de metodologias cada vez mais eficazes e 

sensíveis, ajudando a monitorar o perfil químico do metabolismo secundário de 

plantas e microrganismos, possibilitando a identificação de metabólitos inéditos ou já 

conhecidos e auxiliando os estudos de prospecção. 

 Segundo Dutra (2016, no prelo) “O interesse pelos produtos medicinais 

derivados de plantas (fitoterápicos) tem crescido de maneira significativa pelo 

mundo. Estima-se que o mercado global desta classe de drogas arrecada em torno 

de 20 bilhões de dólares anualmente. Os compostos oriundos de plantas são 

atualmente bastante empregados no tratamento de diversas doenças, e em torno de 

30% dos tratamentos disponíveis atualmente são derivados de fontes naturais. Em 

algumas áreas como a oncologia aproximadamente 60% dos princípios ativos são 

derivados de plantas”. 

 A família Verbenaceae apresenta aproximadamente 171 gêneros e 2800 

espécies, sendo amplamente distribuída pelos trópicos em regiões de baixa altitude. 

(ALMEIDA, 2011). O Brasil apresenta a maior ocorrência da família, com 16 gêneros 

e 286 espécies, sendo 187 endêmicas (FLORA DO BRASIL, 2016), sendo os 
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principais centros de diversidade a Cadeia do Espinhaço, em Minas Gerais, e a 

Chapada Diamantina, na Bahia, com algumas espécies ocorrendo também em 

Goiás (SALIMENA-PIRES, 1991 apud IAREMA, 2004). Na flora dos campos 

rupestres a família Verbenaceae se destaca com os gêneros Lippia e Stachytarpheta 

(MENDONÇA & LINS, 2000 apud IAREMA, 2004) 

O gênero Lippia inclui aproximadamente 200 espécies de ervas, arbustos e 

pequenas árvores, das quais muitas são empregadas na medicina tradicional no 

tratamento de diversas patologias e, como resultado, muitas têm sido investigadas 

do ponto de vista farmacológico revelando importantes propriedades tais como ação 

sedativa, antiespasmódica, antiinflamatória e antipirética. Além de suas 

propriedades medicinais, as folhas da maioria das espécies são utilizadas na 

preparação de alimentos (PASCUAL, 2011).  

Em virtude da importância do gênero Lippia buscou-se desenvolver este 

trabalho, com o objetivo principal de realizar do primeiro estudo químico da espécie 

Lippia insignis, a partir do isolamento e determinação estrutural dos seus metabólitos 

secundários. 
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Figura 1 - Número de espécies da família Verbenaceae identificadas em cada região brasileira 

2 CONSIDERAÇÕES BOTÂNICAS 

 

2.1 Família Verbenaceae 

 

 A família Verbenaceae apresenta aproximadamente 171 gêneros e 

2800 espécies, sendo amplamente distribuída pelos trópicos em regiões de baixa 

altitude. Os gêneros mais representativos em número de espécie são: Verbena, 

Lippia, Citharexylum, Stachytarpheta, Glandularia e Duranta (Judd, 2002 apud 

SOUSA 2008). A família pertence à ordem Lamiales onde se encontra no clado 

Asterídes e no subclado Euasteríde I (FIGURA 2, p. 20) (Bremer, 2003 apud 

SOUSA, 2008), e suas plantas são em geral ervas perenes, subarbustos, arbustos 

ou árvores. As folhas são opostas ou subopostas, verticaladas, geralmente simples, 

às vezes palmadas. As inflorescências são cimosas ou racemosas, congestas ou 

laxas. As flores apresentam formas variadas com o cálice apresentando cinco lobos 

persistentes (ALMEIDA, 2011). 

No Brasil existe uma vasta ocorrência de espécies pertencentes a essa 

Família (FIGURA 1), sendo possível encontrar 16 gêneros com aproxmadamente 

290 espécies, distribuídos nas áreas de cerrado e caatinga, tendo a maior 

ocorrência de espécies nas regiões Sudeste e Nordeste (FLORA DO BRASIL, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Flora do Brasil, 2016. 
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Figura 2 - Cladograma representando a filogenia das angiospermas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bremer, 2003 apud SOUSA 2008 

Dentro da família Verbenaceae, vários gêneros apresentam problemas 

taxonômicos. O gênero Lippia é um bom exemplo, onde existe uma dificuldade 

significativa em se definir suas espécies, com atribuição de espécies dos gêneros 

Phyla e Aloysia, como pertencentes ao gênero Lippia. A falta de caracteres 

taxonômicos bem definidos contribui majoritariamente para esses equívocos 

(VICCINI et al., 2006). Nesse ponto, a Química de Produtos Naturais oferece uma 

valiosa contribuição para amenizar esses problemas, através do estudo do perfil 

químico das espécies, possibilitando a diferenciação não só entre espécies, mas 

também entre quimiotipos de uma mesma planta. 
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2.2 Gênero Lippia 

 

 Sendo o segundo maior da família Verbenaceae, o gênero Lippia inclui 

aproximadamente 200 espécies de ervas, arbustos e pequenas árvores, distribuídas 

na América do Sul, América Central e África (PASCUAL, 2001). O Brasil possui em 

média 120 espécies de Lippia, distribuídas principalmente no cerrado e caatinga 

(FIGURA 3), onde se destacam por seu aspecto chamativo no período da floração e 

por seu aroma forte e geralmente agradável (MORAES et al., 2011). 

Figura 3 - Número de espécies do gênero Lippiaidentificadas em cada região brasileira 

 

Fonte: Flora do Brasil, 2016. 

Inúmeras espécies de Lippia são empregadas na medicina popular no 

tratamento de patologias diversas e, como resultado, muitas têm sido investigadas 

do ponto de vista químico em busca de se conhecer os metabólitos responsáveis 

pelas suas atividades farmacológicas. Segundo Pascual (2011) dentro do gênero 

algumas espécies se destacam pelos seus diversos usos como fitoterápicos.  

A espécie Lippia alba, uma das mais representativas do gênero, é reconhecida por 

sua aplicação no tratamento de problemas de pele, desordens gastrointestinais e 

respiratórias. Lippia sidoides, apresenta ação sedativa, antifúngica, antimicrobial, e 

usos como anestésico local. Lippia citriodora é largamente aplicada como diurético, 
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antiespeasmódico e sedativo. Em muitos casos, as partes usadas são as folhas e as 

flores, sendo preparadas como infusão ou decocção e administradas oralmente. 

Os estudos realizados evidenciam, principalmente, os constituintes voláteis 

presentes nos óleos essenciais como os relacionados com as atividades biológicas 

apresentadas por plantas do gênero Lippia. Entretanto, outras substâncias não 

voláteis como alcaloides, taninos, flavonoides, iridóides e naftoquinonas também são 

relatadas e apontadas como marcadores quimiotaxonômicos do gênero (MORAES 

et al., 2011). 

2.3 Lippia insignis 

 

 Segundo Moldenke (1978), L. insignis apresenta-se como um arbusto 

espigado, de 3m de altura, ramificada, galhos e ramos bastante delgados, 

indistintamente tetragonais (FIGURA 4). A espécie apresenta ocorrência 

predominante no Sertão da Bahia, onde foi coletada para estudos de cultivo. 

A espécie Lippia insignis Moldenke foi coletada no município de Feira de 

Santana- BA, no Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana, em 

15 de maio de 2013. Uma exsicata desta espécie foi depositada no Herbário da 

Universidade sob o código HUEFS 197674.  

Figura 4 - Foto de L. insignis em seu local de coleta: A-detalhamento das flores; B-detalhamento das  
                 folhas e C-planta parcial 

 
Fonte: Arquivo pessoal da Profa. Angélica Lucchese (UEFS) 
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3 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

3.1 Iridóides Glicosilados 

 

 Iridóides são compostos monoterpenoídicos, que formam um grupo diverso 

de metabólitos secundários de plantas e são comumente encontrados na forma de 

seus glicosídeos (CONNOLLY &HILL, 1991 apud DLAMINI 2006). Esses compostos 

possuem uma característica estrutura ciclopentapiranoídica, também conhecida 

como esqueleto iridano, e possuem várias propriedades farmacológicas como 

antiinflamatória e analgésica descritas na literatura (WYK. V., WINK, M. 2004 apud 

DLAMINI. 2006). Os iridóides derivam formalmente do iridodial (FIGURA 5), 

substância que ao lado da iridomirmecina foram descritos pela primeira vez no final 

do século XIX na secreção de defesa da formiga australiana Iridomyrmex detectus 

(EI-NAGGAR, 1980, apud FILHO, 2007). 

Figura 5 - Estrutura do iridodial 

 

Os iridóides oriundos do metabolismo secundário de algumas plantas 

geralmente apresentam unidade osídica, comumente um grupo β-D-glucopiranosil, 

unido ao C-1 do esqueleto via ligação β-hemiacetálica. Esses compostos, chamados 

iridóides glicosilados, podem ser divididos em iridóides carbocíclicos e secoiridóides 

(SANTOS & KAPLAN 2001) (FIGURA 6). 

Figura 6 - Esqueleto básico de um iridóide glicosilado carbocíclico (à esquerda) e secoiridóide (à 
direita) 
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 Os estudos de biossíntese feitos para essa classe de compostos 

possibilitaram propor três principais rotas biossintéticas e algumas evidências 

sugerem que um mesmo composto pode ser sintetizado por mais de uma rota 

(FIGURA 7). Na formação do esqueleto iridano, diferentes rotas estão envolvidas, 

podendo levar à iridóides com estereoquímica α ou β no carbono 8 (FIGURA 6, p. 

23) (GHISALBERTI, 1998). 

Figura 7 - Rota biossintética dos iridóides 

 

 

Fonte: GHISALBERTI, 1998 

 

De acordo com Ghisalberti (1998), as atividades farmacológicas mais comuns 

dos iridóides são: atividade cardiovascular, antihepatotóxica, colerética, 

hipoglicemica e hipolipidêmica, anti-inflamatória, antiespasmódica, antitumoral, 

antiviral, ação purgativa e atividade imunomoduladora. 
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3.2.1 Iridoídes Isolados no Gênero Lippia 

 Os iridóides têm sido relatados no gênero Lippia como marcadores 

taxonômicos (MORAES et al., 2011).  Sua presença parece indicar relação com 

atividades farmacológica com algumas espécies do gênero. Em busca de se 

conhecer melhor os compostos pertencentes a essa classe que já foram relatados 

no gênero, fez-se um levamentamento no ScifinderTM, onde foi possível listar os 

compostos isolados nesse gênero entre os anos de 1998 e 2015. O resultado desse 

levantamento está listado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Iridóides isolados no gênero Lippia entre 1998 e 2015 

Nome Estrutura Referência 

Thevirosídeo 

 

DLAMINI, 
2006 

Thevirosídeo-Na 

 

DLAMINI, 
2006 

Geniposídeo 

 

DLAMINI, 
2006 

Ácido 
carioptosídeo 

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
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Derivado p-
cumaroílico do 
carioptosídeo 

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
 

Derivado caféico 
do caroiptosídeo  

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
 

Secologanina 

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
 

Secoxyloganina 

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
 

Dimetil-
secologanosídeo 

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
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Ácido logânico 

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
 

Loganina 

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
 

Ácido 8-epi-
logânico 

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
 

Caryoptosídeo 

 

(AQUINO et 
al., 1998) 
 

Thevesídeo 

 

(KARIOTI, et. 
al, 2015) 

8-epi-loganina 

 

(KARIOTI, et. 
al, 2015) 
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Mussaenosídeo 

 

(KARIOTI, et. 
al, 2015) 

Gardosídeo 

 

(FILHO, 2007) 

Shanzhizídeo metil 
éster 

 

(BAILLEUEL, 
2008) 

 β-
diidroastatosídeo 

 

SILVA et al., 
2012 
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3.3 Atividades farmacológicas dos metabólitos isolados de L. insignis 

relatados na literatura 

 Os esforços em se estudar as espécies do gênero Lippia têm se concentrado, 

principalmente, na busca dos metabólitos responsáveis pelas atividades 

farmacológicas que suas espécies apresentam. Entender essa relação entre perfil 

químico e atividade requer o isolamento dos metabólitos secundários das espécies, 

e testes in vitro ou in vivo qualifiquem suas atividades. 

3.3.1 Verbascosídeo 

  

 O heterosídeo fenilpropanoídico conhecido como Verbascosídeo possui 

diversos relatos na literatura sobre sua presença em várias espécies da família 

Verbenaceae. Sua biodisponibilidade tem chamado atenção dos pesquisadores para 

suas possíveis atividades farmacológica. Um levantamento dos principais relatos de 

atividades desse composto está presente na Tabela 2. 

Tabela 2 - Resumo das atividades relatadas na literatura para o Verbascosídeo 

Efeito Doses e vias Modelos Referências 

Antioxidante 

10 – 20 µM 
Oxidação induzida 
por radicais livres 

WONG et. al., 
2001 

10 – 50 mg/Kg i. p. 
por 3 dias 

Hepatotoxicidade 
experimental em 
camundongos 

LEE et. al., 2004 

10 µM 
Microssomas de 
fígado de 
camundongos 

ZHOU & ZHENG, 
1991 

0,8 mg/Kg v.o. 
cada 12h/21 dias 

Stress oxidativo 
induzido por 
imobilização em 
coelhos 

LIU et. al., 2003 

Anti-inflamatório 150 mg/kg v.o. 

Edema de pata por 
carragenina em 
ratos e contrações 
em íleo induzida 
por histamina e 
bradicinina em 
cobaias 

SCHAPOVAL et 
al., 1998 

Antiproliferativo 
50 mg/kg i.p. por 
13 dias 

Metástase 
pulmonar murina 

OHNO et al., 2002 

 
11, 35 e 50 µM “in 
vitro” 

Cultura de 
Melanoma Murino, 

ABE et al., 2002 
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adenocarcinoma 
gástrico humano e 
carcinoma uterino 
humano 

Cardiotônico 1 mM “in vitro” Preparação com 
coração isolado 

PENNACCHIO et 
al., 1996 

Citoprotetor 
0,1; 1; 10 µg/ml “in 
vitro” 

Viabilidade celular 
neuronal (PC12) 

SHENG et al., 
2002 

Citotóxico 
2,6 µg/ml “in vitro” 
(CI50) 

Leucemia 
Linfocítica Murina 

PETTIT et al., 
1990 

Inibidor da PKC 25 µM “in vitro” 
Inibição da PKC 
do cérebro de 
ratos 

HERBERT et al., 
1991 

Vasoconstritor 

30 µM “in vitro” 

Relaxamento 
endotelial por NO 
em anéis de aorta 
de ratos 

LAU et al., 2004 

3-50 µmol/L “in 
vitro” 

Resposta contrátil 
à fenilefrina em 
anéis de 
mesentérica de 
ratos 

TAM et al., 2002 

Vasodilatador 
100-300 µmol/L “in 
vitro” 

Anéis de 
mesentérica de 
ratos 

TAM et al., 2002 

Fonte: CARVALHO, 2006. 

3.3.2 Isolariciresinol 

 Compostos fenólicos, como as lignanas, geralmente despertam atenção dos 
pesquisadores por conta da presença de duas unidades aromáticas, que podem 
levar esses compostos a apresentar diversas propriedades farmacológicas, como 
atividade antioxidante e citotóxica. A partir de levantamento no ScifinderTM foi 
possível listar as principais atividades farmacológicas de lignana Isolariciresinol e 
organiza-las na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resumo das atividades relatadas na literatura para isolariciresinol 

Efeito Doses e vias Modelos Referências 

Antioxidante 

21,0 µg/mL (IC50) DCFH-DA 
PULLELLA et. al, 
2005 

109,9 µg/mL (IC50) DPPH YU et. al, 2016 
19,0 µg/mL (IC50) ABTS YU et. al, 2016 
96,1 0,75 mg/mL 
(IC50) 

FRAP YU et. al, 2016 

1-10 µM 
Inibição de NO 
com produção 

KIM et. al, 2011 
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induzida por 
lipopolissacarídeos 

Antiinflamatório 123.8 µM (IC50) 
Inibição da 
cytokina, TNF-a 

CHO, et. al, 2000 

Citotóxico >50 µg/mL (IC50) XTT 
PULLELLA et. al, 
2005 

Antihepático 

3,67 µM (IC50) Inibição de HBsAg LI, et. al, 2013 
14,67 µM (IC50) Inibição de HBeAg LI, et. al, 2013 

12,72 µM (IC50) 
Inibição da 
replicação do vírus 
da Hepatite B 

LI, et. al, 2013 

Fonte: Próprio autor 

3.3.3. Escutellareína 7-O-glucopiranosídeo 

 Na Tabela 4 foram organizadas as principais atividades farmacológicas para o 

flavonóide Escutellareína 7-O-glucopiranosídeo, a partir de busca na base de dados 

do ScifinderTM. 

 

Tabela 4 - Resumo das atividades relatadas na literatura para Escutellareína 7-O-glucopiranosídeo 

Efeito Doses e vias Modelos Referências 

Antioxidante 
25,31 µM Atividade 

antioxidante em 
DPPH 

QIAN, et al., 2013 

Neuroprotetivo 
25 – 50 µM Proteção de 

células PC12 
QIAN, et al., 2013 

Anticoagulante 
100 µM Inibição da enzima 

trombina 
QIAN, et al., 2013 

Antiinflamatória 
28,2 µM Inibição da 

Fosfolipase A2 

humana 

ALCARAZ, et 
al.,1994 

 522,4 µg/orelha 
(ED50) 

Inflamação em 
orelhas de ratos 

ALCARAZ, et 
al.,1994 

Fonte: Próprio autor 
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3.3.4 Carioptosídeo 

 A Tabela 5 cita a atividade antioxidante relatada para o iridóide Carioptosídeo, 

com o ensaio e a dose utilizada. 

Tabela 5 - Resumo das atividades relatadas na literatura para carioptosídeo 

Efeito Doses e vias Modelos Referências 

Antioxidante 6,01 µg/mL (IC50) 
Atividade 
antioxidante em 
ABTS+ 

BABU, et. al, 2013 

Fonte: Próprio autor 
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4 DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL 

 

4.1 Determinação estrutural dos metabólitos secundários isolados dos  

          caules de L. insignis 

 Todo o procedimento de fracionamento cromatográfico do extrato etanólico 

caules foi realizado no Combiflash. Inicialmente utilizou-se uma coluna RediSep® 

275g HP C18, seguido de sucessivos fracionamentos com uma coluna RediSep® 30 

g HP C18. Esses procedimentos, que foram realizados no Laboratório de Bioquímica 

Micromolecular de Microorganismos da UFSCar, sob supervisão do Prof. Dr Edson 

Rodrigues Filho, permitiram o isolamento de quatro compostos. O extrato metanólico 

das folhas foi submetido a um procedimento de peneiramento molecular, sendo 

possível isolar um composto, e foi realizado no Laboratório de Fitoquímica Aplicada, 

na UFC. Foram utilizadas técnicas espectroscópicas para a determinação estrutural 

dos compostos, cuja comparação com dados da literatura permitiu confirmar as 

estruturas propostas. Para compostos assimétricos, dados de rotação óptica 

auxiliaram na diferenciação entre possíveis enatiômeros. 

4.1.1 Determinação estrutural de LICM6-1 

O extrato etanólico dos caules (LICM, 5,7g) foi adsorvido em sílica C18, 

homogeinezado em gral de porcelana e, em seguida, cromatografado no 

Combiflash, utilizando-se uma coluna RediSep® 275g HP C18, de acordo com o 

procedimento descrito na seção 5.4.2 (p. 77), e rendeu uma substância oleosa que 

foi denominada LICM6-1. 

O espectro de RMN ¹H de LICM6-1, (FIGURA 8, p. 34, FIGURA 9, p. 35), 

apresentou 8 sinais espectrais compatíveis com hidrogênios ligados a carbonos sp². 

Destes, foram assinalados os dupletos centrados em δ 7,6 (1H, d, J=15,9 Hz) e δ 6,3 

(1H, d, J=15,9 Hz) atribuídos a hidrogênios olefínicos por possuírem deslocamento 

químico na região de hidrogênios ligados a carbono com hibridização sp² e elevada 

constante de acoplamento. Os dupletos centrados em δ 6,8 (1H, J=8,2 Hz) e δ 6,7 

(1H, J=8,1 Hz) foram associados a hidrogênios ligados a anel aromático em posição 

orto. Os sinais em δ 7,1 (1H, d, J=2 Hz) e δ 6,7 (1H, d, J=2 Hz) se mostraram 



34 

 

compatíveis com hidrogênios ligados a anel aromático meta posicionados, cujo 

acoplamento foi confirmado pelo espectro de RMN ¹H x ¹H – COSY (FIGURA 10, p. 

35). Ainda nessa região, a presença dos duplos dupletos centrados em δ 6,9 (1H, 

dd, J=8,3 Hz e 2,1 Hz) e δ 6,7 (1H, J=6,6 e 2,1 Hz) indicou a presença de dois anéis 

aromáticos 1,3,4-trissubstituídos. 

Além da presença de anéis aromáticos e unidades olefínicas, os diversos 

multipletos entre δ 4,8 e os sinais centrados em δ 5,2 (1H, d, J=1,7 Hz) e δ 4,4 1H, 

d, J=7,9 Hz), indicaram a presença de pelo menos duas unidades osídicas na 

molécula. 

Figura 8 - Espectro de RMN ¹H de LICM6-1 (CD3OD, 400 MHz)  
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Figura 9 - Expansões do espectro de RMN ¹H de LICM6-1 (CD3OD, 400 MHz) 

 

 

O espectro de RMN ¹Hx¹H-COSY de LICM6-1 (FIGURA 10) confirmou os 

acoplamentos orto e meta dos duplos dupletos em δ 6,7 e δ 6,8 confirmando assim o 

padrão de substituição mostrado na Figura 11. Além disso, observou-se também o 

acomplamento entre os dois hidrogênios olefínicos em δ 6,3 e δ 7,6 cuja constante 

de acoplamento (15,9 Hz) confirma o acoplamento trans entre eles. 

 

Figura 10 - Espectro de RMN ¹H x ¹H – COSY de LICM6-1 (CD3OD, 400 MHz) 
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Figura 11 - Padrão de acoplamento confirmado pelo espectro de RMN ¹Hx¹H-COSY para LICM6-1 

 

O espectro de RMN ¹³C de LICM6-1 (FIGURA 12) mostrou 29 linhas 

espectrais, das quais δ 145,5; 146,5; 147,2 e 150,1 se mostraram compatíveis com 

carbonos sp2 oxigenados, e δ 115,1; 115,6; 116,7; 116,9; 117,5; 121,6; 123,6; 128,1; 

131,8 e 148,4 com carbonos sp2 não oxigenados. A comparação entre o espectro de 

RMN ¹³C totalmente desacoplado com RMN ¹³C-DEPT 135º de LICM6-1 (FIGURA 

13, p. 37) permitiu identificar a presença de um carbono metílico (δ 18,4), três 

carbonos metilênicos (δ 38,6, 62,4 e 72,3) e dezoito carbonos metínicos (δ 70,7, 

70,6, 72,1, 72,3, 73,8, 76,1, 76,2, 81,7, 103,4, 104,2, 114,7, 115,2, 116,3, 116,5, 

117,1, 121,3, 123,2 e 148,1). Os sete sinais restantes foram identificados como 

carbonos não hidrogenados, sendo um (δ 168,7) associado à carbonila de éster 

conjugada (TABELA 6, p. 38). 

Figura 12 - Espectro de RMN ¹³C de LICM6-1 (CD3OD, 100 MHz) 
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Figura 13 - Espectro de RMN ¹³C – DEPT 135º de LICM6-1 (CD3OD, 100 MHz) 

 

 

A análise do espectro de RMN ¹H x ¹³C-HSQC de LICM6-1 (FIGURA 14,  

p. 38; FIGURA 15, p. 39) permitiu associar os hidrogênios olefínicos em δ 6,3 e δ 7,6 

aos carbonos em δ 114,7 e δ 148,1, respectivamente. Foram encontradas também 

correlações entre os hidrogênios em δ 4,4 e δ 5,2 com os carbonos anoméricos em 

δ 104,2 e δ 103,4, respectivamente. No mesmo espectro foi possível correlacionar o 

carbono emδ 62,4 aos hidrogênios diastereotópicos em δ 3,5 e δ 3,6. Todas as 

correlações observadas no espectro de HSQC estão listadas na Tabela 6 (p. 38). 
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Tabela 6 - Correlações observadas no espectro de RMN ¹H x ¹³C – HSQC (100 x 400 MHz, CD3OD)  
                 de LICM6-1 

δ ¹³C Padrão de 
Hidrogenação 

δ ¹³H δ ¹³C 
Padrão de 

Hidrogenação 
δ ¹³H 

18,4 CH3 1,1 d (J=6,2 Hz) 115,2 CH 7,1 (J=2,0 Hz) 

36,6 CH2 
2,8 td (J=8 Hz, 

2,2 Hz) 116,3 CH 6,7 s 

62,4 CH2 3,5 m; 3,6 m 116,5 CH 
6,8 d (J=8,0 

Hz) 

70,4 CH 3,6 m 117,1 CH 
6,7 d (J=2,0 

Hz) 

70,6 CH 4,9 m 121,7 CH 
6,5 dd (J=8 Hz, 

2,0 Hz) 

72,1 CH 3,6 m 123,2 CH 
6,9 dd (J=8,3 
Hz, 2,1 Hz) 

72,3 CH 3,7 m 127,6 - – 
72,3 CH2 3,9 m; 4,1 m 131,5 - – 
72,4 - 3,3 m 144,7 - – 
76,0 CH 3,6 m 146,1 - – 
76,2 CH 3,4 ddd 146,8 - – 

81,6 CH 
3,8 t (J=9,8 Hz; 

J=18,9 Hz) 148,1  
7,6 d (J=15,9 

Hz) 
103,4 CH 5,2 d (J=1,8 Hz) 149,8 - – 
104,2 CH 4,4 d (J=8 Hz) 168,3 CH – 
114,7 CH 6,3 (J=15,9 Hz)    
 

Figura 14 - Espectro de RMN ¹H x ¹³C – HSQC de LICM6-1(100 x 400 MHz, CD3OD) 
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Figura 15 - Expansões do espectro de RMN ¹H x ¹³C – HSQC (100 x 400 MHz, CD3OD) de LICM6-1 

 

A análise das correlações observadas no espectro de RMN de ¹H x ¹³C – 

HMBC de LICM6-1 (FIGURA 17, p. 40) possibilitou observar correlações a três 

ligações (³J) entre o hidrogênio em δ 4,4 com o carbono em δ 72,3 pertencente à 

aglicona. Também foram observadas, no mesmo espectro, correlações a três 

ligações (³J) entre o hidrogênio em δ 5,2 ligado ao carbono em δ 82,1, e correlações 

a três ligações (³J) entre o hidrogênio em δ 4,9 com o carbono em δ168,3 (FIGURA 

16). 

Figura 16 - Correlações observadas no espectro de RMN de ¹H x ¹³C – HMBC de LICM6-1 
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Figura 17 - Espectro de RMN ¹H x ¹³C – HMBC de LICM6-1 (100 x 400 MHz, CD3OD) 

 

A presença de duas unidades osídicas, um derivado do ácido caféico e uma 

aglicona, além das correlações observadas no experimento HMBC direcionaram a 

elucidação da estrutura para uma proposta pautada nas características estruturais 

do heterosídeo fenilpropanoídico Verbascosídeo (FIGURA 19, p. 42), cujos dados de 

RMN de ¹H e ¹³C da literatura são mostrados na Tabela 7 (p. 41). Esse composto já 

foi isolado em outras espécies do gênero Lippia (BARBOSA, 2003) e está inserido 

em uma classe de compostos que apresentam diferentes estruturas, geradas 

apenas através da mudança de conectividade entre as unidades que compõem a 

molécula. No espectro de HMBC (FIGURA 16, p. 39), foram observadas correlações 

entre a carbonila e o hidrogênio do carbono 4’ pertencente à unidade de glicose; o 

hidrogênio do carbono 1’’ da ramnose correlaciona-se com o carbono 3’ da glicose e 

os hidrogênios do carbono α da aglicona com o carbono anomérico da glicose 

(FIGURA 18, p. 41). A comparação entre os dados de RMN ¹H e ¹³C do composto 

isolado, e dados da Literatura (TABELA 7, p. 41) permitiu confirmar a identidade do 

composto. 
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Figura 18 - Correlações observadas no espectro de RMN ¹H x ¹³C – HSQC de LICM6-1 (100 x 400 
MHz, CD3OD) 

Tabela 7 - Dados de ¹³C de LICM6-1 e de BARBOSA (2003). 

 LCM6-1 BARBOSA, 2003 
C δ ¹³C δ ¹H δ ¹³C δ ¹H  

Aglicona     
1 131,5 – 131,6 – 
2 117,1 6,7 (d, J=1,9 Hz) 117,2 6,68 (d, J=1,7 Hz) 
3 146,1 – 146,2 – 
4 144,7 – 144,8 – 
5 116,3 6,7 (d, J= 8 Hz) 116,5 6,64 (d, J=8 Hz) 
6 121,7 6,6 (dd, J= 8 e 1,9 Hz) 121,4 6,54 (dd, J= 8 e 1,7 Hz) 
β 36,6 2,8 (td, J=8,2 e 2,1 Hz) 36,8 2,78 (t, J=7,2) 
α 72,3 3,9 (m); 4,1 (m) 72,5 3,95 e 3,71 (d, J=8 Hz) 

Glicose     
1’ 104,2 4,4 d (J=8 Hz) 104,5 4,33 (d, J=7,8Hz) 
2’ 76,0 3,6 (m) 75,5 3,32 (m) 
3’ 81,6 3,8 (m) 84,2 3,55 (m) 
4’ 70,6 3,6 (m) 70,5 3,41 (dt, J=9,5 Hz) 
5’ 76,2 3,4 (m) 75,8 3,55 (m) 
6’ 62,4 3,5 (m) 64,8 4,50 (dd, J=10,9 Hz) 

 3,6 (m)  4,36 (m) 
Ramnose     

1” 103,4 5,2 d (J=1,8 Hz)  102,8 5,18 (d, J=0,9 Hz) 
2” 72,4 3,3 (m) 72,5 3,95 (m) 
3” 72,3 3,7 (m) 72,4 3,95 (m) 
4” 72,1 3,6 (m) 74,1 3,41 (dt, J= 9,5Hz) 
5” 70,4 3,6 (m) 70,2 4,00 (m) 
6” 18,4 1,1 d (J=6,2 Hz) 18,0 1,24 (d, J=6,3Hz) 

Ác. Caf.     
1”’ 127,6 – 127,8 – 
2”’ 115,2 7,1 (J=2,0 Hz) 115,3 7,04 (d, J=1,7Hz) 
3”’ 146,8 – 146,9 – 
4”’ 149,8 – 149,7 – 
5”’ 116,5 6,8 d (J=8,0 Hz) 116,7 6,77 (d, J=8,1 Hz) 
6”’ 123,2 6,9 (dd, J=8,3; 2,1 Hz) 123,3 6,89 (dd, J=8,1; 1,7 Hz)  
α’ 148,1 7,6 d (J=15,9 Hz) 147,4 7,56 (d, J=15,9 Hz) 
β' 114,7 6,3 (J=15,9 Hz) 115,0 6,29 (d, J=15,7 Hz) 

C=O 168,3 – 169,3 – 
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Figura 19 - Estrutura de LICM6-1 
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Figura 20 - Espectro de RMN ¹H (300 MHz, CD3OD) de LICM6-2 

4.1.2 Determinação estrutural de LICM6-2 

 

 Uma alíquota de 603,4 mg de LICM6 (fração oriunda do primeiro 

fracionamento do extrato etanólico dos caules) foi adsorvida em sílica C18 e 

homogeneizada em gral de porcelada, e em seguida cromatografada no Combiflash, 

em uma coluna RediSep® 30 g HP C18. Nesse procedimento foi possível obter uma 

substância viscosa, que foi denominada LICM6-2. 

O espectro de RMN ¹H de LICM6-2 (FIGURA 22) apresentou dois sinais em  

δ 5,6 (1H, s, J=2 Hz) e δ 7,4 (1H, s) que foram atribuídos a hidrogênios ligados a 

carbono sp². No mesmo espectro, o dupleto centrado em δ 4,6 (1H, d, J=7,9 Hz) e 

os multipletos entre δ 3,1 (1H, m) e δ 3,9 (1H, m) sugeriram a presença de uma 

unidade osídica presente na molécula. Além disso, o espectro de RMN ¹H mostrou 

um singleto intenso em δ 3,7 (3H, s) típico de hidrogênios de metoxila, e vários 

sinais entre δ 1,6 e δ 2,6 que indicaram a presença de hidrogênios ligados a 

carbonos alifáticos. Ainda, no mesmo espectro, foi possível identificar a presença de 

hidrogênios de metila ligada a carbono sp³, através do sinal em δ 1,2 (3H, s). 
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Figura 21 - Espectro de RMN ¹H x ¹H – COSY (300 MHz, CD3OD) de LICM6-2 

A análise do espectro de RMN ¹H x ¹H - COSY de LICM6-2 (FIGURA 23) 

possibilitou determinar o acoplamento vicinal entre o hidrogênio em δ 1,6 (1H, m) 

com os hidrogênios em δ 2,2 (1H, m), δ 3,1 (1H, m) e δ 3,6 (1H, m). O mesmo 

espectro mostrou, também, o acoplamento entre o hidrogênio em δ 2,6 (1H, dd, J=2 

e 10 Hz) com os hidrogênios em δ 3,1 e δ 5,7. 

 O espectro de RMN ¹³C de LICM6-2 (FIGURA 22, p. 45) apresentou 16 linhas 

espectrais, das quais três se localizaram na região de carbono sp² (δ 169,2; δ 151,2; 

δ 114,2) e onze na região de carbono sp³, sendo que oito puderam ser associados a 

carbonos sp³ oxigenados (δ 79,9; δ 79,1; δ 78,3; δ 78,0; δ 74,7; δ 71,7; δ 62,9 e  

δ 51,6) e três a carbonos sp³ não-oxigenados (δ 38,8; δ 27,6 e δ 21,9). Os carbonos 

em δ 99,8 e δ 95,1 sugeriram a presença de carbonos dioxigenados, o que 

associado com as observações feitas no espectro de ¹H (FIGURA 20, p. 43) 

reforçam a sugestão da existência de pelo menos uma unidade osídica. 
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Figura 22 - Espectro de RMN ¹³C (75 MHz, CD3OD) de LICM6-2 

 

 A partir das correlações observadas no espectro de RMN ¹H x ¹³C – HSQC de 

LICM6-2 (FIGURA 23, p. 46), os hidrogênios em δ 1,2, δ 3,2 e δ 3,3 foram 

associados, respectivamente, aos carbonos em δ 21,9, δ 74,7 e δ 71,7. Também 

foram encontradas correlações entre o carbono em δ 38,8 e os hidrogênios 

diastereotópicos em δ 1,6 e δ 2,2 e entre o carbono em δ 95,1 com o hidrogênio em 

δ 5,6. No mesmo espectro foi possível, também, relacionar o hidrogênio em δ 4,6 ao 

carbono em δ 99,8 e o hidrogênio em δ 7,4 ao carbono em δ 151,5. O espectro de 

RMN ¹H x ¹³C – HSQC possibilitou, ainda, determinar a presença de um carbono em 

δ 48,7 e sua correlação com o hidrogênio em δ 2,6. As correlações observadas na 

análise desse espectro encontram-se listadas na Tabela 9 (p. 46) 
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Figura 23 - Espectro de RMN ¹H x ¹³ C – HSQC (300 x 75 MHz, CD3OD) de LICM6-2 

 

 

Tabela 8 - Padrão de hidrogenação determinado pelas correlações no espectro de RMN ¹H x ¹³C – 
HSQC. 

δ ¹³C δ ¹H (integração, multiplicidade, J/Hz) 
 21,9  1,2 (3 H, s) 

27,6 3,1 (1H, m) 
38,8 1,6 (1H, m); 2,2 (1H, m) 
48,7 2,6 (1H, dd, J=2 e 10 Hz) 
51,6 3,7 (3H,s) 
62,9 3,6 (1H, m); 3,9 (1H, m) 
71,7 3,3 (1H, m) 
74,7 3,2 (1H, t, J=8 e 17 Hz) 
74,9 3,4 (1H, m) 
78,0 3,4 (1H, m) 
78,3 3,5 (1H, m) 
79,0 3,6 (1H, m) 
79,9 – 
95,1 5,6 (1H, d, J=2 Hz) 
99,8 4,6 (1H, d, J=8 Hz) 

114,2 – 
151,5 7,4 (1H, s) 
169,2 – 

   



47 

 

A determinação da estrutura de LICM6-2 ocorreu a partir da observação de 

importantes correlações a duas (²J) e três ligações (²J) no espectro de RMN ¹H x ¹³C-

HMBC (FIGURA 27). Nesse espectro foi possível constatar correlações a duas (²J) 

ligações entre o hidrogênio em δ 7,4 com o carbono em δ 114,2 e a três (²J) ligações 

entre o mesmo hidrogênio e os carbonos em δ 27,6, δ 48,7, δ 95,1, e δ 169,2. Essas 

correlações permitiram propor a presença da unidade estrutural mostrada na Figura 

24. 

Figura 24 - Fragmento de LICM6-2 mostrando as correlações observadas no HMBC 

 

 

Figura 25 - Espectro de RMN ¹H x ¹³C – HSQC de LICM6-2 (300 x 75 MHz, CD3OD)
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A análise do espectro de RMN ¹H x ¹³C – HMBC possibilitou, também, 

observar correlações a duas ligações entre o hidrogênio em δ 1,6 e o carbono em  

δ 27,6; entre o hidrogênio em δ 2,2 com o carbono em δ 79,0 e entre o hidrogênio 

em δ 2,6 com os carbonos em δ 27,9 e δ 79,9. Essas informações, além da 

correlação a três ligações entre o hidrogênio em δ 2,2 com o carbono em δ 79,9 e as 

informações de acoplamento vicinal observadas no espectro de RMN ¹H x ¹H, foram 

essenciais para a elucidação estrutural desse composto e permitiram identifica-lo 

como sendo o iridóide glicosilado carioptosídeo (FIGURA 26, p. 49). Esse composto 

já foi relatado na espécie Lippia alba (Hennebelle, 2006), e a comparação com 

dados da literatura possibilitou a confirmação da estrutura proposta para esse 

composto (TABELA 9). 

 

Tabela 9 - Comparação de dados de RMN entre LICM6-2 e dados da literatura 

 LICM6-2 HENNEBELLE, 2006 
Aglicona δ ¹³C δ ¹H  δ ¹³C δ ¹H  

1 95,1 5,6 (d, J=2 Hz) 95,0 5,6 (d, J=1 Hz) 
3 151,5 7,4 (s) 151,3 7,4 (s) 
4 114,2 - 113,8 - 
5 27,6 3,1 (m) 26,2 3,1 td (dt, J=9,8 e 6 Hz)  

6-α 
38,8 

2,2 (m) 
 

 
37,2 

2,3  
(ddd, J=14,9; 9,4 e 5,7 Hz) 

6-β 1,6 (dt, J=14,1 e 5,3 Hz)  1,7 (dt, J=14,6 e 5,7 Hz) 
7 79,1 3,6 (m) 78,6 3,7 (d, J=5 Hz) 
8 79,6 - 79,8 - 
9 48,7 δ 2,6 (dd, J=10 e 2 Hz) 47,5 2,6 (dd, J=10,7 e 1,2 Hz) 

10 21,9 1,2 (s) 21,2 1,2 (s) 
11 169,2 - 170,5 - 

-OCH3 51,6 3,7 (s) 52,6 3,8 (s) 
Glucose     

1’ 99,8 4,6 (d, J=8 Hz) 99,0 4,8 (d, J=8,1 Hz) 
2’ 74,7 - 73,4 - 
3’ 78,0 - 76,4 - 
4’ 71,7 - 70,4 - 
5’ 78,3 - 77,1 - 

6-α’ 
62,9 

3,6 (m)  61,5 - 
6-β’ 3,9 (m)   
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Figura 26- Estrutura de LICM6-2 
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4.1.3 Determinação estrutural de LICM6-3 

 

 O procedimento descrito no item 5.4.2, p. 77, resultou no isolamento de um 

sólido viscoso, de coloração marrom, e rotação óptica [α]= -37,6º denominado de 

LICM6-3. 

O espectro na região do infravermelho de LICM6-3 (FIGURA 27) apresentou 

uma banda em 3356 cm-1 característica de vibrações de deformação axial em 

ligações O-H, indicando a presença de hidroxilas; uma banda em 2922 cm-1 

referente a deformações axiais de ligações C-H em alifáticos; uma banda em 1686 

cm-1 coerente com vibrações de deformação axial em carbonilas conjugadas; uma 

banda em 1629 cm-1 relativa às vibrações de deformação axial em ligações C=C. 

 

Figura 27 - Espectro de Infravermelho e LICM6-3 

 

 

 O espectro de RMN ¹H de LICM6-3 (FIGURA 28, p. 51) revelou um singleto 

em δ 7,5 (1H, s), que foi atribuído a hidrogênio ligado a carbono sp². O mesmo 

espectro apresentou também dois dupletos centrados em δ 4,7 (1H, d, J=7,6 Hz) e  

δ 5,2 (1H, d, J=7,1 Hz), além de vários multipletos entre δ 3,2 e δ 3,9, o que indicou 

a presença de uma unidade osídica. Ainda no espectro de RMN ¹H, os sinais entre  

δ 1,5 e δ 2,2 mostraram a presença de hidrogênios ligados a carbonos sp³ não 

oxigenados e o singleto intenso em δ 3,7 (3H, s) a presença de uma metoxila. 



51 

 

Figura 28 - Espectro de RMN ¹H (400 MHz, CD3OD) de LICM6-3 

 

 

O espectro de RMN ¹³C de LICM6-3 (FIGURA 29, p. 52) revelou 17 linhas 

espectrais, dentre as quais os sinais δ 170 δ 153,8 indicaram a presença de 

carbonos sp² oxigenados e o sinal em δ 111,32 de carbonos sp² não oxigenados. Foi 

observado também um sinal em δ 100,40 indicando a presença de um carbono 

anomérico de uma unidade osídica, o que foi evidenciado pelos multipletos entre  

δ 3,24 e δ 3,91 do espectro de RMN ¹H (FIGURA 28). Através da análise do 

espectro RMN ¹³C – DEPT 135 de LICM6-3 (FIGURA 30, p. 52) foi possível 

determinar o padrão de hidrogenação dos carbonos, indicando a presença de quatro 

carbonos metilênicos (δ 28,9, δ 33,7, δ 63,0, δ 66,9), dez carbonos metínicos  

(δ 36,6, δ 44,5, 44,6, δ 52,0, δ 71,8, δ 75,0, δ 78,2, δ 78,6, δ 98,8, δ 100,8, δ 153,8). 

Os demais carbonos (δ 112,3 e δ 170,0) foram considerados não-hidrogenados. 

(TABELA 10, p. 53) 

 

 

 



52 

 

Figura 29 - Espectro de RMN ¹³C (100 MHz, CD3OD) de LICM6-3 

 

 

Figura 30 - Espectro de RMN ¹³C – DEPT 135º (100 MHz, CD3OD) de LICM6-3 
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Tabela 10 - Padrão de hidrogenação dos carbonos determinados através da comparação entre os  
                    espectros de RMN ¹³C-BB e RMN-DEPT 135º de LICM6-3 

δ C δ CH δ CH2 
112,3 36,6 28,9 
170,0 44,5 33,7 

 52,0 63,0 
 71,8 66,9 
 75,0  
 78,2  
 78,6  
 98,8  
 100,4  
 153,8  

 

 As correlações observadas no espectro de RMN ¹H x ¹³ C – HSQC de LICM6-

3 (FIGURA 31 abaixo e FIGURA 32, p. 54) permitiram associar o hidrogênio em  

δ 7,4 ao carbono sp² em δ 153,8; o hidrogênio em δ 5,2 ao carbono em δ 98,8 e o 

hidrogênio em δ 4,7 ao carbono em δ 100,4. 

 No mesmo espectro foram observadas, também, correlações entre os 

hidrogênios diastereotópicos em δ 1,4 e δ 1,9 com o carbono em δ 28,9. Esse 

mesmo tipo de correlação foi observado entre os hidrogênios em δ 1,4 e δ 2,1 com o 

carbono em δ 33,7; entre os hidrogênios em δ 3,51 e δ 3,55 com o carbono em  

δ 66,9 e entre os hidrogênios em δ 3,7 e δ 3,9 com o carbono em δ 63,0. 

Figura 31 - Espectro de RMN ¹H x ¹³ C – HSQC (100 x 400 MHz, CD3OD) de LICM6-3 
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Figura 32 - Expansões do espectro de RMN ¹H x ¹³ C – HSQC (100 x 400 MHz, CD3OD) de LICM6-3. 

 

 

O espectro de RMN ¹H x ¹³C – HMBC de LICM6-3 (FIGURA 34, p. 55) 

mostrou correlações a duas ligações (²J) entre o hidrogênio em δ 7,4 com o carbono 

em δ 112,3 e a três ligações (³J) com os carbonos em δ 36,6, δ 98,8 e δ 170,0, 

permitindo sugerir a existência de uma ligação dupla conjugada com uma carbonila 

de éster. O mesmo espectro mostrou também correlações a duas ligações (²J) entre 

o hidrogênio em δ 5,2 com o carbono em δ 44,5 e à três ligações (³J) com os 

carbonos em δ 36,6, δ 100,4 e δ 153,8, o que corroborou para a determinação da 

posição da unidade osídica na molécula (FIGURA 33). 

Figura 33 - Fragmento de LICM6-3 mostrando a posição da unidade osídica 
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Figura 34 - Espectro de RMN ¹H x ¹³C – HMBC (100 x 400 MHz, CD3OD) de LICM6-3 
 

Os deslocamentos químicos, multiplicidades e correlações observadas nos 

espectros de HSQC e HMBC direcionaram a elucidação para a estrutura do Iridóide 

Adoxosídeo (FIGURA 35). Os dados de RMN ¹H e ¹³C são mostrados na Tabela 11 

(p. 56) junto com dados de RMN da literatura que confirmam a determinação 

realizada. 

 

Figura 35 - Estrutura do Adoxosídeo 
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Tabela 11 - Comparação entre os dados de RMN ¹³C de LICM6-3 com dados da Literatura 

¹³C LICM6-3 DAMTOFT et al., 1981a 
1 98,8 98,6 
3 153,8 153,2 
4 112,3 111,8 
5 36,6 35,0 
6 33,7 32,4 
7 28,9 27,8 
8 44,5 43,1 
9 44,6 43,7 
10 66,9 65,9 
11 170,0 170,7 

O-CH3 52,0 52,6 
1’ 100,4 99,9 
2’ 75,0 73,6 
3’ 78,2 76,6 
4’ 71,8 70,4 
5’ 78,2 77,1 
6’ 63,0 61,6 

    a: Espectro obtido em D2O 

A configuração da unidade de glicose foi determinada com base na constante 

de acoplamento entre os hidrogênios dos carbonos 1’ e 2’ da unidade de açúcar, 

cujo valor se aproxima de 8,0 Hz, o que permitiu propor a configuração relativa do 

carbono anomérico como sendo do tipo β. Já a configuração relativa dos centros 

estereogênicos da aglicona foi determinada por dados de RMN ¹H x ¹H – NOESY de 

LICM6-3 (FIGURAS 37 e 38, p. 57), onde foi possível constatar a proximidade entre 

os hidrogênios em δ 2,2 e δ 2,8. 

Figura 36 - Estrutura do Iridóide Adoxosídeo com a estereoquímica definida 
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Figura 37 - Espectro de RMN ¹H x ¹H – NOESY (400 MHz, CD3OD) de LICM6-3 

Figura 38 - Expansões do espectro de RMN ¹H x ¹H – NOESY (400 MHz, CD3OD) de LICM6-3 
mostrando os acoplamentos entre os hidrogênios 
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4.1.4 Determinação estrutural de LICM9-1 

 

A fração LICM9 (oriunda do fracionamento do extrato etanólico dos caules) foi 

submetida a sucessivos fracionamentos cromatográficos no Combiflash, onde foi 

possível obter um sólido amorfo de coloração escura, solúvel em metanol, 

[α]=+25,33° denominado LICM9-1.  

O espectro na região do infravermelho de LICM9-1 (FIGURA 39) mostrou uma 

banda larga em 3373 cm-1 referente a deformações axiais O-H de grupos hidroxilas. 

As bandas em cm-1 2935 e 2841 se mostraram condizentes com vibrações de 

deformações axiais em C-H alifáticos. As bandas em 1600, 1509 e 1448 cm-1 que 

indicam as vibrações C=C de anéis aromáticos. 

 

Figura 39 - Espectro de infravermelho de LICM9-1 

 

 O espectro de RMN ¹H de LICM9-1 (FIGURA 41, p. 59) mostrou 20 sinais, 

dentre os quais um dupleto centrado em δ 6,8 (1H, d, J=7,9 Hz), um singleto largo 

em δ 6,7 (1H, s), um singleto em δ 6,6 (1H, s), um dupleto centrado em δ 6,5 (1H, d, 

J=7,9 Hz) e um singleto em δ 6,2 (1H, s). Todos esses sinais compatíveis com 

hidrogênios ligados a carbonos sp². Os sinais largos observados sugeriram um 

acoplamento meta, com constante de acoplamento baixa e que não pôde ser 

observada no experimento. Assim, o singleto largo foi considerado um duplo dupleto 

entre dois hidrogênios aromáticos meta posicionados e o dupleto foi considerado um 

duplo dupleto oriundo do acoplamento entre hidrogênios aromáticos orto e meta 

posicionados.  
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Figura 41 - Espectro de RMN ¹H (400 MHz, CD3OD) de LICM9-1 

 O padrão de multiplicidade observado permitiu sugerir a presença de dois 

sistemas aromáticos, um do tipo 1,3,4-trissubstituído e o outro do tipo 1,3,4,6-

tetrassubstituído (FIGURA 40). No mesmo espectro foram observados dois singletos 

intensos em δ 3,8 (3H, s) e δ 3,9 (3H, s) compatíveis com hidrogênios de grupo 

metoxila, além de dois multipletos centrados em δ 1,8 (1H, m) e 2,0 (1H, m) e um 

dupleto centrado em δ 2,8 (2H, d, J=7,6 Hz) que indicaram a presença de 

hidrogênios ligados a carbonos sp³ não oxigenados.  

 

Figura 40- Padrão de substituição dos sistemas aromáticos de LICM9-1 
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 O espectro de RMN ¹H x ¹H – COSY de LICM9-1 (FIGURA 42) apresentou um 

sinal relativo ao acoplamento orto entre os hidrogênios em δ 6,6 e δ 6,7, 

confirmando o padrão de substituição proposto para o anel B na Figura 40 (p. 59). O 

mesmo experimentomostrou também um sinal de acoplamento vicinal do hidrogênio 

em δ 2,0 com os hidrogênios em δ 2,8 e δ 3,6 e entre os hidrogênios em δ 1,8 e  

δ 3,8.  

 

Figura 42 - Espectro de RMN ¹H – COSY (400 MHz, CD3OD) de LICM9-1 

 

 

O espectro de RMN ¹³C de LICM9-1 (FIGURA 43, p. 61) apresentou 20 sinais, 

dos quais δ 149,0; 147,1; 145,9 e 145,2 sugeriram a presença de carbonos sp² 

oxigenados e em δ 138,6; 134,1; 129,0; 123,3; 117,3; 116,0; 113,8 e 112,3 de 

carbonos sp² não oxigenados. Os sinais em δ 66,0, 62,3 e δ 33,5 apresentaram 

amplitude negativa no espectro RMN ¹³C – DEPT 135° (FIGURA 44, p. 63), 

indicando a presença de grupos metilênicos. Os sinais em δ 56,4 e 56,3 

confirmaram a presença de duas metoxilas. (TABELA 12, p. 61) 
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Figura 43 - Espectro de RMN ¹³C (100 MHz, CD3OD) de LICM9-1 

 

Tabela 12 - Padrão de hidrogenação dos carbonos determinados através da comparação entre os 
espectros de RMN ¹³C-BB e RMN-DEPT 135º de LICM9-1 

δ C δ CH δ CH2 δ CH3 
129,0 40,0 33,5 56,3 
134,1 47,9 62,3 56,4 
138,6 48,0 66,0  
145,2* 112,3   
145,9* 113,8   
147,1* 116,0   
149,0* 117,3   

 123,3   
Total:  7C 8 CH 3 CH2 2 CH3 

Fórmula molecular: C20H24O6 
* Carbono sp² oxigenado 

 

Através da análise do espectro de RMN ¹H x ¹³C – HSQC (FIGURA 46, p. 63), 

foi possível fazer as seguintes associações: hidrogênio em δ 6,2 (1H, s) 

correlacionando-se com o carbono em δ 117,3; hidrogênio em δ 6,5 (1H, d, J=7,9 

Hz) com o carbono em δ 123,3; hidrogênio em δ 6,6 (1H, s) com o carbono em  

δ 112,3; hidrogênio em δ 6,7 (1H, sL) com o carbono em δ 113,8; hidrogênio em  

δ 6,8 (1H, d, J=7,9 Hz) com o carbono em δ 116,0. Essas correlações sugeriram a 
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Figura 44 - Espectro de RMN ¹³C – DEPT 135º (100 MHz, CD3OD) de LICM9-1 

existência de um esqueleto dibenzilbutano (FIGURA 45), típico da estrutura de 

algumas lignanas. 

 

 

 

Figura 45 - Esqueleto dibenzilbutano 
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Figura 46 - Espectro de RMN ¹H x ¹³C – HSQC (100 x 400 MHz, CD3OD) de LICM9-1 

 

 

O espectro de RMN ¹H x ¹³C – HMBC (FIGURA 47, p. 64) forneceu 

informações importantes que levaram à determinação da estrutura de LICM9-1. 

Através dele foi possível determinar correlações a duas ligações (²J) entre o 

hidrogênio em δ 2,8 com os carbonos em δ 40,0 e δ 129,0 e a três ligações (³J) com 

os carbonos em δ 66,0 e δ 112,3 e δ 134,1. O mesmo espectro mostrou também 

correlações a três ligações (³J) entre o hidrogênio em δ 6,2 e os carbonos em  

δ 129,0 e δ 145,2 e entre o hidrogênio em δ 6,7 com o carbono em δ 123,3. Ainda 

no mesmo experimento foi possível constatar a correlação a duas ligações (²J) entre 

o hidrogênio em δ 6,8 com o carbono em δ 138,6. 
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Figura 47 - Espectro de RMN ¹H x ¹³C – HMBC (100 x 400 MHz, CD3OD) de LICM9-1 

Figura 48 - Espectro de massas ESI (-) de LICM9-1  
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Através das correlações observadas no HMBC foi possível propor para 

LICM9-1 a estrutura de um isômero da lignana isolariciresinol (FIGURA 49), cuja 

massa molecular se mostrou condizente com o sinal do íon quasi-molecular (m/z 

359,4 u) encontrado no espectro de massa (FIGURA 48, p. 64). Comparação de 

dados de RMN ¹³C de LICM9-1 com dados da literatura (JUTIVIBOONSUK, 2005) 

corroboraram a proposição estrutural feita para LICM9-1 (TABELA 13, p. 66). 

 

Figura 49- Estrutura da Lignana Isolariciresinol 

 

 

Já há relatos do isolamento deste composto na espécie Lippia sidoides 

(COSTA, 2002), o que embasa ainda mais a classificação taxonômica da espécie 

Lippia insignis dentro do gênero Lippia. 
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Tabela 13 - Dados de RMN ¹³C de LICM9-1 comparados com dados da Literatura 

¹³C LICM6-2 JUTIVIBOONSUK, 2005 
1 138,6 135,9 
2 113,8 115,2 
3 149,0 148,2 
4 147,1 145,8 

5 116,0 115,4 
6 123,3 124,0 
7 47,9 46,5 
8 48,0 44,7 
9 62,3 64,3 

3-OMe 56,3 56,3 
1' 129,0 128,4 
2' 112,3 112,3 
3' 145,9 147,8 
4' 145,9 145,5 
5' 117,3 117,0 
6' 134,1 133,0 
7' 33,5 33,1 
8' 40,0 35,5 
9' 66,0 65,8 

3'-OMe 56,4 56,3 
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4.1.5 Determinação estrutural de LIMFB11-1  

 

O extrato metanólico das folhas foi particionado em funil de separação.  

A fração butanólica obtida nesse procedimento foi submetida a um procedimento de 

peneiramento molecular em Sephadex. Em uma das frações desse procedimento foi 

possível obter um sólido de coloração amarelada, com ponto de fusão entre 210 e 

215°C, que foi denominado LIMFB11-1 (seção 5.4.5, p. 80). 

O espectro de absorção na Região do Infravermelho de LIMFB11-1 

apresentou em seu espectro na região do infravermelho (FIGURA 50) uma banda 

larga em 3359 cm-1 associada às vibrações de deformação axial de ligações O–H, 

indicando a presença de grupos hidroxila; observaram-se também bandas em 2930-

2884 cm-1 referentes à deformação axial de ligações C-H de carbonos alifáticos. 

Observou-se ainda, uma banda de absorção em 1664 cm-1 indicando a presença de 

uma carbonila, possivelmente, conjugada. Vale destacar também, a presença de 

uma banda em 1605 cm-1 referente às vibrações de deformação axial C=C de 

núcleos aromáticos. 

 

Figura 50 – Expansão do espectro de Infravermelho de LIMFB11-1 

 

 

 No espectro de RMN ¹H de LIMFB11-1 (FIGURA 51, p. 68) foi observado o 

perfil espectral de uma molécula aromática, com dois dupletos em δ 7,2 e 7,9 (2H, 
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Figura 51 - Espectro de RMN ¹H (300 MHz, C5D5N) de LIMFB11-1 

J=8,0 Hz), característicos de hidrogênios orto posicionados em um anel aromático 

para-dissubstituído (FIGURA 52). Foi observado também, dois sinais singletos em  

δ 6,9 e 7,6 típicos de hidrogênios ligados a carbonos sp2 de sistemas aromáticos ou 

olefínicos. Os sinais entre δ 4,3 e 4,6 com diferentes multiplicidades e ainda o 

dupleto em δ 6,0 (1H, d, J=7,7 Hz) sugeriram a presença de uma unidade osídica na 

estrutura de LIMFB11-1. O mesmo experimento mostrou também um sinal em δ 13,7 

(1H, s) atribuído a hidrogênio de hidroxila fenólica quelatogênica.  

 O espectro de RMN ¹H x ¹H COSY (FIGURA 53, p. 69) desta molécula 

confirmou o acoplamento vicinal entre estes os hidrogênios em δ 7,2 e δ 7,9. O 

mesmo espectro apresentou também um sinal de acoplamento vicinal entre o 

hidrogênio em δ 6,0 com o multipleto em δ 4,4. 

Figura 52 - Fragmento de LIMFB11-1 mostrando o sistema aromático 1,4 para-dissubstituído 

possivelmente presente em sua estrutura 
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Figura 53 - Espectro de RMN ¹H x ¹H – COSY (300 MHz, C5D5N) de LIMFB11-1 

 

O espectro de RMN ¹³C de LIMFB11-1 (FIGURA 54, p. 70) apresentou 19 

linhas espectrais, dentre as quais, o sinal em δ 183,8 se mostrou compatível com 

uma carbonila conjugada, conforme sugerido pelo espectro de IV (FIGURA 50 p. 

67). Foram observados também, sinais em δ 133,4; 135,6; 148,9; 153,4; 163,2 e 

165,3 característicos de carbonos sp2 oxigenados e em δ 95,8,103,8, 107,50, 117,3, 

122,9 e 129,4 compatíveis com carbonos sp2 não oxigenados. Os sinais em 62,8, 

71,6, 75,3, 79,0 e 79,8, típicos de carbonos sp³ oxigenados, reforçam a presença de 

uma unidade osídica, conforme foi proposto pela análise do espectro de RMN ¹H 

(FIGURA 52, p. 68). 
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Figura 54 - Espectro de RMN ¹³ C (75 MHz, C5D5N) de LIMFB11-1 
 

 

 

Análise do espectro de ¹H x ¹³C – HSQC (FIGURA 55, p. 71) de LIMFB11-1 

permitiu correlacionar de forma inequívoca os hidrogênios em δ 7,2 e 7,9 aos 

carbonos em δ 117,3 e 129,4, respectivamente. Foi possível também, correlacionar 

o hidrogênio em δ 7,5 ao carbono em δ 95,8 e o hidrogênio em δ 6,9 ao carbono em 

δ 103,8. O mesmo espectro mostrou a correlação entre o hidrogênio em δ 6,0 com o 

carbono em δ 102,8; o hidrogênio em δ 4,3 com o carbono em δ 79,8 e o hidrogênio 

em δ 4,4 com o carbono em δ 71,6. Também foi possível verificar a correlação entre 

os hidrogênios diastereotópicos em δ 4,4 e δ 4,6 com o carbono em δ 62,8. 
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Figura 55 - Espectro de RMN ¹H x ¹³ C – HSQC (300 x 75 MHz, C5D5N) de LIMFB11-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da análise do espectro ¹H x ¹³C – HMBC (FIGURA 56, p. 72) de 

LIMFB11-1 foram identificadas correlações a duas e três ligações importantes. 

Dentre elas, a do hidrogênio em δ 7,2 (δ 117,3) com os carbonos em δ 117,3; 122,9 

e 163,2. Já o hidrogênio em δ 7,9 (δ 129,4) apresentou correlações com os 

carbonos em δ 129,4, 163,2 e 165,3; confirmando a presença de um anel aromático 

para-dissubstituído e possivelmente hidroxilado em LIMFB11-1 (FIGURA 57, p. 72). 

Além disso, no espectro de ¹H x ¹³C – HMBC foi observado que o hidrogênio em  

δ 6,9 apresentou correlações com os carbonos em δ 107,5; 122,3; 165,3 e 183,8. O 

mesmo espectro mostrou correlações entre o hidrogênio em δ 7,5 com os carbonos 

em δ 107,6; 133,4; 148,9 e 153,4. 
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Figura 56 - Espectro de RMN ¹H x ¹³ C – HMBC (300 x 75 MHz, C5D5N) de LIMFB11-1 

 

 

Figura 57 - Algumas correlações mostradas pela análise do espectro HMBC de LIMF11-1 

           

  

Os dados espectrais analisados até o momento indicaram que LIMFB11-1 

tratava-se de um heterosídeo flavonoídico, sendo possível inferir a presença de uma 

unidade β-D-glicopiranosídica ligada a uma aglicona do tipo flavona. 

O correto posicionamento da unidade β-D-glicopiranosídica em relação à 

aglicona foi estabelecido a partir da correlação a três ligações do hidrogênio ligado 
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ao carbono anomérico em δ 6,0 com o carbono em δ 153,4 da aglicona, mostrada 

peloespectro de HMBC (FIGURA 58). Além disso, a configuração relativa do carbono 

anomérico da unidade β-D-glicopiranosídica foi determinada pela constante de 

acoplamento entre H-1’ e H-2’ (7,4 Hz); levando em consideração que valores 

próximos 1,50 Hz são característicos de configuração α e valores entre 7,0 e 9,0 Hz 

são característicos de configuração β (HARBONE, 1996). 

Figura 58 - Correlação observada em HMBC que confirma a localização da unidade β-D- 
                   glicopiranosídica 

 

 Análises de todos os dados espectrais e comparação com dados da literatura 

(PENG et. al, 2003) permitiram concluir que LIMF11-1 tratava-se  do flavonoide 

escutelareína 7-O-β-D-glicopiranosídeo (FIGURA 59, TABELA 14, p. 74). 

O isolamento deste composto já foi relatado para o gênero Lippia, porém 

apenas como escutellareína 7-O-β-hexosídeo (LIN et al., 2007) em um trabalho 

utilizando a técnica de desreplicação. Dessa forma, considerando-se que este é o 

primeiro estudo químico da espécie Lippia insignis, o isolamento desse flavonoide 

traz uma contribuição importante para os estudos de quimiotaxonomia que apontam 

os flavonoides como marcadores químicos de espécies do gênero Lippia 

(OLIVEIRA, 2011).  
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Tabela 14 - Dados de RMN ¹³C de LIMF11-1 comparados com a literatura 

δ¹³C LIMF11-1 SCOTTI at al., 2011 
Flavona   

C-2 165,3 164,2 
C-3 103,8 102,9 
C-4 183,8 182,7 
C-5 148,9 154,0 
C-6 133,4 129,9 
C-7 153,4 147,7 
C-8 95,8 94,6 
C-9 148,9 150,4 

C-10 107,5 104,7 
C-1’ 122,9 122,2 
C-2’ 129,4 129,1 
C-3’ 117,3 116,6 
C-4’ 163,3 161,7 
C-5’ 117,3 116,6 
C-6’ 129,4 129,1 

Glicose  DAMTOFT et al., 1981 
C-1” 102,8 100,4 
C-2” 75,3 74,7 
C-3” 79,0 77,9 
C-4” 71,6 71,5 
C-5” 79,8 78,2 
C-6” 62,8 62,7 

 

 

Figura 59 - Estrutura de LIMF11-1 
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5 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

5.1 Material Botânico 

 

 O material botânico (folhas e caules) utilizado para o estudo de prospecção 

química foi obtido em parceria com a Professora Angélica Lucchere, da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – BA. A espécie Lippia insignis 

Moldenke foi coletada no município de Feira de Santana- BA, no Horto Florestal da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, em 15 de maio de 2013. Uma exsicata 

desta espécie foi depositada no Herbário da Universidade sob o código HUEFS 

197674. O material coletado foi separado em folhas, inflorescências, caules e raizes 

e colocado para secar em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Depois de seco 

o material foi pulverizado em moinho de facas. 

 

5.2 Métodos Cromatográficos 

 

O fracionamento do extrato etanólico dos caules foi realizado no LaBioMMi, 

em colaboração do Prof. Dr. Edson Rodrigues Filho, na UFSCar. Os dados de 

espectrometria de massas da lignana Isolariciresinol foram obtidos em seu 

laboratório, e os dados de espectroscopia de RMN desse e dos outros metabólitos 

isolados nesse fracionamento foram obtidos no Laboratório de Ressonância 

Magnética Nuclear do Departamento de Química da UFSCar. 

  

5.2.1 Cromatografia de Adsorção 

 

Para o fracionamento dos extratos brutos utilizou-se cromatografia de 

adsorção em coluna aberta (CCA) foi utilizado gel de sílica ODS 60A, 40-63um, da 

Agilent®, e gel de dextrana Sephadex® LH-20. As frações mais refinadas foram 

cromatografadas em um cromatógrafo de média pressão modelo Combiflash®Rf 200, 

da Teledyne Isco, com detector UV-VIS 200 a 780 nm, bombas com capacidade de 

formação de gradiente binário e pressão máxima de trabalho de 1379 kPa (200 psi). 

Os sistemas de eluição foram preparados utilizando Hexano, Diclorometano, Acetato 
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de Etila e Metanol puros e em misturas, todos da marca Synth®, além de água 

deionizada. 

As frações obtidas nas separações cromatográficas foram analisadas por 

cromatografia em camada delgada (CCD). Utilizou-se cromatoplacas de alumínio de 

sílica ODS da marca MERCK®, que foram cortadas em dimensões que variavam de 

acordo com a necessidade de cada análise. A amostra foi aplicada utilizando-se um 

tubo capilar a uma altura de aproximadamente 1,0 cm e distância média de 0,5 cm 

em cada aplicação. Como revelador não destrutivo foi utilizada radiação ultravioleta 

nos comprimentos de onda 254 e 365 nm, e como revelador destrutivo foi utilizado 

solução ácida de vanilina. 

5.3 Métodos Físicos 

 

5.3.3 Ponto de fusão 

 

 O ponto de fusão do flavonóide isolado foi determinado em um equipamento 
da marca Microquímica, modelo MQAPF – 302. 

 

5.3.4 Rotação óptica [α]D 

  

 As rotações ópticas foram obtidas em um polarímetro Parkin-Elmer ® modelo 
341, operando a 589 nm, temperatura de 22ºC e cubetas de 2 ml. 

 

5.4 Métodos espectroscópicos e espectrométricos 

 

5.4.1 Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV) 

 

 Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em um 

equipamento modelo FT-IR/NIR FRONTIER. Quatro varreduras adicionais foram 

obtidas usando um espectrômetro Pike Tecnologies ATR acessory, modelo MIRacle, 
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anexado com um cristal ZnSe, com resolução de 4 cm-1, com uma gama de número 

de ondas de 4000 a 550 cm-1. 

5.3.2 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

 Os espectros de RMN ¹H e RMN ¹³C uni e bidimensionais dos metabólitos 

isolados da L. insignis foram obtidos em dois centros de ressonância: 

i) Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar), em um espectômetro da marca Bruker®, modelo AVANCE III, 

de 9,4 Tesla (400 MHz para ¹H e 100 MHz para ¹³C) equipado com trocador 

automático de amostra, sonda de 5 mm BFO (smart probe com ATMA®), unidade 

geradora de gradiente de campo e unidade de temperatura variável. 

ii) Centro Nordestino de Aplicação de Uso da Ressonância Magnética Nuclear da 

Universidade Federal do Ceará (CENAUREM-UFC), um espectrômetro Bruker® 

modelo Avance DRX-500, operando na frequência de 500 MHz para o hidrogênio e 

125 MHz para o carbono. 

 As amostras foram dissolvidas em solventes deuterados (Metanol, CD3OD e 

Piridina - C5D5N) e seus deslocamentos químicos expressos em partes por milhão 

(ppm).Para os espectros de RMN ¹H, as multiplicidades das absorções foram 

indicadas segundo a convenção: simpleto (s), dupleto (d), tripleto (t), multipleto (m).O 

padrão de hidrogenação dos carbonos foi determinado utilizando a técnica DEPT 

(Distortionless Enhancement by Polarization Transfer), em um ângulo de nutação (θ) 

de 135º. 

5.3.3 Espectrometria de Massas 

 

 As análises de Espectrometria de Massas foram feitas em um Espectrômetro 

Waters triplo quadrupolo ESI, de baixa resolução, QuattroLC (Micromass) acoplado 

ao cromatógrafo HPLC Alliance 2605. As análises foram feitas no modo negativo de 

ionização e utilizou-se um splitter no final da coluna para direcionar a vazão de 0,35 

mL/min para a fonte ionizante. O gás Nitrogênio foi utilizado como gás nebulizante 
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(110 L/h) e desolvatação (770 L/h). A voltagem do capilar da fonte de ESI foi 

configurada como 3,43 kV, e a do cone de amostragem e do cone extrator foram 24 

e 4 V, respectivamente. A temperatura de dessolvatação foi 300 ºC.  

 

  

5.4 Prospecção Química de Lippia insignis 

 

5.4.1. Preparação do Extrato Etanólico dos Caules 

 

 Os caules de L. insignis foram secos e triturados até a obtenção de 

aproximadamente 3,5 Kg de um pó fino, que foi submetido à extração à frio com 

etanol à temperatura e pressão ambiente, em três repetições e em intervalos de 48 

h. A solução foi filtrada e concentrada utilizando evaporador rotativo, resultando no 

extrato denominado ECLI (35,4 g). O extrato ECLI foi submetido a uma Partição 

Líquido-Líquido em um funil de separação de acordo com o Fluxograma 1: 

Fluxograma 01 – Fracionamento de ECLI. 
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5.4.2 Fracionamento Cromatográfico de LICM 

 

 O extrato LICM (5,7 g) foi adsorvido em sílica C18, homogeinezada em gral 

de porcelana e, em seguida, cromatografada no Combiflash, utilizando-se uma 

coluna RediSep® 275g HP C18. 

 Os solventes utilizados foram metanol grau P.A. e água deionizada, ambos 

com 0,1 % de ácido fórmico, em ordem decrescente de polaridade, obedecendo um 

gradiente de 5 a 100 % de modificador orgânico em 100 minutos. A vazão utilizada 

para o eluente foi de 20 mL/min e no detector foram escolhidos os comprimentos de 

onda 214 e 254 nm. 

 Neste procedimento foram coletadas 64 frações, que após análise por CCD e 

evaporação do solvente foram unidas a partir de sua similaridade de acordo com a 

Tabela 15. 

Tabela 15 - Fracionamento cromatográfico de LICM 

Fração Massa (mg) 
LICM1 89,0 
LICM2 299,1 
LICM3 325,7 
LICM4 304,5 
LICM5 288,0 
LICM6 603,4 
LICM7 1064,8 
LICM8 499,0 
LICM9 1251,8 

LICM10 45,6 
LICM11 24,1 
Total 4795,0 

 

5.4.3 Fracionamento cromatográfico da fração LICM6 e isolamento de LICM6-

1, LICM6-2 e LICM6-3. 

 

Uma alíquota de 603,4 mg de LICM6 foi adsorvida em sílica C18 e 

homogeneizada em gral de porcelada, e em seguida cromatografada no Combiflash, 

em uma coluna RediSep® 30 g HP C18. Os solventes utilizados na eluição foram 
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Água Deionizada e Metanol, ambos com 0,1% de ácido fórmico, em ordem 

decrescente de polaridade e vazão de 30 mL/min. No detector foram escolhidos os 

comprimentos de onda 214 e 254 nm, e o gradiente foi modificado ao longo da 

corrida conforme o comportamento que a amostra exibia ao longo da corrida.  

Nesse procedimento foram obtidas 116 frações, que após serem analisadas 

por CCD foi possível organiza-las conforme a Tabela 16, e renderam duas 

substâncias puras. A primeira foi encontrada na fração 35-39, onde apresentou-se 

como um sólido amorfo solúvel em metanol e foi denominado LICM6-1. Além dessa, 

na fração 88-100 apresentou-se comoum sólido amorfo, verde escuro, também 

solúvel em metanol e que foi denominado LICM6-2.  

Tabela 16 - Fracionamento cromatográfico de LICM6 

Frações Massa (mg) 
01 – 05 1,7 
06 – 34 6,8 
35 – 39 7,0 
40 – 42 26,1 
41 – 57 15,2  
58 – 68 362,4 
79 – 83 14,0 
84 – 87 15,0 
88 – 100 67,5 

101 – 105 3,0 
106 – 112 12,0 
111 – 116 9,2 

Total 539,9 
 

 A fração LICM6-(58-68) foi adsorvida em sílica C18, pulverizada em gral de 

porcelana e cromatografada no Combiflash, com as mesmas condições descritas no 

isolamento de LCM6-1 e LCM6-2, novamente variando-se o gradiente no decorrer 

da corrida. As frações obtidas nesse procedimento foram analisadas por CCD e 

unidas conforme a Tabela 17 (p. 81). A fração 01 – 11 apresentou-se como um 

sólido amorfo, de coloração marrom, solúvel em metanol, que foi denominado 

LCM6-3. 
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Tabela 17 - Fracionamento de LCM6-3 

Fração Massa (mg) 
01 – 11 51,3 
12 – 31 25,6 
32 – 43 36,5 
44 – 48 36,3 
49 – 57 184,1 
58 – 74 19,7 

Total 353,5 
 

5.4.4 Fracionamento cromatográfico da fração LICM9 e isolamento de LICM9-1 

 

 A fração LICM9 foi homogeneizada em sílica C18, pulverizada em gral de 

porcelana e fracionada no Combiflash, em uma coluna RediSep® 275g HP C18.  Os 

solventes utilizados foram Água Deionizada e Metanol, ambos com 0,1% de ácido 

fórmico, em ordem decrescente de polaridade e vazão de 20 mL/min. Foram 

escolhidos os comprimentos de onda 214 e 254 nm no detector, e o gradiente foi 

modificado ao longo da corrida de acordo com o comportamento da amostra 

observado no equipamento. As frações foram unidas após análise por CCD e 

organizadas de acordo com a Tabela 18. 

Tabela 18 - Fracionamento de LCM9 

Fração Massa (mg) 
01 – 34 101,4 
35 – 47 238,3 
48 – 56 262,4 
57 – 59 397,7 
60 – 71 161,2 

Total 1161,6 
 

A fração LICM9-(48-56) foi adsorvida em sílica C18 e cromatografada no 

Combiflash, em uma coluna RediSep® 30g HP C18. Os solventes utilizados na fase 

móvel foram Água Deionizada e Metanol, ambos com 0,1% de ácido fórmico, em 

ordem decrescente de polaridade e vazão de 20 mL/min. No detector foram 

escolhidos os comprimentos de onda 214 e 254 nm, e o gradiente foi modificado ao 

longo da corrida de acordo com o comportamento da amostra exibido no 
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equipamento. As frações oriundas do procedimento foram analisadas por CCD e 

unidas de acordo com sua similaridade, como descrito na Tabela 19. A fração 01-10 

apresentou-se como um sólido amorfo, amarelo escuro e solúvel em Metanol, que 

foi denominado LICM9-1. 

 

Tabela 19 - Fracionamento de LCM9-(48-56) 

Fração Massa (mg) 
01 – 10 59,2 
11 – 15 32,5 

16 46,7 
17 – 18 76,6 

Total 215 
 

5.4.5 Fracionamento do Extrato Metanólico das Folhas e isolamento de 

LIMFB1 

 O extrato metanólico das folhas (LIMF) de L. insignis foi enviado já preparado, 

pela Prof. Dr. Angélica Lucchere da UEFS, Bahia. O procedimento utilizado para sua 

preparação na referida instituição ocorreu através da utilização de 2,7 kg de folhas 

trituradas, que foram extraídos por maceração, utilizando-se metanol como solvente 

extrator (relação 1:3). Foram realizadas 3 extrações consecutivas com intervalo de 5 

dias entre as extrações. O filtrado obtido de cada extração foi reunido e concentrado 

sob pressão reduzida, em um evaporador rotativo, originando o extrato metanólico 

bruto, com teor de extrativos de 15.5%.  

O extrato obtido nesse procedimento foi enviado para o Prof. Dr. Jair Mafezoli, 

possibilintado assim a execução dessa etapa do trabalho. Iniciou-se com partição 

em funil de separação, usando os seguintes solventes Hexano, Diclorometano, 

Acetato de Etila e N-Butanol, todos de grau de pureza P.A. e em ordem crescente de 

polaridade. No final foi possível obter 5 frações. 
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Fluxograma 02 – Fracionamento de LIMF 

 A fração butanólica foi submetida a um procedimento de exclusão em gel de 

dextrana Sephadex® LH-20 em coluna (2,8 cm de diâmetro e 39 cm de altura), 

utilizando metanol como eluente, sendo possível obter 15 frações (Tabela 20). Na 

fração LIMFB11 foi possível obter aproximadamente 17 mg de um sólido de 

coloração amarelada denominado LIMFB11-1. 

 

Tabela 20 - Fracionamento da fração butanólica 

Fração Massa (mg) 
LIMFB1 56,2 
LIMFB2 196,2 
LIMFB3 1203,3 
LIMFB4 1849,7 
LIMFB5 899,2 
LIMFB6 150,7 
LIMFB7 55,3 
LIMFB8 33,9 
LIMFB9 28,8 

LIMFB10 22,7 
LIMFB11 21,9 
LIMFB12 21,0 
LIMFB13 23,5 
LIMFB14 22,2 
LIMFB15 21,0 

Total 4.605,6 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O primeiro estudo químico de Lippia insignis permitiu o isolamento de cinco 

substâncias: verbascosídeo, adoxosídeo, carioptosídeo, isolariciresinol e um 

derivado glicosilado do flavonóide escutellareína 7-O-glucopiranosídeo. A 

comparação entre os dados espectroscópicos desses compostos com dados da 

literatura permitiu confirmar as estruturas. Este é o primeiro relato do iridóide 

adoxosídeo no gênero Lippia. Além disso, a elucidação por técnicas 

espectroscópicas do composto escutellareína 7-O-glucopiranosídeo, outrora 

relatado apenas como um hexosídeo da escutellareía por desreplicação confirma a 

presença de uma unidade de glicose no composto. Os demais compostos já 

possuem relatos na literatura para esse gênero. 

 Os compostos isolados nesse trabalho já possuem atividades farmacológicas 

descritas na literatura. O verbascosídeo é um composto já largamente relatado no 

gênero Lippia, na família Verbenaceae e também em outros gêneros, e apresenta 

diversas propriedades farmacológicas tais como: propriedades antioxidante, inibindo 

a oxidação induzida por radicais livres; anti-inflamatória, reduzindo o processo 

inflamatório causado por carregina em ratos; e vasoconstritor, causando resposta 

contrátil à fenilefrina em anéis de mesentérica de ratos. Para o flavonóide 

escutellareína 7-O-glucopiranosídeo foram descritas atividades antioxidante, 

inibindo o radical DPPH; neuroprotetivo, com capacidade de proteção de células 

PC12; anticoagulante, inibindo a enzima trombina, e anti-inflamatória, inibindo a 

fosfolipase. 

O estudo desta espécie tem ajudado a conhecer melhor o gênero Lippia, e 

contribuído para a químicotaxonomia do mesmo, a partir da confirmação dos 

marcadores quimiotaxonômicos típicos do gênero (flavonoides, iridóides, lignanas), e 

apresentando novos compostos para o gênero (adoxosídeo). As propriedades 

farmacológicas dos compostos isolados reforçam a importância de se realizar 

estudos químicos em plantas, principalmente daquelas que estão inseridas dentro 

de um gênero tão rico em atividades como é o gênero Lippia. 
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