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RESUMO 

 

O presente estudo descreve a investigação química dos zoantídeos Palythoa caribaeorum e 

Palythoa variabilis e de extratos de bactérias associadas a estes, visando o isolamento de 

metabólitos secundários, bioguiado pela atividade citotóxica frente a linhagem HCT-116. Os 

espécimes em estudo foram coletados ao longo da costa brasileira nos estados do Ceará (Paracuru 

e Taíba), Rio de Janeiro (Búzios) e Santa Catarina (Ilha de Arvoredo). O isolamento dos compostos 

foi realizado através de técnicas cromatográficas como: Cromatografia em Coluna sobre gel sílica 

(CC), Extração em Fase Sólida (SPE) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), 

culminando em onze metabólitos: sendo um carotenoide, o qual apresentou citotoxicidade; duas 

ceramidas do tipo N-metil-aminoetilfosfonato; quatro ecdisteroides e quatro derivados de 

aminoácidos. Adicionalmente, foram identificados oito esteróis por Cromatografia Gasosa 

Acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM). Foram ainda realizadas análises comparativas da 

composição química de ambas espécies empregando CLAE e CG-EM cujos resultados 

demonstraram que ambas as espécies são afins em relação aos seus constituintes principais. O 

estudo de prospecção revelou que as amostras coletadas no Ceará e Rio de Janeiro forneceram 

extratos mais ativos e que o agrupamento hierárquico mostra um perfil de similaridade por 

localização geográfica. O estudo de metabolômica realizado via rede molecular indicou a presença 

de micosporinas, compostos oriundos da associação com microalgas, alcaloides indólicos e 

derivados da zoantamina, ecdisteroides, fosfolipídios e ceramidas. A busca por bactérias associadas 

as espécies estudadas renderam um total de noventa e cinco linhagens, das quais quinze produziram 

extratos ativos. O extrato de maior citotóxico (CI50 0,002 g/mL), foi obtido da cepa codificada de 

BRA-384, a qual foi identificada como Streptomyces sp. Este extrato foi analisado por CLAE-EM 

e consulta no banco de dados AntiMarin, mostrando cromomicinas como os principais 

constituintes. 

 

 

Palavras-chave: Palythoa caribaeorum. Palythoa variabilis. Perfil metabolômico. Bactérias 

associadas. Atividade citotóxica.



ABSTRACT 

 

The present study describes the chemical investigation of the zoanthids Palythoa caribaeorum and 

Palythoa variabilis, including extracts from their associated bacteria, aiming the isolation of active 

secondary metabolites by bio-guided fractionation on the HCT-116 cancer cell line. Both species 

were collected along the Brazilian coast of the states of Ceará (Paracuru and Taíba), Rio de Janeiro 

(Búzios) and Santa Catarina (Island Arvoredo. The isolation of the compounds was performed 

through chromatography techniques such as: column chromatography (CC), solid phase extraction 

(SPE) and high-performance liquid chromatography (HPLC), from which were obtained eleven 

metabolites: one cytotoxic carotenoid, two N-methylaminoethylphosphonate ceramides, four 

ecdysteroids and four amino acid derivatives. In addition, eight sterols were identified by gas 

chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). In addition, a comparative study of the 

chemical profile of both species by HPLC and GC-MS were performed. The results showed that 

both species are similar in relationship to their major constituents. The pharmacological 

prospection revealed that samples collected at Ceará and Rio de Janeiro provided more active 

extracts, while the hierarchical grouping shows chemical similarity by geographic location. The 

metabolomics study performed through Molecular Networking indicated the presence of 

mycosporine-like amino acids, zoantamine-derived and indole alkaloids, ecdysteroids, 

phospholipids and ceramides. The study with the associated bacteria yielded a total of ninety-five 

bacterial strains obtained from the species of different collection sites. The cytotoxicity assay 

revealed fifteen cytotoxic extracts. The most cytotoxic extract (IC50 0.002 g/mL), codified as 

BRA-384, was obtained from a strain identified as Streptomyces sp. This extract was analyzed by 

LC-MS and search in the AntiMarin database, highlighting chromomycins as the main compounds. 

 

Key words: Palythoa caribaeorum. Palythoa variabilis. Metabolic profile. Associated bacteria. 

Cytotoxic activity.
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 Aspectos gerais  

As investigações com produtos naturais marinhas (PNM) datam da década de 50, com 

os estudos de Bergman com a esponja Cryptotethya cryptn. A partir do análogo sintético de um 

dos compostos isolados, produziu-se Cytosar-U®, fármaco anticâncer usado no tratamento de 

leucemia aguda não linfoblástica (COSTA-LOTUFO et al., 2009). Muitos dos fármacos anticâncer 

comercializados são extraídos de fontes naturais ou produzidos por síntese utilizando produtos 

naturais como modelos ou como matérias-primas, destacando-se Yondelis®, um alcaloide 

denominado trabectedina isolado da ascídia Ecteinascidia turbinata, os derivados sintéticos 

Halaven® e Adcetris®, obtidos a partir de compostos isolados da esponja Halichondria okadai e do 

molusco Dolabella auricularia, respectivamente (COSTA-LOTUFO et al., 2010).  

No período compreendido entre 1963-2013, foram descritos cerca de 24.662 novos 

compostos oriundos de produtos naturais marinhos, a partir de 1.300 gêneros. Estes compostos 

foram extraídos de 2.657 espécies identificadas, enquanto, outras 2.485 ocorrências são descritas 

apenas como sp., relatadas em 484 gêneros, de um total estimado de 224.070 espécies para todos 

os filos marinhos, mesmo assim, o número de espécies estudadas está muito aquém (BLUNT et 

al., 2015). No período entre 2013-2015 foram descritos ~1.040 novos compostos, demonstrando 

que ainda existe um enorme recurso de produtos naturais marinhos esperando para ser explorado 

(BLUNT et al., 2016). Na Figura 1, é mostrado o número anual de publicações que relatam o 

isolamento de novos compostos para cada filo no período compreendido entre 1963-2013. 

Figura 1 - Investigações com produtos naturais marinhos distribuída por filo no período entre 1963-2013 

Fonte: Adaptado de Blunt et al. (2015). 
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Neste contexto, o filo Porífera é o mais estudado, embora o número de estudos tenha 

diminuído um pouco a partir da década de 1990. Por outro lado, os estudos com Cnidários, alvo 

deste trabalho, aumentaram de forma constante ao longo dos anos. Em relação aos filos 

Rhodophyta, Ochrophyta, Echinodermata e Mollusca, a comunidade científica têm perdido o 

interesse nos últimos anos, em contrapartida, os filos Ascomycota, Actinobacteria e Cyanobacteria 

vêm ganhando um aumento considerável de popularidade (BLUNT et al., 2015).  

Em relação ao Brasil, estudos referentes aos Produtos Naturais Marinhos datam da 

década de 60, a partir de investigações com invertebrados. Durante muito tempo se limitou apenas 

ao estudo de esponjas e ascídias. No geral, as investigações têm mostrado que os organismos 

marinhos são produtores de substâncias inéditas e os principais testes farmacológicos utilizados 

são o de citotoxicidade e antibiótico (PUPO; GALLO; VIEIRA, 2007).  

As investigações envolvendo espécies marinhas do litoral cearense com vista a 

obtenção de novos compostos, só foram registradas a partir dos últimos 15 anos. Segundo dados 

do MarinLit até 2016, eram apenas 10 publicações relacionadas com o isolamento de metabólitos 

oriundos de espécies coletadas em nosso litoral (MUNRO; BLUNT, 2009). 

A prospecção de recursos biológicos do oceano brasileiro por nosso grupo de pesquisa 

está focada na obtenção de moléculas com potencial farmacológico, voltadas, especificamente, 

para aplicação anticâncer e neste estudo em específico, adotou-se como organismo modelo para a 

prospecção, os zoantídeos do gênero Palythoa, os quais desempenham papel semelhante ao dos 

corais escleractíneos, pois participam da produção primária na qualidade de hospedeiros de 

zooxantelas (REIMER et al., 2013). 

Nossos estudos fundamentam-se na identificação de atividade biológica dos extratos, 

a partir do qual procede com o isolamento da molécula ativa, e por fim, o estudo aprofundado de 

sua atividade biológica. Outra estratégia adotada, surgiu da necessidade de atrelar sustentabilidade 

ao processo de bioprospecção, com o estudo das bactérias associadas.  

Assim sendo, nos propormos responder as seguintes perguntas: Quais os metabólitos 

secundários existem nos Palythoa? Quais fatores podem influenciar ou interferir na produção das 

meléculas? Que tipos de compostos são produzidos pelas bactérias associadas a estes zoantídeos? 

São estes metabólitos citotóxicos e se são, eles podem induzir a apoptose em células cancerosas 

humanas? Nossa estratégia visa envolver o conhecimento da biodiversidade num sentido amplo e 

deste modo temos com objetivo: 
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1.2 Objetivo geral 

Realizar um estudo interdisciplinar envolvendo química e farmacologia dos zoantídeos 

Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis coletados ao longo da costa brasileira, concentrando-

se no isolamento, caracterização e avaliação do potencial citotóxico dos metabólitos isolados. Além 

disso, caracterizar quimicamente micro-organismos associados (bactérias) a estes espécimes. 

1.2.1 Objetivos específicos 

✓ Investigar a composição química dos extratos dos zoantídeos P. variabilis e P. caribaeorum 

coletados na praia de Paracuru-CE;  

✓ Identificar e comparar os principais constituintes químicos nos extratos dos referidos 

espécimes coletados em diferentes pontos do litoral brasileiro; 

✓ Investigar os extratos das bactérias associados a estes zoantídeos; 

✓ Caracterizar as estruturas das substâncias isoladas através de técnicas espectrométricas e 

espectroscópicas; 

✓  Avaliar o potencial citotóxico in vitro dos extratos e substâncias isoladas. 

1.3 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho descreve o estudo químico e farmacológico dos extratos dos 

zoantídeos Palythoa caribaeorum e P. variabilis e seus micro-organismos associados, e está 

organizado em quatro capítulos: o primeiro trata do levantamento bibliográfico a respeito da 

química do gênero Palythoa e seus micro-organismos associados; o segundo mostra a investigação 

química dos espécimes coletados na praia de Paracuru-CE; no terceiro, faz-se um estudo de 

metabolômica entre os espécimes coletados em diferentes locais do litoral brasileiro, e o quarto é 

dedicado ao estudo das bactérias associadas a estes zoantídeos. 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise Fitoquímica de Plantas 

Medicinais - LAFIPLAM II, do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal 

do Ceará - UFC e foi realizado em parceria com pesquisadores do Laboratório de Bioprospecção e 

Biotecnologia Marinha - LaBBMar, situado no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Medicamentos – NPDM, da UFC.  
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2 CAPÍTULO I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DO GÊNERO PALYTHOA E MICRO-

ORGANISMOS ASSOCIADOS 

2.1 Introdução 

Atualmente são reconhecidas aproximadamente 90 espécies de Palythoa, segundo 

disponível no World Register of Marine Species - WoRMS (REIMER, 2014) e The Animal 

Diversity (MYERS et al., 2014), muito embora cerca de 270 nomes de espécies tenham sido 

estabelecidos para Palythoa e Protopalythoa. Este fato se dá pelo uso de sinonímias ou 

identificações errôneas, resultado do alto nível de variação morfológica intraespecífica, o que 

dificulta a classificação precisa das espécies (LOW; SINNIGER; REIMER, 2016).  

O levantamento correto de sua distribuição tem sido uma tarefa difícil, uma vez que a 

taxonomia de todo o grupo ainda apresenta muitas inconsistências (HIBINO et al., 2014; REIMER; 

FOORD; IREI, 2012). As imprecisões dos gêneros vêm desde longas datas, inicialmente, Palythoa 

e Protopalythoa foram separados com base principalmente na forma do pólipo, e depois, em 1910, 

foi recomendado fundir os dois gêneros, quando foi adotado uma classificação não taxonômica que 

os dividiu em três grupos "Immersae", "intermediae" e "liberae", chegando a ser usada como 

nomenclatura inclusiva em 1923.  

Nas décadas de 90 e 2000 foi discutida a necessidade de se mesclar esses gêneros, 

porém preferiram manter Protopalythoa em função da presença de ovos de zooxantelas, que 

posteriormente, também foram observados em Palythoa. Nos últimos anos, com base em vários 

estudos moleculares (HIBINO et al., 2014; REIMER et al., 2006) foram formalizados como 

sinônimos, tendo Palythoa como prioridade (LOW; SINNIGER; REIMER, 2016). 

Os estudos do ponto de vista químico com espécies do gênero datam da década de 50 

com o isolamento do “palisterol” por Bergmann, Feeney e Swift (1951), mas foi nas décadas 

subsequentes que o gênero foi melhor estudado devido a sua toxicidade que, por sua vez, estaria 

relacionada a presença da “palitoxina”, a toxina não proteica mais potente conhecida (MOORE; 

SCHEUER, 1971). No decorrer dos anos, outras substâncias foram identificadas, deste modo, a 

presente revisão bibliográfica tem como objetivo apresentar os metabólitos secundários 

caracterizados em espécies do gênero e em seus micro-organismos no período de 1950-2016. 
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2.2 Metodologia 

Para realizar o levantamento sobre o gênero Palythoa e micro-organismos associados 

foi usado o termo “Palythoa”, na base de dados SciFinder web (CAS - Chemical Abstracts 

Service), removendo-se as duplicatas. A busca ainda foi refinada por espécies usando os dados 

disponíveis em WoRMS (REIMER, 2014) e The Animal Diversity (MYERS et al., 2014), onde 

lista as espécies reconhecidas no gênero. A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2017. 

2.3 Resultados e discussão 

Como resultado da busca para o termo “Palythoa” no SciFinder web foram 

encontradas 227 referências, em fevereiro de 2017. Observou-se que apenas 25 espécies das 

aproximadamente 90 reconhecidas tinham algum estudo relacionado, e destas: P. toxica (66), P. 

tuberculosa (58), P. caribaeorum (50) e P. variabilis (23) foram as espécies que mais contribuíram 

para este número, totalizando, juntas, 88% dos estudos já realizados com o gênero, conforme 

mostrado na Figura 2. 

Figura 2 - Perfil do número de trabalhos publicados por espécies 

de Palythoa 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Centro e trinta e cinco compostos foram caracterizados a partir de investigações com 

espécies do gênero Palythoa, sendo a maioria dos compostos de natureza lipídica, com exceção 

das palitoxinas, alguns derivados de aminoácidos, pirazinas e zoantoxantinas, como mostrados na 

Figura 3, a seguir (p. 35). 
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Figura 3 - Perfil por classe química dos compostos identificados em Palythoa 

 
Fonte: O próprio autor 

A seguir é apresentada a distribuição da ocorrência em termos de classes químicas dos 

metabólitos encontrados no gênero Palythoa de acordo com a revisão bibliográfica realizada neste 

trabalho, levando em consideração a ordem cronológica de descrição das moléculas. 

2.3.1 Esteróis 

Os esteróis foram a primeira classe de substâncias identificadas a partir de espécies do 

gênero Palythoa e com trinta e dois compostos (24%) são a segunda classe em números de 

compostos descritos. O trabalho inaugural foi realizado por Bergmann, Feeney e Swift (1951) 

isolando um esterol, o qual chamaram de “palisterol” (1) obtido a partir de P. mammilosa - coletado 

no Caribe - acreditando ser este composto um isômero em C-20 do -sitosterol (2) e -sitosterol 

(3), exibidos na Figura 4. 

Figura 4 - Representação estrutural do palisterol e dos isômeros   e -sitosterol 

 
Fonte: o próprio autor. 

Anos depois, Gupta e Scheuer (1968) isolaram de P. tuberculosa - coletado nas Ilhas 

Marshall - uma fração idêntica ao “palisterol” isolado por Bergmann e colaboradores (1951), no 
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entanto, através do uso de GC-EM e RMN, identificaram nesta fração cinco compostos 3-7, 

mostrado que o “palisterol”, na verdade era uma mistura de esteróis. Ainda no mesmo estudo, 

Gupta e Scheuer obtiveram de uma outra espécie, Palythoa sp., coletada no Taiti, apenas o 

composto 8, descritos na Tabela 1 (p. 38) e mostrados na Figura 5 (p. 39). 

Os esteróis 3-7 também foram relatados em P. mammilosa, coletado na Jamaica 

(SILBERBERG, 1971 apud CIERESZKO; KARNS, 1973) e nas espécies do Pacífico: P. 

psammophilia, P. vestitus e P. tuberculosa (QUINN et al., 1974). No mesmo estudo, Quinn e 

colaboradores observaram que a espécie P. toxica continha essencialmente o composto 8, em 

concordância com Gupta e Scheuer (1968) haviam descrito para espécie taitiana. Deste modo, os 

autores propuseram que o gênero Palythoa poderia ser composto por dois gêneros diferentes com 

base na composição dos seus esteróis.  

Kanazawa, Teshima e Ando (1977) investigando Palythoa sp. (espécie não 

identificada), coletada na ilha de Okinawa (Japão) identificaram os esteróis 4, 5 e 7-10 (Tabela 1, 

p. 38 e Figura 5, p. 39). Vale salientar que o composto 10, na época foi sugerido pelos pesquisadores 

como um suposto intermediário da biossíntese do gorgosterol.  

Kelecom e Soli-Cava (1982) realizaram um estudo comparativo dos esteróis de três 

espécies de Palythoa coletadas em diferentes períodos e locais da costa brasileira: P. caribaeorum 

coletado em Cabo frio, Parati e Angra dos Reis (RJ) e Abrolhos (BA), P. variabilis coletado em 

Abrolhos e Palythoa sp., coletado em Guarapari (ES). Neste trabalho foram identificados os 

esteróis 4-7 e 11 (Tabela 1, p. 38 e Figura 5, p. 39). As misturas dos esteróis obtidas a partir das 

três espécies foram praticamente idênticas entre si e similares aos de P. tuberculosa (GUPTA; 

SCHEUER, 1968). Não foram observadas variações geográficas ou sazonais, apenas as colônias 

femininas ou hermafroditas de P. caribaeorum apresentaram concentração ligeiramente maior de 

gorgosterol (7) quando comparadas as colônias masculinas. 

Diop e colaboradores (1986) determinaram a composição dos esteróis de quatro 

espécies de Palythoa coletadas no Senegal e suas respectivas zooxantelas. Neste estudo foram 

identificados os compostos 4-7 nas espécies: P. dartevellei, P. monodi e P. senegalensis, sendo o 

composto 6 o constituinte majoritário, já na espécie P. variabilis foram identificados os compostos 

3, 4 e 8, sendo o último o constituinte majoritário.  

O grupo liderado por Milares investigou o teor de esteróis em P. senegambiensis e em 

seu comensal Diogenes ovatus. Vale ressaltar que P. senegambiensis diverge das demais espécies 
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estudadas anteriormente, por ser ahermatípico, ou seja, não é costeiro, mas um habitante de águas 

com profundidade entre 18 e 22 metros. Neste estudo foram identificados os compostos 3-6, 9 e 

12-14 conforme descrito na Tabela 1 (p. 38) e exibidos na Figura 5 (p. 39). Os resultados mostraram 

ainda que a composição dos esteróis no hospedeiro e micro-organismo associado são bastante 

semelhantes (MILARES et al., 1988). 

A partir do zoantídeo P. tuberculosa, coletado no Mar Vermelho foi relatado o 

isolamento de sete esteróis poli-hidroxilados 15-21, sendo os novos compostos descritos como 

paliteróis A-F, respectivamente 16-21, (Tabela 1, p. 38 e Figura 5, p. 39). Os efeitos citotóxicos 

destes esteróis foram avaliados frente as linhagens de câncer humano (mama - MCF-7, cervical - 

HeLa e cólon retal - HT-29) e uma linhagem humana não cancerosa (KMST-6). O palisterol F (21) 

foi o que apresentou melhor resultado sendo seletivo ao induzir apoptose em MCF-7 em níveis 

maiores que 75%, mas não causou nenhum efeito nas células KMST-6 (ELBAGORY et al., 2015). 

Os ecdisteroides representam uma subclasse específica de derivados de esteróis e 

podem ser definidos pela sua atividade biológica (hormônios de muda) ou sua estrutura química 

caracterizada pela junção cis dos anéis A e B (5-OH ou H), um cromóforo 7-eno-6-ona e uma 

junção trans dos anéis C e D (14-OH ou H), segundo Lafort et al. (2011). O primeiro relato de 

ecdisteroides em Palythoa foi realizado por Fedorov, Stonik e Elyakov (1988), a partir dos extratos 

alcoólicos dos zoantídeos Palythoa sp. e Parazoanthus sp., relatando o isolamento dos compostos 

22-24, conforme Tabela 1 (p. 38) e Figura 5 (p. 39). 

Outros ecdisteroides foram descritos a partir da espécie P. australiae, coletada na Ilha 

de Okinawa (Japão) por Shigemori et al. (1999), sendo obtido dois novos compostos 25 e 26 e os 

já conhecidos 27 e 28. Recentemente, Lee e colaboradores (2016), isolaram de P. mutuki, coletado 

em Taiwan, um novo ecdisteroide, denominado de palitona A (29) e outros oito compostos 22-24 

e 30-33, conforme Tabela 1 (p. 38) e Figura 5 (p. 39). 

Como pode ser observado as espécies de Palythoa são prolíficas fontes de esteróis, 

uma vez que, um total de trinta e dois compostos foram descritos em dezessete espécies do gênero. 

Na Tabela 1 (p. 38) é listada a relação dos esteróis por espécie e na Figura 5 (p. 39) é apresentada 

as estruturas dos compostos 4-33.  
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Tabela 1 - Relação dos esteróis por espécies de Palythoa 

Espécies Esteróis (Número) Referências 

 Palitoalonas A (26) e B (27) SHIGEMORI et al., 1999 

P. australiae Makisterona B (28)  

 Inocosterona (29)  

 Colesterol (4) KELECOM; 

 Brassicasterol ou Crinosterol (5) SALÉ-CAVA, 1982 

P. caribaeorum Campesterol ou 22,23-Dihidrobrassicasterol (6)  

 Gorgosterol (7)  

 24-Nor-colesta-5,22-(E)-dien-3β-ol (11)  

P. darteveleii 4-7 DIOP et al., 1986 

P. mamilosa β-Sitosterol (3) SILBERBERG, 1971 apud 

CIERESZKO;  

 4-7 KARNS, 1973 

P. monodi 4-7 DIOP et al., 1986 

 Palitona A (25) LEE et al., 2016 

 20-Hidroxiecdisona (22)  

 2-Acetil-20-hidroxiecdisona (23)  

P. mutuki 3-Acetil-20-hidroxiecdisona (24)  

 3-Desoxi-20-hidroxiecdisona (30)  

 24-Epi-makisterona A (31)  

 2-Desoxiecdisterona (32)  

 Ecdisona (33)  

P. psammophilia 3-7 QUINN et al., 1974 

P senegalensis 4-7 DIOP et al., 1986 

 3-6 MILARES et al., 1988 

 Colesta-5,22-(E)-dien-3β-ol (9)  

P. senegambiensis Colesta-5,22-(Z)-dien-3β-ol (12)  

 Fucosterol (13)  

 Estigmasterol (14)  

P. toxica Calinasterol (8) GUPTA; SCHEUER, 1968 

 3-7 GUPTA; SCHEUER, 1968 

P. tuberculosa 3-7 QUINN et al., 1974 

 24-Metilenocolest-5,24-dien-1,3,11-triol (15) ELBAGORY et al., 2015 

 Palisteróis A-F (16-21)  

P. variabilis 3, 4 e 8 DIOP et al., 1986 

 4-7 e 11 KELECOM; 

SALÉ-CAVA, 1982 

P. vestitus 3-7 QUINN et al., 1974 

Palythoa sp. 

(Taiti) 

8 GUPTA; SCHEUER, 1968 

Palythoa sp. 

(Japão) 

4, 5 e 7-9 KANAZAWA; TESHIMA; 

ANDO, 1977 

 23,24-Dimetilcolesta-5,22-dien-3-ol (10)  

Palythoa sp. 

(Brasil) 

4-7 e 11 KELECOM;  

SALÉ-CAVA, 1982 

Palythoa sp. 22-24 FEDOROV; STONIK; 

ELYAKOV, 1988 

Fonte: o próprio autor. 
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Figura 5 - Representação estrutural dos esteróis (4-33) 

 
Fonte: o próprio autor. 

2.3.2 Palitoxinas 

O gênero Palythoa passou a ser mais difundido e estudado após a investigação da lenda 

das "algas da morte de Hana", na ilha de Maui no Hawai. Posteriormente, a “alga” foi identificada 

como sendo o zoantídeo P. toxica e sua toxicidade atribuída à presença da palitoxina (1, Figura 6, 

p. 41), a toxina não proteica mais potente entre as já conhecidas, isolada pela primeira vez por 
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Moore e Scheuer em 1971. No entanto, sua completa estrutura só foi elucidada após 10 anos de 

seu isolamento, em trabalhos independentes por Moore e Bartolini (1981) e Uemura et al. (1981).  

Desde a data de seu descobrimento (década de 70), são conhecidos 8 tipos análogos: 

palitoxina (34, PLTX), homopalitoxina (35, homo-PLTX), bishomopalitoxina (36, bis-homo-

PLTX), neopalitoxina (37, neo-PLTX), deoxipalitoxina (38, deoxi-PLTX), 42-hidroxipalitoxina 

(39, 42-OH-PLTX), este composto apresenta dois isômeros descritos recentemente 40 (42S-OH-

50S-PLTX) e 41 (42S-OH-50R-PLTX), Figura 6 (p. 41) e foram caracterizadas a partir das espécies 

P. tuberculosa e P. toxica coletadas no Havaí (CIMINIELLO et al., 2014a). As duas últimas 

análogas da palitoxina ostreocina D (40, Ost-D) e ovatoxina A (41, OVTX-a) foram obtidas de 

dinoflagelados do gênero Ostreopsis (RIOBO; FRANCO, 2011; PELIN et al., 2016). 

Neste estudo, estamos mostramos que as PLTXs correspondem a 6% (oito compostos) 

descritos em Palythoa e estão presentes em, pelo menos, dez espécies do gênero, conforme exibido 

na Tabela 2, sendo a classe de substância mais importante no gênero devido sua toxicidade. 

Tabela 2 - Relação das palitoxinas por espécies de Palythoa e a técnica de detecção utilizada para identificá-las 

Espécies PLTXs Método de detecção Referências 

P. caesia   34 Hemólise, CLAE GLEIBS; MEBS, 1999 

 

P. caribaeorum 

 

34 

 

Hemólise, CLAE, IEC 

GLEIBS; MEBS, 1999; 

GLEIBS; MEBS; WERDING, 1995; 

BERESS et al., 1983 

P. heliodiscus 34 e 38 CLAE-EM-ESI DEEDS et al., 2011 

 39 CLAE-EM WIERINGA et al., 2014 

P. mammilosa 34 Hemólise, CLAE, IEC GLEIBS; MEBS; WERDING, 1995 

P. margaritae 34 CLAE, RMN UEMURA, et al., 1985 

 34 RMN MOORE; SCHEUER, 1971 

 40 CLAE-EM, RMN CIMINIELLO et al., 2014a 

 

P. tóxica 

 

34 

 

Bioensaios em ratos,  

UV-vis, CLAE 

CIMINIELLO et al., 2010;  

UEMURA, et al., 1985; 

KIMURA; HASHIMOTO, 1973; 

HIRATA et al., 1979 

P. tuberculosa 35-37 CLAE UEMURA, et al., 1985 

 41 CLAE-EM, RMN CIMINIELLO et al., 2014a 

P. vestitus 34 nd QUINN, et al., 1974 

Palythoa sp. 34 Hemólise HOFFMANN et al., 2008 

Palythoa sp. 34 CLAE-EM, RMN CIMINIELLO et al., 2014b 

Palythoa sp. 34 CLAE-EM DEEDS; SCHWARTZ, 2010 

Fonte: Adaptado de Pelin et al. (2016). 

Legenda das siglas: IEC = Cromatografia de troca iônica; nd = Não determinado 
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Figura 6 - Representação estrutural das palitoxinas (34-41) e toxinas ostreocina D (42) e ovatoxina A (43) 

 
Fonte: Adaptado de Pelin et al. (2016). 

A palitoxina e análogos são toxinas que bloqueiam a bomba sódio potássio responsável 

por transportar os íons de potássio (K+) e sódio (Na+) contra os respectivos gradientes de 

concentração. A bomba tem um papel relevante na manutenção do potencial de repouso das células 

nervosas, musculares e cardíacas, permitindo a troca de íons Na+, oriundos do meio intracelular, 

por íons K+, oriundos do meio extracelular, numa relação precisa 3Na+/2 K+ (WU, 2009). Estudos 

complementares apontam que as PLTXs provocam danos em nível mitocondrial e induzem a morte 

celular por necrose (PELIN, et al., 2014; PELIN, et al., 2012). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Don
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1ssio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gradiente_de_concentra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gradiente_de_concentra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_repouso
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_nervosas
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_nervosas
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_muscular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_extracelular
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2.3.3 Aminoácidos e derivados 

Os derivados de aminoácidos com quinze compostos correspondem a 11% do total 

descrito no gênero Palythoa, sendo que os aminoácidos do tipo micosporina MAAs, do inglês 

Mycosporine-like Amino Acids foram relatados em P. tuberculosa a partir do estudo realizado por 

Ito e Hirata (1977) onde foi isolada a micosporina-glicina (44) e posteriormente em outros estudos 

foram descritos palitina (45), palitinol (46), paliteno (47) e porfira-334 (48), exibidos na Figura 7 

(HIRATA et al., 1979; TAKANO, UEMURA, HIRATA 1978a; 1978b). 

A mistura de dois α-aminoácidos lipídicos (49 a/b, Figura 7) foram obtidas a partir do 

zoantídeo Protopalythoa variabilis sinonímia Palythoa variabilis, coletado em Paracuru-CE, 

bioguiado pela atividade citotóxica, os quais, demonstraram efeito apoptótico na linhagem 

leucêmica LH-60 (WILKE et al., 2009; WILKE et al., 2010). 

Os Palythoas, como outros Cnidários, também produzem toxinas peptídicas, porém 

pouco se sabe sobre as propriedades farmacológicas e bioquímicas destes componentes. Estudos 

guiados por bioensaios de citotoxicidade contra a linhagem de células leucêmicas murina (P388) 

levaram a obtenção de duas séries de peptídeos designados de palistatinas 1-3 e A-D, oriundas de 

P. liscia coletada nas ilhas Maurício (PETTIT et al., 1982a, 1982b).  

Em estudo mais recente Lazcano-Pérez e colaboradores (2014) obtiveram um peptídeo 

de 32 aminoácidos (3.648 Da) do muco de P. caribaeorum, coletado em Veracruz - México, o qual 

mostrou atua nos canais de sódio semelhante a outras neurotoxinas de cnidários. 

Figura 7 - Representação estrutural dos aminoácidos e derivados (44-49) 

 
Fonte: o próprio autor. 
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2.3.4 Zoantoxantinas  

A classe de pigmento natural, derivada do tetra-azaciclopentazuleno, conhecida como 

zoantoxantina, com dez compostos, são correspondentes a 7% do total descrito em Palythoa e são 

comumente encontradas em zoantídeos dos gêneros: Parazoanthus, Epizoanthus, Zoanthus e 

Palythoa. Os estudos conduzidos por Cariello e colaboradores (1978) analizado a distribuição 

destes compostos em invertebrados marinhos resultou na identificação de 50, 52-57 em P. 

mammilosa coletada nas Bermudas-Caribe, dos compostos 50, 51, 53 e 54 em P. tuberculosa 

coletada em Eniwetak e das substâncias 50, 58 e 59 em Palythoa sp., coletado na Indonésia, todas 

mostradas na Figura 8. 

Figura 8 - Representação estrutural das zoantoxantinas (50-59) 

 

 
Nome Número R R1 R2  

Zoantoxantina 50 H H Me  

Palizoantoxantina B 51 Me Me H  

Palizoantoxantina C 52 Me Me Me  

 

 
Nome Número R R1 R2 R3 

Palizoantoxantina A 54 H H H Me 

Parazoantoxantina D 53 Me H H Me 

Epizoantoxantiana B 55 Me Me Me H 

 

Parazoantoxantina F 

 

56 

 
 

 
Nome Número  R R1  

Pseudozoantoxantina 57  H H  

Homopseudozoantoxantina 58  H Me  

Dimetilpseudozoantoxantina 59  Me Me  

Fonte: o próprio autor. 
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2.3.5 Fosfolipídeos 

Os fosfolipídios, com onze compostos identificados e correspondentes a 8% do total 

descrito em Palythoa foram estudos através de RMN 31P por Meneses e Navarrot (1992) 

investigando sete espécies de anêmonas do mar originárias de Porto Rico. Entre as espécies estava 

P. caribaea (sinonímia P. caribaeorum), onde foram identificados os compostos 60-70. Três anos 

depois Carballeira e Reyes (1995) isolaram da mesma espécie, também originária de Porto Rico, 

os compostos 60, 65 e 67 e investigaram os ácidos graxos que os constituíam. As estruturas dos 

núcleos essenciais que definem cada tipo de fosfolipídios e seus respectivos deslocamentos de 

RMN 31P são mostradas na Figura 9. 

Figura 9 - Representação estrutural dos núcleos fosfolipídicos (60-70) e os respectivos deslocamentos de RMN 31P 

 
R e R1 são resíduos lipídicos 

Fonte: o próprio autor. 
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2.3.6 Ácidos graxos 

A composição dos ácidos graxos de Palythoa foi inicialmente mostrada por Miralles e 

colaboradores (1989) investigando cinco espécies da costa senegalesa: P. dartevellei, P. monodi, 

P. variabilis, P. senegalensis e P. senegambiensis. Posteriomente, os lipídios totais e principais 

fosfolípidos de P. caribaeorum (Porto Rico) foram mostrados por Carballeira e Reyes (1995). Em 

um estudo recente, Imbs (2014) descreveu os ácidos graxos de P. caesia oriundo do Vietnã e suas 

relações quimiotaxonômicas com outras espécies de corais. Ao todo foram identificados sessenta 

ácidos graxos (AG), mas os quarenta e quarto com percentual ≥ 0,5%, correspondem a 33% do 

número total de compostos descritos no gênero Palythoa. 

O principal ácido graxo encontrado nas espécies foi o ácido hexadecanóico (73) com 

percentual variando entre 18,0 e 43,0% e as principais diferenças estão nos ácidos graxos poli-

insaturados: cis-5,11,14-eicosatrienóico (104), cis-8,11,14,17-eicosacatretaenóico (107), cis-

3,6,9,12,15-octadecapentaenóico (110) e cis-5,8,11,14,17-eicosacapentaenóico (111) observados 

apenas em P. caesia, os vários dienóicos: ácido cis-5,9-octadecadienóico (95), cis-5,9-

ecoisadienóico (97), cis-5,9-docosadienóico (98) e cis-5,9-tetracosadienóico (99) encontrados em 

P. caribaeorum e nos ácidos 13-metil-pentadecanóico (82), 14-metil-hexadecanóico (83) e 16-

metil-heptadecanóico (84) encontrados somente nas espécies da costa senegalesa. 

O ácido 6-bromo-5,9-ecoisadienóico (100) com percentual 0,3% foi encontrados 

somente em P. caribaeorum, sendo o único ácido graxo halogenado descrito em Palythoa e o 

composto ácido 7-metil-6-hexadecaenóico (86) foi encontrado apenas nos espécimes P. caesia e P. 

caribaeorum e provavelmente não é característico de Palythoa, entretanto, pode servir como 

biomarcador de alguns grupos específicos de bactérias associadas aos zoantídeos. Em geral, os 

lipídios de Palythoa são ricos em ácidos graxos poli-insaturados de cadeia C20 e 22 das séries dos 

ômegas n-6 e n-3 e por compostos da série C18, os quais são depende da presença de 

endosimbiontes (zooxantela) em cnidários (Miralles et al., 1989; Imbs et al., 2014). 

De acordo com o perfil dos ácidos graxos, Figura 10 (p. 46), as sete espécies podem 

ser classificadas em três grupos, o primeiro caracterizado pela distribuição global dos ácidos graxos 

saturados (AGS) > ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) > ácidos graxos monoinsaturados 

(AGMI) formado por P. caesia, P. caribaeorum, P. dartevellei, e P. monodi, o segundo grupo 

caracteriza-se pela distribuição AGS > AGMI > AGPI (P. senegalensis e P. senegambiensis) e o 

terceiro por AGS ≈ AGMI ≈ AGPI (P. variabilis).   
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Figura 10 - Perfil dos ácidos graxos de sete espécies de Palythoa 

 
Fonte: o próprio autor.  

As famílias n-6 e n-3 abrangem ácidos graxos que apresentam insaturações separadas 

apenas por um carbono metilênico, com a primeira insaturação no sexto e terceiro carbono, 

respectivamente, enumerados a partir da metila terminal, no entanto, a cadeia também pode ser 

enumerada a partir da carboxila, de acordo com a designação  (delta), aplicada principalmente 

em reações químicas e quando as insaturações são separadas por mais de um carbono metilênico 

(Figura 11). Devido às diferenças fisiológicas entre as famílias n-6 e n-3 e à simplicidade da 

designação (n), está passou a ser mais apropriada quando se estudar aspectos gerais envolvendo os 

ácidos graxos (MARTIN et al., 2006). 

Figura 11 - Representação de ácido graxo exemplificando as designações ômega (n) e delta (∆) 

 

Fonte: Adaptado de Martin et al. (2006).  

Os principais ácidos graxos (Percentual ≥ 0,5%) das sete espécies de Palythoa são 

mostrados na Tabela 3 (p. 47) e suas respectivas estruturas são exibidas na Figura 12 (p. 48). Outros 

ácidos graxos (Percentual < 0,5%) também foram identificados: saturados (13:0, 15:0, iso 16:0, 

anteiso 18:0 e anteiso 20:0), monoinsatrurados (14:1n-7, 14:1n-9, 20:1n-11, 22:1n-7 e 22:1n-9) e 

poli-insaturados (16:2n-5, 16:2n-7, 16:3n-3,,9,15-24:3 e,9,17-24:3). 
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Tabela 3 - Relação dos ácidos graxos por espécies de Palythoa 

N° Nome  Designação (n) ou (∆) PCa PC PD PM PSl PSb PV 

71 Ácido dodecanóico  12:0  0,7 tr 0,5 1,0 0,5 0,5 

72 Ácido tetradecanóico  14:0 2,2 2,4 2,1 3,4 3,6 3,5 2,1 

73 Ácido hexadecanóico  16:0 29,5 43,0 26,4 24,5 22,4 25,3 18,1 

74 Ácido heptadecanóico  17:0 tr 0,7      

75 Ácido octadecanóico  18:0 9,9 6,2 7,8 9,5 14,9 14,9 8,5 

76 Ácido nonadecanóico 19:0 tr 0,6      

77 Ácido eicosanóico  20:0 1,8 0,8 1,0 1,8 1,6 0,8 1,5 

78 Ácido heneicosanóico  21:0 tr 0,8      

79 Ácido docosanóico 22:0 1,2  1,7 1,6 2,5 2,4 0,8 

80 Ácido tetracosanóico 24:0 tr 0,6      

81 Ácido 4,8,12-trimetil-tridecanóico 4,8,12-triMe-16:0  0,7      

82 Ácido 13-metil-pentadecanóico anteiso 16:0   0,7 1,6 1,4 tr 1,7 

83 Ácido 14-metil-hexadecanóico  anteiso 17:0   5,3 3,8 4,3 4,0 1,7 

84 Ácido 16-metil-heptadecanóico iso 18:0   0,6 3,5 1,9 2,2 1,8 

 Saturados (AGS) Σ (%) 45,0 56,5 45,6 50,2 53,6 56,3 36,7 

85 Ácido cis-9-hexadecenóico 16:1n-7 3,8 3,1 3,4 3,6 11,2 9,9 9,1 

86 Ácido 7-metil-6-hexadecaenóico a 7-Me-16:1n-10 4,5 3,7      

87 Ácido cis-10-heptadecenóico 17:1n-7  4,5      

88 Ácido cis-9-octadecenóico 18:1n-9 3,9 1,4 4,0 5,2 5,1 4,9 8,9 

89 Áácido cis-11-octadecenóico 18:1n-7 1,4 1,2 1,9 1,5 6,2 5,8 6,5 

90 Ácido cis-10-nonadecenóico 19:1n-9    1,5 1,3  1,4 

91 Ácido cis-11-eicosenóico 20:1n-9 0,7  0,6 1,1 1,4 1,2 1,5 

92 Ácido cis-13-eicosenóico 20:1n-7 tr 0,8      

93 Ácido cis-13-docosenóico 22:1n-9 tr 0,5      

 Monoinsaturados Σ (%) 14,3 15,2 9,9 12,9 25,2 21,8 27,4 

94 Ácido cis-9,12-octadecadienóico  18:2n-6 1,1 tr 0,8 1,1 1,0 0,6 2,4 

95 Ácido cis-5,9-octadecadienóico Δ5,9-18:2  1,0      

96 Ácido cis-9,12-ecoisadienóico  20:2n-6 tr   0,5  2,5 0,5 

97 Ácido cis-5,9-ecoisadienóico Δ5,9-20:2  2,0      

98 Ácido cis-5,9-docosadienóico  Δ5,9-22:2 0,8 0,9      

99 Ácido cis-5,9-tetracosadienóico Δ5,9-24:2 tr 0,7      

100 Ácido 6-bromo-5,9-ecoisadienóico  6-Br-Δ5,9-20:2  0,3 b      

101 Ácido cis-6,9,12-octadecatrienóico  18:3n-6 2,3 0,7 1,7 3,6 0,8 0,8 2,9 

102 Ácido cis-9,12,15-octadecatrienóico  18:3n-3   1,3  0,6  0,6 

103 Ácido cis-8,11,14-eicosatrienóico  20:3n-6 0,7 2,1 1,8 1,3 0,5 0,8 1,4 

104 Ácido cis-5,11,14-eicosatrienóico Δ5,11,14-20:3 1,1       

105 Ácido cis-4,7,10,13-hexadecatetraenóico 16:4n-3   1,5 1,3 5,5 5,6 4,3 

106 Ácido cis-6,9,12,15-octadecatetraenóico 18:4n-3 3,3 4,9 3,4 3,8 0,9  2,3 

107 Ácido cis-8,11,14,17-eicosacatretaenóico 20:4n-3 0,5       

107 Ácido cis-5,8,11,14-eicosacatretaenóico 20:4n-6 10,3 5,2 15,0 9,9 1,6 1,2 7,1 

109 Ácido cis-7,10,13,16-docosatretaenóico 22:4n-6 4,6 4,8      

110 Ácido cis-3,6,9,12,15-octadecapentaenóico  18:5n-3 0,4 b       

111 Ácido cis-5,8,11,14,17-eicosacapentaenóico 20:5n-3 3,4       

112 Ácido cis-13,16,19-docosatrienóico 22:5n-3 6,5 3,0 10,1 7,0 4,5 3,8 8,7 

113 Ácido cis-4,7,10,13,16-docosapentaenóico 22:5n-6   5,4 2,8 1,4 1,9 3,2 

114 Ácido cis-4,7,10,13,16,19-docosahexenóico 22:6n-3 1,8  0,9 1,9 0,6 0,5  

 Poli-insaturado Σ (%) 36,4 25,3 41,9 33,2 17,4 17,7 33,4 

Fonte: Adaptado de Miralles et al. (1989); Carballeira e Reyes (1995) e Imbs (2014). 

Legenda das siglas: PCa = Palythoa caesia; PC = P. caribaeorum; PD = P. dartevellei; PM = P. monodi;  

PSl = P. senegalensis; PSb = P. senegambiensis; PV = P. variabilis; tr = traços (Percentual < 0,5%). 

Nota: a Foram observados os isómeros (E) e (Z). b Ácidos graxos com percentual < 0,5% que foram incluindo na lista. 
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Figura 12 - Representação estrutural dos ácidos graxos (71-114) 

 Saturados  

 
 Monoinsaturados  

 
 

 
 Poli-insaturados  

 

 

Ácido 6-bromo-5,9-ecoisadienóico c 

 

 
 

Fonte: o próprio autor. 

Nota: a Ambos os isómeros (E) e (Z) foram observados nos lípidos totais de P. caribaeorum. 
b Estereoquímica não atribuida. c Ácidos graxos com percentual < 0,5% que foram incluindo na lista.  
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2.3.7 Ceramidas 

As ceramidas com quarto composto correspondem a 3% do número total descritos em 

Palythoa e foram isoladas por Almeida e colaboradores (2012) a partir das espécies P. caribaeorum 

e P. variabilis, coletadas em Paracuru-CE, Brasil, resultaram no isolamento de duas novas 

ceramidas sulfatadas, denominadas paliosulfonoceramida A (115) e B (116) e outras duas já 

conhecidas: N-palmitoil-octadeca-esfingo-4,8-dienamida (117) e N-palmitoil-octadeca-esfingo-4-

enamida (118), todas apresentadas na Figura 13. 

Figura 13 - Representação estrutural das ceramidas (115-118) 

 
Fonte: ALMEIDA et al., 2012. 

2.3.8 Outros compostos 

Outros compostos, em menor número, também foram identificados em Palythoa, sendo 

onze compostos ao todo, correspondentes a 8% do número total de substâncias isoladas no gênero.  

Bergmakn, Feeney e Swift (1951) no mesmo estudo em que descreveram o “palisterol” 

também obtiveram o éster cetil-palmitato (119) de P. mammilosa. Anos depois, a partir de P. liscia, 

coletada nas Ilhas Maurício, Pettit e Fujii (1982) identificados os derivados do glicerol 120 e 121 

e a mistura dos triacilglicerídeos 122-124, mostradas na Figura 14. 

Figura 14 - Representação estrutural dos ésteres e derivados do glicerol (119-124) 

 
Fonte: o próprio autor. 
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As pirazinas foram isolados do zoantídeo P. tuberculosa, a partir do qual, obterve-se 

palitazina (125) e isopalitazina (126), mostradas na Figura 15 , cujas estruturas foram determinadas 

por meio de análise espectral e síntese (UEMURA et al., 1979). 

As prostaglandinas A2 (127) e B2 (128), Figura 15, foram isoladas de P. kochii, coletado 

em Okinawa e apresentaram atividade semelhante a paclitaxel em modelo de neurite degenerativa 

eestabilização de microtúbolos (HAN et al., 2006). 

O carotenoide peridinina (129), Figura 15, foi identificado através de CLAE-EM-APCI 

em Palythoa sp., coletada na Coreia por Kim e colaboradores (2013) e recentemente foi isolado de 

P. mutuki, coletado em Taiwan, mostrando uma potente atividade inibitória contra o vírus tipo II 

da dengue (LEE et al., 2016). 

Figura 15 - Representação estrutural das pirazinas (125-126), prostaglandinas (127-128) e carotenoide (129) 

 
Fonte: o próprio autor. 

2.3.9 Micro-organismos associados  

Ao todo, oitenta compostos foram identificados a partir de micro-organismos 

associados a espécies de Palythoa, deste total, 42% (34 compostos) foram caracterizados a partir 

de zooxantelas, 35% (28 compostos) foram oriundos de bactérias associadas e 23% (18 compostos) 

foram isolados de fungos endofíticos em Palythoa, conforme mostrado na Figura 16.  

Figura 16 - Perfil do número de 

compostos identificados em micro-

organismos associados à Palythoa 

 
Fonte: o próprio autor. 
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2.3.9.1 Zooxantelas 

Estudos químicos envolvendo zooxantelas - conjunto de microalgas unicelulares 

fotossintetizantes que vivem em endossimbiose com os corais e outros animais marinhos -  

associadas à Palythoa foram realizados inicialmente por Kelecom e Soli-Cava (1982) investigando 

P. caribaeorum e suas microalgas associadas e posteriormente, por Diop e colaboradores (1986) 

analisaram as espécies: P. dartevellei, P. monodi, P. senegalensis e P. variabilis e seus simbiontes. 

Seus trabalhos visavam estabelecer relações entre os esteróis dos hospedeiros e endossimbiontes, 

neste contexto, verificou-se que o constituinte majoritário é o mesmo em ambos e que a composição 

de esteróis dos hospedeiros é fortemente dependente dos micro-organismos associados, conforme 

apresentado na Figura 17. 

Figura 17 - Perfil dos esteróis identificados em cinco espécies de Palythoa e suas respectivas zooxantelas 

 
Fonte: o próprio autor. 

Legenda das siglas e números: Zoox = Zooxantela associada ao Palythoa. -Sitosterol (3), Colesterol (4), 

Brassicasterol ou Crinosterol (5), Campesterol ou 22,23-Dihidrobrassicasterol (6), Gorgosterol (7) e Calinasterol (8). 

Em estudos posteriores, Miralles e colaboradores (1989) buscando compreender 

melhor as relações entre simbiontes e hospedeiros investigaram a composição dos ácidos graxos 

das quatro espécies estudas por Diop e colaboradores (1986) e suas respectivas zooxantelas 

associadas, verificando que as principais diferenças estão nos compostos 73 com maior percentual 

nos Palythoa e 106 com maior percentual nas micro-algas. Quanto a saturação, os Palythoa 

mostram maiores percentuais dos ácidos graxos saturados que os simbiontes, em contrapartidas 

estes exibem maiores indices de ácidos graxos poli-insaturado, Figura 18 (p. 52). Em geral, a 

composição dos ácidos graxos apresenta diferenças tanto qualitativas como quantitativas, a ponto 

de cada um deles ser o responsável por sintetiza seus próprios ácidos graxos, Tabela 4 (p. 52).  
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Figura 18 - Perfil dos ácidos graxos de quatro espécies de Palythoa e de suas zooxantelas associadas 

 
Fonte: o próprio autor  

Legenda da sigla: Zoox = Zooxantela associada à Palythoa. 

      . 

Ao todo, neste estudo foram identificados vinte e cinco ácidos graxos em zooxantelas 

endossimbiontes de Palythoa, conforme mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Relação percentual dos principais ácidos graxos de quatro espécies de Palythoa e zooxantelas associadas 

  P. dartevellei P. monodi P. senegalensis P. variabilis 

N° Designação (n) Colon. Zoox-1  Colon. Zoox-2 Colon. Zoox-3 Colon. Zoox-4 

71 12:0 tr 0,5 0,5 2,0 1,0 0,8 0,5 0,9 

72 14:0 2,1 3,3 3,4 6,8 3,6 4,8 2,1 3,8 

73 16:0 26,4 1,8 24,5 25,9 22,4 17,9 18,1 13,9 

75 18:0 7,8 6,6 9,5 4,8 14,9 5,2 8,5 4,5 

77 20:0 1,0 0,6 1,8 0,7 1,6 0,9 1,5 0,7 

79 22:0 1,7 tr 1,6 3,6 2,5 2,6 0,8 tr 

82 anteiso 16:0 0,7 1,0 1,6 0,8 1,4 0,6 1,7 1,1 

83 anteiso 17:0 5,3 1,8 3,8 1,0 4,3 2,4 1,7 1,6 

84 iso 18:0 0,6 1,9 3,5 1,5 1,9 1,1 1,8 1,0 

Saturados Σ (%) 45,6 17,5 50,2 47,1 53,6 36,3 36,7 27,5 

85 16:1n-7 3,4 4,3 3,6 5,8 11,2 4,3 9,1 7,4 

88 18:1n-9 4,0 7,0 5,2 4,3 5,1 9,5 8,9 3,2 

89 18:1n-7 1,9 2,9 1,5 1,1 6,2 1,6 6,5 1,1 

90 19:1n-9  tr 1,5  1,3 0,6 1,4  

91 20:1n-9 0,6 tr 1,1 0,5 1,4 0,7 1,5 1,1 

Monoinsaturados Σ (%) 9,9 14,2 12,9 11,7 25,2 16,7 27,4 12,8 

94 18:2n-6 0,8 1,6 1,1 1,1 1,0 2,4 2,4 5,2 

96 20:2n-6  tr 0,5 1,5  0,6 0,5 1,5 

101 18:3n-6 1,7 3,0 3,6 6,7 0,8 9,9 2,9 10,9 

102 18:3n-3 1,3 0,7   0,6 0,6 0,6 0,9 

103 20:3n-6 1,8 1,5 1,3 1,5 0,5  1,4 3,6 

105 16:4n-3 1,5 0,6 1,3 9,0 5,5 2,0 4,3  

106 18:4n-3 3,4 15,6 3,8 11,1 0,9 12,5 2,3 21,8 

107 20:4n-6 15,0 6,8 9,9 3,8 1,6 5,8 7,1 3,2 

112 22:5n-3 10,1 8,5 7,0 1,5 4,5 5,6 8,7 4,6 

113 22:5n-6 5,4 2,9 2,8 2,6 1,4 1,8 3,2 1,6 

114 22:6n-3 0,9 4,1 1,9 0,7 0,6 3,1  4,8 

Poliinsaturado Σ (%) 41,9 45,3 33,2 39,5 17,4 44,3 33,4 58,1 

Fonte: MIRALLES et al., 1989. 

Legenda da sigla: Colon. = Colônia inteira do Palythoa; Zoox = Zooxantela associada ao Palythoa; tr = Traços 

(percentual < 0,5%). 
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A presença de MAAs (Mycosporine-like Amino Acids) em Symbiodinium associados à 

Palythoa foi mostrado por Banaszak e colaboradores (2006) em um estudo envolvendo cinquenta 

e quatro espécies de cnidários, originários do Caribe Mexicano. As amostras dos simbiontes 

continham vestígios de outros MAA, mas os principais foram: micosporina-glicina (44), shinorina 

(130, Figura 19) e paliteno (47) no Symbiodinium do Clade C1 oriundo de P. caribaeorum a uma 

profundidade de 1,5 m e os compostos 44 e 47 a 7,0 m. No Symbiodinium do Clade C3 oriundo de 

P. grandis a 1,5 m foram observados os compostos 44 e 130. 

Figura 19 - Representação estrutural da shinorina (130) 

 
Fonte: o próprio autor. 

2.3.9.2 Bactérias  

Compostos oriundos de bactérias associadas à Palythoa foram inicialmente estudados 

por Carballeira e colaboradores (1998) analisando a composição dos ácidos graxos de bactérias 

associadas ao dinoflagelado Ostreopsis lenticularis e a duas espécies de Palythoa do Caribe porto-

riquenho. Neste estudo foi mostrado que as bactérias Pseudomonas sp. associadas à P. mamillosa 

e P. caribdea (sinônimia P. caribeaorum) apresentaram um perfil de ácidos graxos bastante 

semelhante, conforme mostrado na Tabela 5 e exibido na Figura 20 (p. 54).  

Tabela 5 - Ácidos graxos identificados em bactérias do gênero Pseudomonas associadas a duas espécies de Palythoa 

N° Ácidos graxos Designação (n) Pseudomonas a Pseudomonas b 

71 Ácido dodecanóico  12:0  6,0 

73 Ácido hexadecanóico 16:0 2,7 9,7 

74 Ácido heptadecanóico 17:0 0,5 0,5 

75 Ácido octadecanóico 18:0 18,7 4,0 

77 Ácido eicosanóico 20:0 0,8  

Saturados Σ (%) 23,0 20,4 

85 Ácido cis-9-hexadecenóico 16:1n-7 1,0 1,2 

89 Ácido cis-11-octadecenóico  18:1n-7 49,5 43,9 

131 Ácido trans-11-octadecenóico  t-18:1n-7 0,5 4,8 

132 Ácido trans-11-metil-12-octadecenóico 11-Me-t-18:1n-6 16,6 21,9 

133 Ácido cis-13-nonadecenóico 19:1n-6 1,3 5,5 

92 Ácido cis-13-eicosenóico 20:1n-7 8,0 0,5 

94 Ácido cis-9,12-octadecadienóico  18:2n-6  1,7 

Insaturados Σ (%) 76,9 79,5 

Fonte: CARBALLEIRA et al., 1998. 

Nota: a Isolado de P. mamillosa. Outros ácidos graxos com percentual < 0,5% (14:0, 19:0 e 18:1n-7). 
b Isolado de P. caribdea. Outros ácidos graxos com percentual < 0,5% (14:0 e 16:1n-7). 
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Como pode ser observado na Tabela 5 (p. 53), os ácidos graxos monoinsaturados são 

mais abundantes (76,9 e 77,8%) que os saturados (23,0 e 20,4%) e são constituídos em sua maioria 

por ômega-7. A principal diferença encontrada entre as duas estirpes está nos compostos 71 e 94, 

presente apenas na bactéria oriunda de P. caribdea e no composto 77 presente apenas na bactéria 

oriunda de P. mamillosa. 

Em ambas as estirpes foi verificado que os compostos 89 e 132 são os constituintes 

majoritários, sendo este último uma descoberta  interessante do ponto de vista quimiotaxonômico 

para identificar toxicidade em microalgas e bactérias marinhas, uma vez que foi mostrados durante 

o estudo que tanto os extratos das bactérias como do dinoflagelado apresentavam toxicidade e 

atividade hemolítica semelhante a PLTX (CARBALLEIRA et al.,1998).  

Figura 20 - Representação estrutural dos ácidos graxos (131-133) 

 
Fonte: o próprio autor. 

Outras substâncias oriunda de bactérias associadas à Palythoa foram obtidas a partir da 

fermentação da estirpe A108 isolada de Palythoa sp. através de um estudo bioguiado foram 

isoladas três dicetopiperazinas: (L)-4-OH-Pro-(L)-Leu (134), (L)-4-OH-Pro-(D)-Leu (135) e (L)-

4-OH-Pro-(L)-Phe (136), mostradas na Figura 21, as quais apresentaram efeito estimulante no 

crescimento das plantas testadas (CRONAN et al., 1998). 

Figura 21 - Representação estrutural das dicetopiperazinas (134-135) obtidas da estirpe bacteriana A108 

 
Fonte: o próprio autor. 

A partir da bactéria marinha Bacillus pumilus, associada a Palythoa sp. foi obtido um 

novo éster metílico da surfactina C14 (141) e oito surfactinas anteriormente descritas (137-145), 

cujas estruturas são apresentadas na Figura 22 (p. 55). As surfactinas 138, 142 e 145 exibiram fraco 

efeito no crescimento das células HCT-116 após 72 h (100 μmol/L). Ao mesmo tempo, a surfactina 

144, que difere de 142 e 145 apenas pela substituição dos resíduos dos aminoácidos leucina (Leu7) 
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e valina (Val7) por isoleucina (Ile7), inibiu o crescimento célular em 80%. As surfactinas 142, 144 

e 145 mostraram fraco efeito contra às células MDA-MB-231, enquanto a surfactina 138, após 72 

h, mostrou inibição do crescimento destas células em 49% (ZHURAVLEVA et al., 2010). 

Figura 22 - Representação estrutural das surfactinas (137-145) obtidas de Bacillus pumilus 

 
Fonte: o próprio autor. 

2.3.9.3 Fungos 

A investigação da estirpe Cochliobolus lunatus isolada de P. haddoni, coletada no Mar 

da China Meridional, resultou no isolamento de lactonas derivadas do ácido resorcílico 146-156, 

as quais, apresentaram potencial como fungicidas agrícolas (LIU et al., 2014). Em estudos 

posteriores com o mesmo fungo a partir de modificadores epigenéticos foram obtidas duas novas 

lactonas bromadas do ácido resorcílico 157-158 e os compostos 151, 152, 155 e 156 (ZHANG et 
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al., 2014). Do fungo Nigrospora sp. também oriundo de P. haddoni foram isoladas as 

antraquinonas 159-163, as quais 162 e 163 apresentaram atividade antiviral leve contra o vírus 

coxsackie (Cox-B3) e vírus respiratório sincicial (RSV), respectivamente (XU et al., 2016). A 

nomenclatura dos compostos é descrita na Tabela 6 e as estruturas mostradas na Figura 23. 

Tabela 6 - Nomenclatura dos compostos isolados de fungos Cochliobolus lunatus e Nigrospora sp. 

N° Nome N° Nome 

146-148 Cochliomicina D-F  156 Zeaenol  

149 (7’E)-6’-Oxozeaenol  157 5-Bromozeaenol 

150 Deoxi-Aigialomicina C 158 3,5-Dibromozeaenol 

151 LL-Z1640-2  159 Nigrodiquinona A  

152 LL-Z1640-1 160 4-Epi-9α-metoxidihidrodeoxibostricina  

153 Paecilomicina F  161 10-Deoxibostricina  

154 Cochliomicina A  162 3,5,8-Trihidroxi-7-metoxi-2-metilantraceno-9,10-diona  

155 Aigialomicina B  163 Austrocortirubina  

Fonte: o próprio autor. 
 

Figura 23 - Representação estrutural dos compostos (146-163) isolados dos fungos Cochliobolus lunatus e Nigrospora  

 
Fonte: o próprio autor. 
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2.4 Considerações  

Neste estudo foi mostrado que ao longo de sessenta e cinco anos de investigações 

envolvendo espécies de Palythoa foram descritos apenas 135 compostos em sua maioria de 

natureza lipídica como: ácidos graxos, esteróis, fosfolipídios, ceramidas, ésteres, prostagadinas e 

carotenoides. Outros compostos com palitoxinas, aminoácidos e derivados, pirazinas e 

zoantoxantinas também foram obtidos. O fato dos poucos relatos de metabólitos secundários no 

gênero pode estar associado a imprecisão da sua taxonomia. 

As investigações com micro-organismos associados (zooxantelas, bactérias e fungos) 

também são muito reduzidas com apenas três trabalhos oriundos de bactérias e outros três de fungos 

endofíticos.  

Em relação as zooxantelas são apenas seis trabalhos e todos visam estabelecer relações 

dos compostos com os hospedeiros e endossimbiontes.  

A diversidade química da microbiota associada à Palythoa, destinando-se aos 

metabólitos secundários é bastante interessante, entretanto, pouca atenção tem sido dada sob uma 

abordagem química, sendo, portanto, uma oportunidade para novas descobertas.  
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3 CAPÍTULO II - ESTUDO QUÍMICO BIOGUIADO PELA ATIVIDADE CITOTÓXICA 

DOS ZOANTÍDEOS PALYTHOA CARIBAEORUM E PALYTHOA VARIABILIS 

3.1 Introdução 

 As estimativas mais recentes sugerem que o Brasil hospede cerca de 20% da 

biodiversidade mundial de organismos marinhos (PYLRO et al., 2014). Com um litoral contínuo 

de mais de 8.500 km de extensão, contido, em sua maior parte, na região tropical – que são, 

sabidamente, as detentoras de maior biodiversidade (SNELGROVE, 2016) – pressupõe-se um 

vastíssimo potencial biotecnológico resguardado nos mares brasileiros, e que ainda não foram 

devidamente investigados, deste modo, a diversidade biológica e química segue subestimada.  

 A prospecção química e farmacológica da biodiversidade do litoral brasileiro, 

encontra-se em plena expansão (BRASIL, 2010) e várias moléculas com atividades biológicas 

interessantes foram estudadas pelo nosso grupo a partir de invertebrados marinhos da costa 

brasileira, especialmente do Ceará, a exemplo: o alcaloide ptilocaulina (164) da esponja 

Monanchora arbuscula, Figura 24a (FERREIRA et al., 2011), os derivados inéditos da 7-oxo-

estaurosporina (165-167) da ascídia Eudistoma vannamei, Figura 24b (JIMENEZ et al., 2012; 

JIMENEZ et al., 2008), os endoperóxidos cíclicos (169-170) da esponja Plakortis 

angulospiculatus, Figura 24c (SANTOS et al., 2015) e os amfidinolídeos (171-172) do octocoral 

Stragulum bicolor, Figura 24d (SOUSA et al., 2015). 

Figura 24 - Fotografia da esponja Monanchora arbuscula e o alcalóide ptilocaulina (a). Fotografia da ascídia 

Eudistoma vannamei e os derivados da 7-oxo-estaurosporina (b). Fotografia da esponja Plakortis angulospiculatus e 

os endoperóxidos cíclicos (c). Fotografia do octocoral Stragulum bicolor e os amfidinolídeos (d). 

 
Fonte: O próprio autor  
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 No que diz respeito ao estudo de investigação química com espécies de Palythoa 

oriundas do Brasil são descritos os esteróis (4-7 e 11, Item 2.3.1, p. 35) a partir de P. caribaeorum, 

P. variabilis e Palythoa sp. por Kelecom e Soli-Cava (1982), os -aminoácidos lipídicos (49 a/b, 

Item 2.3.3, p. 42) isolados de P. variabilis (Protopalythoa variabilis) obtidos por Wilke e 

colaboradores (2009) e as ceramidas (115-118, Item 2.3.7, p. 49) oriundas das espécies P. variabilis 

e P. caribaeorum descritas por Almeida e colaboradores (2012), conforme mostrado no capítulo I 

(p. 33-58). Deste modo, termos como objetivo reinvestigar a composição química destes espécimes 

bioguiado pela atividade citotóxica frente a linhagem HCT-116, visado isolar e caracterizar novas 

moléculas. 

3.2 Considerações sobre os espécimes 

O gênero Palythoa (Lamouroux, 1816) apresenta espécies desprovidas de esqueleto 

carbonático e que formam colônias de pólipos clonais (SINNIGER et al., 2005), são pertencentes 

a família Sphenopidae, uma das nove famílias presentes na ordem Zoantharia, à qual está agrupada 

na classe Anthozoa, com cerca de 7.500 espécies, sendo a mais abundante entre as quatro classes 

do filo Cnidária, um grupo diverso de invertebrados, com mais de 11.000 espécies (LOW; 

SINNIGER; REIMER, 2016; REIMER, 2014). Os cnidários, em geral, são carnívoros e se 

alimentam de pequenas presas, na sua grande maioria são marinhos habitantes de águas rasas e 

vivem em colônias, sendo as águas-vivas e caravelas as mais conhecidas (RABELO, 2012). 

No litoral brasileiro são descritos a ocorrência de treze espécies de zoantídeos, sendo 

quatro destas do gênero Palythoa: P. caribaeorun, P. grandiflora, P. variabilis e P. aff. clavata. A 

espécie P. caribaeorum é a mais abundante, sendo a única encontrada do litoral do Maranhão a 

Santa Catarina, além das ilhas de Trindade, Arquipélago de são Pedro e São Paulo, Atol das Rocas 

e Arquipélago de Fernando de Noronha (SANTOS, M. et al., 2015). 

A espécie Palythoa caribaeorum Duchassaing e Michelotti, 1860, Figura 25a (p. 65), 

sinonímias: Palythoa caribdea (CARBALLEIRA et al., 1998), Palythoa caribaea Duerden, 1898 

e Palythoa caribbaea Goreau, 1959 (MYERS et al., 2014; REIMER, 2014; LOW; SINNIGER; 

REIMER, 2016), possui pólipos conectados por um espesso tecido chamado cenênquima e forma 

extensas colônias. Durante a maré baixa, seus pólipos produzem um muco que os protege da 

dessecação, em virtude disto, no Brasil, a espécie recebe o nome popular de “baba-de-boi”, sendo 

o muco utilizado popularmente como analgésico e anti-inflamatório (SOARES et al., 2006). 
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A espécie Palythoa variabilis Duerden, 1898, Figura 25b, sinonímia Protopalythoa 

variabilis Duerden, 1898 (MYERS et al., 2014; REIMER, 2014; LOW; SINNIGER; REIMER, 

2016), possui pólipos separados, conectados por um fino cenênquima basal e forma extensas 

colunas com coloração marrom-clara ou escuro e esverdeado (WILKE, 2009). Por quase um 

século, Palythoa e Protopalythoa foram classificados como dois gêneros diferentes, no entanto, 

Reimer e colaboradores, utilizando abordagem filogenética, sugeriram que os dois gêneros na 

verdade são congêneres (REIMER et al., 2006). 

Figura 25 - Fotografias dos zoantídeos Palythoa caribaeorum (a) e Palythoa variabilis (b) 

 
Fonte: Fotos obtidas pelo próprio autor. 

3.3 Materiais e métodos 

3.3.1 Métodos cromatográficos 

3.3.1.1 Cromatografia de adsorção  

Nas separações por cromatografia em coluna foram utilizados como fase fixa gel de 

sílica da Merck ou Vetec com granulométrica 230-400 μm. As colunas foram realizadas sob 

pressão “cromatografia do tipo flash” empregando-se uma bomba de ar comprimido modelo Inalar 

Compact Ind. de aparelhos médicos Ltda. Os comprimentos e diâmetro das colunas variaram de 

acordo com as quantidades de amostras a serem cromatografadas e adsorventes utilizados. Como 

eluentes foram usados n-hexano, AcOEt e MeOH de qualidade PA (Synth, Vetec e/ou Merck), 

puros ou em misturas binárias em ordem crescente de polaridade, conforme protocolo: n-hexano, 

n-hexano/AcOEt (2:1 e 1:1), AcOEt, AcOEt/MeOH (2:1 e 1:1) e MeOH. 

3.3.1.2 Cromatografia de adsorção em camada delgada 

Para as cromatografias em camada delgada (CCD) utilizou-se placas de cromatofolhas 

de alumínio, com gel de sílica 60, 5-40 μm, com indicador de fluorescência na faixa de 254 nm 

(F254), Merck. As revelações das substâncias, nas placas cromatográficas, foram realizadas por 

a) b) 
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exposição em lâmpada de irradiação modelo CN-15LM da Vilber Lourmat com dois comprimentos 

de onda (254 e 366 nm) ou pela imersão nos reagentes (SHERMAN; FRIED, 1991). 

➢ Reagente de Dragendorff utilizado para visualizar a maioria dos compostos orgânicos 

nitrogenados, especialmente alcaloides; geralmente não é necessário aquecimento - Spot 

laranja em fundo alaranjado - prepara-se dissolvendo 170,0 mg de nitrato de bismuto 

(Bi(NO3)3) em 2,0 mL de ácido acético (AcOH) glacial e 8,0 mL de água destilada (solução 

A) e dissolvendo-se 4,0 g de iodeto de potássio (KI) em 10,0 mL de AcOH e 20,0 mL de 

água (Solução B). As duas soluções A e B são misturadas em igual volume e diluída com 

100,0 mL de água. 

➢ Solução de Vanilina de uso geral, requer aquecimento de 100-120 °C - Spots com 

variedades de cores em fundo levemente amarelado - prepara-se dissolvendo 0,5 g da 

vanilina (C8H8O3) em EtOH e ácido perclórico (HClO4) ou dissolvendo 15,0 g de vanilina 

em 250,0 mL de etanol a 0 °C, seguida da adição lentamente de 2,5 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. 

➢ Solução de Ninidrina usada na detecção de aminoácidos e aminas primarias, requer 

aquecimento de 80-100 °C - Spot azul ou purpura em fundo bege - prepara-se dissolvendo 

0,2g de ninidrina em 100,0 mL de EtOH ou dissolvendo 0,3 g de ninidrina em 100 mL de 

n-butanol e em seguida são adicionados 3,0 mL de ácido acético. 

➢ Reagente de Ehrlich detecta compostos orgânicos nitrogenados, especialmente aminas e 

indóis, geralmente não é necessário aquecimento, mas se necessário, aquecer de 60-80 °C, 

prepara-se dissolvendo 10,0 g 4-dimetilaminobenzaldeído (C9H11NO) em 10,0 mL de HCl 

concentrado e 90,0 mL de EtOH.  

3.3.1.3 Cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE) 

As análises por CLAE foram realizadas em aparelho da marca Shimadzu, modelo 

UFLC (Ultra Fast Liquid Chromatograph), equipado com detector UV-vis com arranjo de diodo 

(SPD-M20A) e um sistema de bomba ternário. Os solventes utilizados foram de grau CLAE 

(MeOH ou ACN da Tedia® e H2O-Milli-Q, levemente acidificada com TFA), os quais, foram 

adequadamente filtrados através de membranas de nylon com poros de 0,45 μm (Millipore). As 

amostras foram dissolvidas nas fases móveis empregadas em cada análise ou em mistura com THF 

e posteriormente filtradas em membranas de nylon com poros de 0,45 μm (Whatman).  
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3.3.1.3.1 Métodos de análise por CLAE 

➢ Método I: Coluna analítica C18 (4,6 x 250 mm, 5μm) Phenomenex®, solvente A (H2O/0,01% 

de TFA) e solvente B (ACN/0,01% de TFA), gradiente variando de 5-95% de B em 30 min, 

mais 5 min com 100% de B, volume de injeção de 20,0 μL, detecção na faixa de 210-400 

nm, temperatura do forno a 35 °C e concentração das amostras de 1,0 mg/mL. 

➢ Método II. Coluna analítica C18 (4,6 x 250 mm, 5μm) Phenomenex®, solvente A (H2O) e 

solvente B (ACN), gradiente variando de 70-100% de B em 15 min, com mais 5 min com 

100% de B, com fluxo de 1,0 mL/min, volume de injeção de 20,0 µL, temperatura do forno 

de 35 °C, monitoramento no canal 210-500 nm e concentração das amostras de 1,0 mg/mL. 

➢ Método III. Coluna analítica C18 (4,6 x 250 mm, 5μm) Phenomenex®, sistema isocrático 

usando apenas MeOH, com fluxo de 1,0 mL/min, monitoramento na faixa de 210-400 nm, 

temperatura do forno em 35 °C, volume de injeção de 20,0 µL e concentração das amostras 

de 1,0 mg/mL. 

3.3.1.3.2 Método de isolamento por CLAE  

Utilizou-se coluna semipreparativa C18 (4,6 x 250 mm, 5μm) da Phenomenex® com   

sistema de gradiente ou isocrático com fluxo de 4,72 mL/min, volume de injeção de 200,0 µL, 

mantidos num forno termostático a 35 °C, usando canal de monitoramento DAD na faixa de 210-

500 nm e concentração das amostras ~20,0 mg/mL. 

3.3.1.4 Extração em fase sólida (SPE)  

As extrações em fase sólida SPE foram realizadas em cartuchos de fase reversa (Strata 

C18-E, 20g/60,0 mL, 55 μm, 70 Å) da Phenomenex®. O uso dos cartuchos foi precedido por ativação 

do adsorvente com MeOH grau CLAE da Tedia®, seguida de água Milli-Q, utilizando alíquotas 

equivalentes a três vezes o volume do cartucho (CUTIGNANO et al., 2015).  

3.3.1.5 Extração por solventes ou líquido-líquido 

As extrações líquido-líquido foram realizadas com n-hexano e AcOEt (PA) seguido de 

tratamento com Na2SO4 anidro e secas por destilação do solvente a pressão reduzida em 

temperatura de no máximo 30 °C, posteriormente, o material foi seco sob fluxo de ar comprimido 

para fornecer seus respectivos extratos. 
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3.3.2 Métodos físicos 

3.3.2.1 Ponto de fusão  

Os pontos de fusão das substâncias isoladas foram obtidos em equipamento da Marconi 

com determinação digital com rampa aquecedora R480D. As determinações foram realizadas a 

uma velocidade de aquecimento de 3 °C min e não foram corrigidas.  

3.3.2.2 Rotação óptica 

As rotações ópticas foram medidas num polarímetro digital Perkin-Elmer 341 a uma 

temperatura de 24 ºC, cuba de 1,0 dm/1,0 mL com detecção dos valores de rotação na linha 

espectral do sódio (589 nm). 

3.3.2.3 Espectrometria de massa (EMAR) 

Os espectros de massas de alta resolução foram obtidos em espectrômetro (Shimadzu, 

Japão), modelo CLAE-IT-TOF (íon trap-time-of-flight) equipado com fonte de ionização por 

electropray (IES), sendo os scans adquiridos no modo positivo e negativo. Condições gerais das 

análises: voltagens do capilar 3500V; temperatura e fluxo de gás secante: 150 °C e 150 μL/h, 

usando Argônio como gás de colisão e Nitrogênio como gás de nebulização. As amostras (5μL) 

foram dissolvidas em solventes grau CLAE (ACN ou MeOH da Tedia®) numa concentração de 0,5 

μg/mL. O sistema de CLAE operou com um fluxo de 0,2 mL/min e a separação foi realizada em 

fase reversa numa coluna Shimpack® C18 (150 x 2.0 mm, 5 µm, Shimadzu). A fase móvel utilizada 

foi MeOH/H2O ou ACN/H2O contendo 0,1 % de ácido fórmico. 

3.3.2.4 Espectrometria de massa (CG-EM) 

As análises da composição química dos esteróis foram realizadas em cromatógrafo 

gasoso acoplado a espectrometria de massa (CG-EM Shimadzu, modelo QP5050A), equipado com 

um auto injetor AOC-20i (Shimadzu) e provido de uma coluna capilar de sílica fundida J & W 

Scientific (5% fenil- 95% dimetilpolisiloxano) com 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro 

interno. Hélio foi utilizado como gás de arraste com fluxo de 1,2 mL/min. A temperatura foi 

programada mantendo 50 °C por 1,0 min, seguido de um aumento de 4 °C/min até atingir 200 °C, 

depois a 10 °C até atingir 280 °C mantendo constante esta temperatura por 5 min. A temperatura 

do injetor foi 250 °C enquanto a temperatura do detector (ou interface) foi de 280 °C. Foi injetado 
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um volume de 0,5 µL das amostras dissolvidas em n-hexano/AcOEt 2:1 (solventes grau CLAE da 

Tedia®), com taxa de partição do volume injetado de 1:83 e pressão na coluna de 64,20KPa. Foi 

utilizado espectrômetro de massa com detector de captura iônica operando por impacto eletrônico 

com energia de impacto de 70 eV, velocidade de varredura 1.000, intervalo de varredura de 0,50 

fragmentos/s e fragmentos detectados na faixa de 40 a 500 Da. 

3.3.2.5 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) e carbono 13 

(RMN 13C), uni e bidimensionais, foram obtidos em espectrômetros da Bruker modelo Avance 

DRX-300 ou DPX-500, operando na frequência de 300,13 e 499,60 MHz para 1H, 125,40 e 75,47 

MHz para 13C e 202,2 MHz para 31P. Os espectrômetros são equipados com sonda BBI de 5 mm 

com bobinas de gradiente no eixo z (1H 90º de largura de pulso = 9,20 sec, 13C 90º de largura de 

pulso = 14,25 sec).   

Os espectros 1D foram adquiridos utilizando 65.536 pontos de dados e larguras 

espectrais de 12.019,2, 17.985,6 e 27.340,1 Hz para 1H, 13C e 31P, respectivamente. Foram 

utilizados 32.768 pontos de dados para o processamento com uma função exponencial (LB = 0,3 

para RMN 1H e LB = 1,0 para RMN 13C e 31P). Os espectros 2D utilizaram matrizes de ponto de 

dados de 2.048 x 128 para o COSY. Foi utilizado um atraso de relaxamento de 1,0 s em todas os 

experimentos e uma largura espectral de 5000 Hz em ambas as dimensões e o número de transientes 

coletados para cada incremento t1 foi igual a 64. 

As análises foram realizadas a 298 K utilizando de 0,5 a 10,0 mg de cada composto em 

um volume ~ 0,5 mL por amostra. Os solventes deuterados utilizados na dissolução das amostras 

e obtenção dos espectros foram; clorofórmio (CDCl3), metanol (CD3OD) ou a mistura dos dois na 

proporção de 4:1 (CDCl3/CD3OD). Os deslocamentos químicos (δ) foram expressos em parte por 

milhão (ppm) e referenciados nos espectros de RMN 1H pelo sinal do hidrogênio pertencente a 

fração não-deuterada dos solventes; clorofórmio (δH, 7,27) e metanol (δH, 3,31). Para os espectros 

de RMN 13C pelo pico de carbono-13 do solvente; clorofórmio (δC, 77,23) e metanol (δC, 49,15). 

Para os espectros de RMN 31P pelo sinal de fosforo do ácido fosfórico a 25% H3PO4 (δp, 0,00), 

padrão externo. 

As multiplicidades das absorções foram indicadas segundo a convenção: s (sinpleto), 

sl (sinpleto largo), d (dupleto), dd (duplo dupleto), t (tripleto) e m (multipleto). O padrão de 

hidrogenação dos carbonos foi determinado através da utilização da técnica DEPT 135° e indicados 
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segundo a convenção: C (carbono não-hidrogenado), CH (carbono metínico), CH2 (carbono 

metilênico) e CH3 (carbono metílico). 

3.3.3 Métodos reacionais  

3.3.3.1 Reação de saponificação 

As reações de saponificação foram realizadas com uma solução de KOH 10%, sob refluxo 

por duas horas a 70 °C. O material insaponificável foi extraído com CH2Cl2 (3 x), tratado com 

Na2SO4 e seco por destilação do solvente a pressão reduzida e posteriormente por fluxo de ar 

(BARROS; RIBEIRO; JUNIOR, 2015; SILVA; NACHTIGALL; STRINGHETA, 2009). 

3.3.3.2 Reação de acetilação 

As reações de acetilação foram conduzidas com uma solução de anidrido acético/piridina 

(2:1) por 24 horas, a temperatura ambiente e sob agitação magnética. O material reacional foi 

neutralizado com HCl 1M a pH ~ 7 e extraído com CH2Cl2 (3 x), tratado com Na2SO4 e seco por 

fluxo de ar comprimindo (COSTA et al., 2010; SILVA et al., 2007). 

3.3.3 Ensaios biológicos 

3.3.3.1 Ensaios de citotoxicidade pelo MTT 

Para os ensaios da atividade citotóxica foi utilizada a linhagem tumoral de 

adenocarcinoma de cólon humano (HCT-116). As células foram plaqueadas em placas de 96 poços 

e incubadas por um período de 72 horas com os extratos, frações ou substâncias puras, previamente 

diluídos a uma concentração estoque de 10,0 mg/mL em DMSO e a doxorrubicina foi usado como 

controle positivo. Os testes foram realizados em dose única de 5,0 e 50,0 µg/mL e aquelas amostras 

que apresentaram inibição maior ou igual 75% do crescimento celular foram consideradas 

potencialmente ativas. Os valores da leitura de absorbância foram normalizados para o grupo 

branco com base em 0% e para o grupo de controle negativo como 100%. Para análise de inibição 

do crescimento/proliferação celular, a equação Y = 100 – Y foi aplicada para transformar todos os 

valores. As análises foram realizadas pelo programa GraphPad Prism versão 5.0. 

O ensaio do MTT é uma análise colorimétrica indireta e consiste na conversão do sal 

amarelo 3-(4,5-dimetil-2tiazol)-2,5-difenil brometo de tetrazólio (MTT) em um precipitado de 

coloração roxa (formazan). A conversão do MTT em formazan ocorre apenas em células viáveis e 



71 

 

 

metabolicamente ativas, através da ação da enzima succinil-desidrogenase presente nas 

mitocôndrias. Desta forma, a quantificação indireta da porcentagem de células vivas pode ser 

mensurada usando espectrofotômetro (MOSMANN, 1983). 

3.3.3.2 Ensaios de hemólise 

O ensaio da atividade hemolítica dos extratos metanólicos e frações foram feitos 

conforme descrito por Wilke (2009) com algumas pequenas adaptações. Os ensaios foram 

realizados em múltiplas de 96 poços e as amostras foram diluídas em DMSO 10%. No controle 

positivo, utilizou-se 80,0 L de solução salina e 20,0L de Triton e no controle negativo, utilizou-

se solução de salina e DMSO. As amostras foram diluídas em concentrações variando de 1,9 g/mL 

a 500,0 g/mL, seguida da adição de 100,0 L da suspensão contendo os eritrócitos e após 

incubação de 1, 2 e 4 horas, sob agitação constante a temperatura ambiente as amostras foram 

centrifugadas a 3000 rpm/3 min e os sobrenadantes transferidos para uma outra placa para 

realização da leitura de absorbância no espectrofotômetro a 450 nm. A atividade foi determinada 

em função dos controles e as análises de atividade hemolítica realizada pela equação (Y = 100 – 

Y) aplicada para transformar todos os valores pelo programa GraphPad Prism versão 5.0. 

3.4 Procedimentos experimentais  

Exemplares dos zoantídeos Palythoa caribaeorum (voucher nº 000976) e Palythoa 

variabilis (voucher nº 000975) autenticados pelo Dr. Antônio Carlos Marques estão depositados 

no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MUZUSP-USP) e foram coletados no litoral 

Oeste do estado do Ceará (3°23’ S e 39°54’ O) na praia da Pedra Rachada em Paracuru, conforme 

mostrado na Figura 26 (p. 72), após autorização (N° 48552-1) do SISBIO - Sistema de Autorização 

e Informação em Biodiversidade (http://www.icmbio.gov.br/sisbio) e ICMBio - Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (www.icmbio.gov.br/sisbio). 
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Figura 26 - Fotografias ilustrando os espécimes de Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis 

(a) e local de coleta ao lado do píer da Petrobras no Paracuru-CE (b) 

 
Fonte: Fotografias obtidas pelo próprio autor. 

3.4.1 Preparação dos extratos 

Após a coleta as amostras dos zoantídeos foram codificadas como PCP e PVP e no 

laboratório o material “in natura”, cerca de 6,0 a 8,0 Kg foram limpos e cortados em cubos de 

aproximadamente 1,0 cm de diâmetro com auxílio de tesoura e logo em seguida foram 

individualmente submetidos a extração com MeOH (3 x 400,0 mL) sob sonicação por 15 minutos. 

Transcorrido o processo de extração o material residual foi seco a temperatura ambiente resultando 

em 2,0 kg de PCP e 1,8 kg de PVP. 

As soluções da extração foram filtradas em papel de filtro e reduzidas a um terço do 

volume inicial por destilação a pressão reduzida e posteriormente, submetidas a extrações com os 

solventes n-hexano e AcOEt (3 x 200,0 mL) seguido por tratamento com Na2SO4 anidro. As 

soluções da extração foram secas por destilação a pressão reduzida fornecendo suas respectivas 

frações (Tabela 7). As soluções hidroalcoólicas foram submetidas a destilação do solvente e, 

posteriormente liofilizadas resultando nas frações (PCP-M e PVP-M). Este procedimento foi 

realizado para amostras de ambos os espécimes individualmente, conforme descrito na Tabela 7. 

Ao longo deste processo foram enviadas para atividade citotóxica alíquotas (~2,0 mg) dos extratos 

brutos e de todas as frações oriundas desta metodologia, as quais foram utilizadas no estudo 

bioguiado pelo teste do MTT frente à linhagem HCT-116. 

Tabela 7 - Dados de rendimentos obtidas com as extrações de PCP e PVP 

 PCP PVP 

Frações Sigla Massa (g)     Sigla Massa (g) 

n-hexano PCP-H 3,9 PVP-H 11,2 

AcOEt PCP-A 0,5 PVP-A 0,2 

MeOH/H2O PCP-M 60,0 PVP-M 40,5 

Total: massa (g) / rendimento (%) * 64,4 / 3,2  51,9 / 2,9 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: * Rendimento calculado em relação à massa residual dos espécimes após serem secos.  

a) b) 
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3.4.2 Fracionamento de PCP-H e PVP-H 

As frações PCP-H (2,0 g) e PVP-H (7,0 g) foram respectivamente adsorvidos em 6,0 

e 21,0 g de gel de sílica (230-400 μm) e submetidas à cromatografia em coluna (Φ 3 cm/20,0 g e 

Φ 5 cm/60,0 g), conforme descrito em materiais e métodos (Item 3.3.1.2, p. 65). Utilizou-se 

volumes de 100,0 e 300,0 mL em cada sistema de eluição, correspondentes as frações PCP-H e 

PVP-H. Após monitoramento em CCD as frações obtidas com n-hexano/AcOEt 1:1 e AcOEt foram 

reunidas em C. A combinação das frações obtidas com AcOEt/MeOH 7:3 e AcOEt/MeOH 1:1 

forneceu D. Este procedimento foi realizado com as frações de ambas os espécimes, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 8. Uma alíquota (~1,0 mg) de todas as amostras oriundas 

deste fracionamento foram enviadas para análise da atividade citotóxica.  

Tabela 8 - Dados de rendimentos obtidos com o fracionamento das frações PCP-H e PVP-H 

 PCP-H  PVP-H  

Eluente Fração Massa (mg)   Fração Massa (mg) 

n-hexano PCP-HA 107,8 PVP-HA 177,6 

n-hexano/AcOEt 2:1 PCP-HB 814,1 PVP-HB 4.168,2 

n-hexano/AcOEt 1:1 e AcOEt PCP-HC 203,9 PVP-HC 522,9 

AcOEt/MeOH 7:3 e 1:1 PCP-HD 543,9 PVP-HD 920,9 

MeOH PCP-HE 283,3 PVP-HE 1.065,4 

Total: massa (mg) / rendimento (%) * 1.953,0 / 97,8  6.885,0 / 97,9  

Fonte: o próprio autor. 
Nota: * Rendimento calculado em relação à massa da fração  

 

3.4.2.1 Investigação da fração B a partir da obtenção dos seus insaponificáveis  

Alíquotas de 200,0 mg das frações PCP-HB e PVP-HB foram separadamente 

submetidas a reação de saponificação com uma solução de KOH 10% (10,0 mL), sob refluxo a 70 

°C por duas horas. Transcorrido o período reacional o material insaponificável foi extraído com 

CH2Cl2 (3 x 10,0 mL), tratado com Na2SO4 anidro e seco por destilação do solvente a pressão 

reduzida, seguida de fluxo de ar comprimindo, fornecendo as frações insaponificáveis PCP-HB-I 

(59,5 mg) e PVP-HB-I (61,8 mg). 

 As frações do material insaponificável foram submetidas a tratamento prévio em gel 

de sílica (230-400 mesh) para remoção das graxas, usando 50,0 mL dos eluentes n-hexano e AcOEt 

puros ou em misturas crescentes de polaridade, conforme mostrado na Tabela 9 (p. 74). 
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Tabela 9 - Dados de rendimentos do fracionamento das frações insaponificáveis de PCP-HB-I e PVP-HB-I 

 PCP-HB-I PVP-HB-I 

Eluente (%)  Sigla Massa (mg)  Sigla Massa (mg) 

n-hexano  PCP-HB-IA 16,3 PVP-HB-IA 17,5 

n-hexano/AcOEt 8:2 PCP-HB-IB 40,0 PVP-HB-IB 41,2 

n-hexano/AcOEt 1:1 PCP-HB-IC 2,5 PVP-HB-IC 2,1 

Total: massa (mg) / rendimento (%) * 58,8 / 98,8  60,8 / 98,4  

Fonte: o próprio autor. 
Nota: * Rendimento calculado em relação à massa da fração 

Alíquotas de 5,0 mg das frações PCP-HB-IB e PVP-HB-IB foram submetidas a reação 

de acetilação utilizando 2,0 mL de anidrido acético em 1,0 mL de piridina por 24 horas a 

temperatura ambiente sob agitação. Após o período reacional o material foi neutralizado com HCl 

1M a pH ~ 7,0 e extraído com CH2Cl2 (3x 2,0 mL), tratado com Na2SO4 e seco por fluxo de ar 

comprimindo fornecendo PCP-HB-IB-Ac (3,7 mg) e PVP-HB-IB-Ac (3,8 mg). 

Uma alíquota de 1,0 mg das frações PCP-HB-IB e PVP-HB-IB, bem como de suas 

respectivas frações acetiladas foram solubilizadas em uma mistura de n-hexano/AcOEt 1:1 (1,0 

mL) e submetidas a análise por CG-EM cujas os cromatogramas de íons totais referentes a análise 

do perfil esteroidal é mostrado na Figura 27. 

 Figura 27 - Cromatograma de íons totais das frações a) PCP-HB-IB e b) PVP-HB-IB 

 
Fonte: o próprio autor. 

3.4.2.2 Investigação da fração C  

As frações PCP-HC e PVP-HC, mostraram-se citotóxicas de acordo com o teste do 

MTT em HCT-116. Estas frações foram analisadas por CLAE utilizando o método II (Item 

3.3.1.3.1, p. 67), revelando que ambas as frações possuem compostos similares, Figura 28 (p. 75). 
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Figura 28 - Cromatograma referente a análise do perfil das frações PCP-HC (a) e PVP-HC (b)  

 
Fonte: o próprio autor. 

Uma alíquota de 100,0 mg da fração PCP-HC foi analisada por CLAE, utilizando 

coluna C18 semipreparativa, sistema isocrático H2O/ACN 90%, fluxo de 4,7 mL/min, volume de 

injeção de 100,0 µL, monitoramento DAD em 470 nm, gerando o composto P1 (15,0 mg, tR 6,00 

min), conforme mostrado na Figura 29. 

Figura 29 - Cromatograma referente ao isolamento de P1 a partir da fração PCP-HC 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

3.4.2.3 Investigação da fração E 

As frações PCP-HE e PVP-HE foram inicialmente monitoradas por CLAE utilizando 

o método III (Item 3.3.1.3.1, p. 67). Os resultados mostraram que ambas as frações possuem 

compostos semelhantes, conforme apresentado na Figura 30, a seguir (p. 76). 

a) 

b) 
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Figura 30 - Cromatograma referente a análise do perfil das frações PCP-HE (a) e PVP-HE (b)  

 
Fonte: o próprio autor. 

 A fração PCP-HE (180,0 mg), inicialmente foi solubilizada em uma mistura de 

MeOH/THF 4:1 na concentração de 20,0 mg/mL. Este material foi submetido a isolamento por 

CLAE, utilizando coluna C18 semipreparativa, sistema isocrático com 100% de MeOH, fluxo de 

4,72 mL/min, volume de injeção de 200,0 µL, monitoramento DAD na faixa de 210-400 nm. A 

partir deste procedimento foram isoladas as substâncias P2 (70,1 mg; tR 8,08 min) e P3 (30,8 mg; 

tR 8,98 min), cujo cromatograma referente ao isolamento é mostrado na Figura 31.  

Figura 31 - Cromatograma referente ao isolamento de P2 e P3 a partir da fração PCP-HE  

 
Fonte: o próprio autor. 

3.4.3 Fracionamento de PCP-A e PVP-A 

As frações PCP-A e PVP-A foram analisadas inicialmente por CLAE utilizando o 

método I (Item 3.3.1.3.1, p. 67). Conforme pode ser observado, ambas as frações se mostraram 

semelhantes, Figura 32, a seguir (p. 77). 

a) 

b) 
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Figura 32 - Cromatograma referente a análise do perfil das frações PCP-A (a) e PVP-A (b) 

 
Fonte: o próprio autor. 

As frações PVP-A (180,8 mg) e PCP-A (471,8 mg) foram submetidas a extração em 

SPE (Item 3.3.1.4, p. 67), usando volumes de 50,0 e 100,0 mL dos sistemas de eluição. Conforme 

mostrado na Tabela 10, a seguir. 

Tabela 10 - Dados de rendimentos da extração em SPE das frações PCP-A e PVA-A 

 PCP-A  PVP-A  

Eluente (%)  Sigla Massa (mg)   Sigla Massa (mg) 

H2O/MeOH 8:2 PCP-AA 68,4  PVP-AA 50,2 

H2O/MeOH 6:4 PCP-AB 22,0 PVP-AB 18,0 

H2O/MeOH 4:6 PCP-AC 14,0 PVP-AC 12,0 

H2O/MeOH 2:8 PCP-AD 70,0  PVP-AD 36,3 

MeOH 10:0 PCP-AE 296,1 PVP-AE 63,5 

Total: massa (mg) / rendimento (%)* 470,5 / 99,7  180,0 / 99,7 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: * Rendimento calculado em relação à massa da fração 

 Os compostos P4-P11 foram isolados de ambas as espécies através do uso de CLAE 

empregando coluna semipreparativa C18, sistema de gradiente [solvente A (H2O) / solvente B 

(ACN) variando de 20-50% em 20 mim], volume de injeção de 200,0 μL e concentração da amostra 

de 10,0 mg/mL. A detecção dos compostos foi observada na faixa de 210-400 nm e 245 nm. 

Coletou-se os picos: P4 (tR 4,53 min; 2,3 mg); P5 (tR 6,45 min; 0,5 mg); P6 (tR 7,50 min; 1,3 mg); 

P7 (tR 10,13 min; 0,3 mg); P8 (tR 11,73 min; 1,6 mg); P9 (tR 12,43 min; 0,2 mg) e P10 (tR 13,31 

min; 0,4 mg), a partir da fração PCP-AB, conforme exibido na Figura 33a (p. 78). 

a) 

b) 
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 A partir da fração PCP-AC (Figura 33b), foram coletados os picos: P5 (tR 6,47 min; 

0,2 mg); P6 (tR 7,52 min; 0,3 mg); P7 (tR 10,15 min; 0,2 mg); P8 (tR 11,75 min; 1,0 mg); P9 (tR 

12,45 min; 0,2 mg); P10 (tR 13,35 min; 1,0 mg) e P11 (tR 14,05 min; 0,2 mg). 

Figura 33 - Cromatograma referente ao isolamento de P4-P11 obtidos das frações PCP-AB (a) e PCP-AC (b)  

 
Fonte: o próprio autor. 

Com o objetivo de obter massa para realizar as análises de RMN foi coletado da fração: 

PVP-AB (Figura 34a), os picos P4 (tR 4,58 min; 3,5 mg); P5 (tR 6,50 min; 2,3 mg); P6 (tR 7,50 

min; 4,6 mg); P7 (tR 10,03 min; 0,5 mg); P8 (tR 11,73 min; 0,4 mg) e P10 (tR 13,25 min; 0,5 mg), 

enquanto da fração PVP-AC (Figura 34b), foram coletados os picos P7 (tR 10,05 min; 0,2 mg); P8 

(tR 11,35 min; 0,5 mg); P9 (tR 12,46 min; 1,5 mg) e P11 (tR 14,15 min; 0,2 mg). 

Figura 34 - Cromatograma referente ao isolamento de P4-P11 obtidos das frações PVP-AB (a) e PVP-AC (b)  

 
Fonte: o próprio autor. 

A seguir (p. 79) é mostrado um fluxograma sumarizado o estudo de investigação 

química bioguiado com os extratos de Palythoa caribaeorum e P. variabilis. 

a) 

b) 

a) 

b) 
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Fluxograma 1 - Metodologia do estudo químico bioguiado com Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis 

 
Fonte: o próprio autor. 

  

Extração (3 x MeOH) com 400 mL  

Sonicação 15 min / Rotaevaporador 

Partição (3 x 500 mL) com n-hexano e AcOEt 

 

PCP-A / PVP-A  PCP-M / PVP-M PCP-H / PVP-H 

PCP / PVP 

Reação de acetilação 

CG-EM 

CC 

CLAE Reação de saponificação 
CLAE 

SPE C18 (H2O/MeOH) 

HB  
 

HC HD  
 

HE  HA  
 

P2 e P3 P1 

P12-P19 

HB-IB HB-IC HB-IA 

CC 

CLAE CLAE 

P4-P10 P5-P11 

AB (6:4) AC (4:6) AD (2:8) 
  

AE (0:10)  AA (8:2) 

Muito 

ativa 

Moderada  
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3.5 Resultados e discussão 

3.5.1 Estudo químico bioguiado pelo ensaio do MTT 

O estudo de investigação química de PCP (Palythoa caribaeorum) e PVP (Palythoa 

variabilis) ambos coletados no Paracuru foi realizado pelo fracionamento bioguiado através da 

análise qualitativa do teste de citotoxicidade em HCT-116 por 72 h, utilizada dose única de 5,0 e 

50,0 µg/mL. Aquelas amostras que apresentaram inibição de crescimento celular maior ou igual a 

75% foram consideradas como potencialmente ativas.  

Inicialmente os extratos e as frações obtidas (Item 3.4.1, p. 72) dos fracionamentos 

preliminares foram avaliados. Os extratos brutos de ambos os espécimes apresentaram inibição de 

proliferação em cerca de 100% nas duas concentrações testadas, mostrando um alto potencial de 

toxicidade. As frações provenientes da extração líquido-líquido também apresentaram toxicidade, 

sendo as frações hexânicas e metanólicas consideradas as mais promissoras, enquanto, a fração 

oriunda da extração com AcOEt foi considerada moderada, conforme mostrados na Figura 35. No 

geral, os resultados foram similares para ambas as espécies, no entanto, as frações de PVP foram 

consideradas mais ativas que as de PCP, conforme demostrado por Lima (2004).  

Figura 35 - Resultado dos testes de citotoxicidade dos extratos e frações de Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis 

 
Fonte: O próprio autor com material cedido pela equipe do LaBBMar. 

Legenda das siglas: PC = Palythoa caribaeorum; PV = Palythoa variabilis; P = Paracuru; H = n-hexano; 

A = Acetato; M = Metanol  

  A fração hexânica foi escolhida para ser trabalhada em relação a metanólica, em 

função baixa polaridade e dos estudos precedentes com os α-aminoácidos lipídicos (49a/b) 

mostrados no Item 2.3.3, p. 42 (WILKE et al., 2010). A alta polaridade e hipótese de que a 

toxicidade da fração metanólica de P. caribaeorum estar associada a presença da palitoxina (34) 

Item 2.3.2, p. 39 (GLEIBS; MEBS, 1999; GLEIBS; MEBS; WERDING, 1995; BERESS, et al., 

1983), fez com que não trabalhássemos com está fração, muito embora, posteriormente, testes 
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hemolíticos realizados em intervalo de 1, 2 e 4 horas com os extratos e frações de ambos os 

espécimes não confirmam tal hipótese, os resultados observados foram >500 g/mL. 

 Após cromatografia em gel de sílica das frações PCP-H e PVP-H (Item 3.4.2, p. 73) 

foram obtidos cinco grupos A-E e de acordo os resultados dos testes de citotoxicidade as subfrações 

C e D foram as mais promissoras, conforme apresentado na Figura 36.  

Figura 36 - Resultados dos testes citotoxicidade das subfrações A-E oriundas da fração hexânica 

 
Fonte: O próprio autor com material cedido pela equipe do LaBBMar. 

Legenda das siglas: PC = Palythoa caribaeorum; PV = Palythoa variabilis; P = Paracuru; H = n-hexano;  

A-E = subfrações 

 As subfrações PCP-HC e PVP-HC foram analisadas por CLAE (Item 3.4.2.2, p. 74), 

as quais mostraram um pico em 10,0 min com UV-vis em 460 nm, o qual foi isolado por CLAE 

semipreparativo da fração PCP-HC fornecendo o composto P1. Após os testes de citotoxicidade a 

substância isolada apresentou inibição de ~100% de proliferação celular frente a linhagem HCT-

116 nas duas concentrações testadas (50,0 e 5,0 g/mL), conforme mostrado na Figura 37.  

Figura 37 - Resultados do teste citotoxicidade com o composto P1 

 
Fonte: O próprio autor com material cedido pela equipe do LaBBMar. 

Após completa caracterização estrutural, o composto P1 foi definido como sendo o 

carotenoide peridinina, o qual já era descrito na literatura por apresentar citotoxicidade frente às 

linhagens de câncer de colon e coloretal humano (ISHIKAWA et al., 2016; YOSHIDA et al., 

2007), ratificando nossos resultados. Em relação as frações PCP-HD e PVP-HD, embora ativas, 

não foram isolados nenhum composto destas, mas, a medida em que formos fracionando a atividade 

citotóxica foi se perdendo, este fato, pode ser justificado pelo sinergismo entre as moléculas.  
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3.5.2 Determinação estrutural de P1 a P11 

 As caracterizações dos metabólitos secundários isolados de Palythoa caribaeorum 

(PCP) e Palythoa variabilis (PVP) foram realizados através de técnicas espectrométricas (EMAR) 

e espectroscópicas (UV-vis e RMN), principalmente RMN 1H e experimento de correlação 

homonuclear 1H, 1H COSY. Por comparação com dados de RMN 1H e 13C já registrados na 

literatura, bem como seus dados físicos de rotação específica ([𝛼]20
D

) e ponto de fusão (PF). A seguir 

serão apresentadas as caracterizações estruturais dos metabólitos (P1-P11).  

3.5.2.1 Caracterização estrutural de P1 

O composto P1, presente nas frações PCP-HC e PVP-HC, apresentou-se como um 

sólido amorfo roxo (15,0 mg) com faixa de fusão entre 130-133 °C, sendo obtido por CLAE (tR 

6,00 min) da fração PCP-HC (Item 3.4.2.2, p. 77). Este composto apresentou no seu espectro UV-

vis (DAD) λmax 462 nm e rotação óptica [𝛼]20
D

 - 5,4° (CHCl3 c 0,05), o qual também apresentou 

atividade citotóxica frente a linhagem HCT-116 (Item 3.5.1, p. 80).  

No espectro RMN 1H (300 MHz, CDCl3, Figura 39-41, p. 85-86), foram observados 

sinais para onze hidrogênios na faixa de δH 6,05 a 7,16 compatíveis com sinais de hidrogênios 

ligados a carbonos sp2, provavelmente, fazendo parte de um sistema altamente conjugado; nove 

sinpletos na faixa de δH 2,22 a 0,97 referentes a hidrogênios metílicos, sendo os sinais em δH 2,22 

e 2,04 correspondentes a metilas de grupo acetil ou ligadas a carbonos sp2. Foram observados ainda 

dois multipletos, um em δH 3,90 correspondente a hidrogênio oximetínico e outro em δH 5,37, 

atribuído a um hidrogênio olefínico ou carbinólico localizado próximo a um grupo acetil. 

No espectro de RMN 13C-BB (75 MHz, CDCl3, Figura 42-44, p. 86-87), observou-se 

39 linhas espectrais e por comparação com o espectro de RMN 13C-DEPT 135° (75 MHz, CDCl3, 

Figura 45, p. 87), permitiu determinar o padrão de hidrogenação de cada carbono, sendo: nove 

carbonos metílicos, quatro metilênicos, dois oximetínicos em δC 64,3 e 68,2, onze carbonos sp2 

mono-hidrogenados e treze carbonos não hidrogenados. Um grupo acetil foi definido pela presença 

dos sinais em δC 170,7 (C-1”) e 21,6 (C-2”). A presença de um grupo aleno foi indicada pelos sinais 

em δC 202,9 (C-7’); 117,8 (C-6’) e 103,5 (C-8’), enquanto, o sinal de carbono em δC 168,9 (C-19) 

indicou a presença de uma carbonila de éster conjugado ou uma γ-lactona.  

 No espectro de massas de alta resolução (Figura 38, p. 83), observou-se o íon referente 

à molécula protonada [M+H]+ com m/z 631,3626 (cal. m/z 631,3629, erro -0,4 ppm), a partir do 
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qual foi possível inferir a fórmula molecular C39H50O7 (IDH = 15). Estes dados foram compatíveis 

com um norcarotenoide ou apocarotenoide – carotenoide com menos de 40 átomos de carbono – o 

que foi corroborado pelo λmax observado em 460 nm e pelos dados de RMN 1H e 13C já 

mencionados. Ainda com base no espectro de massas foram observados os íons correspondentes a 

perda de uma molécula de água [M+H-H2O]+ m/z 613,3456, relativo à desidratação do tipo 1,2 e 

[M+H-60-H2O]+ com m/z 553,3311, referente a eliminação de ácido acético. 

Os dados de RMN 1H e 13C de P1 foram comparados aos descritos por Minh e 

colaboradores (2010) para o carotenoide peridinina, os quais mostraram ser idênticos (Tabela 11, 

p. 84). Peridinina, PF 128-132 °C (MINH et al., 2010) e [𝛼]20
D

 - 2,9° c 0,0034 em MeOH 

(MARTINS; EPIFANIO, 2010), portanto, o composto P1, trata-se do mesmo composto, o qual 

havia foi identificado em Palythoa sp., coletado na Coreia por Kim et al. (2013) e recentemente 

isolado de P. mutuki oriundo da costa nordeste de Taiwan, mostrando atividade inibitória potente 

contra o vírus tipo II da dengue (LEE et al., 2016).  

Os carotenoides são compostos biossintetizados por plantas e micro-organismos (algas 

unicelulares), mas não podem ser sintetizados por animais (YOSHIDA et al., 2007). Deste modo, 

o carotenoide obtido é um indicativo da presença de zooxantelas simbiontes nos espécimes 

estudados. Além disto, este carotenoide é exclusivo em dinoflagelados, encontrado em mais de 

75% das espécies investigadas e um importante marcador taxonômico para a determinação de 

simbiontes em corais (MARTINS; EPIFANIO, 2010). A peridinina é usada pelos simbiontes na 

captação da luz associado à clorofila e foi muito estudada na espécie Amphidinium carterae 

(BENSTEIN et al., 2014; HOFMANN et al., 1996). 

Figura 38 - Espectro EMAR-IES (+) de P1 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Tabela 11 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H e 13C de P1 com os da peridinina 

 P1 a  Peridinina b  

  δC δH multip. (J em Hz)    δC δH multip. (J em Hz)   

1 35,5 - 35,3 - 

2/ 47,3 1,64 m / 1,26 m 47,0 1,63 m / 1,26 m 

3 64,3 3,91 m 64,0 3,90 m 

4 41,1 1,61 m / 2,39 dd (14,0; 5,2) 40,9 1,62 m / 2,39 dd (14,5; 5,0) 

5 67,9 - 67,5 - 

6 70,7 - 70,5 - 

7 133,8 7,15 d (15,6) 133,6 7,16 d (15,5) 

8 121,9 6,37 d (15,6) 121,8 6,37 d (15,5) 

9 124,9 - 124,7 - 

10 136,5 7,02 s 136,3 7,02 s 

11 146,9 - 146,8 - 

12 119,4 5,73 s 119,2 5,59 s 

13 134,1 - 133,9 - 

14 138,1 6,45 d (10,8) 138,0 6,45 d (10,8) 

15 137,4 6,51 dd (14,3; 10,8) 137,2 6,51 dd (14,3; 10,8) 

16 29,7 1,20 s 29,5 1,21 s 

17 25,1 0,97 s 24,9 0,97 s 

18 20,1 1,20 s 19,9 1,20 s 

19 168,9 - 168,7 - 

20 15,6 2,22 s 15,4 2,22 s 

1’ 35,8 - 35,8 - 

2’ 45,6 1,46 m / 1,97 m 45,4 1,40 m / 1,99 d (12,8) 

3’ 68,2 5,37 m 68,1 5,37 m 

4’ 45,4 1,52 t (12,4) / 2,28 m 45,3 1,50 t (12,0) / 2,27 m 

5’ 72,8 - 72,5 - 

6’ 117,8 - 117,6 - 

7’ 202,9 - 202,7 - 

8’ 103,5 6,05 s 103,3 6,05 s 

9’ 134,1 - 133,9 - 

10’ 128,3 6,10 d (11,4) 128,1 6,10 d (11,5) 

11’ 131,7 6,61 dd (14,5; 11,4) 131,5 6,61 dd (14,3; 11,5) 

14’ 133,1 6,35 dd (14,5; 11,4)  132,9 6,35 dd (14,3; 11,5)  

15’ 129,1 6,31 dd (14,3; 11,5) 128,9 6,31 dd (14,3; 11,5) 

16’ 32,2 1,07 s 32,0 1,07 s 

17’ 29,3 1,38 s 29,1 1,38 s 

18’ 31,4 1,35 s 31,2 1,35 s 

19’ 14,2 1,80 s 13,0 1,80 s 

1” 170,7 - 170,5 - 

2” 21,6 2,04 s 21,4 2,04 s 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: a Dados de RMN 1H e 13C (300 e 75 MHz, CDCl3).  
b Dados de RMN 1H e 13C (400 e 100 MHz, CDCl3) obtidos por MINH et al. (2010). 
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Figura 39 - Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) de P1 

 
Fonte: o próprio autor. 

Figura 40 - Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) de P1, com expansão da faixa 5,1-7,5 ppm 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 41 - Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) de P1, com expansão da faixa 0,8-2,5 ppm 

 
Fonte: o próprio autor. 

 
Figura 42 - Espectro de RMN 13C-BB (75 MHz, CDCl3) de P1 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 43 - Espectro de RMN 13C-BB (75 MHz, CDCl3) de P1 com expansão na faixa de 100-150 ppm 

 
Fonte: o próprio autor. 

Figura 44 - Espectro de RMN 13C-BB (75 MHz, CDCl3) de P1 com expansão na faixa de 10-75 ppm 

 
Fonte: o próprio autor. 

Figura 45 - Espectro de RMN 13C-DEPT 135° (75 MHz, CDCl3) de P1 

 
Fonte: o próprio autor. 



88 

 

 

3.5.2.2 Caracterização estrutural de P2  

O composto P2 (70,1 mg) obtido como um sólido branco amorfo com faixa de fusão 

150-153 °C e rotação óptica [𝛼]20
D

 + 15,3° (CHCl3/CH3OH 1:1 c 0,1) foi isolado por CLAE (tR 8,08 

min) da fração PCP-HE (Item 3.4.2.3, p. 75) apresentando UV (DAD) λmax 205 nm e m/z 655,5182 

[M-H]- (cal. 655,5184, erro -0,3 ppm). Este composto também estava presente na fração PVP-HE 

(Item 3.4.2.3, p. 75).  

O espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P2 (Figura 50, p. 91) 

apresentou sinais de hidrogênios ligados a carbonos oxigenados ou nitrogenados em δH 4,05 (m; 

H-1a), 3,84 (m; H-1b e H-2) e 3,96 (t, J = 7,4 Hz; H-3), sinais de hidrogênios olefínicos em δH 5,35 

(dd, J = 15,0; 7,1 Hz; H-4) e 5,62 (dd, J = 15,0; 7,6 Hz; H-5), bem como um sinal em δH 1,16 (sl) 

referente a CH2 de cadeia lipídica e um tripleto característico de metila terminal em δH 0,78 (J = 

6,6 Hz; 3H-16 e 3H-18’) mostrando indicativo de ceramida. Observou-se ainda dois hidrogênios 

olefínicos em δH 5,33 (dd, J = 15,2; 5,7 Hz; H-8) e 5,30 (dd, J = 15,2; 5,0 Hz; H-9), os quais 

suportam uma dupla ligação trans com base nos valores de constante de acoplamento. 

No espectro de RMN 13C-BB (75 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P2 (Figura 51, p. 91) 

foi observado um sinal de carbonila de amida em δC 174,4 (C-1), sinais de duas duplas ligações em 

δC 133,8 (C-), 131,1(C-1), 129,4 (C-1) e 129,12 (C-1), sinais de carbonos alílicos em δC 32,4 (C-

7) e 33,2 (C-10) característicos de configuração trans com base no efeito γ. Segundo Fusetani e 

colaboradores (1989) esses carbonos são típicos de olefina trans (32-33 ppm) e não de olefina cis 

(27-28 ppm). Observou-se sinais relativos a carbonos oxigenados em δC 71,1 (C-1) e 63,4 (C-1) e 

nitrogenados em δC 53,9 (C-1) e 45,3 (C-1), um sinal de metila terminal em δC 14,3 (C-1) e uma 

série de sinais sobreposto em δC 29,5-29,1 compatíveis com cadeia alifática, permitindo deste modo 

afirmar que este composto se trata de uma ceramida.   

A comparação dos dados de RMN 1H e 13C de P2 com os descritos para a 

palisulfonoceramida A (PF 153 °C e [𝛼]20
D

 + 10,2° c 0,053 em CHCl3/CH3OH 4:1) por Almeida et 

al. (2012) mostraram que se tratava do mesmo composto (Tabela 12, p. 90). 

Entretanto, Meneses e Navarrot (1992) realizando um estudo do perfil fosfolipídico de 

algumas espécies de anêmonas do mar, entre estas, P. caribaea (sinonímia de P. caribaeorum) 

identificaram através de RMN 31P uma ceramida denominada de N-metil-aminoetilfosfonato 

(CMAEP, δP 20,4) cujo núcleo típico é mostrado na Figura 46 (p. 89). 
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Figura 46 - Representação estrutural do núcleo típico de ceramida N-metil-aminoetilfosfonato 

 
Fonte: o próprio autor. 

A título de curiosidade e a fim de sanar qualquer dúvida a respeito da estrutura de P2 

realizamos o experimento de RMN 31P (202 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1, Figura 49, p. 90) com este 

composto. Foi uma surpresa obter um sinal em δP 20,6 ppm (Figura 48), mas, este nos permitiu 

concluir que a palisulfonoceramida A, previamente publicada por Almeida e colaboradores (2012) 

é, na verdade, uma ceramida do tipo N-metil-aminoetilfosfonato  (Figura 47). 

Figura 47 - Representação estrutural da ceramida N-metil-aminoetilfosfonato (P2) e palisulfonoceramida A 

 
Fonte: o próprio autor. 

 Deste modo, estamos propondo a correção da estrutura da palisulfonoceramida A para 

ceramida N-metil-aminoetilfosfonato A (Figura 47). Uma pesquisa no Scifrider com a estrutura 

de P2 não mostrou referência, no entanto, foi encontrado uma ceramida aminoetilfosfonato (CAEP) 

similar a P2, distinguindo-se apenas pelo grupo N-metil (CHINTALAPATI et al., 2009; SOUSA 

et al., 2007). Este composto está sendo descrito pela primeira vez a partir de uma espécie de 

Palythoa, entretanto, este tipo de composto se trata de esfingofosfonolipídeo, naturalmente 

distribuído em invertebrados marinhos, como: bivalves, caramujos, moluscos, mariscos, 

gastrópodes e anêmonas, os quais, também podem ser obtidos a partir de zooxantelas associadas 

(CHINTALAPATI et al., 2009; SOUSA et al., 2007). 

Figura 48 - Espectro EMAR-IES (-) de P2 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Tabela 12 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H e 13C de P2 com os da palisulfonoceramida A 

 P2 a Palisulfonoceramida A b 

  δC δH multip. (J em Hz)   δC δH multip. (J em Hz)  

1a/b 63,9 4,05 m / 3,84 m 64,0 4,09 m / 3,91 m 

2 54,0 3,84 m 54,0 3,91 m 

3 71,4 3,96 t (7,4) 71,4 4,02 t (7,1) 

4 129,4 5,35 dd (15,0; 7,1) 129,4 5,43 dd (15,3; 7,1) 

5 133,8 5,62 dt (15,0; 7,6) 133,8 5,68 dt (15,3; 7,1) 

6/7 32,7/32,4 1,96 m 32,6/32,4 2,01 m 

8 131,1 5,33 dd, (15,2; 5,7) 131,1 5,36 dd, (15,9; 5,7) 

9 129,2 5,30 dd, (15,2; 5,0) 129,2 5,34 dd, (15,9; 5,0) 

10 32,7 1,87 m 32,7 1,91 q (6,5) 

11-16 29,8-29,4 1,16 sl 29,8-29,2 1,21 m 

17/15’ 22,8 1,16 sl 22,7 1,26 m 

18-16’ 14,1 0,78 t (6,6) 14,1 0,84 t (6,9) 

1’ 174,4 - 174,3 - 

2’ 36,7 2,08 t (7,6) 36,6 2,13 t (7,7) 

3’ 26,0 1,48 m 26,0 1,53 m 

4’-14’ 29,8-29,4 1,16 sl 29,8-29,2 1,21 m 

1” 32,0 1,96 m  32,0 2,01 m  

2” 45,1 3,06 m 45,1 3,10 m 

3” 33,1 2,59 s 33,1 2,64 s 

2-NH - 7,31 d (8,5) - 7,23 d (8,4) 

2”-NH - ~ 8,71 sl - 8,96 sl 

Fonte: o próprio autor. 

Nota: a Dados de RMN 1H e 13C (300 e 75 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1). 
b Dados de RMN 1H e 13C (500 e 125 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1), obtidos por Almeida, et al. (2012).   

 

Figura 49 - Espectro de RMN 31P (202 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P2 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 50 - Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P2 

 
Fonte: o próprio autor. 

 
Figura 51 - Espectro de RMN 13C (75 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P2 

 
Fonte: o próprio autor. 
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3.5.2.3 Caracterização estrutural de P3 

O composto P3 (30,8 mg) foi isolado por CLAE (tR 8,98 mim) da fração PCP-HE 

apresentando UV (DAD) λmax 205 nm sendo obtido como um sólido amorfo branco com faixa de 

fusão 147-150 °C, rotação óptica [𝛼]20
D

 + 9,4° (CHCl3/CH3OH 1:1 c 0,1) e m/z 657,5346 [M-H]- 

(cal. 657,5341, erro 0,7 ppm) Figura 52. Este composto também estava presente na fração PVP-

HE (Item 3.4.2.3, p. 75).  

O espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P3 (Figura 54, p. 94) 

apresentou sinais de hidrogênios ligados a carbonos oxigenados e nitrogenados em δH 4,04 (m; H-

1a), 3,86 (m; H-1b e H-2) e 3,97 (t, J = 7,4 Hz; H-3), sinais de hidrogênios olefínicos em δH 5,36 

(dd, J = 15,0; 7,1 Hz; H-4) e 5,64 (dd, J = 15,0; 7,6 Hz; H-5), bem como um sinal em δH 1,18 (sl) 

referente a CH2 de cadeia alifática e um tripleto característico de metila terminal em δH 0,81 (J = 

6,6 Hz; H-18/H-16’) mostrando também ser uma ceramida. 

O espectro de RMN 13C (75 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P3 (Figura 55, p. 94) 

apresentou sinais de carbonos compatíveis com núcleo de ceramida em δC 174,4 (C-1’), 134,3 (C-

5), 128,9 (C-4), 71,1 (C-3), 63,4 (C-1), 53,9 (C-2), sinal da metila terminal em δC 14,3 (C-16 e C-

18’) e sinais sobreposto em δC 29,5-29,1 compatíveis com cadeia alifática.   

A comparação dos dados de RMN 1H e 13C de P3 (Tabela 13, p. 93) com os descritos 

para a palisulfonoceramida B (PF 147-148 °C e [𝛼]20
D

 + 6,7° c 0,51 em CHCl3/CH3OH 4:1) obtida 

por Almeida et al. (2012) mostraram que se tratava do mesmo composto. De modo análogo a P2, 

o composto P3 apresentou no espectro de RMN 31P (202 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1, Figura 53, p. 

93) um sinal em δP 20,6 ppm indicando que também é do tipo N-metil-aminoetilfosfonato. Deste 

modo, propormos a correção da estrutura da palisulfonoceramida B para ceramida N-metil-

aminoetilfosfonato B (CHINTALAPATI et al., 2009; MATSUBARA; MORITA; HAYASHI, 

1990), o qual está sendo relatada pela primeira vez a partir das espécies em estudo. 

Figura 52 - Espectro EMAR-IES (-) de P3 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Tabela 13 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H e 13C de P3 com os da palisulfonoceramida B 

 P3 a Palisulfonoceramida B b 

  δC δH multip. (J em Hz)   δC δH multip. (J em Hz)  

a/b 63,5 4,04 m / 3,86 m 63,4 3,97 m / 3,74 m 

2 53,9 3,86 m 53,9 3,74 m 

3 71,1 3,97 m 71,1 3,88 t (7,2) 

4 128,9 5,36 dd (15,0; 7,1) 128,9 5,26 dd (15,4; 7,1) 

5 134,3 5,64 dt (15,0; 7,6) 134,3 5,54 dt (14,2; 6,7) 

6 32,3 1,93 m 32,3 1,83 dd, (14,2; 7,0) 

7 31,8 1,18 m 31,8 1,08 m 

8-17 29,6-29,2 1,18 m 29,5-29,1 1,08 m 

17/15’ 22,5 1,18 m 22,5 1,08 m 

18/16’ 13,8 0,81 t (5,6) 13,8 0,70 t (6,6) 

1’ 174,4 - 174,4 - 

2’ 36,4 2,10 t (7,3) 36,4 2,01 t (7,4) 

3’ 25,8 1,49 m 25,8 1,41 m 

4’-14’ 29,6-29,2 1,18 m 29,5-29,1 1,08 m 

1” 32,3 1,93 m  32,3 1,73 m  

2” 45,3 3,08 m 45,3 2,96 m 

3” 32,7 2,61 s 32,7 2,51 s 

2-NH - 7,35 d (8,7) - 7,32 d (8,4) 

2”-NH - 8,71 sl - 8,72 sl 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: a Dados de RMN 1H e 13C (300 e 75 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1). 
b Dados de RMN 1H e 13C (500 e 125 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1), obtidos por Almeida, et al. (2012).   

 

Figura 53 - Espectro de RMN 31P (202 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P3 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 54 - Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P3 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Figura 55 - Espectro de RMN 13C (75 MHz, CDCl3/CD3OD 4:1) de P3 

Fonte: o próprio autor. 
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3.5.2.4 Caracterização estrutural de P4 

O composto P4 foi obtido por CLAE (Item 3.4.3, p. 76) com uma resina amarelada a 

partir das frações PCP-AB (2,3 mg) e PVP-AB (3,5 mg). Apresentou nos seus dados de RMN 1H 

(500 MHz, CD3OD; Figura 56) sinais de hidrogênios aromáticos em δH 7,56 (d, J = 8,0 Hz), 7,36 

(d, J = 8,0 Hz), 7,12 (t, J = 7,7 Hz) e 7,04 (t, J = 7,7 Hz), compatíveis com um anel aromático orto 

substituído; um simpleto em δH 7,15 (s), sugerindo um composto indólico, além de dois tripletos 

para hidrogênios metilênicos adjacentes em δH 3,19 (t, J = 7,3 Hz) e 3,09 (t, J = 7,3 Hz). A 

comparação dos dados de RMN 1H com os obtidos por Mourshid et al. (2016) mostrados na Tabela 

14, permitiu concluir que o composto P4, tratar-se da triptamina, derivada da descarboxilação do 

triptofano é encontrada em plantas, animais e fungos e esta sendo descrita nas espécies em estudo.  

Tabela 14 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H de P4 com os da triptamina 

 P4 a Triptamina b 

  δH multip. (J em Hz)   δH multip. (J em Hz)  

2 7,15 s 7,08 d (5,4) 

4 7,36 d (8,0) 7,30 d (8,4) 

5 7,12 t (8,0) 7,05 t (7,2) 

6 7,04 t (8,0) 6,97 t (7,2) 

7 7,56 d (8,0) 7,54 d (7,8) 

8 3,09 t (7,3) 2,95 t (6,6) 

9 3,19 t (7,3) 3,51 t (6,6) 

Fonte: o próprio autor.  

Nota: a Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD). 
b Dados de RMN 1H (600 MHz, CD3OD) obtidos por Mourshid et al. (2016). 

 

Figura 56 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P4 

  
Fonte: o próprio autor.  
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3.5.2.5 Caracterização estrutural de P5 

O composto P5 foi purificado por CLAE (Item 3.4.3, p. 76) como uma resina 

amarelada a partir das frações PCP-AB (0,5 mg), PCP-AC (0,2 mg) e PVP-AB (2,3 mg). Nos seus 

espectros de RMN 1H (500 MHz, CD3OD; Figura 57) foram observados sinais típicos do um 

sistema de spins característicos de hidrogênios aromáticos para substituído em δH 7,33 (d, J = 7,3 

Hz) e 7,27 (d, J = 7,3 Hz) e dois sinais de hidrogênios metilênicos em δH 3,13 (t, J = 7,5 Hz) e 2,95 

(t, J = 7,5 Hz). A comparação dos dados de RMN 1H com os obtidos por Danelutte et al. (2005), 

exibidos na Tabela 15, permitiu concluir que P5 se trata do composto conhecido como tiramina, 

derivada da descarboxilação do aminoácido tirosina e está sendo descrito pela primeira vez nas 

espécies em estudo. 

Tabela 15 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H de P5 com os da tiramina 

 P5 a Tiramina b 

  δH multip. (J em Hz)   δH multip. (J em Hz)  

2/6 7,02 d (8,3) 7,02 d (8,5) 

3/5 6,69 d (8,3) 6,68 d (8,5) 

7 2,95 t (7,5) 2,70 t (6,5) 

8 3,15 t (7,5) 2,90 t (6,5) 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: a Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD). 
b Dados de RMN 1H (300 MHz, CD3OD), obtidos por Danelutte et al. (2005). 

 

Figura 57 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P5 

 
Fonte: o próprio autor. 
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3.5.2.6 Caracterização estrutural de P6 

O composto P6 (tR 7,67 min) foi isolado das frações PCP-AB (1,3 mg), PCP-AC (0,8 

mg) e PVP-AB (4,0 mg) descritos no Item 3.4.3 (p. 76) e se mostrou como uma resina incolor, com 

rotação óptica [𝛼]20
D

 + 28,1° (CH3OH c 0,4), exibindo UV-vis (DAD) com λmax 245 nm. 

O espectro de massa (Figura 60, p. 99) de P6 apresentou o íon referente à molécula 

protonada [M+H]+ em m/z 481,3928 (cal. m/z 481,3929, erro -0,2 ppm), a partir do qual foi 

deduzida a fórmula molecular C27H44O7 (IDH = 6). Ainda foram observados sucessivos processos 

de desidratação como [M+H-H2O]+ m/z 463,2974, [M+H-2H2O]+ m/z 455,2893 e [M+H-3H2O]+ 

m/z 427,2785. 

No espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD; Figura 61-62, p. 100), foi possível 

observar um sinal na região de hidrogênio olefínico em δH 5,81 (sl), sinais de hidrogênios metínicos 

oxigenados em δH 3,84 (d; J = 12,0 Hz) e 3,95 (sl), além de cinco sinais intensos referentes a grupos 

metilas em δH 1,19 (s, 3x 3H), 0,96 (s) e 0,88 (s), o que em acordo com a fórmula molecular de 

C27H44O7, sugeriu tratar-se de um esterol poli-hidroxilado de esqueleto colestano. 

No espectro 1H,1H-COSYgs (500 MHz, CD3OD; Figura 63, p. 101), foi possível 

observar quatro sistemas de spins; o primeiro sendo formado pelos acoplamentos dos hidrogênios 

H-1 em δH 1,80 (m) e 1,42 (m) / H-2 em δH 3,84 (d, J = 12,0 Hz) / H-3 em δH 3,95 (sl) / H-4 em δH 

1,72 (m) e 1,68 (m) e H-5 em δH 2,37 (m), subestrutura A (Figura 58, p. 97). O segundo sistema 

foi formado pelas correlações entre H-6 em δH 5,81 (sl) / H-9 em δH 3,15 (m) / H-11 em δH 1,80 

(m) e 1,70 (m) e H-12 em δH 2,13 (m) e 1,89 (m), subestrutura B (Figura 58, p. 97). O terceiro 

sistema foi formado pelas correlações entre os hidrogênios H-15 em δH 1,97 (m) e 1,57 (m) / H-16 

em δH 2,00 (m) e 1,75 (m) e H-17 em δH 2,39 (m), subestrutura C (Figura 58, p. 97). Enquanto o 

quarto sistema foi formado pelas correlações entre H-22 em δH 3,31 / H-23 em δH 1,63 (m) e 1,29 

(m) e H-24 em δH 1,80 (m) e 1,63 (m), subestrutura D (Figura 58, p. 97). 

Figura 58 - Subestruturas A-D para o composto P6 obtidas através da análise do experimento COSY 

 
Fonte: o próprio autor. 
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A partir das informações apresentadas foi possível propor a estrutura levando em 

contas as seguintes considerações: o composto deve ser um esteroide de esqueleto colestano e as 

posições C-20 e C-25 deve ser hidroxilas para justificar as metilas simpletos observadas no RMN 

1H, deve existir uma carbonila de cetona  conjugada para justificar o UV observado e o IDH 

obtido pelo EMAR-IES (PAVIA et al., 2010). Estes dados em conjunto com as informações obtidas 

no espectro COSY permitiu propor a estrutura de P6, conforme o esquema da Figura 59. 

Figura 59 - Esquema usado para propor a estrutura de P6 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

A comparação dos dados de RMN 1H de P6, Tabela 16, (p. 99), com os obtidos por 

Budesinsky et al. (2008) para o ecdisteroide 20-hidroxiecdisona permitiu confirmar a estrutura de 

P6 como sendo a deste esterol, o qual já havia sido reportado em outras espécies de Palythoa (LEE 

et al., 2016; FEDOROV; STONIK; ELYAKOV, 1988), mas que está sendo relatado pela primeira 

vez nas espécies em estudo. 
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Tabela 16 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H de P6 com os da 20-hidroxiecdisona 

 P6 a 20-Hidroxiecdisona b 

  δH multip. (J em Hz)   δH multip. (J em Hz)  

1 α/β  1,80 m / 1,42 m 1,79 m / 1,43 m 

2 3,84 m 3,84 dt (12,0; 4,2; 3,0) 

3 3,95 sl 3,94 q (∼3) 

4 α/β 1,68 m / 1,73 m 1,69 m / 1,74 m 

5 2,37 m  2,38 dd (13,2; 4,0) 

7 5,81 sl 5,81 d (2,6) 

9 3,15 m 3,15 ddd (11,3; 7,1; 2,6) 

11α/β 1,80 m / 1,70 m 1,81 m / 1,70 m 

12α/β 2,13 m / 1,89 m 2,13 td (13,0; 13,0; 5,0) / 1,88 m 

15 α/β 1,97 m / 1,57 m 1,97 m / 1,60 m 

16 α/β 1,75 m / 2,00 m   1,73 m / 1,98 m 

17 2,39 m 2,39 t (9,5) 

18 0,88 s 0,89 s 

19 0,96 s 0,96 s 

21 1,19 s 1,19 s 

22 3,31 * 3,32 dd (10,6; 1,8) 

23 a/b 1,63 m / 1,29 m 1,66 m / 1,28 m 

24 a/b 1,80 m / 1,43 m 1,79 m / 1,43 m 

26 1,19 s 1,19 s 

27 1,20 s 1,20 s 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: a Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD). b Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD), obtidos por 

Budesinsky et al. (2008). * Sobreposto pelo sinal do solvente. 

 

Figura 60 - Espectro EMAR-IES (+) de P6 

Fonte: o próprio autor. 
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Figura 61 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P6 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Figura 62 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P6 com expansão na faixa de 0,8 a 2,6 ppm 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 63 - Espectro de RMN 1H,1H-COSY gs (500 MHz, CD3OD) de P6 com expansão da faixa de 1,0-2,5 ppm 

  
Expansão de 1,0-2,5 ppm 

  
Fonte: o próprio autor. 
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3.5.2.7 Caracterização estrutural de P7 

O composto P7 foi obtido por CLAE (Item 3.4.3, p. 76), a partir das frações PCP-AB 

(0,3 mg), PCP-AC (0,2 mg), PVP-AB (0,5 mg) e PVP-AC (0,2 mg). O espectro de RMN 1H (500 

MHz, CD3OD; Figura 64), exibiu sinais de hidrogênios aromáticos orto substituído em δH 8,22 

(dd, J = 7,0; 1,5 Hz), 7,45 (dd, J = 7,0; 1,5 Hz), 7,24 (td, J = 7,3; 1,5 Hz), 7,21 (td, J = 7,3; 1,5 Hz), 

além de um simpleto em δH 8,20 (s), característico de compostos indólicos. Ainda foi observado 

um sinal para hidrogênios oximetilênicos em δH 4,73 (s). A comparação dos dados de RMN 1H 

com os obtidos por Martínez-Luis e colaboradores (2012) conforme descritos na Tabela 17, 

permitiu concluir que o composto P7 é o alcaloide 3-(hidroxiacetil)-indol, o qual está sendo 

descrito nas espécies em estudo, mas é um fitonutriente com propriedades: antitumoral, anti-

inflamatório, antineoplásica e antioxidante (AUBORN et al., 2003). 

Tabela 17 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H de P7 com os do 3-(hidroxiacetil)-indol 

 P7 a 3-(Hidroxiacetil)-indol b 

  δH multip. (J em Hz)   δH multip. (J em Hz)  

2 8,20 s 8,23 sl 

4 8,22 d (7,0) 8,25 m 

5 7,21 t (7,3) 7,25 m 

6 7,24 t (7,3) 7,25 m 

7 7,45 d (7,0) 7,48 m 

9 4,73 s 4,75 s 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: a Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD).  
b Dados de RMN 1H (400 MHz, CD3OD), obtidos por Martínez-Luis et al. (2012). 

Figura 64 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P7 

 
Fonte: o próprio autor.   
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3.5.2.8 Caracterização estrutural de P8 

O composto P8 foi isolado por CLAE (Item 3.4.3, p. 76) a partir das frações PCP-AB 

(tR 11,73 min; 1,6 mg), PCP-AC (tR 11,75 min; 1,0 mg) e PVP-AB (tR 11,73 min; 0,4 mg). A 

substância foi obtida como uma resina incolor com rotação óptica [𝛼]20
D

 + 46,5° (CH3OH c 0,16). 

Seu espectro no UV-vis (DAD), apresentou λmax 245 nm.  

O espectro de massas (Figura 66, p. 104) de P8, exibiu o íon [M+H]+ com m/z 523,3255 

(cal. m/z 523,3265, erro -1,9 ppm), a partir do qual obter-se a fórmula molecular C29H46O8 (IDH = 

7). Fragmentações relativas as perdas de água foram observadas em m/z 505,3140 [M+H-H2O]+, 

m/z 487,3026 [M+H-2H2O]+ e m/z 469,2905 [M+H-3H2O]+, ressaltando o alto grau de oxigenação 

na molécula. 

Os dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD; Figura 67-68, p. 105) de P8, mostraram-se 

semelhantes aos de P6, diferenciando-se apenas pelo aparecimento de um sinal de metila em δH 

2,06 (s), característico de um grupo acetil, suportado pela fórmula molecular C29H50O8. As 

principais diferenças nos deslocamentos químicos entre de P6 e P8 são observadas para o 

hidrogênio H-3 (∆ = 1,2 ppm) e sua vizinhança, mostrado que o acetil está ligado nesta posição. A 

exemplo de P6 (Item 3.5.2.6, p. 97), no espectro 1H,1H-COSYgs (500 x 500 MHz, CD3OD; Figura 

69, p. 106) de P8, também foram observados quatro sistemas de spins (subestruturas A-D), 

conforme apresentado na Figura 65. 

Figura 65 - Subestruturas A-D para P8, obtidas através da análise do experimento de COSY 

 
Fonte: o próprio autor. 

  

Com base na comparação direta dos dados de RMN 1H obtidos para P8 (Tabela 18, p. 

104) com os obtidos por Budesinsky et al. (2008), foi confirmado que P8 se tratar do ecdisteroide 

3-acetil-20-hidroxiecdisona, o qual está sendo descrito pela primeira vez nas espécies em estudo, 

mas que já havia sido relatado em Palythoa (LEE et al., 2016; FEDOROV; STONIK; ELYAKOV, 

1988). 
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Tabela 18 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H de P8 com os do 3-acetil-20-hidroxiecdisona 

 P8 a 3-Acetil-20-hidroxiecdisona b 

  δH multip. (J em Hz)   δH multip. (J em Hz)  

1 α/β  1,95 m / 1,43 m 1,93 dd (13,3; 4,4) / 1,43 dd (13,3; 12,2) 

2 3,97 ddd (12,0; 4,3; 3,1) 3,98 ddd (12,2; 4,4; 3,2) 

3 5,15 sl 5,15 sl 

4 α/β 1,77 m / 1,74 m 1,77 m / 1,73 m 

5 2,22 dd (12,8; 4,6) 2,22 dd (12,6; 4,8) 

7 5,82 sl 5,82 d (2,7) 

9 3,16 (11,0; 7,1; 2,6) 3,15 ddd (11,3; 7,0; 2,7)  

11α/β 1,82 m / 1,73 m 1,82 m / 1,72 m 

12α/β 2,14 td (13,0; 13,0; 5,0) / 1,90 m 2,13 td (13,0; 13,0; 5,0) / 1,89 m 

15 α/β 1,97 m / 1,60 m 1,96 m / 1,60 m 

16 α/β 1,77 m / 2,00 m   1,75 m / 1,99 m 

17 2,40 dd (9,1; 8,8) 2,40 dd (9,8; 8,3) 

18 0,89 s 0,89 s 

19 0,99 s 1,00 s 

21 1,19 s 1,19 s 

22 3,31 * 3,33 dd (10,5; 1,1) 

23 a/b 1,69 m / 1,30 m 1,69 m / 1,28 m   

24 a/b 1,80 m / 1,43 m 1,81 m / 1,44 m 

26 1,20 s 1,20 s 

27 1,20 s 1,20 s 

2” 2,06 s 2,07 s 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: a Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD). b Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD), obtidos por 

Budesinsky et al. (2008). * Sobreposto pelo sinal do solvente. 

Figura 66 - Espectro EMAR-IES (+) de P8 

 
Fonte: o próprio autor. 



105 

 

 

Figura 67 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P8 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Figura 68 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P8, com expansão da faixa de 0,7-2,6 ppm 

Fonte: o próprio autor. 
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Figura 69 - Espectro de RMN 1H,1H-COSY gs (500 MHz, CD3OD) de P8 com expansão na faixa de 1,2-2,5 ppm 

 
Expansão de 1,2 a 2,5 ppm 

  
Fonte: o próprio autor. 
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3.5.2.9 Caracterização estrutural de P9 

O composto P9 foi isolado por CLAE (Item 3.4.3, p. 76) a partir das frações PCP-AB 

(0,2 mg), PCP-AC (0,2 mg) e PVP-AC (1,5 mg), obtido na forma de uma resina incolor com 

rotação óptica [𝛼]20
D

 + 35,9° (CH3OH c 0,15). No seu espectro de UV-vis (DAD) foi observado um 

λmax 240 nm correspondente com um sistema contendo um carbonila de cetona  conjugada 

(PAVIA et al., 2010). 

O espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD; Figura 73-74, p. 110), mostrou-se 

semelhante ao de P6, onde se observou um sinal para hidrogênio olefínico em δH 5,84 (d; J = 2,4 

Hz), sinais de hidrogênios metínicos oxigenados em δH 4,13-4,09 (m; 2H), 3,98 (d, J = 2,6 Hz); 

além de cinco sinais intensos referentes a grupos metilas, sendo três simpletos em δH 1,19 (s), 1,01 

(s) e 0,87 (s) e dois dupletos em δH 0,92 (J = 6,4 Hz) e 0,90 (J = 6,1 Hz). 

No espectro de massas (Figura 72, p. 109) de P9, observou-se o íon referente à 

molécula protonada [M+H]+ com m/z 497,3107 (cal. m/z 497,3109, erro -0,4 ppm), indicando a 

fórmula molecular C27H44O8 (IDH = 6). Também foi observoado fragmentações relativas a 

desidratações com m/z 481,3164 [M+H-H2O]+, m/z 463,3116 [M+H-2H2O]+ e m/z 445,2814 

[M+H-3H2O]+. 

No espectro 1H,1H-COSYgs (500 MHz, CD3OD; Figura 75, p. 111), foi possível 

observar quatro sistemas de spins (subestruturas A-D, Figura 70, p. 108), sendo o sistema A 

formado pelos hidrogênios H-1 em δH 2,57 (dd, J = 13,0; 4,2 Hz) e 1,37 (m) / H-2 em δH 4,13-4,09 

(m; 2H) / H-3 em δH 3,98 (d, J = 2,7 Hz) e H-4 em δH 1,72 (m) e 1,68 (m), diferenciando dos outros 

compostos por não apresentar correção com H-5. O sistema B foi formado pelas correlações entre 

H-7 em δH 5,81 (dd, J = 2,5 Hz) / H-9 em δH 3,20 (dd, J = 8,9; 2,8 Hz) / H-11 em δH 4,12 (m) e H-

12 em δH 2,20 (dd, J = 12,0; 11,1 Hz) e 2,14 (dd, J = 12,0; 5,7 Hz), assegurando que na posição H-

11 há uma hidroxila (OH). Outro sistema relevante foi formado pelas correlações entre H-22 / H-

23 / 2H-24 e H-25 em δH 1,58 (m) que apresentou correlação com as metilas dupletos H-26 em δH 

0,90 (J = 6,1 Hz) e H-27 em 0,92 (J = 6,4 Hz). Estas observações, em conjunto com EMAR-IES, 

permitiram sugerir que P9 tem uma estrutura derivada da 20-hidroxiecdisona, mas com padrão de 

oxigenação diferente. 
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Figura 70 - Subestrutura A-D de P9 obtidas através da análise do experimento de COSY 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

A busca na literatura pela estrutura proposta mostrou que este composto se tratava da 

muristerona A, no entanto, não foi encontrado referência contendo dados de RMN 1H disponível 

para comparação direta com nossos dados. A maioria das referências consultadas, comprovam a 

veracidade da estrutura comparando com padrão autênticos obtidos de marcas comerciais (OLSON 

et al., 2014; LAFONT et al., 2000). Mesmo não apresentado dados de RMN, as referências de 

Canonica e colaboradores (1972 e 1975), nos forneceram informações relevantes como rotação 

óptica [𝛼]20
D

 + 49,6° (piridina c 1,0) e UV-vis (MeOH) λmax 236 nm. No entanto, a comparação dos 

dados de RMN 1H de P9 (Tabela 19, p. 109) com os obtidos por Budesinsky et al. (2008) para o 

ecdisteroide ajugasterona C (Figura 71), o qual difere da muristerona A apenas pelo grupo 5β-

hidroxila. Foram compatíveis com a indicação da estrutura de P9 como sendo a muristerona A. 

Este composto está sendo descrito pela primeira vez no gênero Palythoa. 

Figura 71 - Representação estrutural dos ecdisteroides 

ajugasterona C e muristerona A 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Tabela 19 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H de P9 com os da ajugasterona C 

 P9 a Ajugasterona C b 

  δH multip. (J em Hz)   δH multip. (J em Hz)  

1 α/β  2,57 dd (13,0; 4,2) / 1,37 m 2,59 dd (13,0; 4,2) / 1,38 dd (13,0;11,8) 

2 4,10 m 4,01 ddd (11,8; 4,2; 3,2) 

3 3,98 d (2,7) 3,96 sl 

4 α/β 1,76 dd / 1,71 m 1,78 m / 1,69 m 

5 -   2,34 dd (13,2; 4,0) 

7 5,81 d (2,5) 5,80 dd (2,8; 0,9) 

9 3,20 dd (8,9; 2,8) 3,15 dd (8,8; 2,8) 

11 4,12 m 4,10 ddd (10,6; 8,8; 6,1) 

12 α/β 2,20 dd (12,0; 11,1) / 2,14 dd (12,0; 5,7) 2,21 dd (12,3; 10,6) / 2,15 dd (12,3; 6,1) 

15 α/β 1,98 m / 1,58 m 1,97 m / 1,58 m 

16 α/β 1,73 m / 1,98 m 1,72 m / 1,99 m 

17 2,41 t (8,0) 2,41 dd (10,0; 8,5) 

18 0,87 s 0,87 s 

19 1,01 s 1,05 s 

21 1,19 s 1,19 s 

22 3,31 * 3,32 dd (10,6; 1,8) 

23 a/b 1,56 m / 1,23 m 1,56 m / 1,22 m 

24 a/b 1,46 m / 1,23 m 1,47 m / 1,23 m 

25 1,58 m 1,58 m 

26 0,91 d (6,4) 0,91 d (6,8) 

27 0,92 d (6,4) 0,92 d (6,8) 

Fonte: o próprio autor. 
a Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD). b Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD), obtidos por Budesinsky 

et al. (2008). * Sobreposto pelo sinal do solvente. 

Figura 72 - Espectro EMAR-IES (+) de P9 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 73 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P9 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

Figura 74 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P9, com expansão da faixa de 0,7-2,6 ppm 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 75 - Espectro de RMN 1H,1H-COSYgs (500 x 500 MHz, CD3OD) de P9 e suas respectivas subestruturas A-D 

 
Expansão de 0,8 a 2,7 ppm 

 
Fonte: o próprio autor. 
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3.5.2.10 Caracterização estrutural de P10 

O composto P10 foi purificado por CLAE (Item 3.4.3, p. 76) a partir das frações PCP-

AB (0,4 mg), PCP-AC (1,0 mg) e PVP-AB (0,5 mg). Este composto foi isolado na forma de uma 

resina incolor com rotação óptica [𝛼]20
D

 + 12,9° (CH3OH c 0,1). A exemplo dos demais 

ecdisteroides isolados neste tabalho o espectro no UV-vis (DAD) de P10 apresentou λmax 245 nm. 

Através do espectro de massas (Figura 77, p. 113), observa-se o íon referente à 

molécula protonada [M+H]+ com m/z 523,3271 (cal. m/z 523,3262, erro 1,7 ppm), a partir do qual 

foi deduzida a fórmula molecular C29H46O8 (IDH = 7). Adicionalmente foi observado 

fragmentações relativas a desidratações com m/z 505,3064 [M+H-H2O]+, m/z 487,2970 [M+H-

2H2O]+ e m/z 469,2766 [M+H-3H2O]+.  

O espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD; Figura 78-79, p. 114) de P10 mostrou-se 

semelhante ao de P8 e com base no EMAR-IES estes compostos são isômeros. As principais 

diferenças observadas, residem apenas nos deslocamentos químicos dos sinais de hidrogênios em 

δH 4,98 (d, J = 12,0 Hz), H-2 (∆ = 1,01 ppm) mais blindado que em P8 e em δH 4,10 (sl), H-3 (∆ = 

-1,05 ppm) mais desblindado, sugerindo que o grupo acetil está localizado na posição C-2. Como 

nos demais ecdisteroides caracterizados anteriormente (P6, P8 e P10), no espectro 1H,1H-COSYgs 

(500 MHz, CD3OD; Figura 80, p. 114) de P10 foram observados quatro sistemas de spins mostrado 

nas subestruturas A-D (Figura 76). 

Figura 76 - Subestruturas A-D para P10 obtidas através da análise do experimento de RMN-COSY 

 
Fonte: o próprio autor. 

A comparação dos dados de RMN 1H de P10 (Tabela 20, p. 113) com os obtidos por 

Budesinsky, et al. (2008) para o ecdisteroide 2-acetil-20-hidroxiecdisona permitiram confirmar 

que P10 é de fator o mesmo composto, o qual está sendo pela primeira vez para as espécies em 

estudo, mas já havia sido reportado em outras espécies de Palythoa (LEE et al., 2016; FEDOROV; 

STONIK; ELYAKOV, 1988). 
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Tabela 20 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H de P10 aos da 2-acetil-20-hidroxiecdisona 

 P10 a 2-Acetil-20-hidroxiecdisona b 

  δH multip. (J em Hz)   δH multip. (J em Hz)  

1 α/β  1,86 m / 1,60 m 1,86 dd (13,2; 4,4) / 1,59 dd (13,4; 12,2) 

2 4,98 d (12,0) 4,98 ddd (12,2; 4,4; 3,2) 

3 4,10 sl 4,10 sl 

4 α/β 1,84 m / 1,72 m 1,84 m / 1,73 m  

5 2,43 dd (13,4; 3,9) 2,44 dd (13,2; 4,2) 

7 5,82 sl 5,82 d (2,6) 

9 3,22 m 3,23 m  

11 α/β 1,85 m / 1,69 m 1,85 m / 1,70 m 

12 α/β 2,14 m / 1,90 m 2,13 td (13,0; 13,0; 5,0) / 1,88 m 

15 α/β 1,97 m / 1,60 m 1,97 m / 1,60 m 

16 α/β 1,70 m / 1,98 m   1,73 m / 1,99 m 

17 2,39 dd (9,0; 8,3) 2,40 dd (9,5; 8,5) 

18 0,89 s 0,89 s 

19 0,99 s 0,99 s 

21 1,20 s 1,19 s 

22 3,31* 3,33 dd (11,0; 1,8) 

23 a/b 1,63 m / 1,29 m 1,30 m / 1,66 m 

24 a/b 1,80 m / 1,43 m 1,80 m / 1,44 m 

26 1,19 s 1,20 s 

27 1,20 s 1,20 s 

2” 2,11 s 2,07 s 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: a Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD). b Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD), obtidos por 

Budesinsky et al. (2008). * Sobreposto pelo sinal do solvente. 

 

Figura 77 - Espectro EMAR-IES (+) de P10 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 78 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P10 

 
Fonte: o próprio autor. 

Figura 79 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P10, com expansão da faixa de 0,7-2,6 ppm 

 
Fonte: o próprio autor. 
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Figura 80 - Espectro de RMN 1H,1H-COSYgs (500 MHz, CD3OD) de P10 e as suas respectivas subestruturas A-D 

 
Expansão da faixa de 1,2 a 2,5 ppm 

  
Fonte: o próprio autor. 
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3.5.2.11 Caracterização estrutural de P11 

O composto P11 foi obtido por CLAE (Item 3.4.3, p. 76), a partir das frações PCP-AC 

(0,2 mg) e PVP-AC (0,2 mg). Os dados de RMN 1H (500 MHz em CD3OD; Figura 81) foram 

similares aos de P7 (p. 102). Foram observados sinais de hidrogênios característicos de compostos 

indólicos em δH 8,15 (d, J = 7,5 Hz), 8,09 (s), 7,46 (d, J = 7,5 Hz), 7,26 (t, J = 7,5 Hz), 7,23 (t, J = 

7,5 Hz) e um sinal de hidrogênios em δH 9,88 (s) característico de aldeído. A comparação dos dados 

de RMN 1H com os obtidos por Mourshid et al. (2016), exibidos na Tabela 21, permitiu concluir 

que o composto P11 se trata do alcaloide 3-(formil)-indol, o qual está sendo descrito pela primeira 

vez nas espécies em estudo. Este composto também possui atividade anticancerígeno induzindo 

uma prisão do crescimento das células de câncer na fase G1 (HSU et al., 2006). 

Tabela 21 - Comparação dos deslocamentos químicos de RMN 1H de P11 com os do 3-(formil)-indol 

 P11 a 3-(Formil)-indol b 

  δH multip. (J em Hz)   δH multip. (J em Hz)  

2 8,09 s 7,85 d (3,0) 

4 8,15 d (7,5) 8,30 d (7,8) 

5 7,23 t (7,5) 7,23 m 

6 7,28 t (7,5) 7,31 m 

7 7,46 d (7,5) 7,44 dd (7,8; 1,8) 

8 9,89 s 10,08 s 

Fonte: o próprio autor. 
Nota: a Dados de RMN 1H (500 MHz, CD3OD). 
b Dados de RMN 1H (600 MHz, CD3OD), obtidos por Mourshid et al. (2016). 

Figura 81 - Espectro de RMN 1H (500 MHz, CD3OD) de P11 

 
Fonte: o próprio autor. 
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3.5.3 Identificação por CG-EM dos esteróis P12 a P19 

Das frações PCP-HB e PVP-HB após reação de saponificação foram obtidas as frações 

insaponificáveis (Item 3.4.2.1, p. 75). Suas composições foram caracterizadas pela análise de CG-

EM, a partir das frações livres e acetiladas, bem como, por comparação com dados de fragmentação 

da literatura e informações disponíveis na base de dados de referências do Instituto Nacional de 

Padrões e Tecnologia – NIST (LINSTROM; MALLARD, 2001). 

3.5.3.1 Identificação de P12 

No espectro de massas de P12 (Figura 83), observou-se o íon com m/z 380, 

correspondente a [M-2H2O]+ (a) e um fragmento com m/z 365 (b) referente a perda de metila. 

Foram ainda observados fragmentos correspondentes a ruptura dos anéis B com m/z 261 (c) e C 

com m/z 158 (d), conforme mostrado na Figura 82. Com base na análise dos dados de fragmentação 

de P12 e por comparação com os dados propostos por Oliveira (2014) para 7-hidroxicampesterol, 

foi possível concluir o que P12 é o mesmo composto, o qual, já havia sido isolado nas espécies em 

estudo, por Almeida (2011).  

Figura 82 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P12 (7-Hidroxicampesterol) 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2014). 

Figura 83 - Espectro de massa CG-EM de P12 

 
Fonte: o próprio autor 
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3.5.3.2 Identificação de P13 

O espectro de massas de P13 (Figura 86a, p. 119) apresentou um pico correspondente 

ao íon molecular com m/z 384 (a), fragmentos referentes a perda de metila com m/z 369 (b), água 

com m/z 366 (c) e metila mais água com m/z 353 (d), bem como fragmentações características de 

esteróis com instauração na posição C-22 (SANTANA, 2011) com m/z 300 (e) e seu fragmento 

referente a perda de metila com m/z 285 (f), além de perda da cadeia lateral em C-17 levando a 

formação dos íons com m/z 273 (g) e m/z 271 (h) e posterior eliminação de água com m/z 255 (i). 

A ruptura do anel D leva a formação do pico com m/z 213 (j) após desidratação e saída de metila 

radical, conforme mostrado na Figura 84. A partir das fragmentações de P13, bem como por 

comparação com Santana (2011) foi proposto a estrutura deste composto como sendo um esterol 

∆5,22-3-ol, tratando-se do colesta-5,22-dien-3-ol, cuja fórmula molecular é C27H46O (MM 384), já 

caracterizado nas espécies em estudo anteriormente por Kelecom e Soli-Cava (1982). 

Figura 84 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P13 (Colesta-5,22-dien-3-ol) 

 
Fonte: Adaptado de Santana (2011). 

A estrutura foi ratificando a partir do derivado acetilado P13A, cujo espectro de massa 

(Figura 86b, p. 119) apresentou o íon molecular com m/z 366 [M-60]+ (a) em detrimento da 

eliminação de ácido acético, além dos fragmentos de perda de metila, m/z 351 (b), eliminação da 

cadeia lateral em C-17 com m/z 255 [C19H27]
+ (c) e ruptura do anel D seguida da perda de metila 

com m/z 213 (d), Figura 85 (p. 119). Observou-se ainda nos espectros de P13 e P13A fragmentação 

de reação retro Diels Alder (RDA) seguido de perda de metila (m/z 159, 145, 133), típico de ruptura 

do anel B em esteróis (PAVIA et al., 2010). 
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Figura 85 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P13A (Colesta-5,22-dien-3-ol acetilado) 

 
Fonte: o próprio autor 

 

Figura 86 - Espectro de massa CG-EM de P13 (a) e P13A (b) 

Fonte: o próprio autor. 

 

3.5.3.3 Identificação de P14 

No espectro de massas de P14 (Figura 89a, p. 120), observou-se um pico 

correspondente ao íon molecular com m/z 386 (a), fragmentos referentes a perda de metila com 

m/z 371 (b), água com m/z 368 (c) e metila mais água com m/z 353 (d), bem como os íons com m/z 

301 (e), 275 (f) e 247 (g) referentes a ruptura do anel B. Outros picos comuns de esteróis também 

foram observados (h-j), conforme são mostrados na Figura 87 (p. 120) permitindo propor para P14 

uma estrutura esteroidal do tipo ∆5-3-ol, tratando-se do colesterol, com formula molecular C27H46O 

(MM 386), o qual foi caracterizado nas espécies em estudo por Kelecom e Soli-Cava (1982), Diop 

e colaboradores (1986) e por Almeida (2011).   

A estrutura foi ratificando a partir do derivado acetilado P14A, cujo espectro de massa 

(Figura 89b, p. 120) exibiu o pico do íon molecular com m/z 368 [M-60]+ (a), fragmento de perda 

de metila com m/z 353 (b), eliminação da cadeia lateral com m/z 255 (c) e a ruptura do anel D com 

m/z 213 (d), Figura 88 (p. 120).  
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Figura 87 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P14 (Colesterol) 

 
Fonte: Adaptado de Santana (2011). 

 

Figura 88 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P14A (Colesterol acetilado) 

 
Fonte: o próprio autor. 

Figura 89 - Espectro de massa CG-EM de P14 (a) e P14A (b) 

 
Fonte: o próprio autor. 
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3.5.3.4 Identificação de P15 

O espectro de massas de P15 (Figura 92a, p. 122) apresentou os seguintes picos: m/z 

398 (a) referente ao íon molecular, m/z 383 (b) da perda de metila radical, m/z 380 (c) eliminação 

de água, m/z 365 (d) saída de metila mais água, m/z 300 (g) seguido de desidratação com m/z 285 

(h) e m/z 271 (i) característicos dos esteroides com instauração na posição C-22 (SANTANA, 

2011), bem como, os íons com m/z 273 referente eliminação da cadeia lateral em C-17, seguindo 

de desidratação com m/z 255 (j), o íon com m/z 314 (f), referente a ruptura do anel B e os íons com  

m/z 355 (e) referente a saída de isopropila, conforme mostrados na Figura 90. Com base nas 

fragmentações observadas a estrutura de P15 foi deduzida como sendo um esteroide ∆5,22-3-ol de 

fórmula molecular C28H46O (MM 398), o qual se trata do campesta-5,22-dien-3-ol, previamente 

caracterizado nas espécies investigadas por Kelecom e Soli-Cava (1982). 

Figura 90 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P15 (Campesta-5,22-dien-3-ol) 

 
Fonte: Adaptado de Santana (2011). 

A estrutura foi ratificando com base no seu derivado acetilado P15A, cujo espectro de 

massa (Figura 92b, p. 122) mostrou os íons molecular com m/z 380 [M-60]+ (a), perda de metila 

radical com m/z 365 (b) e os íons correspondentes eliminação da cadeia lateral, m/z 255 (c) e ruptura 

do anel D, m/z 213 (d), Figura 91, (p. 122). Foram observados ainda nos espectros de P15 e P15A 

fragmentações típicas de ruptura do anel B em esteróis (m/z 159, 145, 133), reação retro Diels 

Alder seguido de perda de metila (PAVIA et al., 2010). 
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Figura 91 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P15A (Campesta-5,22-dien-3-ol acetilado) 

 
Fonte: o próprio autor. 

Figura 92 - Espectro de massa CG-EM de P15 (a) e P15A (b) 

 
Fonte: o próprio autor 

 

3.5.3.5 Identificação de P16 

 No espectro de massas de P16 (Figura 95a, p. 123), observou-se o pico do íon 

molecular com m/z 400 (a), além dos fragmentos m/z 385 (b), 382 (c) e 367 (d) correspondentes 

com a perda de metila, água e os dois juntos, respectivamente. A saída da cadeia lateral em C-17 

resultou no íon com m/z 273 (g). A eliminação de água a partir do íon 273 originou o íon com m/z 

255 (h). A ruptura do anel D, formou os íons com m/z 231 (i) e 213 (j) através das perdas de metila 

seguindo de desidratação e as rupturas dos anéis A (m/z 315, e) e B (m/z 289, f), conforme 

sumarizados na Figura 93 (p. 123). Deste modo, a estrutura de P16, com fórmula molecular de 

C28H48O (MM 400) foi inferida como sendo o campesterol, um esterol do tipo ∆5-3-ol. Este se 

apresentou com o constituinte majoritário da fração esteroidal com aproximadamente 70%, em 

acordo com os estudos de Kelecom e Soli-Cava (1982).  
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Figura 93 - Esquema mostrando as principais fragmentações de P16 (Campesterol) 

 
Fonte: Adaptado de Santana (2011). 

 A estrutura de P16 foi ratificando com base no seu derivado acetilado P16A, cujo 

espectro de massas (Figura 95b), mostrou os íons com m/z 382 [M-60]+ (a) e m/z 367 [M-60+CH3]
+ 

(b). Íons semelhantes ao do composto original com m/z 255 (c) e m/z 213 (d) também foram 

observados, Figura 94. Observou-se ainda nos espectros de P16 e P16A fragmentações RDA típico 

de ruptura do anel B em esteróis, seguido de perda de metila (m/z 159, 145, 133). 

Figura 94 - Esquema mostrando as principais fragmentações de P16A (Campesterol acetilado) 

 
Fonte: o próprio autor. 

Figura 95 - Espectro de massa CG-EM de P16 (a) e P16A (b) 

 
Fonte: o próprio autor 
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3.5.3.6 Identificação de P17 

No espectro de massas de P17 (Figura 97), observou-se os picos referentes ao íon 

molecular com m/z 396 (a), a saída de metila com m/z 381 (b), a perda da cadeia lateral em C-17 

com m/z 269 (c) e um tipo de fragmentação semelhante a retro Diels Alder, pico base, com m/z 174 

(e) sugerindo um esqueleto esteroidal. Os picos com m/z 187 (d) e m/z 161 (f) são típicos de 

fragmentações do anel C em 7-oxo-esteroides (SANTANA 2011), conforme sumarizados na 

Figura 96. A partir destes dados foi proposto a estrutura de P17, como sendo o campesta-3,5-dien-

7-ona, fórmula molecular C28H44O (MM 396), o qual está sendo descrito pela primeira vez nas 

espécies em estudo. 

Figura 96 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P17 (Campesta-3,5-dien-7-ona) 

 
Fonte: Adaptado de Santana (2011). 

 

Figura 97 - Espectro de massa CG-EM de P17 

 
Fonte: o próprio autor 

 

3.5.3.7 Identificação de P18  

No espectro de massas de P18 (Figura 99, p. 125), observou-se picos correspondentes 

ao íon molecular com m/z 398 (a), a saída de metila com m/z 371 (b), a saída de ceteno (H2C=C=O) 

com m/z 356 (c), seguida da perda da cadeia lateral em C-17 resultando no íon com m/z 229 (d), 

bem como, a presença do pico base com m/z 124 (e) são forte indicativo da presença de esterol do 

tipo 3-oxo-α,β-insaturados (SANTANA, 2011). A partir dos dados de fragmentação, conforme 
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apresentado na Figura 98 (p. 125), foi proposto para P18 a estrutura do campesta-4-en-3-ona, 

fórmula molecular C28H46O (MM 398), o qual está sendo descrito pela primeira vez nas espécies. 

 

Figura 98 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P18 (Campest-4-en-3-ona) 

 
Fonte: Adaptado de Santana (2011). 

 
Figura 99 - Espectro de massa CG-EM de P18 

 
Fonte: o próprio autor 

 

3.5.3.8 Identificação de P19 

 O espectro de massas de P19 (Figura 102a, p. 127) apresentou o pico do íon molecular 

m/z 426 (a), bem como picos referentes a perda de metila radicalar (m/z 411, b), a clivagem alfa ao 

ciclo propano com m/z 355 (c) e seu produto de desidratação com m/z 337 (d), bem com a ruptura 

do anel B do tipo retro Diels Alder com m/z 314 (e). Outros picos comuns de esteroides também 

foram observados (f-j), conforme mostrado na Figura 100 (p. 126). Deste modo, chegou-se a 

estrutura de P19, como sendo o gorgosterol, fórmula molecular C30H50O (MM 426), o qual já foi 

descrito nas espécies por com Kelecom e Soli-Cava (1982). 

 Através do espectro de massas do derivado acetilado P19A (Figura 102b, p. 127) a 

estrutura proposta para P19 foi confirmada com base na observação dos íons [M-60]+ com m/z 408 

(a), a perda de metila com m/z 393 (b), a ruptura do anel do ciclo propano m/z 296 (c) e da ligação 
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α ao ciclo propano m/z 281 (c), a eliminação da cadeia lateral em C-17 com m/z 255 (e) e a ruptura 

do anel D com m/z 228 (f), seguida de perda de radical metila m/z 213 (g), Figura 101. Observa-se 

em ambos os espectros P19 e P19A fragmentações oriundas da reação retro Diels Alder seguido 

de perda de metila radicalar (m/z 159, 145, 133), Figura 102, p. 127. 

 

Figura 100 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P19 (Gorgosterol) 

 
Fonte: Adaptado de Santana (2011). 

 

Figura 101 - Esquema sumarizando as principais fragmentações de P19A (Gorgosterol acetilado) 

 
Fonte: o próprio autor 
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Figura 102 - Espectro de massa CG-EM de P19 (a) e P19A (b) 

 
Fonte: o próprio autor 

 

Deste modo, através das particularidades dos mecanismos de fragmentação dos 

esteróis foi possível caracterizá-los em mistura sem a necessidade de isolá-los. Nas frações 

analisadas os esteróis com percentual igual ou superior a 0,5% foram identificados, conforme 

mostrado na Tabela 22. 

Tabela 22 - Identificados dos esteróis por CG-EM das frações PCP-HB e PVP-HB 

 

Picos 

tR 

(min) 

EM 

m/z 

 

FM 

EM-Ac 

m/z 

 

Nome 

PCP-HB  

(%) 

PVP-HB  

(%) 

P12 20,9 380 C28H48O2 - 7-Hidroxicampesterol 1,2 1,1 

P13 21,8 384 C37H46O 366 Colesta-5,22-dien-3-ol 0,5 0,5 

P14 22,1 386 C27H48O 368 Colesterol 6,1 5,4 

P15 22,6 398 C28H46O 380 Campesta-5,22-dien-3-ol 2,2 1,9 

P16 23,3 400 C28H48O 382 Campesterol 69,0 68,7 

P17 24,3 396 C28H44O - Campesta-3,5-dien-7-ona 0,6 0,7 

P18 24,9 398 C28H46O - Campesta-4-en-3-ona 1,1 0,9 

P19 26,4 426 C30H50O 408 Gorgosterol 14,1 15,6 

Total (%)     94,8 94,8 

Fonte: o próprio autor. 

Legenda das siglas: 

PC = Palythoa caribaeorum; 

PV = Palythoa variabilis; 

P = Paracuru; 

H = n-hexano;  

B = Correspondente a subfração; 

FM = Fórmula Molecular; 

EM = Espectrometria de massas; 

tR = Tempo de retenção; 
m/z = Relação massa/carga
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3.6 Considerações  

A investigação química do extrato metanólico dos zoantídeos Palythoa caribaeorum e 

P. variabilis, ambos coletados na praia de Paracuru-CE, resultou na caracterização de dezenove 

metabólitos secundários, sendo: um carotenoide (P1), duas ceramidas (P2 e P3), quatro 

ecdisteroides (P6, P8, P9 e P10), quatro derivados de aminoácidos (P5, P5, P7 e P11) e oito 

esteróis (P12-P19), todos presentes em ambas as espécies.  

Os derivados de aminoácidos e os esteróis muristerona A (P9), campesta-3,5-dien-7-

ona (P17) e campesta-4-en-3-ona (P18) estão sendo relatados pela primeira vez em espécies do 

gênero Palythoa. De todos os compostos isolados, apenas o carotenoide peridinina (P1) apresentou 

atividade citotóxica frente a linhagem HCT-116. A presença deste composto também é um 

indicativo da presença de zooxantelas simbiontes nos espécimes estudados. 

Neste estudo, foi mostrado que as estruturas das ceramidas previamente publicadas 

como sendo sulfatadas (Palisulfonoceramida A e B) foram corrigidas para fosfatadas (N-Metil-

aminoetilfosfonato A e B), respectivamente P2 e P3, sendo suas estruturas confirmadas através do 

experimento de RMN 31P. 

A partir dos espectros de massas CG-EM e através dos mecanismos de fragmentação, 

bem como por comparação com a literatura, foi possível caracterizar os esteróis e seus derivados 

acetilados nas frações esteroídicas de P. caribaeorum e P. variabilis.  

Em suma, através de estudos químicos com Palythoa mostrou-se que as espécies deste 

gênero são prolíficas fontes de esteróis. 
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4 CAPÍTULO III - PROSPECÇÃO QUÍMICA DOS ZOANTÍDEOS PALYTHOA 

CARIBAEORUM E PALYTHOA VARIABILIS  

4.1 Introdução 

Prospecção é o esforço empreendido na busca de produtos e processos funcionais a 

partir da diversidade. Essa é, sem dúvida, uma das atividades mais remotas do gênero humano. O 

reconhecimento da natureza como hospedeira de compostos com funções terapêuticas e sua 

aplicação para remediar mazelas data desde as civilizações mais antigas (FAULKNER, 2000; 

NEWMAN; CRAGG, 2016).  

Neste sentido, a busca por moléculas bioativas a partir de espécies marinhas, 

concentrou-se nos grupos de invertebrados, principalmente aqueles sésseis, de corpo macio e 

coloridos, apontados pela vulnerabilidade física, mas como portadores de mecanismos químicos 

de defesa diferenciados (FAULKNER, 2000). De fato, desses organismos foram isoladas as 

substâncias ativas das quais derivaram os fármacos marinhos que hoje estão na clínica, entre eles: 

o anticâncer (Briostatina), o antiviral (ara-A) e o analgésico (Ziconotídeo), bem como uma longa 

lista de moléculas que ainda cumprem etapas de testes clínicos e pré-clínicos (COSTA-LOTUFO 

et al., 2009). 

A produção dessas moléculas pelos organismos marinhos sucede da adaptação destes 

a fatores abióticos dos oceanos (salinidade, temperatura, pH, pressão, luminosidade) e da interação 

entre os demais organismos, muitos destes associados a uma grande quantidade de micro-

organismos, alguns, inclusive, em simbiose obrigatória, sendo os últimos igualmente uma 

promissora fonte dos metabólitos bioativos (FENICAL; JENSEN, 2006).  

Estudos prospecção químicos envolvendo espécies de Palythoa no Brasil, datam da 

década de 80, com Kelecom e Soli-Cava (1982) que realizaram uma investigação comparativa dos 

esteróis das espécies P. caribaeorum, P. variabilis e uma terceira Palythoa sp. coletadas em 

diferentes estados (Rio de Janeiro, Bahia e Espirito Santo). Neste contexto, termos o objetivo de 

averiguar possíveis semelhanças e diferenças entre as espécies P. caribaeorum e P. variabilis 

coletados no Ceará, Rio de Janeiro e Santa Catarina através de um estudo de bioprospecção. 

Este estudo consiste em monitorar os extratos dos espécimes por CLAE (utilizado as 

principais substâncias isoladas dos espécimes coletados na praia da Pedra Rachada em Paracuru-

CE (Capítulo II, Item 3.42, p. 73 e Item 3.4.3, p. 76) e CG-EM (ácidos graxos), bem com realizar 
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um estudo de metabolômica e análise de agrupamento através do fingerprint dos extratos e testes 

de citotoxicidade, visado averiguar quais fatores podem interferir no metabolismo das espécies.  

4.2 Materiais e métodos 

4.2.1 Métodos cromatográficos 

4.2.1.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

As análises por CLAE foram realizadas em aparelho de UFLC (Ultra Fast Liquid 

Chromatograph) da marca Shimadzu, equipado com detector UV-vis com arranjo de diôdo (SPD-

M20A) e sistema de bombas ternário. Os solventes foram de grau CLAE (MeOH ou ACN da 

Tedia® e H2O-Milli-Q levemente acidificada com TFA), os quais foram filtrados através de 

membranas de nylon 0,45 μm (Millipore). As amostras foram dissolvidas nas fases móveis 

utilizadas nas análises seguidas por filtração em membranas de nylon 0,45 μm da Whatman.  

4.2.1.1.1 Métodos de análise por CLAE 

➢ Método I. Coluna analítica C18 (4,6 x 250 mm, 5μm) Phenomenex®, solvente A (H2O/0,01% 

de TFA) e solvente B (ACN/0,01% de TFA), gradiente variando de 5-95% de B em 30 min, 

mais 5 min com 100% de B, volume de injeção de 20,0 μL, detecção na faixa de 210-400 

nm e temperatura do forno a 35 °C e concentração das amostras de 1,0 mg/mL. 

 

➢ Método II. Coluna analítica C18 (4,6 x 250 mm, 5μm) Phenomenex®, solvente A (H2O) e 

solvente B (ACN), gradiente variando de 70-100% de B em 15 min, com mais 5 min com 

100% de B, com fluxo de 1,0 mL/min, volume de injeção de 20,0 µL, temperatura do forno  

4.2.1.2 Cromatografia por extração de fase sólida (SPE) 

As extrações em fase sólida foram realizadas em cartucho da resina RH-X 

(Chromabond polypropylene columns, 85 μm, 1,0 g/mL) da Macherey-Nagel®, percedido da 

ativação do adsorvente com o uso dos solventes: CH2Cl2 (15,0 mL), ACN (15,0 mL), MeOH (15,0 

mL) e H2O (30,0 mL), cuja protocolo de extração adaptado de Cutignano et al. (2015) é descrito 

na Tabela 23, a seguir (p. 136). 
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Tabela 23 - Protocolo de extração na resina Chromabond RH-X 

Fração Eluente Proporção (%) Volume (mL) 

A1 H2O 100 75 

A2 ACN/H2O 70:30 60 

A3 ACN 100 45 

A4 CH2Cl2/MeOH 90:10 45 

Fonte: CUTIGNANO et al., 2015. 

4.2.2 Métodos espectrométricos 

4.2.2.1 Espectrometria de massa (CG-EM) 

As análises da composição química dos ácidos graxos foram realizadas em 

cromatógrafo gasoso acoplado a espectrometria de massa (CG-EM Shimadzu, modelo QP5050A), 

equipado com um auto injetor AOC-20i (Shimadzu) e provido de uma coluna capilar de sílica 

fundida J & W Scientific (5% fenil- 95% dimetilpolisiloxano) com 30 m de comprimento, 0,25 

mm de diâmetro interno, o gás de arraste foi utilizado o hélio com fluxo de 1,2 mL/min. A rapam 

de aquecimento foi programada para manter a temperatura de 50 °C por 1,0 min e em seguida, 

utilizou-se um gradiente de aumento de 4 °C/min até atingir 200 °C, depois a 10 °C/min até atingir 

280 °C, mantendo-se constante nesta temperatura por 5 min. A temperatura do injetor foi 250 °C 

enquanto a temperatura do detector (ou interface) foi de 280 °C. Foi injetado um volume de 0,5 µL 

das amostras dissolvidas em n-hexano (solventes grau CLAE da Tedia®), com taxa de partição do 

volume injetado de 1:80 e pressão na coluna de 64.20KPa. Foi utilizado espectrômetro de massa 

com detector de captura iônica operando por impacto eletrônico com energia de impacto de 70 eV, 

velocidade de varredura 1.000 e intervalo de varredura de 0,50 fragmentos/s com detecção na faixa 

de 40 a 500 Da. 

4.2.2.2 Espectrometria de massa (EMAR) 

As análises por CLAE-DAD-IT foram realizadas utilizando um UFLC (Shimadzu) 

consistindo de duas bombas de solvente LC20AD, um auto amostrador SIL20AHT, um forno de 

coluna CTO20A, um controlador de sistema CBM20A e um detector de matriz de díodos (SPD - 

M20AV, Shimadzu) acoplado com um Espectrômetro de Massa IT (íon trap) (amaZon SL, Billa 

Rica - US) enquanto as análises por CLAE-DAD-TOF foram conduzidos por UFLC equipado com 

um UltrOTOF (Bruker Daltonics, US) espectrômetro de massa. A fase móvel (fluxo 1,0 mL/min) 

consistiu em H2O/0,1% de ácido fórmico (A) e MeOH/0,1% de ácido fórmico (B) com o seguinte 

gradiente: 0,0 - 30,0 min (5 - 100% B); 30,0 - 40,0 min (100% de B); 40,0 - 45,0 min - (100 - 5% 
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de B); 45,0 - 60,0 min (10% B). A coluna utilizada foi uma C18-Luna (Phenomonex® - 250 mm x 

4,6 mm x 5 μm). A temperatura da coluna foi ajustada a 35ºC. Os parâmetros de aquisição de IT 

foram os seguintes: capilar 3,5 kV, offset da placa final 500 V, nebulizador 40 psi, gás seco (N2) 

com fluxo de 8,0 L/min e temperatura de 300ºC. Os experimentos de fragmentação CID foram 

realizados no modo autoMSn utilizando o modo de resolução melhorada para modo EM e UltraScan 

para a obtenção de MS2. A faixa de detecção de aquisição das massas foi de 100 a 1500 Da. 

4.2.3 Rede molecular (Molecular networking) 

Para realizar a rede molecular, os dados de CLAE-DAD-EM foram convertidos para o 

formato (mzXML) diretamente a partir do programa da Bruker (DataAnalysis 4.2). Nesta análise 

foram utilizados apenas os dados de ionização no modo positivo. Uma vez que todos os arquivos 

estavam no formato adequado, estes foram submetidos a redes espectrais, para fornecer os 

aglomerados moleculares gerados a partir dos dados de EM, seguidos de visualização no programa 

Cytoscape 2.8.3. (www.cytoscape.org). Para realizar o agrupamento, os espectros de MS2 foram 

convertidos em vetores unitários e comparados por similaridade de cosseno. Esta comparação foi 

realizada entre pares de espectros que possuíam pelo menos seis íons correspondentes. Foi 

empregado pontuações de cosseno acima de 0,8 em pelo menos dois nós para estes serem 

considerados entre as 10 melhores opções de resultados de cosseno (parâmetro K), para uma borda 

ser conectada pelo Cytoscape. Para evitar o agrupamento de espectros a partir do mesmo pico, o 

algoritmo MS-Cluster foi aplicando, combinado aquisições de espectros das mesmas moléculas em 

cluster-cossenso com uma maior relação sinal-ruído. Neste trabalho, foram consideradas massas 

parentais que tinham 0,5 Da de semelhaça e coseno adequado com pontuação superior a 0,95 para 

fonecer um par de nós. Após organizar os espectros com base na similaridade de fragmentação, os 

dados foram importados para o Cytoscape e exibidos como uma rede de nós e bordas. A rede foi 

organizada com o layout, onde as cores do nó foram mapeadas com base nos arquivos de origem 

do MS2 e o atributo de espessura da borda foi definido para refletir as pontuações de similaridade 

de coseno, com linhas mais grossas indicando maior similaridade (FLOROS et al., 2016; 

WATROUS et al., 2012). 

As análises de desreplicação foram realizadas a partir do cálculo das fórmulas 

moleculares exibidas pelos espectros de massa. As fórmulas resultantes foram comparadas com 

informações do banco de dados AntiMarin (BLUNT; MUNRO; LAATSCH, 2007) em combinação 
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com dados dos metabólicos obtidos como: informações quimiotaxonômicas, padrões de 

fragmentação e espectros UV-vis. 

4.2.4 Agrupamento hierárquico 

Inicialmente foi construído uma matriz no Excel 2016 com os dados de massas gerados 

pelas análises CLAE-DAD-EM (modo de ionização positivo), as massas dos íons com intensidade 

de até 10% do pico base foram utilizadas, obtendo-se aproximadamente 1500 íons para cada 

amostra. Na matriz as massas foram ordenadas em ordem crescente e em seguida foi realizado a 

análise de agrupamento hierárquico tomando por base a distância euclidiana através do uso da 

ferramenta de análise do Action 2.0 foi medido o grau de similaridade das amostras e obtido o perfil 

de agrupamento através do dendrograma (CORREIA; FERREIRA, 2007). 

4.2.5 Triagem de bioatividade pelo ensaio do MTT 

O ensaio de MTT foi utilizado para determinar a atividade citotóxica em duas linhagens 

de células tumorais: adenocarcinoma de cólon humano (HCT-116) e câncer de próstata metastático 

(PC-3M). As células foram plaqueadas em placas de 96 poços e incubadas por um período de 72 

horas com os extratos previamente diluídos a uma concentração estoque de 10,0 mg/mL em 

DMSO. Os testes foram realizados em dose única de 50,0 µg/mL e foram consideradas como 

amostras ativas as que apresentaram inibição maior ou igual a 75% de proliferação celular. O 

quimioterápico doxorrubicina foi usado como controle positivo e os valores da leitura de 

absorbância foram normalizados utilizando o branco como base 0%, e o grupo controle negativo 

como 100%. Para análise de inibição do crescimento/proliferação celular, a equação Y = 100 – Y 

foi aplicada para transformar todos os valores e todas as análises foram realizadas usado o programa 

GraphPad Prism versão 5.0 (MOSMANN, 1983). 

4.2.6 Reação de metanólise 

A reação de metanólise foi realizada adicionado 2,0 mg da amostra em uma solução 

MeOH/HCl 9:1 sob refluxo e agitação magnética por duas horas a 70 °C. O material reacional foi 

extraído com n-hexano (3 x), tratado com Na2SO4 e seco por fluxo de ar comprimindo (RAMOS 

et al., 2006). 
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4.3 Procedimentos experimentais 

4.3.1 Coleta dos zoantídeos 

As amostras dos espécimes P. caribaeorum e P. variabilis foram coletadas 

manualmente em quatro praias de três estados (CE, RJ e SC) com latitudes diferentes variando do 

nordeste ao sul da costa brasileira conforme mostrado na Tabela 24 (p. 140) e Figura 103 após 

emissão da autorização para atividades com finalidade científica (N° 48552-1) emitido pelo 

SISBIO do ICMBio.  

As coletas foram realizadas nos meses de maio e junho de 2014 em períodos de maré 

baixa, quando os organismos estavam disponíveis nas formações rochosas ou por mergulho livre 

e/ou autônomo até as colônias. Em cada ponto de coleta foram retirados de 5 a 8 pólipos dos 

espécimes, aproximadamente 10,0 a 20,0 g (peso in natura), após descontaminação superficial com 

água do mar esterilizada o material foi armazenado em Dewer contento nitrogênio líquido e 

enviado para processamento no Laboratório de Análises Fitoquímica de Plantas Medicinais - 

LAFIPLAM.  

Figura 103 - Mapa dos locais de coleta dos espécimes Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis 

 
Fonte. O próprio autor com material cedido pela equipe do LaBBMar. 
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Tabela 24 - Dados das coletas dos zoantídeos Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis 

 

Região 

 

Estado 

Local de coleta 

Praia 

Acesso aos 

invertebrados 

Coordenada 

geográfica 

 

Espécimes 

Código da 

amostra 

 

Nordeste 

 

Ceará 

Pedra Rachada, 

Paracuru 

Zona intertidal 

na maré seca 

3º50’ S  P. caribaeorum PCCEP 

38º89’ O P. variabilis PVCEP 

Taíba, São Gonçalo 

do Amarante 

Zona intertidal 

na maré seca 

3º39’ S  P. caribaeorum  PCCET 

39º01’ O P. variabilis PVCET 

Sudeste Rio de 

Janeiro 

Tartaruga,  

Búzios 

Mergulho 

Livre 

22º45’ S  P. caribaeorum  PCRJB 

41º54’ O P. variabilis PVRJB 

Sul Santa 

Catarina 

Ilha de Arvoredo Mergulho 

autônomo 

27º16’ S  P. caribaeorum  PCSCA 

48º22’ O P. variabilis PVSCA 

Fonte: O próprio autor com dados cedido pela equipe do LaBBMar. 

4.3.2 Extração e processamento das amostras 

As amostras foram extraídas sobre sonicação (3 x 15 min) com 20,0 mL de MeOH. As 

soluções resultantes foram divididas em duas alíquotas de igual volume (Solução A e B), sendo a 

Solução A seca por destilação do solvente e posteriormente liofilizada fornecendo o extrato bruto 

(Tabela 25). A Solução B foi submetida a partição com n-hexano (3 x 10,0 mL por 20 min) e a fase 

orgânica tratada com Na2SO4 anidro, seguida de evaporação do solvente por destilação a pressão 

reduzida (35 °C), fornecendo a fração hexânica (Tabela 25). A fração hidroalcoólica foi destilada 

e posteriormente liofilizada, sendo submetida a extração com MeOH (10,0 mL), após extração 

foram secas fornecendo as frações metanólicas (Tabela 25), as quais foram enviadas para análise 

de metabolômica (Item 4.2.3, p. 137). Uma alíquota (~1,0 mg) do extrato bruto de todas as amostras 

foram enviadas ao LaBBMar para triagem da atividade citotóxica. O peso residual dos espécimes 

foi obtido após serem secos a temperatura ambiente, conforme é descrito na Tabela 25.  

Tabela 25 - Dados dos pesos residuais de Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis, extratos e frações obtidas 

 Peso residual dos 

espécimes em (g) 

Solução A Solução B 

Amostras Ex. bruto (mg)  F. hexânica (mg) F. metanólica (mg) 

PCCEP 11,7 220,0 5,2 42,8 

PVCEP 15,0 260,0 5,5 41,5 

PCCET 7,9 216,7 5,4 43,4 

PVCET 9,6 228,1 5,5 56,3 

PCRJB 13,4 253,6 5,5 68,7 

PVRJB 13,1 250,9 5,3 60,4 

PCSCA 11,9 236,5 5,4 48,6 

PVSCA 9,4 215,5 4,2 44,3 

Fonte: O próprio autor. 

Legenda das siglas: PC = Palythoa caribaeorum; PV = Palythoa variabilis; C = Ceará; RJ = Rio de Janeiro;  

SC = Santa Catarina; A = Arvoredo; B = Búzios; P = Paracuru; T = Táiba 
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Os extratos brutos oriundos da solução A foram inicialmente submetidos a extração 

por SPE na resina Chromabrond RH-X, sendo uma alíquota (~200,0 mg) do material fracionada 

sob as condições descritas em materiais e métodos (Item 4.2.1.2, p. 135), gerando as frações A1-A4 

(Tabela 26). As frações A1, obtidas por eluição com H2O foram liofilizadas; as frações A2, obtidas 

pela eluição com ACN/H2O 7:3 foram submetidas a destilação do solvente a pressão reduzida e 

posteriormente liofilizadas, enquanto as demais frações foram secas por destilação do solvente a 

pressão reduzida, a temperatura de 35 ºC. Na Tabela 26 são mostrados os resultados obtidos a partir 

deste fracionamento. 

Tabela 26 - Massa das frações obtidas pelo fracionamento na resina RH-X 

Siglas PCCEP PVCEP PCCET PVCET PCRJB PVRJB PCSCA PVSCA 

A1 187,3 a 187,0 187,1 186,2 180,5 174,5 180,0 172,1 

A2 1,7 2,2 2,1 2,3 15,6 21,0 13,8 18,0 

A3 4,4 3,5 5,2 3,9 1,6 1,8 1,8 3,7 

A4 5,3 7,0 5,2 7,1 1,7 2,2 4,1 5,7 

Total % * 99,3 99,8 99,8 99,7 99,7 99,7 99,8 99,7 

Fonte: O próprio autor. 

Legenda das siglas: C = Palythoa caribaeorum; PV = Palythoa variabilis; C = Ceará; RJ = Rio de Janeiro;  

SC = Santa Catarina; A = Arvoredo; B = Búzios; P = Paracuru; T = Táiba 

Nota: a Massa das frações em miligramas (mg); * Rendimento calculado em relação à massa da fração. 

As frações A1 não foram avaliadas devido à quantidade de sal ser muito alta. As frações 

A2 foram analisadas por CLAE utilizando o método I (Item 4.2.1.1.1, p. 135), visando monitorar 

os ecdisteroides P6, P8, P9 e P10 (Tabela 27). As frações A3 foram analisadas pelo método II (Item 

4.2.1.1.1, p. 135) para monitorar o carotenoide (P1, Tabela 27). As frações A4 (~2,0 mg) foram 

submetidas a reação de metanólise (Item 4.2.6, p. 138) e posteriormente analisadas por CG-EM 

onde foi monitorado o perfil dos ácidos graxos. 

Tabela 27 - Descrição dos compostos isolados em Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis oriundos do Paracuru 

Sigla tR (min) UV λmax (nm) Identificação Isolamento 

P1 12,0 * 460 Peridinina  p. 82 

P6 13,0 245 20-Hidroxiecdisona p. 97 

P8 15,0 245 3-Acetil-20-hidroxiecdisona p. 103 

P9 15,2 238 Muristerona A p. 107 

P10 15,6 245 2-Acetil-20-hidroxiecdisona p. 112 

Fonte: O próprio autor. 

Legenda da sigla: tR = Tempo de retenção 

Nota: * Condicões cromatográficas diferente dos demais compostos  
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Das frações metanólicas oriundas da solução B foi obtido um fingerprint dos espécimes 

P. caribaeorum e P. variabilis através de espectrometria de massas (CLAE-DAD-EM), cujas 

condições experimentais são descritas na seção de materiais e métodos (Item 4.3.2, p. 140). A partir 

dos dados de massas destas amostras foram realizadas análises para fornecer o perfil de 

similaridade e agrupamento hierárquico (Item 4.2.4, p. 138), bem como, o perfil metabolômico 

através da ferramenta do Global Natural Products Social Molecular Networking (GNPS), Item 

4.2.3 (p. 137). 

A seguir é mostrado um fluxograma sumarizando o estudo de bioprospecção dos 

espécimes P. caribaeorum e P. variabilis. 

Fluxograma 2 - Metodologia da prospecção química com Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis 

 
Fonte. O próprio autor 
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4.4 Resultados e discussão 

4.4.1 Triagem de bioatividade pelo ensaio do MTT 

No que diz respeito a atividade citotóxica (Item 4.2.5, p. 138), os extratos dos 

espécimes coletados nas praias de Búzios-RJ e Paracuru-CE foram os que forneceram extratos mais 

ativos nas duas linhagens de células testadas (HCT-116 e PC-3M) para a espécie P. caribaeorum, 

conforme mostrado na Figura 104. Ainda do ponto de vista da citotoxicidade, as diferenças mais 

marcantes entre as espécies foram observadas entre os indivíduos coletados na praia da Taíba-CE, 

onde apenas os extratos oriundos de P. variabilis apresentaram atividade citotóxica considerável 

(LIMA, 2004). Os resultados observados podem ser justificados pelas diferenças químicas 

promovidas pelas condições ambientais e/ou influenciadas pela microbiota associada, mas fatores 

como a ação antrópica, também podem ser responsáveis por esta resposta, uma vez que o local de 

coleta está situado ao lado do píer da Petrobras. 

Figura 104 - Dados de citotoxicidade dos extratos de Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis em HCT-116 (a) 

e PC-3M (b) testados na concentração de 50,0 g/mL após 72h de incubação. 

 
Fonte: O próprio autor com dados cedido pela equipe do LaBBMar. 

4.4.2 Estudo comparativo por CLAE-DAD 

Dando continuidade ao estudo, buscou-se conhecer as diferenças e similaridade 

químicas entre as espécies. A partir da análise das frações A2, obtidas com ACN/H2O 7:3 (Item 

4.3.2, p. 140), utilizando os ecdisteroides P6, P8, P9 e P10 como padrão (Figura 105, p. 144), 

observou-se que independentemente do local de coleta, todas as amostras contêm os mesmos 
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ecdisteroides (Figura 107, p. 147). No entanto, houve uma pequena diferença entre as espécies no 

que diz respeito aos ecdisteroide P8 e P9, enquanto em P. caribaeorum o ecdisteroide P8 é muito 

mais pronunciado, em P. variabilis a proporção dos dois (P8 e P9) é praticamente equimolar. Vale 

ressaltar que estas diferenças foram observadas em todos os locais de coleta para as duas espécies, 

conforme exibido na Figura 107 (p. 147). O fato de existir uma diferença, mesmo que pequena, 

sugere que as espécies têm algumas especificidades seja do ponto de vista alimentar, do próprio 

metabolismo ou na composição dos simbiontes que os habitam (YELLOWLEES; REES; 

LEGGAT, 2008). 

As frações A3, oriunda da eluição com ACN, foram monitoradas por CLAE usando o 

carotenoide peridinina (P1) como padrão (Figura 105). Neste caso, observou-se claramente que as 

amostras coletadas no Ceará possuem maior concentração do carotenoide quando comparado as 

amostras do Sudeste e Sul de acordo com apresentado na Figura 108 (p. 146). A produção deste 

composto está vinculada aos dinoflagelados simbiontes e pode ser influenciado por aspectos 

ambientais como a luminosidade solar (MAOKA 2011; MAOKA et al., 2011). 

Figura 105 - Representação estrutural dos compostos P1, P6, P8, P9 e P10 

 
Fonte. O próprio autor 

Resultado similar também é observado para as frações A4, obtidas por eluição com 

CH2Cl2/MeOH 9:1, após reação de metanólise foram monitoradas por CG-EM e identificados com 

base no banco de dados do NIST (LINSTROM; MALLARD, 2001). De um modo geral, as 

amostras coletadas nas praias do Ceará, apresentaram um maior número de ácidos graxos poli-

insaturados quando comparados com as amostras oriundas das praias do Sudeste e Sul, em 

compensação, estas amostras apresentam maior percentual nos índices dos ácidos graxos saturados 

(Figura 106, p. 145; Tabela 28, p. 148). 
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Figura 106 - Perfil dos ácidos graxos das frações A4 por CG-EM 

 
Fonte. O próprio autor 

Legenda das siglas: PC = P. caribaeorum; PV = Palythoa variabilis; C = Ceará; RJ = Rio de Janeiro; SC = Santa 

Catarina; A = Arvoredo; B = Búzios; P = Paracuru; T = Táiba; A4 = Fração obtida pela eluição com CH2Cl2/MeOH 

9:1 por SPE  

Nota: * Fazem parte de outros: aldeídos, cetonas, álcoois e esteróis. 

É importante destacar que a biossíntese de ácidos graxos poli-insaturados possui rota 

diferente em animais e plantas. Os animais não conseguem biossintetizar ácidos graxos da série do 

ácido linoleico (ômega 6, 18:2n-6) e do -linolênico (ômega 3, 18:3n-3) e, portanto, as zooxantelas 

“plantas” e o coral hospedeiro “animais” contêm diferentes ácidos graxos, que podem servir como 

biomarcadores entre simbiontes e hospedeiros (IMBS et al., 2014). 

Partindo desta premissa, observou-se que os ácidos graxos ômega 3 e 6, estão presentes 

nas amostras do Ceará (Tabela 28, p. 148), mas não foram identificados nas amostras oriundas do 

Sul e Sudeste, isto significa que, do ponto de vista químico, os simbiontes do Nordeste são 

diferentes do Sul e Sudeste ou ainda pode ser uma resposta a fatores de especificidade alimentar 

atribuída a condições ambientais. 

Somente nas amostras do Paracuru foi observado o ácido 6-(E)-7-metilhexadecenóico  

P26 (Tabela 28-29, p. 148-149), o qual tinha sido detectado em P. caribaeorum (CARBALLEIRA; 

REYES, 1995) e em P. caesia (IMBS, 2014), mas que não caracteriza um lipídeo do próprio 

Palythoa. A sugestão de Imbs (2014) é que este ácido poderia ser um biomarcador de alguns grupos 

de bactérias específicas associadas aos zoantídeos. Composto semelhante o ácido 12-(E)-11-

metilnonadecenóico 132 (Tabela 5, p. 53, Figura 20, p. 54, Item 2.3.9.2, p. 53) foi identificado em 

bactérias do gênero Pseudomonas associadas à P. mamillosa e P. caribdea (CARBALLEIRA et 

al., 1998). Deste modo, podemos sugerir que a presença do ácido graxo P26 nas amostras do 

Paracuru é proveniente de bactérias associadas ao Palythoa.  
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Figura 107 - Perfil cromatográfico CLAE-DAD (245 nm) das frações A2 

 
Fonte: O próprio autor 

Legenda das siglas: PC = Palythoa caribaeorum; PV = Palythoa variabilis; C = Ceará; RJ = Rio de Janeiro; 

SC = Santa Catarina; A = Arvoredo; B = Búzios; P = Paracuru; T = Táiba  

A2 = Fração obtida pela eluição com ACN/H2O 7:3 por SPE  

P6 = 20-Hidroxiecdisona; P8 = 3-Acetil-20-hidroxiecdisona; P9 = Muristerona A e P10 = 2-Acetil-20-hidroxiecdisona 
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Figura 108 - Perfil cromatográfico CLAE-DAD (210-510 nm) das frações A3 

 
Fonte: O próprio autor 

Legenda das siglas 

PC = Palythoa caribaeorum; PV = Palythoa variabilis; C = Ceará; RJ = Rio de Janeiro; SC = Santa Catarina; 

A = Arvoredo; B = Búzios; P = Paracuru; T = Taíba; P1 = Piridinina 

A3 = Fração obtida pela eluição com ACN por SPE 
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Tabela 28 - Ácidos graxos identificados por CG-EM (% do total, erro padrão da média ±, n = 3) nas frações A4 de Palythoa caribaeorum 

Sigla tR (min) Nome usual Notação lipídica # FM m/z PCCEP-A4 PCCET-A4 PCRJB-A4 PCSCA-A4 

P20 19,6 Ácido mirístico 14:0 C14H28O2 228 2,4 ± 0,4 2,3 ± 0,3 8,7 ± 0,3 7,7 ± 0,3 

P21 23,5 Ácido palmítico 16:0 C16H32O2 256 34,3 ± 0,2 23,9 ± 0,3 40,6 ± 0,1 38,9 ± 0,1 

P22 25,9 Ácido heptadecanóico 17:0 C17H34O2 270     

P23 27,8 Áácido esteárico 18:0 C18H36O2 284 12,4 ± 0,1 11,2 ± 0,1 25,0 ± 0,1 25,3 ± 0,2 

P24 34,7 Ácido beénico 22:0 C22H44O2 340 1,0 ± 0,4    

  Saturados (Σ %)    50,1 ± 1,1 37,4 ± 0,7 74,3 ± 0,5 71,9 ± 0,6 

P25 23,5 Ácido palmitoléico 16:1n-9 C16H30O2 254 1,7 ± 0,3 4,1 ± 0,4 2,6 ± 0,5 1,9 ± 0,3 

P26 23,9 Ácido 7-(E)-7-metil-hexadecenóico 7-Me-16:1n-9 C17H32O2 268 0,8 ± 0,3    

P27 27,4 Ácido oléico 18:1n-9 C18H34O2 282 1,5 ± 0,4 4,5 ± 0,4 7,2 ± 0,4 11,8 ± 0,1 

P28 27,5 Ácido vacénico 18:1n-7 C18H34O2 282     

P29 34,3 Ácido erúcico 22:1n-9 C22H42O2 338   1,9 ± 0,2 3,2 ± 0,3 

  Monoinsaturados (Σ %)    4,0 ± 1,0 8,6 ± 0,8 11,7 ± 1,1 16,9 ± 0,7 

P30 26,9 Ácido estreárico (STD) 18:4n-3 C18H28O2 276 4,9 ± 0,4 10,4 ± 0,4   

P31 27,1 Ácido -linolênico (ALA) 18:3n-3 C18H30O2 278 2,3 ± 0,3 6,5 ± 0,5   

P32 27,3 Ácido linoleico 18:2n-6 C18H32O2 280  1,4 ± 0,2   

P33 30,3 Ácido eicosapentaenóico (EPA) 20:5n-6 C20H30O2 302  4,3 ± 0,3   

P34 30,4 Ácido araquidônico (ARA) 20:4n-6 C20H32O2 304 8,9 ± 0,3 15,1 ± 0,1 1,9 ± 0,3 1,1 ± 0,3 

P35 33,6 Ácido docosaexaenóico (DHA) 22:6n-3 C22H34O2 328 1,3 ± 0,2 2,9 ± 0,4   

P36 33,7 Ácido docosapentaenóico (DPA) 22:5n-3 C22H32O2 330 1,3 ± 0,1 2,6 ± 0,5   

P37 33,8 Ácido 7,10,13,16-docosatetraenóico 22:4n-6 C22H36O2 332 2,7 ± 0,5 3,0 ± 0,4   

  Poli-insaturados (Σ %)    21,4 ± 1,8 46,2 ± 2,8 1,9 ± 0,3 1,1 ± 0,3 

  Outros constituintes (Σ %) *    24,5 ± 0,1 37,8 ± 0,1 10,1 ± 0,4 11,0 ± 0,5 

Fonte: O próprio autor.  

Legenda das siglas: PC = Palythoa caribaeorum; C = Ceará; RJ = Rio de Janeiro; SC = Santa Catarina; A = Arvoredo; B = Búzios; P = Paracuru; T = Taíba  

A4 = Fração obtida pela eluição com CH2Cl2/MeOH 9:1 por SPE  

FM = Fórmula Molecular; tR = Tempo de retenção; m/z = Relação massa/carga; n = Número de replicatas 

Nota: # Notação simplificada usada para representar ácidos graxos segundo a descrição ômega (W). 

* Fazem parte de outros: aldeídos, cetonas, álcoois e esteróis, sendo campesterol (P16) e gorgosterol (P19) presentes em todas as amostras.  
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Tabela 29 - Ácidos graxos identificados por CG-EM (% do total, erro padrão da média ±, n = 3) nas frações A4 de Palythoa variabilis 

Sigla tR (min) 
 Nome usual Notação lipídica # FM m/z PVCEP-A4 PVCET-A4 PVRJB-A4 PVSCA-A4 

P20 19,6 Ácido mirístico 14:0 C14H28O2 228 3,7 ± 0,3 4,8 ± 0,5 10,8 ± 0,2 7,2 ± 0,3 

P21 23,5 Ácido palmítico 16:0 C16H32O2 256 31,5 ± 0,7 26,1 ± 0,3 37,6 ± 0,4 50,3 ± 0,4 

P22 25,9 Ácido heptadecanóico 17:0 C17H34O2 270 0,9 ± 0,3   1,5 ± 0,5 

P23 27,8 Ácido esteárico 18:0 C18H36O2 284 10,5 ± 0,1 10,3 ± 0,3 14,0 ± 0,3 21,5 ± 0,2 

P24 34,7 Ácido beénico 22:0 C22H44O2 340 0,9 ± 0,3    

  Saturados (Σ %)    47,5 ± 1,7 41,2 ± 1,1 62,4 ± 0,9 80,5 ± 1,4 

P25 23,5 Ácido palmitoléico 16:1n-9 C16H30O2 254 1,1 ± 0,2 3,1 ± 0,3 7,4 ± 0,3 6,6 ± 0,5 

P26 23,9 Ácido 7-(E)-7-metil-hexadecenóico 7-Me-16:1n-9 C17H32O2 268 0,7 ± 0,4    

P27 27,4 Ácido oléico 18:1n-9 C18H34O2 282 3,1 ± 0,3 4,8 ± 0,4 13,9 ± 0,1 3,4 ± 0,3 

P28 27,5 Ácido vacénico 18:1n-7 C18H34O2 282 0,9 ± 0,4 1,7 ± 0,4 3,9 ± 0,4  

P29 34,3 Ácido erúcico 22:1n-9 C22H42O2 338   1,7 ± 0,2  

  Monoinsaturados (Σ %)    5,8 ± 1,5 9,6 ± 1,1 26,9 ± 1,0 10,0 ± 0,8 

P30 26,9 Ácido estreárico (STD) 18:4n-3 C18H28O2 276 2,8 ± 0,5 10,7 ± 0,2   

P31 27,1 Ácido -linolênico (ALA) 18:3n-3 C18H30O2 278 2,3 ± 0,4 6,3 ± 0,3   

P32 27,3 Ácido linoleico 18:2n-6 C18H32O2 280 0,9 ± 0,2 2,5 ± 0,3   

P33 30,3 Ácido eicosapentaenóico (EPA) 20:5n-6 C20H30O2 302  3,1 ± 0,6   

P34 30,4 Ácido araquidônico (ARA) 20:4n-6 C20H32O2 304 7,4 ± 0,5 14,3 ± 0,1 1,2 ± 0,2 3,6 ± 0,5 

P35 33,6 Ácido docosaexaenóico (DHA) 22:6n-3 C22H34O2 328 2,7 ± 0,3 3,3 ± 0,4   

P36 33,7 Ácido docosapentaenóico (DPA) 22:5n-3 C22H32O2 330 2,4 ± 0,4 3,5 ± 0,4   

P37 33,8 Ácido 7,10,13,16-docosatetraenóico 22:4n-6 C22H36O2 332     

  Poli-insaturados (Σ %)    18,5 ± 2,3 43,7 ± 2,2 1,2 ± 02 3,6 ± 0,5 

  Outros constituintes (Σ %) *    28,2 ± 0,4 5,5 ± 0,4 9,5 ± 0,6 5,9 ± 0,5 

Fonte: O próprio autor.  

Legenda das siglas: PV = Palythoa variabilis; C = Ceará; RJ = Rio de Janeiro; SC = Santa Catarina; A = Arvoredo; B = Búzios; P = Paracuru; T = Taíba 

A4 = Fração obtida pela eluição com CH2Cl2/MeOH 9:1 por SPE 
 

FM = Fórmula Molecular; tR = Tempo de retenção; m/z = Relação massa/carga; n = Número de replicatas 

Nota: # Notação simplificada usada para representar ácidos graxos segundo a descrição ômega (W). 

* Fazem parte de outros: aldeídos, cetonas, álcoois e esteróis, sendo campesterol (P16) e gorgosterol (P19) presentes em todas as amostras.  
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4.4.3 Agrupamento hierárquico 

Inicialmente foi construído uma matriz com as massas dos íons obtidos pelas análises 

CLAE-DAD-EM (Item 4.2.2.2, p. 136) totalizando, cerca de 1500 íons para cada amostra. Em 

seguida foi realizado a análise de agrupamento hierárquico tomando por base a distância de 

euclidiana para mostrar o quanto as amostras podem ser semelhantes. De acordo com nossos 

resultados as amostras obedecem um perfil de similaridade por localização geográfica, conforme 

mostrado na Figura 109. Deste modo, independente da espécie, as condições ambientais do local 

em que foram coletados influenciam o perfil metabolômico, o que esta de acordo com o proposto 

para a prospecção química, ratificando nossas observações anteriores. 

Figura 109 - Dendrograma de similaridade das amostras de Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis 

 
Fonte: O próprio autor 

Estudos têm demonstrado que fatores biogeográficos são igualmente importantes, 

como os observados para algas simbiontes em P. caesia do leste e oeste do Oceano Índico, os quais 

indicam dois genótipos de algas no leste, mas apenas um no oeste (BURNETT, 2002). Estas 

observações também foram feitas para outras espécies de corais (LAJEUNESSE; TRENCH, 2000). 

Isto significa que os hospedeiros podem abrigar distintos simbiontes geneticamente diferentes que 

podem ser mais tolerantes a alta irradiação e temperatura, ou ainda, abrigarem diferentes 

populações de simbiontes ao longo de um ciclo anual, o que justificaria variações sazonais entre 

verão e inverno. Com base nestas observações, as zooxantelas são as principais suspeitas de induzir 

o agrupamento dos indivíduos por local de coleta, uma vez que são influenciadas por fatores locais, 

particularmente, os níveis de luminosidade e temperatura. 
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4.4.4 Perfil metabolômico via Rede molecular 

O perfil metabolômico foi obtido a partir da análise do Molecular networking, o qual 

permiti agrupar compostos com perfil de fragmentação (MSn) semelhantes e sugeri a identificação 

destes através da comparação dos seus dados de massas com aqueles já disponíveis na sua 

plataforma. Os resultados revelaram a presença de micosporinas (CARDOZO et al., 2011; YUAN 

et al., 2009); alcaloides, especialmente típicos de Zoanthus como a zoantamina e derivados 

(BEHENNA; STOCKDILL; STOLT, 2008) e indólicos (TOMODA et al., 1995); ecdisteroides 

(CACHET et al., 2015); fosfolipídios e derivados da fosfatidilcolina (PULFER; MURPHY, 2003) 

e ceramidas (SOUSA et al., 2007), mostrando considerável diversidade estrutural (Figura 110; 

Tabela 30, p. 157). 

Figura 110 - Rede molecular metabolômica do holobionte Palythoa 

 
Fonte: O próprio autor 
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4.4.4.1 Micosporina (MAA) 

Com base nas análises por CLAE-DAD-EM, a partir dos espectros UV-vis, ESI-MS2 

e GNPS foram identificados aminoácidos do tipo micosporina (MAA) apresentados na Figura 111. 

P38-P42 foram observados em maior variabilidade nas amostras do Rio de Janeiro (Tabela 30, p. 

157). Os metabólitos micosporina-alanina P40 (LEITE; NICHOLSON, 1992), paliteno P41 

(CARDOZO et al., 2011; SINHA et al., 1998) e porfira 334 P42 (NAZIFI et al., 2013) não foram 

detectados nas amostras do Ceará. O composto micosporina-alanina foi detectado apenas na 

espécie P. caribaeorum. A presença de aminoácidos do tipo micosporina (MAA) indicam 

fortemente a associação com microalgas (zooxantelas) em ambientes marinhos com alta 

intensidade de luz solar (GORDON; LEGGAT, 2010; SHICK; DUNLAP, 2002). 

Figura 111 - Aglomerado molecular dos aminoácidos do tipo micosporina 

 
Fonte: O próprio autor 

 

4.4.4.2 Alcaloides derivados da zoantamina  

Os alcaloides zoantamina (P45) e derivados (P44, P46 e P47) foram encontrados em 

todas as amostras investigadas, conforme pode ser observado na Figura 112 (p. 153) e (Tabela 30, 

p. 157), com exceção da norzoantaminona presente apenas nas amostras de Paracuru e Taiba. Este 

tipo de alcaloide é comum no gênero Zoanthus (BEHENNA; STOCKDILL; STOLT, 2008), mas 
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não em Palythoa. A presença dos alcaloides derivados da zoantamina em Palythoa pode estar 

associada a transferência horizontal de zoanxantelas, sendo que este tipo de composto também foi 

isolado no dinoflagelado Symbiodinium sp. (NAKAMURA et al., 1998). 

Figura 112 - Aglomerado molecular dos alcaloides derivados da zoantamina 

 
Fonte: O próprio autor 

 

4.4.4.3 Ecdisteroides 

Os ecdisteroides (P6, P8-P10) mostrados na Tabela 30 (p. 157) e exibidos na Figura 

113 (p. 154) apresentaram maiores proporções relativas nas amostras do Ceará e Santa Catarina, 

com maiores intensidades nas amostras da praia de Taíba quando comparadas à praia de Paracuru. 

Alguns ecdisteroides presentes nas amostras coletadas no Ceará e Santa Catarina não foram 

observados nas amostras de Rio Janeiro. Este fato está de acordo com o padrão de agrupamento 

(Figura 109, p. 150, Item 4.4.3, p. 150), onde as amostras do Ceará mostram mais semelhanças 

com as de Santa Catarina do que as do Rio de Janeiro. Além disto, as análises mostraram a presença 

de outros ecdisteroides minoritários que não haviam sido isolados ou detectados anteriormente em 
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nossos estudos, como a presença da ponasterona A (P49) ou ecdisona com m/z 465 [M+H]+, outros 

ecdisteroides (P49-P54) são listados na Tabela 30 (p. 157).   

Figura 113 - Aglomerado molecular dos ecdisteroides 

 
Fonte: O próprio autor 

 

4.4.4.4 Fosfolipídios 

Um conjunto formado pelos fosfolipídios P55-P63, Tabela 30 (p. 157) foram 

observados em todos os locais de coleta. Este tipo de compostos são os principais constituintes das 

membranas celulares e, portanto, era de se esperar que estivessem presentes em todas as amostras 

(NGUYEN et al., 2016). 

4.4.4.5 Alcaloides indólicos 

A presença dos alcaloides indólicos foi observada em todas as amostras investigadas. 

Os alcaloides denominados de terpendole E (P64) e G (P65) apresentados na Figura 114 (p. 155) 

e Tabela 30 (p. 157) foram encontrados em maior proporção nas amostras do Rio de Janeiro e em 

menores nas amostras de Santa Catarina. Esta é a primeira vez que este tipo de composto é 

identificado em Palythoa e provavelmente seja biossintetizado por fungos associados, uma vez que 

foi originalmente isolado do fungo Albophoma yamanashiensis e exibiu atividade antibacteriana 

(TOMODA et al., 1995). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Membrana
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Figura 114 - Aglomerado molecular dos alcaloides indólicos 

 
Fonte: O próprio autor 

 

4.4.4.6 Ceramidas fosfatadas 

 As ceramidas fosfatadas P2 e P3, Tabela 30 (p. 157) estão presentes apenas nas 

amostras do Ceará, enquanto a ceramida desprovida do grupo aminoetilfostato (P66) está presente 

nos demais locais de coleta, como apresentado na Figura 115 (p. 156). Isto reforça ainda mais a 

hipótese de que as zooxantelas podem ser as responsáveis pelas diferenças observadas entre os 

locais de coleta, uma vez que este tipo de composto também é biossintetizado por microalgas 

(MATSUBARA; MORITA; HAYASHI, 1990; SOUSA et al., 2007). 
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Figura 115 - Aglomerado molecular das ceramidas 

 
Fonte: O próprio autor 

4.4.4.7 Outros 

Um conjunto formado por moléculas não identificadas foi observado apenas em 

extratos do Rio de Janeiro (Figura 116), evidenciando a diferença deste local de coleta em relação 

aos demais, justificando o perfil de agrupamento (Figura 109, p. 150). Este também é um indicativo 

de que os metabólitos dos zoantídeos podem ser influenciados por condições ambientais e pela sua 

microbiota associada. 

Figura 116 - Aglomerado molecular formado por amostras coletadas no Rio de Janeiro 

 
Fonte: O próprio autor 
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Tabela 30 - Resumo dos compostos detectados por CLAE-DAD-EM e sugestão de identificação via rede molecular 

Sigla 
ESI (-) 

 m/z 
íon  

error 

(ppm) 

ESI (+) 

m/z  

error 

(ppm) 
íon  

FM UV λmax 

(nm) 

Sugestão de identificação dos 

compostos 
Grupos  

         Aminoácidos e derivados  

P38 243,0966 [M-H]- 3,7 245,1128 1,6 [M+H]+ C10H16N2O5 320 Palitino C, RJ, SC 

P39    246,0967 4,5 [M+H]+ C10H15NO6 320 Micosporina-glicina C, RJ, SC 

P40    260,1167 8,8 [M+H]+ C11H17NO6 310 Micosporina-alanina RJ, SC 

P41    285,1443 2,5 [M+H]+ C13H20N2O5 360 Paliteno  RJ, SC 

P42    347,1478 -6,9 [M+H]+ C14H22N2O8 330 Porfira-334 RJ, SC 

P43 251,1047 [M-H]- -6,0 253,1176 2,8 [M+H]+ C12H16N2O4 - Palitazina C, RJ, SC 

         Zoantamida e derivados  

P44 480,2707 [M-H]- 9,0 482,2885 4,4 [M+H]+ C29H39NO5 270 Norzoantamina C, RJ, SC 

P45 522,2473 [M-H]- 3,6 524,2625 4,4 [M+H]+ C30H37NO7 270 Zoantamida C, RJ, SC 

P46    510,2864 1,6 [M+H]+ C30H39NO6 270 Zoantenamina ou zoantaminona C, RJ, SC 

P47    496,2671 -5,6 [M+H]+ C29H37NO6 270 Norzoantaminona C 

         Ecdisteroides  

P49    465,3201 2,1 [M+H]+ C27H44O6  Ponasterona A ou Ecdisona C, RJ, SC 

P50    447,3106 -0,2 [M+H]+ C27H42O5  Dehidro-deoxiecdisona C, RJ, SC 

P51    513,3050 1,6 [M+H]+ C27H44O9  11α,20,26-Trihidroxiecdisona C, RJ, SC 

P6    481,3138 4,5 [M+H]+ C27H44O7  20-Hidroxiecdisona  C, RJ, SC 

P52    481,3151 1,9 [M+H]+ C27H44O7  Zoantusterona ou Ajugasterona C C, SC 

P9    497,3105 1,8 [M+H]+ C27H44O8  Muristerona A C, RJ, SC 

P53    495,3345 5,9 [M+H]+ C28H46O6  Makisterona  C, SC 

P10    523,3275 -1,9 [M+H]+ C29H46O8  2-Acetil-20-hidroxiecdisona  C, RJ, SC 

P8    523,3250 3,0 [M+H]+ C29H46O8  3-Acetil-20-hidroxiecdisona  C, RJ, SC 

P54    463,3058 0,4 [M+H]+ C27H42O6  3-Deshidroecdisona C, RJ, SC 

    429,2994 1,4 [M+H]+   nd C, RJ, SC 

    445,2937 2,1 [M+H]+   nd C, RJ, SC 

    463,3046 1,8 [M+H]+   nd C, RJ, SC 

    467,2546 2,8 [M+H]+   nd SC 

    487,3032 4,8 [M+H]+   nd C, RJ, SC 

Fonte: O próprio autor. 

Legenda das siglas: C = Ceará; RJ = Rio de Janeiro; SC = Santa Catarina; ESI = Ionização por Electrospray (+) modo positivo e (-) modo negativo; FM = Fórmula 

Molecular; UV = Ultravioleta visível; tR = Tempo de retenção; m/z = Relação massa/carga, nd = Não determinado. 
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Tabela 30 - Continuação 

Sigla 
ESI (-) 

m/z 
íon  

error 

(ppm) 

ESI (+) 

m/z  

error 

(ppm) 
íon  FM 

UV λmax 

(nm) 

Sugestão de identificação dos 

compostos 
Grupos  

         Fosfolipídios  

P55    496,6683 2,2 [M+H]+ C42H82NO7P  PC (16:0/18:1) C, RJ, SC 

P56    440,3121 3,0 [M+H]+ C21H46NO6P  PC (O-12:0/O-1:0) C, RJ, SC 

P57    274,2744 1,4 [M+H]+ C16H33NO2  C16 Esfinganina C, RJ, SC 

P58    452,2768 0,4 [M+H]+ C21H42NO7P  PE (16:1/0:0) C, RJ, SC 

P59    524,2641 1,9 [M+H]+ C26H54NO7P  PC (18:0/0:0) C, RJ, SC 

P60    454,3279 3,0 [M+H]+ C22H48NO6P  PC (O-14:0/0:0) C, RJ, SC 

P61    544,3393 0,8 [M+H]+ C28H50NO7P  PC (20:4/0:0) C, RJ, SC 

P62    480,3436 2,7 [M+H]+ C21H42NO7P  PC (O-16:1/0:0) C, RJ, SC 

P63    446,2764 1,6 [M+H]+ C22H39O7P  PA (19:3/0:0) C, RJ, SC 

         Alcaloides indólicos  

P64 436,2835 [M-H]- 3,9 438,2982 5,9 [M+H]+ C28H38NO3  Terpendole E C, RJ, SC 

P65 450,2608 [M-H]- 8,0 452,2792 2,0 [M+H]+ C28H37NO4  Terpendole G C, RJ, SC 

         Ceramidas  

P66    538,5170 -0,8 [M+H]+ C34H67NO3  Ceramida  C, RJ, SC 

P2 655,5150 [M-H]- -9,3 657,5239 -0,6 [M+H]+ C37H73N2O5P  N-Metil-aminoetilfosfonato A C 

P3 657,5278 [M-H]- -4,9 659,5394 -0,4 [M+H]+ C37H75N2O5P  N-Metil-aminoetilfosfonato B C 

Fonte: O próprio autor. 

Legenda das siglas: C = Ceará; RJ = Rio de Janeiro; SC = Santa Catarina; ESI = Ionização por Electrospray (+) modo positivo e (-) modo negativo; FM = Fórmula 

Molecular; UV = Ultravioleta visível; tR = Tempo de retenção; m/z = Relação massa/carga. 

 

Nota: Descrição das siglas dos fosfolipídios 

PC (16:0/18:1) = 1-(1Z-Hexadecenil)-2-(9Z-octadecenoil)-glicerol-3-fosfocolina 
PC (O-12:0/O-1:0) = 1-Dodecil-2-metil-glicerol-3-fosfocolina 

PE (16:1/0:0) = 1-(9Z-Hexadecenoil)-glicerol-3-fosfoetanolamina 
PC (18:0/0:0) = 1-(1Z-Octadecenil)-glicerol-3-fosfocolina 

PC (O-14:0/0:0) = 1-Tetradecil-glicerol-3-fosfocolina 

PC (20:4/0:0) =1-(5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoil)-glicerol-3-fosfocolina 

PC (O-16:1/0:0) = 1-(9Z-Hexadecil)-glicerol-3-fosfocolina 

PA (19:3/0:0) = 1-(10Z,13Z,16Z-Nonadecatrienoil)-glicerol-3-fosfato

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C42H82NO7P&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C21H46NO6P&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C21H42NO7P&sort=mw&sort_dir=asc
http://www.lipidmaps.org/tools/ms/iso2d_Ag.php?formula=C22H48NO6P
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C28H50NO7P&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C21H42NO7P&sort=mw&sort_dir=asc
http://www.lipidmaps.org/tools/ms/iso2d_Ag.php?formula=C22H39O7P
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%221-%281Z-hexadecenyl%29-2-%289Z-octadecenoyl%29-sn-glycero-3-phosphocholine%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2024779384%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%221-dodecyl-2-methyl-sn-glycero-3-phosphocholine%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2024779396%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%221-%289Z-hexadecenoyl%29-glycero-3-phosphoethanolamine%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2052925129%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%221-%285Z%2C8Z%2C11Z%2C14Z-eicosatetraenoyl%29-sn-glycero-3-phosphocholine%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2024779476%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%221-dodecyl-2-methyl-sn-glycero-3-phosphocholine%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2024779396%5BStandardizedCID%5D
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4.5 Considerações  

O estudo comparativo dos principais constituintes isolados de espécimes de Palythoa 

caribaeorum e P. variabilis coletados na praia de Paracuru-CE com aqueles coletados em 

diferentes locais (Taíba-CE, RJ e SC) revelou que os ecdisteroides estavam presentes em todas as 

amostras com pequenas variações quantitativas. O carotenoide peridinina (P1) e os ácidos graxos 

poli-insaturados (P30-P37) apresentaram maior intensidade nas amostras coletadas nas praias do 

Ceará quando comparados com os demais locais de coleta. Em contrapartida, os ácidos graxos 

saturados (P20-P24) apresentaram em maiores índices nas amostras do Rio de Janeiro e Santa 

Catarina.  

A prospecção química de P. caribaeorum e P. variabilis mostrou que os extratos dos 

zoantídeos coletados nas praias de Búzios-RJ e Paracuru-CE foram os mais ativos sobre as 

linhagens tumorais PC-3M e HCT-116. Infelizmente, não foi possivel correlacionar os dados de 

metabolômica com atividade citotóxica. 

O perfil metabolômico via rede molecular “Molecular networking” mostrou a presença 

de micosporinas (P38-P43), alcaloides derivados da zoantamina (P44-P47) e indólicos (P64-P65), 

ecdisteroides (P6, P8-P10 e P49-P54), fosfolípideos (P55-P63) e ceramidas (P2, P3 e P66). O 

relato destes alcaloides em espécies de Palythoa está sendo registrados pela primeira vez. 

Enfim, com o auxílio da rede molecular, a qual organiza grandes conjuntos de dados 

de espectros de massas baseados na similaridade entre os padrões de fragmentações de diferentes 

íons precursores que estão de alguma forma relacionados entre si, foi possível obter um perfil 

metabolômico para o holobionte Palythoa. 
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5 CAPÍTULO IV - INVESTIGAÇÃO QUÍMICA DAS BACTÉRIAS ASSOCIADAS AOS 

ZOANTÍDEOS PALYTHOA CARIBAEORUM E PALYTHOA VARIABILIS 

5.1 Introdução 

A produção de metabólitos secundários pelos organismos marinhos sucede da 

adaptação dos mesmos aos fatores abióticos dos oceanos (salinidade, temperatura, pH, pressão, 

luminosidade) e da interação entre os demais organismos, muitos destes estão associados a uma 

grande quantidade de micro-organismos, alguns, inclusive, em simbiose obrigatória, sendo os 

últimos igualmente uma promissora fonte de metabólitos bioativos (FENICAL; JENSEN, 2006).  

Microbiologicamente, os oceanos representam um ambiente altamente complexo, com 

abundâncias estimadas em 106 microrganismos/mL de água do mar e 109/cm3 de sedimento 

(FENICAL; JENSEN, 2006). Os micro-organismos marinhos, entretanto, só despontaram como 

uma fonte emergente e próspera para a descoberta de metabólitos secundários bioativos, apenas na 

década de 90 (HU et al., 2011). Nesse contexto, os actinomicetos da classe Actinobacteria, 

carregam um imenso potencial de produção de novos fármacos, sendo responsável por produzir 

aproximadamente 45% dos compostos obtidos de micro-organismos. Inclusive, muitos fármacos 

já estabelecidos, e de amplo uso clínico, são produtos obtidos de micro-organismos dessa classe, 

como a estreptomicina oriunda de Streptomyces griseus (IMHOFF; LABES; WIESE, 2011). 

A pesquisa com produtos naturais de micro-organismo marinhos vem dando passos 

firmes com moléculas em estudos clínicos que vêm se mostrando fortes candidatas a novos 

medicamentos, destaca-se a salinosporamida A (Marizomib) produzida por Salinispora tropica 

(FENICAL; JENSEN, 2006; BHATNAGAR; KIM, 2010). 

Entre as moléculas derivadas de micro-organismos marinhos do Nordeste brasileiros, 

merecem destaque as que apresentaram atividades citotóxicas: a ditiopirrolona (173) que bloqueia 

a cascata bioquímica do processo de citocinese, isolada de um Streptomyces sp. (Figura 117a, p. 

164) associado à Eudistoma vannamei (ABREU et al., 2014), as antraciclinonas inéditas (174-177) 

isoladas de Micromonospora sp., Figura 117b, p. 164 (JIMENEZ et al., 2013; SOUSA et al., 2012), 

a prodigiosina (178) isolada de Pseudoalteromonas sp. (Figura 117c, p. 164) capaz de induzir, com 

seletividade de 100 vezes, a morte de células tumorais em favorecimento de células não tumorais 

(ARTHAUD et al., 2012) e as cromomicinas (179-181), sendo que a cromomicina A2 induz 

autofagia em células de melanoma de pela, obtida a partir de Streptomyces sp. (Figura 117d, p. 

164) recuperada de sedimentos coletados na praia de Paracuru (GUIMARÃES et al., 2014). 
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Figura 117 - Fotografia da bactéria Streptomyces sp. e a ditiopirrolona (a). Fotografia da bactéria Micromonospora sp. 

e as antraciclinonas (b). Fotografia da bactéria Pseudoalteromonas sp. e a prodigiosina (c). Fotografia da bactéria 

Streptomyces sp. e as cromomicinas (d). 

 
Fonte: O próprio autor 

Baseados nos estudos precedentes com micro-organismos e tendo em vista que a 

diversidade da microbiota associada ao gênero Palythoa, apesar de promissora, têm tido pouca 

atenção do ponto de vista químico (Capítulo I, Item 2.3.9.2, p. 53), nosso grupo tem investigado 

micro-organismos associados a estas espécies e já obtever alguns resultados como a piericidinas 

(182-184), cuja apresentaram atividade citotóxica em PC-3/M (CI50 16,0 ng/mL) e foram 

identificadas a partir da cepa BRA-035 Streptomyces sp. (Figura 118a). De outra cepa a BRA-060 

Streptomyces sp. (Figura 118b) foi obtido três dicetopiperazinas (185-187) que apresentam 

atividade citotóxica em HL-60 com CI50 1,3 μg/mL; 0,7 μg/mL e 0,5 μg/mL, respectivamente. 

Ambas as cepas são oriundas do P. caribaeorum da Taiba (SAHM, 2014). Deste modo, temos com 

objetivo investigar extratos de bactérias associados ao zoantídeos P. caribaeorum e P. variabilis. 

Figura 118 - Fotografia da bactéria Streptomyces sp. (BRA-035) e as piericidinas (a). Fotografia da bactéria 

Streptomyces sp. (BRA-060) e as dicetopiperazinas (b). 

 
Fonte: O próprio autor 
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5.2 Materiais e métodos 

5.2.1 Métodos cromatográficos 

5.2.1.1 Cromatografia de adsorção em camada delgada 

Para as cromatografias em camada delgada (CCD) utilizou-se placas de cromatofolhas 

de alumínio, com gel de sílica 60, 5-40 μm, com indicador de fluorescência na faixa de 254 nm 

(F254), Merck. As revelações das substâncias, nas placas cromatográficas foram realizadas por 

exposição em lâmpada de irradiação modelo CN-15LM da Vilber Lourmat com dois comprimentos 

de onda (254 e 366 nm) e pela imersão em solução de vanilina (C8H8O3) em EtOH (5g/100,0 mL) 

e ácido perclorico (HClO4  0,75 M/100,0 mL) usada para visualização de compostos esteroídais e 

fenóis em geral ou pela irmersão no reagente de Ehrlich, solução de 4-dimetilaminobenzaldeído 

(C9H11NO) 10,0 g em EtOH/HCl 150,0 mL (v/v), o qual detecta aminas e indóis. Quando 

necessário as placas cromatográficas foram submetidas a aquecimento ~100 °C (SHERMAN; 

FRIED, 1991). 

5.2.1.2 Cromatografia de exclusão molecular  

O fracionamento por cromatografia de exclusão molecular foi efetuado em gel de 

dextrana Sephadex® LH-20 da Sigma Aldrich, utilizando-se MeOH/CH2Cl2 8:2 como fase móvel. 

5.2.1.3 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

As análises por CLAE foram realizadas em modelo UFLC (Ultra Fast Liquid 

Chromatograph) da Shimadzu, equipado com detector UV-vis com arranjo de díodo (SPD-M20A) 

e um sistema de bomba ternário. Os solventes utilizados foram de grau CLAE (ACN da Tedia® e 

H2O-Milli-Q levemente acidificada com ácido fórmico), os quais, foram adequadamente filtrados 

através de membranas de nylon com poros de 0,45 μm (Millipore). As amostras foram dissolvidas 

em ACN sendo filtradas em membranas de nylon com poros de 0,45 μm (Whatman).  

5.2.1.3.1 Métodos de análise por CLAE 

Utilizou-se coluna analítica fenil-hexil (4,6 x 250 mm, 5μm) Phenomenex®, solvente 

A (H2O/0,1% de ácido fórmico) e solvente B (ACN/0,1% de ácido fórmico), gradiente variando de 

5-95% de B em 30 min, mais 5 min com 100% de B, volume de injeção de 20,0 μL, detecção na 

faixa de 210-500 nm, temperatura do forno a 35 °C e concentração das amostras de 1,0 mg/mL. 
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5.2.1.3.2 Métodos de isolamento por CLAE  

Utilizou-se coluna semipreparativa fenil hexil (4,6 x 250 mm, 5μm) da Phenomenex®, 

utilizando sistema de gradiente com fluxo 2,5 mL/min, volume de 100,0 µL, mantidos num forno 

termostático a 35 °C, usando canal de monitoramento DAD na faixa de 210-500 nm e concentração 

de injeção das amostras de 5,0 mg/mL. 

5.2.2 Métodos de extração 

5.2.2.1 Extração líquido-líquido 

Após o período de crescimento foi adicionado AcOEt (PA) em volume proporcional 

ao do meio de crescimento, seguido por agitação de uma a duas horas à ~140 rpm. Transcorrido o 

período de extração as fases orgânica e aquosa foram separadas em funil de separação. A fase 

orgânica foi tratada com Na2SO4 seguido por destilado do solvente sob pressão reduzida a 

temperatura de 30 °C, posteriormente seco sob fluxo de ar comprimido para fornecer os extratos. 

5.2.3 Espectrometria de massa (EMAR) 

As análises por CLAE-DAD-IT foram realizadas utilizando um UFLC (Shimadzu) 

consistindo de duas bombas de solvente LC20AD, um autoamostrador SIL20AHT, um forno de 

coluna CTO20A, um controlador de sistema CBM20A e um detector de matriz de díodos (SPD - 

M20AV, Shimadzu) acoplado com um Espectrômetro de Massas IT (íon trap) (amaZon SL, Billa 

Rica - US) enquanto as análises por CLAE-DAD-TOF foram conduzidas em UFLC equipado com 

um UltrOTOF (Bruker Daltonics, US) espectrômetro de massas. A fase móvel (fluxo 1,0 mL/min) 

consistiu em H2O/0,1% de ácido fórmico (solvente A) e MeOH/0,1% de ácido fórmico (solvente 

B) com o seguinte gradiente: 0,0 - 30,0 min (5 - 100% B); 30,0 - 40,0 min (100% de B); 40,0 - 45,0 

min - (100 - 5% de B); 45,0 - 60,0 min (10% B). A coluna utilizada foi uma C18-Luna 

(Phenomonex® - 250 mm x 4,6 mm x 5 μm). A temperatura da coluna foi ajustada a 35ºC. Os 

parâmetros de aquisição de IT foram os seguintes: capilar 3,5 kV, offset da placa final 500 V, 

nebulizador 40 psi, gás seco (N2) com fluxo de 8,0 L/min e temperatura de 300ºC. Os experimentos 

de fragmentação CID foram realizados no modo autoMSn utilizando o modo de resolução 

melhorada para modo MS e UltraScan para a obtenção de MS2, com faixa de massa m/z 200-1500. 
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5.2.4 Materiais para cultura das bactérias 

5.2.4.1 Meios de cultura sólidos 

➢ O meio amido-caseína de sigla SCA (Starch-Casein Agar), consiste de: 10,0 g de 

amido solúvel; 1,0 g de caseína em pó; 37,0 g de preparado de água do mar; 15,0 g de 

ágar; 1,0 L de água deionizada. 

➢ O meio água do mar de sigla SWA (Sea Water Agar), contém: 18,0 g de ágar; 1,0 L de 

água do mar filtrada e diluída a 75% em água deionizada. 

➢ O meio materiais traços de sigla TMA (Trace Minerals Agar), contém: 0,1 g de glicose; 

0,1 g de extrato de levedura; 0,5 g K2HPO4; 0,7 g Na2HPO4; 0,1 g KNO3; 0,3 g NaCl; 

0,1 g MgSO4.7H2O; 0,02 g CaCl2.2H20; 18,0 g ágar; 1,0 L água do mar diluída a 75% 

em água deionizada. 

5.2.4.2 Meios de cultura líquido 

➢ O meio A1 é composto por 10,0 g de amido solúvel; 4,0 g de extrato de levedura; 2,0 

g de peptona; 1,0 L água do mar filtrada diluída a 75% em água deionizada. 

5.2.5 Triagem de bioatividade pelo ensaio do MTT 

Para os ensaios da atividade citotóxica foi utilizada a linhagem de célula tumoral 

humana de adenocarcinoma de cólon (HCT-116). As células foram plaqueadas em placas de 96 

poços e incubadas por um período de 72 horas com os extratos, frações ou substâncias puras, 

previamente diluídos a uma concentração estoque de 10,0 mg/mL em DMSO. Testes em dose única 

de 5,0 e 50,0 µg/mL foram usados para selecionar as amostras potencialmente ativas, sendo aquelas 

com inibição ≤75%, testadas novamente em diluições seriadas para obtenção da CI50 (concentração 

inibitória média com capacidade de produzir 50% do efeito máximo da amostra). O quimioterápico 

doxorrubicina foi usado como controle positivo (MOSMANN, 1983). 

Os valores da leitura de absorbância foram normalizados utilizando grupo branco como 

base 0%, e o grupo controle negativo como 100%. Para análise de inibição do 

crescimento/proliferação celular, a equação Y = 100 – Y foi aplicada para transformar todos os 

valores. Nos experimentos em diluições seriadas, os valores de CI50, bem como os intervalos de 

confiança foram determinados através de regressão não linear, gerando curvas de concentração por 

efeito. Análises e gráficos plotados foram realizados pelo programa GraphPad Prism versão 5.0. 
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5.2.6 Identificação molecular da BRA-384 

O sequenciamento da porção 16S do gene do RNA ribossomal (16S rDNA) é usado 

para estudos filogenéticos, uma vez que esta região é altamente conservada entre as diferentes 

espécies de bactérias (WEISBURG et al., 1991). A cepa BRA-384 foi selecionada para dar 

procedimento aos estudos. Para tanto, a identificação molecular foi realizada pela análise 

comparativa do 16S rDNA, em banco de dados de sequências biológicas BLAST (em inglês, Basic 

Local Aligment Search Tool “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST”. 

Para a extração de DNA total foi utilizado o protocolo de extração de DNA genômico 

bacteriano DNeasy (Kit QIAGEN) e a amplificação por PCR foi realizada utilizando os primers 

F27 (AGA GTT TGG ATC MTG GCT CAG), e R1492 (CGG TTA CCT TGT TAC GAC TT), 

mais Taq Polimerase pronto para uso (illustra Ready-To-Go RT-PCR Beads – GE Healthcare Life 

Scienses). A solução foi purificada (MiniElute PCR Purification Kit – QIAGEN) e enviada para 

sequenciamento pela empresa Macrogen Inc. Eletroforeses com gel de agarose a 10% foram 

corridos para confirmar a eficácia da extração de DNA e PCR (80 volts - 50 minutos) e todas as 

análises para verificar a quantidade de ácidos nucleicos foram feitas por leitura de absorbância pelo 

espectrofotômetro Nanodrop (UV-Vis Spectrophotometers - Thermo Scientific). 

5.3 Procedimentos experimentais 

5.3.1 Isolamento das bactérias 

Cerca de 3 a 5 pólipos de amostra dos espécimes P. caribaeorum e P. variabilis após 

coletados (Capítulo III, Item 4.3.1, p. 139) foram enviados em Dewar contendo nitrogênio líquido 

ao Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia Marinha da UFC - LaBBMar para 

processamento, a fim de isolar as colônias de bactérias. Dentro de uma câmara de fluxo 

unidirecional (Filtracom Mini Flow I), os pólipos foram triturados com tesoura até formarem uma 

pasta densa, o qual foi aquecida em banho seco a 56°C por 5 minutos e posterior incubação em 

placas de ágar contendo meios de cultura favoráveis ao crescimento de actinomicetos (SCA, SWA 

e TM, Item 5.2.4.1, p. 167), através da técnica de esgotamento por estrias. Após o isolamento as 

colônias foram distribuídas em frascos criogênicos com capacidade de 2,0 mL contendo uma 

mistura de glicerol 50% em H2O estéril (1:1) e mantidos congelados em ultra freezer a -70 °C. 

Todas as cepas isoladas dos espécimes de Palythoa foram catalogadas e depositadas no banco de 

bactérias do LaBBMar-UFC. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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5.3.2 Fermentação em pequena escala 

Após o isolamento as colônias foram crescidas em 100,0 mL de meio A1 (Item 5.2.4.2, 

p. 167) sob agitação constante em agitador orbital (~170 rpm) por 7 dias. Ao final deste período os 

meios foram extraídos com 100,0 mL de AcOEt (PA) sob agitação por 1 hora e submetidas a 

partição líquido-líquido para fornecer os extratos (Item 5.2.2.1, p. 166). Uma alíquota (~1,0 mg) 

de cada extrato foi diluída em dimetilsulfóxido (DMSO), concentração de 10,0 mg/mL, para 

realizar a triagem do teste de citotóxica em MTT frente a linhagem HCT-116. A partir dos 

resultados de citotoxicidade dos extratos, as cepas foram escolhidas para estudos de purificação e 

desreplicação dos compostos ativos. 

5.3.3 Análise comparativa  

Uma alíquota de 1,0 mg dos extratos da BRA-384 e BRA-090 (Streptomyces sp.) foram 

monitorados por CLAE-DAD (210-410 nm) utilizando o método descrito no Item 5.2.1.3.1, p. 166. 

5.3.4 Otimização dos parâmentos de crescimento da BRA-384 

A fim de otimizar a produção do(s) composto(s) ativo(s) um estudo de crescimento 

cinético foi realizado. A cepa foi inoculada em 21 erlenmeyers contendo 250,0 mL de meio A1, 

mantidos sob agitação constante à 270 rpm. Realizou-se extrações em triplicatas com AcOEt PA 

(200,0 mL) nos intervalos: T1 (1 hora), T2 (1 dia), T3 (3 dias), T4 (5 dias), T5 (7 dias), T6 (9 dias) e 

T7 (1 mês). Para determinar o peso seco da biomassa, após o processo de extração, o meio de 

crescimento contento a biomassa foi filtrado em papel de filtro utilizando um sistema a vácuo e 

posteriormente seco em estufa a 80 °C. As massas dos extratos foram determinadas após 

procedimento de extração conforme descrito no Item 5.2.2.1, p. 167. O peso dos extratos e 

biomassa foram aferidos em balança analítica de precisão e os testes de citotóxicos obtidos para 

cada intervalo de tempo, frente a linhagem HCT-116 (Item 5.2.5 p. 167). 

5.3.5 Fermentação em larga escala da BRA-384 

A cepa BRA-384 foi inicialmente retirada do frasco criogênico e transferida para um 

erlenmeyer contendo 100,0 mL do meio A1 (Item 5.2.4.2, p. 167). Após o período necessário para 

o crescimento da biomassa (6 dias, sob agitação constante à 170 rpm) a cultura foi expandida, 

transferido 50,0 mL de meio contendo a biomassa para erlenmeyers contendo 500,0 mL de meio 
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A1. Após 6 dias de fermentação sob agitação constante à 270 rpm, foram adicionados 200,0 mL 

de AcOEt em cada erlenmeyer, seguido por 1 horas de agitação à 230 rpm para extração (processo 

realizado por duas vezes). A solução de extração foi transferida para funil de separação, a fim de 

separar a fase aquosa do meio orgânico. Após separação, o extrato AcOEt foi tratado com Na2SO4 

e evaporado a pressão reduzida a 30 °C e seco por fluxo de ar comprimido fornecendo o extrato 

BRA-384 (1,7 g). 

5.3.6 Fracionamento do extrato da BRA-384 

Uma alíquota do extrato da BRA-384 (1,65 g) foi solubiliza em 100,0 mL da mistura 

H2O/MeOH 7:3 e submetido a partição líquido-líquido. Foram realizadas extrações com n-hexano 

e AcOEt (3 x 100,0 mL). As frações orgânicas foram tratadas com Na2SO4 e os solventes seco por 

destilação a pressão reduzida em rotaevapoador fornecendo BRA-384H (211,4 mg) e BRA-384A 

(1.045,0 mg). A solução hidroalcoólica foi submetida a destilação do solvente e posteriormente 

liofilizada resultando na fração BRA-384M (382,6 mg). Uma alíquota (~1,0 mg) de todas as frações 

obtidas foram enviadas para testes de citotoxicidade frente a linhagem HCT-116.  

A fração BRA-384A (1.040,0 mg) foi cromatografada em Sephadex LH-20 eluida com 

uma mistura de MeOH/CH2Cl2 8:2, originando 60 frações (~10,0 mL), as quais após 

monitoramento por CCD foram reunidas por similaridades conforme mostrado na Tabela 31Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. De todas as amostras foi enviado ~1,0 mg para os testes de 

citotoxicidade em HCT-116.  

Tabela 31 - Massa das frações obtidas pelo fracionamento em Sephadex LH-20 

Sigla Frações reunidas Massa (mg) 

BRA-384A-A 1-8 53,3 

BRA-384A-B 9-20 328,0 

BRA-384A-C 21-25 115,0 

BRA-384A-D 26-32 238,5 

BRA-384A-E 33-45 279,8 

BRA-384A-F 46-60 25,3 

Total: massa (mg) / rendimento (%) * 1.039,9/ 99,9 

Fonte: O próprio autor. 

Nota: * Rendimento calculado em relação à massa da fração 
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5.3.6.1 Isolamento dos compostos da BRA-384 

Da fração BRA-384A-B (160,0 mg) foi cromatografada por CLAE semiprepativo 

usado coluna fenil-hexil, sistema de gradiente: solvente A [H2O (0,01 ácido fórmico)] e solvente 

B [ACN (0,01 ácido fórmico)], variando de 50-80% de B em 20 mim, monitorado nos canais de 

280 e 410 nm, volume de injeção de 100,0 µL, concentração da amostra de 5,0 mg/mL e fluxo de 

3,0 mL/min. Foram coletados um total de 14 picos, conforme descrição na Tabela 32 e mostrado 

na Figura 119. 

Figura 119 - Cromatograma de isolamento CLAE-DAD (280 nm) dos constituintes da BRA-384A-B 

  
Fonte: O próprio autor 

 

Tabela 32 - Massa dos picos coletados por CLAE-DAD da fração BRA-384A-B 

Sigla Massa (mg) 

BRA-384A-BP1 41,2 

BRA-384A-BP2 4,3 

BRA-384A-BP3 7,1 

BRA-384A-BP4 4,4 

BRA-384A-BP5 5,7 

BRA-384A-BP6 20,0 

BRA-384A-BP7 3,5 

BRA-384A-BP8 9,8 

BRA-384A-BP9 3,0 

BRA-384A-BP10 37,0 

BRA-384A-BP11 7,1 

BRA-384A-BP12 7,5 

BRA-384A-BP13 1,6 

BRA-384A-BP14 2,2 

Total: massa (mg) / rendimento (%) * 154,4/96,5 

Fonte: O próprio autor. 

Nota: * Rendimento calculado em relação à massa da fração 

Um fluxograma sumarizando o estudo com a BRA-384 é mostrado a seguir (p. 172).  
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Fluxograma 3 - Metodologia de investigação química com as bactérias associadas 

 
Fonte: O próprio autor 

  

Citotoxicidade em HCT-116 

Isolamento, seleção e caracterização fenotípica das cepas 

 
95 linhagens 

Amostras 

PC / PV 
CE, RJ, SC 

Fermentação em larga escala (35,0 L) 

Extração com AcOEt 

 

15 ativas 80 não ativas 

BRA-384 
CI50 0,002 g/mL 

Partição com n-hexano e AcOEt 

Sephadex LH-20 MeOH/CH2Cl2 8:2 

BRA-384-A 
(1.045,0 mg) 
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BRA-384-M  
(382,6 mg) 

BRA-384-H  
(211,4 mg) 

BRA-384  

Ex. AcOEt (1,7 g) 

 

CLAE-EM2 
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(25,3 mg) 
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AC 
(211,4 mg) 

CI50 0,05 g/mL 

 

AD 
(238,5 mg) 

CI50 13,5 g/mL 
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(279,8 mg) 
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(328,0 mg) 

CI50 0,002 g/mL 

 

Cromomicinas 

Muito ativa 

 

Moderada 

Não ativa 

Citotoxicidade em HCT-116 
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5.4 Resultados e discussão 

5.4.1 Mapeamento dos extratos das cepas isoladas 

Ao todo foram obtidas 95 linhagens de bactérias associadas aos zoantídeos Palythoa 

caribaeorum e P. variabilis. Foram isoladas 38 bactérias (40%) a partir de P. variabilis, enquanto 

de P. caribaeorum foram obtidas 57 bactérias (60%). Ainda em relação as espécies, a obtenção de 

bactérias produtoras de extratos com atividade citotóxica foi equivalente, sendo 7 bactérias com 

extratos ativas oriunda de P. caribaeorum e 8 bactérias com extratos ativas a partir de P. variabilis, 

conforme mostrado na Figura 120. 

Figura 120 - Distribuição das bactérias isoladas a partir de Palythoa caribaeorum e Palythoa variabilis 

 
Fonte: O próprio autor 

Um total de 15 bactérias (16%) produziu extratos citotóxicos, percentual relativamente 

alto quando comparado a outras fontes naturais marinhas como: esponjas, sedimentos, água do 

mar, etc., que de um modo geral, não ultrapassam 1% das amostras ativas (TOLEDO et al., 2006). 

Observou-se ainda que apenas os extratos das bactérias oriundas das amostras coletadas no Ceará, 

Paracuru (7%) e Taíba (2%) e amostras do Rio de Janeiro, Búzios (7%) apresentaram atividade 

citotóxica. Esses resultados corroboram com os resultados observados para os extratos dos 

invertebrados (Capítulo - III, Item 4.4.1, p. 143). Esses dados são úteis e podem guiar trabalhos 

futuros, onde a escolha do organismo modelo pode ser vinculada à detecção da citotoxicidade de 

seu extrato. A partir destes resultados, pudemos sugerir que é mais vantajoso dedicar esforços em 

locais de coleta onde a potência dos extratos do hospedeiro for maior.  

Entre as 15 cepas consideradas ativas, selecionou-se uma para ser crescida em larga 

escala e seus extratos foram avaliados por diferentes métodos de análise, a fim de se obter os 

possíveis compostos ativos. A seguir será mostrado a investigação com a cepa BRA-384 isolada 

de P. caribaeorum coletado na praia da Pedra Rachada em Paracuru. Através do sequenciamento 

da região 16S do rDNA e análise no banco de dados BLAST - NCBI, ficou determinado que a cepa 

é pertencente ao gênero Streptomyces, sendo identificada como Streptomyces sp. 
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5.4.2 Análise comparativa das BRA-090 e BRA-384 

A BRA-090 (Streptomyces sp.) é uma cepa oriunda de sedimentos coletados na praia 

da Pedra Rachada no Paracuru, mesmo local onde foi obtida a cepa BRA-384 (Streptomyces sp.) 

isolada de P. caribaeorum. Conforme foi descrito por Guimarães et al. (2014) a cepa BRA-090 

produzia cromomicinas, motivo pelo qual nos levou a comparar os extratos das duas estripes. De 

posse dos tempos de retenções dos picos, bem como, os respectivos UV-vis λmax 230, 278, 315 e 

410 nm, ficou assegurado que ambas as bactérias produziam compostos semelhantes, 

especialmente os picos no intervalo de 20-25 min (Figura 121). 

As cromomicinas fazem parte da família do ácido aureólico, formada por compostos 

policetídicos aromáticos poliglicosílados representados por mitramicinas, cromomicinas, 

olivomicinas e duramicinas, apresentados na Figura 122 (p. 175). Todos estes compostos são 

antibióticos contra bactérias Gram-positivas e antineoplásicos inibindo a proliferação de células 

tumorais. Mitramicina A e cromomicina A3 são os membros mais representativos desta família, 

sendo a mitramicina A aprovado como fármaco anticancerígeno na década de 1970. No entanto, a 

utilização de compostos desta família como fármacos anticâncer em seres humanos têm sido 

limitadas devido sua alta toxicidade (PETTIT et al., 2015; GONZÁLEZ-SABÍN; MORÍS, 2013; 

FERLA et al., 2011). 

Figura 121 - Cromatogramas CLAE-DAD (210-410 nm) comparando os extratos da BRA-384 e BRA-090 

 
Fonte: O próprio autor 

Legenda das siglas: A2 = Cromomicina A2; A3 = Cromomicina A3; DMA2 = Desmetilcromomicina A2;  

nd = Não determinado  
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Figura 122 - Representação estrutural dos membros da família do ácido aureólico 

 
Fonte: Adaptado de Ferla et al. (2011). 

5.4.3 Paramentos de crescimento da BRA-384 

Com o propósito de melhorar a produção do(s) composto(s) ativo(s), um estudo do 

crescimento cinético foi realizado. A Figura 123 mostrar os resultados obtidos utilizando o valor 

médio das três análises. Os extratos AcOEt foram ainda analisados por CLAE (Item 5.2.1.3.1, p. 

165, cujo resultado é mostrado na Figura 124 (p. 176). 

Figura 123 - Estudo cinético de produção da biomassa das bactérias (a), massa dos extratos (b) e atividade citotóxica 

(c) em função do tempo de cultivo da cepa BRA-384 

 
Fonte: O próprio autor com dados cedido pela equipe do LaBBMar. 

Legenda das siglas: T1 = 1 hora; T2 = 1 dia; T3 = 3 dias; T4 = 5 dias; T5 = 7 dias; T6 = 9 dias; T7 = 1 mês 

 

O tempo de cultivo ideal em larga escala para a cepa BRA-384 foi estabelecido em seis 

dias de acordo com a atividade citotóxica observado no intervalo T4-T5 e os espectros CLAE-DAD 

mostrados na Figura 124 (p. 176), para o mesmo intervalo. 
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Figura 124 - Cromatogramas CLAE-DAD (210-510 nm) dos extratos da BRA-384 em função do tempo de cultivo 

 
Fonte: O próprio autor 

Legenda das siglas: T1 = 1 hora; T2 = 1 dia; T3 = 3 dias; T4 = 5 dias; T5 = 7 dias; T6 = 9 dias; T7 = 1 mês 
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5.3.4 Estudo químico da BRA-384 bioguiado pelo ensaio do MTT 

O estudo químico bioguiado pelo teste MTT frente a linhagem HCT-116 mostrou que 

o extrato da BRA-384 apresentou citotoxicidade com CI50 0,004 μg/mL e após fracionamento 

preliminar através de partição líquido-líquido, somente a frações BRA-384A oriunda da extração 

com AcOEt apresentou citotoxicidade CI50 0,002 μg/mL. Esta fração foi cromatografada em 

Sephadex LH-20 resultado em seis subfrações BRA-384A-(A-F), Tabela 31 (p. 170), das quais 

apenas as duas frações iniciais BRA-384A-A (CI50 0,004 μg/mL) e BRA-384A-B (CI50 0,002 

μg/mL) apresentaram citotoxicidade e somente, a subfração mais ativa foi submetido a isolamento 

por CLAE. Alguns dos compostos foram isolados, outros apenas caracterizados por massas. A 

seguir será mostrado a caracterização destes compostos, os quais são os responsáveis pela atividade 

citotóxica do extrato da cepa BRA-384. 

5.4.5 Caracterização das cromomicinas da BRA-384 

A caracterização dos picos obtidos por CLAE (Item 5.3.6.1, p. 171) foi realizada por 

estudo de fragmentação de massas e consulta no banco AntiMarin (BLUNT; MUNRO; LAATSCH, 

2007) inicialmente foi verificado se os picos codificados como BRA-384A-B (P6, P8 e P10) pelo 

tempo de retenção e UV-vis eram supostamente as mesmas cromomicinas obtidas da BRA-090 

(GUIMARÃES et al., 2014), e posteriormente os demais picos foram analisados, cuja discussão 

será mostrada a seguir. 

5.4.5.1 Análise da fração BRA-384A-BP6 

A análise por CLAE-DAD-EM do pico em 28,1 min (Figura 125, p. 178) exibiu UV 

com λmax 230, 278, 315 e 410 nm característico da família do ácido aureólico (cromomicina) e uma 

massa com m/z 1205,52 [M+Na]+ (Figura 127a, p. 178). A consulta desta massa no AntiMarin 

mostrou quatro hits, sendo um referente a cromomicina A3 (MIYAMOTO et al., 1967; HU et al., 

2011), também conhecido com aburamicina B (BERLIN et al., 1968), conforme estrutura 

apresentada na Figura 126 (p. 178). A partir da fragmentação sequencial (MS2) do aduto de sódio 

m/z 1205,52 (Figura 127b, p. 178), observou-se os seguintes fragmentos: m/z 1161,56 

correspondente a perda de 44 Da [M-C2H4O+Na]+, m/z 889,39 referente a perda de 316 Da 

(C15H24O7) [M-GAB+Na]+, m/z 759,36 indicando a perda de 466 Da (C21H34O10) [M-GCDE+Na]+ e 

o íon com m/z 469,22 [GCDE-H2O+Na]+ formado pelo aduto de sódio da porção glicosídica (GCDE), 
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o qual, pode ser gerado de qualquer outro íon que contenha o glicosídeo GCDE. Este é um íon chave 

para caracterizar outras cromomicinas derivadas desta série. Com base na análise dos dados de 

fragmentação, este composto foi definido como sendo a cromomicina A3, cuja proposta 

mecanística de fragmentação justificando a estrutura é mostrada na Figura 128 (p. 179). 

 

Figura 125 - Cromatograma CLAE-DAD (280 nm) da fração BRA-384A-B em preto e do pico P6 em vermelho 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 

Figura 126 - Representação estrutural da cromomicina A3 

destacando o glicosídeo GCDE 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 127 - Espectros de massas ESI (+) (a) e MS2 do íon m/z 1205 (b) 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 128 - Proposta mecanística de fragmentação da cromomicina A3 por MS2 do íon m/z 1205 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.4.5.2 Análise da fração BRA-384A-BP8 

A análise por CLAE-DAD-EM da fração BRA-384A-BP8 (Figura 129, p. 180), 

apresentou dois picos intensos, sendo que apenas o pico em 28,6 min, apresentou UV λmax 230, 

279, 314 e 410 nm compatível com as cromomicinas. Observou-se para este pico uma massa com 

m/z 1219,53 [M+Na]+ (Figura 131a, p. 180), cuja busca no AntiMarin mostrou seis hits, sendo dois 

destes referentes as cromomicinas AP (NORIO et al., 1977) e 4B-O-desmetil-cromomicina A2 

(DMA2) (KOENUMA et al., 1987), mostrados na Figura 130 (p. 180). Através da fragmentação 

sequencial (MS2) do íon m/z 1219,53 (Figura 131b, p. 180), mostrou o íon com m/z 1175,58 

referente a perda de 44 Da [M-C2H4O+Na]+; os íons indicando as perdas dos glicosídeos GAB e 

GCDE com m/z 903,43 [M-GAB+Na]+ e m/z 759,36 [M-GCDE+Na]+, respectivamente. Entretanto o 

íon com m/z 483,27 [GCDE-H2O+Na]+ pertence a cromomicina AP permitiu diferenciar entre as duas 

cromomicinas, levando-nos a propor que o composto em discussão se trata da cromomicina AP, 

cuja proposta mecanística de fragmentação é mostrada na Figura 132 (p. 181). 
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Figura 129 - Cromatograma CLAE-DAD (280 nm) da fração BRA-384A-B em preto e BRA-384A-BP8 em vermelho  

 
Fonte: O próprio autor  

Nota: * O composto não foi identificado (tR 25,9 min; UV λmax 210, 275), uma vez que este não se tratava de 

cromomicina 

Figura 130 - Representação estrutural das cromomicinas AP e DMA2, 

destacando o glicosídeo GCDE 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 131 - Espectro de massas ESI (+) (a) e MS2 do íon m/z 1219 (b) 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 132 - Proposta mecanística de fragmentação da cromomicina AP por MS2 do íon m/z 1219 

 
Fonte: O próprio autor 

O pico em 28,9 min (Figura 129, p. 180) também mostrou massa com m/z 1219,50 

[M+Na]+, cuja fragmentação sequencial (Figura 135b, p. 182) gerou o íon com m/z 469,25 [GCDE-

H2O+Na]+ referente a estrutura do glicosídeo GCDE, conforme foi observado para cromomicina A3 

(Figura 128, p. 178), sendo portanto, esta porção da molécula igual a cromomicina A3. O íon com 

m/z 773,32 [M-GCDE+Na]+ referente a aglicona com o glicosídeo GAB, sugere uma inversão dos 

grupos acetil e propanoil, subestrutura I, (Figura 133b, p. 182) ou uma cromomicina contento um 

grupo 4A-O-acetil e uma metóxila em 3B, subestrutura II (Figura 133b, p. 182), ambas as 

possibilidades são justificadas pelo íon [M-GCDE+Na]+. No entanto, no espectro de massa (Figura 

135, p. 182) é observado o íon m/z 1075,39 [M-GB+Na]+ indicando a perda de 144 Da (C7H12O3), 

que suporta o grupo 4A-O-propanoil (Figura 134, p. 182), deste modo, nos permitindo sugerir que 

a substância em questão se trata de uma nova cromomicina, descrita como cromomicina isoAP 

(Figura 133a, p. 182). A proposta do mecanismo de fragmentação justificando a estrutura é 

mostrado na Figura 136, (p. 183).  
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Figura 133 - Representação estrutural da cromomicina isoAP (a) e subestruturas I e II (b) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 134 - Proposta mecanística justificando a formação do íon [M-GB+Na]+ 

 
Fonte: O próprio autor 

Figura 135 - Espectro de massas ESI (+) (a) e MS2 do íon m/z 1219 (b) 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 136 - Proposta mecanística de fragmentação da cromomicina isoAP por MS2 do íon m/z 1219 

 
Fonte: O próprio autor 

 

6.4.5.3 Análise da fração BRA-384A-BP10 

A análise por CLAE-DAD-EM do pico em 29,1 min (Figura 137, p. 184) exibiu íon 

com m/z 1233,54 [M+Na]+ ( 

Figura 140a, p. 185). A busca desta massa no AntiMarin mostrou apenas um hit, sendo 

este referente a cromomicina A2, [𝛼]24
D

 - 61° (MIYAMOTO et al., 1967; Hu et al., 2011) ou 

aburamicina A (BERLIN et al., 1968) ou seu isômero, a cromomicina A5, [𝛼]24
D

 + 56,7° (PETTIT et 

al., 2015), conforme mostrado na Figura 138 (p. 184). A estrutura da cromomicina A2 foi 

confirmada através da fragmentação sequencial do aduto de sódio com m/z 1233,54 [M+Na]+ ( 

Figura 140b, p. 185), onde foram observados os seguintes íons: m/z 1189,50 [M-

C2H4O+Na]+; m/z 917,41 [M-GAB+Na]+; m/z 759,33 [M-GCDE+Na]+
 e o íon com m/z 497,26 [GCDE-

H2O+Na]+, a exemplo da cromomicina A3, este íon é típico da série A2, cuja proposta de 

fragmentação é apresentada na Figura 139 (p. 184).  
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Figura 137 - Cromatograma CLAE-DAD (280 nm) da fração BRA-384A-B em preto e BRA-384A-BP10 em vermelho 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 138 - Representação estrutural das cromomicinas A2 e A5, 

destacando o glicosídeo GCDE 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 139 - Proposta mecanística de fragmentação da cromomicina A2 por MS2 do íon m/z 1233 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 140 - Espectro de massas ESI (+) (a) e MS2 do íon m/z 1233 (b) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.4.5.4 Análise da fração BRA-384A-BP12  

A análise por CLAE-DAD-EM do pico em 29,7 min (Figura 141, p. 186) mostrou um 

íon com m/z 1247,50 [M+Na]+ (Figura 144, p. 186). A análise desta massa no AntiMarin mostrou 

três hits, sendo apenas um referente a um composto tipo cromomicina, a citrimicina, também 

conhecida como SR-1768-A (OKI et al., 1973), conforme mostrado na Figura 142 (p. 186). Através 

da fragmentação sequencial do aduto de sódio m/z 1247,50 ( 

Figura 145, p. 187), observou-se os íons: m/z 1203,55 [M-C2H4O+Na]+; m/z 917,38 [M-

GAB+Na]+; m/z 773,27 [M-GCDE+Na]+
 e o íon com m/z 497,19 [GCDE-H2O+Na]+. A presença do íon 

com m/z 479 permitiu afirmar que a poção glicosídica (GCDE) desta molécula é igual a cromomicina 

A2. O íon com m/z 773 é compatível com o observado para a cromomicina isoAP, descrita 

anteriormente (Figura 136, p. 183). Desta forma, a cromomicina em discussão tem o grupo 4E-O-

2-metil-propanoil como substituinte do glicosídeo GCDE e o grupo 4A-O-propanoil como 

substituinte no glicosídeo GAB, deste modo, estamos propondo a estrutura de uma nova 

cromomicina nomeando de cromomicina A6 (Figura 143, p. 186), cuja proposta justificando a 

estrutura é apresentada na Figura 146, (p. 187). Um íon com m/z 1247,50 [M+Na]+ presente em 

29,9 min, justifica a presença da citrimicina através dos íons: m/z 1203,53 [M-C2H4O+Na]+; m/z 

931,46 [M-GAB+Na]+; m/z 759,28 [M-GCDE+Na]+
 e m/z 511,28 [GCDE-H2O+Na]+, obtidos por 

fragmentação sequencial, conforme mostrado na  

Figura 145 (p. 187). 
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Figura 141 - Cromatograma CLAE-DAD (280 nm) da fração BRA-384A-B em preto e BRA-38A-BP12 em vermelho  

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 142 - Representação estrutural da citrimicina, destacando o glicosídeo GCDE 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 143 - Representação estrutural da cromomicina A6 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 144 - Espectro de massas MS2 do íon m/z 1247 (Cromomicina A6) 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 145 - Espectro de massas MS2 do íon m/z 1247 (Citrimicina) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 146 - Proposta mecanística de fragmentação da cromomicina A6 por MS2 do íon m/z 1247 

 
Fonte: O próprio autor 

 

5.4.5.5 Análise da fração BRA-384A-BP2 

A análise da fração BRA-384A-BP2 (Figura 147, p. 188) por CLAE-DAD-EM, 

mostrou três picos com tempos de retenções em 25,9, 26,7 e 27,1 min, todos com m/z 1019,4 

[M+Na]+. A busca desta massa no AntiMarin mostrou três hits, sendo apenas um referente a 

cromomicina A4 (MIYAMOTO et al., 1967), também conhecida como aburamicina-D (BERLIN 

et al., 1968), conforme mostrado na Figura 148 (p. 188). 
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Figura 147 - Cromatograma CLAE-DAD (280 nm) da fração BRA-384A-B em preto e BRA-384A-BP2 em vermelho  

 
Fonte: O próprio autor 

 

 

Figura 148 - Representação estrutural da cromomicina A4, 

destacando o glicosídeo GCD 

 
Fonte: O próprio autor 

 

O pico em 25,9 min exibiu o íon com m/z 1019,43 (Figura 152a, p. 190), por 

fragmentação sequencial (Figura 152b, p. 190) forneceu o íon com m/z 469,21 [GCDE-H2O+Na]+, 

característico da porção do glicosídeo GCDE da cromomicina A3 (Figura 126, p. 178). Na literatura 

encontramos os compostos descritos por Menéndez et al. (2006), PC-A4, PC-A4B e PC-A4C 

(Figura 149, p. 189), os quais, foram relevantes para concluir a caracterização da estrutura em 

discussão. A partir destas informações e em conjunto com os íons: m/z 975,32 [M-C2H4O+Na]+; 

m/z 889,36 [M-GAB+Na]+ e m/z 573,26 [M-GCDE+Na]+, pudemos sugerir que a molécula em 

questão se tratava de uma nova cromomicina, caracterizada como sendo a 4A-O-desacetil-

precromomicina A4 (PC-A4D), Figura 150 (p. 189), cuja proposta mecanística é apresentado na 

Figura 151 (p. 189). 
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Figura 149 - Representação estrutural das cromomicinas PC-A4, PC-A4B e PC-A4C, 

destacando o glicosídeo GCDE 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 150 - Representação estrutural da precromomicina PC-A4D 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 151 - Proposta mecanística de fragmentação da precromomicina PC-A4D por MS2 do íon m/z 1019 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 152 - Espectro de massas ESI (+) (a) e MS2 do íon m/z 1019 (b) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

O pico em 26,7 min (Figura 154a, p. 191) mostrou no espectro sequencial os íons: m/z 

975,41 [M-C2H4O+Na]+; m/z 847,34 [M-GAB+Na]+; m/z 615,26 [M-GCDE+Na]+ e o íon com m/z 

427,16 [GCDE-H2O+Na]+ referente ao glicosídeo GCDE não substituido (Figura 154b, p. 191). Com 

base nos fragmentos observados e literatura (MENENDEZ et al., 2006), este composto foi 

caracterizado como sendo uma nova cromomicina do tipo 4E-O-desacetil-precromomicina A4, 

contendo um grupo 3A-O-acetil ou 4A-O-acetil, descrita como sendo PC-A4E ou PC-A4F, 

respectivamente, conforme mostrado na Figura 153. 

 

Figura 153 - Representação estrutural da precromomicina PC-A4E ou PC-A4F 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 154 - Espectro de massas ESI(+) (a) e MS2 do íon m/z 1019 (b) 

 
Fonte: O próprio autor 

O pico presente em 27,1 min com m/z 1019,50 [M+Na]+, no espectro de fragmentação 

sequencial mostrou os íons: m/z 975,39 [M-C2H4O+Na]+; m/z 703,29 [M-GAB+Na]+; m/z 759,39 

[M-GCD+Na]+, o íon com m/z 443,14 [Maglicona+Na]+ referente ao aduto de sódio da aglicona e o 

íon com m/z 283,17 [GCD-H2O+Na]+ referente ao glicosídeo GCD (Figura 155). Os dados de 

fragmentação foram compatíveis com a cromomicina A4 (Figura 148, p. 188), permitindo concluir 

que está molécula se trata da cromomicina A4.  

 

Figura 155 - Espectro de massas MS2 do íon m/z 1019 (Cromomicina A4) 

 
Fonte: O próprio autor 

Ainda foram identificados na fração BRA-384A-BP2 (Figura 147, p. 188) outros dois 

picos; um em 26,5 min e outro em 27,5 min, ambos com m/z 1163,54 [M+Na]+. Pesquisa no 

AntiMarin resultou em quatro hits, sendo um referente a cromomicina 02-3D (KAWANO et al., 

1989), enquanto os demais não eram cromomicina. Em referência descrita por Menendez et al. 

(2004), foi observado a desacetil-cromomicina A3 (DAC-A3) de mesma massa, cujas estruturas 

estão mostradas na Figura 158 (p. 192). Com base nos espectros MS2 das duas substâncias; o pico 
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em 26,5 min (Figura 156) e o pico em 27,5 min (Figura 157), chegou-se a conclusão de que os 

compostos se tratavam das cromomicinas 02-3D e DAC-A3, respectivamente. 

Figura 156 - Espectro de massas MS2 do íon m/z 1063 (Cromomicina 02-3D) 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 157 - Espectro de massas MS2 do íon m/z 1063 (Cromomicina DAC-A3) 

 
Fonte: O próprio autor 

 
Figura 158 - Representação estrutural da cromomicina 02-3D e DACA3, 

destacando o glicosídeo GCDE 

 
Fonte: O próprio autor 
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5.4.5.6 Análise da fração BRA-384A-BP4 

A análise por CLAE-DAD-EM da fração BRA-384A-BP4 (Figura 159), mostrou um 

pico largo em 27,2-27,4 min, contendo dois íons; um com m/z 1047,48 [M+Na]+ e outro com m/z 

1061,47 [M+Na]+. Um segundo pico em 27,6 min apresentou o íon com m/z (1163→427), já 

identificado anteriormente como sendo a desacetil-cromomicina A3 (DAC-A3). Para o íon em 27,2 

min com m/z 1047,48 não foi encontrado referência no AntiMarin e com base na fragmentação 

sequencial (Figura 161, p. 194), observou-se perfil de fragmentação característico de cromomicinas 

com os íons: m/z 1003,52 [M-C2H4O+Na]+; m/z 917,44 [M-GAB+Na]+; m/z 573,21 [M-GCDE+Na]+ 

e o íon m/z 497,29 [GCDE-H2O+Na]+ indicando que a molécula é da série da cromomicina A2. Em 

acordo com Menéndez e colaboradores (2006), sugere-se que esta nova cromomicina seja a 4A-

desacetil-3A-O-desmetilolivosil-cromomicina A2 (precromomicina PC-A2A), Figura 160.  

 

Figura 159 - Cromatograma CLAE-DAD (280 nm) da fração BRA-384A-B em preto e BRA-384A-BP4 em vermelho 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 

Figura 160 - Representação estrutural da precromomicina PC-A2A 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 161 - Espectro de massas MS2 do íon m/z 1047 (Precromomicina PC-A2A) 

 
Fonte: O próprio autor 

Para o íon em 27,4 min com m/z 1061,47 [M+Na]+, conforme Menendez et al. (2006) 

temos duas possibilidades de estrutura, as precromomicinas PC-A4 ou PC-A4B (Figura 149, p. 

189). Pela análise dos dados de fragmentação MS2, o íon com m/z 469,21 [GCDE-H2O+Na]+ é 

compatível com cromomicina da série A3. Com base no experimento de MS2 (Figura 162), o 

composto em 27,4 min pode ser PC-A4 ou PC-A4B. 

Figura 162 - Espectro de massas MS2 do íon m/z 1061 (Precromomicina PC-A4 ou PC-A4B) 

 
Fonte: O próprio autor 

5.4.5.7 Análise da fração BRA-384A-BP5 

A análise por CLAE-DAD-EM da fração BRA-384A-BP5 (Figura 163, p. 195), 

mostrou dois picos na faixa de 27,2-27,4 min, contendo íons com m/z (1047→497) e (1061→469), 

compatíveis com as precromomicina PCA2A e precromomicina (PC-A4 ou PC-A4B), 

respectivamente. O pico em 27,8 min apresentou uma massa com m/z 1191,62 [M+Na]+ enquanto 

o pico em 28,2 min mostrou um íon com m/z (1205→469), referente a cromomicina A3 e o pico 

em 28,5 min mostrou um íon com m/z 1089,48 [M+Na]+.  

Para o íon com m/z 1191,62 [M+Na]+ foram encontrados cinco Hits no AntiMarin, 

sendo dois referentes as cromomicinas desacetil-cromomicina A2 (DAC-A2) ou aburamicina C 

(BERLIN et al., 1968) e 4B-O-desmetil-cromomicina A3 (DMC-A3) (MENENDEZ et al., 2004), 
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conforme mostrados na Figura 165. Através da fragmentação sequencial do aduto de sódio m/z 

1191,60 (Figura 164) foi observado o íon com m/z 497,31 [GCDE-H2O+Na]+, indicando que esta 

molécula é da série da cromomicina A2 (Figura 138, p. 184). Este íon juntamente com os íons: m/z 

1147,60 [M-C2H4O+Na]+; m/z 917,48 [M-GAB+Na]+; m/z 717,35 [M-GCDE+Na]+ foram 

compatíveis com a cromomicina DAC-A2.  

Figura 163 - Cromatograma CLAE-DAD (280 nm) da fração BRA-384A-B em preto e BRA-384A-BP5 em vermelho  

 
Fonte: O próprio autor 

Figura 164 - Espectro de massas MS2 do íon m/z 1191 (Cromomicina DAC-A2) 

 
Fonte: O próprio autor 

Figura 165 - Representação estrutural das cromomicinas DAC-A2 e DMC-A3, destacando 

o glicosídeo GCDE 

 
Fonte: O próprio autor 
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Para o íon com m/z 1089,48 [M+Na]+ não foram encontradas referências no AntiMarin 

e atraves da fragmentação sequencial foram observados os íons: m/z 1045,46 [M-C2H4O+Na]+; m/z 

917,38 [M-GAB+Na]+; m/z 573,21 [M-GCDE+Na]+
 e o íon com m/z 497,26 [GCDE-H2O+Na]+ (Figura 

166), indicando que esta molécula é da série da cromomicina A2 incluindo um grupo 3A-O-acetil 

ou 4A-O-acetil, sendo descrita como precromomicina PC-A2B ou PC-A2C (Figura 167). 

Figura 166 - Espectro de massas MS2 do íon m/z 1089 (Cromomicina PC-A2B ou PC-A2C). 

 
Fonte: O próprio autor 

Figura 167 - Representação estrutural para precromomicina PC-A2B ou PC-A2C 

 
Fonte: O próprio autor 
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Através da análise por CLAE-DAD-EM foi possível conhecer o perfil de fragmentação das cromomicinas. Observou-se que 

a partir do aduto de sódio [M+Na]+ ocorria a perda frequente de 44 Da [M-C2H4O+Na]+ (A), a saída dos glicosídeos [M-GAB+Na]+ (B) 

e [M-GCDE+Na]+ (C) e a formação do íon do aduto de sódio do triglicosídeo [GCDE-H2O+Na]+ (D), ou variações deste. Em nossos estudos 

de fragmentação, verificou-se que o íon [GCDE-H2O+Na]+ é determinante para especificar qual a série das cromomicinas, A2 (m/z 497) 

ou A3 (m/z 469). Na Tabela 33 é mostrado um resumo dos principais fragmentos das cromomicinas identificadas neste trabalho. 

Tabela 33 - Resumo dos dados de fragmentações para identificação das cromomicinas 

 CLAE-DAD ESI (+)  ESI-MS2 (+) m/z  Frações  Sugestão de identificação 

das cromomicinas Nº tR Uv λmax (nm) m/z [M+Na]+  A B C B FM Picos 

B1 25,9 219, 277, 317, 406 1019,50 975,32 889,36 573,26 469,21 C49H68O22 P2 PC-A4D # 

B2 26,5 219, 277, 317, 406 1163,53 1119,48 889,42 673,31 469,24 C55H80O25 P2 C-02-3D 

B3 26,7 220, 278, 317, 410 1019,50 975,41 847,34 615,26 427,17 C49H68O22 P2 PC-A4E ou PC-A4F #  

B4 27,0 222, 278, 317, 410 1019,50 975,39 703,29 759,39 283,07 C49H68O22 P2 C-A4  

B5 27,2 218, 278, 318, 408 1047,48 1003,52 917,44 573,21 497,29 C50H72O22 P4 PC-A2A # 

B6 27,4 218, 278, 318, 409 1061,47 1017,41 889,37 615,15 469,21 C50H72O23 P4, P5 PC-A4 ou PC-A4B 

B7 27,6 219, 278, 318, 408 1163,52 1119,53 847,38 703,36 427,24 C55H80O25 P2, P4 C-DAC-A3 

B8 27,8 217, 275, 317, 409 1191,60 1147,60 917,48 717,35 497,31 C56H80O25 P5 C-DAC-A2 

B9 28,2 228, 275, 317, 410 1205,56 1161,56 889,39 759,36 469,22 C57H82O26 P5, P6 C-A3 

B10 28,4 222, 277, 317, 409 1089,48 1045,46 917,38 573,21 497,26 C52H72O23 P4, P5 PC-A2B ou PC-A2C # 

B11 28,6 227, 277, 317, 410 1219,52 1175,58 903,43 759,36 483,27 C58H84O26 P8 C-AP 

B12 28,9 219, 277, 317, 406 1219,50 1175,58 889,39 773,32 469,25 C58H84O26 P8 C-isoAP # 

B13 29,1 218, 277, 317, 412 1233,54 1189,50 917,41 759,33 497,26 C59H86O26 P10 C-A2 

B14 29,7 227, 277, 317, 410 1247,50 1203,55 917,38 773,27 497,19 C59H86O26 P12 C-A6 
# 

B15 29,9 218, 277, 317, 408 1247,50 1203,58 931,46 759,28 511,28 C60H88O26 P12 citrimicina 

Fonte: O próprio autor 

Legenda das siglas: PC = precromomicina; C = cromomicina; ESI = Ionização por Electrospray (+) modo positivo; FM = Fórmula Molecular; UV = Ultravioleta 

visível; tR = Tempo de retenção; m/z = Relação massa/carga. 

Nota: # Prováveis novas estruturas 
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5.5 Considerações  

 

A investigação com micro-organismos associados aos zoantídeos Palythoa 

caribaeorum e P. variabilis resultou no isolamento de 95 cepas bacterianas, das quais 57 bactérias 

foram isoladas de P. caribaeorum e 38 de P. variabilis. Do total, 15 bactérias produziram extratos 

citotóxicos, entres estas a cepas BRA-384 (Streptomyces sp.), isolada de P. caribaeorum coletado 

na praia da Pedra Rachada no Paracuru foi selecionada para estudo de desreplicação, isolamento e 

caracterização dos constituintes químicos.  

Através de estudo cinético, os paramentos de crescimento da BRA-384 foram 

otimizados e seu estudo químico foi realizado de forma bioguiada pelo teste do MTT frente a 

linhagem HCT-116, conduzindo ao isolamento das cromomicinas A2 (B13), AP (B11), A3 (B9) e 

A6 (B12).  

O estudo de fragmentação de massas permitiu propor um mecanismo de fragmentação 

das cromomicinas por MS2. A partir do íon aduto de sódio [M+Na]+, verificou-se que ocorreu a 

perda frequente de 44 Da e a perda dos glicosídeos (GAB e/ou GCDE), além da formação do íon do 

aduto de sódio com um dos glicosídeos ([GCDE-H2O+Na]+), o qual permitiu diferenciar as duas  

séries de cromomicinas, A2 (m/z 497) e A3 (m/z 469). Através deste mecanismo as cromomicinas 

(B1-B12) foram identificadas. 

Em resumo, isolamos e catalogamos quase uma centena de bactérias associadas a estes 

zoantídeos, um grupo pouco estudado e quase sem trabalhos baseados na prospecção dependente 

de cultivo. Também identificarmos a linhagem BRA-384 (Streptomyces sp.) produtora de 

substâncias com potencial antitumoral (CI50 0,004 μg/mL), além de uma dezena de moléculas com 

provável atividade biológica foram caracterizadas. Adicionalmente foi proposto mecanismos de 

fragmentações para as cromomicinas que poderá ser útil para trabalhos futuros. 
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6 CONCLUSÕES 

A investigação química do extrato metanólico dos zoantídeos Palythoa caribaeorum e 

P. variabilis, ambos coletados na praia de Paracuru-CE, resultou na caracterização de dezenove 

metabólitos secundários, os quais estavam presentes em ambas as espécies. Através do estudo de 

RMN 31P foi possível corrigir a proposta estrutural das ceramidas sulfatadas para fosfatadas.  

O estudo de bioprospecção fez uso de diferentes ferramentas e abordagens como a rede 

molecular “Molecular networking”, agrupamento hierárquico, atividade citotóxica e análise 

comparativa, os quais permitiram obter um perfil metabolômico para as espécies indicando que 

fatores ambientais como, luminosidade e temperatura pode influenciar no metabolismo destes 

organismos, porém a microbiota mantém distribuição espécie-específica, justificado as relações 

micro-organismo-hospedeiro (holobionte) onde há benefícios mútuos para ambas as partes.  

Ao todo foram catalogadas noventa e cinco cepas bacterianas associadas aos zoantídeos 

P. caribaeorum e P. variabilis, das quais quinze foram produtoras de extratos com atividade 

citotóxica. A investigação de uma destas cepas, resultou na caracterização de quinze cromomicinas, 

substâncias com potencial antitumoral. Através do estudo de espectrometria de massas destas 

substâncias foi possível propor um mecanismo de fragmentação, o qual poderá ser útil para 

identificá-las em trabalhos futuros. 

Estes resultados estimulam a continuidade das investigações com os micro-organismos 

associados e ressaltam a importância do estudo dos produtos naturais marinhos, sendo a abordagem 

multidisciplinar uma importante ferramenta com vístas a uma melhor compreenção das complexas 

relações dos organismos marinhos em seu ambiente, ainda tão difíceis de serem interpretadas à luz 

do conhecimento atual. 

Enfim, os resultados alcançados neste estudo contribuem fortemente para a químico do 

gênero Palythoa.
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ANEXOS A – ARTIGO PUBLICADO NO JBCS 

 

JBCS - Journal of the Brazilian Chemical Society.

 
 

Steroids from the Brazilian Zoanthids Palythoa caribaeorum and Palythoa variabilis 

 

Francisco C. L. Pinto,a José Gustavo L. Almeida,a Edilberto R. Silveira,a Arinice M. Costa,b Larissa 

A. Guimarães,b Diego V. Wilke,b Letícia V. Costa-Lotufo,c Maria da Conceição M. Torresd and 

Otília Deusdênia L. Pessoa*,a 

 

aDepartamento de Química Orgânica e Inorgânica, Universidade Federal do Ceará, 60021-970 Fortaleza-CE, Brazil 

bDepartamento de Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal do Ceará, 60430-270 Fortaleza-CE, Brazil 

cDepartamento de Farmacologia, Universidade de São Paulo, 05508-900 São Paulo-SP, Brazil  

dDepartamento de Química, Universidade Estadual da Paraíba, 58429-500 Campina Grande-PB, Brazil 

 

Abstract  

Two unreported ergostane-type sterols 24(R)-7α-hydroperoxy-ergost-5-en-3β-ol and 6β-carboxyl-

24(R)-(8→6)-abeo-ergostan-3β,5β-diol, along with seven known ones were isolated from the 

hexane and alcohol extracts from the zoanthids Palythoa caribaeorum and Palythoa variabilis. The 

structures of the new compounds were determined using spectroscopic techniques, including 1D 

and 2D nuclear magnetic resonance (NMR), high-resolution electrospray ionization mass 

spectrometry (HRESIMS), and comparison with data previously published. 6β-Carboxyl24(R)-

(8→6)-abeo-ergostan-3β,5β-diol showed moderate cytotoxicity against colon cancer cells (HCT-

116) as previously described for others abeo-sterol derivatives. 
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ANEXOS B – ARTIGO PUBLICADO NA CHEMICAL COMMUNICATIONS 

 

Chemical Communications 

 

Chemical profiling of two congeneric sea mat corals along the Brazilian coast: adaptive and 

functional patterns 

 

Leticia V. Costa-Lotufo1,2*, Amaro E. Trindade-Silva2, Fausto Carnevale Neto3, Ricardo Silva3, 

Genivaldo G. Z. Silva4, Diego V. Wilke2, Francisco C. L. Pinto5, Bianca D. B. Sahm1,2, Arinice 

M. Costa2, Paula C. Jimenez6, Jaqueline N. Mendonça3, Tito M.C. Lotufo7, Otília D. L. Pessoa5, 

Norberto P. Lopes3* 

 

1Department of Pharmacology; University of São Paulo, São Paulo, SP, 05508-900, Brazil 

2Department of Physiology and Pharmacology, Federal University of Ceara, Fortaleza, CE, 60430–270, Brazil  

3Department of Chemistry and Physics, Faculty of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto, University of São 

Paulo, Ribeirão Preto, SP 14040-903, Brazil 

4Computational Science Research Center, State University of San Diego, San Diego, CA, 92182-7720, USA. 

5Department of Organic and Inorganic Chemistry, Federal University of Ceara, Fortaleza, CE, 60021–970, Brazil 

6Department of Marine Sciences, Federal University of São Paulo, Santos, SP, 11.030-400, Brazil. 

7Oceanographic Institute, University of São Paulo, São Paulo, SP, 05.508-120, Brazil  

 

Abstract  

Associations between macro- and microorganisms result from complex interactions of distinct 

factors, including taxonomic, biogeographical, and environmental influences. Using a model 

comprising two congeneric zoanthids, Palythoa caribaeorum and P. variabilis, collected across 

distinct geographical ranges, we integrated metagenomics and metabolomics assessments to 

understand the influences of geographical and taxonomic variation. Metagenomic taxonomic and 

functional patterns analyzed along with full-range metabolomics profiles indicated a major role of 

host identity in microbiota selection, whereas function was primarily associated with geographical 

patterns. Moreover, the functionalizationof related structures was also influenced by the 

environment.  

http://www.rsc.org/chemcomm
http://www.rsc.org/chemcomm

