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RESUMO 

 

O gênero Aristolochia é constituído por aproximadamente 400 espécies, dentre as quais 

encontra-se a Aristolochia trilobata L. Essa espécie é utilizada na medicina popular nas 

Américas Central e do Sul contra picadas de cobras e escorpiões, no tratamento de dores 

estomacais, cólicas e diabetes e para a remoção de placentas, entre outras. No entanto, 

nenhum trabalho relata os componentes químicos dessa planta e, portanto, o presente 

trabalho visou a identificação química dos voláteis existentes na mesma, bem como o 

isolamento, a caracterização e a identificação do constituinte majoritário, R(+)-2-acetil 6-

metil-5-hepteno (acetato de sulcatila), com 23,31% presente no óleo essencial. O linalol 

(29,51%) foi identificado no hidrolato como constituinte majoritário. O óleo essencial e o 

(R)-acetato de sulcatila tiveram suas atividades antinociceptivas avaliadas em 

camundongos, os quais apresentaram capacidade de analgesia sem interferir na 

capacidade motora. Foram realizadas duas propostas para a síntese do acetato sulcatila, 

uma por síntese convencional e outra por biotransformação. Para a proposta sintética 

utilizou-se a sulcatona como material de partida, obtendo-se sulcatol (98% de 

rendimento) a partir da redução, o qual foi acetilado (83% de rendimento). A rota por 

biotransformação partiu da conversão do geraniol em sulcatona pelo fungo Penicillium 

oxallicum, sendo avaliado, posteriormente, a capacidade dos fungos Aspergillus niger, 

Aspergillus sp., P. oxallicum, fungos isolados de Spondias tuberosa (umbu) e das cascas 

de Passiflora edulis (maracujá) para a redução da sulcatona, obtendo-se a redução com 

percentuais diferentes para cada meio testado. Foram também realizadas reações de 

acetilação do sulcatol utilizando os fungos A. niger, Aspergillus sp., P. oxallicum e o 

fungo isolado do umbu. A régio/estereosseletividade das reações foi avaliada por 

CG/DIC quiral, sendo possível observar uma regiosseletividade na redução da sulcatona 

por A. niger e a estereosseletividade na acetilação do sulcatol racêmico catalisada pelo 

fungo Aspergillus sp., sendo obtido o (S)-acetato de sulcatila com pureza isomérica, e 

obteve-se o (R)-acetato de sulcatila puro com P. oxallicum, sendo possível também 

observar uma mistura de isômeros a partir da reação catalisada pelo fungo isolado do 

umbu. 

 

Palavras-chave: Aristolochia trilobata, óleos essenciais, acetato de sulcatila e 

biotransformação. 
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ABSTRACT 

 

Aristolochia genus consists of about 400 species, among which is the Aristolochia 

trilobata L. This species is commonly used as medicinal plant by Central and South 

American people against snakes and scorpions bites in the treatment of stomach pains, 

cramps and diabetes and for the removal of placental among others. However, there are 

not studies that reports the chemical components of this plant, therefore, this study 

intended to identify the volatile chemicals in the oil, and the full characterization of the 

majority constituent of essential oil and offer a way to obtain it via biotransformation. It 

was observed that the major component of the essential oil is the (R)-sulcatyl acetate 

(23.31%), while  in the hydrolate the major component is linalool (29.51%). The 

antinociceptive activity of A. trilobata essential oil and (R)-sulcatyl acetate was 

evaluated, which showed a strong analgesic activity and did not show any significant 

motor performance alterations. Two routes were proposed to obtain sulcatyl acetate: one 

by conventional chemical synthesis and another by biotransformation. For the chemical 

synthesis sulcatona was used how starting material that was reduced and yielded sulcatol 

(98%), which was acetylated (83% yield). The route by biotransformation had hao 

starting material geraniol, being evaluated the ability of the fungus Penicillium oxallicum 

in the biotransformation from geraniol to sulcatona. It was also evaluated the ability of 

the fungi Aspergillus niger, Aspergillus sp. P. oxallicum, fungus isolated from Spondias 

tuberous (umbu) and Passiflora edulis (passion fruit) peel, to reduce sulcatona, resulting 

in a reduction of different percentage for each medium tested. It was also tested A. niger, 

Aspergillus sp., P. oxallicum and the fungus isolated from ‘umbu’, for sulcatol 

acetylation with stereoselectivity. The region-/stereoselectivity of the reactions was 

evaluated by GC/FID chiral, obtaining sulcatone reduction with A. niger, and the 

stereoselectivity in the racemic sulcatol acetylation catalyzed by Aspergillus sp. was 

obtained (S)-sulcatyl acetate with isomeric purity, and also obtaining pure (R)-sulcatyl 

acetate with P. oxallicum. It was possible to observe a mixture of isomers from the 

reaction catalyzed by the isolated fungus from umbu. 

  

Keywords: Aristolochia trilobata, essential oil, sulcatyl acetate and biotransformation. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas medicinais no tratamento de enfermidades tem se difundido ao 

longo dos últimos tempos, cuja utilização é feita de duas maneiras: a primeira é através 

do uso das plantas na forma in natura na preparação de chás e garrafadas; e a segunda é o 

uso das plantas como fitoterápicos na forma de comprimidos, gotas, pomadas ou 

cápsulas, entre outras. A eficácia das plantas medicinais sobre a saúde está relacionada ao 

princípio ativo presente na mesma, o qual é responsável por agir contra a enfermidade. 

Esse princípio ativo pode ser uma única substância ou um conjunto delas que podem agir 

sinergisticamente (LORENZI & MATOS, 2009). 

Apesar da elevada quantidade de medicamentos disponíveis, as plantas medicinais 

continuam desempenhando um papel relevante no sistema de saúde de muitas sociedades, 

estimando-se que cerca de 80% da população mundial recorre à medicina tradicional para 

o tratamento de suas doenças, principalmente nos países mais pobres (MARTÍNEZ et al., 

2009). 

Nos países desenvolvidos, estima-se que cerca de 25% dos medicamentos 

utilizados são preparados a partir das plantas medicinais, enquanto que, em países como 

China e Índia, esse percentual chega a 80%. Sabe-se que mais de 30% de todas as plantas 

encontradas na natureza já foram utilizadas, ao menos uma vez, com fins medicinais 

(JOY et al., 1998). 

No Brasil, desde a chegada dos europeus, tem-se conhecimento do uso de plantas 

medicinais, uma vez que os indígenas já as utilizavam em suas tribos. Assim, com o 

contato estabelecido entre os europeus e os índios, as ervas utilizadas pelos indígenas 

tornaram-se mais difundidas. Outra contribuição foi dada pelos escravos africanos que 

trouxeram os seus conhecimentos e algumas de suas ervas medicinais da África 

(LORENZI & MATOS, 2009). 

As plantas produzem substâncias químicas em seu metabolismo, as quais são 

divididas em dois grupos. O primeiro grupo consiste na presença de substâncias 

essenciais a todos os seres vivos, chamados de metabólitos primários (carboidratos, 

lipídeos, proteínas, dentre outras), e o segundo grupo consiste na presença de substâncias 

químicas responsáveis pela adaptação da planta ao ambiente, chamados de metabólitos 

secundários (SIMÕES et al., 2007). Os compostos químicos oriundos do metabolismo 

secundário, são os principais responsáveis pelos princípios ativos nas plantas medicinais, 

além de apresentarem diversas funções, tais como defesas contra patógenos e herbívoros, 



3 
 

corantes para atrair polinizadores e agentes flavorizantes para atração de outros 

indivíduos (MARTIN & BOHLMANN, 2004). As substâncias que possuem essas e 

outras atividades são chamadas de metabólitos secundários, visto que não são essenciais 

para a sobrevivência da planta, mas são responsáveis pela adaptação da planta no 

ambiente (DEWICK, 2009). 

Dentre esses metabólitos secundários podemos destacar os óleos essenciais, que 

são majoritariamente constituídos de terpenóides, os quais são originados a partir de 

unidades isoprênicas (C5) (AHARONI et al, 2003). A composição do óleo essencial pode 

variar de uma espécie para outra e, na mesma espécie de acordo com parâmetros 

climáticos tais como sazonalidade, temperatura, radiação ultravioleta, nutrientes, poluição 

atmosférica e altitude, e fatores agronômicos tais como disponibilidade hídrica, (SIMÕES 

et al., 2003; GOBBO-NETO & LOPES, 2007). 

Os terpenóides são classificados de acordo com o número de carbonos ou 

unidades isoprênicas existentes em seu esqueleto carbônico: monoterpenos (10 átomos de 

carbono), sesquiterpenos (15 átomos de carbonos), diterpenos (20 átomos de carbono), 

sesteterpenos (25 átomos de carbono), triterpenos (30 átomos de carbono) e tetraterpenos 

(40 átomos de carbono). Entre eles os mais comuns em óleos essenciais são os mono e 

sesquiterpenos (DEWICK, 2009). 

Os terpenóides encontrados nos óleos essenciais apresentam diversas funções 

orgânicas tais como alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e lactonas, 

sendo que, a utilização desses compostos para a produção de perfume e agentes 

antimicrobrianos é amplamente relatada na literatura (DAMBOLENA et al., 2008).  

Os terpenóides possuem atividades contra bactérias, fungos e vírus, sendo que, 

dentre todos os óleos essenciais e seus derivados, 60% deles apresentaram efeito 

inibitório em fungos e aproximadamente 30% demonstram essa mesmo efeito nas 

bactérias (COWAN, 1999). Dentre as inúmeras propriedades biológicas dos óleos 

essenciais descritas podemos destacar: analgésicas, sedativas, espasmolíticas, 

emenagogas, carminativas, expectorantes, estimulantes, estomáquicas, combate à 

hipertensão e distúrbio hepáticos (FERRI, 1995; TAVARES et al, 2005; HEINZMANN 

& BARROS, 2007). 

Alguns óleos essenciais são atualmente conhecidos como agentes antioxidantes, 

devido à sua capacidade antiradical livre e, portanto, podem proteger contra doenças 

provocadas pelo estresse oxidativo (SINGH et al., 2009). Esses radicais livres são 

considerados como os responsáveis pelo envelhecimento e por diversas doenças 
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cardiovasculares, neurodegenerativas e pelo aparecimento das células tumorais 

(QUIDEAU et al., 2011). Devido à capacidade antioxidante alguns óleos possuem 

potencial antimutagênico (BAKKALI et al., 2008). Essa capacidade antimutagênica, ou 

antitumoral, foi encontrada, por exemplo, nos óleos essenciais de Croton flavens L., de 

Salvia officinalis L. e de Elettaria cardamomum L.(SYLVESTRE et al., 2006; 

KNEŽEVI�-VUK�EVI� et al., 2005; RAHIMIFARD et al., 2010). 

Os óleos essenciais são líquidos lipofílicos, sendo que o número de compostos 

voláteis já identificados em plantas ultrapassa 1000, número esse que pode aumentar à 

medida que mais plantas são estudadas (PICHERSKY et al., 2006). No ano de 2004, o 

Brasil foi o 4° maior fornecedor de óleos essenciais para a União Européia (5%), estando 

atrás dos EUA (19%), França (10%) e China (6%). Mas, de todo o volume exportado 

pelo Brasil, a maior parte consiste de óleo essencial de cítricos (BIZZO et al, 2009). 
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1.2.   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.2.1. O gênero Aristolochia L. 

 

A família Aristolochiaceae Juss. é constituída por aproximadamente 600 espécies 

distribuídas em quatro gêneros difundidos em regiões subtropicais, tropicais e temperadas 

pelo mundo. O gênero Aristolochia L. é o maior de todos os gêneros, consistindo de 

aproximadamente 400 espécies distribuídas principalmente na Ásia, África, América do 

Sul e América do Norte (NASCIMENTO et al., 2010; WU et al., 2005). Muitas dessas 

plantas, em estudos recentes, têm mostrado atividades diuréticas, analgésicas, anti-

inflamatória e anti-câncer (YU et al., 2007). 

Diversas espécies de Aristolochia podem ser encontradas no Brasil, dentre as 

quais as mais conhecidas na medicina popular são: Aristolochia triangularis Cham., 

Aristolochia esperanzae Kuntze, Aristolochia ridícula Brow, Aristolochia brasiliensis 

Mart. & Zucc., Aristolochia arcuata Mast. e Aristolochia gigantea Mart. & Zucc. Devido 

à semelhanças físicas, tais espécies também compartilham os mesmos nomes populares, 

os quais são: jarrinha, cipó-mil-homens, mil-homens, papo-de-peru, erva-de-urubu, 

jiboinha, dentre outros (LORENZI & MATOS, 2009).  

Mesmo possuindo uso difundido em vários países no mundo, em diversos lugares 

a venda de fitoterápicos que apresentem extratos de espécies de Aristolochia em sua 

composição está proibida, visto que possuem propriedades carcinogênicas, mutagênicas e 

nefrotóxicas (PACHECO et al., 2010). 

Segundo estudos realizados com plantas desse gênero, a toxicidade está 

diretamente relacionada à presença dos ácidos aristolóquicos (AL’s), encontrados em 

extratos de quase todas as espécies desse gênero já estudas até então (LIANG et al., 

2010). Todos os ALs já isolados chegam ao total de 16, sendo os AL(I) e AL(II) os mais 

comumente identificados (Figura 1) (ABDELGADIR, 2011). Além disso, derivações dos 

ALs como sais de sódio, ésteres alquílicos, sesqui- e diterpenóides e nitrocompostos 

também são encontrados no gênero (WU et al., 2005). 
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Figura 1: Ácidos aristolóquicos frequentemente encontrados em Aristolochia. 

 

 

Apesar da toxicidade devido aos ALs, os extratos de plantas Aristolochia são 

utilizados na medicina tradicional chinesa como diuréticas e analgésicas e, pesquisas 

científicas recentes relatam que o uso descontrolado desses extratos pode ocasionar 

câncer na uretra bem como fibroses nos rins (ZHOU et al, 2006; NORTIER & 

VANHERWEGHEM, 2002). 

Inúmeras pesquisas já foram realizadas com plantas desse gênero, principalmente 

utilizando os extratos das folhas, caules e raízes das mesmas, sendo observadas diversas 

atividades tais como, bactericida, anti-inflamatória, anti-tripanossoma e antitumoral 

(NAVARRO-GARCIA et al., 2011; CHUNG et al., 2011; SARTORELLI et al., 2010; 

HEGDE et al., 2010).  

Dentre os compostos químicos já identificados nessas plantas, tanto nos óleos 

essenciais quanto em extratos com solventes orgânicos, estão aporfinas, amidas, 

quinolinas, lignanas, éteres bifenilas, flavonóides, benzenóides, esteróides e terpenóides 

(WU et al., 2005).  

Os estudos da composição química e principalmente das atividades biológicas dos 

óleos essenciais de plantas desse gênero ainda são poucos. Em um desses estudos, Shafi 

et al. (2002) estudaram o óleo essencial de A. indica e encontraram uma moderada 

atividade contra seis microorganismos (Pseudomonas aeruginosa, Basillus subtilis, 

Basillus sphaericus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella typhimurium). 

Yu et al. (2007) investigaram o óleo essencial de A. molissima e observaram que o óleo 

possui forte atividade bactericida contra Staphylococcus saprophyticus e uma atividade 

citotóxica frente a quatro linhagens de células tumorais. 
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1.2.2. Constituintes químicos do óleo essencial das espécies de Aristolochia 

 

Os óleos essenciais das espécies do gênero Aristolochia são constituídos 

principalmente de monoterpenos e sesquiterpenos, sendo que os compostos 

germacrênicos e cariofilênicos são as classes de sesquiterpenos que estão presente em 

quase todas as espécies, na maioria delas como majoritários. A tabela 1 lista esses 

compostos e suas respectivas espécies de obtenção. 

 

Tabela 1: Constituintes voláteis identificados em espécies do gênero Aristolochia 

Composto Espécie 
Parte da 
planta 

Referência 

  
mirceno 

A. argentina,  

A. debilis,  

A. gibertii,  

A. melastoma 

raiz, folha e 
caule 

2, 4, 5, 6, 7 

 
2,6-dimetil-2,6-octadieno 

A. molissima 

folha e caule 

9 

 
(Z)-β-ocimeno 

A. argentina, 

A. gibertii raiz, folha e 

caule 

2, 6, 7 

 
(E)-β-ocimeno 

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. debilis,  

A. melastoma 

raiz, folha e 

caule 

2, 3, 4, 5, 7 

 
Linalol 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii, 

 A. molissima, 

A. chamissonis, 

A. gigantea 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 5, 9 

 
Acetato de linalila 

A. pubescens 

raiz 

5 

 
Citronelato de metila 

A. chamissonis 

Raiz 

5 
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Acetato de citronelila 

A. triangularis  

folhas 

8 

 
Geranil acetona 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Tiglato de geranila 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
α-Farneseno 

A. esperanzae, 

A. gigantea,  

A. triangularis folhas 

8 

 
(E)-β-Farneseno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. macroura,  

A. melastoma, 

A. paulistana 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 8 

 
Farnesil cetona 

A. elegans 

folhas 

1 

 
Farnesol 

A. elegans 

raiz 

1 

 
Z-Nerolidol 

A. elegans 

raiz 

1 

 
E-Nerolidol 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. chamissonis, 

A. lagesiana,  

A. esperanzae, 

A. galeata,  

raiz, folha e 

caule 

1, 3, 5, 7, 

8, 9 



9 
 

A. triangularis 

 
2-Hexenal 

A. debilis 
folha e caule 

4 

 
1-Octen-3-ol 

A. elegans 

caule 

1 

 
3-Octanol 

A. elegans 

caule 

1 

 
Acetato de 1-octen-3-ila 

A. elegans 

caule 

1 

 
6-metil-5-hepten-2-ona (sulcatona) 

A. molissima 

folha e caule 

9 

 
6-Metil-5-hepten-2-ol 

(sulcatol) 

A. lagesiana 

raiz 

5 

 
Octanal 

A. chamissonis 
raiz 

5 

 
1-Octanol 

A. molissima 
raiz, folha e 

caule 

9 

 
Nonanal 

A. molissima raiz, folha e 

caule 

9 

 
Tiglato de alila 

A. lagesiana 

raiz 

5 

 
Octanoato de etila 

A. argentina 

raiz 

2 

 
(3E,5Z)1,3,5-Undecatrieno 

A. argentina raiz, folha e 

caule 

2 

 
(E,E)1,3,5-Undecatrieno 

A. argentina raiz, folha e 

caule 

2 

 
(3Z,5E)1,3,5-Undecatrieno 

A. argentina 
Raiz 

2 

 
(Z,Z,E)2,4,6-Undecatrieno 

A. argentina 
raiz e folha 

2 
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Tetradecano 

A. gigantea 
raiz 

5 

 
Pentadeca-1,3,7,12,14-pentaen-7-ol-9-ona 

A. molissima 
raiz, folha e 

caule 

9 

 
Hexahidrofarnesil acetona 

A. molissima raiz, folha e 

caule 

9 

 
Ácido palmítico 

A. argentina,  

A. molissima 
raiz, folha e 

caule 

2,9 

 
Ácido oléico 

A. argentina raiz, folha e 

caule 

2 

 
α-Pineno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. debilis,  

A. molissima,  

A. arcuata,  

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. lagesiana,  

A. melastoma, 

A. pubescens, 

A. indica 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

10 

 
β−Pineno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. debilis,  

A. molissima,  

A. arcuata,  

A. chamissonis, 

A. galeata,  

A. melastoma, 

A. pubescens, 

A. indica 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 

10 

 
Tricicleno 

 

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. melastoma 
raiz, folha e 

caule 

5, 7, 9 

 
trans-Pinocarveol 

 

A. molissima,  

A. indica 
raiz, folha e 

caule 

9, 10 
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Verbenona 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Mirtenol 

A. indica 

caule 

10 

 
Mirtenal 

A. indica 

caule 

10 

 
Acetato de mirtenila 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
trans-α-Bergamoteno 

A. argentina,  

A. gibertii 
raiz, folha e 

caule 

2, 3 

 
E-β-Ionone 

A. indica 

caule 

10 

 
α-Santaleno 

A. debilis 

raiz 

4 

 
Acetato de E-β-santalol 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Pinocarvona 

A. indica 

caule 

10 

 
Carvona 

A. gibertii,  

A. indica 
caule 

7, 10 
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Trans-carveol 

A. molissima 

raiz 

9 

 
Acetato de cis-carvila 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Acetato de cis-carveol 

A. galeata 

raiz 

5 

 
α-tujeno 

A. gibertii,  

A. galeata raiz e caule 

5, 6, 

 
Sabineno 

A. gibertii,  

A. melastoma raiz e caule 

3, 5, 7 

 
α-Felandreno 

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. gigantea 

raiz, folha e 

caule 

2, 5, 6 

 
β-Felandreno 

A. argentina,  

A. gibertii raiz, folha e 

caule 

2, 7 

 
Limoneno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. debilis,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. arcuata,  

A. galeata,  

A. malmeana, 

A. melastoma, 

A. pubescens, 

A. indica 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 4, 5, 

6, 7, 9, 10 

 
α-Terpineno 

A. galeata 

raiz 

5 

 
γ-Terpineno 

A. galeata 

raiz 

5 
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α-Terpinoleno 

A. gibertii,  

A. malmeana 
raiz  e caule 

3, 5 

 
α-Terpineol 

A. molissima 
raiz, folha e 

caule 

9 

 
Acetato de α-terpenila 

A. argentina,  

A. molissima,  

A. indica 

raiz, folha e 

caule 

2, 9, 10 

 
cis-p-2-Menten-1-ol 

A. galeata 

raiz 

5 

 
p-menta-1(7),8(10)-dien-9-ol 

A. chamissonis, 

A. elegans raiz 

5 

 
Terpinen-4-ol 

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. indica 

raiz, folha e 

caule 

3, 9, 10 

 
1,8-Cineol 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. debilis,  

A. gibertii,  

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 4, 7, 9 

 
δ-2-Careno 

A. gibertii 

caule 

7 

 
δ-3-Careno 

A. gibertii 

caule 

3, 6, 7 

 
β-Ciclocitral 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. chamissonis 
raiz, folha e 

caule 

1, 2, 5 

 
β-Ciclogeranato de metila 

A. lagesiana 

raiz 

5 
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o-Metilanisol 

A. argentina 
raiz, folha e 

caule 

2 

 
Éter metílico de isoeugenol 

A. melastoma  

raiz e caule 

5 

 
p-Cimeno 

A. argentina,  

A. debilis,  

A. gibertii,  

A. indica 

raiz, folha e 

caule 

2, 4, 7, 10 

 
o-Cimeno 

A. gibertii,  

A. arcuata,  

A. galeata,  

A. melastoma 

raiz e caule 

5, 6 

 
Álcool Z-cinamil 

A. molissima 

raiz 

9 

 
Timol 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
α-Curcumeno 

A. elegans 

folhas 

1 

 
β-Elemeno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. debilis,  

A. molissima,  

A. arcuata,  

A. chamissonis, 

A. cymbifera,  

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. melastoma, 

A. paulistana, 

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 9 
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β-Elemol 

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. lagesiana,  

A. chamissonis, 

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

3, 5, 8, 9 

 
δ-Elemeno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. arcuata,  

A. cymbifera,  

A.cynanchifolia, 

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. paulistana, 

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 7, 8 

 
γ-Elemeno 

A. gigantea,  

A. arcuata,  

A. cymbifera,  

A. esperanzae, 

A. gigantea,  

A. triangularis  

raiz e folha 

5, 8 

 
Elixeno 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Canfeno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. debilis,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. arcuata,  

A. chamissonis, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. lagesiana,  

A. malmeana, 

A. melastoma, 

A. pubescens, 

A. indica 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 4, 5, 

7, 9, 10 

 
Cânfora 

A. debilis,  

A. molissima,  

A. chamissonis, 

A. lagesiana 

raiz, folha e 

caule 

4, 5, 9 
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Borneol 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. debilis,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. chamissonis, 

A. lagesiana 

 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 4, 5, 

7, 9 

 
Canfenilona 

A. molissima 

raiz 

9 

 
Longicanfenilona 

A. molissima 

folha e caule 

9 

 
Acetato de bornila 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. debilis,  

A. gibertii,  

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 4, 7, 9 

 
Formiato de bornila 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Acetato de isobornila 

A. arcuata,  

A. chamissonis, 

A. elegans,  

A. galeata,  

A. melastoma, 

A. pubescens 

raiz e caule 

5 

 
Formiato de isobornila 

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. arcuata 
raiz, folha e 

caule 

2, 5, 7 

 
α-Bisaboleno 

 

A. elegans 

raiz 

1 
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β-Bisaboleno 

A. gibertii,  

A. gigantea 

folhas 

3, 8 

 
α-Bisabolen-12-ol 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
β-Bisabolol 

A. elegans  

raiz 

5 

 
Z-α-Atlantona 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Dendrolasina 

A.cynanchifolia, 

A. macroura 

folhas 

8 

 
Argentilactona 

A. argentina 

raiz, folha e 

caule 

2 

 
α-Cubebeno 

A. elegans,  

A. debilis,  

A. arcuata,  

A. cymbifera,  

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 4, 8 

 
β-Cubebeno 

A. elegans 

folhas 

1 
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α-Copaeno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. arcuata,  

A. cymbifera,  

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. melastoma, 

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 7, 

8, 9 

 
α-Ylangleno 

A. elegans,  

A. esperanzae 

raiz e folha 

5, 8 

 
α-Muuroleno 

 

A. melastoma  

folha 

8 

 
γ-Muuroleno 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima raiz, folha e 

caule 

1, 3, 9 

 
cis-Muurula-4(14),5-dieno 

A. esperanzae  

folha 

8 

 
τ-Muurolol 

A. elegans,  

A. gibertii 

folha e caule 

1, 3 

 
α-Cadinol 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. indica 

raiz, folha e 

caule 

1, 3, 6, 9, 

10 
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δ-Cadinol 

A. chamissonis  

raiz 

5 

 
τ-Cadinol 

A. elegans,  

A. chamissonis, 

A. molissima 
raiz e folha 

1, 5, 9 

 
γ-Cadineno 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima, 

A. arcuata,  

A. cymbifera,  

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. melastoma 

raiz, folha e 

caule 

1, 3, 7, 8, 9 

 
α-Cadineno 

A. esperanzae  

folha 

8 

 
δ-Cadineno 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. debilis,  

A. arcuata,  

A. cymbifera,  

A. elegans,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. melastoma,  

raiz, folha e 

caule 

1, 3, 4, 6, 8 

 
Cadina-1,4-dieno 

A. melastoma  

folha 

8 

 
α-Eudesmol 

A. gibertii,  

A. chamissonis 

raiz e caule 

3, 5 
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β-Eudesmol 

A. gibertii 

caule 

3 

 
γ-Eudesmol 

A. gibertii 

caule 

3 

 
5-epi-7-epi-α-Eudesmol 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Acetato de β-eudesmol 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Ocidentalol 

A. melastoma  

folha 

8 

 
Cubenol 

A. elegans 

raiz e folha 

1, 5 

 
Epi-cubenol 

A. elegans,  

A. molissima 
raiz, folha e 

caule 

1, 9 

 
α-Calacoreno 

A. gibertii 

caule 

7 

 
β-Calacoreno 

A. gibertii 

caule 

7 
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Calameneno 

A. elegans,  

A. debilis 
raiz, folha e 

caule 

1, 4 

 
β-Selineno 

A. gibertii,  

A. esperanzae, 

A. triangularis folha e caule 

6, 7, 8 

 
δ-Selineno 

A. esperanzae 

raiz 

5 

 
7-epi-α-Selineno 

A. triangularis  

folha 

8 

 
Selina-3,7(11)-dieno 

A. argentina,  

A. lagesiana 

raiz e caule 

2, 5 

 
Selina-1,3,7(11)-trien-8-ona 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Valenceno 

A. gibertii,  

A. elegans,  

A. esperanzae raiz e folha 

5, 6 

 
Valeranona 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
γ-Maalieno 

A. lagesiana 

raiz 

5 
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Aristoleno 

A. elegans  

raiz 

5 

 
Aristol-9-en-3-ol 

A. elegans  

raiz 

5 

 
α-Chenopodiol 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Carissona 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Álcool cis-arteanuico 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Ishvarano 

A. argentina 

raiz e caule 

2 

 
Seicheleno 

A.cynanchifolia, 

A. triangularis 

folha 

8 

 
cis-4,10-Epoxiamorfano 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Chamigreno 

A. debilis,  

A. elegans,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. melastoma, 

A. triangularis 

raiz e folha 

4, 8 
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β-Acoradina 

A. esperanzae, 

A. triangularis 

folha 

8 

 
cis-Dracunculifoliol 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Isosativeno 

A. malmeana  

raiz 

5 

 
Ciclosativeno 

A. esperanzae  

folha 

8 

 
Germacreno A 

A. gibertii,  

A. chamissonis 
raiz, folha e 

caule 

5, 6 

 
Germacreno B 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. gigantea 

raiz, folha e 

caule 

1, 3, 5, 9 

 
Germacreno D 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. chamissonis, 

A. arcuata,  

A. cymbifera,  

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. melastoma, 

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8 

 
Germacreno-D-4-ol 

A. arcuata,  

A. chamissonis, 

A. cymbifera,  

A. elegans,  

folha 

8 
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A. galeata,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. paulistana, 

A. triangularis 

 
Biciclogermacreno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. gigantea,  

A. lagesiana,  

A. arcuata,  

A. chamissonis, 

A. cymbifera,  

A.cynanchifolia, 

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. macroura,  

A. paulistana, 

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 5, 

7, 8 

 
Hedicariol 

A. elegans,  

A. gibertii 

raiz e caule 

1, 3 

 
Aristolactona 

A. gibertii 

raiz e caule 

7 

 
Longifoleno 

A. elegans 

raiz e caule 

1 

 
Isolongifoleno 

A. elegans 

 folha 

1 

 
Isolongifolen-5-ona 

 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 
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α-Patchouleno 

A. molissima,  

A. lagesiana 
raiz, folha e 

caule 

5, 9 

 
β-Patchouleno 

A. molissima,  

A. esperanzae 
raiz, folha e 

caule 

5, 9 

 
Cipereno 

A. argentina,  

A. esperanzae 

raiz e folha 

2, 8 

 
8,14-cedranediol 

A. chamissonis  

raiz 

5 

 
Acetato de cedrenol 

 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Longicicleno 

A. elegans,  

A. malmeana 

raiz 

5 

 
α-Guaieno 

A. debilis,  

A. esperanzae, 

A. melastoma, 

A. triangularis 
raiz e folha 

4, 8 

 
δ-Guaieno 

A. gibertii,  

A. debilis 

raiz e folha 

3, 4 



26 
 

 
Cis-β-Guaieno 

A. melastoma  

folha 

8 

 
Guaiol 

A. elegans,  

A. chamissonis 

raiz 

1, 5 

 
6,9-Guaiadieno 

A. elegans 

raiz 

1 

 
Guaiazuleno 

A. elegans 

raiz 

1 

 
Bulnesol 

A. gibertii 

caule 

6 

 
α-Gurjuneno 

A. elegans,  

A. molissima,  

A. lagesiana,  

A. chamissonis, 

A. gigantea 

raiz, folha e 

caule 

1, 5, 8, 9 

 
β-Gurjuneno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. arcuata,  

A. malmeana, 

A. chamissonis, 

A. cymbifera,  

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 5, 8 
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γ-Gurjuneno 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Espatulenol 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. arcuata,  

A. chamissonis, 

A. esperanzae, 

A. macroura 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 6, 

7, 8, 9 

 
Aromadendreno 

A. debilis,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. elegans,  

A. esperanzae, 

A. arcuata,  

A. gigantea,  

A. triangularis, 

A. indica 

raiz, folha e 

caule 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

 
Allo-aromadendreno 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima 
folha e caule 

1, 3, 7, 9 

 
Dehidro-aromadendreno 

A. melastoma  

raiz e caule 

5 

 
Óxido de aromadendreno 

A. elegans  

raiz 

5 

 
Ledeno 

A. gibertii 

folha 

3 



28 
 

 
Isoledeno 

A. gibertii,  

A. lagesiana 

raiz e folha 

5, 6 

 
Ledol 

A. chamissonis, 

A. lagesiana,  

A. melastoma 
raiz e folha 

5, 8 

 
Viridifloreno 

A. esperanzae 

raiz 

5 

 
Viridiflorol 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. arcuata 
raiz, folha e 

caule 

1, 3, 5, 9 

 
Globulol 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima raiz, folha e 

caule 

1, 3, 5, 9 

 
Epi-globulol 

A. lagesiana  

raiz 

5 

 
α-Himachaleno 

 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. esperanzae, 

A. gigantea,  

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 3, 8, 9 
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Ζ-Cariofileno 

A. lagesiana,  

A. elegans,  

A. macroura,  

A. melastoma, 

A. triangularis 

raiz e folha 

5, 8 

 
Ε-Cariofileno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. debilis,  

A. molissima,  

A. chamissonis, 

A. lagesiana,  

A. melastoma, 

A. arcuata,  

A. cymbifera,  

A.cynanchifolia, 

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. melastoma, 

A. paulistana, 

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 

 
9-epi-β-Cariofileno 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Óxido de β-cariofileno 

A. elegans,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. lagesiana,  

A. esperanzae, 

A. macroura,  

A. triangularis 

raiz, folha e 

caule 

1, 5, 6, 8, 9 

 
14-hidroxi-9-epi-β-Cariofileno 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Isocariofileno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. lagesiana 

raiz, folha e 

caule 

1, 2, 3, 5 



 

Cariofilenol

α-Humuleno

α-Epóxido de humu

1,6-Humuladien

β-Bourboneno

Cedróxido

 
ofilenol 

A. elegans 

folha 

 
muleno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. debilis,  

A. gibertii,  

A. molissima,  

A. arcuata,  

A. chamissonis, 

A. cymbifera,  

A.cynanchifolia, 

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. melastoma, 

A. triangularis 

raiz, folha e

caule 

 
 de humuleno 

A. molissima 

raiz, folha e

caule 

 
uladien-3-ol 

A. lagesiana  

raiz 

 
rboneno 

A. elegans,  

A. argentina,  

A. gibertii,  

A. chamissonis, 

A. cymbifera,  

A. esperanzae, 

A. galeata,  

A. gigantea,  

A. macroura,  

A. melastoma, 

A. triangularis 

folhas e caul

 
róxido 

A. molissima 

folha e caule

30 

 

1 

z, folha e 

 

1, 2, 4, 7, 

8, 9 

z, folha e 

 

9 

 

5 

as e caule 

1, 2, 3, 7, 8 

a e caule 

9 
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2,2,7,7-tetrametil triciclo[6.2.1.0(1,6)]undec-
4-en-3-ona 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Longipinocarvona 

A. molissima 

raiz, folha e 

caule 

9 

 
Kaureno 

A. argentina 

raiz e caule 

2 

1= (VILA et al., 1997); 2= (PRIESTAP et al., 2003); 3= (CANELA et al., 2004); 4= (HAYASHI et 

al., 1987); 5= (FRANCISCO et al., 2008); 6= (MARCHESINI et al., 2009); 7= (PRIESTAP et al., 
2002); 8= (SILVA-BRANDÃO et al., 2006); 9= (YU et al., 2007); 10= (KANJILAL et al., 2009). 

 

1.2.3. Aristolochia trilobata L. 

 

Aristolochia trilobata L. é uma espécie encontrada em Floresta Ombrófila Densa 

Montana, em orla de mangue e região de dunas, sendo relatado um número considerável 

de coletas em tais locais (NASCIMENTO et al, 2010). É encontrada na América Central 

e na América do Sul, possuindo diversas aplicações na medicina tradicional dessas 

regiões (HEINRICH et al., 2009). 

Um desses usos é relatado por Lans et al. (2001), que fizeram uma pesquisa entre 

caçadores de Trinidad e Tobago a fim de saberem quais medicamentos são utilizados para 

o tratamento de cães picados por cobras e escorpiões. Segundo o estudo, espécies desse 

gênero, principalmente A. trilobata e A. rugosa, são satisfatoriamente usadas pelos cães 

picados. No mesmo país A. trilobata é usada por no tratamento de dores estomacais, 

cólicas, envenenamento, diabetes, além de remoção de placenta e para realização de 

abortos (LANS, 2007a; LANS, 2007b; MAHABIR & GULLIFORD, 1997). 

O uso dessa planta contra picadas de cobras não fica restrito apenas à Trinidad e 

Tobago. Estudos revelam que A. trilobata também é usada com essa finalidade em países 

como Brasil e Nicarágua (COE & ANDERSON, 2005; HOUGHTON & OSIBOGUN, 

1993). No Brasil, existem relatos de que A. trilobata também é usada como antifúngica 

(FENNER et al., 2006). Em Sergipe segundo populares é conhecida como “Milone” e 

“Mil-homens”, sendo usada em bebidas, em forma de aperitivos em infusão na cachaça, 
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como antifúngica, como antihelmínticas, contra “dores de barriga” e contra picadas de 

cobras. 

Na Guiana Francesa, estudos revelam que A. trilobata é utilizada como 

antimalárico, enquanto que na República Dominicana, Quinlan et al. (2002) é usada para 

combater problemas intestinais (VIGNERON et al., 2005; QUINLAN et al., 2002).  

Todas as aplicações da A. trilobata na medicina popular estão restritas ao uso de 

chás ou outras formas de extratos da planta e, tais estudos não descrevem a composição 

química da mesma. Quanto ao uso do óleo essencial, ainda não foi relatado nem a sua 

composição nem a sua atividade biológica, sendo necessária a investigação do óleo 

essencial e suas atividades biológicas. 

 

1.2.4. Atividade antinociceptiva de óleos essenciais 

 

Os fármacos atualmente utilizados para alívio da inflamação e da dor são, em sua 

maioria, drogas antiinflamatórias não esteriodais e opióides, os quais possuem efeitos 

adversos conhecidos. Desta forma diversos estudos tem sido direcionados à fim de 

encontrar produtos de origem natural que possam apresentar a mesma ação contra a dor e 

a inflamação com o mínimo de efeitos colaterais (LIMA et al., 2012). 

Os óleos essenciais também são alvo dessas pesquisas, não sendo uma árdua 

tarefa encontrar trabalhos que avaliam a sua atividade antinociceptiva. Um exemplo dessa 

atividade em óleos essenciais é o relato de Santos et al. (2005), em cujo trabalho o óleo 

essencial de Croton sonderianus Muell. apresentou antinocicepção no teste químico de 

contorção induzida por ácido acético e na admissão de formalina.  

Raymundo et al. (2011) relatam a atividade antinociceptiva do óleo essencial de 

Hyptis pectinata (L.) Poit. em modelos de analgesia, como os usados no trabalho de 

Santos et al. (2005), citado acima, e no modelo de placa quente (hot plate).  

Um ponto de destaque dos óleos essenciais dos óleos estudados que possuem 

atividade antinociceptiva é a ausência de toxicidade, tornando viável a sua utilização em 

tratamentos contra a dor e a inflamação (GUILHON et al., 2011; SANTOS et al., 2005; 

RAYMUNDO et al., 2011). 
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1.3.  OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo geral 
 

Contribuir para o conhecimento químico dos compostos voláteis presentes em 

Aristolochia, em particular Aristolochia trilobata uma espécie vegetal encontrada em 

Sergipe.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar o rendimento do óleo essencial de A. trilobata obtido por 

hidrodestilação; 

• Identificar os componentes voláteis presentes no óleo essencial e no 

hidrolato da extração; 

• Isolar e caracterizar o componente majoritário do óleo essencial; 

• Determinar a configuração absoluta do centro estereogênico do 

componente majoritário; 

• Avaliar a atividade antinociceptiva do óleo essencial de A. trilobata e do 

seu principal constituinte. 
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1.4.  METODOLOGIA 

 

1.4.1. Identificação botânica 

 

A planta foi coletada em Estância em outubro de 2011 [coordenadas geográficas: 

S=11º 14’ 22,4” e W=037º 25’ 00,5”] e uma exsicata da planta foi depositada no herbário 

da Universidade Federal de Sergipe (ASE). A identificação da espécie foi realizada pelo 

M.Sc. Diogo Araújo (doutorando pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, UNESP, Brasil) com número de registro ASE 23.161 . 

 

1.4.2. Obtenção do caule de A. trilobata 

 

O caule de A. trilobata (Figura 2) foi obtido no Mercado Municipal Governador 

Albano Franco na cidade de Aracaju-SE. O mesmo foi obtido já seco e, portanto pronto 

para o estudo. 

 

Figura 2: Caule de A. trilobata para a extração de óleo essencial 

 

 

1.4.3. Moagem do caule da A. trilobata 

 

O caule da A. trilobata foi cortado em pequenos pedaços, com a ajuda de uma 

tesoura de jardineiro, e depois triturado em um moinho de quatro facas (Marconi, modelo 

MA680).  
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1.4.4. Obtenção do óleo essencial de A. trilobata 

 

O óleo essencial foi obtido usando-se a técnica de hidrodestilação através da 

aparelhagem do tipo Clevenger. Um balão de 2L contendo 200g de material vegetal foi 

inicialmente preenchido com 1,5L de água e aquecido (em manta) até a ebulição, de 

forma que os voláteis foram arrastados pelo vapor, o qual foi condensado, e em seguida 

separado através de um funil de decantação. O rendimento do óleo essencial foi expresso 

em porcentagem m/m.  

 

1.4.5. Extração dos voláteis presentes no hidrolato 

 

O extrato aquoso obtido na hidrodestilação ( hidrolato) foi submetido à extração 

com acetato de etila (3 x 25mL). Em seguida, a parte orgânica foi concentrada para 

posterior análise composicional. 

 

1.4.6. Análise e identificação dos constituintes do óleo essencial 

 

1.4.6.1. Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas  
(CG-EM) 

 

A análise da composição química do óleo essencial foi realizada em um 

cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas CG-EM (Shimadzu, modelo 

QP 5050A), utilizando uma coluna capilar de sílica fundida DB-5 de 30 m x 0.25 mm 

i.d., 0.25 �m de filme, usando He como gás de arraste com fluxo de 1,0 mL/min. A 

temperatura foi programada mantendo 50°C por 1,5 min, seguido de um aumento de 

4°C/min até atingir 200 °C, depois a 10°C até atingir 250°C mantendo constante esta 

temperatura por 5 min.; temperatura do injetor de 250°C e temperatura do detector (ou 

interface) de 280°C; foi injetado um volume de 0,5 µL em acetato de etila; taxa de 

partição do volume injetado de 1:87 e pressão na coluna de 64.20 kPa. As condições do 

EM foram detector de íons do tipo quadrupolo operando por impacto eletrônico e 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.  
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1.4.6.2. Identificação dos constituintes  

 

A identificação dos constituintes foi realizada com base na comparação dos 

índices de retenção da literatura (ADAMS, 2007). Para o cálculo do índice de retenção 

(IR) foi utilizado a equação de Van den Dool e Kratz (1963) em relação a uma série 

homóloga de n-alcanos (nC9- nC18). Também foram utilizadas três bibliotecas do 

equipamento WILEY8, NIST107 e NIST21 que permite a comparação dos dados dos 

espectros com aqueles constantes das bibliotecas utilizando um índice de similaridade de 

80%.  

 

1.4.7. Isolamento do acetato de sulcatila 

 

Para o isolamento do acetato de sulcatila a partir do óleo essencial de A. trilobata, 

foi utilizada a cromatografia em camada delgada preparativa (CCDP). O sistema de 

solventes utilizado como fase móvel foi hexano/acetato de etila na proporção 9,5:0,5 

(v/v) e o suporte de vidro para a CCDP foi de 20 x 20cm. Foi aplicado na CCDP 300mg 

do óleo, fazendo a eluição completa da mesma pelo sistema de solventes por duas vezes. 

Como revelador foi utilizada uma solução de anisaldeído sulfúrico (álcool etílico, ácido 

sulfúrico, anisaldeído e ácido acético, na proporção 9:0,5:0,5:0,1), o qual conferiu a 

substância uma coloração roxa. 

 

1.4.8. Determinação estrutural do constituinte isolado 

 

1.4.8.1. Análise espectroscópica por ressonância magnética nuclear 
(RMN de 1H e 13C )  

 

Os experimentos de RMN 1D (1H, 13C{1H} e 1D-NOE) e 2D (COSY, HSQC, 

HMBC e J-Resolvido) foram adquiridos em CDCl3 a 295 K em um espectrômetro de 

RMN Bruker Avance 400, cujo magneto de 9,4 Tesla, permitiu observar os núcleos de 1H 

a 400 MHz e o de 13C a 100 MHz, respectivamente. Os experimentos de correlação direta 
1H-13C (HSQC) e a longa distância (HMBC) foram otimizados para constantes de 

acoplamento 1
J(C,H), 140 Hz, e LD

J(C,H), 8 Hz, respectivamente. Os deslocamentos 

químicos de RMN de 1H e 13C são expressos em ppm (δ) em relação ao sinal do TMS em 

0,00 ppm, como referência interna, e as constantes de acoplamento (J) em Hz. A exata 
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multiplicidades dos sinais foi determinada com auxilio do programa first-order multiplet 

simulator/check FOMSC3. 

 

1.4.8.2. Análise no infravermelho (IV) 

 

O espectro de absorção do na região do infravermelho foi obtido em um 

espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier da Perkin Elmer, 

modelo BX, utilizando pastilha de KBr. Os espectros foram obtidos na região de 4000 a 

400 cm-1. 

 

1.4.9. Determinação da configuração absoluta do acetato de sulcatila por 
cromatografia gasosa com detector de ionização por chama 
(CG/DIC) quiral 

 

A análise da configuração absoluta do acetato de sulcatila foi realizada em um 

cromatógrafo a gás equipado com um detector de ionização por chama CG/DIC 

(Shimadzu, modelo GC 17A), utilizando uma coluna capilar de sílica fundida Agilent 

cyclodex-B de 30 m x 0.25 mm i.d., 0.25 �m de filme, usando He como gás de arraste 

com fluxo de 2,0 mL/min, a temperatura foi programada mantendo 50°C por 1 min, 

seguido de um aumento de 3°C/min até atingir 85 °C, permanecendo nessa temperatura 

por 10 min., depois um aumento de 0,5°C/min até atingir 95°C, seguiu-se um aumento de 

15°C/min até atingir 170°C; temperatura do injetor de 200°C e temperatura do detector 

(ou interface) de 280°C; foi injetado um volume de 0,5 µL em acetato de etila; taxa de 

partição do volume injetado de 1:2 e pressão na coluna de 143 kPa.  

 

1.4.10. Avaliação da atividade antinociceptiva do óleo essencial de A. 

trilobata e do acetato de sulcatila 
 

1.4.10.1. Animais 

 

Camundongos Swiss (28-34 g) foram obtidos do Biotério Central da Universidade 

Federal de Sergipe (São Cristóvão, Brasil). Os animais foram aleatoriamente divididos 

em grupos e mantidos em caixas de plástico em ambiente com temperatura controlada (24 

± 2 ° C), com acesso livre a alimento e água, sob um ciclo de 12:12 h de luz / escuridão. 

Todos os procedimentos experimentais foram realizados durante o período de luz do dia 
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(08:00h - 16:00h) e cumpridas as orientações sobre cuidados com os animais, da 

Universidade Federal de Sergipe Comitê de Ética para Uso de Animais em Pesquisa 

(CEPA / UFS: 16/12) que foi realizado em conformidade com os princípios 

internacionalmente aceitos para o uso e cuidado de animais de laboratório. Os animais 

submetidos à administração por via intraperitoneal (i.p.) do óleo essencial (OE), acetato 

de sulcatila (AS) ou drogras padrões foram mantidos em jejum durante 12 horas antes das 

experiências e aclimatados por pelo menos 2 horas antes das experiências. Todos os 

esforços foram feitos para minimizar o número de animais utilizados e seu sofrimento. 

 

1.4.10.2. Contorções induzidas por ácido acético 

 

Este teste foi feito usando o método descrito por Koster et al. (1959) e Le Bars et 

al. (2001). Contorções musculares foram induzidas por injeção intraperitoneal (i.p.) de 

uma solução a 0,65% de ácido acético (0,25 mL / animal) a um grupo de 8 camundongos 

(por grupo). O número de contorções musculares foi contado durante 15 minutos após a 

injecção e os dados representam a média do número total de contorções observadas. Os 

camundongos receberam o tratamento com OE (25, 50 ou 100 mg / Kg, ip) ou AS (25 ou 

50 mg / Kg, ip). OE, AS e a droga de referência, morfina (MOR, 5 mg / Kg, i.p.), foram 

solubilizados em solução salina com Tween 80(0,2%) (grupo controle). O grupo padrão, 

recebeu por via intraperitonial morfina (5 mg/Kg) uma hora antes da injeção de ácido 

acético. 

 

1.4.10.3. Teste da formalina 

 

A câmara de observação foi uma caixa de vidro de 30 cm de diâmetro em um 

assoalho de acrílico transparente. Por baixo do assoalho, um espelho foi montado com um 

ângulo de 45 ° para permitir a observação clara das patas dos animais. Os camundongos 

foram tratados com o veículo (solução salina com Tween 80 (0,2%), OE (25, 50 ou 100 

mg / Kg, ip), AS (25, 50 ou 100 mg / kg, i.p.), ou o medicamento de referência (Aspirina,  

200 mg / Kg, ip) 1 hora antes da injeção de formalina. Cada animal foi colocado na 

câmara mais do que 5 minutos antes do tratamento, a fim de permitir a aclimatação ao 

novo ambiente. O teste de formalina foi realizada como descrito por Hunskaar e Hole 

(1987). Vinte microlitros de uma solução a 2,5% de formalina (0,92% de formaldeído) 

em um tampão de fosfato foi injetado na superfície dorsal da pata posterior esquerda 
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usando uma micro-seringa com uma agulha de calibre 26. Cada animal foi, em seguida, 

para a câmara e o tempo que o animal gasta a lamber a pata injectada foi considerado 

como indicativo de dor. Duas fases distintas da atividade intensiva de lamber foram 

identificadas: uma fase inicial aguda e uma fase tardia ou tônica (0-5 e 15-30 min após a 

injecção de formalina, respectivamente). 

 

1.4.10.4. Avaliação da atividade motora 

 

De modo a avaliar um possível efeito não específico relaxante muscular ou 

sedativo do OE ou AS, os ratos foram submetidos ao teste rota-rod, conforme descrito 

por Quintans-Júnior et al. (2010). Inicialmente, os ratos capazes de permanecer no 

aparelho de Rota-rod (AVS®, Brasil) mais de 180s (9 rpm) foram selecionados 24 h antes 

do ensaio. Os ratinhos foram tratados com OE (25, 50 ou 100 mg / Kg, ip) ou AS (25 ou 

50 mg / Kg, ip), veículo ou diazepan (3 mg / Kg, ip) 1, 2 e 4 h antes do teste, cada animal 

foi testado no aparelho Rota-rod o tempo (s) que permaneceram na barra até 180s. 

 

1.4.10.5. A análise estatística 

 

Os dados obtidos a partir de experiências com animais foram expressos como 

média e erro padrão da média (média ± Desv. Pad.). Diferenças estatísticas significativas 

entre os tratados e os grupos de controle foram avaliados por ANOVA seguido pelo teste 

de Tukey. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando p 

<0,05. Todas as análises estatísticas foram feitas utilizando Graph Pad Prism 5 (Graph 

Pad Prism Software Inc., San Diego, CA, EUA) 
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1.5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

1.5.1. Identificação dos componentes do óleo essencial 

 

O rendimento médio do óleo (massa de óleo/massa da planta) foi de 0,22% com 

desvio padrão 0,05%. Os constituintes químicos do óleo essencial estão representados na 

tabela 2 e se encontram em ordem crescente dos índices de retenção calculados pela série 

de n-alcanos. 

Os constituintes químicos detectados, os identificados e os não identificados, com 

seus percentuais médios e desvio padrão estão relatados na tabela 2. 

 

Tabela 2-Constituintes químicos do óleo essencial de Aristolochia trilobata 
IRcal IRlit. Composto Média ± Desv. Pad. 

926 932 α-pineno 1,26 ± 0,02 
938 946 canfeno 0,70 ± 0,02 
971 974 β-pineno 0,57 ± 0,09 
973 974 1-octen-3-ol 0,073 ± 0,1 
985 988 mirceno 0,74 ± 0,01 
988 989 6-metil-5-hepten-2-ol 0,91 ± 0,06 

1005 1002 α-felandreno 0,18 ± 0,01 
1006 1008 δ-3-careno 0,077 ± 0,07 
1022 1020 p-cimeno 7,81 ± 0,12 
1027 1024 limoneno 15,43 ± 0,03 
1030 1026 1,8-cineol 0,24 ± 0,12 
1044 1044 E-β-ocimeno 3,40 ± 0,02 
1098 1095 linalol 8,70 ± 0,29 
1105 1110 acetato de 1-octen-3-ila 0,043 ± 0,08 
1124 -- acetato de 6-metil-5-hepten-2-ila 23,31 ± 0,28 
1146 1141 cânfora 0,48 ± 0,01 
1170 1165 borneol 0,20 ± 0,01 
1178 1174 terpinen-4-ol 0,057 ± 0,10 
1193 1186 α-terpineol 0,45 ± 0,02 
1216 -- NI 0,17 ± 0,14 
1224 1223 citronelol 0,10 ± 0,10 
1236 1232 éter metílico de timol 0,46 ± 0,02 
1282 1283 acetato de isobornila 0,52 ± 0,01 
1325 -- NI 0,85 ± 0,03 
1350 1350 acetato de citronelila 0,60 ± 0,00 
1374 1374 α-copaeno 0,76 ± 0,02 
1387 1389 β-elemeno 0,62 ± 0,02 
1418 1417 (E)-cariofileno 3,65 ± 0,09 
1428 1430 β-copaeno 0,54 ± 0,04 
1436 1439 aromadendreno  0,60 ± 0,01 
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1448 1454 (E)-β-farneseno 1,39 ± 0,11 
1453 1452 α-humuleno 0,48 ± 0,01 
1457 1458 alo-aromadendreno 0,69 ± 0,02 
1472 1478 γ-muuroleno 0,48 ± 0,03 
1479 1484 germacreno D 2,20 ± 0,07 
1484 -- NI 0,14 ± 0,24 
1488 1496 viridifloreno  0,86 ± 0,26 
1493 1500 biciclogermacreno 4,21 ± 0,11 
1512 1511 γ-amorfeno 0,37 ± 0,05 
1514 -- NI 0,57 ± 0,08 
1510 1513 γ-cadineno 1,81 ± 0,13 
1518 -- NI 0,50 ± 0,03 
1530 -- NI 0,49 ± 0,02 
1536 -- NI 0,41 ± 0,03 
1539 1545 selina-3,7(11)-dieno 0,90 ± 0,04 
1549 -- NI 0,64 ± 0,01 
1558 -- NI 0,48 ± 0,02 
1574 1577 espatulenol 4,17 ± 0,14 
1581 -- NI 0,68 ± 0,10 
1585 -- NI 2,69 ± 0,05 
1593 -- NI 0,46 ± 0,05 
1622 1627 1-epi-cubenol 0,36 ± 0,03 
1631 -- NI 0,63 ± 0,05 
1653 1652 α-cadinol 0,46 ± 0,04 
1696 1670 eudesm-7(11)-en-4-ol 0,48 ± 0,06 

Hidrocarbonetos monoterpênicos 30,167 

Monoterpenos oxigenados 36,143 

Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 19,56 

Sesquiterpenos oxigenados 5,47 

Total de compostos identificados 91,34 
IRcal.: Índice de Retenção calculado 
IRlit.: Índice de Retenção da literatura 
NI: não-identificado 

 

Foram detectados 55 componentes no óleo essencial de A. trilobata, com a 

identificação de 42 compostos, representando 91,34% do percentual total. Os 

constituintes majoritários identificados foram: acetato de 6-metil-5-hepten-2-ila (acetato 

de sulcatila) (23,31% ± 0,28%), limoneno (15,43% ± 0,030%), linalol (8,70% ± 0,29%), 

p-cimeno (7,81%±0,12%), biciclogermacreno (4,21% ± 0,11%) e espatulenol (4,17% ± 

0,14%). 

O acetato de sulcatila foi relatado como oriundo de planta uma única vez por 

Makholela e Manning (2006), quando estudavam os voláteis presentes no aroma de flores 

da espécie Struthiola ciliata L., cujo percentual foi de apenas 0,04%.  

Outros dois trabalhos relatam a presença do acetato de sulcatila na natureza: 

Bruschini et al. (2006) e Bruschini et al. (2008). O primeiro analisa os voláteis presentes 
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no veneno de cinco espécies de vespas do gênero Polistes, gênero de vespas encontrado 

na Europa na região do Mediterrâneo. O segundo relata os voláteis do veneno de apenas 

uma espécie, o Polistes dominulus (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Percentuais de acetato de sulcatila encontrados em venenos de vespas do 
gênero Polistes 

ESPÉCIE Bruschini et al., 2006 (%) Bruschini et al., 2008 (%) 

P. dominulus 4,14 2,17 

P. gallicus 0,34 - 

P. nimphus 4,30 - 

P. sulcifer 0,86 - 

P. olivaceus 1,78 - 

 

Das espécies relatadas podemos destacar P. dominulus e P. nimphus que 

apresentaram percentuais maiores que 4%. 

Os demais trabalhos que podemos encontrar na literatura científica que relatam o 

acetato de sulcatila, estão relacionados à sua participação na resolução enzimática da 

produção de 6-metil-5-hepten-2-ol (sulcatol), feromônio de besouros Ambrosia, 

enantiomericamente puro (NAKAMURA et al., 1995; FERREIRA et al., 2010). Dessa 

forma é de grande relevância a identificação desse composto a partir de uma planta, nesse 

caso A. trilobata. 

Para a identificação do acetato de sulcatila neste trabalho foi necessário o seu 

isolamento e posteriores análises espectroscópicas (EM, IV, RMN), visto que tivemos 

dificuldade para identificá-lo somente por EM, devido à falta de material de consulta 

bibliográfica. Os passos seguidos para essa identificação serão abordado em um próximo 

item. 

Outros compostos identificados no óleo essencial com bons percentuais já foram 

relatados em outras espécies do mesmo gênero. Um deles é o limoneno, um monoterpeno 

muito encontrado em diversas plantas dos mais variados gêneros e famílias, sendo 

detectado com percentuais significativos em diversas dessas espécies do gênero as quais 

são: A. gibertii, A. arcuata, A. galeata, A. malmeana, A. melastoma, A. debilis e A. indica 

(KANJILAL & KOTOKY, 2009; HAYASHI et al., 1987; CANELA et al., 2004; 

PRIESTAP et al., 2002; FRANCISCO et al., 2008; MARCHESINI et al., 2009). 

Outro composto já identificado em Aristolochia é o linalol, também muito 

encontrado em voláteis de plantas de outros gêneros e famílias, mas com percentual 

significativo em Aristolochia apenas em A. gigantea (FRANCISCO et al., 2008).  
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O biciclogermacreno e o espatulenol também são muito encontrados em espécies 

Aristolochia, com destaque para o biciclogermacreno, pois, na maioria das espécies, ele é 

encontrado como um dos majoritários (SILVA-BRANDÃO et al., 2006).   

Dentre os demais compostos identificados no óleo essencial de A. trilobata, 

podemos destacar citronelol (0,10 %± 0,10%), éter metil timol (0,46% ± 0,015%), β-

copaeno (0,54% ± 0,044%), γ-amorfeno (0,37% ± 0,045%) e eudesm-7(11)-en-4-ol 

(0,48% ± 0,060%), os quais não foram até então identificados como componentes do óleo 

essencial de plantas Aristolochia. 

 

1.5.2. Identificação dos componentes do hidrolato da hidrodestilação  

 

O hidrolato obtido da extração da fase aquosa resultante da hidrodestilação do 

óleo essencial via extração com solvente orgânico, foi analisado por CG-EM. Os 

constituintes químicos do mesmo estão representados na tabela 4, com seus percentuais 

médios e desvio padrão. 

 

Tabela 4- Constituintes químicos do hidrolato obtido na extração de óleo da 
Aristolochia trilobata 

IRcal IRlit. Composto Média ± Desv. Pad. 

973 974 1-octen-3-ol 1,93 ± 0,01 

979 981 6-metil-5-hepten-2-ona 0,53 ± 0,09 

985 NI NI 0,12 ± 0,11 

991 989 6-metil-5-hepten-2-ol 19,54 ± 0,82 

1023 1020 p-cimeno 0,40 ± 0,01 

1027 1024 limoneno 0,40 ± 0,01 

1031 1026 1,8-cineol 1,08 ± 0,02 

1041 1036 benzeno acetaldeído 0,08 ± 0,05 

1044 1044 (E)-β-ocimeno 0,08 ± 0,01 

1069 1067 cis-óxido de linalol (furanóide) 0,82 ± 0,04 

1081 NI NI 0,14 ± 0,01 

1085 1084 trans-óxido de linalol (furanóide) 0,70 ± 0,02 

1100 1095 linalol 29,51 ± 0,49 

1102 NI NI 0,46 ± 0,01 

1110 1106 álcool feniletílico 0,17 ± 0,02 

1125 -- 2-acetil 6-metil-5-hepteno 8,92 ± 0,16 

1137 NI NI 0,11 ± 0,02 

1146 1141 cânfora 2,73 ± 0,06 

1168 1170 cis-óxido de linalol (piranóide) 0,30 ± 0,06 

1171 1165 borneol 2,00 ± 0,12 

1173 NI NI 0,73 ± 0,06 

1176 NI NI 1,36 ± 0,14 
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1179 1174 terpinen-4-ol 2,89 ± 0,14 

1184 NI NI 0,48 ± 0,41 

1185 1179 p-cimen-8-ol 0,49 ± 0,07 

1194 1186 α-terpineol 4,62 ± 0,05 

1198 1195 cis-piperitol 0,23 ± 0,07 

1206 1204 verbenona 3,22 ± 0,12 

1217 1215 trans-carveol 0,33 ± 0,04 

1222 NI NI 0,19 ± 0,02 

1225 1223 citronelol 0,60 ± 0,08 

1242 1239 carvona 1,10 ± 0,01 

1248 1249 geraniol 0,13 ± 0,14 

1278 NI NI 0,06 ± 0,10 

1283 1283 acetato de isobornila 0,09 ± 0,08 

1285 NI NI 1,63 ± 0,03 

1289 NI NI 0,30 ± 0,01 

1295 1298 carvacrol 0,19 ± 0,01 

1306 1309 p-vinil-guaiacol 0,17 ± 0,04 

1325 NI NI 0,27 ± 0,01 

1347 1350 acetato de citronelila 0,12 ± 0,01 

1373 NI NI 0,93 ± 0,01 

1419 1417 (E)-cariofileno 0,41 ± 0,01 

1450 1454 (E)-β-farneseno 0,33 ± 0,03 

1458 NI NI 1,02 ± 0,10 

1468 NI NI 0,23 ± 0,01 

1480 1478 γ-muuroleno 0,29 ± 0,03 

1494 1500 biciclogermacreno 0,53 ± 0,08 

1516 NI NI 0,83 ± 0,03 

1576 1577 espatulenol 3,26 ± 0,18 

1581 1582 óxido de cariofileno 0,31 ± 0,01 

1585 1590 globulol 1,22 ± 0,13 

1593 1592 viridiflorol 0,16 ± 0,02 

1631 NI NI 0,59 ± 0,05 

1653 1652 α-cadinol 0,27 ± 0,03 

1696 1700 eudesm-7(11)-en-4-ol 0,40 ± 0,04 

Hidrocarbonetos monoterpênicos 0,88 
Monoterpenos oxigenados 82,49 
Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 1,56 
Sesquiterpenos oxigenados 5,62 
Total de compostos identificados 90,55 

IRcal.: Índice de Retenção calculado 
IRlit.: Índice de Retenção da literatura 
NI: não-identificado 
 

Foram identificados um total de 38 componentes, cujos percentuais somados 

alcança 90,55%. Observando os compostos identificados, pode-se perceber que são, 

majoritariamente, oxigenados, com pequenas e pouco significantes exceções, isso porque 
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esses compostos apresentam maior polaridade pela presença do oxigênio na estrutura 

interagindo com as moléculas de água. 

Os constituintes majoritários identificados foram: linalol (29,51% ± 0,49%), 6-

metil-5-hepten-2-ol (19,54% ± 0,82%), 2-acetil 6-metil-5-hepteno (acetato de sulcatila) 

(8,92% ± 0,16%) e α-terpineol (4,62% ± 0,05%). Todos esses compostos já foram 

identificados no óleo essencial, mas com percentuais diferentes. 

Dentre os compostos identificados no hidrolato, muitos não foram identificados 

no óleo essencial, são eles: benzeno acetaldeído (0,08% ± 0,05%), (E)-β-ocimeno (0,08% 

± 0,01%), cis-óxido de linalol(furanóide) (0,82% ± 0,04%), trans-óxido de linalol 

(furanóide) (0,70% ± 0,02%), cis-óxido de linalol(piranóide)(0,30% ± 0,06%), álcool 

feniletílico (0,17% ± 0,02%), p-cimen-8-ol(0,49% ± 0,07%), cis-piperitol (0,23% ± 

0,07%), verbenona (3,22% ± 0,12%), trans-carveol (0,33% ± 0,04%), carvona (1,10% ± 

0,01%), geraniol (0,13% ± 0,14%), carvacrol (0,19% ± 0,01%), p-vinil-guaiacol (0,17% ± 

0,04%), óxido de cariofileno (0,31% ± 0,01%), globulol (1,22% ± 0,13%) e viridiflorol 

(0,16% ± 0,02%). 

A presença de 6-metil-5-hepten-2-ol (sulcatol 19,54%) e de 6-metil-5-hepten-2-

ona (sulcatona, 0,53%) como constituintes do hidrolato, nos permite inferir que o 

componente majoritário do óleo essencial, 2-acetil 6-metil-5-hepteno (acetato de 

sulcatila), e também presente de forma significante no hidrolato (8,92%), é produzido na 

planta, via ação enzimática, a partir da redução da sulcatona obtendo-se o sulcatol, com 

posterior acetilação enzimática (Figura 3). 

 

Figura 3: Proposta biossintética do acetato de sulcatila a partir da sulcatona* 

 
*: Baseado em Dewick (2009) 

NADPH= ‘nicotinamide adenine dinucleotide phosphate’ 
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Blomquist et al. (2010) propuseram que a obtenção da sulcatona é a partir de uma 

clivagem oxidativa no intermediário terpenóide geranil difosfato (GPP), como também 

pode advir do mesmo tipo de clivagem em outros intermediários terpenóides (farnesil 

difosfato; geranilgeranil difosfato) (Figura 4). Esta proposta pode ser confirmada pelo 

trabalho de Demyttenaere & Kimpe (2001), no qual a sulcatona foi obtida pela 

biotransformação do geraniol via fungo Penicillium digitatum (83,1%).  

 

Figura 4: Proposta de Blomquist et al. (2010) para a biossíntese da sulcatona 

 

 

 

 

1.5.3. Isolamento e identificação espectróscópica do acetato de sulcatila 

 

O isolamento do acetato de sulcatila foi realizado por CCDP, com rendimento de 

15%. A pureza obtida na separação determinada por CG/DIC foi de 85%. 

A primeira técnica espectroscópica utilizada foi a espectrometria de massas. No 

entanto, com o espectro de massas obtido (Figura 5) junto ao Índice de Retenção (IR) 

calculado, não foi possível elucidar a estrutura do acetato de sulcatila, visto que até então 
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não foi encontrado seu espectro nos bancos de dados disponiveis do equipamento (NIST 

e Willey), bem como na literatura (Adams 2007). 

 

Figura 5: Espectro de massas obtido na análise do acetato de sulcatila 

 

 

Sendo assim, a principal técnica espectroscópica para a caracterização do acetato 

de sulcatila foi Ressonância Magnética Nuclear (RMN).  

O espectro de RMN de 13C{1H} e DEPT 135 (100 MHz, CDCl3), juntamente com 

o mapas de correlação 1H-13C direta e a longa distância dos experimentos de HSQC e 

HMBC (em anexo) apresentaram um total de dez sinais, sendo dois atribuídos a átomos 

de carbonos não hidrogenados, quatro a átomos de carbonos metílicos, dois a átomos de 

carbonos metilênicos e dois átomos de carbonos metínicos. A presença de sinais 

característicos de sistema olefínico foi observada em δC 132,1 e 123,5, bem como um 

sinal típico de grupo éster em δC 170,7. O sinal de um carbono oxigenado foi assinalado 

em δC 70,6, assim como uma metila de éster em δC 21,3. 

O espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) apresentou sinais característicos 

para quatro grupos metílicos, sendo um em δH 2,03 (3H, s) típico de metila de éster, dois 

em δH 1,68 (3H, dtq) e δH 1,59 (3H, dtq) referente a grupos metilas ligados a carbonos 

olefinicos, e um δH 1,21 (3H, d J 6,2 Hz). Observou-se ainda dois sinais em δH 5,08 (1H, 

tqq) característico de hidrogênio de dupla ligação e um em δH 4,88 (1H, dqd) típico de 

hidrogênio carbinólico. 

Através da análise do mapa de correlação direta 1H-13C (HSQC) da substância 

isolada foi possível assinalar os carbonos metílicos, metilênicos e metínicos. O 

hidrogênio em δH 5,08 (H-5) apresentou correlação direta com o �C 123,5, confirmando a 

atribuição do carbono C-5. A análise do mapa de correlação 1H-13C a longa distância 

(HMBC) evidenciou correlação de ambos hidrogênios das metilas em �H 1,68 (H-8) e �H 
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1,59 (H-7) bem como os hidrogenios em �H 2,00  (H-4) com o carbono C-5 em �C 123,5. 

A correlação 1H-13C-HMBC de H-4 em �H 2,00 com o sinal em �C 70,7 permitiu atribuir 

esse sinal ao carbono C-2 ligado a um átomo de oxigênio. Por sua vez, o hidrogênio em 

�H 4,88 mostrou correlação 1H-13C a longa distância com o carbono em �C 170,7 

possibilitando estabelecer o grupo ester na mólecula em C-9. A presença da metila de 

éster foi confirmada pela correlação 1H-13C longa distância dos hidrogênios em �H 2,03 

(H-10) com o carbono em �C 170,8 (C-9). A estrutura proposta foi ainda suportada por 

experimentos de RMN NOE 1D. A irradiação seletiva do sinal em �H 5,08 (H-5) causou 

intensificação por NOE somente do sinal em �H 1,68 (H-7), enquanto que a irradiação 

seletiva do sinal em �H em 1,59 (H-8) causou intensificação por NOE dos sinais em �H 

2,00 (H-4) e em �H 1,68 (H-7) e nenhuma intensificação do sinal de H-5. Desta forma, foi 

possível realizar a correta atribuição dos deslocamentos químicos de RMN de 1H e 13C 

das metilas ligadas a C-6. Já a irradiação seletiva do sinal em �H 4,88 (H-2) causou 

intensificação por NOE dos sinais em �H 1,21 (H-1), 1,49 (H-3b), 1,63 (H-3a) e 2,00 (H-

4), enquanto que a irradiação seletiva do sinal em �H 1,21 (H-1) causou intensificação dos 

sinais em �H 4,88 (H-2) e 1,49 (H-3b) (Tabela 5). A análise completa dos dados de RMN 

possibilitou a elucidação estrutural do composto bem como a completa e inequívoca 

atribuição dos deslocamentos químicos de RMN de 1H e 13C (Tabela 5), como sendo 

acetato de 6-metil-5-hepten-2-ila (acetato de sulcatila) (Figura 6). 

 

Figura 6: Estrutura química do acetato de sulcatila 
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Tabela 5: Dados de RMN (400 MHz, CDCl3) do acetato de sucatila (acetato de (R)-
(+)-6-metil-5-hepten-2-ila) 
Posição 13C  1H mult. (J) HMBC NOE 

1 20,0 CH3 1,21 d (6,3) 2 e 3 4,87 (H-2) 
2 70,7, CH 4,88 dqd (7,7; 6,3; 5,3) 1, 3, 4 e 9 1,21 (H-1) 
3a 
3b 

35,9, CH2 1,63 ddt (13,3; 7,7; 6,3) 
1,49 dtd (13,3; 7,4; 5,3) 

1, 2, 4 e 5 
1, 2, 4 e 5 

 

4 24,0, CH2 2,00 dddqq (7,4; 7,2; 6,3; 1,0; 
0,8) 

2, 3, 5 e 6  

5 123,5, CH 5,08 tqq (7,2; 1,4; 1,3) 3, 4, 7 e 8 1,68 (H-7) 
6 132,1, qC    
7 25,7, CH3 1,68 dtq (1,3; 1,0; 0,4) 5, 6 e 8  
8 17,6, CH3 1,59 dtq (1,4; 0,8; 0,4) 5, 6 e 7 2,00 (H4) e 1,63 (H-3) 
9 170,8, qC (C=O)    
10 21,4, CH3 2,03 s 9  

 

Depois de elucidada a estrutura por RMN, o espectro de massas passou a ter mais 

relevância. Sabe-se que o peso molecular da mesma é 170 Da, mas o íon molecular com 

essa massa não foi detectado na análise a 70eV. Desta forma, o fragmento com maior 

peso molecular obtido foi m/z 128, ainda que muito pouco intenso (3%). Os fragmentos 

mais relevantes obtidos na identificação foram m/z 110 (30%) e m/z 95 (100%).  

Sabe-se que para a obtenção do íon m/z 128 é necessária uma perda de íon m/z 42 

e, para obter o íon m/z 110 a partir do íon m/z 128, observa-se a perda de íon m/z 18, 

provavelmente uma molécula de água. Um fato curioso é que o fragmento m/z 128 possui 

massa e estrutura igual à do sulcatol. 

A seguir é descrita a proposta de fragmentação para a obtenção dos fragmentos 

m/z 128 e m/z 110 (Figura 7). Nessa proposta o sítio de ionização foi o oxigênio α em 

relação à carbonila. 
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Dentre as duas possibilidades para a obtenção do íon m/z 110, acreditamos que a 

segunda proposta tem mais respaldo devido ao fato de que, esse tipo de fragmentação, é 

comum a ésteres. 

Quanto à obtenção do fragmento m/z 95, levamos em consideração o fragmento 

m/z 110 obtido na segunda forma de ionização mencionada acima.  

É percebido que há uma perda do íon m/z 15, o qual refere-se à perda de um grupo 

metila (CH3) radicalar. Desta forma é possível obter um fragmento muito estável devido à 

possibilidade de deslocalização da carga resultante. Essa proposta está exemplificada na 

Figura 9. 

 

Figura 9: Proposta de fragmentação para a obtenção do fragmento m/z 95 
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A análise de Infravermelho (IV) também foi realizada, a fim de obter informações 

que corroborassem com as elucidações realizadas através das técnicas espectroscópicas 

relatadas acima. O espectro obtido é representado na figura 10. 

 

Figura 10: Espectro de IV do acetato de sulcatila em pastilha de KBr  

 

 

No espectro de absorção na região do IV é possível observar alguns estiramentos 

(ν) referentes a bandas características de estruturas presentes no acetato de sulcatila. Um 

ν de forte intensidade referente à banda característica de ligação C=O de carbonila de 

ésteres aparece em 1739 cm-1. Em 1242 cm-1 aparece um ν também de forte intensidade 

referente a uma banda intensa característica de ligação C–O. Os ν referentes à bandas de 

média intensidade em 1448 e 1375 cm-1, são características de ligações de CH3. Quanto 

aos sinais observados em 2974 e 2939 cm-1 são referentes à ν de ligações C–H em 

carbonos sp2 e sp3, respectivamente (PAVIA et al., 2001, p26). 
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1.5.4. Determinação da configuração absoluta do acetato de sulcatila por 
Cromatografia Gasosa em coluna quiral (CG/DIC quiral)  

 

Para determinar a configuração absoluta, foi calculado o [α]D do acetato de 

sulcatila, mas ocorreram problemas na obtenção dos resultados inviabilizando a 

determinação da configuração por essa técnica. Sendo assim, feita a análise em CG/DIC 

quiral, usando como fase estacionária β-ciclodextrina. Sabe-se que, segundo Ferreira et 

al. (2010), o (S)-acetato de sulcatila, na mistura racêmica elui primeiro. No entanto, 

observou-se que o acetato de sulcatila isolado da A. trilobata eluiu no mesmo tempo de 

retenção do (R)-acetato de sulcatila. A fim de obter mais informação na determinação da 

configuração absoluta, foi feita a comparação direta do acetato de sulcatila com amostras 

autênticas da mistura racêmica e do (R)-acetato de sulcatila gentilmente cedidos pelo 

Prof. Dr. André Porto da USP/São Carlos, um dos autores do trabalho feito por Ferreita et 

al (2010). Tal análise confirmou a presença apenas do isômero R na planta. A figura 11 

mostra essa confirmação via CG/DIC quiral.  

 

Figura 11: Comparação entre a acetato de sulcatila racêmico e acetato de sulcatila 
isolado 
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1.5.5. Avaliação da atividade antinociceptiva do óleo essencial de A. 

trilobata e do acetato de sulcatila 
 

1.5.5.1. Teste de contorções induzidas pelo ácido acético 

 

Figura 12: Gráfico da atividade do OE de A. trilobata e do AS no teste de contorções 
induzidas pelo ácido acético 

 

 

Como mostrado na figura acima, o pré-tratamento com OE e AS, em todas as 

doses, reduziu de forma significativa (p <0,001) o número de movimentos de contorção 

(comportamento nociceptivo) induzida pelo administração intraperitonial da solução de 

ácido acético. Tal como esperado, a morfina (5 mg / Kg, ip) produziu um forte 

comportamento antinociceptivo (p <0,001). 

A administração intraperitoneal de OE e de AS apresentou forte atividade 

antinociceptiva em camundongos, através da inibição da contorção induzida por ácido 

acético, que é um modelo de dor visceral (DUARTE et al., 1988). A provocação de 

contorções induzidas por ácido acético é um método sensível e útil para o 

desenvolvimento de drogas analgésicas, mas não é um teste de dor seletivo. Dá falsos 

positivos com sedativos, relaxantes musculares e outras atividades farmacológicas (LE 

BARS et al., 2001). Neste modelo, a dor é induzida pela injecção de um irritante, tal 

como ácido acético, na cavidade peritoneal, que produz episódios com movimentos de 

alongamento característicos (contorções) e a de inibição do número desses episódios por 

analgésicos é facilmente quantificável (LE BARS et al., 2001). 

 

R-Sulcatila 



55 
 

 

1.5.5.2. Teste da formalina 

 

Figura 13: Gráfico da atividade do OE de A. trilobata e do AS no teste da formalina 
na fase inicial 

 

 

Figura 14: Gráfico da atividade do OE de A. trilobata e do AS no teste da formalina 
na fase tardia 
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OE e AS inibiu as duas fases de resposta da formalina. No entanto, OE reduziu 

significativamente (p <0,05) o tempo em que os ratos lambiam apenas em doses mais 

elevadas na primeira fase, quando comparadas com o grupo de controle (Figura 13). OE, 

em todas as doses, foi eficaz em reduzir o tempo de lambida da segunda fase do teste 

(Figura 14). A administração intraperitoneal de AS, em todas as doses, reduziu de forma 

significativa (p <0,05 ou p <0,001) a dor em ambas as fases do teste da formalina. 

O modelo de contorções induzidas por ácido acético apresenta uma boa 

sensibilidade, no entanto, mostra pouca especificidade. Para evitar erros de interpretação 

dos resultados, o presente estudo confirmou o efeito antinociceptivo do OE e do AS em 

um modelo de dor persistente, o teste de formalina, que tem duas fases distintas que 

podem eventualmente indicar tipos diferentes de dor (HUNSKAAR e HOLE, 1987 ). As 

fases inicial e tardia do teste da formalina tem propriedades diferenciais óbvias, e, 

portanto, este teste é útil não só para avaliar as substâncias analgésicas, mas também para 

a elucidação do mecanismo de analgesia (SHIBATA et al., 1989). A fase inicial, com o 

nome dor não-inflamatória, é um resultado da estimulação direta dos nociceptores e 

reflete a dor mediada centralmente, na fase tardia, denominada dor inflamatória, é 

causada por inflamação local, com uma liberação de mediadores inflamatórios e de 

hiperalgesia (HUNSKAAR e HOLE, 1987). No presente estudo observou-se qu OE e AS 

produziu atividade antinociceptiva em ambas as fases inicial e tardia do teste da 

formalina. No entanto, OE foi eficaz na fase inicial apenas em dose mais elevada. 

 

1.5.5.3. Teste do Rota-rod 

 

No teste do Rota-rod, os ratos tratados com EO ou AS não revelaram quaisquer 

alterações significativas no desempenho motor em todas as doses testadas. Como 

esperado, o CNS diazepam (3 mg / Kg, ip, droga de referência), reduziu o tempo dos 

animais tratados no aparelho Rota-rod, quando comparado com os animais do grupo de 

controle. 

Estudos anteriores sugeriram que a depressão do CNS e o efeito de relaxamento 

muscular não específica podem reduzir a resposta de coordenação motora e podem 

invalidar resultados os testes comportamentais (QUINTANS-JUNIOR et al., 2010). 

Assim, refutando efeitos relaxantes ou déficit motor, o tratamento com OE e AS, nas 

doses terapêuticas, não afetou o desempenho motor dos ratos testados no aparelho de 
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Rota-rod. Esse resultado corrobora o efeito antinociceptivo da OE e AS sugerido pelos 

testes nociceptivos. 

Em conjunto, os nossos resultados sugerem que o OE e o AS, composto principal, 

modula dores neurogênica e inflamatória nos testes, mas o acetato de sulcatila (acetato de 

6-metil-5-hepten-2-ila), aparentemente, é responsável, pelo menos em parte, pelo efeito 

analgésico. As ações antinociceptivas demonstradas em A. trilobata neste estudo apoiam 

o uso etnomedicinal desta planta. 
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1.6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A obtenção de compostos voláteis a partir do caule de A. trilobata usando 

aparelhagem tipo Clevenger, apresentou um rendimento médio (%m/m) de 0,22%. 

Os constituintes químicos identificados no óleo essencial de A. trilobata são 

majoritariamente mono- e sesquiterpenóides, dentre os quais destaca-se o acetato de 

sulcatila (23,31%), o qual ainda não foi relatado como componente químico de óleos 

essenciais de espécies do gênero Aristolochia, nem como constituinte majoritário de 

espécies de outros gêneros já estudados. 

A análise dos voláteis presentes no hidrolato (fase aquosa) obtido na extração do 

óleo essencial, possibilita a identificação de compostos não detectados no óleo essencial e 

também a obtenção de compostos detectados no óleo, mas com percentuais diferentes, 

tendo o linalol como o constituinte majoritário (29,51%). 

É possível efetuar o isolamento do acetato de sulcatila por CCDP a partir do óleo 

essencial, sendo RMN, EM e IV técnicas espectroscópicas relevantes na elucidação 

estrutural de tal composto. 

A análise de CG/DIC quiral configurou-se como uma ferramenta útil para 

determinar a configuração absoluta de compostos químicos, principalmente quando é 

possível fazer a comparação com amostras autênticas. 

O óleo essencial de A. trilobata e seu componente majoritário (R)-acetato de 

sulcatila apresentaram boa atividade antinociceptiva em ratos, sem alterar a coordenação 

motora dos mesmos. Essa descoberta possibilita o desenvolvimento de novas pesquisas a 

fim de avaliar melhor a atividade antinociceptiva do OE e do AS em humanos, visto à 

ausência aparente de toxicidade. 
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ANEXO 4: Espectro de RMN 1H do acetato de sulcatila ampliado 1 (400 MHz, CDCl3)

 
ANEXO 5: Espectro de RMN 1H do acetato de sulcatila ampliado 2 (400 MHz, CDCl3)
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ANEXO 6: Espectro de RMN 1H do acetato de sulcatila ampliado 3 (400 MHz, CDCl3) 

 
 
ANEXO 7: Espectro de RMN 1H do acetato de sulcatila ampliado 4 (400 MHz, CDCl3)
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ANEXO 8: Espectro de RMN 1H do acetato de sulcatila ampliado 5 (400 MHz, CDCl3)

 
 
ANEXO 9: Espectro de RMN 1H do acetato de sulcatila ampliado 6 (400 MHz, CDCl3) 
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ANEXO 10: Espectro de RMN 1H do acetato de sulcatila ampliado 7 (400 MHz, CDCl3) 

 
 
ANEXO 11: Espectro de RMN 13C e DEPT 135 do acetato de sucatila (100 MHz, CDCl3) 
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ANEXO 12: Mapa de Correlação 1H-13C-HSQC do acetato de sucatila (1H 400 MHz, 13C 100 
MHz, CDCl3). 

 

 
 
ANEXO 13: Mapa de Correlação 1H-13C-HMBC do acetato de sucatila (400-100 
MHz,CDCl3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

ANEXO 14: Mapa de Correlação COSY 1H-1H do acetato de sucatila (400 MHz,CDCl3).  
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CAPÍTULO 2:  
Sintese química do acetato de sulcatila por reações de biotransformação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

2.1.  INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que as reações enzimáticas apresentam alta régio-, quimio- e 

estereosseletividade sendo essas as principais vantagens da biocatálise. Isso porque, a 

produção de compostos enantiomericamente puros é um dos grandes desafios para os 

químicos orgânicos sintéticos (OLIVEIRA & MANTOVANI, 2009). 

A obtenção de compostos enantiomericamente puros via ação enzimática, tem 

ganhado grande destaque visto que são processos, na maioria das vezes, pouco poluidores 

e que possibilitam altos excessos enantioméricos (TOMAS & RAJA, 2005). 

A produção de compostos quirais torna-se, portanto, um dos grandes desafios, 

visto que muitas das substâncias bioativas já avaliadas possuem tal característica. 

Inúmeros pesquisadores estão envolvidos na busca de novos produtos quirais bioativos, 

sobretudo no desenvolvimento de técnicas que permitam obter a quiralidade com o 

mínimo possível de danos ao meio ambiente. 

A fim de que tais produtos tenham uma ação potencializada eles precisam ser 

extremamente específicos no sítio de ação e, o domínio dessas tecnologias é 

imprescindível para o desenvolvimento da sociedade (PORTO & SEVERINO, 2008). 

É possível o uso de duas técnicas para a obtenção de compostos quirais: na 

primeira produz-se uma mistura racêmica com posterior resolução via processos físico-

químicos ou via ação enzimática; na segunda elas são produzidas enantiomericamente 

puras via síntese assimétrica ou via catálise enzimática (SECUNDO et al., 1991; 

DAVIES & SMYTH 1996; TIDSWELL et al., 1997).  

A possibilidade de obtenção de compostos opticamente ativos através de 

processos biocatalíticos, torna tais processos mais vantajosos que a química 

convencional. Além disso, esses processos podem ser realizados em condições de reação 

brandas, com baixo consumo energético e pouco ou nenhum impacto ambiental (PATEL 

2002). 

A grande maioria dos trabalhos relata o uso de enzimas em processos que 

envolvem uma única etapa, sendo que as enzimas podem estar isoladas e imobilizadas, 

bem como a partir de células íntegras e, também por processos multienzimáticos 

(OLIVEIRA & MANTOVANI, 2009). 

Sendo assim, Oliveira & Mantovani (2009) definem os termos biocatálise ou 

biotransformação como processos no quais um catalisador biológico é utilizado na 

conversão de um substrato em um número limitado de etapas. 
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O uso de processos biocatalíticos é conhecida desde milhares de anos atrás, sendo 

reportado o uso de processos fermentativos para a produção de vinho pelos sumérios e 

babilônios (6000 a.C.), o uso de fermento para a fabricação de pães pelos egípcios (2000 

a.C.), além da produção de queijos e iogurtes, apesar de os agentes responsáveis por tais 

processos não serem conhecidos (OLIVEIRA & MANTOVANI, 2009). 

A descoberta de que tais processos se dão via microorganismos só foi feita em 

1856 por Louis Pasteur, que também afirmou que cada processo fermentativo tinha como 

responsável um organismo distinto (OLIVEIRA & MANTOVANI, 2009). 

As enzimas utilizadas nos processos de biocatálise podem ser originárias de 

animais, vegetais ou microorganismos (PORTO & SEVERINO, 2008). O uso de células 

vegetais via cultura de células é reportado por Suga e Hirata (1990), que afirmam que é 

possível realizar hidroxilação, óxido-redução entre alcoóis e cetonas, redução de duplas 

ligação entre carbonos, glicolisação e hidrólise.  

É possível compreender melhor o comportamento catalítico das enzimas devido às 

pesquisas que tem sido realizadas nos últimos anos, as quais permitiram a aplicação das 

enzimas em novos processos (VILLENEUVE, 2007). 

A realização de biorreduções utilizando cultura de células vegetais tem sido muito 

estudada, principalmente pela possibilidade de obtenção de reduções assimétricas de 

compostos carbonílicos. Nakamura et al. (1995) usaram culturas de tecidos de diversos 

tipos de plantas para testar o potencial das mesmas na redução de 2-metil-3-oxobutanoato 

de etila. 

 O uso de microorganismos em catálise enzimática é muito reportado, sendo estes 

possuidores de inúmeras aplicações biológicas já mostradas na literatura. No entanto, 

ainda tem muito que ser estudado acerca dos fungos e bactérias quando comparado o 

número de espécies existente com o número de espécies relatadas. No caso dos fungos, 

há uma estimativa de que existam cerca de 1,5 milhão de espécies das quais apenas 5% 

foram descritas, e dentre as espécies descritas aproximadamente 16% tem sido cultivadas 

(PORTO & SEVERINO, 2008). 

Um exemplo de uso de microorganismos na atualidade é na produção de etanol a 

partir da cana-de-açúcar, a qual, depois de moída, o mosto é levado para a etapa de 

fermentação alcoólica, que ocorre por intermédio da ação de leveduras. Em seguida, o 

mosto passa por uma centrifugação que o separa das leveduras e só então é levado para as 

colunas de destilação (OLIVEIRA & MANTOVANI, 2009).  
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Diversas classes de compostos químicos já apresentaram capacidade de funcionar 

como substratos em reações enzimáticas, mas a que se destaca é a classe dos terpenóides, 

sobretudo os monoterpenos. Os terpenóides são conhecidos por apresentarem 

diversificadas propriedades biológicas e, portanto, a produção de novas derivações desses 

compostos ganha grande atenção. 

Segundo Carvalho & Fonseca (2006), inúmeros estudos descrevem a 

biotransformação de terpenos usando enzimas, extratos celulares e células íntegras de 

bactérias, cianobactérias, leveduras, microalgas, fungos e plantas.  

O sulcatol é um composto terpênico o qual foi pela primeira vez citado na 

literatura a partir da análise de feromônios de agregação de besouros Ambrosia 

(Gnathotricus sulcatus), besouro esse que causa grandes perdas ao serem responsáveis 

pela morte de milhares de árvores, sendo observado que os dois enantiômeros compõem 

o feromônio dessa espécie agindo de forma sinérgica (BORDEN et al., 1975).  

Após a descoberta do sulcatol como feromônio dos besouros diversos trabalhos 

foram publicados acerca de sua resolução enzimática a partir da mistura racêmica 

utilizando lipases isoladas, sendo que a mistura racêmica é obtida por redução química 

convencional da 6-metil-5-hepten-2-ona (sulcatona) (PORTO & SEVERINO, 2008). No 

entanto, a redução assimétrica da sulcatona via biotransformação não é tão relatada 

quanto à resolução enzimática do sulcatol. 

Desta forma, o presente trabalho visou a triagem de células íntegras para a 

redução assimétrica da sulcatona bem como a triagem de células íntegras para a resolução 

enzimática do sulcatol e consequente obtenção do acetato de sulcatila 

enantiomericamente puro. 
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2.2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.2.1. Biotransformação de terpenos 

 

O uso de biotransformação para a obtenção de compostos enantiomericamente 

puros bem como de novos compostos se difunde a cada dia mais, e as suas aplicações são 

as mais variadas possíveis: diferenciação de faces enantiotópicas e de enantiômeros, 

desracemização, reduções, esterificações, hidrólises, fosforilação, oxidações, formação de 

ligações C-C, reações de adição e eliminação, glicolisação e halogenações (FABER, 

2011). 

Dentre as classes de compostos químicos estudadas em biotransformação, os 

terpenos recebem atenção especial, visto que possuem diversas atividades biológicas 

comprovadas atribuídas a tais compostos (CARVALHO & FONSECA 2006). O uso de 

biotransformação em terpenos ocorre via células íntegras ou através de enzimas 

imobilizadas, de acordo com o que deseja-se obter. 

Um dos terpenos muito estudados por biotransformação é o limoneno 

(MARÓSTICA JÚNIOR & PASTORE, 2006). Noma et al. (1992) avaliaram a 

biotransformação dos isômeros do limoneno via fungos Aspergillus cellulosae (Figura 

15) obtendo-se a partir do (+)-limoneno principalmente (+)-isopiperitenona (19%), (+)-

álcool perílico (12%), (+)-cis-carveol (5%) e (+)-limoneno-1,2-trans-diol (21%) enquanto 

que a partir do (-)-limoneno principalmente (-)-álcool perílico (20%), (-)-limoneno-1,2-

trans-diol (10%) e (+)-neodiidrocarveol (10%).  

Também usando o limoneno como substrato, mais especificamente (R)-(+)-

limoneno, Tan et al. (1998) realizaram a biotransformação via fungos Penicillium 

digitatum obtendo-se (R)-(+)-α-terpineol como produto. O mesmo produto foi obtido por 

Bicas et al (2010) através da cultura de células de Sphingobium sp.  

Demyttenaere et al. (2000), estudando a bioconversão de nerol, geraniol e citral 

via cultura de diferentes fungos, observaram que os fungos Aspergillus niger converteram 

esses terpenos principalmente em linalol e α-terpineol, o fungo Penicillium chrysogenum 

originou principalmente α-terpineol e o fungo Penicillium rugulosum deu origem 

principalmente ao linalol. Nesse trabalho os autores encontraram diversos outros 

compostos minoritariamente, sendo um deles o 6-metil-5-hepten-2-ona (sulcatona). 
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Figura 15: Biotransformação de (+) e (-)-limoneno por Aspergillus cellulosae. 

 

Adaptado de Noma et al. (1992) 

 

A sulcatona já havia sido obtida em grandes percentuais a partir do geraniol via 

fungos Penicillium italicum em um trabalho anterior feito por Demyttenaere & Pooter 

(1996). Em outro estudo realizado por Demyttenaere & Kimpe (2001) obteve-se ótimos 

percentuais de sulcatona via biotransformação de nerol, geraniol e citral utilizando 

cultura de fungos P. digitatum em um experimento que durou três semanas, com 

rendimentos variando entre 76-90%. 

Outros inúmeros experimentos de biotransformação de terpenos podem ser 

encontrados na literatura com os mais variados substratos, fungos e produtos. 

 

2.2.2. Redução de carbonilas via biocatálise 

 

A obtenção de alcoóis quirais, sobretudo os secundários, é de grande importância 

para as indústrias farmacêutica, de cosméticos e produtos químicos para a agricultura, (Ni 

& Xu, 2011). Desta forma a bioredução assimétrica de cetonas pró-quirais torna-se uma 

importante alternativa visto que enzimas conseguem diferenciar faces enantiotópicas. 

Diversos pesquisadores tem direcionado parte de suas pesquisas com a finalidade 

de descobrir bioprocessos que obtenham alcoóis quirais. Os processos de bioredução já 

(+)-limoneno (+)-isopiperitenona (+)-álcool perílico (+)-cis-carveol (+)-trans-limoneno-

1,2-diol 

(-)-limoneno (-)-álcool perílico (+)-neodiidrocarveol (-)-trans-limoneno-

1,2-diol 
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reportados na literatura são os mais variados possíveis, utilizando cultura de células 

vegetais, microorganismos responsáveis por fermentações, fungos e enzimas isoladas. 

Chartrain et al. (1999), utilizando o fermento Candida sorbophila realizou a 

redução assimétrica da cetona 2-(4-nitro-fenil)-N-(2-oxo-2-piridin-3-ila-etil)-acetamida à 

seu R álcool correspondente, (R) 2-(4-nitro-fenil)-N-(2-hidroxi-2-piridin-3-ila-etil)-

acetamida, com excesso enantiomérico maior que 98%, sendo que tal processo foi 

realizado em larga escala obtendo-se muitos quilogramas do produto. 

Hall et al. (2006), estudando a bioredução de citral, testou 28 diferentes 

microorganismos (fungos, fermentos e bactérias) e obtiveram principalmente citronelal, 

devido à uma redução na dupla ligação C-C, e alguns microorganismos dos estudados 

deram origem a alcoóis tais como nerol, geraniol e citronelol. 

Em muitos trabalhos estão descritos o emprego de pequenos pedaços de tecidos 

vegetais mantido em meio líquido como cultura em suspensão, sendo este utilizado como 

meio catalítico. Yadav et al. (2002) utilizaram este sistema para investigar a capacidade 

de raízes de Daucus carota (cenoura) em realizar reduções assimétricas de cetonas 

alifáticas e aromáticas, cetonas cíclicas, β-cetoésteres e azidocetonas. Neste experimento 

raízes desta espécie foram cortados em pedaços de 1 cm.  

Salvano et al. (2011), estudando a redução assimétrica de aldeídos, utilizaram 

raízes de plantas e observaram que a Conium maculatum apresentou as melhores taxas de 

conversão do benzaldeído e seus derivados em curtos períodos.  

O uso de fungos com a finalidade de realizar bioreduções também é muito 

estudado como podemos observar no trabalho de Comasseto et al (2006), no qual foi 

realizada a redução assimétrica de orto- e meta-nitroacetofenona à (S)-(+)-1-(orto-

nitrofenil) etanol and (S)-(-)-1-(meta-nitrofenil) etanol via Aspergillus terreus, 

apresentando rendimentos maiores que 98% com e.e. também maior que 98%.  

 

2.2.3. Bioredução da sulcatona  

 

O sulcatol é um feromônio de agregação do gênero Gnathotrichus sp. sendo 

primeiro identificado por Byrne et al. (1974) nos machos da espécie G. sulcatus. Neste 

trabalho foi revelado também que a proporção isomérica do sulcatol era de 65% do 

isômero S e 35% do isômero R. 
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Flechtmann & Berisford (2003) analisaram a composição do feromônio da espécie 

G. materiarius e observaram que o sulcatol também é o feromônio de agregação cujo 

percentual de seu isômeros (R) e (S) era de 69% e 31%, respectivamente.  

Também avaliando a composição de feromônio de besouros Ambrosia, só que da 

espécie Platypus sulcatus, Audino et al. (2005) identificaram como componentes o 

sulcatol e a sulcatona. Analisando o percentual dos isômeros do sulcatol, foi observado a 

existência apenas do isômero (S). 

Depois da descoberta do sulcatol como feromônio de agregação, diversos estudos 

foram realizados a fim de proporem uma rota sintética para o mesmo. Esses trabalhos 

propõem as mais variadas possíveis rotas sintéticas sendo muitas delas através de 

microorganismos, principalmente quando se deseja a obtenção de apenas um isômero.  

A maioria dessas rotas são biossintéticas tendo como algumas delas a redução da 

sulcatona por microorganismos. Um dos trabalhos que relatam o uso de microorganismos 

para tal fim foi realizado por Schwab et al. (1991), no qual foi empregado o uso de 

fungos Botrytis cinerea, obtendo-se 24% de conversão do substrato, sulcatona, e do total 

de compostos obtidos 60% foi de (S)-(+)-sulcatol com 90% e.e.  

Tidswell et al. (1997) avaliaram a redução enantiosseletiva da sulcatona via 

bactérias anaeróbicas, Clostridium pasteurianum, Clostridium tyrobutyricum e 

Lactobacillus brevis, obtendo-se que os melhores e.e. foram através de L. brevis com 

aproximadamente 90% para o isômero (R). Os demais ensaios realizaram a redução, mas 

com enantiosseletividade moderada. 

Na procura de um melhor rendimento na bioredução da sulcatona, Vittorini et al 

(2011) imobilizaram uma enzima, Thermoanaerobium brockii álcool deidrogenase. O 

rendimento na redução alcançou 95% com e.e. do (S) isômero maior que 99%. 

 

2.2.4. Obtenção de sulcatol opticamente puro via resolução enzimática 

 

Além da redução enantiosseletiva da sulcatona, outra maneira muito estudada para 

a obtenção de sulcatol e outros alcoóis opticamente puros é através da resolução cinética 

ou enzimática.  

O uso da síntese química convencional para a obtenção dos isômeros do sulcatol 

já foi estudada por Mori (1975) tendo como materiais de partida (R)-(-) e (S)-(+)-ácido 

glutâmico os quais, após algumas etapas, darão origem à (S)-(-)- (Figura 16) e (R)-(+)-
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sulcatol. Com o mesmo objetivo, Johnston & Slessor (1979) utilizaram como material de 

partida o (S)-(-)-lactato, o qual via metiloxiranos quirais, origina os isômeros do sulcatol. 

 

Figura 16: Rota sintética para a síntese do (S)-(-)-sulcatol (MORI, 1975) 

 

 

 

Chen et al. (2004), obtiveram o (R)-(+)-sulcatol via catálise química, a partir do 

racemato de sulcatol. O e.e. obtido foi superior a 99%. 

Mesmo com esses exemplos de utilização da síntese química convencional, a 

maioria dos trabalhos utiliza a resolução enzimática do racemato. As lipases são, então, 

as enzimas responsáveis pelas resoluções enzimáticas de alcoóis já relatadas.  

Para a resolução enzimática do sulcatol, Secundo et al. (1992) utilizaram lipases 

isoladas de Porcina pancreática e de Pseudomas cepacia. No experimento, as lipases 

foram empregadas na trans-esterificação do butanoato de trifluoroetila com o racemato 

do sulcatol em diferentes solventes orgânicos. Foi observado que as duas enzimas 

mostraram preferência pelo (R)-sulcatol para a formação do éster correspondente. 
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Ferreira et al. (2010), também estudaram a resolução enzimática da mistura 

racêmica do sulcatol através de lipase imobilizada a partir de Candida antarctica 

(CALB). Nesse trabalho, os pesquisadores perceberam que é possível obter apenas o (R)-

éster de sulcatol a partir da reação entre acetato de vinila com o sulcatol racêmico 

catalisado pela CALB, enquanto que o (S)-sulcatol permanece no seu estado original. Os 

e.e. obtidos são maiores que 99%, e o rendimento da reação tanto para (S)-sulcatol e (R)-

acetato de sulcatila foi de 45%, sem esquecer que na mistura inicial cada um correspondia 

a 50% da mesma. 

Outras lipases utilizadas na resolução de racematos de alcoóis, mesmo que ainda 

não reportado o uso em sulcatol racêmico, são isoladas a partir de fungos dos gêneros 

Aspergillus e Penicillium (CONTESINI et al, 2010; LI & ZONG 2010).  
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2.3.  OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo geral 

 

Propor uma rota sintética para a obtenção do acetato de sulcatila através de 

biotransformação, tendo o geraniol como material de partida. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

• Sintetizar quimicamente o acetato de sulcatila, tendo a sulcatona comercial 

como material de partida; 

• Realizar a biotransformação do geraniol em sulcatona; 

• Promover a redução da carbonila presente na sulcatona por 

biotransformação; 

• Realizar a acetilação do sulcatol racêmico, tendo como catalisador alguns 

fungos e a CAL-B (lipase comercial); 

• Determinar a regio/estereosseletividade das reações de biotransformação. 
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2.4.  METODOLOGIA 

 

2.4.1. Preparação do acetato de sulcatila 

 

A fim de realizar a comparação entre duas rotas sintéticas (química convencional 

e biocatalítica) para a obtenção do (±)-acetato de sulcatila 3 foi feita a redução química da 

6-metil-5-hepten-2-ona 1 (sulcatona, 500 mg, 3,97 mmol) (Figura 17), Sigma Aldrich®. A 

sulcatona foi adicionada à um balão de fundo redondo com capacidade de 50mL e 

solubilizada em 10mL de metanol, em seguida adicionou-se NaBH4 (160 mg, 3,97 

mmol). A mistura foi mantida sob agitação magnética à temperatura ambiente por uma 

hora. Após esse tempo a reação foi interrompida com adição de 1 mL de água destilada. 

A extração do produto obtido, (±)-6-metil-5-hepten-2-ol 2 (sulcatol) (Figura 17), foi 

realizada com acetato de etila (20 mL) por 3 vezes. O acetato de etila foi removido por 

rotaevaporação. O sulcatol foi completamente seco com N2 com rendimento de 98% (500 

mg, 3,91 mmol). 

Em seguida, o sulcatol (500 mg, 3,91 mmol) foi tratado com piridina (1 mL) e 

anidrido acético (1 mL) em 24 horas a temperatura ambiente. Após este tempo foram 

adicionados a mistura reacional 4 mL de HCl 10% em seguida foi extraído com acetato 

de etila (20 mL) por três vezes da mistura reacional o 2-acetil 6-metil-5-hepteno (acetato 

de sulcatila) (Figura 17). O solvente foi removido por rotaevaporação. O acetato de 

sulcatila foi completamente seco com N2 com um rendimento de 83% (550mg, 

3,24mmol). 
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Figura 17: Esquema de síntese do acetato de sulcatila a partir da sulcatona  

 

 

2.4.2. Cultivo dos fungos 

 

Os fungos utilizados no experimento foram Aspergillus niger, Aspergillus sp., 

Penicillium oxallicum e um fungo isolado da Spondias tuberosa (umbu). Para cultivá-los, 

foram utilizados água destilada, malte 2% e ágar 2%. Antes que a mistura se tornasse 

sólida, devido à presença de ágar, a mesma foi adicionada à placas de petri. Depois de 

sólida, cada placa de petri foi contaminada com um tipo de fungo. As placas de petri nas 

quais os fungos cresceram foram então separadas. 

 

2.4.3. Meio líquido para o crescimento dos fungos 

 

Na preparação do meio líquido para o crescimento dos fungos, foi utilizado 100 

mL de água destilada e malte 2%, os quais foram postos em um Erlenmeyer de 250 mL. 

Em seguida foi adicionado ao Erlenmeyer o fungo cultivado em placa de petri. Essa 

mistura foi deixada sob agitação por três dias. 
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2.4.4. Rota sintética do acetato de sulcatila partindo do geraniol 

 

Figura 18: Esquema ilustrativo da rota sintética do acetato de sulcatila via 
biotransformação 
 

 
Microorganismos = Aspergillus niger, Aspergillus sp., Penicillium oxallicum, um fungo isolado da 
Spondias Tuberosa(umbu), e enzima comercial CAL-B 
 
 

2.4.4.1. Biotransformação do geraniol em sulcatona 

 

A fim de produzir a sulcatona por biotransformação, empregou-se o fungo 

Penicillium oxallicum para tal biotransformação, visto que outros trabalhos relatam a 

bioconversão de geraniol em sulcatona empregando-se fungos do gênero Penicillium 

(DEMYTTENAERE et al., 2000; DEMYTTENAERE & POOTER, 1996; 

DEMYTTENAERE & KIMPE, 2001). Sendo assim, o substrato, geraniol (Sigma 

Aldrich), foi adicionado (50 mg) ao meio líquido, dissolvido em DMSO 

(dimetilsulfóxido), mantendo-se sob agitação por 5 dias. Para acompanhar o andamento 

de reação foi feita a extração de alíquotas do meio líquido em determinados intervalos. A 

cada alíquota de 3 mL era adicionado 2 mL de acetato de etila. A mistura era então 
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agitada para a extração dos compostos presentes. Em seguida as alíquotas foram 

centrifugadas e separada a fase orgânica, a qual foi analisada por CG-EM.  

 

2.4.4.2. Biotransformação da sulcatona para a obtenção do sulcatol 

 

O substrato, a sulcatona (Sigma Aldrich), foi adicionada (75 mg, 0,59 mmol) ao 

meio líquido dissolvido em DMSO (dimetilsulfóxido), mantendo-se sob agitação por 5 

dias. Para esse experimento foram utilizados os quatro tipos de fungos citados acima 

(Aspergillus niger, Aspergillus sp., Penicillium oxallicum e um fungo isolado da 

Spondias tuberosa (umbu) ainda sem identificação). Para acompanhar o andamento de 

reação foi feita a extração de alíquotas do meio líquido em determinados intervalos. A 

cada alíquota de 3 mL era adicionado 2 mL de acetato de etila. A mistura era então 

agitada para a extração dos compostos presentes. Em seguida as alíquotas foram 

centrifugadas e separada a fase orgânica, a qual foi analisada por CG-EM. A 

estereosseletividade de cada fungo foi observada via análise CG/DIC quiral. 

 

2.4.4.3. Acetilação do sulcatol a acetato de sulcatila 

 

O substrato, sulcatol racêmico, obtido da reação de redução da sulcatona, foi 

adicionado (75mg, 0,58mmol) ao meio líquido dissolvido em DMSO (dimetilsulfóxido), 

sendo adicionado também acetato de vinila como agente acilante (1 mL), mantendo-se 

sob agitação por 5 dias. Os quatro fungos citados acima foram utilizados [Aspergillus 

niger, Aspergillus sp., Penicillium oxallicum e um fungo isolado da Spondias 

Tuberosa(umbu)]. Para acompanhar o andamento de reação foi feita a extração de 

alíquotas do meio líquido em determinados intervalos. A cada alíquota de 3 mL foi 

adicionado 2 mL de acetato de etila. A mistura era então agitada para a extração dos 

compostos presentes. Em seguida as alíquotas foram centrifugadas e separada a fase 

orgânica, a qual foi analisada por CG-EM. A estereosseletividade de cada fungo foi 

observada via análise CG/DIC quiral. 

 

2.4.4.4. Biotransformação usando cascas de Passiflora edulis (maracujá) 
 

A fim de obter a redução da sulcatona ao sulcatol, também foi testado a eficiência 

das cascas de Passiflora edulis (maracujá). O experimento foi realizado da seguinte 
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maneira: cascas de 1 maracujá maduro foram cortadas em pequenos pedaços e 

adicionados em um Erlenmeyer de 250 mL, que continha 100 mL de água destilada. Em 

seguida foi então adicionado o substrato (75 mg de sulcatona, 0,59 mmol). A mistura foi 

submetida a agitação por 5 dias. Para acompanhar o andamento de reação foi feita a 

extração de alíquotas do meio líquido em determinados intervalos. A cada alíquota de 3 

mL era adicionado 2 mL de acetato de etila. A mistura era então agitada para a extração 

dos compostos presentes. Em seguida as alíquotas foram centrifugadas e separada a fase 

orgânica, a qual foi analisada por CG-EM. A estereosseletividade de cada produto de 

biotransformação foi observada via análise por CG/DIC quiral. 

 

2.4.4.5. Acetilação do sulcatol catalisada por enzima comercial CAL-B 

 

A metodologia utilizada foi adaptada da descrita por Ferreira et al. (2010). 

Sulcatol racêmico (80 mg, 0,62 mmol) foi adicionado a um Erlenmeyer de 50 mL 

contendo 10 mL de hexano, 1 mL de acetato de vinila e 80 mg de CAL-B. A reação foi 

realizada em shaker orbital (temperatura ambiente, 150 rpm). Alíquotas foram removidas 

nos tempos: 20, 40, 60 e 120 min. A análise da biotransformação foi feita em CG-EM e a 

determinação do e.e. foi realizada por CG/DIC quiral. 

 

2.4.5. Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas  
(CG-EM) 

 

A análise dos produtos da biotransformação foi realizada em cromatógrafo a gás 

acoplado a espectrômetro de massa CG-EM (Shimadzu, modelo QP 5050A), utilizando 

uma coluna capilar de sílica fundida DB-5 de 30 m x 0.25 mm i.d., 0.25 �m de filme, 

usando He como gás de arraste com fluxo de 1,0 mL/min, a temperatura foi programada 

mantendo 50°C por 1,5 min, seguido de um aumento de 4°C/min até atingir 200 °C, 

depois a 10°C até atingir 250°C mantendo constante esta temperatura por 5 min.; 

temperatura do injetor de 250°C e temperatura do detector (ou interface) de 280°C; foi 

injetado um volume de 0,5 µL em acetato de etila; taxa de partição do volume injetado de 

1:87 e pressão na coluna de 64,20 kPa. As condições do EM foram detector de íons do 

tipo quadrupolo operando por impacto eletrônico e 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. 
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2.4.6. Análise em cromatografia gasosa equipado com detector de 
ionização por chamas (CG/DIC) quiral 

 

A análise da configuração absoluta do acetato de sulcatila foi realizada em 

cromatógrafo a gás equipado com detector por ionização em chama CG/DIC (Shimadzu, 

modelo GC 17A), utilizando uma coluna capilar de sílica fundida Agilent cyclodex-B de 

30 m x 0,25 mm i.d., 0,25 �m de filme, usando He como gás de arraste com fluxo de 2,0 

mL/min, a temperatura foi programada mantendo 50°C por 1 min, seguido de um 

aumento de 3°C/min até atingir 85 °C, permanecendo nessa temperatura por 10 min., 

depois um aumento de 0,5°C/min até atingir 95°C, segue-se um aumento de 15°C/min até 

atingir 170°C; temperatura do injetor de 200°C e temperatura do detector (ou interface) 

de 280°C; foi injetado um volume de 0,5 µL em acetato de etila; taxa de partição do 

volume injetado de 1:2 e pressão na coluna de 143 kPa.  
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2.5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Tendo como objetivo a síntese do acetato de sulcatila, o qual foi identificado 

anteriormente no óleo essencial do caule de Aristolochia trilobata na forma isomérica R, 

foi testado o uso de microorganismos, mais especificamente fungos, como 

biocatalisadores nas etapas da reação de obtenção, verificando posteriormente a 

regio/estereosseletividade da reação caso exista no produto obtido, e a síntese química 

convencional. 

 

2.5.1. Biotransformação do geraniol em sulcatona por Penicillium 

oxallicum 

 

A primeira etapa no processo de obtenção do acetato de sulcatila foi a biossíntese 

da sulcatona a partir do geraniol via Penicillium oxallicum, sendo a reação monitorada 

em três momentos: 15, 24 e 40 h. 

Após as primeiras 15 h observou-se que 29,33% do geraniol havia sido 

transformado em sulcatona (24,95%), neral (1,20%) e geranial (3,08%) (Figura 19). 

 

Figura 19: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da 
biotransformação do geraniol em sulcatona por Penicillium oxallicum em 15 h. 

 
1- Sulcatona; 2- Neral; 3- Geraniol; 4- Geranial 

 

Quando o monitoramento foi realizado em 24 h o percentual de geraniol 

biotransformado aumentou para 47,52%, sendo 44,21% de sulcatona, 0,99% de neral e 

2,32% de geranial (Figura 20). 
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Figura 20: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da 
biotransformação do geraniol em sulcatona por Penicillium oxallicum em 24 h. 

 
1- Sulcatona; 2- Neral; 3- Geraniol; 4- Geranial 

 

Por fim, no monitoramento realizado 40 h após o início da reação, a conversão do 

geraniol foi 100%, percentual esse que na sua totalidade foi sulcatona (Figura 21). 

 

Figura 21: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da 
biotransformação do geraniol em sulcatona por Penicillium oxallicum em 40 h. 

 
1- Sulcatona 

 

Esse resultado é extremamente significativo, pois, Demyttenaere & Pooter (1996) 

encontraram um percentual de transformação de até 76% em 4 dias e, Demyttenaere & 

Kimpe alcançaram 83,1% de transformação em 3 semanas. 

 

2.5.2. Redução da sulcatona 

 

A segunda etapa do processo foi a redução da sulcatona para a obtenção do 

sulcatol, um intermediário na obtenção do acetato de sulcatila. 
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2.5.2.1. Redução da sulcatona por Aspergillus niger 

 

O experimento realizado com o fungo Aspergillus niger foi monitorado por em 

dois momentos: 48 e 120 horas. Observou-se, após 48 horas, que 3,77% do substrato, 

sulcatona, foi reduzido à sulcatol (Figura 22).  

 

Figura 22: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da redução 
da sulcatona por Aspergillus niger em 48 h. 

 
1- Sulcatona; 2- Sulcatol 

 

O pico que aparece com tempo de retenção próximo a 25 min. é referente a um 

composto produzido pelo fungo e, portanto, não é de nosso interesse. 

No tempo de 120 h foi retirada outra alíquota, na qual 70,75% do substrato foi 

convertido à sulcatol (Figura 23).  

 

Figura 23: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da redução 
da sulcatona por Aspergillus niger em 120 h. 

 
1- Sulcatona; 2- Sulcatol 

 

O percentual de redução pode ser considerado muito bom, visto que Schwab et al. 

(1991) avaliando a biotransformação da sulcatona, obtiveram, após 14 dias, 60% de 

sulcatol na mistura final. 
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Outro ponto a ser destacado é que Audino et al. (2005) observou que o feromônio 

de agregação do Platypus sulcatus é composto por sulcatona e (S)-sulcatol e, assim, a 

redução da sulcatona por Aspergillus niger caracteriza-se como uma possível rota 

biossintética para a obtenção de tal feromônio. 

Para avaliação da estereosseletividade de A. niger, visto que o produto da 

biotransformação apresenta um centro estereogênico. Foi possível notar que houve a 

preferência de formação do isômero R (92,05%) frente ao S (7,95%) (Figura 24). 

 

Figura 24: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na redução da sulcatona 
por fungos A. niger via CG/DIC quiral 

 
1- (S)-sulcatol; 2- (R)-sulcatol 

 

O e.e. obtido, 84,1%, pode ser considerado satisfatório, visto que Tidswell et al. 

(1997), avaliando o potencial redutor de uma bactéria anaeróbica (Lactobacillus  brevis), 

conseguiu e.e. similares.   

 

2.5.2.2. Redução da sulcatona por Aspergillus sp. 

 

A redução da sulcatona via Aspegillus sp. também foi analisada. O monitoramento 

foi feito em dois momentos: 48 e 96 h. Após 48 h foi observado a redução de 33,7% do 

substrato (Figura 25). 
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Figura 25: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da redução 
da sulcatona por Aspergillus sp. em 48 h. 

 
1- Sulcatona; 2- Sulcatol 

 

O percentual obtido nesse experimento, quando comparado ao mesmo período de 

monitoramento do A. niger, pode ser considerado muito bom. No entanto, quando retirou-

se a alíquota referente a 96 h de experimento, observou-se, que nenhum composto foi 

extraído pelo solvente orgânico. 

A avaliação da estereosseletividade não foi realizada. 

 

2.5.2.3. Redução da sulcatona por Penicillium oxallicum 

 

A redução da sulcatona por fungos Penicillium oxallicum foi analisada também 

em dois momentos: 24 e 72 h. Observou-se, portanto que em um período de 24 h ocorreu 

a redução de 32,95% da sulcatona (Figura 26). 

 

Figura 26: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da redução 
da sulcatona por Penicillium oxallicum em 24 h. 

 
1- Sulcatona; 2- Sulcatol 

 

Como em um período relativamente curto, 24 h, foi obtido esse razoável 
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redução significativo. No entanto, isso não foi observado, pois, no segundo 

monitoramento, o percentual de sulcatona reduzida foi de apenas 39,22% (Figura 27). 

 

Figura 27: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da redução 
da sulcatona por Penicillium oxallicum em 72 h. 

 
1- Sulcatona; 2- Sulcatol 

 

A fim de avaliar a estereosseletividade da reação, foi feita a análise 

cromatográfica em coluna quiral e o resultado obtido também não foi o esperado, visto 

que a redução não apresentou grande seletividade de faces pró-quirais (Figura 28), 

assemelhando-se à redução química convencional com NaBH4. 

 

Figura 28: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na redução da sulcatona 
por fungos Penicillium oxallicum via CG/DIC quiral 

 
1-(S)-Sulcatol=45,24%; 2-(R)-Sulcatol=54,76% 

 

2.5.2.4. Redução da sulcatona por fungos isolados do umbu 

 

A capacidade redutora de fungos isolados do umbu foi analisada em dois 
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chegou a 11,58%. Sendo assim, a análise da estereosseletividade desse fungo não foi 

analisada.  

 

2.5.2.5. Redução da sulcatona por cascas de maracujá 

 

A avaliação do potencial redutor das cascas de maracujá, também foi realizada, 

pois, de acordo com Nakamura et al. (1995), células de plantas são capazes de reduzir 

grupos carbonílicos. Para tanto o monitoramento desse experimento foi feito em dois 

momentos: 24 e 96 h. 

Após 24 h foi observado a redução de 32,24% da sulcatona (Figura 29), sendo 

este percentual similar ao obtido por Aspergillus sp.  

 

Figura 29: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da redução 
da sulcatona por cascas de maracujá em 24 h. 

 
1- Sulcatona; 2- Sulcatol 

 

No segundo monitoramento, em 96 h, o percentual foi mais elevado (55,21% de 

redução) (Figura 30). Esse percentual foi inferior ao obtido via Aspergillus niger, no 

entanto também é considerável uma vez que Shwab et al. (1991) alcançaram 60% de 

redução após 14 dias. 
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Figura 30: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da redução 
da sulcatona por cascas de maracujá em 96 h. 

 
1- Sulcatona; 2- Sulcatol 

 

Após o monitoramento do percentual de substrato reduzido, foi avaliada a 

estereosseletividade das cascas de maracujá. Constatou-se que não houve 

estereosseletividade significante, assim como observado na redução ocasionada por 

fungos Penicillium oxallicum (Figura 31).  

 
Figura 31: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na redução da sulcatona 
por cascas de maracujá via CG/DIC quiral 

 
1-(S)-Sulcatol=44,05%; 2-(R)-Sulcatol=55,95% 
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2.5.2.6. Síntese dos experimentos de redução enzimática do sulcatol 

 

    Tabela 6: Resumo dos resultados da redução enzimática do sulcatol 

FUNGO  Monitoramento  Redução  e.e.  

A. niger  1º  3,77%  84,1% (R)  

2º  70,75%  

Aspergillus sp.  1º  33,70%  * 

2º  --  

P. oxallicum  1º  32,95%  9,52% (R)  

2º  39,22%  

F. umbu  1º  1,55%  * 

2º  11,58%  

Cascas de maracujá  1º  32,24%  11,90% (R)  

2º  55,21%  

   *: e.e. não verificado 

 

2.5.3. Acetilação de sulcatol racêmico via ação enzimática 

 

A segunda e última etapa para a síntese do acetato de sulcatila foi a acetilação do 

sulcatol racêmico, verificando posteriormente a preferência ou não por realizar a 

acetilação em apenas um dos isômeros do racemato. Todos os fungos (Aspergillus niger, 

Aspergillus sp., Penicillium oxallicum e um fungo isolado de Spondias Tuberosa (umbu)) 

foram avaliados, no entanto, o Aspergillus niger não apresentou a capacidade de catalizar 

a reação de acetilação. 

 

2.5.3.1. Acetilação do sulcatol racêmico via Aspergillus sp. 

 

O Aspergillus sp. foi utilizado como meio para que a acetilação ocorresse entre o 

sulcatol racêmico e o acetato de vinila adicionados ao meio de cultura. O monitoramento 

foi realizado em dois momentos: 24 e 72 h. Após o período de 24 h foi observada a 

acetilação de 10,50% do sulcatol racêmico (Figura 32).  
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Figura 32: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da acetilação 
do sulcatol catalisada por Aspergillus sp. 24 h. 

 
1-Sulcatol racêmico; 2-Acetato de sulcatila 

 

Já para o monitoramento realizado após 72 h, observou-se que o percentual de 

substrato acetilado reduziu à 1,36%. Essa regressão na reação se deve ao fato de que as 

lipases são as responsáveis por tal acetilação. Contudo, as lipases são enzimas hidrolíticas 

cuja principal função é catalisar a hidrólise de triacilgliceróis para a obtenção de ácidos 

graxos livres e glicerol (SECUNDO et al., 1992; NAKAMURA et al., 1995; FERREIRA 

et al., 2010). Pode-se, então, inferir que nos primeiros momentos as lipases catalisam a 

acetilação do sulcatol, mas, como o experimento ocorre em meio aquoso, depois de certo 

tempo o éster, formado nos primeiros momentos da reação, é hidrolisado pelas lipases. 

Conferindo os demais trabalhos que relatam a acetilação do sulcatol (JANSSEN et al., 

1996; MONTEIRO et al., 2010; FERREIRA et al., 2010; FUKUNAGA et al., 1996; 

NAKAMURA et al., 1995; STOKES & OEHLSCHLAGER, 1987; SECUNDO et al., 

1992), observou-se que tal reação é realizada em meio orgânico, catalisada por lipases 

imobilizadas, ou seja, não usam os microorganismos, mas enzimas isoladas a partir deles.  

A hidrólise do éster formado se configura como um problema na realização do 

experimento, sendo uma possível solução a diminuição entre os intervalos existentes 

entre os períodos de monitoramento a fim de encontrar o tempo ótimo da reação. 

A fim de determinar a estereosseletividade das enzimas presentes em Aspergillus 

sp., realizou-se a análise por CG quiral. A alíquota analisada foi a de 24 h pois apresentou 

o melhor percentual de acetilação (10,50%) (Figura 33).  
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Figura 33: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na acetilação do sulcatol 
racêmico, catalisada por Aspergillus sp., via CG/DIC quiral 

 
1-(S)-Sulcatol; 2-(R)-Sulcatol; 3-(S)-Acetato de sulcatila 

 

O que constatou-se foi que a acetilação ocorre unicamente no isômero S de 

sulcatol o obtendo-se (S)-acetato de sulcatila como único produto da reação. Esse 

resultado, mesmo que em valores percentuais não seja muito expressivo, é relevante pois, 

os trabalhos que visaram acetilar apenas um dos isômeros do sulcatol racêmico, 

acetilaram o isômero R e nunca o isômero S. 

 

2.5.3.2. Acetilação do sulcatol racêmico via Penicillium oxallicum  

 

O fungo Penicillium oxallicum também foi usado como catalisador na reação de 

acetilação do sulcatol racêmico. A reação foi monitorada em 3 momentos: 12, 24 e 72 h. 

Após 12 h de reação ocorreu a acetilação de 4,05% do sulcatol e, no período de 24 h esse 

percentual aumentou para 4,81% (Figura 34). 

 
Figura 34: Cromatograma obtido a partir da acetilação do sulcatol catalisada por 
Penicillium oxallicum 24hs. 

 
1-Sulcatol racêmico; 2-Acetato de sulcatila 
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Assim como ocorreu com Aspergillus sp., no período de 72 h houve regressão na 

reação, o que, provavelmente, ocorre devido à hidrólise total do éster, ou seja, no período 

de 72 h observou-se apenas o sinal cromatográfico do sulcatol. 

No entanto, quando analisou-se a estereosseletividade da reação, constatou-se que 

a mesma diferiu da observada em Aspergillus sp., uma vez que ocorreu a acetilação 

unicamente no isômero R (Figura 35). Essa seletividade é semelhante à observada nos 

demais trabalhos realizados anteriormente (SECUNDO et al., 1991; NAKAMURA et al., 

1995; FERREIRA et al., 2010). 

 

Figura 35: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na acetilação do sulcatol 
racêmico, catalisada por Penicillium oxallicum, via CG/DIC quiral 

 
1-(S)-Sulcatol; 2-(R)-Sulcatol; 3-(R)-Acetato de sulcatila 

 

2.5.3.3. Acetilação do sulcatol racêmico com fungo isolado do umbu 

 

O último fungo avaliado como catalisador da reação de acetilação do sulcatol 

racêmico foi o fungo isolado do umbu. O monitoramento foi feito em 24 e 72 h.  

O percentual de substrato acetilado após 24 h foi de 42,05% (Figura 36). Esse 

percentual foi surpreendente, visto que os demais experimentos apresentaram percentuais 

bem aquém. 
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Figura 36: Cromatograma da correte iônica total (TIC) obtido a partir da acetilação 
do sulcatol catalisada por fungo isolado do umbu 24hs. 

 
1-Sulcatol racêmico; 2-Acetato de sulcatila 

 

Como esperado, após 72hs a reação regrediu para 4,05%. Logo após foi então 

analisada a estereosseletividade da reação no período de 24hs, visto que foi o melhor 

percentual obtido nesse experimento (Figura 37). 

 

Figura 37: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na acetilação do sulcatol 
racêmico, catalisada por fungo isolado de umbu, via CG/DIC quiral 

 
1-(S)-Acetato de sulcatila; 2-(R)-Acetato de sulcatila 
 

Como pode ser visto na figura 33, houve a acetilação dos dois isômeros do 

sulcatol racêmico, sendo 65,57% de (S)-acetato de sulcatila e 34,43% de (R)-acetato de 

sulcatila, obtendo-se, portanto, apenas 31,14% de e.e. do (S)-acetato de sulcatila.  
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2.5.3.4. Síntese dos experimentos da acetilação enzimática via fúngica do 
sulcatol 
 

Tabela 7: Resumo dos resultados da acetilação enzimática do sulcatol 

FUNGO  Monitoramento  Acetilação  e.e.  

A. niger  1º  --  * 

2º  --  

Aspergillus sp.  1º  10,50%  100% (S)  

2º  1,36%  

P.  oxallicum  1º  4,81%  100% (R)  

2º  --  

F. umbu  1º  42,05%  31,14% (S)  

2º  4,05%  

        *: e.e. não verificado 

 

2.5.3.5. Acetilação do sulcatol catalisada pela enzima comercial CAL-B 

 

A acetilação do sulcatol usando a enzima comercial CAL-B foi monitorada em 4 

momentos (20, 40, 60 e 120 min.), sendo a reação completa realizada em 2 hs (Tabela 6). 

 

Tabela 8: Dados obtidos a partir do acompanhamento da reação de acetilação do 
sulcatol catalisada pela enzima comercial CAL-B 
Tempo (min) Sulcatol (%) e.e. (%) Acetato de sulcatila (%) e.e. (%) 

20 80,3 3,6 (S) 19,7 100 (R) 

40 71,9 11,0 (S) 28,1 100 (R) 

60 66,0 24,2 (S) 34,0 100 (R) 

120 58,7 40,4 (S) 41,3 100 (R) 

 

É possível notar que após 120 minutos a reação não ocorreu completamente, visto 

que, por tratar-se de um racemato e a reação ocorre com apenas um isômero, metade do 

sulcatol deveria ter sido convertido em acetato de sulcatila, assim como ocorreu no 

trabalho em que nos baseamos (FERREIRA et al., 2010). No entanto esse percentual foi 

muito expressivo se comparado com os resultados obtidos nesse trabalho quando foi 

avaliada a capacidade de acetilação dos fungos (Penicilium oxallicum, Aspergillus sp. e o 

fungo isolado do umbu). 
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2.6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fungo Penicillium oxallicum se configura como uma boa alternativa para a 

biotransformação de geraniol em sulcatona, visto que todo o substrato é transformado em 

sulcatona após um período de 40 h. 

Considerando a redução da sulcatona, o fungo Penicillium oxallicum e as cascas 

de maracujá não realizam redução estereosseletiva e, portanto, são semelhantes à redução 

química convencional, sem excesso enantiomérico. O Aspergillus niger apresentou uma 

estereosseletividade significativa, e também apresentou um bom percentual de redução 

(70,75%) e um significante e.e.(84,1%). 

Quanto à obtenção do acetato de sulcatila via reações de biotransformação 

realizadas por fungos tendo como material de partida a sulcatol racêmico, pode-se afirmar 

que é possível, mesmo que em meio aquoso o percentual não seja tão expressivo. No 

entanto, a depender do isômero desejado, o fungo a ser escolhido pode variar. 

Se o objetivo é a obtenção do isômero S, o fungo a ser usado é o Aspergillus sp., 

no qual a conversão foi de 10,50% em 24 h com 100% de e.e. No entanto, se for para 

obtenção do isômero R o fungo a ser usado deverá ser o Penicillium oxallicum cuja 

conversão foi de 4,81% em 24 h, com também 100% de e.e., sendo este isômero (R) o 

encontrado no óleo essencial de A. trilobata. Por fim, se o objetivo é obter os dois 

isômeros o fungo a ser aplicado é o isolado de Spondias tuberosa (umbu). 

O resultado de acetilação mais expressivo foi a acetilação catalisada pela CAL-B 

(41,3%), obtendo-se o mesmo composto encontrado no óleo essencial de A. trilobata, 

(R)-acetato de sulcatila. 

Sendo assim, nesta parte do trabalho foi determinada com eficácia uma rota 

alternativa para a obtenção do (R)-acetato de sulcatila, o qual apresentou uma boa 

capacidade antinociceptiva.  
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ANEXO 15: Cromatograma do sulcatol racêmico em CG/DIC quiral 

 
1-(S)-Sulcatol; 2-(R)-Sulcatol 

 

ANEXO 16: Cromatograma do acetato de sulcatila racêmico em CG/DIC quiral 

 
1-(S)-Acetato de sulcatila; 2-(R)-Acetato de sulcatila 

 

ANEXO 17: Cromatograma obtido a partir da acetilação do sulcatol catalisada por 
CAL-B após 20 min.

 
1-Sulcatol; 2-Acetato de sulcatila 
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ANEXO 18: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na acetilação do sulcatol 
racêmico, catalisada por CAL-B, via CG/DIC quiral no tempo de 20 min. 

 
1-(S)-Sulcatol; 2-(R)-Sulcatol; 3-(R)-Acetato de sulcatila; 

 

ANEXO 19: Cromatograma obtido a partir da acetilação do sulcatol catalisada por 
CAL-B após 40 min.

 
1-Sulcatol; 2-Acetato de sulcatila 

 

ANEXO 20: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na acetilação do sulcatol 
racêmico, catalisada por CAL-B, via CG/DIC quiral no tempo de 40 min. 

 
1-(S)-Sulcatol; 2-(R)-Sulcatol; 3-(R)-Acetato de sulcatila; 

 

27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 min

0.0

2.5

5.0

7.5

uV(x1,000)

Chromatogram

1

2 3

8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 min

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

uV(x10,000)

Chromatogram 1

2

26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

uV(x10,000)

Chromatogram

1

2

3



114 
 

ANEXO 21: Cromatograma obtido a partir da acetilação do sulcatol catalisada por 
CAL-B após 60 min.

 
1-Sulcatol; 2-Acetato de sulcatila 

 

ANEXO 22: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na acetilação do sulcatol 
racêmico, catalisada por CAL-B, via CG/DIC quiral no tempo de 60 min. 

 
1-(S)-Sulcatol; 2-(R)-Sulcatol; 3-(R)-Acetato de sulcatila; 

 

ANEXO 23: Cromatograma obtido a partir da acetilação do sulcatol catalisada por 
CAL-B após 120 min.

 
1-Sulcatol; 2-Acetato de sulcatila 
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ANEXO 24: Determinação do excesso enantiomérico (e.e.) na acetilação do sulcatol 
racêmico, catalisada por CAL-B, via CG/DIC quiral no tempo de 120 min. 

 
1-(S)-Sulcatol; 2-(R)-Sulcatol; 3-(R)-Acetato de sulcatila; 
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