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1. RESUMO 

Styrax camporum, “estoraque do campo”, “cuia de brejo” e “benjoeiro”, possui 

ação terapêutica no tratamento de doenças gastrointestinais.  Estudos anteriores de 

extratos de S. camporum levaram ao isolamento de lignanas, neolignanas, 

triterpenos e flavonóides. Este trabalho tem como objetivo central o isolamento de 

norneolignanas presentes no extrato metanólico dos frutos de S. camporum.  A 

purificação deste extrato resultou no isolamento do demetoxiegonol, homoegonol e 

egonol. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Styrax camporum, conhecida popularmente como “estoraque do campo”, 

“cuia de brejo” e “benjoeiro”, espécie selecionada para este estudo, possui ação 

terapêutica no tratamento de doenças gastrointestinais, esta atividade biológica tem 

sido atribuída à fração acetato de etila, embora a composição química desta ainda 

não tenha sido analisada (Bacchi e Sertié, 1994; Bacchi et al., 1995). Estudos 

químicos de extratos das folhas e galhos desta espécie evidenciaram a ocorrência 

de lignanas, neolignanas, triterpenos e flavonóides (Pauletti et al., 2006; Braguine et 

al., 2012).   

 

3. OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo isolar norneolignanas presentes no extrato 

metanólico dos frutos de S. camporum. 

 

4. METODOLOGIA 

As análises por CCDC (Cromatografia em Camada Delgada Comparativa) 

foram realizadas em placas comerciais Sigma-Aldrich® de sílica gel em folhas de 

alumínio 20 x 20 cm, com indicador fluorescente (λ 254 nm). Como reveladores para 

a CCDC foram empregados luz UV 254-366 nm (Spectroline) e solução de vanilina 

seguida de aquecimento.  

Os solventes orgânicos utilizados como eluentes nas análises foram de grau 

PA ou HPLC, de acordo com a polaridade das substâncias. As concentrações das 

frações foram feitas em evaporador rotativo Büchi sob pressão reduzida.  

A coluna cromatográfica (CC) foi preparada com sílica gel (230-400 mesh 

ASTM).  



Nas análises por CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) foi utilizado 

cromatógrafo de sistema binário SHIMADZU Prominence LC-20AD, modulo de 

comunicação modelo CBM-20A, injetor automático SIL-20A, com loop de 20 µL, 

“degasser” DGU-20A5, detector DAD modelo SPD-M20A e microcomputador. Os 

dados foram obtidos no programa LCsolution. Todas as amostras analisadas foram 

filtradas em filtro de membrana PTFE (0,2 µm x 25 mm).  

A coluna utilizada nas análises por CLAE foi Phenomenex Kinetex C18 

(diâmetro da partícula 2,6 µm, 100 x 4,60 mm) acoplada a filtro krudkatcher (0,5 µm 

x 0,004 D. in.). A condição de análise foi gradiente linear MeOH-H2O (0,1% HÁc.) 

(5%→100%) em 30 minutos, 100% MeOH por 5 minutos, 3 min. para retornar a 

condição inicial e 15 min. de equilíbrio. Volume de injeção 20 µL, fluxo 0,8 mL/min. 

Os espectros de RMN (Ressonância Magnética Nuclear) de 1H, 13C, DEPT e 

2D das substâncias isoladas foram obtidos no espectrômetro Bruker 400 ou 500 

MHz na FFCL-USP- Ribeirão Preto.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os frutos de S. camporum Pohl. foram coletados no Campus da USP – 

Pirassununga em fevereiro de 2013 e a exsicata do material vegetal (SPFR 12170) 

encontra-se depositada no Herbário do Departamento de Biologia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP-Ribeirão Preto (Herbário SPFR).  

O material vegetal (63 g) foi triturado e extraído com metanol e após a 

evaporação do solvente em rotaevaporador originou 13,3 g de extrato bruto.  

Uma parte do extrato metanólico (5,0 g) foi submetido à cromatografia em 

coluna (CC) com sílica gel e fase móvel gradiente de hexano-AcOEt em ordem 

crescente de polaridade. A partir disso, foram coletadas 59 frações. 

As frações coletadas foram analisadas por CCDC e fase móvel conforme a 

polaridade das frações. As frações que apresentaram bandas cromatográficas 

semelhantes nestas análises foram agrupadas resultando num total de 22 frações. 

Após a realização das CCDC, as frações consideradas mais promissoras 

foram analisadas por CLAE-DAD.  

Na fração 26-29 foi isolada a substância 1. 

Nas frações 30-32 e 43-46 foram identificados as substâncias 2 e 3, 

respectivamente. As frações também foram analisadas em comparação com os 

padrões autênticos previamente isolados pelo nosso grupo de pesquisa.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nas frações 26-29, 30-32 e 43-46 obtidas a partir da cromatografia em coluna 

do extrato metanólico dos frutos de S. camporum foram isolados o demetoxiegonol 

(1), homoegonol (2) e egonol (3), respectivamente (Figura 1). Estas substâncias 

tiveram suas estruturas confirmadas por RMN 1D, e/ou 2D e/ou em comparação 

com amostra autêntica. As substâncias puras serão avaliadas frente à citotoxicidade 

e atividade esquistossomicida. 
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Figura 1. Estrutura química das substâncias isoladas dos frutos de S. camporum. 
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