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Introdução 
A família Lauraceae apresenta-se amplamente 

distribuída nas regiões tropicais e subtropicais do 

planeta, sendo formada por 49 gêneros e 2500 a 

3000 espécies. No Brasil, há aproximadamente 22 

gêneros e 400 espécies.
1
 A quimiossistemática 

desta família destaca a ocorrência de alcalóides, 

fenilpropanóides, nitro-derivados, lignóides, 2-

pironas, flavonóides e benzofenonas, além de 

terpenóides.
2
 Na fitoquímica do gênero Nectandra, 

foi descrita a ocorrência de diterpenos, esteróides, 

lignanas, neolignanas, alcalóides, além de diversos 

derivados fenólicos.
2,3,4

 Neste trabalho, descreve-se 

o primeiro estudo fitoquímico da espécie N. 

leucantha Ness& Mart., de onde foram isolados dois 

dímeros de fenilpropanóides 1 e 2, sendo o último 

inédito. 

Resultados e Discussão 

As folhas de N. leucantha foram coletadas em Julho 
de 2012 na Mata Atlântica ocorrente no Parque 
Ecológico do Pereque, Cubatão/SP. Após secagem 
e moagem, o material vegetal foi extraído até 
esgotamento com hexano e posteriormente com 
MeOH. Parte do extrato hexânico foi submetido à 
separação em gel de sílica (gradientes 
hexano:AcOEt e AcOEt:MeOH como eluentes) 
fornecendo 12 frações (NLEH-1 a NLEH-12). Os 
resultados de CCD e CLAE evidenciaram que as 
frações NLEH-6 e NLEH-3 estavam puras e 
constituídas, respectivamente, pelas substâncias 1 e 
2 (figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Preparação e fracionamento do extrato 

hexânico das folhas de N. leucantha. 

Após análise por RMN de 
1
H e 

13
C, bem como os 

espectros de correlação HMBC e HMQC além do 
EM de alta-resolução, foi possível inferir que a 
fração 6 era composta por um dímero de 
fenilpropanóide, identificado como  dehidrodieugenol 
B (1), previamente isolado de N. megapotamica 
Mez.

4
 Em comparação com os dados de 1, a 

presença de sinais referentes a grupos metoxílicos 

em H 3,83 e C 61,0 nos espectros de RMN de 
1
H e 

de 
13

C, além de 14 unidades de massa adicionais no 
espectro de EM, permitiu caracterizar o composto 
isolado da fração 3 como 1,2-dimetoxi-6-[2´-metoxi-
4´-(8´-propenil)fenoxi]-4-(8-propenil)benzeno (2), 
inédito na literatura.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 R = H 
2 R = Me 

 
Figura 2. Compostos 1 e 2 isolados do extrato 

hexânico de N. leucantha. 

Conclusões 

Neste trabalho foram isolados dímeros de 

fenilpropanóide 1 e 2 das folhas de N. leucantha, 

espécie ainda não estudada fitoquimicamente. A 

ocorrência desses derivados corrobora com estudos 

anteriores em espécies de Lauraceae, já que o 

composto 1 foi isolado anteriormente de N. 

megapotamica Mez
4 

além de
 

Ocotea cymbarum 

Kunth
5
.  
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