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Atividade tripanocida da soulamarina, uma cumarina isolada das 

cascas do caule de Calophyllum brasiliensis (Clusiaceae) 
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Introdução 
Calophyllum brasiliensis (Clusiaceae) ocorre na 
forma de árvores de grande porte, com ocorrência 
nas regiões tropicais, especialmente na América do 
Sul. No Brasil é chamada popularmente de 
Jacareúba e suas cascas são utilizadas para 
tratamentos de varias doenças, tais como 
reumatismos, varicoses, hemorróidas e úlceras.

1
 

Fitoquimicamente, de suas cascas foram isoladas 
xantonas e cumarina.

2
 Em continuidade a nossos 

estudos visando a caracterização de derivados com 
ação antiparasitária de espécies vegetais 
brasileiras, o presente trabalho descreve o 
isolamento, a caracterização e a avaliação da 
atividade tripanocida de uma cumarina isolada das 
cascas do caule de C. brasiliensis. 

Resultados e Discussão 

As cascas do caule de C. brasiliensis foram 
coletadas na região Amazônica, em setembro de 
2011. Após secagem e moagem, o material vegetal 
(30 g) foi extraído com MeOH e submetido a 
partição com AcOEt.  Parte do material obtido (3 g) 
foi purificado em gel de Sephadex LH-20 (MeOH), o 
que forneceu nove grupos (A1 – A9). Após análise 
espectral, foi observado que o grupo A3 
apresentava sinais típicos de cumarina. Desta 
forma, parte do material (1 g) foi submetido a 
fracionamento em gel de sílica (gradiente de 
hexano:AcOEt), fornecendo um sólido branco 
amorfo na fração A3/2 (544 mg). O espectro de 
RMN 

1
H revelou a presença de dupletos em δ 6,35 

(J = 10 Hz) e 5,26 (J = 10 Hz), atribuídos aos 
hidrogênios H-9 e H-10, que quanto associados ao 

simpleto em  1,20 (6H, H-12 e H-13) sugerem a 
presença de uma unidade cromênica. Os dupletos 

em  0,97 e 1,28 (J = 6,4 Hz) foram atribuídos a 
grupos metílicos H-5’ e H-4’ de uma unidade 
isoprênica ligada a C-5. Os sinais referentes a H-2’ 

e H-3’ foram observados em 2,30 (m) e 3,93 (m), 
respectivamente. O espectro de RMN de 

13
C 

mostrou sinais relativos à carbonilas de cetona em  

199,1 (C-1’) e de cumarina em  174,8 (C-2) além 
dos carbonos do tipo sp

2
 da unidade cromênica em 

 115,2 (C-9) e 125,5 (C-10). Os demais sinais na 
região de carbonos sp

3
 referentes ao grupo n-

propílico foram observados em  19,2 (C-14), 35,1 
(C-15) e 13,7 (C-16) e ao grupo isoprênico ligado a 

C-5 em  45,3 (C-2’), 20,4 (C-4’) e 10,0 (C-5’). Tais 
dados, quando associados à análise obtida por 
ESIMS, o qual indicou o pico do íon pseudo-
molecular em m/z 389 [M+H]

+
, permitiram afirmar 

que o composto isolado apresenta fórmula 
molecular C22H28O6. A comparação dos dados 
obtidos com aqueles descritos para a cumarina 
soulamarina,

3
 permitiram a identificação desta 

substância. 
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A fase em AcOEt do extrato metanólico, a fração 
enriquecida (A3) bem como a soulamarina pura 
(A3/2) foram avaliados quanto potencial  
tripanocida.  No entanto, o potencial da cumarina 

soulamarina (CI50 = 85 g/mL) foi inferior ao 

observado para a fase em AcOEt (CI50 = 22 g/mL) 

e para a fração enriquecida (A3 - CI50 = 27 g/mL), 
sugerindo que a atividade observada para a fase de 
partição possa ser devido a presença de outras 
substâncias em pequena concentração ou mesmo 
através de sinergismo. 

Conclusões 
Neste trabalho foi isolada, pela primeira vez em C. 
brasiliensis, a cumarina soulamarina, cuja 
ocorrência foi recentemente descrita em C. 
soulatrii.

3
 Tal substância, majoritária no extrato 

estudado, apresenta atividade tripanocida, 
demonstrando o potencial antiparasitário desta 
espécie vegetal. 
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