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Introdução 

As macroalgas marinhas que compõem o Complexo 
Laurencia (Rhodophyta, Ceramiales)

1
 são 

produtoras de sesqui, di e triterpenos halogenados. 
No decorrer do estudo das espécies brasileiras, 
foram encontrados somente sesquiterpenos e um 
triterpeno, porém em investigações químicas sobre 
espécimes provenientes de Cuba, foi isolado, de 
Laurencia intricata, o laurenditerpenol. Esta 
observação foi desdobrada em minucioso 
levantamento bibliográfico sobre todas as 
ocorrências de diterpenos do complexo Laurencia, 
seguido pela análise da distribuição geográfica dos 
dados compilados, no programa DIVA-GIS e pelo 
cálculo das frequências com que aparecem os tipos 
de esqueletos carbônicos. 

Resultados e Discussão 

O levantamento mostrou que, das 134 espécies que 
formam o Complexo Laurencia, até o momento, 
apenas de 23 foram isolados diterpenos, em um 
total de 112, sendo que 92 deles apresentam novas 
estruturas, distribuídas entre 21 diferentes tipos de 
esqueletos carbônicos (Tabela 1). Em três outras 
ocorrências (Japão, México e Ilhas Canárias) os 
organismos estudados não foram identificados em 
nível de espécie, porém os locais de coleta estão 
localizados na zona equatorial e os 10 diterpenos 
isolados pertencem aos grupos do labdano (1, 
inédito), do irieano (2) e do dactilomelano (7, 
inéditos), respectivamente.  
 

 
Figura 1. Mapa da distribuição geográfica dos 
diterpenos do Complexo Laurencia. 
 
O resultado da análise da distribuição geográfica 
das ocorrências destes diterpenos mostrou que eles 

ocorrem na região equatorial do globo terrestre, com 
apenas uma exceção: a Austrália, onde L. 
brongniartii produz um labdano e L. heteroclada 
sintetiza numerosos pargueranos e isopargueranos 
(Figura 1|.  
Tabela 1. Espécies e distribuição dos diterpenos 

 

Conclusões 

As ocorrências de espécies de Laurencia produtoras 
de diterpenos obedecem a um claro padrão 
biogeográfico, situando-se na faixa equatorial do 
globo terrestre. Esses diterpenos são em número de 
112 (ou120 quando se consideram as ocorrências 
com classificações imprecisas), dos quais 92 (ou 
100) possuem novas estruturas; os esqueletos que 
aparecem com frequência maior são os do 
parguerano (40%), labdano (8,9%) e irieano (8%). 
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