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Introdução 
Lignanas ariltetralônicas, isoladas da espécie 
endêmica da flora brasileira Holostylis reniformis1, 
apresentam potencial atividade antimalárica. Estas 
lignanas podem ser obtidas por reações não 
estereosseletivas por uma metodologia adaptada 
por Silva (2004). Métodos de separação por 
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e 
fases estacionárias quirais são amplamente 
utilizadas na obtenção de substâncias 
enantiomericamente puras. Este trabalho descreve 
condições analíticas de separação e determinação 
da pureza óptica de enantiômeros de lignanas 
ariltetralônicas e derivados, empregando-se CLAE 
em fase quiral acoplada a polarímetro. 

Resultados e Discussão 
Pela redução de uma mistura enantiomérica da 
lignana ariltetralônica I, seguida de desidratação, 
obteve-se o derivado III (Esquema 1). 
 
Esquema 1. Semissíntese dos análogos II e III. 
 
 

 
 
Visando obter as substâncias I e III 
enantioméricamente puras, avaliou-se o 
comportamento destas por CLAE em duas fases 
estacionárias quirálicas: tris(3,5-
diclorofenilcarbamato) de celulose (CDCPC) e β-
ciclodextrina (β-DC). As melhores condições de 
separação obtidas apresentam seletividades (α) de 
1,12 e 1,09, e resolução (Rs) de 2,79 e 1,76, para I 
e III, respectivamente, utilizando coluna quirálica 
CDCPC (fase normal). Estas separações foram 
confirmadas pelos sinais de rotação óptica de cada 
par “dl” das substâncias I e III (Figura 1). 
 
 

Figura 1.  Cromatogramas de I (a) e III (b).  Vazão: 
0,5 mL/min e 0,7 mL/min, respectivamente, Hexano: 
AcOEt 17:3, temperatura 25 ºC. 
 

Conclusões 
A coluna de fase estacionária normal CDCPC 
mostrou-se adequada para a separação de misturas 
enantioméricas de lignanas ariltetralônicas e seus 
análogos, possibilitando, assim, obter lignanas 
enantioméricamente puras em quantidades que 
permitirão avanços nos ensaios de biossegurança 
farmacológica. 
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Rs= 1,76 
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Rs= 2,79 
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