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A espécie Pourouma guianensis Aubl., Urticaceae, é uma árvore de grande porte, podendo variar 

de 10 a 30 m de altura.1 No Brasil, essa espécie é encontrada em todas as regiões sendo 

conhecida popularmente como: mapati e uva-de-macaco.2 A árvore é utilizada na ornamentação 

sendo recomendada para composição de reflorestamentos.1 A infusão da casca do caule é usada 

na medicina popular para tratamento de disenteria e os frutos verdes são usados para curar 

feridas causadas pela leishmaniose tegumentar.2 O perfil químico da P. guianensis é marcado 

pela presença de terpenos, esteroides, flavonas.2 Esse trabalho tem como objetivo isolar os 

constituintes químicos presentes no extrato em diclorometano do caule, utilizando a 

Cromatografia Contracorrente (CCC) e identificá-los com o auxílio de técnicas espectroscópicas. 

O material vegetal seco e triturado foi submetido à extração em aquecimento por Soxhlet com o 

solvente diclorometano. O extrato obtido foi submetido, primeiramente, à Cromatografia em 

coluna (CC) utilizando sílica gel como fase estacionária e eluída com uma mistura de solvente 

clorofórmio: acetato de etila: metanol: água em concentrações diferentes. Uma fração oriunda 

dessa coluna foi submetida ao CCC. Para esta fração foi utilizado um gradiente com o sistema 

hexano: acetato de etila: metanol: água, variando sua concentração (1: 2: 1: 1, sistema 1), (1: 2: 

1,5: 1, sistema 2) e (1: 2: 2: 1, sistema 3), sistema escolhido pelo método de agitação de tubo de 

ensaio. A fase estacionária foi a fase superior do sistema 1 e a fase móvel foi a fase inferior de 

cada sistema, com troca a cada Kd= 2. Utilizou-se fluxo 1,5 ml, 1200 rpm, retenção da fase 

estacionária com o primeiro eluente foi de 67,2%, volume de amostra injetado 207,8 mg. As 

substâncias isoladas foram encaminhadas para Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e 

Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massa (CG-EM). Pela técnica de CCC foi 

possível isolar e elucidar por RMN e CG-EM dois norsesquiterpenos, o vomifoliol e 5,8;3,6-

diepóxidotetra-hidromegastigman-9,7-diona. Conclui-se que a utilização do fracionamento por 

gradiente não linear permitiu o isolamento de dois norsesquiterpenos com o esqueleto 

megastigmano com pequena diferença de polaridade, mostrando assim a eficiência da técnica 

nesse processo de separação. 
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