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RESUMO

Devido à diversidade da flora brasileira é possível que hoje uma enorme diversidade de compostos ainda não estudados e testados 
biologicamente. Estudos adequados de matrizes de origem natural envolvendo grupos multidisciplinares podem dar origem à descoberta de 
diversas substâncias que poderão apresentar aplicações tecnológicas das mais diversas (YUNES e CALIXTO, 2002).   Produtos naturais têm sido 
considerados como uma verdadeira biblioteca fornecendo uma diversidade química e desejável perfil farmacológico. Tais compostos são 
descritos como fonte altamente significativa para o desenvolvimento de novas drogas (WANG et al., 2011). Tais compostos naturais são capazes 
de interagir com específicos alvos intracelulares e tem se tornado fonte de inspiração para o desenvolvimento de novas drogas (MISHRA e 
TIWARI, 2011). A alelopatia é utilizada no controle da competição de culturas sendo uma das  opções de controle cultural para possível inclusão 
em sistemas de cultivo (Asaduzzaman et al., 2015). Plantas medicinais vêm sendo utilizadas desde tempos remotos por civilizações antigas com 
diversas finalidades. Seu emprego vem evoluído ao longo dos tempos desde as formas mais simples de tratamento local até as formas 
tecnologicamente sofisticadas de fabricação industrial utilizado pelo homem atualmente (LORENZI, 2002). No Brasil, a utilização de plantas no 
tratamento de doenças apresenta fundamentalmente, influências da cultura indígena, africana e europeia (MARTINS, 2003).  A seleção de plantas 
de informações da medicina tradicional ou popular pode conduzir a descoberta de moléculas promissoras, principalmente quando se trabalha 
com plantas de regiões tropicais e subtropicais do planeta, que são ricas em diversidade botânica e química; representando um grande 
reservatório de novas moléculas com potencial biológico a ser pesquisado a exemplo aqui citado o potencial alelopático (HOSTETTMAN et al., 
2002). A investigação das propriedades terapêuticas das plantas utilizadas por diversas culturas ao longo dos milênios formou a base dos cuidados 
com saúde em todo mundo. Plantas representam um vasto reservatório de substâncias dispostas nas mais diversas concentrações que podem 
apresentar atividades biológicas distintas, com o desenvolvimento da quiomiotaxinomia, citado como de extremo auxílio na avaliação das 
possíveis classes de substâncias a serem encontrados em diversos gêneros e famílias botânicas (CORDEL, 2011). Markhamia obtusifolia é um 
arbusto perene, pertencente à família Bignoneaceae, de grande distribuição na África Austral e Oriental. Na medicina popular, suas raízes são 
utilizadas no tratamento de ancilostomíase em algumas partes da Tanzânia (NCHU et al, 2010). Sua investigação química merece destaque devido 
a sua grande utilização na medicina popular africana. Podemos ressaltar que até o momento seu estudo químico conta apenas com a elucidação 
de três compostos oriundos de suas folhas. Esta planta de origem africana nunca foi estudada em nosso país.  Destacamos a importância dos 
estudos relacionados à avaliação química e fitotóxica levando a caracterização de biomoléculas que poderão servir como protótipos para 
produção de novos herbicidas, através de procedimentos de modificação molecular utilizando metodologias para o desenvolvimento de novas 
moléculas sintéticas (YUNES e CALIXTO).  Para tais análises foram utilizadas técnicas espectroscópicas usuais como RMN e Cromatografia gasosa. 
Diversos compostos foram isolados, dentre os mesmos destaca-se a presença do esteróide ergosterol, incomum em espécies de plantas.Podemos 
observar o acúmulo de sinais na região de δ 0,5 a 2,5 ppm; característicos de esqueletos esteroidais. A presença de um δ 5,56 ppm (dd, J=5,6 e 2,3 
Hz), δ 5,37 ppm (dt; J= 5,5 e 2,7 Hz) e do multipleto em  δ 5,19 ppm, caracterizam a presença de três ligações duplas no esqueleto da molécula. Os 
deslocamentos de carbono em δ 141,6; 139,9; 135,7 e 119,80 ppm; nos permite determinar o esqueleto do esteróide ergosterol.
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