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RESUMO 

As esponjas são animais aquáticos, principalmente marinhos. Com mais de 15.000 

espécies, são uma rica fonte de produtos naturais marinhos enquanto que as esponjas 

dulcícolas apresentam um número limitado de trabalhos. Os poucos trabalhos explorando a 

composição química dos lipídios de esponjas da Amazônia justifica o presente trabalho, que 

visa preencher essa lacuna identificando os esteróis e ácidos graxos presentes em esponjas 

pertencentes às espécies Drulia browni e Drulia uruguayensis coletadas no rio Negro, na 

qual, estudos prévios realizados no grupo de pesquisa Q-BiomA, aponta a existência de cinco 

esteróis no extrato em hexano, além de ácidos graxos que representam aproximadamente 20% 

do extrato.  

Os extratos em hexano foram submetidos a sucessivas técnicas de separações 

cromatográficas a fim de obter frações purificadas, esse processo foi acompanhado por 

cromatografia em camada delgada (CCD) utilizando reveladores como CuSO4-H2SO4. As 

frações de ambos os extratos foram caracterizadas por técnicas cromatográficas e 

espectrométricas além de reações de derivatização (acetilação). Foram obtidos novos métodos 

de separações cromatográficas utilizando sílica impregnada com CuSO4 e FeSO4, utilizando 

amostras de esteróis que não apresentavam uma boa separação com a placas cromatográficas 

com sílica normal. 

Apesar da utilização da sílica impregnada com CuSO4 e FeSO4, realizadas com as 

amostras de esteróis, não foi obtido o resultado esperado, pois não houve separação da 

amostra e uma pequena alteração no fator de retenção das placas cromatográficas. A partir das 

analises, obteve-se a identificação de cinco esteróis sendo que o 24-etil-colesta-5,22-dieno-

3β-ol representado como esterol majoritário. Pode ser utilizado como marcador 

quimiotaxonômico para a família Metaniidae. 

 

Palavras-chave: Drulia browni, Drulia uruguayensis e esteróis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As esponjas (poríferos) são animais aquáticos, principalmente marinhos. Com mais de 

15.000 espécies descritas (Nichols e Wörheide, 2005; Manconi e Pronzato, 2008), 

representam uma rica fonte de produtos naturais. Mais de 5.000 compostos já foram isolados 

de aproximadamente 500 espécies de esponjas, com enorme predominância de estudos de 

organismos marinhos (Braekman e Daloze, 2004; Cândido, 2005). Com 283 estruturas novas 

descritas em 2010, e 287 em 2009, números similares ao dos anos anteriores, a enorme 

variedade de metabólitos presentes nestes organismos é evidente. Muitas destas substâncias 

apresentam resultados relevantes em ensaios biológicos  (Blunt, Copp et al., 2011; Blunt, 

Copp et al., 2012).  

O número de esteróis presentes nas esponjas varia com a espécie, porém geralmente 

situa-se entre sete e dez, e em muitos casos há apenas um esterol que se apresenta como 

majoritário e os demais aparecem em quantidade traço (Bergquist, Lavis et al., 1986).  Estas 

características favorecem um trabalho quimiosistemático, onde os esteróis majoritários podem 

ser empregados como marcadores para as espécies. 

Um exemplo de esteróis isolados a partir de esponjas foi um estudo realizado com as 

espécies Spongilla lacustris e Ephydatia fluviatilis, coletadas na Itália, onde foram 

identificados oitos esteróis. Sendo que nas duas espécies o colesterol aparece como o esterol 

mais abundante, com cerca de 66% da fração esteroídica (Manconi et al., 1988). 

A cromatografia é um método físico químico de separação de uma mistura, através da 

distribuição de seus componentes entre duas fases que se encontram em contato íntimo. Uma 

das fases permanece parada, enquanto a outra se move através dela, separando os 

componentes da mistura que ficam retidos pela fase estacionária (Collins, 2006).  

Apesar de serem conhecidas há mais de um século e de serem abundantes nos diversos 

rios de água clara, de água branca e mesmo nos rios de água preta da Amazônia, as esponjas 

de água-doce desta região foram pouco estudadas quimicamente. O presente trabalho busca 

identificar os esteróis presentes em esponjas de duas espécies, Drulia browni e Drulia 

uruguayensis. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O primeiro estudo da espongofauna no rio Negro ocorreu na reserva sustentável do 

Tupé (Volkmer-Ribeiro e Almeida, 2005), nas proximidades de Manaus, onde a abundante 

presença de espécies da família Metaniidae, especialmente Metania reticulata (Bowerbank, 

1864), Drulia browni (Bowerbank, 1867) e Drulia uruguayensis (Boneto & Ezcurra de 

Drago, 1968). Um segundo estudo no mesmo rio Negro, realizados por nosso grupo de 

pesquisa, Q-BiomA, observou resultados semelhantes ao descrever a comunidade de esponjas 

no segundo maior arquipélago fluvial do mundo, Anavilhanas (Volkmer Ribeiro et al.,  2012). 

Em estudo realizado por nosso grupo de pesquisa, QBiomA, com espécies de esponjas 

de água-doce coletadas na Amazônia. Foi observado que em Drulia cristata 

aproximadamente 67,13% da composição é de esteróis; 17,48% são ácidos graxos; 9,65% são 

hidrocarbonetos e 7,11% são outros compostos. Enquanto que na Drulia browni verificou-se 

que aproximadamente 82,55% são esteróis; 10,65% são ácidos graxos; 4,41% são 

hidrocarbonetos e 2,58% são outras substâncias. Já na Metania reticulata aproximadamente 

77,94% são esteróis; 18,05% são ácidos graxos; 0,51% são hidrocarbonetos e 4,48% são 

outros compostos (Campos et al., 2009). 

Também foram realizados ensaios de toxicidade frente ao microcrustáceo Artemia 

salin, atividade inibitória a enzima acetilcolinesterase e atividade antioxidante frente ao 

radical livre DPPH, com o extrato bruto de cinco espécies de esponjas Drulia browni, D. 

cristata, D. uruguayensis, Metania reticulata e M. fittkaui, coletadas no Lago do Janauari. 

Sendo que apenas o extrato em acetato de etila e metanol das cinco espécies apresentaram 

atividade inibitória frente a enzima acetilcolinesterase (Campos,2009). 

A sílica é um dos adsorventes mais empregados em cromatografia por adsorção, 

apresenta um caráter levemente ácido e é geralmente utilizado na separação de compostos de 

baixa polaridade. Diversos trabalhos ilustram o uso de sílica tratada com soluções de nitrato 

de prata (AgNO3) para a separação de compostos com diferentes graus de insaturação (Ikan, 

1965; Ikan e Cudzinovski, 1965; Nano e Martelli, 1966; Vroman e Cohen, 1967; Stevens, 

1968; Nikolova-Damyanova, Christie et al., 1996). A técnica se baseia na formação de um 

complexo entre os elétrons presentes na ligação dupla e os íons de prata, que aumenta a 

retenção dos compostos insaturados levando a uma migração diferenciada em função do 

número de ligações duplas presentes na estrutura (Eberz, Welge et al., 1937; Winstein e 

Lucas, 1938). 
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O uso de sílica impregnada com sulfato de cobre (CuSO4) também mostra bons 

resultados na separação de ácidos biliares, porém o mecanismo envolvido não esta 

completamente estabelecido (Dołowy, 2007; Pyka e Klimczok, 2008). 

A sílica tratada com hidróxido de potássio (KOH) é utilizada para a separação de 

ácidos orgânicos de misturas complexas através de um mecanismo de troca iônica. A partir de 

análises espectroscópicas pode-se afirmar que o hidróxido de potássio não fica retido na 

sílica, mas sim ocorre a formação de silicatos de potássio (Mccarthy e Duthie, 1962; Douglas 

e Powell, 1969; Ramljak, Solc et al., 1977; Khulbe, Mann et al., 1996; Pinto, Antunes et al., 

1997; Pinto, Braga et al., 2000; Lima, Junior et al., 2003).  

A cromatografia em fase líquida apresenta um aumento em sua eficiência com a 

redução das partículas utilizadas como fase estacionária (Snyder e Kirkland, 1979), sendo a 

cromatografia flash  (Still, Kahn et al., 1978; Fair e Kormos, 2008) e a cromatografia de alta 

eficiência (Snyder e Kirkland, 1979; Snyder, Kirkland et al., 1997) evoluções da 

cromatografia em fase líquida. 

Estudo com a espécie Spongillalacustris, a partir de material coletado na província 

Yunnan, China, permitiu a identificação de oito esteróis colesterol, 5-α-colesta-7-eno-3β,6α-

diol, colesta-5-eno-3β,7β-diol, colesta-5-eno-3β,7α-diol, (22E)-colesta-5,22-dieno-3β,7α-diol, 

24ξ-etil-colesta-5-eno-3β,7α-diol, colesta-7-eno-3β,5α,6β-triol,(24S)-24-etil-colesta-7,22-eno-

3β,5α,6β-triol, 24S-etil-colesta-7-eno-3β,5α,6β-triol (Hu et al., 2009). 

OH
OH

H 	  
OH OH 	  

	   	  

R

OH OH

R1 = R2 = R3 = 

	  
	  

R

OH
OH

OH

R4 = R5 = R6 = 

	  
Figura 2: Esteróis relatados para a esponja Spongilla acustris 
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3. METODOLOGIA 
 
3.1  Preparação dos extratos 

Esponjas das espécies Drulia browni e Drulia uruguayensis foram coletadas no lago 

Janauari, rio Negro, município de Iramduba-AM, e no Porto de Manaus, rio Negro, 

respectivamente. As identificações taxonômicas foram realizadas pela Dra. Cecília Volkmer 

Ribeiro. Os espécimes foram limpos, moídos e então extraídos por maceração com solventes 

em ordem de polaridade crescente: hexano, acetato de etila e metanol. O extrato em hexano 

foi empregado neste trabalho. 

 

3.2  Fracionamentos cromatográficos 
O extrato foi pré-fracionado em coluna cromatográfica de sílica, com mesh de 70-230 

impregnada com KOH, com o propósito de separar a fração ácida da não-ácida.  

A fração não-ácida foi re-cromatografada em coluna aberta com sílica de mesh 70-230 

e coluna flash, sílica de mesh entre 230 e 400, a fim de se obter frações ricas em esteróis. 

A composição das frações foi acompanhada por cromatografia em camada delgada 

(CCD) utilizando reveladores específicos, como CuSO4-H2SO4.  

As frações de ambos os extratos serão caracterizadas por técnicas cromatográficas e 

espectrométricas além de reações de derivatização (acetilação). 

 

  3.3 Acetilação dos esteróis 
As frações esteroídicas foram acetiladas para isso foram inicialmente dissolvidas em 

piridina, em uma concentração de 10mg de amostra por mL e em seguida foi adicionado 

volume igual de anidrido acético. A fim de reduzir o tempo reacional foi empregado 4-

dimetilaminopiridina (DMAP) como catalisador. O andamento da reação foi acompanhado 

por meio de cromatografia em camada delgada (Shiraishi, 1978). 

 

3.4  Impregnação das placas cromatográficas com CuSO4 e FeSO4  
Foram preparadas as soluções de sulfato de ferro e sulfato de cobre 5% (m/v) em água. As 

placas cromatográficas foram imersas nessas soluções por 1 minuto logo após, foram 

deixadas na bancada por 24 horas para secar e ativadas em estufa por 30 minutos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
         As atividades realizadas tiveram como principal objetivo identificar os esteróis e ácidos 

graxos presentes nos extratos de Drulia browni e Drulia uruguayensis, espécies de esponja de 

água-doce da Amazônia. E como objetivos específicos: obter as frações de esteróis e ácidos 

graxos do extrato apolar das esponjas, isolar os esteróis majoritários por meio de técnicas 

cromatográficas com sílica modificada, transformar e identificar os derivados de esteróis por 

técnicas cromatográficas e espectrométricas.  

 

4.1  Identificação dos esteróis  

 

 

 
 

 

Primeiramente, os extratos em hexano das espécies D. uruguayensis e D. browni 

foram pré-fracionados em coluna cromatográfica de sílica, com mesh de 70-230 impregnada 

com KOH, utilizando como eluentes diclorometano e metanol, originando as frações ácidas e 

não-ácidas, que foram analisadas por cromatografia em camada delgada (Figura 2). 

 

	  
Figura 3: Análise por CCD das fraçõe ácida (2) e não-ácida (1) da coluna de KOH, D. uruguayensis. 
 

A fração não-ácida das espécies D. browni e D. uruguayensis foi re-cromatografada 
em coluna aberta de mesh 70-230. Utilizando como eluentes misturas de hexano, acetato de 
etila, e metanol. Foram obtidas 09 frações, que foram analisadas por cromatografia em 
camada delgada comparando com o colesterol e reunidas por semelhança. 

Fase estacionária: Sílica em fase normal  

 

Fase móvel: Hex-AcOEt 8:2                                                                                 

 

Revelador: CuSO4-H2SO4 

	  

Extrato	  em	  
Hexano	  

Cromatografia	  de	  
troca	  iônica	  	  

Fração	  
Ácida	  

Fração	  	  	  	  
Não	  Ácida	  

Cromatografia	  
em	  coluna	  aberta	  	  

Fração	  	  	  	  
Esteroídica	  

Acetilação	   CG	  -‐	  EM	  

Cromatografia	  
em	  coluna	  flash	  
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Figura 4: Análise por CCD das frações da coluna aberta, D. browni (A), D. uruguayensis (B). 

 

As frações 05, 06 e 07 (Figura 3-A), e as frações 04, 05 e 06 (Figura 3-B) ricas em 

esteróis então obtidas das espécies D. browni e D. uruguayensis, respectivamente, foram re-

cromatografadas em coluna flash (mesh 230-400), utilizando como eluentes uma mistura de 

clorofórmio, éter etílico e metanol, originando 20 frações (Figura 4). 

 

	  
Figura 5: Análise por CCD das frações da coluna flash, D. browni. 
 

	  
Figura 6: Análise por CCD das frações da coluna flash, D. uruguayensis. 

	  

As frações 06 e 07 da coluna flash da fração obtida do extrato de hexano da espécie D. 

browni (Figura 4) e as frações 06, 07 e 08 da coluna flash da fração obtida do extrato de 

hexano da espécie D. uruguayensis (Figura 5) foram reunidas, acetiladas e analisadas por CG-

EM permitindo a identificação de seus componentes. 

	  Fase estacionária: Sílica em fase normal 

 

Fase móvel: Hex-AcOEt 8:2 

 

Revelador: CuSO4-H2SO4 

	  

Fase estacionária: Sílica em fase normal 

 

Fase móvel: Hex-AcOEt 8:2 

 

Revelador: CuSO4-H2SO4 

	  

A B 

Fase estacionária: Sílica em fase normal 

 

Fase móvel: Hex-AcOEt 8:2 

 

Revelador: CuSO4-H2SO4 
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Figura 7: Espectros dos esteróis das análises por cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas 

A partir das análises dos espectros foram identificados os esteróis: colesterol, 24-

metil-colesta-5,22-dieno-3β-ol, 24-metil-colesta-5-eno-3β-ol, 24-etil-colesta-5,22-dieno-3β-ol 

e 24-etil- colesta-5-eno-3β-ol em ambas as espécies estudadas. 

Em estudos realizados em outras famílias de esponjas como: Spongillidae e 

Lubomirskiidae, o colesterol se apresenta como o esterol majoritário (Manconi, Piccialli et al., 

1988; Kolesnikova, Makarieva et al., 1992; Hu, Zhao et al., 2009). Como os gêneros Drulia 

pertencem à família Metaniidae, o esterol 24-etil-colesta-5,22-dieno-3β-ol que se apresentou 

em maior quantidade pode representar um marcador quimiotaxionômico para as mesmas. 

 

Tabela1: Esteróis identificados nos extratos em hexano de D. browni e D. uruguayensis. 

  

Colesterol (I) 

(%) 

24-metil-colesta-

5,22-dieno-3β-ol 

(II)   (%) 

24-metil-colesta-5-

eno-3β-ol (III) 

(%) 

24-etil-colesta-5,22-

dieno-3β-ol (IV) 

(%) 

24-etil- colesta-5-

eno-3β-ol (V) 

(%) 

D. browni 14,0 6,0 14,9 28,5 11,4 

D. uruguayensis 14,9 4,7 6,7 26,9 3,6 

 

 
4.2 Sílica impregnada com CuSO4 e FeSO4 

Amostras de triterpenos (α e β amirina) e esteróis obtida da esponja D. browni foram 

submetidas a analise por CCD tratadas com CuSO4 e FeSO4 (Figura8 e Figura 9), afim de 

avaliar a eficácia das fases estacionárias modificadas na separação destes componentes com 

estruturas semelhantes. 

 
Figura8: Placas cromatográficas com sílica tratada com CuSO4 (A), FeSO4 (B) e não tratada (C). 
	  

Fase estacionária: Sílica tratada com CuSO4, FeSO4 e em fase normal 

Amostras: Triterpenos (1) e esteróis (2) 

Fase móvel: Hex-AcOEt 6:4 

Revelador: CuSO4-H2SO4 
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Figura 9: Placas cromatográficas com sílica tratada com CuSO4 (A), FeSO4 (B) e não tratada (C). 
 

Os diferentes tratamentos empregados na fase estacionária permitiram alteração no 

fator de retenção (Rf) evidenciado ao realizarmos o experimento com as mesmas amostras e 

fase móvel (Figura 5 e Figura 6). Inclusive o tratamento com sulfato de ferro possibilitou a 

separação dos componentes da amostra de triterpenos (Figura 6-B). 

Com o aumento da força eluotrópica (Figura 7) foi possível observar alteração no fator 

de retenção, porém a separação dos triterpenos não foi mais observada. 

As placas cromatográficas com sílica tratada com  FeSO4 e CuSO4 apresentaram uma 

interação entre fase móvel e fase estacionaria e uma separação diferenciada dos componentes 

de cada amostra, já as placas em fase normal ficaram retidas na placa e não apresentaram 

separação de seus componentes. As placas com sulfato ferro e de cobre apresentam 

mecanismos de separação diferentes. 

Posteriormente, as placas cromatográficas foram eluidas apenas com a amostra de 

esteróis. Com uma concentração de FeSO4 e CuSO4 de 5%. 

 

Tabela 2: Resolução e Rf da fração de esteróis nos sistemas cromatográficos. 

Fase móvel FeSO4 (Rf) CuSO4 (Rf) Não tratada (Rf) Resolução 
Hx-AcOEt 6:4 0,6 0,55 0,57 Não 
Hx-AcOEt 7:3 0,45 0,65 0,37 Não  

EtOEt-CHCl3 1:1 0,67 0,65 0,67 Não 
EtOEt-CHCl3-MeOH 1:1:0,2 0,7 0,57 0,5 Sim 

Hx-EtOEt-CHCl3 2:4:4 0,62 0,5 0,45 Sim 
Hx-EtOEt-CHCl3 6:2:2 0,42 0,15 0,42 Não 

 

	  
Figura 10: Placas cromatográficas com sílica tratada com CuSO4 (A), FeSO4 (B) e não tratada (C) a 5%. 

Fase estacionária: Sílica tratada com CuSO4, FeSO4 e em fase normal 

Amostras: Triterpenos (1) e esteróis (2) 

Fase móvel: Hex-AcOEt 7:3 

Revelador: CuSO4-H2SO4 

 

Fase estacionária: Sílica tratada com CuSO4, FeSO4 e em 

fase normal 

Amostras: Esteróis  

Fase móvel: EtOEt-CHCl3-MeOH 1:1:0,2 
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As placas cromatográficas tratadas com FeSO4 e CuSO4  não apresentaram o resultado 

esperado, pelos valores do fator de retenção acima pode-se observar que  amostra de esteróis 

não obteve um bom arraste e não foi observado nenhuma separação, as substâncias ficaram 

retidas na fase estacionária. Na tentativa de obter uma melhor interação entre a amostra e a 

fase estacionária foi utilizado o tratamento das placas em diferentes concentrações. 

Foram realizadas CCD com sílica tratada com FeSO4 e CuSO4 em diferentes 

concentrações, que foram 5, 10 e 20%. Foi utilizada amostra de esteróis obtida da esponja D. 

browni. 

 

Tabela 3: Resolução e Rf da fração de esteróis nos sistemas cromatográficos. 

Fase móvel  FeSO4 (Rf) CuSO4 (Rf) Não tratada (Rf) Resolução 
Hx-EtOEt-CHCl3 6:2:2 (50%) 5% 0,3 0,47 0,37 Não 
Hx-EtOEt-CHCl3 6:2:2 (50%) 10% 0,15 0,05 0,4 Não 
Hx-EtOEt-CHCl3 6:2:2 (50%) 20% 0,3 0,17 0,39 Sim 

Hx-EtOEt-CHCl3 6:2:2 (100%) 5% 0,22 0,32 0,32 Sim 
Hx-EtOEt-CHCl3 6:2:2 (100%) 10% 0,35 0,2 0,37 Não 
Hx-EtOEt-CHCl3 6:2:2 (100%) 20% 0,5 0,32 0,3 Sim 
 

 
	  	  Figura 11: Placas cromatográficas com sílica tratada com CuSO4 (A), FeSO4 (B) e não tratada (C) a 5 (1), 10 (2) 
e 20% (3). 

Utilizando as placas cromatográficas com sílica modificada e com concentrações 

diferentes pôde-se observar que houve uma alteração na interação das amostras com a fase 

estacionária e um aumento no fator de retenção. Em cada placa cromatográfica acima foi 

utilizado mesmo sistema de eluição e três concentrações diferentes.  

Na tabela acima mostra a repetição das placas cromatográficas com a mesma fase 

móvel e diferentes concentrações da amostra de esteróis, apesar dessa tentativa a amostra 

ainda ficou retida na placa, com uma pequena alteração no fator de retenção. Com as 

concentrações menores (5%) a amostra ficou mais retida na fase estacionária, com o aumento 

da concentração as placas apresentaram um melhor arraste, com isso ocorreu o aumento do 

fator de retenção em cada placa. Já as placas sem tratamento ficaram semelhantes umas as 

outras. 

 

Fase estacionária: Sílica tratada com CuSO4, FeSO4 

e em fase normal 

Amostras: Esteróis  

Fase móvel: Hex-EtOEt-CHCl3 6:2:2 

Revelador: CuSO4-H2SO4 
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5. CONCLUSÃO 
 

A partir das separações cromatográficas realizadas e análise por cromatografia gasosa 

foram identificados cinco esteróis nos extratos em hexano das espécies D. browni e D. 

uruguayenses. Um dos esteróis, o 24-etil-colesta-5,22-dieno-3β-ol foi encontrado em maior 

quantidade e pode ser utilizado como esterol majoritário e como marcador quimiotaxionômico 

para as esponjas do gênero Drulia, frequentemente encontradas na região amazônica. Este 

resultado difere significativamente dos registros encontrados na literatura de esteróis de 

esponjas dulcícolas, apontando um possível biomarcador para a família Metaniidae. 

As placas cromatográficas que foram impregnadas com FeSO4 e CuSO4, apresentaram 

interação das amostras com a fase estacionária, obtendo uma separação diferenciada de seus  

componentes. Apesar dessa separação diferenciada, quando as placas foram utilizadas 

somente com esteróis, não houve separação significativa dos seus componentes, não obtendo 

o resultado esperado. Sendo assim, estas alterações podem ser utilizadas futuramente como 

uma ferramenta auxiliar na resolução de misturas complexas nas quais a sílica em fase normal 

é ineficaz. 
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